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คํานํา 

 

  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ มีนโยบายสงเสริมใหนักศึกษามีความรูและประสบการณนอกหองเรียน          

อันจะสนับสนุนใหนักศึกษามีความสมบูรณท้ังทางดานรางกายและจิตใจ โดยเนนใหนักศึกษามีสวนรวมในการ

ดําเนินงานท้ังในระดับแผนและระดับโครงการกิจกรรมตามแนวทางการประกันคุณภาพ PDCA ตั้งแตการวางแผน 

การดําเนินงาน การกํากับติดตาม การประเมินผล และการปรับปรุงแผนงานและกิจกรรม โดยเปนการจัด

กิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือสนับสนุนใหนักศึกษาเปนบัณฑิตท่ีมีคุณสมบัติพรอมนอกเหนือจากการจัดการเรียน

การสอนท่ีจัดข้ึนตามหลักสูตร ดังนั้น กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ จึงไดจัดทําแผนการจัด

กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปการศึกษา 2562 ข้ึนโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใชเปนกลไกในการพัฒนานักศึกษาของ

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุใหมีความสมบูรณท้ังทางดานสติปญญา สังคม อารมณ รางกายและจิตใจ ตลอดจน

คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค โดยเนนใหนักศึกษามีสวนรวมในการดําเนินงานตามแนวทางการประกัน

คุณภาพ ตลอดจนเพ่ือเปนการกําหนดกรอบและทิศทางการดําเนินกิจกรรมนักศึกษาและเปนเครื่องมือสําคัญใน

การติดตามประเมินผลการดําเนินงานดานการพัฒนานักศึกษาใหเปนไปตามยุทธศาสตรการพัฒนาของ

มหาวิทยาลัยตอไป 
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สวนที่ 1 

บทนํา 

1.1 หลักการและเหตุผล 

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ มีนโยบายสงเสริมใหนักศึกษามีความรูและประสบการณนอกหองเรียน อันจะ

สนับสนุนใหนักศึกษามีความสมบูรณท้ังทางดานรางกายและจิตใจ โดยเนนใหนักศึกษามีสวนรวมในการ

ดําเนินงานท้ังในระดับแผนและระดับโครงการกิจกรรมตามแนวทางการประกันคุณภาพ PDCA ตั้งแตการ

วางแผน การดําเนินงาน การกํากับติดตาม การประเมินผล และการปรับปรุงแผนงานและกิจกรรม โดยเปนการ

จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือสนับสนุนใหนักศึกษาเปนบัณฑิตท่ีมีคุณสมบัติพรอมนอกเหนือจากการจัดการเรียน

การสอนท่ีจัดข้ึนตามหลักสูตร กิจกรรมการพัฒนานักศึกษาแบงเปน 1) การจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา 

ในดานแนวทางการใชชีวิตและการเขาสูอาชีพ   2) กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา ในดานสติปญญา สังคม 

อารมณ รางกายและจิตใจ ตลอดจนคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค ไดแก คุณธรรม จริยธรรม ความรู ทักษะ

ทางปญญา การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ สอดคลองกับตัวบงชี้ท่ี 1.5 และ 1.6 เกณฑการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน  

กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ จึงไดจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปการศึกษา 

2562 ข้ึนเพ่ือใชเปนแนวทางการพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ใหมีความสอดคลองกับมาตรฐาน

การอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 เปนผูรวมสรางสรรคนวัตกรรม มีทักษะศตวรรษท่ี 21 มีความสามารถในการบูรณา

การศาสตรตาง ๆ เพ่ือพัฒนาหรือแกไขปญหาสังคม มีคุณลักษณะความเปนผูประกอบการ รูเทาทันการ

เปลี่ยนแปลงของสังคมและของโลก สามารถสรางโอกาสและเพ่ิมมูลคาใหกับตนเอง ชุมชน สังคม และประเทศ 

รวมถึงสอดคลองกับอัตลักษณบัณฑิตและเปนการกําหนดกรอบและทิศทางการดําเนินกิจกรรมนักศึกษาของ

มหาวิทยาลัยอยางมีประสิทธิภาพ และเปนเครื่องมือสําคัญในการติดตามประเมินผลการดําเนินงานดานการ

พัฒนานักศึกษาใหเปนไปตามตัวชี้วัดและเปาหมายของมหาวิทยาลัยตอไป 

การจัดทําแผนพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ มีกรอบแนวคิดในการจัดทํา โดยใหสอดคลองกับ 

1) พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 6 ท่ีระบุไววา “การจัดการศึกษาตองเปนไป

เพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณท้ังรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรูและคุณธรรม มีจริยธรรมและ

วัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข” 

2) แผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ พ.ศ 2560 - 2579 ท่ีมีวิสัยทัศน “คนไทยทุกคนไดรับการศึกษาและ

เรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ ดํารงชีวิตอยางเปนสุขสอดคลองกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการ

เปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21” ท่ีกําหนดบทบาทของผูมีสวนไดสวนเสีย คือ ภาครัฐ ครู อาจารยและ
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บุคลากรทางการศึกษา ผูบริหาร ผูเรียน ผูปกครอง ภาคเอกชน และชุมชน โดยในสวนของผูเรียนจะตองได

เรียนรูและพัฒนาดังนี้ 

1. ผู เรียนได เรียนรูและพัฒนาทักษะ ความรู และคุณลักษณะจากการเรียนรู ในหองเรียน                    

นอกหองเรียน โดยเนนการฝกปฏิบัติมากข้ึน 

2. ผูเรียนไดฝกทักษะการคิด ทักษะการใชเหตุผล และทักษะกระบวนการกลุมมากข้ึน 

3. ผูสําเร็จการศึกษาเปนบุคคลท่ีมีความรู ทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 (3R 8C) ตามมาตรฐาน

หลักสูตร ทักษะการดํารงชีวิต และคุณลักษณะของความเปนพลเมือง  

ทักษะการเรียนรู 3R คือ Reading (อานออก) WRiting (เขียนได) และ ARithemetics             

(คิดเลขเปน) สวนทักษะการเรียนรู 8C ประกอบดวย Critical Thinking and Problem Solving (ทักษะดาน

การคิดอยางมีวิจารณญาณ และทักษะในการแกปญหา) Creativity and Innovation (ทักษะดานการ

สรางสรรค และนวัตกรรม) Cross-cultural Understanding (ทักษะดานความเขาใจความตางวัฒนธรรม ตาง

กระบวนทัศน) Collaboration, Teamwork and Leadership (ทักษะดานความรวมมือ การทํางานเปนทีม 

และภาวะผูนํา) Communications, Information, and Media Literacy (ทักษะดานการสื่อสารสารสนเทศ 

