
ส่วนที่ 1 
บทน ำ 

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มีนโยบายส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้และประสบการณ์นอกห้องเรียน 

อันจะสนับสนุนให้นักศึกษามีความสมบูรณ์ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ โดยเน้นให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการ

ด าเนินงานทั้งในระดับแผนและระดับโครงการกิจกรรมตามแนวทางการประกันคุณภาพ PDCA ต้ังแต่การ

วางแผน การด าเนินงาน การก ากับติดตาม การประเมินผล และการปรับปรุงแผนงานและกิจกรรม โดยเป็นการ

จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณสมบัติพร้อมนอกเหนือจากการจัดการเรียน

การสอนที่จัดข้ึนตามหลักสูตร กิจกรรมการพัฒนานักศึกษาแบ่งเป็น 1) กำรจัดบริกำรแก่นักศึกษำและศิษย์เก่ำ 

ในด้านแนวทางการใช้ชีวิตและการเข้าสู่อาชีพ 2) กิจกรรมกำรพัฒนำนักศึกษำ ในด้านสติปัญญา สังคม อารมณ์ 

ร่างกายและจิตใจ 3) การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ตลอดจนคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ได้แก่ 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์   จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการ  กองกิจการ

นักศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีวัตถุประสงค ์3 ประการ คือ 

1) เพ่ือใช้เป็นกรอบและทิศทางในการบริหารแผนงบประมาณให้มีความสอดคล้องกับอัตลักษณ์

บัณฑิตและเป็นการก าหนดกรอบและทิศทางการด าเนินกิจกรรมนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ 

2) เพ่ือใช้เป็นกลไกในการติดตามประเมินผลการด าเนินงานด้านการพัฒนานักศึกษาให้ เป็นไป

ตามตัวชี้วัดและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย 

3) เพ่ือให้สามารถติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการของกองกิจการนักศึกษา              

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้เป็นไปตามประเด็นแผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 

2563-2567)  

การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ กองกิจการนักศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีกรอบ

แนวคิดในการจัดท า โดยสอดคล้องกับ 

 

1.1 พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 มาตรา 6 ที่ระบุไว้ว่า “การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือ

พัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและ

วัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข” 

 

1.2 พระรำชบัญญัติกำรอุดมศึกษำ พ.ศ. 2562 ในมาตรา 5 การจัดการอุดมศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือบรรลุ

วัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 

  (1) พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความเชี่ยวชาญตามสาขาวิชาการหรือวิชาชีพที่ตนถนัด สามารถ

ตอบสนองต่อความต้องการของประเทศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับโลกได้ 



  (2) พัฒนาบุคคลให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และทักษะที่

จ าเป็น เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ เข้าใจสังคมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถปรับเปลี่ยนตนเองเพ่ือ

รองรับสังคมโลกที่จะเปลี่ยนแปลงในอนาคต มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ 

ร่วมกันแก้ปัญหาสังคม และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

  (3) ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแผนการ

ศึกษาแห่งชาติ และแผนด้านการอุดมศึกษา และต้องเชื่อมโยงกับการศึกษาในระดับที่ต่ ากว่าเพ่ือเตรียมความ

พร้อมให้กับทรัพยากรบุคคลของประเทศในการเข้ารับการศึกษาในระดับอุดมศึกษารวมทั้งส่งเสริมให้มีการศึกษา

อบรมเพ่ือเสริมสร้างทักษะในการประกอบอาชีพของบุคคลและการศึกษาตลอดชีวิต 

 

1.3 แผนพัฒนำกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ 2560 - 2579 ที่มีวิสัยทัศน์ “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้

ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการ

เปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21” ที่ก าหนดบทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คือ ภาครัฐ ครู อาจารย์และ

บุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหาร ผู้เรียน ผู้ปกครอง ภาคเอกชน และชุมชน โดยในส่วนของผู้เรียนจะต้องได้

เรียนรู้และพัฒนาดังนี้ 

1. ผู้เรียนได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะ ความรู้ และคุณลักษณะจากการเรียนรู้ ในห้องเรียนและ 

