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ข้อมูลพื้นฐานมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
Basic Information Kalasin University



ข้อมูลพื้นฐาน
[Information Base]

	 1)	ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถทางวิชาการและทักษะในวิชาชีพรู้จักคิด

อย่างมีเหตุผลมีคุณธรรม	จริยธรรม	และมีความใฝ่เรียนรู้

	 2)	จัดการศึกษาทางด้านวิชาชีพทั้งระดับตำากว่าปริญญาและระดับปริญญาเพื่อตอบ

สนองความต้องการตลาดแรงงานและทิศทางการพัฒนาประเทศ

	 3)	ส่งเสริมการวิจัย	การบริการวิชาการและวิชาชีพ	เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และ

เทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาศักยภาพการผลิตและบริการชุมชน	สังคมและ

ประเทศ	

	 4)	ทะนุบำารุงศาสนา	ศิลปวัฒนธรรม	ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ

พันธกิจ

ปรัชญา
“ความรู้สร้างคุณค่า  ภูมิปัญญาสร้างสังคม”

ปณิธาน
“สร้างคนดี  มีงานทำา  ชี้นำาสังคม”

วิสัยทัศน ์ 
“มหาวิทยาลัยแห่งการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน บนฐานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ 

สังคมศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตและบริการ

ที่สามารถ แข่งขันได้”  

“อดทน สู้งาน เชี่ยวชาญวิชาชีพ”

อัตลักษณ์

บัณฑิต

ผลงานที่ภูมิใจในช่วงเวลาที่ผ่านมา1
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 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์มุ่งมั่นสร้างคนดี มีงานทำา ชี้นำาสังคม 

ซึ่งบัณฑิตที่จบการศึกษาต้องมีคุณลักษณะเป็น “KALASIN” ดังนี้

K
A
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A
S
I
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Knowledge
เปนบัณฑิตท่ีมีความรูและสามารถเรียนรูไดตลอดชีวิต

Accountability
เปนบัณฑิตท่ีมีความรับผิดชอบ	 โปรงใส

Leadership
เปนบัณฑิตท่ีมีภาวะผูนํา

Achievement
เปนบัณฑิตท่ีทํางานโดยมุงเนนท่ีผลงานและความสําเร็จ

Skills
เปนบัณฑิตท่ีมีทักษะปฏิบัติ	 พรอมทํางาน

Integrity
เปนบัณฑิตท่ีมีศีลธรรม	 จรรยา	ความซ่ือสัตย

Networking
เปนบัณฑิตท่ีรูจักทํางานท่ีเปนเครือขายไดดี



พื้นที่ในเมือง
ตั้งอยู่ที่ตำาบลกาฬสินธุ์ อำาเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
มีเนื้อที่ 439 ไร่ 1 งาน 65.90 ตารางวา

พื้นที่ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมภูสิงห์
ตั้งอยู่ที่ตำาบลภูดิน อำาเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
มีเนื้อที่ 1,155 ไร่

ข้อมูลด้านสถานที่ตั้งมหาวิทยาลัย

 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มีพื้นที่ในความรับผิดชอบทั้งหมด 4 พื้นที่ด้วยกัน 

รวมเนื้อที่จำานวนทั้งสิ้น 3,800 ไร่ 2 งาน 92.50 ตารางวา ดังนี้

ผลงานที่ภูมิใจในช่วงเวลาที่ผ่านมา3



พื้นที่นามน
ตั้งอยู่ตำาบลสงเปลือย อำาเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์  
มีเนื้อที่ 2,119 ไร่ 30.80 ตารางวา

พื้นที่ในเขตอำาเภอกมลาไสย
ตั้งอยู่พื้นที่ในเขตอำาเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
มีเนื้อที่ 7 ไร่ 95.80 ตารางวา

ผลงานที่ภูมิใจในช่วงเวลาที่ผ่านมา 4



สร้างอัตลักษณ์
	

 1.	ประติมากรรมตราสัญลักษณ์	-	เฮือนนาดอน

	 2.	ป้ายมหาวิทยาลัย

	 3.	ซุ้มประตูทางเข้า

  	พัฒนาอาคารเรียนและอาคารประกอบ
	

	 1.	อาคารเรียนรวม

	 2.	อาคารบริการการศึกษาและบริการกลาง

	 3.	อาคารปฏิบัติการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ

	 4.	ปรับปรุงหอประชุมอเนกประสงค์

   พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
	

	 1.	ถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต	-	จัดภูมิทัศน์

	 2.	ขยายเขตไฟฟ้า

ภารกิจด้านกายภาพ ปี พ.ศ. 2560 - 2561

KSU
IDENTITY

 ACADEMIC
ECO BUILDING

 FACILITY &
LANDSCAPE

GREEN UNIVERSITY
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ซุ้มทางเข้า

ป้ายมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

หอประชุมอเนกประสงค์

อาคารปฏิบัติการโครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ

เฮือนนาดอน



พื้นที่ในเมือง

พื้นที่ในนามน

ถนนลาดยางแอสฟลติกคอนกรตี 

1,400 ม.

ปายมหาวิทยาลัย

ซุมทางเขา

หอประชุม

อเนกประสงค

อาคารฟาแดดสงยาง

เฮอืนนาดอน

ผลงานที่ภูมิใจในช่วงเวลาที่ผ่านมา7



พื้นที่ภูสิงห์

อาคารปฏิบัตกิารโครงการอัน
เนื่องมาจากระราชดําริ

ถนนลาดยางแอสฟลติกคอนกรตี
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คณะกรรมการบริหารระดับสูง การดำาเนินงานด้านบริหาร

การดำาเนินงานด้านวิชาการ การดำาเนินงานด้านนโยบายและแผน

คำาสั่งมหาวิทยาลัย ฯ

ผลงานที่ภูมิใจในช่วงเวลาที่ผ่านมา9



การดำาเนินงาน

ด้านกิจการนักศึกษา

คณะกรรมการ

ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ

คณะกรรมการ

กลั่นกรองระเบียบฯ

การดำาเนินงานด้านกิจการสภาฯ 

และกิจการทั่วไป

ผลงานที่ภูมิใจในช่วงเวลาที่ผ่านมา 10



คณะกรรมการ

กลั่นกรองระเบียบฯ

คณะกรรมการ

กลั่นกรองด้านการศึกษาฯ

คณะกรรมการ

กลั่นกรองด้านการศึกษาฯ

คณะกรรมการ

กลั่นกรองด้านกฎหมายฯ

ผลงานที่ภูมิใจในช่วงเวลาที่ผ่านมา11
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ตราสัญลักษณ์ มีความหมายดังต่อไปนี้

 1. รูปยอดใบเสมา มีที่มาจากรูปทรง 3 รูป ได้แก่

  1.1 ปลายยอดขององค์พระธาตุยาคู ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธี้คู่บ้านคู่เมืองของ

จังหวัดกาฬสินธุ์์ สื่อความหมายถึง ปัญญาและคุณธรรมอันเป็นสองสิ่งที่ประเสริฐที่สุด

  1.2 ใบเสมา ซึ่งเป็นเอกลักษณ์สำาคัญของจังหวัดกาฬสินธุ์์ สื่อความ

หมายถึง ความมีอารยธรรม ความยิ่งใหญ่ ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมที่เจริญรุ่งเรือง

