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ส่วนที่ 2  

แผนปฏิบัติราชการ กองกิจการนักศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

กองกิจการนักศึกษา ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ กองกิจการนักศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 ภายใตป้ระเด็นแผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 - 2567)  

 

2.1 วิสัยทัศน์ 

องค์กรที่มีประสิทธิภาพในการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ์ 
 
2.2 ปณิธาน 

พัฒนานักศึกษาให้เป็นคนดี มีคุณธรรม และน าสังคม 
 
2.3 ค าขวัญ 
 กิจกรรมเด่น เน้นคุณธรรม น าสังคมพัฒนา 
 
2.4 พันธกิจ 

กองกิจการนักศึกษาเป็นองค์กรที่ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
   1. ด้านน าความรู้จากสาขาวิชาชีพ ที่ตนเรียนในการด าเนินชีวิตที่ถูกต้องและเหมาะสม เพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตของตน สังคม และประเทศชาติมีความฉลาดรู้เท่าทันเหตุการณ์ของโลกเทคโนโลยีสมัยใหม่ มีทักษะ
การใช้ภาษาในการสื่อสารกับผู้อื่นได้ 
  2. ด้านส่งเสริมการมีสุขภาพดี คือ มีความสมบูรณ์ทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 
และรู้จักป้องกันรักษาความปลอดภัยไม่เสี่ยงต่อโรคภัย และยาเสพติด 
  3. ด้านส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน กตัญญูรู้คุณ มีความสุภาพนอบ
น้อมอ่อนโยนและถ่อมตน 
  4. ด้านพัฒนาการเป็นพลเมืองดี คือ มีความเป็นประชาธิปไตย มีระเบียบ วินัย มีความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและผู้อ่ืน   มีความเสียสละ มีจิตอาสาหรือจิตสาธารณะ สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
และประพฤติตนให้เป็นที่พึงประสงค์ของสังคมได้ 
  5. ด้านการปลูกฝังให้มีความรักและเทิดทูน คือ เชิดชูเกียรติยศ ชื่อเสียง ศักดิ์ศรีของมหาวิทยาลัย 
  6. ด้านการสร้างความภาคภูมิใจและหวงแหน คือ การอนุรักษ์ในศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม 
ประเพณ ีภูมิปัญญาท้องถิ่น และสืบสาน เผยแพร่ให้บุคคลอ่ืนได้รับรู้ 
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2.5 โครงสร้างการบริหาร 

 

2.6 โครงสร้างการแบ่งหน่วยงาน กองกิจการนักศึกษา ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 

(ตามประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการเป็นงานหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน 

ที่มีฐานะเทียบเท่างานของหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ.ศ. ๒๕๖๒) 

 

 
 

 

อธิการบดี

รองอธิการบดีฝ่ายพฒันานักศึกษา

ผูอ้ านวยการกองกิจการนักศึกษา

หวัหน้างานส่งเสริมศิลปะและ

วฒันธรรม

หวัหน้างานบริการและสวสัดิการ

นักศึกษา

หวัหน้างานพฒันานักศึกษาและ

ศิษยเ์ก่าสมัพนัธ์

คณะกรรมการพฒันานักศึกษา

กองกิจการนักศึกษา

งานส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
งานบริการและสวัสดิการ

นักศึกษา
งานพัฒนานักศึกษาและ

ศิษย์เก่าสัมพันธ์
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2.7 โครงสร้างการบริหารงานกองกิจการนักศึกษา ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

นางสาวธิดาวรรณ  ยนตช์ยั

นักวิชาการศึกษา

ผูอ้  านวยการกองกิจการนักศึกษา

1. นายเดชา  บุง่อุทุม

เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป

หวัหนา้งานสง่เสริมศิลปะและวฒันธรรม

1.1 นายวิทธวฒัน์ ฤทธ์ิรุ่ง

เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป

2. นางสาวกาญจนา  สุภีร์ค า

เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป

หวัหนา้งานบริการและสวสัดิการนักศึกษา

2.1 นายเสถียร  กาสารัง

นักวิชาการศึกษา

2.2 นางสรัญญา ศรีพุทธิรัตน์

บุคลากร

2.3 นางธีรารัสม ์ ผลไชย

นักวิชาการศึกษา

2.4 น.ส.ชุติปภา  โคกลือชา

นักวิชาการศึกษา

2.5 นางกลัยกร  ราขค า

นักวิชาการเงินและบญัชี

2.6 นายจิระพงษ ์ คงสมศรี

นักวิชาการศึกษา

2.7 นายสุริยนัต ์ วงอานาม

ชา่งเทคนิค

2.8 นายสวรรคท์อง  ราชค า

ชา่งเทคนิค

3. นายจรยุทธ ภูก่ิงหิน

นักวิชาการศึกษา

หวัหนา้งานพฒันานกัศึกษาและศิษยเ์กา่สมัพนัธ์

3.1 นางโชติกา  ขนัธิรัตน์

นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

3.2 นายดนุพล  มหิพนัธ์

เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป

3.3 สิบเอกธีรวฒัน์  หอมกล่ิน

นักพฒันาการกีฬา
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โครงสร้างอัตราก าลังกองกิจการนักศึกษา ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 

 

 
 

 

ผู้อ านวยการกองกิจการนักศึกษา
นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา

พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

หัวหน้างานส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา

พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา

ลูกจ้างชั่วคราว

หัวหน้างานบริการและสวัสดิการนักศึกษา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา

พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

นักวิชาการศึกษา 2 อัตรา

พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

บุคลากร 1 อัตรา

พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา

พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

นักวิชาการศึกษา 2 อัตรา

ลูกจ้างชั่วคราว

ช่างเทคนิค 2 อัตรา

ลูกจ้างชั่วคราว

หัวหน้างานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา

พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 1 อัตรา

พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา

พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

นักพัฒนาการกีฬา 1 อัตรา

ลูกจ้างชั่วคราว
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2.8 ข้อมูลสถานที่ตั้งส านักงาน 

กองกิจการนักศึกษา ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มีส านักงาน 2 แห่ง คือ 

- อาคารกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อ าเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์   

เลขที่62/1 ถนนเกษตรสมบูรณ์ ต าบลกาฬสินธุ์ อ าเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000  

- อาคารกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อ าเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์  

เลขที ่13 หมู่ 14 ต าบลสงเปลือย อ าเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ 46230  

 

ที่ตั้งส านักงาน งานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ์

  

อาคารกิจการนักศึกษา (พื้นที่ในเมือง) อาคารกิจการนักศึกษา (พื้นที่นามน) 

 
2.9 แนวทางการพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 

การวางแผนในการพัฒนานักศึกษา เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ โดยยึดตาม
หลักการ/แนวทาง ดังนี้ 