นอกห้องเรียน โดยเน้นการฝึกปฏิบัติมากขึ้น 

2. ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการคิด ทักษะการใช้เหตุผล และทักษะกระบวนการกลุ่มมากข้ึน 

3. ผู้ส าเร็จการศึกษาเป็นบุคคลที่มีความรู้  ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่  21 (3R 8C)         

ตามมาตรฐานหลักสูตร ทักษะการด ารงชีวิต และคุณลักษณะของความเป็นพลเมือง 

ทักษะกำรเรียนรู้  3R คือ Reading (อ่านออก) WRiting (เขียนได้) และ ARithemetics      

(คิดเลขเป็น) ส่วนทักษะกำรเรียนรู้ 8C ประกอบด้วย Critical Thinking and Problem Solving (ทักษะด้าน

การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา) Creativity and Innovation (ทักษะด้านการสร้างสรรค์ 

และนวัตกรรม) Cross-cultural Understanding (ทักษะด้านความเข้าใจความต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวน

ทัศน์) Collaboration, Teamwork and Leadership (ทักษะด้านความร่วมมือ การท างานเป็นทีม และภาวะ

ผู้น า) Communications, Information, and Media Literacy (ทักษะด้านการสื่อสารสารสนเทศ และรู้เท่า

ทันสื่อ) Computing and ICT Literacy (ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 

และ Career and Learning Skills (ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้) และ Change (ทักษะการเปลี่ยนแปลง) 

4. บัณฑิตมีทักษะความรู้และสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพและความต้องการจ าเป็นของ

ประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 

 

1.4 นโยบำยและยุทธศำสตร์กำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563 - 2570 



นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563 - 

2570 เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาระบบอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ให้สอดคล้อง

และบูรณาการกัน เพ่ือให้เกิดเป็นพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ที่สอดคล้องกับทิศทางของยุทธศาสตร์

ชาติ แผนแม่บทและนโยบายของรัฐบาล โดยมีวิสัยทัศน์เพ่ือ “เตรียมคนไทยแห่งศตวรรษที่ 21 พัฒนาเศรษฐกิจ

ที่กระจายโอกาสอย่างทั่วถึง สังคมที่มั่นคง และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน โดยสร้างความเข้มแข็งทางนวัตกรรมระดับ

แนวหน้าในสากล น าพาประเทศไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว” โดยค านึงถึงบริบทของการปฏิรูปประเทศในปัจจุบัน 

การจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นกระทรวงใหม่ และบริบทโลกที่มีการ

เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงออกแบบให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการด าเนินงานใน

ลักษณะแพลตฟอร์ม (Platform) ความร่วมมือ ตามเป้าประสงค์ของการพัฒนาใน 4 ด้าน ได้แก่ 1) การพัฒนา

ก าลังคนและสถาบันความรู้ 2) การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือตอบโจทย์ท้าทายของสังคม 3) การวิจัยและสร้าง

นวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขัน และ 4) การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนที่และ

ลดความเหลื่อมล้ า โดยด าเนินงานควบคู่ไปกับการปฏิรูประบบอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของ

ประเทศ ยุทธศาสตร์การด าเนินงานในแต่ละแพลตฟอร์ม  ได้ก าหนดเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ส าคัญ 

(Objectives and Key Results: OKR) และชุดโปรแกรมภายใต้แพลตฟอร์ม เพ่ือเป็นแนวทางในการออกแบบ

แผนด้านการอุดมศึกษา และแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศต่อไป 

 
1.5 คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห งชำติ (Thai 
Qualifications Framework for Higher Education : TQF : HEd) 

(1) ดำนคุณธรรม จริยธรรม 
สามารถจัดการปญหาทางคุณธรรม จริยธรรม และวิชาชีพโดยใชดุลยพินิจทางคานิยม ความรูสึกของผู

อ่ืน คานิยมพ้ืนฐาน และจรรยาบรรณวิชาชีพ แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมทางดานคุณธรรมและจริยธรรม อาทิมีวินัย 
มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตยสุจริต เสียสละ เปนแบบอยางที่ดีเขาใจผูอ่ืน และเขาใจโลก เปนตน 