  1.3 เปลวเทียน สื่อความหมายถึง ความสว่างไสว ความรู้ ปัญญา 

และคุณธรรม

 2. รูปมือสองข้างประนมเข้าหากัน สื่อความหมายถึง การบูรณาการร่วมกันของสองสถาบัน คือ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์์ ซึ่งเป็นหลัก ในการ

ก่อกำาเนิดของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์์

 3. รูปหยดนำ้า สื่อความหมายถึง ความอุดมสมบูรณ์ของจังหวัดกาฬสินธุ์

 4. รูปเปลวเทียน แบ่งเป็น 3 ส่วน สื่อความหมายถึง การผนวกวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และภูมิปัญญา

ท้องถิ่นเข้าไว้ด้วยกัน ซึ่งเป็นปณิธานและพันธกิจของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์์ ที่มุ่งใช้ เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม

 5. สีของตราสัญลักษณ์เป็นสีฟ้าคราม โดยสีฟ้าครามเข้ม สื่อความหมายถึง ความอุดมสมบูรณ์ ของความ

รู้และปัญญา ความเป็นอิสระ แรงบันดาลใจ และพลังความคิดสร้างสรรค์ และสีฟ้าครามอ่อน สื่อความหมายถึง 

บัณฑิตผู้มีความอดทน มุ่งมั่น สงบ และอ่อนน้อม

เครื่องแต่งกายชุดนักศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

นักศึกษาชาย

1. เสื้อเชิ้ตแขนสั้น หรือแขนยาว สีขาวไม่มีลวดลาย ปกเสื้อแบบปลายแหลม 

มีกระเป๋าติดทางอกด้านซ้าย

2. กางเกงขายาวแบบสากล สุภาพ ผ้าสีดำาไม่มีลวดลาย

3. รองเท้าคัทชู สีดำาแบบเรียบ ถุงเท้าสีดำา

4. เนคไทสีฟ้าพยับหมอก เข็มกลัดเนคไท ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย

5. เข็มขัดหนังสีดำา ขนาดกว้าง 3 ซม. หัวเข็มขัดโลหะเงิน สี่เหลี่ยมผืนผ้า 

ดุนเป็นรูปตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย

นักศึกษาหญิง

1. เสื้อเชิ้ตแขนสั้น สีขาวไม่มีลวดลาย ปกเสื้อแบบปลายแหลม

2. กระโปรงเอวสูง ทรงสอบ ผ้าสีดำาไม่มีลวดลาย ความยาวคลุมหัวเข่า

รองเท้าคัทชูสีดำาแบบเรียบ

3. กระดุมโลหะเงิน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5 ซม. ดุนเป็นรูปตราสัญลักษณ์

มหาวิทยาลัย

4. เข็มกลัดเงิน เคลือบอะคริลิคสีฟ้า ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย

5. เข็มขัดหนังสีดำา ขนาดกว้าง 3 ซม. หัวเข็มขัดโลหะเงิน สี่เหลี่ยมผืนผ้า 

ดุนเป็นรูปตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย



ด้านการบริหาร





โครงสร้างองค์กร
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มหาวิทยาลัย

กาฬสินธุ

มรภ.กาฬสินธุ (เดิม)

1.สํานักงานอธิการบดี

2.คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร

3.คณะครุศาสตร

4.คณะรัฐศาสตรและนติศิาสตร

5.คณะบริหารธุรกจิ

6.คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

7.คณะอุตสาหกรรมสรางสรรค

8.คณะสาธารณสุขศาสตร

มทร.อีสาน วข. 

กาฬสินธุ (เดิม)

1.สํานักงานวิทยาเขต

2.คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร

3.คณะเทคโนโลยีสังคม

โครงสรางปจจุบัน

มหาวิทยาลัย

กาฬสินธุ

1.สํานักงานอธิการบดี

กองกลาง

กองนโยบายและแผน

กองกจิการนักศกึษา2.สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบยีน

3.สถาบันวิจัยและพัฒนา

4.คณะเทคโนโลยกีารเกษตร

5.คณะบริหารศาสตร

6.คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยสุีขภาพ

7.คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

8.คณะศกึษาศาสตรและนวัตกรรมการศกึษา

9.คณะศลิปศาสตร

โครงสรางใหม (กําลังดําเนินการ)



งบประมาณแผ่นดิน 2560

จำานวนเงิน 
466,101,100 บาท

โครงการวิจัยเพ่ือสราง

สะสมองคความรูท่ีมี

ศักยภาพ, 9.52, 2.04%

โครงการพัฒนา

ศักยภาพบุคลากร

ดานการทองเท่ียว, 

1.95, 0.42%

ผลการใหบรกิาร

วิชาการ, 10.02, 2.15%
ผูสําเร็จการศกึษาดาน

วิทยาศาสตรสุขภาพ, 

13.24, 2.84%

ผูสําเร็จการศกึษาดาน

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี, 135.50, 

29.07%

ผูสําเร็จการศกึษาดาน

สังคม, 88.26, 18.94%

โครงการพัฒนาทักษะ

และแรงงานไรฝมอื, 

2.93, 0.63%

ผลงานทํานุบํารุง

ศลิปวัฒนธรรม, 2.10, 

0.45%

โครงการบริหารจัดการ

ขยะและส่ิงแวดลอม, 

1.50, 0.32%

รายการคาใชจาย

บุคลากรภาครัฐ, 

201.07, 43.14%

หนวย: ลานบาท

ที่ได้รับการจัดสรร

รายได้จากการจัดการศึกษา

จำานวนเงิน 
80,151,291.19 บาท

(31 ตุลาคม 2559 – 30 มิถุนายน 2560)

ระดับประกาศนียบัตร

วชิาชีพช้ันสูง(ปวส.), 

6.56, 8%

ระดับปริญญาตรี, 

70.44, 88%

ระดับปริญญาโท, 3.16, 

4%

หนวย: ลานบาท

ผลงานที่ภูมิใจในช่วงเวลาที่ผ่านมา 16

มหาวิทยาลัย

กาฬสินธุ

1.สํานักงานอธิการบดี

กองกลาง

กองนโยบายและแผน

กองกจิการนักศกึษา2.สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบยีน

3.สถาบันวิจัยและพัฒนา

4.คณะเทคโนโลยกีารเกษตร

5.คณะบริหารศาสตร

6.คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยสุีขภาพ

7.คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

8.คณะศกึษาศาสตรและนวัตกรรมการศกึษา

9.คณะศลิปศาสตร

โครงสรางใหม (กําลังดําเนินการ)