และรูเทาทันสื่อ) Computing and ICT Literacy (ทักษะดานคอมพิวเตอร และเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร) และ Career and Learning Skills (ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู) และ Change (ทักษะการ

เปลี่ยนแปลง) 

4. บัณฑิตมีทักษะความรูและสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพและความตองการจําเปนของประเทศ

ตามยุทธศาสตรชาติและยุทธศาสตรประเทศไทย 4.0 

3) ประเทศไทย 4.0 ขับเคล่ือนประเทศไทยสูความม่ังคั่ง ม่ันคง และย่ังยืน โดยวาระท่ี 1 การเตรียม

ความพรอม คนไทย 4.0 เพ่ือกาวสูโลกท่ีหนึ่ง โดยคนไทยเปนมนุษยท่ีสมบูรณในศตวรรษท่ี 21 คือ คนไทยท่ีมี

ปญญาท่ีเฉียบแหลม (head) มีทักษะท่ีเห็นผล (hand) มีสุขภาพท่ีแข็งแรง (health) และมีจิตใจท่ีงดงาม 

(heart) ซ่ึงการเปนมนุษยท่ีสมบูรณเปนเง่ือนไขท่ีจําเปนในการเตรียมคนไทย 4.0 สูโลกท่ีหนึ่งซ่ึงจะครอบคลุม

การปรับเปลี่ยนใน 4 มิติ ดังตอไปนี้ 

มิติท่ี 1 เปลี่ยนจากคนไทยท่ีมีความรู ความสามารถและทักษะท่ีจํากัด เปน คนไทยท่ีมีความรูและ

ทักษะสูง  มีความสามารถในการรังสรรคนวัตกรรม 

มิติท่ี 2 เปลี่ยนจากคนไทยท่ีมองเนนประโยชนสวนตน เปน คนไทยท่ีมีจิตสาธารณะ และมีความ

รับผิดชอบตอสวนรวม 

มิติท่ี 3 เปลี่ยนจากคนไทยแบบ Thai-Thai เปนคนไทยแบบ Global Thai มีความภาคภูมิใจในความ

เปนไทยและสามารถยืนอยางมีศักดิ์ศรีในเวทีสากล 

มิติท่ี 4 เปลี่ยนจากคนไทยท่ีเปน Analog Thai เปน คนไทยท่ีเปน Digital Thai สามารถดํารงชีวิต 

เรียนรูทํางาน และประกอบธุรกิจ ไดอยางเปนปกติสุขในโลกยุคดิจิตอล  
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4) คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคตามกรอบ TQF 

1. คุณธรรม จริยธรรม สามารถจัดการปญหาทางคุณธรรม จริยธรรม และวิชาชีพโดยใชดุลยพินิจ

ทางคานิยม ความรูสึกของผูอ่ืน คานิยมพ้ืนฐาน และจรรยาบรรณวิชาชีพ แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมทางดาน

คุณธรรมและจริยธรรม อาทิ มีวินัย มีความรับผิดชอบ ซ่ือสัตยสุจริต เสียสละ เปนแบบอยางท่ีดี เขาใจผูอ่ืน และ

เขาใจโลก เปนตน 

2. ความรู มีองคความรูในสาขาวิชาอยางกวางขวางและเปนระบบ  ตระหนักรูหลักการและทฤษฎีใน

องคความรูท่ีเก่ียวของ  สําหรับหลักสูตรวิชาชีพ  มีความเขาใจเก่ียวกับความกาวหนาของความรูเฉพาะดานใน

สาขาวิชา  และตระหนักถึงงานวิจัยในปจจุบันท่ีเก่ียวของกับการแกปญหาและการตอยอดองคความรู  สวน

หลักสูตรวิชาชีพท่ีเนนการปฏิบัติ จะตองตระหนักในธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบ ขอบังคับ ท่ีเปลี่ยนแปลงตาม

สถานการณ 

3. ทักษะทางปญญา สามารถคนหาขอเท็จจริง ทําความเขาใจและสามารถประเมินขอมูลแนวคิด

และหลักฐานใหมๆ จากแหลงขอมูลท่ีหลากหลาย และใชขอมูลท่ีไดในการแกไขปญหาและงานอ่ืนๆ ดวยตนเอง 

สามารถศึกษาปญหาท่ีคอนขางซับซอนและเสนอแนะแนวทางในการแกไขไดอยางสรางสรรค โดยคํานึงถึงความรู

ทางภาคทฤษฎี ประสบการณทางภาคปฏิบัติ และผลกระทบจากการตัดสินใจ สามารถใชทักษะและความเขาใจ

อันถองแทในเนื้อหาสาระทางวิชาการและวิชาชีพ สําหรับหลักสูตรวิชาชีพนักศึกษาสามารถใชวิธีการปฏิบัติงาน

ประจําและหาแนวทางใหมในการแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม 

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ มีสวนชวยและเอ้ือตอการแกปญหาใน

กลุมไดอยางสรางสรรค ไมวาจะเปนผูนําหรือสมาชิกของกลุม สามารถแสดงออกซ่ึงภาวะผูนําในสถานการณท่ีไม

ชัดเจนและตองใชนวัตกรรมใหมๆ ในการแกปญหา มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะหปญหาไดอยางเหมาะสมบน

พ้ืนฐานของตนเองและของกลุม  รับผิดชอบในการเรียนรูอยางตอเนื่อง รวมท้ังพัฒนาตนเองและอาชีพ 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถศึกษาและทํา

ความเขาใจในประเด็นปญหา สามารถเลือกและประยุกตใชเทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตรท่ีเก่ียวของอยาง

เหมาะสมในการศึกษาคนควาและเสนอแนะแนวทางในการแกไขปญหา ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บ

รวบรวมขอมูล ประมวลผล แปลความหมาย และนําเสนอขอมูลขาวสารอยางสมํ่าเสมอ  สามารถสื่อสารไดอยาง

มีประสิทธิภาพท้ังในการพูด การเขียน สามารถเลือกใชรูปแบบของการนําเสนอท่ีเหมาะสมสําหรับกลุมบุคคลท่ี

แตกตางกันได 

5) ประเด็นแผนปฏิบัติการดานการพัฒนา เปาหมายการพัฒนา และเปาประสงค มหาวิทยาลัย 

กาฬสินธุ ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2561-2564) (ฉบับทบทวน ปงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

แผนปฏิบัติการดานท่ี 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

เปาประสงคหลัก: ผลิตบัณฑิตท่ีมีสมรรถนะทางวิชาชีพ บูรณาการศาสตรท่ีสอดคลองกับการ

เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีได 

เปาหมายท่ี 1 การปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม 

เปาหมายท่ี 2 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 

เปาหมายท่ี 3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู 
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เปาหมายท่ี 4 การบูรณาการความรวมมือดานความม่ันคงกับอาเซียนและนานาชาติ 