2.9.1 แนวทางการพัฒนานักศึกษาตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา ซึ่งก าหนด
ตัวบ่งช้ีโดยมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
 
ตัวบงช้ีที่ 1.6 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี(ตัวบงช้ีของสกอ.ที่ 1.4 ระดับสถาบัน) 
ชนิดของตัวบงช้ี  กระบวนการ 
การคิดรอบป   ปการศึกษา 
ค าอธิบายตัวบงช้ี 

สถาบันอุดมศึกษาควรจัดบริการดานต่าง ๆ ใหนักศึกษาอย่างครบถวนตั้งแต่การใหค าปรึกษา ทั้งด้าน
วิชาการและการใชชีวิต จัดบริการข้อมูลหน่วยงานที่ใหบริการ เชน ทุนกูยืมการศึกษา แหล่งทุนการศึกษาตอ การ
บริการจัดหางาน แหล่งขอมูลการฝกประสบการณวิชาชีพ การเตรียมความพรอมเพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษา 
ขอมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวในและนอกสถาบันที่จ าเป็นแกนักศึกษาและศิษย์เกา 
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เกณฑมาตรฐาน 
1. จัดบริการใหค าปรึกษา แนะแนวด้านการใชชีวิตและการเขาสู่อาชีพแกนักศึกษาในสถาบัน 
2. มีการใหขอมูลของหน่วยงานที่ใหบริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและ 

นอกเวลาแกนักศึกษา 
3. จัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแกนักศึกษา 
4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในขอ 1 –3 ทุกขอไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนน

เต็ม 5 
5. น าผลการประเมินจากขอ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการใหบริการและการใหขอมูล เพ่ือสงผลใหการ 

ประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 
6. ใหขอมูลและความรูที่เป็นประโยชนแกศิษย์เกา 

 
ตัวบงช้ีที่ 1.7 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ตัวบงช้ีใหม่) 
ชนิดของตัวบงช้ี  กระบวนการ 
การคิดรอบป   ปการศึกษา 
ค าอธิบายตัวบงช้ี 

สถาบันอุดมศึกษาตองสงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมนักศึกษาต่าง ๆ อย่างเหมาะสมและครบถวน กิจกรรม
นักศึกษา หมายถึง กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ด าเนินการทั้งโดยสถาบันและโดยองคการนักศึกษา หรือสโมสรนักศึกษา 
เป็นกิจกรรมที่ผู้เข้าจะมีโอกาสได้รับการพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ ร่างกาย และคุณธรรมจริยธรรมสอดคลอง
กับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค 
เกณฑมาตรฐาน 

1. จัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของสถาบันโดยใหนักศึกษามีสวนร่วมในการ 
จัดท าแผนและการจัดกิจกรรม 

2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาใหด าเนินกิจกรรมในประเภทตอไปนี้ใหครบถวน 
(1) กิจกรรมสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคที่ก าหนดโดยสถาบัน 
(2) กิจกรรมกีฬา หรือการสงเสริมสุขภาพ 
(3) กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน หรือรักษาสิ่งแวดลอม 
(4) กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
(5) กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
(6) ทักษะศตวรรษท่ี 21 (3R 7C) และทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต 
(7) ใหความรูทักษะการประกันคุณภาพการศึกษา 

3. ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการ มีการประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงคของกิจกรรมและน าผลการ 
ประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงานครั้งตอไป 

4. ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
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5. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 
 
ตัวบงช้ีที่ 4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย (ตัวบงช้ีใหม่) 
ชนิดตัวบงช้ี   กระบวนการ 
การคิดรอบป   ปการศึกษา 
ค าอธิบายตัวบงช้ี 

มหาวิทยาลัยต องมีนโยบายแผนงาน โครงการ/กิจกรรม เพ่ือการบริหารจัดการงานท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ทั้งการอนุรักษ ฟนฟู สืบสาน เผยแพรวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาทองถิ่นตามจุดเน
นของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
เกณฑมาตรฐาน 

1. มีระบบและกลไกด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
2. มีแผนงานด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
3. มีการส่งเสริมและสนับสนุนการบูรณาการศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย กับการเรียนการสอน หรือ

การวิจัย หรือการบริการวิชาการ 
4. มีการประเมินผลความส าเร็จตามตัวชี้วัดในแผนงานและโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็น

ไทย อย่างน้อยร้อยละ 80 
5. มีการน าผลประเมินในขอ 4 มาปรับปรุงแผนงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
6. เผยแพรกิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ตอสาธารณชนใน

ระดับชาติหรือนานาชาติ 
 
ตัวบงชี้ที่ 4.2 ผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยที่ได้รับรางวัลในระดับจังหวัด หรือระดับภูมิภาค
หรือระดับชาติหรือระดับนานาชาติ(ตัวบงช้ีใหม่) 
ชนิดตัวบงช้ี   ผลลัพธ์ 
การคิดรอบป   ปการศึกษา 
ค าอธิบายตัวบงชี ้

มหาวิทยาลัยมีจ านวนผลงานหรือโครงการด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยที่ได้รับรางวัล  ในระดับ
จังหวัดหรือระดับภูมิภาคหรือระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 
เกณฑการประเมิน 

โดยการแปลงค่าร้อยละของจ านวนผลงานหรือโครงการที่ได้รับรางวัลทั้งในระดับจังหวัดหรือระดับ ภูมิภาค
หรือระดับชาติหรือระดับนานาชาติเป็นคาคะแนนระหว่าง เกณฑการประเมิน 0 - 5 คาร้อยละของ จ านวนผลงาน
หรือโครงการที่ได้รับรางวัลทั้งในระดับจังหวัดหรือระดับภูมิภาคหรือระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่ก าหนดให เป็น
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 
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สูตรค านวณ 
1. ค านวณร้อยละของผลงานหรือโครงการด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยที่ได้รับรางวัลในระดับจังหวัด หรือ
ระดับภูมิภาคหรือระดับชาติหรือระดับนานาชาติตามสูตร 
 
 
 
 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
คะแนนที่ได้  = 
 
 
หมายเหตุ : โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยที่อยู่ในแผนปฏิบัติราชการประจ าป 
 

2.9.3 แนวทางการพัฒนานักศึกษาตามนโยบายและแผนปฏิบัติที่ส าคัญ ดังนี้ 
2.9.3.1 กรอบแนวทางการด าเนินการตามมาตรฐานกิจการนักศึกษา การด าเนินงานในแต่ละ