ข้อมูลด้านจำานวนบุคลากร

จำานวนบุคลากร 
634 คน

ขาราชการฯ, 77, 

12%

พนักงานในสถาบันฯ

, 339, 54%

พนักงานราชการ, 

37, 6%

ลูกจางประจํา, 17, 

3%

ลูกจางช่ัวคราว, 

155, 24%

ลูกจางชาว

ตางประเทศ, 8, 1%

ลูกจางช่ัวคราว

(ผูบริหาร), 1, 0%

หนวย: คน

งบประมาณ ปี 2560

หมวดที่ดิน สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์

จำานวนเงิน 
198.1153 ล้านบาท

ที่ดินและสิง่กอ่สรา้ง , 

175.3087, 88%

หมวดครภุณัฑ ์, 

22.8066, 12%

หนวย: ลานบาท

ผลงานที่ภูมิใจในช่วงเวลาที่ผ่านมา17



การพัฒนาบุคลากร ด้านพัสดุ

โครงการฝึกอบรม เรื่อง “หลักการและแนวทาง

การปฏิบัติตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่า

ด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และ

ตามประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แนวทาง

ในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 

(Electronic Market : e-market) และด้วยวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bid-

ding : e-bidding)”

ระหว่างวันที่ 2 – 3 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ผลงานที่ภูมิใจในช่วงเวลาที่ผ่านมา 18



ด้านวิชาการ วิจัย บริการวิชาการ 
และประกันคุณภาพการศึกษา

1.งานบรหิารหลักสูตร

2.งานวิจัย

3.งานบรกิารวิชาการ

4.การศึกษาทั่วไป

5.งานสํานักทะเบยีน

6.งานวารสาร

7.งานประกันคุณภาพการศึกษา

การดําเนนิงานกอนและ

หลังการควบรวม

หลักสูตรท่ีมสีภาวชิาชีพ

และมคอ.1 หรอืหลักสูตร

ท่ีมเีง่ือนไขพเิศษในการ

เปดการเรยีนการสอน

จํานวนหลักสูตรท่ีผาน

การรับทราบ การให

ความเห็นชอบหลักสูตร

จาก สกอ./มกีารปรับปรุง

ปญหาและอปุสรรค

สําคัญและการแกไข

ปญหา

งานบรหิารหลักสูตร

ผลการ

ดําเนนิงาน

หลังการควบ

รวม

แผนภูมแิสดงการ

เปรยีบเทียบจํานวน

โครงการวจัิย

แผนภูมแิสดงการ

เปรยีบเทียบจํานวน

โครงการวจัิยท่ีรับ

จัดสรรและปด

โครงการภายใน

ปงบประมาณ 

2559-2560

แผนภูมแิสดงการ

เปรยีบเทียบจํานวน

งบประมาณ

จํานวนบทความ

วจัิยท่ีตพีมิพ

เผยแพร

สรุปผล

ดําเนินงาน
ดานวจิัย

ปญหาและการ

แกไขหลังการควบ

รวม

งานท่ีจะพัฒนาใน

อนาคต

จํานวนโครงการ

บรกิารวชิาการ

และงบประมาณ

ท่ีไดรับการ

สนับสนุน

จํานวนโครงการ

บรกิารวชิาการและ

งบประมาณ แยกตาม

ปงบประมาณ หลัง

ควบรวม

ระบบการรับ

นักศกึษา ประจําป

การศกึษา 59-60

จํานวนนักศกึษา

รับเขา

ระบบการ

ลงทะเบียน

จํานวนนักศกึษา

ท้ังหมด

ระบบบรกิาร

การศกึษา ESS

ปญหาและอุปสรรคการนําเขานักศกึษาท้ัง 2 

พื้นท่ี เขาระบบบรกิารการศกึษา ESS
จํานวนผูสําเร็จ

การศกึษา

รายงานผล

การประเมนิ

คุณภาพ

การศกึษา

ภายใน

จํานวนขาราชการ

พลเรอืนและ

พนักงานใน

สถาบันอุดมศกึษา 

สายวชิาการ 

สังกัด 

มหาวทิยาลัย

กาฬสนิธุ

รายงาน

ดําเนนิการขอ

กําหนด

ตําแหนงทาง

วชิาการ

สถานภาพ

ปญหาตอการ

ควบรวมและ

ชวงเริ่มตนของ

การควบรวม

สรุปผลการ

ดําเนินงานดาน
บรกิารวชิาการ

การประกัน

คุณภาพการศกึษา

การขอ

ตําแหนงทาง

วชิาการ

สรุปผลการ

ดําเนินงานหมวด
วชิาศึกษาทัว่ไป

สงเสรมิวชิาการ

และงานทะเบยีน

วารสารวชิาการ

แพรวากาฬสินธุ

ความเปนมา

เปาหมายการ

ดําเนนิงาน

บทความเชิงสถติิ

คาธรรมเนยีม

หนังสอืฉบับพเิศษ

ภาพรวมของด้านวิชาการ ฯ

ผลงานที่ภูมิใจในช่วงเวลาที่ผ่านมา19



หลักสูตรที่เปิดสอนระหว่างปีการศึกษา 2559-2561

หลักสูตรที่เปิดสอน จำาแนกตามคณะ 
ระหว่างปีการศึกษา 2559-2561

ผลงานที่ภูมิใจในช่วงเวลาที่ผ่านมา 20

ปวส., 10

ปวส., 10

ปวส., 10

ป.ตรี, 41

ป.ตรี, 41

ป.ตรี, 35

ป.โท, 8

ป.โท, 8

ป.โท, 7

ป 2559

ป 2560

ป 2561

0 10 20 30 40 50

ป.โท

ป.ตรี

ปวส.

คณะ

เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม

เกษตร

คณะ

เทคโนโลยี

สังคม

คณะศลิป

ศาสตรและ

วทิยาศาสตร

คณะ

รัฐศาสตรและ

นติศิาสตร

คณะ

อุตสาหกรรม

สรางสรรค

คณ

บรหิารธุรกิจ

คณะ

มนุษยศาสตร

และ

สังคมศาสตร

คณะ

สาธารณสุข

คณะครุ

ศาสตร

ป 2559 24 12 4 4 4 3 4 2 7

ป 2560 23 12 4 4 4 3 4 2 7

ป 2561 20 12 3 3 2 1 2 2 7
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ผลการดำาเนินงานด้านวิจัย

 ข้อมูลโครงการวิจัย ก่อนการควบรวมเป็น “มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์” ปีงบประมาณ  

2557 - 2558 ได้รับงบประมาณสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนทั้งภายในและภายนอก ดังนี้

จำานวนและงบประมาณโครงการวิจัย 

(ก่อนควบรวม)

ป 2557 ป 2558

ในเมือง 44 28

นามน 24 31

44

28
24

31

0

10

20

30

40

50

จํานวนโครงการวิจัยทั้ง 2 พ้ืนที่ 

กอนควบรวม

ป 2557 ป 2558

ในเมือง 14,427,305 6,797,670

นามน 6,588,800 8,519,950

14,427,305 

6,797,670 6,588,800 
8,519,950 

 -

 2,000,000

 4,000,000

 6,000,000

 8,000,000

 10,000,000

 12,000,000

 14,000,000

 16,000,000

จํานวนงบประมาณที่ไดรับการสนับสนุน

โครงการวิจัย กอนควบรวม

หมายเหต:ุ ไมนับรวมโครงการวจัิยใชทุนสวนตัว

จำานวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จตาม

แผนงานและค้างสะสม

ป 2557 ป 2558

แลวเสร็จ (ในเมือง) 5 6

แลวเสร็จ (นามน) 15 17

คางสะสม (ในเมือง) 0 1

คางสะสม (นามน) 67 81

5 6
15 17

0 1

67

81

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

เปรยีบเทยีบจํานวนโครงการวิจัยที่แลวเสร็จตามแผน และคางสะสมทั้ง 2 

พ้ืนที่ กอนควบรวม
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จำานวนโครงการวิจัยที่รับจัดสรร
และปิดโครงการภายในปีงบประมาณ 2559-2560