เปาหมายท่ี 5 การสรางสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

เปาหมายท่ี 6 การเสริมสรางศักยภาพการกีฬา 

แผนปฏิบัติการดานท่ี 2 สรางความโดดเดนดานนวัตกรรมและเทคโนโลยี 

เปาประสงคหลัก: สรางสรรคผลงานดานนวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีนาไปใชพัฒนาชุมชนทองถ่ินและ

ประเทศชาติไดอยางแทจริง 

เปาหมายท่ี 1 การเกษตรสรางมูลคาแผนปฏิบัติการดานท่ี 3  บริการวิชาการและวิชาชีพท่ีสอดคลอง

กับการพัฒนาทองถ่ิน 

เปาหมายท่ี 2 อุตสาหกรรมและบริการ 

เปาหมายท่ี 3 สรางความหลากหลายดานการทองเท่ียว 

เปาหมายท่ี 4 พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผูประกอบการยคุใหมสรางและพัฒนาผูประกอบการยุคใหม 

แผนปฏิบัติการดานท่ี 3  เปนศูนยกลางและแหลงการเรียนรูตลอดชีวิต 

เปาประสงคหลัก: เปนศูนยกลางและแหลงการเรียนรูตลอดชีวิตของชุมชนทองถ่ิน 

เปาหมายท่ี 1 การกระจายศูนยกลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลย ี

เปาหมายท่ี 2 การเสริมสรางพลังทางสังคม 

เปาหมายท่ี 3 การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนทองถ่ินในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและการจัดการ

ตนเอง 

แผนปฏิบัติการดานท่ี 4 การเติบโตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

เปาประสงคหลัก: มหาวิทยาลัยสีเขียวและเปนปอดของชุมชนทองถ่ิน 

เปาหมายท่ี 1 สรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว  

เปาหมายท่ี 2 พัฒนาพ้ืนท่ีเมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุงเนนความเปนเมือง

ท่ีเติบโตอยางตอเนื่อง 

เปาหมายท่ี 3 พัฒนาความม่ันคงนา พลังงาน และเกษตรท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมมุงเนนพัฒนา 

ระบบจัดการนาท้ังระบบ 

แผนปฏิบัติการดานท่ี 5 การบริหารจัดการท่ีมีหลักธรรมาภิบาล 

เปาประสงคหลัก: บริหารจัดการท่ีดีมีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได 

เปาหมายท่ี 1 ภาครัฐบริหารงานแบบบรูณาการ 

เปาหมายท่ี 2 มหาวิทยาลัยมีความทันสมัย 

เปาหมายท่ี 3 บุคลากรภาครัฐเปนคนดีและเกง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสานึก ความสามารถ

สูง มุงม่ัน และเปนมืออาชีพในการปฏิบัติหนาท่ีและขับเคลื่อนภารกิจยุทธศาสตรชาติ 
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เปาหมายท่ี 4 ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกภาคสวนรวมตอตานการ

ทุจริต 

 

6) อัตลักษณ (identity) บัณฑิตของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ 

  “อดทน สูงาน เชี่ยวชาญวิชาชีพ” 

   อดทน สูงาน หมายถึง บัณฑิตมีความเพียรพยายาม มีความมุงม่ันตั้งใจ ขยัน มุมานะ มีความ

รับผิดชอบตองาน มีความเฉลียวฉลาดและไหวพริบในการแกปญหาท่ีเกิดข้ึนในงานท่ีตนรับผิดชอบ ตลอดจนรูจัก

ใชมนุษยสัมพันธกับเพ่ือนรวมงานทุกระดับไดอยางเหมาะสม 

     เชี่ยวชาญวิชาชีพ หมายถึง บัณฑิตมีความเปนเลิศทางวิชาการในวิชาชีพท่ีตนเรียน รูจักศึกษาคนควา

และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง สามารถนําเทคโนโลยีตาง ๆ มาประยุกตใชใหเขากับการปฏิบัติงานใหเกิดผล

สัมฤทธิ์ไดดี 

7) คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ 

   1. มีความรู คือ เปนผูทรงความรู ทรงปญญา มีจิตใจดีงาม รูดีรูชั่ว รูจักประยุกตใชความรูจากสาขา

วิชาชีพ ท่ีตนเรียนในการดําเนินชีวิตท่ีถูกตองและเหมาะสม เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของตน สังคม และ

ประเทศชาติมีความฉลาดรูเทาทันเหตุการณของโลกเทคโนโลยีสมัยใหม มีทักษะการใชภาษาในการสื่อสารกับ

ผูอ่ืนได 

  2. มีสุขภาพดี คือ มีความสมบูรณทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญา และรูจัก

ปองกันรักษาความปลอดภัยไมเสี่ยงตอโรคภัย และยาเสพติด 

  3. เปนคนดี คือ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความขยัน ซ่ือสัตย อดทน กตัญูรูคุณ มีความสุภาพนอบนอม

ออนโยนและถอมตน 

  4. เปนพลเมืองดี คือ มีความเปนประชาธิปไตย มีระเบียบ วินัย มีความรับผิดชอบตอตนเองและผูอ่ืน   

มีความเสียสละ มีจิตอาสาหรือจิตสาธารณะ สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข และประพฤติตนให

เปนท่ีพึงประสงคของสังคมได 

  5. มีความรักและเทิดทูน คือ เชิดชูเกียรติยศ ชื่อเสียง ศักดิ์ศรีของมหาวิทยาลัย 

  6. มีความภาคภูมิใจและหวงแหน คือ การอนุรักษในศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี         

ภูมิปญญาทองถ่ิน และสืบสาน เผยแพรใหบุคคลอ่ืนไดรับรู 

 

1.2 วัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

1) เพ่ือสงเสริมสนับสนุนใหมีการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ครบ 5 ดาน 

2) เพ่ือใหนักศึกษามีสวนรวมในการจัดทําแผนและจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

3) เพ่ือสงเสริมนักศึกษามีความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษา 
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1.3 กระบวนการจัดทําแผนพัฒนานักศึกษา 

1) แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนการจดักิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

2) คณะกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้งรวบรวมและวิเคราะหขอมูล จากผลการดําเนินงานในปการศึกษา    

ท่ีผานมา  ผลการตรวจประเมินคุณภาพ  ยุทธศาสตรและกลยุทธของมหาวิทยาลัย  

3) คณะกรรมการดําเนินการประชุมเพ่ือจัดทําแผนการจดักิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

 

