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ค าน า 
 

ตามที่สภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้มีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
ระยะ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2559  เมื่อวันที่ 13 
ตุลาคม พ.ศ. 2559 ถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นแผนพัฒนาแรกของความเป็นมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ที่เกิดจาการควบรวม
ของทั้ง 2 พ้ืนที่ ที่มีบริบทที่ต่างกันภายใต้โครงสร้างมหาวิทยาลัยที่มีความซ้ าซ้อนในสายการบริหารเนื่องจาก
กฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์/ ประกาศกระทรวงฯ เรื่อง  การแบ่งส่วนราชการใน
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ยังไม่เสร็จสิ้นท าให้การบริหารงานต้องใช้ทักษะและพละก าลังอย่างมากในการบริหารงานให้
เกิดผมสัมฤทธิ์ แต่กระนั้นก็ตาม การด าเนินงานก็ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ทั้งนี้เกิดจากความร่วมมือ ร่วมใจ  ความ
มุ่งม่ัน และความตั้งใจของบุคลากรทุกคน ทุกหน่วยงานที่จะพัฒนาและด าเนินการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อมหาวิทยาลัย 
ตามท่ีตนได้รับมอบหมายและรับผิดชอบอย่างเต็มก าลัง 

ซึ่งในรายละเอียดแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จะพบว่ามีตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมายจ านวนมากทั้งเชิงปริมาณ (Input และProcess) และเชิงคุณภาพ (Output และเชิงOutcome) ทั้งนี้เนื่อง
ด้วยเหตุผลและความจ าเป็นที่ต้องจัดเก็บข้อมูลทั้งหมดของมหาวิทยาลัยไว้เป็นฐานข้อมูลเบื้องต้น (Base line) เพ่ือ
ใช้เป็นข้อมูลพิจารณาศักยภาพการด าเนินงานของแต่ละหน่วยงาน ประกอบการพิจารณาว่ามหาวิทยาลัยมีจุดแข็ง 
จุดอ่อนเรื่องใด ควรจะพัฒนาหรือปรับปรุงการด าเนินงานในส่วนใดและจะพัฒนามหาวิทยาลัยในทิศทางใดให้
เหมาะสมเข้ากับบริบทและศักยภาพของมหาวิทยาลัย กอปรกับเพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาปรับแผนใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้ปรับแผนการด าเนินงานให้ เป็นมาตรฐานสากลมาก
ขึ้นแต่ก็ยังคงไว้ซึงภารกิจประจ าเป็นส่วนใหญ่  ทั้งนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีแผนจะปรับเปลี่ยนทิศทางการ
ด าเนินงานให้มีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้นโดยเน้นการพัฒนาที่ตอบสนองนโยบายและทิศทางการพัฒนาประเทศที่เป็น
บริบทของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจัดการศึกษา การวิจัยและพัฒนา การบริการวิชาการแก่
สังคม และการบริหารจัดการ เพ่ือมุ่งสู่การเป็น “มหาวิทยาลัยแห่งการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน บนฐานความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพการผลิตและบริการที่สามารถ  แข่งขันได้” 
ในอนาคต 
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มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2558 ประกาศในราชกิจจา

นุเบกษา เล่ม 132  ตอนที่  86ก เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558 ให้รวมมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ตามกฎหมายว่าด้วย
มหาวิทยาลัยราชภัฏ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ ตามกฎหมายว่าด้วยมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลมาจัดตั้งเป็น“มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์” มีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วย
วิธีการงบประมาณในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งการควบรวมมหาวิทยาลัยทั้ง
สองแห่งนี้เป็นการปรับปรุงการด าเนินการและลดความซ้ าซ้อนสถาบันอุดมศึกษาที่ตั้งอยู่ในจังหวัดเดียวกัน โดยให้บทบาท
หน้าที่ตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2558 ว่าด้วย “ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันทาง
วิชาการที่ให้ความรู้และความช านาญในการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพและวิชาชีพชั้นสูง มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การศึกษา
และส่งเสริมงานวิจัยเพ่ือสร้างและพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยี ให้บริการทางวิชาการแก่ท้องถิ่นและสังคม ให้โอกาส
ทางการศึกษาแก่ประชาชน ทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬา รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมของรัฐและท้องถิ่น 
และมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม” โดยมีประวัติความเป็นของทั้ง 2 พ้ืนที่ ดังนี้ 

 