ระดับ ควรประกอบด้วยภารกิจต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
ระดับพื้นฐาน (Requirement) ครอบคลุมภารกิจดังต่อไปนี้ 
1. ภารกิจด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  1.1 บริการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน 
  1.2 บริการด้านแนะแนวและให้ค าปรึกษา 
  1.3 บริการด้านการวางตัวบุคคล 
  1.4 บริการด้านศาสนกิจในสถาบัน 
  1.5 บริการด้านสุขภาพและสุขภาวะ 
2. ภารกิจด้านการเสริมสร้างลักษณะนิสัยนักศึกษา 
3. ภารกิจด้านการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพ่ือเสริม เติมเต็มศักยภาพนักศึกษา 
4. ภารกิจด้านการสร้างแรงจูงใจเพ่ือให้เกิดค่านิยมที่ดี 
ระดับก้าวหน้า (Progressive) ครอบคลุมระดับพ้ืนฐานและเพ่ิมเติมภารกิจ ดังต่อไปนี้ 
1. ภารกิจด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  1.1 บริการด้านที่พักอาศัย 
  1.2 บริการนักศึกษานานาชาติ 
  1.3 บริการนักศึกษาพิการ 
2. ภารกิจด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์ 

จ านวนผลงานหรือโครงการที่ไดร้บัรางวัลทั้งในระดับจังหวดัหรือระดับภูมภิาคหรือ 
ระดับชาตหิรือระดับนานาชาต ิ

จ านวนผลงานหรือโครงการที่เข้ารว่มการแข่งขันทั้งหมด 
X 100 

ร้อยละของผลงานหรือโครงการทีไ่ด้รับรางวลัทั้งในระดับจังหวัดหรือ 
ระดับภูมิภาคหรือระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 

ร้อยละ 20 
X 5 
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ระดับเชิงรุก (Proactive) ครอบคลุมทุกด้านและพัฒนาจนเทียบเคียงกับมาตรฐานสากล 
1. ใช้ภาษาอังกฤษในการด าเนินการทุกภารกิจ 
2. มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาคุณลักษณะเฉพาะ เช่น 

• โครงการพัฒนาความเป็นผู้น า 
• The first Year Student Development Program 
• Student Activities Exchange Program 

 
2.9.3.2 นโยบายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนานักศึกษาในยุคไทยแลนด์ 4.0  โดย

ศาสตราจารย์สัมพันธ์ ฤทธิเดช เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่อง 
การบูรณาการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนานักศึกษาแบบองค์รวม และมอบ เม่ือวันที่ 31 มกราคม 2563 ณ 
โรงแรมเอเชีย แอรพ์อร์ท ล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี 

การบูรณาการจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนานักศึกษาแบบองค์รวมนั้นเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่ง ในยุค
ปัจจุบันจะเห็นว่า นอกจากที่เราจะให้นักศึกษาได้เรียนรู้เรื่องวิชาการแล้ว การบูรณาการความรู้ด้าน soft skills นั้น
ก็เป็นสิ่งส าคัญที่จะต้องเรียนรู้ หากมหาวิทยาลัยมีการขับเคลื่อนทั้ง soft skills และ hard skills ให้ไปด้วยกันได้ ก็
จะท าให้นิสิต นักศึกษาจบออกมาอย่างมีคุณภาพ อาจารย์ถือว่าเป็นต้นแบบที่ส าคัญของนิสิต นักศึกษา การจัดการ
เรียนการสอนนั้นนอกจากจะเน้นด้านวิชาการแล้วยังต้องมีการให้ประสบการณ์กับนิสิต นักศึกษาด้วย อุดมศึกษา
ต้องช่วยกันบ่มเพาะหล่อหลอมให้นิสิต นักศึกษาเป็นคนดี คนเก่ง ฉลาดรอบรู้ เป็นทรัพยากรของประเทศที่มี
คุณภาพ หากอาจารย์เป็นแม่แบบที่ดีได้ นิสิต นักศึกษาก็จะสามารถเป็นคนที่ดีได้ 

“การประชุมสัมมนาวิชาการในวันนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนนโยบายการด าเนินงานการ
จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนานักศึกษาในยุคที่โลกมีการเปลี่ยนแปลง มุ่งเน้นให้เกิดการบูรณาการจัดการศึกษาเพ่ือการ
พัฒนานักศึกษาแบบองค์รวม ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการส่งเสริมและพัฒนาระบบจัดการศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษาให้น าไปสู่การพัฒนานิสิตนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่ดีและเก่งตามที่ทุกๆคนอยากเห็น และ
ตอบสนองต่อความคาดหวังของทุกๆ ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และจะเป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญอย่างยิ่ง ในการผลิตและพัฒนา
ก าลังคนให้ไปสู่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ สอดรับกับทิศทางการพัฒนาสังคมและประเทศอย่างยั่งยืน” 

 
2.9.3.3 นโยบาย 3D (Democracy, Decency, Drug - ส่งเสริมประชาธิปไตย คุณธรรม 

ความเป็นไทยห่างไกลยาเสพติด) 
1) จัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย 
2) จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นไทย 
3) จัดกิจกรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
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2.9.3.4 นโยบายการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของคณะรัฐมนตรีที่ได้แถลงนโยบายต่อสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ 
   ก าหนดให้ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาเฉพาะหน้าที่ต้องได้รับการป้องกันและแก้ไขปัญหาโดย
การบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดและจัดการปัญหาอ่ืน ๆ ที่เชื่อมโยงต่อเนื่องให้เบ็ดเสร็จ คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษายาเสพติด ปี 2562 ที่เกี่ยวข้องกับ
สถาบันอุดมศึกษา คือ 
1. ด้านการป้องกันยาเสพติด  
1.1 ยุทธศาสตร์การป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 
จุดเน้น : การส่งเสริมให้เกิดภูมิคุ้มกันในกลุ่มเด็กปฐมวัย และป้องกันเด็ก เยาวชน และกลุ่มผู้ใช้แรงงานที่มีความเสี่ยงของ
ปัญหา 
ยุทธศาสตร์การป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ประกอบด้วย ๔ แผนงานที่เกี่ยวข้องกับ
กลุ่มเป้าหมายส าคัญ ดังนี้ 

1.1.1 แผนงานสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดให้เด็กและเยาวชนในสถานศึกษา 
   กลุ่มเป้าหมาย 

1. เด็กปฐมวัยในโรงเรียน 32,928 แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 19,934 แห่ง 
2. นักเรียนในโรงเรียนระดับประถมศึกษา 31,335 แห่ง มัธยมศึกษา 11,287 แห่งอาชีวศึกษา 910 แห่ง 
3. นิสิต นักศึกษา ในสถาบันระดับอุดมศึกษา 156 แห่ง 

แนวทาง 
สร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดให้เหมาะสมกับช่วงวัยและด าเนินการอย่างเป็นระบบต่อเนื่องผ่าน