1.4 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1) มหาวิทยาลัยมีการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ครบ 5 ดาน ทุกประเภทกิจกรรมตามแผนการจัด

กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

2) นักศึกษามีสวนรวมในการจัดทําแผนและจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

3) นักศึกษามีความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษา สามารถนํามาใชในการจัดกิจกรรมตามแนว

ทางการประกันคุณภาพ PDCA ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

1.5 ตัวบงช้ีความสําเร็จของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

1) ระดับความสําเร็จของแผนพัฒนานักศึกษา (เปาหมาย ระดับ 5) 

ระดับ 1 มีการจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

ระดับ 2 มีการดําเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

ระดับ 3 มีการกํากับติดตามการปฏิบัติงานตามแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาอยางนอยปละ 2 ครั้ง 

ระดับ 4 มีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

ระดับ 5 มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในปการศึกษาถัดไป 

2) รอยละของกิจกรรมพัฒนานักศึกษาท่ีดําเนินการตามแผนครบถวนในแตละประเภทกิจกรรม   

(เปาหมาย รอยละ 80) 

ประเภทของกิจกรรม หมายถึง กิจกรรมดังตอไปนี้ 

1. กิจกรรมสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคท่ีกําหนดโดยมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ 

2. กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ 

3. กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน หรือรักษาสิ่งแวดลอม 

4. กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม 

5. กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวฒันธรรม 

6. ทักษะศตวรรษท่ี 21 (3R 7C) และทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต 

7. ใหความรูทักษะการประกันคุณภาพการศึกษา 
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1.6 การกํากับติดตามและประเมินผล 

1) ผูรับผิดชอบทุกโครงการหรือกิจกรรมจัดทํารายงานสรุปผลโครงการ  

2) องคการนักศึกษา สรุปผลการดําเนินงานโครงการหรือกิจกรรมตามแผนงานโครงการตอสภานักศึกษา 

3) กองกิจการศึกษา สรุปผลการดําเนินงานโครงการหรือกิจกรรมตามแผนงานโครงการตอมหาวิทยาลัย 

4) จัดประชุมนําเสนอผลการดําเนินงานโครงการหลังสิ้นภาคการศึกษาท่ี 1 และภาคการศึกษาท่ี 2 

1.7  ขอมูลสถานท่ีตั้งสํานักงาน 

กองกิจการนักศึกษา สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ มีสํานักงาน 2 แหง คือ 

- อาคารกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ   

เลขท่ี62/1 ถนนเกษตรสมบูรณ ตําบลกาฬสินธุ อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ 46000  

- อาคารกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ อําเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ  

เลขท่ี 13 หมู 14 ตําบลสงเปลือย อําเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ 46230  

 

 

ท่ีตั้งสํานักงาน งานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ 

 
 

อาคารกิจการนักศึกษา (พ้ืนท่ีในเมือง) อาคารกิจการนักศึกษา (พ้ืนท่ีนามน) 

 

รูปท่ี 1.1 สถานท่ีตั้งสํานักงานอาคารกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ 
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1.8 โครงสรางการบริหารหนวยงาน 

 

 
 

รูปท่ี 1.2 โครงสรางการบรหิารหนวยงาน

กองกจิการนักศึกษา 

กลุมงานอํานวยการ 

งานบรหิารงานทั่วไป งานพัสดุ 

งานการเงิน งานประกันคุณภาพการศึกษา 

งานบรหิารความเสี่ยง งานขอมูลสารสนเทศ 

กลุมงานบริการและสวัสดิการ
นักศึกษา 

งานหอพกั งานทุนการศึกษา 

งานประกันอุบัติเหตุ หนวยบริการนักศึกษาพิการ 

งานนักศึกษาวิชาทหาร งานแนะแนวและจัดหางาน 

งานบรกิารสุขภาพ 

กลุมงานศิลปะและวัฒนธรรม 

งานอนุรักษศิลปะและวัฒนธรรม งานเผยแพรศิลปะและวัฒนธรรม 

งานสงเสริม สนับสนุนศิลปะและ
วัฒนธรรม 

งานทํานุบํารุงศาสนา 

งานเชิดชูสถาบัน งานอนุรักษสิ่งแวดลอม 

งานศูนยการเรียนรู
ศิลปวัฒนธรรมผูไท 

กลุมงานพัฒนานักศึกษาและ
ศิษยเกาสัมพันธ 

งานกิจกรรมนักศึกษา งานองคกรกิจกรรมนักศึกษา 

งานวินัยนักศึกษา งานศิษยเกาสัมพันธ 

งานกิจกรรม TO BE NUMBER 
ONE 

งานกิจการพเิศษ 

กลุมงานกีฬาและนันทนาการ 

งานกีฬาเพื่อสุขภาพและ
นันทนาการ 

งานกีฬาเพื่อความเปนเลิศ 

งานสงเสริมกิจกรรมกีฬา 

งานบรกิารดานกีฬา 

งานวิทยาศาสตรการกีฬา 
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สวนที่ 2  

แผนการพัฒนานักศึกษา 

กองกิจการนักศึกษา ดําเนินการจัดทําแผนการจดักิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปการศึกษา 2562  ภายใต

แผนยุทธศาสตรพัฒนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ระยะ 4 ป (พ.ศ.2561 – 2564) 

2.1 วิสัยทัศนกองกิจการนักศึกษา 

วิสัยทัศน 

มุงสงเสริมใหนักศึกษาเปนคนดี มีความรู มีคุณธรรมและจริยธรรม มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตท่ีดี                

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปญญาทองถ่ิน และเปนผูนําสังคม 
 

 

2.2 ปณิธานกองกิจการนักศึกษา 

ปณิธาน 

พัฒนานักศึกษาใหเปนคนดี มีคุณธรรม และนําสังคม 
 

2.3 คําขวัญกองกิจการนักศึกษา 

 คําขวัญ 

 กิจกรรมเดน เนนคุณธรรม นําสังคมพัฒนา 

 

2.4 พันธกิจกองกิจการนักศึกษา 

1) ดานบริการจัดการ ใหบริการแนะนําสนับสนุนและสงเสริม ชวยเหลืองานของงานกิจการนักศึกษาใน

ดานตาง ๆ อยางมีประสิทธิภาพ 

2) ดานกิจกรรมนักศึกษา สงเสริม สนับสนุน ชวยเหลือ แนะนํา กระตุนใหนักศึกษา องคกรนักศึกษา ได

จัดกิจกรรมข้ึน เพ่ือเพ่ิมพูนความรูและประสบการณเสริมหลักสูตรนอกชั้นเรียน 

3) ดานวินัยและพัฒนาบุคลิกภาพ สงเสริม สนับสนุน ชวยเหลือแนะนํานักศึกษาไดพัฒนาตนเองใหมี