ป 2559 ป 2560

จํานวนโครงการจัดสรร 57 45

ปดโครงการในปงบประมาณ 16 1

57

45

16

1
0

10

20

30

40

50

60

จำานวนงบประมาณงานวิจัย 

ปี 2559 -2560

 ป 2559,  

14,137,860 , 47%
ป 2560,  

15,764,098 , 53%

หนวย: บาท
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จำานวนโครงการบริการวิชาการ

และงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุน (ก่อนควบรวม)

ป 2557 ป 2558 ป 2559

ในเมือง 34 26 23

นามน 49 11 55

34

26
23

49

11

55

0

10

20

30

40

50

60

จํานวนโครงการบรกิารวชิาการ

ป 2557 ป 2558 ป 2559

ในเมือง 2,468,430 1,563,550 1,048,600

นามน 2,859,500 5,960,000 3,757,659

2,468,430 

1,563,550 
1,048,600 

2,859,500 

5,960,000 

3,757,659 

 -

 1,000,000

 2,000,000

 3,000,000

 4,000,000

 5,000,000

 6,000,000

 7,000,000

จํานวนเงนิงบประมาณที่ไดรับการสนับสนุน
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ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ระบบการรับนักศึกษา 
ประจำาปีการศึกษา 2559-2560

1. การรับสมัครนักศึกษาแบบโควตา

2. การรับสมัครนักศึกษาแบบสอบคัดเลือก

3. การรับสมัครนักศึกษาแบบรับตรง (สมัครดัวยตนเอง) ณ จุดรับสมัคร

ระบบการลงทะเบียน

ระบบการลงทะเบยีนและประมวลผล

• ระบบการลงทะเบยีน, 

การประมวลผลการศกึษา, 

การออกเอกสารทางการศกึษา 

นักศกึษาเขาปการศกึษา 2556 - 

2558

• นักศกึษารับใบลงทะเบยีนท่ีงาน

ทะเบยีน

ระบบบรกิารการศึกษา (ESS)

• ระบบการลงทะเบยีน, การ

ประมวลผลการศกึษา, การออก

เอกสารทางการศกึษา พื้นท่ีในเมอืง 

ทุกชั้นป และพื้นท่ีนามน นักศกึษาเขา

ปการศกึษา 2559,2560

• นักศกึษาลงทะเบยีนผานอินเตอรเน็ต

ระบบบริการการศึกษา (ESS) 

การขึ้นทะเบยีนนักศกึษา

การลงทะเบยีนเรียน

การเพิ่มรายวิชา

การลด/ถอนรายวิชา

การยายกลุมเรียน

การตรวจสอบผลการศกึษา

การตรวจสอบการสําเร็จการศกึษา

การยื่นขอสําเร็จการศกึษา

      ระบบบรกิารอาจารย

      อาจารยท่ีปรกึษา

      อาจารยผูสอน

- พมิพใบรายชื่อนักศกึษา

- กรอกผลการเรยีนนักศกึษา

บรกิารนักศึกษา
ESS

ผลงานที่ภูมิใจในช่วงเวลาที่ผ่านมา25



จำานวนนักศึกษาใหม่

จําแนกตามป แบงเปน(พื้นที่) จําแนกตามป (รวม 2 พื้นที่)

ในเมือง

นามน

ในเมือง

นามน

ในเมือง

นามน

ในเมือง

นามน

ป
 2

55
7

ป
 2

55
8

ป
 2

55
9

ป
 2

56
0

1,407 

1,203 

1,333 

807 

771 

841 

886 

749 

ป 2557

ป 2558

ป 2559

ป 2560

2,601 

2,140 

1,612 

1,635 

หนวย: คน

จำานวนผู้ศึกษาทั้งหมด

จําแนกตามป แบงเปน(พื้นท่ี) จําแนกตามป

ในเมอืง

นามน

ในเมอืง

นามน

ในเมอืง

นามน

ในเมอืง

นามน

ป 
25

57
ป 

25
58

ป 
25

59
ป 

25
60

2,605 

4,747 

2,352 

3,635 

2,194 

3,228 

1,952 

3,593 

ป 2557

ป 2558

ป 2559

ป 2560

7,352 

5,987 

5,422 

5,545 

หนวย: คน

จำานวนผู้สำาเร็จศึกษา

จําแนกตามพื้นท่ี จําแนกตามป
หนวย: คน

ในเมือง

นามน

ในเมือง

นามน

ในเมือง

นามน

ป
 2

55
7

ป
 2

55
8

ป
 2

55
9

765 

353 

804 

512 

733 

900 

ป 2557

ป 2558

ป 2559

1,118 

1,316 

1,633 
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การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับคณะ/สถาบัน

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/สถาบัน 
  ระหว่างปีการศึกษา 2557 ถึง ปีการศึกษา 2559 

 หมายเหตุ    1. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2557 และปการศึกษา 2558 ประเมินผลในนาม

                    มหาวทิยาลัยราชภัฏกาฬสนิธุ (7 คณะ) กอนการควบรวม

                 2. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2559 ประเมินคุณภาพภายใน ในนามมหาวทิยาลัย

กาฬสนิธุ 

                     (จํานวน 9 คณะ) จะดําเนนิการประเมิน  ในวันที่ 21-22 กันยายน 2560 นี้

                 3. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2560 ยังไมถึงรอบการประเมิน 

                 4. “ N/A ” หมายถึง ยังไมมีผลการดําเนนิการงาน

ผลงานที่ภูมิใจในช่วงเวลาที่ผ่านมา27

ลำาด ับ คณะ	/ สถาบัน

อง
ค์ป

ระ
กอ

บท
ี่1

อง
ค์ป

ระ
กอ

บท
ี่	2

อง
ค์ป

ระ
กอ

บท
ี่	3

อง
ค์ป

ระ
กอ

บท
ี่	4

อง
ค์ป

ระ
กอ

บท
ี่	5

คะ
แน

นร
วม

25
57

25
58

25
59

25
57

25
58

25
59

25
57

25
58

25
59

25
57

25
58

25
59

25
57

25
58

25
59

25
57

25
58

25
59

1 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ 2.5 2.35 N/A 4.45 4.9 N/A 2 3 N/A 2 3 N/A 3.08 3.51 N/A 3.01 3.31 N/A

2
คณะศิลปศาสตรและ

วิทยาศาสตร
2.77 3.39 N/A 4.44 4.7 N/A 4 5 N/A 5 5 N/A 4 4.5 N/A 3.61 4.1 N/A

3
คณะรัฐศาสตรและ

นิติศาสตร
2.28 2.89 N/A 5 5 N/A 5 3 N/A 5 5 N/A 4 4 N/A 3.59 3.72 N/A

4
คณะอุตสาหกรรม

สรางสรรค
1.19 1.47 N/A 4.48 5 N/A 3 3 N/A 3 2 N/A 3 3 N/A 2.5 2.68 N/A

5
คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร
2.21 2.19 N/A 5 5 N/A 5 3 N/A 5 5 N/A 4.5 4 N/A 3.64 3.39 N/A