(2) ดำนควำมรู 
มีองคความรูในสาขาวิชาอยางกวางขวางและเปนระบบ ตระหนัก รูหลักการและทฤษฎีในองคความรูที่

เกี่ยวของส าหรับหลักสูตรวิชาชีพ มีความเขาใจเกี่ยวกับความกาวหนาของความรูเฉพาะด้านในสาขาวิชา และ
ตระหนักถึงงานวิจัยในปจจุบันที่เกี่ยวของกับการแกปญหาและการตอยอดองคความรูสวนหลักสูตรวิชาชีพที่เน
นการปฏิบัติจะตองตระหนักในธรรมเนียมปฏิบัติกฎระเบียบ ขอบังคับ ที่เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ 

(3) ดำนทักษะทำงปัญญำ 
สามารถคนหาขอเท็จจริง ท าความเขาใจและสามารถประเมินขอมูลแนวคิดและหลักฐานใหมๆ จาก

แหลงขอมูลที่หลากหลาย และใชขอมูลที่ไดในการแกไขปญหาและงานอ่ืนๆ ดวยตนเอง สามารถศึกษาปญหาที่ค
อนขางซับซอนและเสนอแนะแนวทางในการแกไขไดอยางสรางสรรคโดยค านึงถึงความรูทางภาคทฤษฎีประสบ
การณทางภาคปฏิบัติและผลกระทบจากการตัดสินใจ สามารถใชทักษะและความเขาใจอันถองแทในเนื้อหาสาระ



ทางวิชาการและวิชาชีพ ส าหรับหลักสูตรวิชาชีพ นักศึกษาสามารถใชวิธีการปฏิบัติงานประจ าและหาแนวทาง
ใหมในการแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม 

(4) ดำนทักษะควำมสัมพันธระหวำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ 
มีสวนชวยและเอ้ือตอการแกปญหาในกลุ่มได้อยางสรางสรรคไมวาจะเปนผูน าหรือสมาชิกของกลุม 

สามารถแสดงออกซ่ึงภาวะผูน าในสถานการณที่ไมชัดเจนและตองใชนวัตกรรมใหมๆ ในการแกปญหา มีความคิด
ริเริ่มในการวิเคราะหปญหาไดอยางเหมาะสมบนพ้ืนฐานของตนเองและของกลุม รับผิดชอบในการเรียนรูอยางต
อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาตนเองและอาชีพ 

(5) ดำนทักษะกำรวิเครำะหเชิงตวัเลข กำรสื่อสำร และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
สามารถศึกษาและท าความเขาใจในประเด็นปญหา สามารถเลือกและประยุกตใชเทคนิคทางสถิติหรือ

คณิตศาสตรที่เกี่ยวของอยางเหมาะสมในการศึกษาคนควาและเสนอแนะแนวทางในการแกไขปญหา ใช
เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมขอมูล ประมวลผลแปลความหมาย และน าเสนอขอมูลสารสนเทศอยาง
สม่ าเสมอ สามารถสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพทั้งในการพูด การเขียน สามารถเลือกใช รูปแบบของการ
น าเสนอท่ีเหมาะสมส าหรับกลุมบุคคลที่แตกตางกันได้ 
 

1.6 แผนปฏิบัติกำรมหำวิทยำลัยกำฬสินธุ์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563-2567) 

แผนปฏิบัติกำรด้ำนที่ 1 กำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำให้ทันสมัย มีคุณภำพ และสร้ำงสังคมแห่งกำร

เรียนรู้ 
เป้าหมายที่ 1 บัณฑิตที่มีคุณธรรม คุณภาพ และมีสมรรถนะในระดับสากล 

เป้าหมายที่ 2 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 

เป้าหมายที่ 3 การส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสาธารณะ และมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 

เป้าหมายที่ 4 การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬา 

แผนปฏิบัติกำรด้ำนที่ 2 กำรพัฒนำวิทยำศำสตร์และนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจฐำนรำก 

เป้าหมายที่ 1 การพัฒนาก าลังคนและองคฺความรู้ด้านการวิจัยและนวัตกรรม 

เป้าหมายที่ 2 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือตอบฌจทย์ท้าทายของสังคม 

เป้าหมายที่ 3 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดสามารถการแข่งขัน 