วินัย  เสริมสรางบุคลิกภาพท่ีดี และสามารถปรับตนเองเขากับสังคมไดอยางมีความสุข 

4) ดานบริการและสวัสดิการนักศึกษา  สงเสริม  สนับสนนุ ใหนักศึกษามีความพรอมในการศึกษาเลา

เรียน  โดยการจัดบริการท่ีสําคัญ คือ  บริการแนะแนวและใหคําปรึกษา  พัฒนานักศึกษาเพ่ือเปนศูนยรวมและ

บริการดานสารสนเทศ    บริการใหคําปรึกษา  จัดหาแหลงหรือสถานท่ีทํางาน  ติดตามและประเมินผลนักศึกษา  

บัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา  และภาวะการมีงานทําของบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา 

5) ดานบริการสุขภาพ  บริการดานสุขอนามัย  มุงสงเสริมใหนักศึกษามีสุขภาพสมบูรณ แข็งแรง รูจักใช

ชีวิตท่ีปลอดภัย และหางไกลยาเสพติด บริการดานทุนการศึกษา  บริการดานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน  เพ่ือ

พัฒนาคุณภาพชีวิต และชวยลดหรือขจัดปญหาตางๆ ใหกับนักศึกษา 

        6) ดานกีฬาและนันทนาการ สงเสริม สนับสนุน ใหนักศึกษาไดออกกําลังกายและเลนกีฬาเพ่ือสุขภาพ 

และพัฒนาทักษะกีฬาเพ่ือความเปนเลิศ  งานสงเสริมกีฬาเพ่ือการแขงขันภายใน  งานสงเสริมกีฬาเพ่ือการ
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แขงขันภายนอก  งานสงเสริมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย  งานเสริมสรางและทดสอบ

สมรรถภาพทางกาย บริการยืมคืนอุปกรณกีฬา บริการสนามกีฬา หองออกกําลังกาย และงานนันทนาการ 

        7) ดานสงเสริม อนุรักษ เผยแพร ทําน ุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และการอนุรักษสิ่งแวดลอมของทองถ่ิน

และชาติไทย ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 8) ดานการประกันคุณภาพการศึกษา ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานท่ีสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด 

2.5 แนวทางการพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ 

การวางแผนในการพัฒนานักศึกษา เนนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ โดยยึด

ตามหลักการ/แนวทาง ดังนี้ 

2.5.1 แนวทางการพัฒนานักศึกษาตามกรอบการประกันคุณภาพการศึกษา  ระดับ อาชีวศึกษา

และระดับอุดมศึกษา  

 2.5.1.1 ตัวบงช้ีท่ี 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีใหสถาบันการศึกษาควรจัดบริการ

ดานตางๆ ใหนักศึกษาอยางครบถวนตั้งแตการใหคําปรึกษา ท้ังดานวิชาการและการใชชีวิต จัดบริการขอมูล

หนวยงานท่ีใหบริการ เชน ทุนกูยืมการศึกษา แหลงทุนการศึกษาตอ การบริการจัดหางาน แหลงขอมูลการฝก

ประสบการณวิชาชีพ การเตรียมความพรอมเพ่ือการทางานเม่ือสําเร็จการศึกษา ขอมูลขาวสารความเคลื่อนไหว 

ในและนอกสถาบันท่ีจาเปนแกนักศึกษาและศิษยเกา โดยมีเกณฑมาตรฐาน ท้ังสิ้น 6 เกณฑมาตรฐาน ดังนี้ 

1) จัดบริการใหคําปรึกษา แนะแนวดานการใชชีวิตและการเขาสูอาชีพแกนักศึกษาในสถาบัน 

2) มีการใหขอมูลของหนวยงานท่ีใหบริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหลงงานท้ังเต็มเวลา

และนอกเวลาแกนักศึกษา 

3) จัดกิจกรรมเตรียมพรอมเพ่ือการทํางานเม่ือสําเร็จการศึกษาแกนักศึกษา 

4) ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในขอ 1-3 ทุกขอไมตํ่ากวา 3.51  

จากคะแนนเต็ม 5 

5) นําผลการประเมินจาก 4  มาปรับปรุงพัฒนาการใหบริการและการใหขอมูล เพ่ือสงผลให

การประเมินสูงข้ึนหรือเปนไปตามคาดหวังของนักศึกษา 

6) ใหขอมูลและความรูท่ีเปนประโยชนแกศิษยเกา 

2.5.1.2 ตัวบงช้ีท่ี 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี ท่ีใหสถาบันอุดมศึกษาตองสงเสริม

ใหมีการจัดกิจกรรมนักศึกษาตางๆ อยางเหมาะสมและครบถวน กิจกรรมนักศึกษา หมายถึง กิจกรรมเสริม

หลักสูตรท่ีดําเนินการท้ังโดยสถาบันและโดยองคการนักศึกษา หรือสโมสรนักศึกษา เปนกิจกรรมท่ีผูเขารวมจะมี

โอกาสไดรับการพัฒนาสติปญญา สังคม อารมณ รางกาย และคุณธรรมจริยธรรม โดยสอดคลองกับคุณลักษณะ

ของบัณฑิตท่ีพึงประสงค โดยมีเกณฑมาตรฐาน ท้ังสิ้น 5 เกณฑมาตรฐาน ดังนี้ 

1) จัดทําแผนการจัดกิจกรรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของสถาบันโดยใหนักศึกษามี

สวนรวมในการจัดทาแผนและการจัดกิจกรรม 

2) ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาใหดําเนินกิจกรรมในประเภทตอไปนี้ใหครบถวน 

-  กิจกรรมสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคท่ีกําหนดโดยสถาบัน 
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-  กิจกรรมกีฬา หรือการสงเสริมสุขภาพ 

-  กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน หรือรักษาสิ่งแวดลอม 

-  กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม 

-  กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
-  ทักษะศตวรรษท่ี 21  (3R 7C) และทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต 

-  ใหความรูทักษะการประกันคุณภาพการศึกษา 

3) ทุกกิจกรรมท่ีดําเนินการ มีการประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงคของกิจกรรม

และนําผลการประเมินมาปรับปรุงการดาเนินงานครั้งตอไป 

4) ประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

5) นําผลการประเมินไปปรบัปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 

 

2.5.2 แนวทางการพัฒนานักศึกษาตามคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคตามกรอบ (TQF) 5 ดาน 

ประกอบดวย 

1)  ดานคุณธรรมและจริยธรรม 

2)  ดานความรู 

3)  ดานทักษะทางปญญา 

4)  ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

5)  ดานทักษะการวิเคราะห เชนตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.5.3 แนวทางการพัฒนานักศึกษาตามนโยบายและแผนปฏิบัติท่ีสําคัญ ดังนี้ 