6 คณะบริหารธุรกิจ 3.08 2.75 N/A 3.98 4.9 N/A 3 3 N/A 4 5 N/A 4.5 3.5 N/A 3.57 3.55 N/A

7 คณะครุศาสตร 2.4 2.93 N/A 3.4 5 N/A 4 4 N/A 4 3 N/A 4 4.5 N/A 3.12 3.74 N/A

8 คณะสาธารณสุขศาสตร 1.83 2.51 N/A 4.22 5 N/A 2 3 N/A 2 3 N/A 3.5 4.5 N/A 2.67 3.46 N/A



ข้อมูลพื้นฐาน ด้านข้อมูลบุคลากร

จำานวนบุคลากร จำาแนกตามคุณวุฒิ/ระดับการศึกษา ปีงบประมาณ

ผลงานที่ภูมิใจในช่วงเวลาที่ผ่านมา 28

แผนภูมิแสดงจำานวนผู้ดำารงตำาแหน่งวิชาการ

ขาราชการพลเรือน

ใน

สถาบันอุดมศึกษา

พนักงานใน

สถาบันอุดมศึกษา
พนักงานราชการ ลูกจางประจํา

ลูกจางช่ัวคราว 

(เงนิรายได)

ลูกจางช่ัวคราวชาว

ตางประเทศ

ลูกจางช่ัวคราว

ประเภทผูบริหาร 

2559 81 333 35 19 175 7 1

2560 77 339 37 17 155 8 1

2561 71 339 37 15 140 8 1

81
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ต่ํากวาปรญิญาตรี ปรญิญาตรี ปรญิญาโท ปรญิญาเอก รวม

2559 126 205 232 88 651

2560 97 209 234 94 634

2561 84 204 229 94 611
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จำานวนบุคลากร จำาแนกตามตำาแหน่ง

ทางวิชาการ ปีงบประมาณ 

งานวารสารวิชาการแพรวากาฬสินธุ์

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

ผลงานที่ภูมิใจในช่วงเวลาที่ผ่านมา29

2559 2560 2561

อาจารย 290 288 280

ผูชวยศาสตราจารย 42 48 47

รองศาสตราจารย 4 5 6

รวม 336 341 333

290 288 280

42 48 47
4 5 6

336 341 333
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200
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1. มหกรรมวิชาการภูมิปัญญา กลุ่มชาติพันธุ์นานาชาติลุ่มน้ำาโขง 

ไทย ลาว เวียดนาม จีน

2. หนังสือวิจิตรแพรวา มรดกภูมิปัญญาสู่ราชินีแห่งไหม

3. หนังสือร้อยภาพเล่าเรื่องเมืองกาฬสินธุ์  อยู่ระหว่างการจัดรูปเล่ม

ที่สำานักพิมพ์ 

หนังสือฉบับพิเศษ

ผลงานที่ภูมิใจในช่วงเวลาที่ผ่านมา 30



ด้านนโยบายและแผน

งานในความรับผิดชอบหลัก

ผลงานที่ภูมิใจในช่วงเวลาที่ผ่านมา31

แผนยุทธศาสตร

พัฒนา มกส. ระยะ 4 

ป (2560-2564)

รางพระราช

กฤษฎกีาตรา

สัญลักษณ มกส.

รางพระราช

กฤษฎกีาปริญญา 

และครุยวิทย

ฐานะ

จัดเตรียมเอกสาร

การแบงสวน

ราชการใน

มหาวิทยาลัยจัดทํา

งบประมาณ

ประจําป และ

งบประมาณเงิน

รายได

ประกาศหลักเกณฑ

และแนวทางการ

จัดทําาและจัดสรร

งบประมาณเงิน

รายได

จัดเตรยีมเอกสาร

และประกาศโอน

สนิทรัพย มกส.



แผนยุทธศาสตร์พัฒนา มกส. 

ระยะ 4 ปี (2560-2563)

พระราชกฤษฎีกา ตราสัญลักษณ์ มกส.

ผลงานที่ภูมิใจในช่วงเวลาที่ผ่านมา 32

แผนยุทธศาสตร

พัฒนา มกส. ระยะ 4 

ป (2560-2564)

รางพระราช

กฤษฎกีาตรา

สัญลักษณ มกส.

รางพระราช

กฤษฎกีาปริญญา 

และครุยวิทย

ฐานะ

จัดเตรียมเอกสาร

การแบงสวน

ราชการใน

มหาวิทยาลัยจัดทํา

งบประมาณ

ประจําป และ

งบประมาณเงิน

รายได

ประกาศหลักเกณฑ

และแนวทางการ

จัดทําาและจัดสรร

งบประมาณเงิน

รายได

จัดเตรียมเอกสาร

และประกาศโอน

สนิทรัพย มกส.

แผนยุทธศาสตรพัฒนา มกส. ระยะ 4 ป

(2560-2563)

ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร มกส. ระยะ 4 ป

(พ.ศ. 2561-2564)

จัดทําราง

แผนพัฒนา มกส. 

ระยะ 4 ป

วจิารณเปน

รายคณะ

เสนอสภา

มหาวทิยาลัย

อนุมติ

จัดเตรียมราง 

Reprofiling/ 

Reposition Univ.

จัดประชุม

รวม สกอ. 
คณะผูบรหิาร 

และสภาฯ

เสนอสภา

มหาวทิยาลัย
อนุมติ

ออกแบบ+รับฟงความเห็นบุคลากร

ในมหาวทิยาลัย
นําเสนอตอสภามหาวทิยาลัย

สง สกอ./กระทรวงศกึษา/ ค.ร.ม/ 

สคก/ สคล/ ประกาศในราชกจิจา

นุเบกษา



พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อ

สำาหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุย

ประจำาตำาแหน่งของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2560

ผลงานที่ภูมิใจในช่วงเวลาที่ผ่านมา33

รวบรวมขอมูลหลักสูตร

และช่ือปริญญาท่ีเปด

สอนใน มกส

• ราบรวมขอมูลเสื้อครุยปรญิญาระดับปรญิญาตร ีโท เอก 

คณาจารย

• สภามหาวิทยาลัย อธกิารบด ีและนายกสภามหาวิทยาลัย

จัดทําราง พรฏ.

ปริญญา/ครุย

วิทยะฐานะ

• ออกแบบรางเส้ือครุยปรญิญาระดับปรญิญา

ตร ีโท เอก คณาจารย

• สภามหาวทิยาลัย อธกิารบด ีและนายกสภา

มหาวทิยาลัย

เสนอสภา

มหาวิทยาลัย

อนุมัติ

สง สกอ./กระทรวงศกึษา/ ค.ร.ม/ สคก/ สคล/ ประกาศในราชกจิจานุเบกษา



จัดเตรียมเอกสารและประกาศโอนสินทรัพย์ มกส.

ร่างพระราชกฤษฎีการิญญาและครุยวิทยฐานะ

ผลงานที่ภูมิใจในช่วงเวลาที่ผ่านมา 34

หนวยงานที่เก่ียวของใน

กระบวนการ
กระทรวงศึกษาธกิาร

เสนอสภา

มหาวิทยาลัย

อนุมัติ

สกอ.