เป้าหมายที่ 4 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาเชิงพ้ืนที่ 

เป้าหมายที่ 5 การบูรณาการข้ามศาสตร์ เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นและการพัฒนาเชิงพ้ืนที่

เป้าหมาย 

แผนปฏิบัติกำรด้ำนที่ 3  กำรสร้ำงกำรเจริญเติบโตคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

เป้าหมายที่ 1 ให้ความส าคัญในการอนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และ

วัฒนธรรมที่มีคุณค่าต่อระบบนิเวศน์และ/หรือมีความส าคัญทางเศรษฐกิจและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

เป้าหมายที่ 2 ส่งเสริม/สนับสนุนการอนุรักษ์และการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือลด

ต้นทุนด้านสาธารณูปโภคด้วยการส่งเสริมผ่านเครื่องมือและกลไกต่าง ๆ 



แผนปฏิบัติกำรด้ำนที่ 4 กำรบริหำรจัดกำรที่มีธรรมมำภิบำล 

เป้าหมายที่ 1 บุคลากรเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรมมีจิตส านึก มีความสามารถสูง มุ่งมั่น 

และเป็นมืออาชีพ  

เป้าหมายที่ 2 องค์กรมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทุกภาคส่วนร่วม

ต่อต้านการทุจริต 

 

1.7 เอกลักษณ์ของมหำวิทยำลัยกำฬสินธุ์ 

“มหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” 
 
1.8 อัตลักษณ์ (identity) บัณฑิตของมหำวิทยำลัยกำฬสินธุ์ 

  “อดทน สู้งาน เชี่ยวชาญวิชาชีพ” 
   อดทน สู้งาน หมายถึง บัณฑิตมีความเพียรพยายาม มีความมุ่งมั่นตั้งใจ ขยัน มุมานะ มีความ

รับผิดชอบต่องาน มีความเฉลียวฉลาดและไหวพริบในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในงานที่ตนรับผิดชอบ ตลอดจนรู้จัก
ใช้มนุษยสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงานทุกระดับได้อย่างเหมาะสม 

     เชี่ยวชาญวิชาชีพ หมายถึง บัณฑิตมีความเป็นเลิศทางวิชาการในวิชาชีพที่ตนเรียน รู้จักศึกษาค้นคว้า
และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง สามารถน าเทคโนโลยีต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับการปฏิบัติงานให้เกิดผล
สัมฤทธิ์ได้ด ี
 
1.9 คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหำวิทยำลัยกำฬสินธุ์ 
   1. มีความรู้ คือ เป็นผู้ทรงความรู้ ทรงปัญญา มีจิตใจดีงาม รู้ดีรู้ชั่ว รู้จักประยุกต์ใช้ความรู้จากสาขา
วิชาชีพ ที่ตนเรียนในการด าเนินชีวิตที่ถูกต้องและเหมาะสม เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของตน สังคม และ
ประเทศชาติมีความฉลาดรู้เท่าทันเหตุการณ์ของโลกเทคโนโลยีสมัยใหม่ มีทักษะการใช้ภาษาในการสื่อสารกับ
ผู้อื่นได ้
  2. มีสุขภาพดี คือ มีความสมบูรณ์ทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา และรู้จัก
ป้องกันรักษาความปลอดภัยไม่เสี่ยงต่อโรคภัย และยาเสพติด 
  3. เป็นคนดี คือ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน กตัญญูรู้คุณ มีความสุภาพนอบน้อม
อ่อนโยนและถ่อมตน 
  4. เป็นพลเมืองดี คือ มีความเป็นประชาธิปไตย มีระเบียบ วินัย มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อ่ืน   
มีความเสียสละ มีจิตอาสาหรือจิตสาธารณะ สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข และประพฤติตนให้
เป็นที่พึงประสงค์ของสังคมได้ 
  5. มีความรักและเทิดทูน คือ เชิดชูเกียรติยศ ชื่อเสียง ศักดิ์ศรีของมหาวิทยาลัย 
  6. มีความภาคภูมิใจและหวงแหน คือ การอนุรักษ์ในศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี         
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสืบสาน เผยแพร่ให้บุคคลอ่ืนได้รับรู้ 
 