2.5.3.1 นโยบาย 3D (Democracy, Decency, Drug - สงเสริมประชาธิปไตย คุณธรรม 

ความเปนไทยหางไกลยาเสพติด) 

1) จัดกิจกรรมสงเสริมประชาธิปไตย 

2) จัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความเปนไทย 

3) จัดกิจกรมปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

2.5.3.2 นโยบายคานยิมหลัก 12 ประการ 

1) รณรงคเสริมสรางความรู ความเขาใจ และความตระหนักคานิยมหลักของคนไทย 

12 ประการ 

2) บูรณาการคานิยมหลัก 12 ประการไวในหลักสูตร/กิจกรรมการเรียนการสอนใน

ระบบและนอกระบบ ท้ังในและนอกหองเรียน 

3) สงเสริมใหทุกภาคของสังคมมีสวนรวมสรางคานิยมหลัก 12 ประการอยางยั่งยืน 

4) นิเทศ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการขับเคลื่อนคานิยมหลัก 12 ประการสู

ภาคปฏิบัติ 
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2.5.3.3 นโยบายของท่ีประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย ในการสรางคานิยม “บัณฑิตไทย

ไมโกง” 

   กิจกรรมโครงการตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตโดยเนน  

ยุทธศาสตรท่ี 1 ในเรื่องปลูกและปลูกจิตสํานึกการตอตานการทุจริต เนนการปรับเปลี่ยนฐานความคิดของคนใน

ทุกภาคสวนในการรักษาผลประโยชนสาธารณะโดยดําเนินกิจกรรม ปลูกฝงคานิยม เสริมสรางคุณธรรม 

จริยธรรม และธรรมาภิบาล “มหาวิทยาลัยโปรงใส บัณฑิตไทยไมโกง” เพ่ือสงเสริมใหนักศึกษาเกิดความ

ตระหนักและสํานึกในการพัฒนาตนเองใหเปนเยาวชนท่ีดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความพอเพียง และ

คานิยมท่ีดีงามในเรื่องความซ่ือสัตยสุจริต 

2.6 ยุทธศาสตรการพัฒนานักศึกษา 

  ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนานักศึกษาใหเปนบัณฑิตท่ีเกงงาน เกงคน เกงคิด มีจิตสํานึกรับผิดชอบตอสังคมและ

มีคุณธรรม จริยธรรม 

  เปาประสงค บัณฑิตมีความรูและทักษะดานการคิด การทํางาน ภาวะผูนํา มีคุณธรรม จริยธรรม               

และมีจิตสํานึกรับผิดชอบตอสังคม 

      กลยุทธท่ี 1 สงเสริมและสนับสนุนใหนักศึกษามีทักษะดานการคิด การใชเหตุผล การแกปญหา               

และการทํางานเปนทีม 

      กลยุทธท่ี 2 พัฒนาใหนักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม ความเขาใจความตางวัฒนธรรม และมีจิตสํานึก

รับผิดชอบตอสังคม 

      ยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนานักศึกษาใหเปนบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค มีความคิดสรางสรรค         

และดํารงชีวิตอยางมีความสุข 

  เปาประสงค บัณฑิตมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค และมีทักษะในการเรียนรู การเปลี่ยนแปลง การสื่อสาร

และสารสนเทศ 

กลยุทธท่ี 1 สงเสริมและสนับสนุนใหนักศึกษามีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค  

กลยุทธท่ี 2 สงเสริมและสนับสนุนใหนักศึกษามีทักษะการเรียนรู ดานการสื่อสาร และสารสนเทศ 
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2.7 แผนผังยุทธศาสตรการพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ 

 

วิสัยทัศน 
มุงสงเสริมใหนักศึกษาเปนคนด ีมีความรู มีคุณธรรมและจริยธรรม มีสุขภาพกาย 

สุขภาพจิตท่ีดี  ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปญญาทองถ่ิน และเปนผูนําสังคม 

ปณิธาน พัฒนานักศึกษาใหเปนคนด ีมีคุณธรรม และนําสังคม 

คําขวัญ กิจกรรมเดน เนนคุณธรรม นําสังคมพัฒนา 

 

ประเด็นยุทธศาสตร 

1 พัฒนานักศึกษาใหเปนบัณฑิตท่ีเกงงาน เกง

คน เกงคิด มีจิตสํานึกรับผิดชอบตอสังคมและ

มีคุณธรรม จริยธรรม 

2 พัฒนานักศึกษาใหเปนบัณฑิตท่ีมี

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค มีความคิด

สรางสรรค และดํารงชีวิตอยางมีความสุข 

 

เปาประสงค 

บัณฑิตมีความรูและทักษะดานการคิด 

การทํางาน ภาวะผูนํา มีคุณธรรม จริยธรรม 

และมีจิตสํานึกรับผิดชอบตอสังคม 

บัณฑิตมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

และมีทักษะในการเรียนรู การ

เปลี่ยนแปลง การสื่อสารและสารสนเทศ 

 

กลยุทธ 

1. สงเสริมและ

สนับสนุนใหนักศึกษา

มีทักษะดานการคิด 

การใชเหตุผล การ

แกปญหา และการ

ทํางานเปนทีม 

2. พัฒนาใหนักศึกษา

มีคุณธรรม จริยธรรม 

ความเขาใจความตาง

วัฒนธรรม และมี

จิตสํานึกรับผิดชอบ

ตอสังคม 

1. สงเสริมและ

สนับสนุนใหนักศึกษา

มีคุณลักษณะท่ีพึง

ประสงค  

2. สงเสริมและ

สนับสนุนให

นักศึกษามีทักษะ

การเรียนรู ดาน

การสื่อสาร และ

สารสนเทศ 
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สวนที่ 3 

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ ตัวช้ีวัด  

และคาเปาหมายแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปการศึกษา  2562
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3.1 ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ ตัวช้ีวัด และคาเปาหมายแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปการศึกษา  2562 

 