การเรียนการสอน และกิจกรรมต่อกลุ่มเป้าหมายในสถานศึกษาการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด โดยใน
สถานศึกษา มีกรอบการด าเนินงาน 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการสร้างภูมิคุ้มกัน ด้านการค้นหาด้านการรักษา ด้านการ
เฝ้าระวัง และด้านการบริหารจัดการ โดยมีแนวทาง ดังนี้ 

1. ก าหนดกลุ่มเป้าหมายตามระดับช่วงวัยและพฤติกรรม เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดให้
เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายแต่ละระดับ เพ่ือให้การจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม โดยจ าแนกเป็น 

- ระดับปฐมวัย พัฒนาการสอนเด็กปฐมวัยด้วยการพัฒนาทักษะทางสมอง หรือ Brain 
Executive Function (EF) อย่างต่อเนื่อง เพ่ือวางรากฐานภูมิคุ้มกันยาเสพติดระยะยาว ลดพฤติกรรมเบี่ยงเบนแบบองค์
รวม และเพ่ือเป็นพ้ืนฐานการเสริมสร้างวินัย คุณธรรมจริยธรรม ความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติฯลฯ และขยายการด าเนินงานให้ครอบคลุมมากขึ้น 

- ระดับประถมศึกษา พัฒนาการสอนเด็กประถมศึกษา ควบคู่กับการพัฒนาทักษะชีวิตเพ่ือ
การป้องกันยาเสพติด ควบคู่การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ต่อจากปฐมวัย โดยการสร้างภูมิคุ้มกันในเด็กนักเรียนผ่าน
วิทยากรบุคคล เช่น ครูต ารวจ D.A.R.E. ครูพระ ครูผู้สอน ฯลฯ 

- ระดับมัธยมศึกษา พัฒนาการสอนเด็กมัธยมศึกษา ปรับกิจกรรมการสร้างภูมิคุ้มกันที่มีความ
หลากหลาย และแตกต่าง สอดคล้องกับการเรียนรู้พฤติกรรม ความสนใจของกลุ่มเยาวชนพร้อมกับการมีระบบดูแล
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ช่วยเหลือให้ค าปรึกษาในโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพ การเสริมสร้างอาสาสมัครและส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมท า
กิจกรรมเพ่ือสังคม และท าจิตสังคมในสถานศึกษา (กรณีท่ีพบนักเรียนใช้ยาเสพติด)  

- ระดับอาชีวศึกษา พัฒนาการสอนในหลักสูตร ควบคู่กับการสร้างภูมิคุ้มกัน ที่สอดคล้องกับ
การเรียนรู้พฤติกรรม ความสนใจของกลุ่มเยาวชน การส่งเสริมอาชีพตามความถนัด พร้อมกับการมีระบบดูแลช่วยเหลือ
ให้ค าปรึกษาในโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพ การเสริมสร้างอาสาสมัคร และส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วนร่วมท ากิจกรรมเพ่ือ
สังคม และท าจิตสังคมบ าบัดในสถานศึกษา (กรณีท่ีพบนักศึกษาใช้ยาเสพติด) 

- ระดับอุดมศึกษา มีการสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกัน ที่สอดคล้องกับการเรียนรู้พฤติกรรมความ
สนใจของกลุ่มเยาวชน การเสริมสร้างอาสาสมัคร และส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษามีส่วนร่วมท ากิจกรรมเพ่ือสังคม 

2. ส่งเสริม สนับสนุนให้กลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในการป้องกันและเฝ้าระวังยาเสพติด ได้แก่การเป็น
แกนน าเยาวชนต่อต้านยาเสพติด การเข้าร่วมกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด เป็นต้น 

3. การใช้สื่อเป็นส่วนช่วยในการป้องกันปัญหายาเสพติด โดยจัดท าองค์ความรู้ข้อมูลข่าวสารและ
ช่องทางการสื่อสารให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ สื่อบุคคล สื่อสังคมออนไลน์ (Social media) สนับสนุนการ
พัฒนาบุคลากรและกลุ่มเป้าหมาย ฯลฯ 

4. ส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่ใช้ในการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด เช่น การพัฒนา
หลักสูตรส าหรับการเสริมสร้างพลังครอบครัว การพัฒนาหลักสูตรส าหรับการเสริมสร้างพลังกลุ่มเพ่ือน การพัฒนาสื่อการ
เรียนรู้โทษพิษภัยยาเสพติด การประเมินผลความส าเร็จของโครงการ เป็นต้น 

5. ขับเคลื่อนกลไกการสร้างภูมิคุ้มกันในสถานศึกษาทั้งในระดับส่วนกลาง จังหวัด และกลไก ใน
สถานศึกษา ให้สามารถน าแผนงานและงบประมาณไปสู่การปฏิบัติในพ้ืนที่ให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้ง ก ากับติดตามให้
กลไกการปฏิบัติสามารถปฏิบัติงานตามแผน 

6. บริหารจัดการทรัพยากรให้ตรงกับเป้าหมายและเกิดประโยชน์สูงสุด ควรมีการก าหนดเป้าหมาย
กลุ่มเสี่ยงจากกลุ่มเด็กปกติเพ่ือจะได้เฝ้าระวัง ดูแลช่วยเหลือเป็นพิเศษโดยพิจารณาถึงระบบนิเวศที่เกี่ยวข้องกับตัวเด็ก
นักเรียน ได้แก่ เพ่ือน ครอบครัว ชุมชน สื่อสังคมออนไลน์ ด้วยการบูรณาการมีส่วนร่วมของครอบครัวชุมชน ท้องถิ่น กับ
บริบทแวดล้อมกลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชนให้เข้ามามีบทบาทในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
1.2 ยุทธศาสตร์การสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อป้องกันยาเสพติด 
จุดเน้น : การสร้างหรือปรับสภาพแวดล้อม โดยมุ่งระบบนิเวศทางสังคมของกลุ่มเป้าหมาย โดยเน้นที่เด็กและเยาวชน 
เพ่ือให้เกิดระบบที่สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยการบูรณาการผ่านแผนงานโครงการ หน่วยงานใน
ทุกระดับ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.2.1 แผนงานสร้างสภาพแวดล้อม ระบบนิเวศ ให้กับเด็กและเยาวชน 
  กลุ่มเป้าหมาย เด็กและเยาวชนทั้งในและนอกสถานศึกษา โดยผ่านกลไกหลักในสังคมคือ ครอบครัวสถานศึกษา 
สถาบันทางศาสนา 

การสร้างสภาพแวดล้อม ระบบนิเวศ ผ่านกลไกสถานศึกษา 
สถานศึกษาและครูเป็นสถาบันอบรมสั่งสอนให้เด็กและเยาวชนมีความรู้มีความคิด ควบคู่คุณธรรมให้แก่เด็กและ