หนวย

งานคณะ งานฟารม

และ

ทรัพยสนิ

สนอ.

ประกาศการโอน

ทรัพยสิน มกส. โดย

รัฐมนตรีกระทรวง 

ศธ. อนุมัติ

รวบรวมขอมูลสนิทรัพย เชน 

บุคลากร หน้ีสนิ ที่ดนิ และอื่นๆ

Re-position University

มรภ.กส

มทร.

อีสาน 

วขกส

Reprofiling University

มรภ.กส

มทร.อีสาน 

วขกส

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ (Kalasin Univerisity)

รวบรวมจุดเดน 

มทร.วข.กส

รวบรวมจุดเดน 

มรภ.กส



• ระเบยีบเงนิรายได

มหาวิทยาลัย

จัดเตรียมรางประกาศหลักเกณฑ

และแนวทางการจัดทําและจัดสรร

งบประมาณเงนิรายได

• พจิารณารางประกาศ

หลักเกณฑและแนว

ทางการจัดทําและจัดสรร

งบประมาณเงนิรายได

คณะกรรมการเงินรายได 

มกส. • พจิารณารางประกาศ

หลักเกณฑและแนว

ทางการจัดทําและจัดสรร

งบประมาณเงนิรายได

สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ

ประกาศหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำาและจัดสรร

งบประมาณเงินรายได้ พ.ศ. 2560

ผลงานที่ภูมิใจในช่วงเวลาที่ผ่านมา35



แบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

ผลงานที่ภูมิใจในช่วงเวลาที่ผ่านมา 36

มหาวทิยาลัยกาฬสินธุ

มรภ.กาฬสนิธุ (เดมิ) มทร.อสีาน วข.กาฬสนิธุ (เดิม)

(1) สํานักงานอธิการบดี
(2) คณะศลิปศาสตรและ

วทิยาศาสตร

กองกลาง

กองนโยบายและแผน
สวนงานภายในจัดต้ังตาม

มตสิภามหาวทิยาลัยราชภัฏกาฬสนิธุ

(1) สํานักงานวทิยาเขต

(2) คณะเทคโนโลยีสังคม

(3) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร

(3) คณะบรหิารธุรกจิ

(4) คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร

(5) คณะรัฐศาสตรและนติศิาสตร

(6) คณะอุตสาหกรรมสรางสรรค

(7) คณะครุศาสตร

(8) คณะสาธารณสุขศาสตร

หนวยงานตามกฏกระทรวงหนวยงานตามกฏกระทรวง

ส่วนราชการใหม่

โครงสร้างส่วนราชการใหม่

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

ส่วนราชการระด ับสำานักหรือ

เทียบเท่า

ส่วนราชการระด ับคณะหรือ

เทียบเท่า

1.  สำานักงานอธิการบดี

กองกลาง

กองนโยบายและแผน

1. คณะเทคโนโลยีการเกษตร

2. คณะบริหารศาสตร์

3. คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีสุขภาพ
กองก ิจการนักศ ึกษา

2. สำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

3. สถาบันวิจัยและพัฒนา

4. คณะวิศวกรรมศาสตร์และ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

5.คณะศิลปศาสตร์

6. คณะศึกษาศาสตร์และ

นวัตกรรมการศ ึกษา

ส่วนราชการเดิม



1.	จัดทําแผนยุทธศาสตรการ

พัฒนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ	

(2560-2563)

2559 2560

5.	พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ

สนับสนุนการการบริหาร

มหาวิทยาลัย

4.	พัฒนาระบบการติดตามและ

ประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผน	

2560

2.	ปรับปรุงระบบการจัดทํา

แผนปฏิบัติราชการประจําป	

2560	 และ	2561

3.	ปรับปรุงระบบการจัดทํา

งบประมาณรายจายประจําป	

2560	 และ	2561

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปัจจุบัน

117.2610 

111.6128 

104.1896 

353.7027 

466.1011 

424.4459 

ป งปม. พ.ศ. 2559

ป งปม. พ.ศ. 2560

ป งปม. พ.ศ. 2561

งบประมาณรายจายเงินแผนดิน งบประมาณรายจายเงินรายได

ภาพรวมการบรหิารงบประมาณ พ.ศ. 2559, 2560 และ คาดวาจะไดรับ พ.ศ.2561

หนวย: ลานบาท

การพัฒนาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง

ผลงานที่ภูมิใจในช่วงเวลาที่ผ่านมา37

แผนพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและ

อาคารสถานที่  ระยะ 20 ป

แผนความตองการครุภัณฑเพื่อ

สนับสนุนการภารกิจ ระยะ 20 ป

แผนความตองการบุคลากร

และแผนการพัฒนา

บุคลากร ระยะ 20 ป

พัฒนาระบบงบประมาณ 

อเิลคทรอนิคส  
(e-budgetU)

พัฒนาระบบจดัทําแผนดวย

ระบบอเิลคทรอนิคส           
(e-Planning)

พัฒนาระบบติดตามประเมินผล

ผานระบบอเิลคทรอนิคส  
(e-Mornitoring)

พัฒนาระบบสารสนเทศ

เพ่ือบรหิาร (MIS)

แผนพัฒนาหลักสูตรและการ

เปดรับนักศึกษา ระยะ 20 ป

แผนยุทธศาสตรการวจิัยและ

บริการวชิาการ ระยะ 20 ป

KSU : SMART 

UNIVERSITY

แผนยุทธศาสตรการวจิัยและ

บริการวชิาการ ระยะ 20 ป

K S U : VISION

มหาวทิยาลัยแหงการพัฒนา

ทองถ่ิน ชุมชน บนฐานความรูดาน

วทิยาศาสตร สังคมศาสตร 

เทคโนโลย ีและนวัตกรรมเพื่อ

พัฒนาศักยภาพการผลิตและ
บริการที่สามารถ แขงขันได

K S U : GOAL

GOE University 
(Green, Organic 

and Eco 
University) 
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ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

โครงการพัฒนาระบบสารบรรณอเิล็กทรอนกิส (e-Document KSU) มหาวิทยาลัยกาฬสนิธุ

โครงการพัฒนาระบบบรกิารการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสนิธุ (Education Service System: ESS)

โครงการระบบการประชุมผานระบบอเิลคทรอนกิส (e-meeting)



ด้านกิจการนักศึกษา





ผลงานการจัดกิจกรรมนักศึกษา 
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ผลงานที่ประสบความสำาเร็จ

ป 2559 รางวัลรองชนะเลศิอันดับ 2 การประกวดกิจกรรมชมรม 

TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ

ผลงานที่ภูมิใจในช่วงเวลาที่ผ่านมา 42

       ชนะเลศิไดเ้หรียญทองการแขง่ขนักีฬา

นักศกึษาแหง่ประเทศไทย ประเภท วอลเลย่บ์อล

ชายหาดหญงิ ไดแ้ก ่นางสาวกจิจา ขันทรักษ ์และ

นางสาวอรญิา  เหลา่แสงสา  พร้อมกบัรางวลั

นักกีฬายอดเยีย่มอีก 1 รางวัล ส ำาหรบันางสาว

กิจจา ขันทรกัษ ์ ครั้งที ่44  ณ มหาวทิยาลยั

เทคโนโลยีสรุนารี จ.นครราชสีมา วันที ่ 21 

กุมภาพนัธ ์ - 2 มีนาคม 2560



รางวัลด้านวิชาการ

 นักศกึษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรควารางวัลรองชนะเลศิอันดับ 2 