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ ตัวชี้วัด หนวยนับ 

คาเปาหมาย 

ป 

61 

ป 

62 

ป 

63 

ป 

64 

1. พัฒนานักศึกษาใหเปน

บัณฑิตท่ีเกงงาน เกงคน เกง

คิด มีจิตสํานึกรับผิดชอบตอ

สังคมและมีคณุธรรม 

จริยธรรม 

1. บัณฑิตมีความรูและทักษะดาน

การคิด การทํางาน ภาวะผูนํา มี

คุณธรรม จรยิธรรม และมี

จิตสํานึกรับผดิชอบตอสังคม 

1. สงเสริมและสนับสนุนใหนักศึกษามี

ทักษะดานการคิด การใชเหตุผล การ

แกปญหา และการทํางานเปนทีม 

1. จํานวนโครงการหรือกิจกรรมท่ี

เสริมสรางทักษะทางสังคมใหกับนักศึกษา 

โครงการ/

กิจกรรม 

3 3 4 4 

2. จํานวนโครงการหรือกิจกรรมท่ี

เสริมสรางพัฒนาดานกีฬาและสงเสริม

สุขภาพใหกับนักศึกษา 

โครงการ/

กิจกรรม 

3 3 4 4 

2. พัฒนาใหนักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม 

ความเขาใจความตางวัฒนธรรม และมี

จิตสํานึกรับผิดชอบตอสังคม 

1. จํานวนโครงการหรือกิจกรรมท่ีสงเสริม

พฤติกรรมดานคุณธรรมและจริยธรรม

ใหกับนักศึกษา 

โครงการ/

กิจกรรม 

3 3 3 4 

2. จํานวนโครงการหรือกิจกรรมท่ีสงเสริม

ด า น บํ า เ พ็ ญ ป ร ะ โ ย ช น ห รื อ รั ก ษ า

สิ่งแวดลอมใหกับนักศึกษา 

โครงการ/

กิจกรรม 

2 2 2 3 

3. จํานวนนักศึกษาท่ีไดรับการยกยองหรือ

รางวัลท่ีเก่ียวกับคุณธรรมและจริยธรรม 

คน 2 2 2 3 

4. จํานวนโครงการหรือกิจกรรมท่ีสงเสริม

นักศึกษาดานศิลปะและวัฒนธรรม 

โครงการ/

กิจกรรม 

3 3 4 4 
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3.1 ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ ตัวช้ีวัด และคาเปาหมายแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปการศึกษา  2562 (ตอ) 

 

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ ตัวชี้วัด หนวยนับ 

คาเปาหมาย 

ป 

61 

ป 

62 

ป 

63 

ป 

64 

2.  พัฒนานักศึกษาให เปน

บัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะท่ีพึง

ประสงค มีความคิดสรางสรรค         

และดํารงชีวิตอยางมีความสุข 

 

1 .  บัณฑิ ตมี คุณลั กษณะ ท่ี พึ ง

ประสงค และมีทักษะในการเรียนรู 

การเปลี่ยนแปลง การสื่อสารและ

สารสนเทศ 

 

1. สงเสรมิและสนับสนุนใหนักศึกษามี

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค  

 

1. จํานวนโครงการหรือกิจกรรมท่ีสงเสริม

ใหนักศึกษามีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

โครงการ/

กิจกรรม 

5 5 6 6 

2. จํานวนโครงการหรือกิจกรรมท่ีนํา

ความรูการประกันคุณภาพมาใชในการ

ดําเนินงานจัดกิจกรรมของนักศึกษา 

โครงการ/

กิจกรรม 

2 2 3 3 

3 . ค วา ม พึ งพอ ใจ ใน กา ร บริ ก า ร ใ ห

คําปรึกษาและแนะแนวการใช ชี วิตแก

นักศึกษา 

รอยละ 

 

75 75 80 80 

4. ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอการ

ใหบริการสวัสดิการแกนักศึกษา 

รอยละ 75 75 80 80 

5. ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอการ

ใหบริการขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนตอ

นักศึกษา 

รอยละ 75 75 80 80 

6. จํานวนโครงการหรือกิจกรรมท่ีจัดข้ึน

เพ่ือพัฒนาความรูและประสบการณแก

ศิษยเกา 

โครงการ/

กิจกรรม 

1 1 1 2 

2 สงเสริมและสนับสนุนใหนักศึกษามี

ทักษะการเรียนรู ดานการสื่อสาร และ

สารสนเทศ 

1. จํานวนโครงการหรือกิจกรรมท่ีสงเสริม

ใหนักศึกษามีทักษะดานการสื่อสารและ

สารสนเทศ 

โครงการ/

กิจกรรม 

2 2 2 2 
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3.2 สรุปรายละเอียดแผนงาน/โครงการ  แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปการศึกษา 2562 

 

ประเด็นยุทธศาสตร/เปาประสงค/กลยุทธ/แผนงาน/โครงการ 

กิจกรรมตามเกณฑประกันคุณภาพ

การศึกษา 

ตัวบงชี้ ท่ี 1.6 

 

ระยะเวลาตาม

แผน 

 

ผูรับผิดชอบ 

งบประมาณ 

คาบํารุง

กิจกรรม

นักศึกษา 

คาบํารุง

กีฬา

นักศึกษา 

อ่ืนๆ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนานักศึกษาใหเปนบัณฑิตท่ีเกงงาน เกงคน เกงคิด มีจิตสํานึกรับผิดชอบตอสงัคมและมีคุณธรรม จริยธรรม 

เปาประสงค : บัณฑิตมีความรูและทักษะดานการคิด การทํางาน ภาวะผูนํา มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสํานึกรับผิดชอบตอสังคม 

กลยุทธท่ี 1 สงเสริมและสนับสนนุใหนักศึกษามีทักษะดานการคิด การใชเหตุผล การแกปญหา และการทํางานเปนทีม 

โครงการหรือกิจกรรมท่ีเสริมสรางทักษะทางสังคมใหกับนกัศึกษา 

(1) โครงการ KSU Freshy Star Contest 2019 กิจกรรมสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ี

พึงประสงคท่ีกําหนดโดยสถาบัน 
3 ส.ค. 62 องคการนักศึกษา 150,000   

โครงการหรือกิจกรรมท่ีเสริมสรางพัฒนาดานกีฬาและสงเสริมสุขภาพใหกับนักศึกษา 

(1) โครงการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม ปการศึกษา 2562 กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ 10-11 ม.ิย. 62 กองกิจการ

นักศึกษา 

  180,000 

(2) โครงการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งท่ี 47  

(รอบคัดเลือก) 

กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ ต.ค-พ.ย. 62 องคการนักศึกษา  120,000  

(3) โครงการแขงขันกีฬาภายใน “เมฆพยับหมอกเกมส  ครั้งท่ี 4” กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ 19-20 ธ.ค. 62 องคการนักศึกษา  180,000  

(4) โครงการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งท่ี 47  

(รอบมหกรรม) 

กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ 10-19 ม.ค. 63 องคการนักศึกษา  120,000  

(5) โครงการแขงขัน  Walks Run Fun KSU  ชมมอ เพ่ือสุขภาพ  ครั้งท่ี 1  กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ มิ.ย.–ก.ค.62 องคการนักศึกษา  30,000  