เยาวชนต่อเนื่องจากสถาบันครอบครัว โดยกระทรวงศึกษาธิการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับผิดชอบด าเนินการ 
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แนวทาง 
1. ให้การศึกษาและพัฒนาการตามวัย แนะน า เพ่ือสร้างพฤติกรรมที่ดีอย่างเหมาะสม ให้การดูแลอย่างเท่าเทียม

กัน ไม่ปล่อยทิ้ง และเป็นแบบอย่างที่ดีของเด็ก 
2. ปลูกฝังลักษณะนิสัยอันพึงประสงค์ของคนดีรู้จักหน้าที่ มีวินัย ความรับผิดชอบการมีพฤติกรรมที่ดีงาม 
3. รับฟังความคิดเห็น เปิดพ้ืนที่การแสดงออกความเป็นตัวตนของ เด็ก เยาวชน ท าความเข้าใจ จัดกิจกรรมสร้าง

ความภาคภูมิใจในตนเองของเด็กและเยาวชน สนับสนุนการค้นหาตนเอง เพ่ือสร้างคุณค่าเป้าหมายของชีวิต สร้าง
ทางเลือกของชีวิต 

4. สร้างทักษะการจัดการ การแก้ไขปัญหาวัยรุ่น ปัญหาครอบครัว ปัญหาเพ่ือนปัญหาการเรียน ปัญหา 
ความรัก ปัญหาจากการใช้สื่อออนไลน์ปัญหาจากโรคทางสมอง การหลีกเลี่ยงพฤติกรรม ที่เสี่ยงต่อการด ารงชีวิต 
รู้วิธีป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติด 

5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา ผู้ปกครอง สอดส่องพฤติกรรม แจ้งข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้อง
กับนักเรียน มีกิจกรรมร่วมกันระหว่างผู้ปกครอง นักเรียนสถานศึกษา 

6. จัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา โดยรอบสถานศึกษามิให้เอ้ือต่อการเป็นแหล่งมั่วสุม มีระบบเฝ้าระวัง ตรวจ
ตราความปลอดภัยของนักเรียนจากภัยที่อาจเกิดขึ้นในสถานศึกษาและโดยรอบสถานศึกษาเพ่ิมพ้ืนที่เชิงบวกที่เอ้ือต่อการ
ป้องกันปัญหายาเสพติด เช่น ปรับภูมิทัศน์ปรับสภาพแวดล้อมให้มีความน่าอยู่สามารถควบคุม ดูแล ตรวจตราได้ไม่มีมุม
อับสายตา ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดกิจกรรมเชิงบวก 

7. เสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายผู้ปกครอง และผู้น าศาสนา ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกัน และแก้ไข
ปัญหาของเด็กนักเรียน 

8. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและระบบการให้ค าปรึกษาที่มีคุณภาพภายใน 
สถานศึกษา เช่น ครูที่ปรึกษา นักจิตวิทยา เพ่ือนปรึกษาเพ่ือน เป็นต้น 
 
2.10 ประเด็นการพัฒนา เป้าหมาย กลยุทธ์ และตัวชี้วัด 
 

 2.10.1 ประเด็นการพัฒนา  
  แผนปฏิบัติการด้านที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 

 2.10.2 เป้าหมาย 
  - เป้าหมายที่ 1 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
  - เป้าหมายที่ 2 การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬา 
 

 2.10.3 กลยุทธ์ 
  - กลยุทธ์ที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งในสถาบันทางศาสนา 
  - กลยุทธ์ที่ 2 การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 
  - กลยุทธ์ที่ 3 การส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 
  - กลยุทธ์ที่ 4 การส่งเสริมการออกก าลังกาย กีฬาและนันทนาการ 
 



13 
 

 2.10.4 ตัวช้ีวัด 
  - ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของจ านวนนักศึกษาหรือบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการทางศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย (ตัวชี้วัดที่ 14 มกส.) 
  - ตัวชี้วัดที่ 2 จ านวนผลงานที่ได้รับรางวัลในระดับจังหวัดหรือภูมิภาคหรือระดับชาติหรือนานาชาติ
ทางด้านศาสนาหรือศิลปะหรือวัฒนธรรมหรือการกีฬาหรืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (ตัวชี้วัดที่ 15 มกส.) 
  - ตัวชี้วัดที่ 3 จ านวนโครงการหรือกิจกรรมด้านการมีจิตอาสาหรือจิตสาธารณะและความ
รับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัย (ตัวชี้วัดที่ 16 มกส.) 
  - ตัวชี้วัดที่ 4 ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมผ่านตามเกณฑ์ระบบทะเบียนกิจกรรม
นักศึกษาต่อนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่เข้าระบบทะเบียนกิจกรรมนักศึกษา (ตัวชี้วัดที่ 17 มกส.) 
  - ตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยละของจ านวนนักศึกษาหรือบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมด้านการ
ส่งเสริมการออกก าลังกาย กีฬาและนันทนาการ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย (ตัวชี้วัดที่ 18 มกส.)  
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2.11 แผนผังความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป้าหมายที่ 5 : สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศเพ่ิมขึ้น 
โดยเฉพาะสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันทางศาสนา ชุมชน สื่อมวลชนและภาคเอกชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

เป้าหมายท่ี 1 : คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่
ดีของสังคมเพ่ิมขึ้น 

แผนปฏิบัติการด้านที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

เป้าหมายที่ 1 การปรับเปล่ียนค่านิยมและ
วัฒนธรรม 

เป้าหมายที่ 2 การเสริมสร้างศักยภาพ
การกีฬา 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ 
ฉบับ 12 

เป้าหมาย
การพัฒนา 

แผนปฏิบตัิ
ราชการฯ 

เป้าหมาย 

กลยุทธ์ที่ 1 การสร้างความเข้มแข็ง
ในสถาบันทางศาสนา 

กลยุทธ์ กลยุทธ์ท่ี 2 การปลูกฝังค่านิยมและ
วัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 

กลยุทธ์ที่ 3 การส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสาธารณะ
และมีความรับผิดชอบต่อสว่นรวม 

กลยุทธท์ี่ 4 การส่งเสรมิการออกก าลังกาย กีฬา
และนนัทนาการ 

ตัวช้ีวัด ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของจ านวน
นักศึกษาหรือบุคลากรที่เข้าร่วม
โครงการทางศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธ รรม  ทั้ ง ภ าย ในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย 

ตัวชี้วัดที่  2 จ านวนผลงานที่ ไ ด้รับ
รางวัลในระดับจังหวัดหรือภูมิภาคหรือ
ระดับชาติหรือนานาชาติทาง ด้าน
ศาสนาหรือศิลปะหรือวัฒนธรรมหรือ
การกีฬาหรืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