จากผลงานชื่อ “หนุน องิ นอน” collection องิขดิ องิเกาะ ณ การประกวด

ผลติภัณฑสิ่งทอนาโนเชงิสรางสรรค (NANO NATIVE TEXTILES AWARD 2016) ใน

วันที่ 31 สงิหาคม 2559 ณ เซ็นทรัลพลาซา จังหวัดขอนแกน

กิจกรรมนักศึกษาด้านวิชาการภาษาจีน

นักศกึษาสาขาวชิาภาษาจนีธุรกจิ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวทิยาลัย

กาฬสนิธุ เขารวมแขงขันวัฒนธรรมจนี “เสนทางสายไหม” คร้ังท่ี 1 วันท่ี 24 ธันวาคม 2559 

ไดรับรางวัลดเีดน ดานความสามัคคแีละการทํางานรวมกันทีม และสถาบันไดรับรางวลั

ดเีดนดานภาคเีครือขายยอดเยี่ยมจากการเขารวมงานในคร้ังนี้
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กิจกรรมนักศึกษากับสังคม

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยกาฬสนิธุ เขารวมประกวดขับ

รองเพลงพระราชนพินธ (ภายใตโครงการการสงเสรมิการทองเที่ยววิถีถ่ิน วิถีไทยกาฬสนิธุ) เพ่ือเปนการ

เผยแพรพระอัจฉรยิภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช พระผูทรงเปนอัครศิลปน

ของปวงชนชาวไทย จัดโดยสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสนิธุ  ในวันที่ 23 ธันวาคม 2559 

ณ ตลาดโรงส ีจังหวัดกาฬสนิธุ โดยไดรับรางวัลรองชนะเลศิอันดับที่ 2 ไดรับโลพรอมเงนิรางวัล 10,000 บาท

สมมานํ้า เดอืนสบิสอง ลองประทปี ประจําป 2559
วันที่ 14 พฤศจกิายน 2549 เวลา 18.00น. 

ณ บริเวณหนองอุปราช มหาวิทยาลัยกาฬสนิธุ

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุในฐานะ

สมาชิกของเครอืขายงาน

ศลิปวัฒนธรรมอุดมศกึษา ไดเขารวม

กจิกรรมมาตั้งแตครั้งท่ี 17 ระหวาง

วันท่ี 1-3 กุมภาพันธ 2560  ณ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

โดยนําชุดการแสดงช่ือ รําวงยอนยุค

กาฬสินธุมวนซื่น

กิจกรรมไหวศาลปูตาพญาหม่ืนต้ือ พื้นที่
นามน ของมหาวิทยาลัยกาฬสนิธุ เม่ือ

วันที่ 22 มิถุนายน 2559

การส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาด้านวัฒนธรรม
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การส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาด้านกีฬาและสุขภาพ

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุจัดโครงการสงเสริมกฬีา
เพ่ือสุขภาพ KSU FIT YOUR FIT” เพ่ือสงเสริม

กจิกรรมการออกกาํลังกายแชลเลนจเดย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ประจําป 2559 

วันที่ 23 พฤศจกิายน 2559 ณ อาคารชอตะแบก 
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ 

การแขงขันกฬีาสีภายในมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ 
ประจําป 2560 

วันที่23 มนีาคม 2560 ภายใตชื่อ  
“เมฆพยับหมอกเกมส คร้ังที่ 1”

การส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาด้านจิตอาสา

และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

โครงการคายจติอาสาพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม สรางกุฏดินิ ณ วัดเทพนิมิตโพธ์ิ 9  

ต.นาขาม  อ.กุฉนิารายณ   จ.กาฬสินธุ เร่ิม
ตั้งแต 29 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2559

กิจกรรมปลูกปาเฉลิมพระเกยีรต ิ12 สงิหาคม เพื่อให
นักศึกษามีความสาํนึกรักษในธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม และปลูกฝงคานิยมที่ดงีามในการักใน

สถาบันโดยกําหนดใหนักศึกษาปที่ 1 ทุกคนไดปลูก

ตนไมคนละ 1 ตนและดูแลใหเติบโตจนกระทั่งสําเร็จ

การศึกษามีนักศึกษา ผูนํานักศึกษา คณะวิชาและ
ผูบรหิารในมหาวิทยาลัย เขารวมกิจกรรมที่

ดําเนินการเม่ือวันที่ 11 สิงหาคม 2559 
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การสงเสริมกจิกรรมนักศกึษา
ดานคุณธรรมและทํากจิกรรม

เพื่อในหลวงรัชกาลท่ี 9

  เ ม่ื อ วั นที่  10 พ ฤ ศ จิ ก า ย น  2559 
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ นํานักศึกษา 

สาขาวิชาภาษาไทยและสาขาวิชา

ภาษาอังกฤษ ช้ันปที่ 1 คณะครุศาสตร 

จํานวน120 คน  รวมกิจกรรมทําบุญ ฟง

ธรรม น่ังสมา ธิ  จิต อาสาทํ าควา ม
สะอาด บริเวณวัดโพธิ์ชัยวนาราม ต.สง

เปลอืย      อ.นามน จ.กาฬสินธุ เพื่อ

ถวายเปนพระราชกุศลแดพอหลวง

ปลูกฝงคุณธรรมโดยสงเสริมให
มกีารทําบุญหอพักพ้ืนท่ีนามน
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559  ณ 
หอพักนักศึกษาหญิง 
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ พ้ืนท่ี
นามน

นักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสนิธุ รวมใจ
สวดมนตธัมมจักกัปปวัตตนสูตรถวายเปน

พระราชกุศล ในโครงการ “ทําดเีพื่อพอ 

รวมใจสวดมนตธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

ถวายเปนพระราชกุศล แดพระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช”

เม่ือวันที่ 22 พฤศจกิายน 2559 ณ 
หอประชุมอเนกประสงค 

มหาวิทยาลัย

กาฬสนิธุ  ผูบริหาร คณาจารย 

บุคลากร และนักศึกษา พรอมใจน่ัง

สมาธเิจริญจติภาวนา แสดงความ
จงรักภักดแีละรวมกันนอมรําลกึถึง

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ

พลอดุลยเดช ในโอกาสวันคลายวัน

พระราชสมภพปที ่89

การส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาด้านคุณธรรม    

และทำากิจกรรมเพื่อในหลวงรัชกาลที่ 9
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กิจกรรมเพื่อสังคม

ผลงานที่ภูมิใจในช่วงเวลาที่ผ่านมา47

กิจกรรมอื่น ๆ



เป้าหมาย : การพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ Thailand 4.0

ความรูคูคุณธรรม และ

มีทักษะในศตวรรษที่ 21

เกงงาน เกงคน เกงคิด เกงวิชาการ 
มจีติสํานกึรับผดิชอบตอสังคมและมี

คุณธรรมจริยธรรม 

Hart skill/Soft skill
Inspiration/Integration/Innovation
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ด้านกิจการสภามหาวิทยาลัยและวิเทศสัมพันธ์

สรุปผลการดำาเนินงานของสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 

ปีพ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน

การใช้จ่ายงบประมาณ หนวย: บาท

1.สภามหาวทิยาลัย,  1,477,179 , 

43%

2.สภาวชิาการ,  

414,144 , 12%

3.สภาคณาจารยและชา

ราชการ,  95,175 , 3%

4.คณะกรรมการกลั่นกรอง

กฎหมาย,  50,700 , 1%

5.คณะกรรมการกลั่นกรอง

การศกึษา,  129,622 , 4%
6.คณะกรรมการ

บริหารงานบุคคล,  

102,813 , 3%

7.คณะกรรมการพิจารณา

ตําแหนงทางวชิาการ,  

77,500 , 2%

8.คณะกรรมการกลั่นกรอง

ผลงานวชิาการ,  39,485 , 1%

9.คณะกรรมการประเมิน

การสอน,  85,364 , 2%

10.คณะกรรมการบริหารงาน

การเงนิ,  25,228 , 1%

11.คณะกรรมการสอบสวนวนัิย,  

56,602 , 2%

12.คณะกรรมการสอบขอเท็จจริง

,  51,040 , 2%

13.คณะกรรมการสอบละเมดิ,  

15,904 , 0%

14.คาเดนิทางไปราชการ,  

846,560 , 24%
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การดำาเนินงานของสภามหาวิทยาลัย

Memorandum of Understanding (MOU)
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Memorandum of Understanding (MOU)
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Memorandum of Understanding (MOU)

กิจกรรมเชิงนโยบาย



กิจกรรมสำาคัญ







พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
(MOU)















ประเด็นที่ต้องการให้สภามหาวิทยาลัย
สนับสนุนในอนาคต

	 1.	สนับสนุนหรือเสนอแนะแนวทางการแสวงหาหน่วยงานภายนอกเข้าร่วมโครงการ

พัฒนาหลักสูตรความร่วมมือกับภาคเอกชน	หรือสถาบันการศึกษาในต่างประเทศเพื่อการ

จัดการเรียนการสอนร่วมกัน	เช่น	วิทยาลัยเทคโนโลยีนวัตกรรมไทย-จีน	เป็นต้น	โดยมุ่งเน้น

ความโดดเด่นหรืออัตลักษณ์เฉพาะด้าน	(การสร้างแบรนด์เนมให้กับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์)

	 2.	สนับสนุนหรือเสนอแนะแนวทางการแสวงหาหน่วยงานภายนอก	หรือประสานงานกับ

ผู้ประกอบการเพื่อเข้าร่วมโครงการสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการเพื่อรองรับระบบ

สหกิจศึกษา	การฝึกงานและการจัดการศึกษาในระบบ	Work-Integrated	Learning	(WIL)	

สำาหรับนักศึกษาในหลักสูตรผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ทุกหลักสูตร

	 3.	สนับสนุนและเสนอแนะแนวทางแสวงหาผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศแลกเปลี่ยนเรียน

รู้ร่วมกันบุคลากรมหาวิทยาลัยในทุกสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องในด้านวิทยาศาสตร์	เทคโนโลยี

และนวัตกรรม

	 4.	สนับสนุนหรือเสนอแนะแนวทางการแสวงหาองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่	เพื่อแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ในโครงการสร้างผู้ประกอบการใหม่	(Start-Up)	สำาหรับนักศึกษาปีสุดท้ายภายใต้ศูนย์

บ่มเพาะวิสาหกิจ	(UBI)		

	 5.	สนับสนุนหรือเสนอแนะแนวทางการแสวงหาผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศในรูปแบบ

อาสาสมัครชาวต่างชาติเพื่อดำาเนินโครงการเสริมสร้างและพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศให้

กับนักศึกษา	มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

ผลงานที่ภูมิใจในช่วงเวลาที่ผ่านมา62

1. ด้านการจัดการศึกษา



	 1.	โครงการส่งเสริมศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับภาคอุตสาหกรรม

ทั้งฝึกงานระยะสั้นและการฝังตัวในสถานประกอบการ	หรือนักวิจัยในมหาวิทยาลัยชั้นนำาของ

ประเทศหรือจากต่างประเทศที่เป็นมหาวิทยาลัยพี่พี่เลี้ยง

	 2.	สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมโครงการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการวิจัย	หรือศูนย์ความ

เป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์	เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	เช่น	ศูนย์ความเป็น

เลิศด้านผ้าทอพื้นเมืองกาฬสินธุ์สู่สากล	ศูนย์ถ่ายเทคโนโลยีการเลี้ยงโคนมอัจฉริยะแบบครบ

วงจร	เป็นต้น

	 3.	สนับสนุนและเสนอแนะแนวทางแสวงหาองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่เพื่อสร้างความร่วม

มือในการพัฒนาพื้นที่ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมภูสิงห์เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านกลุ่มงานวิจัยพลังงาน

ทดแทน	หรือ	ด้านกลุ่มท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	หรือ	ด้านกลุ่มผลิตภัณฑ์	OTOP	ท้องถิ่น	หรือ	

ด้านกลุ่มเทคโนโลยีผ้าทอแพรวา	หรือ	ด้านกลุ่มสมาร์ทฟาร์มเมอร์	หรือ	ด้านกลุ่มเกษตรกรรม

และสร้างรายได้ให้กับมหาวิทยาลัย

	 4.	สนับสนุนและเสนอแนะแนวทางแสวงหาองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่เพื่อสร้างความ

ร่วมมือในการพัฒนาพื้นที่ศูนย์ถ่ายทอดด้านวิทยาศาสตร์	เทคโนโลยีและนวัตกรรมกมลาไสย	

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์	เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านกลุ่มงานวิจัยเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่	และ

สร้างรายได้ให้กับมหาวิทยาลัย

	 5.	สนับสนุนและเสนอแนะแนวทางรูปแบบการจัดการศึกษาเพื่ออนาคตโดยการนำาเอา

ระบบ	ICT	หรือนวัตกรรมการเรียนรู้ในทุกรูปแบบ	ทั้งด้าน	Borderless	Education,	Interac-

tive	Classroom,	Virtual	Classroom,	Virtual	Laboratory,	Learning	Transformation	

เป็นต้น

2. ด้านวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม

	 1.	สนับสนุนปฏิรูปด้านระเบียบ	ข้อบังคับ	และประกาศที่ทันสมัยรองรับกับโครงสร้าง

หลักสูตรผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ที่ตอบโจทย์ประเทศไทย	4.0	โดยที่มีการผ่อนคลายหลักเกณฑ์

ต่างๆ	ของสำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	(สกอ.)

	 2.	สนับสนุนการออกระเบียบ	ข้อบังคับ	และประกาศที่ทันสมัยรองรับกับการร่วมมือด้าน

การลงทุน	หรือการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์เพื่อแสวงหารายได้กลับมาเพื่อการพัฒนาการ

จัดการศึกษาและในภาพรวมมหาวิทยาลัย

3. ด้านกฎหมาย