(6) โครงการอบรมใหความรูโทษและพิษภัยของยาเสพตดิ และรณรงคปองกัน

และแกไขปญหายาเสพติด 

กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ 26 ม.ิย. 62 กองกิจการ

นักศึกษา 

  44,400 

(7) โครงการศึกษาดูงานดานการปองกัน แกไข และบําบัดฟนฟูปญหายาเสพตดิ  กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ ก.ค. 62 กองกิจการ

นักศึกษา 

  15,600 

(8) โครงการสงเสริมกิจกรรม TO BE NUMBER ONE ประจาํปการศึกษา 2562 กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ ก.ค. 62 องคการนักศึกษา 100,000   
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กลยุทธท่ี 2 พัฒนาใหนักศึกษามคุีณธรรม จริยธรรม ความเขาใจความตางวัฒนธรรม และมีจิตสํานึกรับผิดชอบตอสังคม 

โครงการหรือกิจกรรมท่ีสงเสริมพฤติกรรมดานคุณธรรมและจริยธรรมใหกับนักศึกษา 

   (1) โครงการสานสัมพันธนองพ่ีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ประจําปการศึกษา 2562  กิ จ ก ร ร ม เ ส ริ ม ส ร า ง คุ ณ ธ ร ร ม

จริยธรรม 
3 – 4 มิ.ย. 62 องคการนักศึกษา 100,000   

  (2) โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษาใหม ปการศึกษา  2562 กิ จ ก ร ร ม เ ส ริ ม ส ร า ง คุ ณ ธ ร ร ม

จริยธรรม 
14 ม.ิย. 62 กองกิจการ

นักศึกษา 

20,000   

โครงการหรือกิจกรรมท่ีสงเสริมดานบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอมใหกับนักศึกษา 

   (1) โครงการปลูกจิตสํานึกรูรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษา

สิ่งแวดลอม 

9 ส.ค. 62 กองกิจการ

นักศึกษา 

3,000   

   (2) โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพ

ยวรางกูร               

กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษา

สิ่งแวดลอม 
26 ก.ค. 62 องคการนักศึกษา 10,000   

   (3) โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ใน

รัชกาลท่ี 9 “วันแมแหงชาติ” 

กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษา

สิ่งแวดลอม 
9 ส.ค. 62 องคการนักศึกษา 10,000   

(4) โครงการ KSU อาสา ครั้งท่ี 1 กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษา

สิ่งแวดลอม 
29 ก.พ.63 องคการนักศึกษา 

 

35,000   

โครงการหรือกิจกรรมท่ีสงเสริมนกัศึกษาดานศิลปะและวัฒนธรรม 

   (1) โครงการพิธีไหวครู ปการศึกษา 2562 กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 11 ก.ค. 62 องคการนักศึกษา 40,000   

   (2) โครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมของผูนํานักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 11-15 ม.ค.63 องคการนักศึกษา 60,000   

   (3) โครงการทําบุญตักบาตรหอพักสวัสดิการนักศึกษา กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม ก.ค.63 หอพักสวัสดิการ

นักศึกษา 

25,000   
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ประเด็นยุทธศาสตร/เปาประสงค/กลยุทธ/แผนงาน/โครงการ 

กิจกรรมตามเกณฑประกันคุณภาพ

การศึกษา 

ตัวบงชี้ ท่ี 1.6 

 

ระยะเวลาตาม

แผน 

 

ผูรับผิดชอบ 

งบประมาณ 

คาบํารุง

กิจกรรม

นักศึกษา 

คาบํารุง

กีฬา

นักศึกษา 

อ่ืนๆ 

ยุทธศาสตรท่ี 2  พัฒนานักศึกษาใหเปนบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค มีความคิดสรางสรรค และดํารงชีวิตอยางมีความสุข 

เปาประสงค : บัณฑิตมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค และมีทักษะในการเรียนรู การเปลี่ยนแปลง การสื่อสารและสารสนเทศ 

กลยุทธท่ี 1 สงเสริมและสนับสนนุใหนักศึกษามีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค  

โครงการหรือกิจกรรมท่ีสงเสริมใหนักศึกษามีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

  (1) โครงการพัฒนาศักยภาพผูนําและบุคลากรพัฒนานักศึกษา   กิจกรรมสงเสริมคณุลักษณะบัณฑติท่ีพึง

ประสงคท่ีกําหนดโดยสถาบัน 

มี.ค. 63 สภานักศึกษา 150,000   

(2) โครงการเปดโลกกิจกรรม ปการศึกษา  2562 กิจกรรมสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึง

ประสงคท่ีกําหนดโดยสถาบัน 
11 ก.ค. 62 องคการ

นักศึกษา 

10,000   

(3) โครงการเลือกตั้งผูนําและสมาชิกองคกรกิจกรรมนักศึกษา ปการศึกษา 

2563 

กิจกรรมสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึง

ประสงคท่ีกําหนดโดยสถาบัน 
29 ม.ค. 63 องคการ

นักศึกษา 

20,000   

(4) โครงการบมเพาะผูนํานักศึกษายุคใหม กิจกรรมสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึง

ประสงคท่ีกําหนดโดยสถาบัน 
พ.ค. 63 สภานักศึกษา 50,000   

  (5) โครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษา ปการศึกษา  2562 กิจกรรมสงเสริมคณุลักษณะบัณฑติท่ีพึง

ประสงคท่ีกําหนดโดยสถาบัน 

7 มี.ค. 63 กองกิจการ

นักศึกษา 

  100,000 

โครงการหรือกิจกรรมท่ีนําความรูการประกันคุณภาพมาใชในการดําเนินงานจัดกจิกรรมของนกัศึกษา 

(1) โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ปการศึกษา  2562 กิจกรรมสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึง

ประสงคท่ีกําหนดโดยสถาบัน 
12 มิ.ย. 62 กองกิจการ

นักศึกษา 

  200,000 

กลยุทธท่ี 2 สงเสริมและสนับสนนุใหนักศึกษามีทักษะการเรียนรู ดานการสื่อสาร และสารสนเทศ 

โครงการหรือกิจกรรมท่ีสงเสริมใหนักศึกษามีทักษะดานการสื่อสารและสารสนเทศ 

(1) โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนประวัตสิวนตัวภาษาไทย

และภาษาอังกฤษ”  

กิจกรรมสงเสริมคณุลักษณะบัณฑติท่ีพึง

ประสงคท่ีกําหนดโดยสถาบัน 
ม.ค. 63 กองกิจการ

นักศึกษา 

ไมใช

งบประมาณ 

  

รวมท้ังส้ิน 783,000 450,000 540,000 
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