ตัวชี้วัดที่ 3 จ านวนโครงการหรือกิจกรรมด้านการมีจิต
อาสาหรือจิตสาธารณะและความรับผิดชอบต่อสังคม
ของมหาวิทยาลัย 
ตัวชี้วัดที่ 4 ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม
ผ่านตามเกณฑ์ระบบทะเบียนกิจกรรมนักศึกษาต่อ
นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่เข้าระบบทะเบียนกิจกรรม
นักศึกษานักศึกษา 

ตัวชี้วัดที่  5 ร้อยละของจ านวนนักศึกษาหรือ
บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมด้านการ
ส่งเสริมการออกก าลังกาย กีฬาและนันทนาการ 
ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : ปรับเปลี่ยนค่านิยมและ
วัฒนธรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 : เสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและ
พัฒนาประเทศ 
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2.12 สรุปรายละเอียดแผนงาน/โครงการ  ตามแผนปฏิบตัิราชการ กองกิจการนักศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

เป้าหมาย/กลยุทธ์/จุดเน้นการพัฒนา/ตัวช้ีวัด/
เป้าหมาย/โครงการ/กิจกรรม 

ระยะเวลาตาม
แผน 

งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

เงินรายได้ 
ค่าบ ารุง
กิจกรรม
นักศกึษา 

ค่าบ ารุงกีฬา
นักศึกษา 

ค่า
ปฐมนิเทศ 

ค่าปัจฉิม
นิเทศ 

ค่าตรวจโรค
และ

เอกซเรย์ 

ค่าประกัน
อุบัติเหตุ 

ค่าบริการ
สุขภาพและ

อนามัย 

งปม.จาก
หน่วยงานอ่ืน หน่วยงาน 

ช่ือ
ผู้รับผิดชอบ 

เป้าหมายท่ี 1 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 

กลยุทธ์ท่ี 1 การสร้างความเข้มแข็งในสถาบันทางศาสนา 

จุดเน้นการพัฒนา : เพื่อเผยแผ่หลักค าสอนทางศาสนาท่ีสอดคล้องกับการด าเนินชีวิต ตลอดจนการสืบสาน การอนุรักษ์และสืบทอดประเพณีส าคัญทางศาสนาและเทศกาลส าคัญของไทย 

ตัวช้ีวัดท่ี 1 ร้อยละของจ านวนนักศึกษาหรือบุคลากรท่ีเข้าร่วมโครงการทางศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

เป้าหมาย : ร้อยละ 85 

1 
 โครงการท าบุญตักบาตรสืบสาน
วัฒนธรรมท้องถ่ิน 

29 ธ.ค.63  10,000          งานส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
เดชา/

วิทธวัฒน์ 

2 
โครงการสุขสันต์วันสงกรานต์ สืบสาน
ประเพณีไทย ประจ าปี 2564 

เม.ย.64  10,000          งานส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
เดชา/

วิทธวัฒน์ 

3 
โครงการท าบุญตักบาตรหอพักสวัสดิการ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
ประจ าปีการศึกษา 2564 

มิ.ย.64  9,000                  
งานบริการและสวัสดิการ

นักศึกษา 
กัลยกร 

4 
โครงการสัมมนาทางวิชาการด้าน
ศิลปวัฒนธรรม "เนื่องในวันสถาปนา
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ปี 2564" 

ก.ย.64  200,000          กองกิจการนักศึกษา 
เดชา/

วิทธวัฒน์ 

5 
โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียน
เข้าพรรษา 

ก.ค.64    รอจัดสรร               งานส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
เดชา/

วิทธวัฒน์ 

6 
โครงการศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 
20 

พ.ค. - มิ.ย.64   30,000         งานส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
เดชา/

วิทธวัฒน์ 

7 
โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกา่สวันเฉลิม
พระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 

ก.ค.64   รอจัดสรร        
งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่า

สัมพันธ์ จรยุทธ/โชติกา 

8 

โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรม
ราชชนนี้พันปีหลวงเนื่องในโอกาสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2564 

ส.ค.64   รอจัดสรร        

งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่า
สัมพันธ์ 

จรยุทธ/โชติกา 



16 
 

 

เป้าหมาย/กลยุทธ์/จุดเน้นการพัฒนา/ตัวช้ีวัด/
เป้าหมาย/โครงการ/กิจกรรม 

ระยะเวลาตาม
แผน 

งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

เงินรายได้ 
ค่าบ ารุง
กิจกรรม
นักศกึษา 

ค่าบ ารุงกีฬา
นักศึกษา 

ค่า
ปฐมนิเทศ 

ค่าปัจฉิม
นิเทศ 

ค่าตรวจโรค
และ

เอกซเรย์ 

ค่าประกัน
อุบัติเหตุ 

ค่าบริการ
สุขภาพและ

อนามัย 

งปม.จาก
หน่วยงานอ่ืน หน่วยงาน 

ช่ือ
ผู้รับผิดชอบ 

9 โครงการสืบสานประเพณีบุญกฐิน ต.ค.63   รอจัดสรร        
งานส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม เดชา/

วิทธวัฒน์ 

10 กิจกรรมพิธีเลี้ยงปู่ตาพญาหมื่นต้ือ ต.ค.63 - ก.ย.64  ไม่ใช้ งปม.          
งานส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม เดชา/

วิทธวัฒน์ 

11 กิจกรรมพิธีเลี้ยงย่าเห้ียน ต.ค.63 - ก.ย.64 ไม่ใช้ งปม.          
งานส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม เดชา/

วิทธวัฒน์ 

12 
กิจกรรมตักบาตรวันพุธ ปฏิบัติธรรมวัน
ศีล 

ม.ค.64 ไม่ใช่ งปม.          
งานส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม เดชา/

วิทธวัฒน์ 

13 
กิจกรรมตักบาตรเทโวโรหณะ ลอดซุ้ม
สวรรค์ ประชันของดีเมืองนามน 

ต.ค.63 ไม่ใช้ งปม.                   งานส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
เดชา/

วิทธวัฒน์ 

14 
กิจกรรมจัดท าฐานข้อมูลศิลปะและ
วัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ 

ต.ค.63 - ก.ย.64 ไม่ใช้ งปม.          งานส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
เดชา/

วิทธวัฒน์ 

กลยุทธ์ที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 1 จ านวน 14 โครงการ/กิจกรรม งบประมาณทั้งสิน้               

กลยุทธ์ท่ี 2 การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 

จุดเน้นการพัฒนา : การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนในการจัดกิจกรรมทางด้านวัฒนธรรมท้องถ่ิน และการน าเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมการอนุรักษ์และสืบทอดประเพณีและวัฒนธรรม 

ตัวช้ีวัดท่ี 2 จ านวนผลงานท่ีได้รับรางวัลในระดับจังหวัดหรือภูมิภาคหรือระดับชาติหรือนานาชาติทางด้านศาสนาหรือศิลปะหรือวัฒนธรรมหรือการกีฬาหรืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

เป้าหมาย : 1 ผลงาน 

1 โครงการประกวดโฟล์คซอง 14 ก.พ.64    รอจัดสรร               
งานส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม/

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
เดชา/

วิทธวัฒน์ 

2 โครงการตลาดนัดวัฒนธรรม 1 -31 ม.ค.64    รอจัดสรร               งานส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
เดชา/

วิทธวัฒน์ 

กลยุทธ์ที่ 2 ตัวชี้วัดที่ 2 จ านวน 2 โครงการ/กิจกรรม งบประมาณทั้งสิน้               

กลยุทธ์ท่ี 3 การส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 

จุดเน้นการพัฒนา : สร้างความตระหนักให้ประชาชนรู้จักหน้าที่ของตนเองเห็นคุณค่าและความส าคัญในการประกอบสัมมาอาชีพ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและต่อผู้อื่น เป็นพลเมืองท่ีดี และส่งเสริมให้มีวัฒนธรรมการท างานเพื่อส่วนรวม 

ตัวช้ีวัดท่ี 3 จ านวนโครงการหรือกิจกรรมด้านการมีจิตอาสาหรือจิตสาธารณะและความรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัย 

เป้าหมาย : 1 โครงการ 
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เป้าหมาย/กลยุทธ์/จุดเน้นการพัฒนา/ตัวช้ีวัด/
เป้าหมาย/โครงการ/กิจกรรม 

ระยะเวลาตาม
แผน 

งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

เงินรายได้ 
ค่าบ ารุง
กิจกรรม
นักศกึษา 

ค่าบ ารุงกีฬา
นักศึกษา 

ค่า
ปฐมนิเทศ 

ค่าปัจฉิม
นิเทศ 

ค่าตรวจโรค
และ

เอกซเรย์ 

ค่าประกัน
อุบัติเหตุ 

ค่าบริการ
สุขภาพและ

อนามัย 

งปม.จาก
หน่วยงานอ่ืน หน่วยงาน 

ช่ือ
ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมจิตอาสา เราท าความดีด้วยหัวใจ  ไม่ใช้ งปม.                    กองกิจการนักศึกษา 
กองกิจการ
นักศึกษา 

2 
โครงการรับรายงานตัวนักศึกษาเข้าอยู่
หอพักสวัสดิการนักศึกษามหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ์ ประจ าปีการศึกษา 2564 

พ.ค.64   5,000                 
งานบริการและสวัสดิการ

นักศึกษา 
กัลยกร 

3 
โครงการเพิ่มคุณภาพชีวิตนักศึกษาหอพัก
สวัสดิการนักศึกษา  มหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ์ ประจ าปีการศึกษา 2564 

มิ.ย. - ก.ย.64 ไม่ใช้ งปม.                   
งานบริการและสวัสดิการ

นักศึกษา 
จิระพงษ์ 

4 
โครงการบริหารจัดการโรงคัดแยกขยะ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ต.ค.63 - ก.ย.64 ไม่ใช้ งปม.                   
งานบริการและสวัสดิการ

นักศึกษา 
จิระพงษ์ 

5 
โครงการรณรงค์ ป้องกัน และแก้ไข
ปัญหายาเสพติด ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

ต.ค.63 - ก.ย.64                  รอจัดสรร 
งานบริการและสวัสดิการ

นักศึกษา 
สรัญญา/
ชุติปภา 

6 
โครงการสัมภาษณ์นักศึกษาท่ีขอผ่อนผันไม่
เข้าอยู่หอพักสวัสดิการนักศึกษามหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ์ ประจ าปีการศึกษา 2564 

ต.ค.63 - ก.ย.64 ไม่ใช้ งปม.                   
งานบริการและสวัสดิการ

นักศึกษา 
กัลยกร 

7 
โครงการลดพลังงานการใช้ไฟฟ้าของลิฟท์
โดยสารประจ าหอพักฯ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

ต.ค.63 - ก.ย.64 ไม่ใช้ งปม.                   
งานบริการและสวัสดิการ

นักศึกษา 
จิระพงษ์ 

8 
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 

พ.ค. - มิ.ย. 64 ไม่ใช้ งปม.               งานส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
เดชา/

วิทธวัฒน์ 

9 
โครงการปลูกจิตส านึกรู้รักษ์ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ต.ค.63 - ก.ย.64     3,000           
งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่า

สัมพันธ์ 
จรยุทธ/โชติกา 

10 
กิจกรรมคัดเลือกนักศึกษารางวัล
พระราชทานฯ 

ต.ค.63 - ก.ย.64     รอจัดสรร           
งานบริการและสวัสดิการ

นักศึกษา 
เสถียร 

11 
โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2563 

ก.พ. - มี.ค.64        รอจัดสรร        
งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่า

สัมพันธ์ 
จรยุทธ/โชติกา 

12 
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 
ประจ าปีการศึกษา 2564 

พ.ค. - มิ.ย.64       รอจัดสรร         
งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่า

สัมพันธ์ 
จรยุทธ/โชติกา 
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เป้าหมาย/กลยุทธ์/จุดเน้นการพัฒนา/ตัวช้ีวัด/
เป้าหมาย/โครงการ/กิจกรรม 

ระยะเวลาตาม
แผน 

งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

เงินรายได้ 
ค่าบ ารุง
กิจกรรม
นักศกึษา 

ค่าบ ารุงกีฬา
นักศึกษา 

ค่า
ปฐมนิเทศ 

ค่าปัจฉิม
นิเทศ 

ค่าตรวจโรค
และ

เอกซเรย์ 

ค่าประกัน
อุบัติเหตุ 

ค่าบริการ
สุขภาพและ

อนามัย 

งปม.จาก
หน่วยงานอ่ืน หน่วยงาน 

ช่ือ
ผู้รับผิดชอบ 

13 
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้น านักศึกษา ปี
การศึกษา 2563 

ต.ค.63 - ก.ย.64     รอจัดสรร           
งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่า

สัมพันธ์ 

จรยุทธ/โชติกา 

14 
โครงการเพิ่มทักษะด้านวิชาชีพเพื่อ
ตอบสนองต่อความต้องการของตลาด 
แรงงานยุคไทยแลนด์ 4.0 แก่ศิษย์เก่า 

เม.ย. - พ.ค.64     รอจัดสรร           
งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่า

สัมพันธ์ 

จรยุทธ/โชติกา 

15 
โครงการกิจกรรมพัฒนานักศึกษาใหม่ ปี
การศึกษา 2564 

มิ.ย. - ก.ย.64   รอจัดสรร        
งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่า

สัมพันธ์ 
จรยุทธ/โชติกา 

16 
โครงการเลือกต้ังผู้น าและสมาชิกองค์กร
กิจกรรมนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 

ม.ค. - ก.พ.64   รอจัดสรร        
งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่า

สัมพันธ์ 
จรยุทธ/โชติกา 

17 โครงการ KSU อาสา ครั้งที่ 2 ม.ค. - มี.ค.64   รอจัดสรร        
งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่า

สัมพันธ์ 
จรยุทธ/โชติกา 

18 
โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่
ตลาดแรงงานให้กับนักศึกษา ปีการศึกษา 
2563 

เม.ย. - พ.ค.64   รอจัดสรร        
งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่า

สัมพันธ์ 

จรยุทธ/โชติกา 

19 
โ ค ร งก า ร ส่ ง เ ส ริ ม กิ จ ก ร ร ม  TO BE 
NUMBER ONE ประจ าปีการศึกษา 2564 

ต.ค.63 - ก.ย.64   รอจัดสรร        
งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่า

สัมพันธ์ 
จรยุทธ/โชติกา 

20 
โครงการพิธีไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา 
2564 

มิ.ย. - ก.ค.64   รอจัดสรร        
งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่า

สัมพันธ์ 
จรยุทธ/โชติกา 

21 
โครงการเปิดโลกกิจกรรม ประจ าปี
การศึกษา 2564 

มิ.ย. - ก.ค.64   รอจัดสรร        
งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่า

สัมพันธ์ 
จรยุทธ/โชติกา 

22 
กิจกรรมบริจาคโลหิตร่วมกับสภากาชาด
และโรงพยาบาลจังหวัดกาฬสินธุ์ 

ต.ค.63 - ก.ย.64 ไม่ใช้ งปม.          
งานบริการและสวัสดิการ

นักศึกษา 
สรญัญา/ธีรารัสม ์

23 กยศ. รวมใจปันโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ 14 – 15 ม.ค.64 ไม่ใช้ งปม.          
งานบริการและสวัสดิการ

นักศึกษา 
กาญจนา/

เสถียร 

กลยุทธ์ที่ 3 ตัวชี้วัดที่ 3 จ านวน 23 โครงการ/กิจกรรม งบประมาณทั้งสิน้               

ตัวช้ีวัดท่ี 4 ร้อยละของนักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรมผ่านตามเกณฑ์ระบบทะเบียนกิจกรรมนักศึกษาต่อนักศึกษาช้ันปีสุดท้ายท่ีเข้าระบบทะเบียนกิจกรรม 

เป้าหมาย : ร้อยละ 85 

1 
กิจกรรมจัดท าใบระเบียนกิจกรรม
นักศึกษา 

ก.พ. - มี.ค.64    5,000              
งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่า

สัมพันธ์ 
โชติกา 
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เป้าหมาย/กลยุทธ์/จุดเน้นการพัฒนา/ตัวช้ีวัด/
เป้าหมาย/โครงการ/กิจกรรม 

ระยะเวลาตาม
แผน 

งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

เงินรายได้ 
ค่าบ ารุง
กิจกรรม
นักศกึษา 

ค่าบ ารุงกีฬา
นักศึกษา 

ค่า
ปฐมนิเทศ 

ค่าปัจฉิม
นิเทศ 

ค่าตรวจโรค
และ

เอกซเรย์ 

ค่าประกัน
อุบัติเหตุ 

ค่าบริการ
สุขภาพและ

อนามัย 

งปม.จาก
หน่วยงานอ่ืน หน่วยงาน 

ช่ือ
ผู้รับผิดชอบ 

กลยุทธ์ที่ 3 ตัวชี้วัดที่ 4 จ านวน 1 โครงการ/กิจกรรม งบประมาณทั้งสิน้               

เป้าหมายท่ี 2 การเสริมสร้างศักยภาพ 

กลยุทธ์ท่ี 4 การส่งเสริมการออกก าลังกาย กีฬาและนันทนาการ 

จุดเน้นการพัฒนา : สร้างโอกาสและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในกิจกรรมกีฬาอย่างต่อเนื่อง การปลูกฝังให้มีคุณธรรมของความเป็นนักกีฬา มีระเบียบ วินัย รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย รวมถึงการพัฒนาบุคลากรและโครงสร้างพื้นฐาน ด้านอุปกรณ์ สถานที่และส่ิงอ านวยความสะดวกทางกีฬาและ
นันทนาการท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 

ตัวช้ีวัดท่ี 5 ร้อยละของจ านวนนักศึกษาหรือบุคลากรท่ีเข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมด้านการส่งเสริมการออกก าลังกาย กีฬาและนันทนาการ ท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

เป้าหมาย : ร้อยละ 85 

1 
โครงการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์บุคลากร

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจ าปี 2564 
29 ธ.ค.63   10,000                 

งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่า
สัมพันธ์ 

ดนุพล/สิบเอก
ธีรวัฒน์ 

2 
โครงการแข่งขัน KSU Walk Run Fun 
ชมมอ เพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 2 

      รอจัดสรร             
งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่า

สัมพันธ์ 
ดนุพล/สิบเอก

ธีรวัฒน์ 

3 
โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากร
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 

มิ.ย. – ส.ค.64   100,000                 กองกิจการนักศึกษา 
ดนุพล/สิบเอก

ธีรวัฒน์ 

4 
โครงการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ปี
การศึกษา 2564 

มิ.ย. – ส.ค.64             200,000      
งานบริการและสวัสดิการ

นักศึกษา 
ชุติปภา/ธีรารัสม ์

5 
โครงการจัดท าประกันอุบัติเหตุนักศึกษา 
ปีการศึกษา 2564 

มิ.ย. – ส.ค.64              1,000,000     
งานบริการและสวัสดิการ

นักศึกษา 
กาญจนา/

เสถียร 

6 
โครงการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ ประจ าปี
การศึกษา 2564 

มิ.ย. – ส.ค.64                 100,000   
งานบริการและสวัสดิการ

นักศึกษา 
สรัญญา/
ชุติปภา 

7 
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาภายใน 
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ “เมฆพยับหมอก
เกมส์” ครั้งท่ี 5 ประจ าปีการศึกษา 2563 

ธ.ค.63 - ม.ค.64    
รอจัดสรร 

      
งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่า

สัมพันธ์ 
ดนุพล/สิบเอก

ธีรวัฒน์ 

8 
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านกีฬา
แก่นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 

มิ.ย.64    
รอจัดสรร 

      
งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่า

สัมพันธ์ 
สิบเอกธีรวัฒน์/

ดนุพล 

กลยุทธ์ที่ 4 ตัวชี้วัดที่ 5 จ านวน 8 โครงการ/กิจกรรม งบประมาณทั้งสิน้               

โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการฯ 
จ านวน 48 โครงการ งบประมาณรวมท้ังสิ้น               
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