ประวัติความเป็นมา 
 ตราสัญลักษณ์ประจ ามหาวิทยาลัย
เ ท ค โ น โ ล ยี ร า ช ม ง ค ล อี ส า น 
ประกอบด้วย: ภายในวงกลมเป็นรูป
ดอกบัวบาน 8 กลีบล้อมรอบ 
ดอกบัวบาน 8 กลีบ หมายถึง ทาง
แห่งความส าเร็จมรรค 8 และความ
สดชื่นเบิกบานก่อให้เกิดปัญญาแผ่

ขจรไปทั่วสารทิศ ภายใต้ดอกบัวเป็นดวงตราพระราช
ลัญจกรบรรจุอยู่ หมายถึง สัญลักษณ์และเครื่องหมาย
ประจ าองค์พระมหากษัตริย์ของรัชกาลที่ 9 ซึ่งพระองค์
เป็นผู้พระราชทานนามว่า “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคล” บนตรารูปวงกลม มีพระมหาพิชัยมงกุฎครอบ 
และมีเลข 9 อยู่ หมายถึงรัชกาลที่ 9 ด้านล่างของตรา
วงกลมท าพับกรอบโค้งรองรับชื่อ “มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน” คั่นปิดหัวท้ายของกรอบ
ด้วยลวดลายดอกไม้  พิมพ์ประจ ายามทั้งสองข้าง 
หมายถึ ง  ความ เจริญรุ่ ง เ รื่ อ ง  แจ่ม ใส  เบิกบาน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล หมายความว่า 
“มหาวิทยาลัยอันเป็นมงคลแห่งพระราชา” 
 
  
 

1. ประวัติความเป็นมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ (พื้นที่อ าเภอเมือง)  

พ.ศ. 2482 ก่อตั้งเป็นโรงเรียนเกษตรกรรม เปิดสอน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น แผนกเกษตรกรรม 

พ.ศ. 2497 เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสาย
อาชีพแผนกเกษตรกรรมพ.ศ. 2508 เป็นวิทยาลัย
เกษตรกรรม สังกัดกรมอาชีวศึกษา เปิดสอนใน
หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  

พ.ศ. 2518 เป็นวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 
วิทยาเขตกาฬสินธุ์  

พ.ศ. 2531 ได้รับพระราชทานนามสถาบันต้นสังกัดเป็น 
“สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล” วิทยาเขตกาฬสินธุ์ จึงได้
ชื่อว่า“สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตกาฬสินธุ์”มี
การจัดการศึกษาเป็นสหวิทยาการ เปิดสอนกลุ่ม
เกษตรศาสตร์ บริหารธุรกิจ และอุตสาหกรรม ทั้งใน
ระดับปริญญาตรีและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

พ.ศ. 2548 ได้รับพระราชทานนามสถาบันต้นสังกัดเป็น 
“มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน”  วิทยาเขต
กาฬสินธุ์ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 19 
มกราคม พ.ศ. 2548 สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วย 5 
วิทยาเขต คือ วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ขอนแก่น สุรินทร์ กาฬสินธุ์ และสกลนคร 
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ตราสัญลักษณ์ประจ ามหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาฬสินธุ์  ประกอบด้วย  
พระราชลัญจกรประจ ารัชกาลที่ 9 
เป็นตราลักษณะรูปไข่  กว้าง 5 
เซนติเมตรสูง 6.7 เซนติเมตรรูป
พระที่นั่งอัฏทิศ ประกอบด้วยวง

จักรกลาง วงจักรมีอักขระเป็น อุ หรือเลข 9 รอบๆ มี
รัศมี แปลความหมายว่า ทรงมีพระบรมเดชานุภาพใน
แผ่นดิน โดยที่วันบรมราชาภิ เษกตามโบราณราช
ประเพณีได้เสด็จพระทับพระที่นั่งอัฏทิศ ราชบัณฑิตเป็น
ผู้ถวายน้ าอภิเษก 8 ทิศและทิศกลางอีก 1 ทิศ แต่ใน
รัชกาลนี้เปลี่ยนจากราชบัณฑิตเป็นสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรถวายน้ าอภิเษก เพื่อความเป็นเจ้าใหญ่ในแผ่นดิน 
คือพระมหากษัตริ ย์  นับ เป็นครั้ งแรกในระบอบ
ประชาธิปไตยที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ถวายน้ า
อภิเษกในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
 

2. ประวัติความเป็นมามหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ 
(พื้นที่อ าเภอนามน) 
พ.ศ. 2539 การประชุมเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 

2539 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการจัดตั้ง
สถาบันราชภัฏกาฬสินธุ์ 

พ.ศ. 2540 วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2540 อนุมัติให้มี
ก ารจั ดตั้ ง สถาบันราชภัฏ ใหม่  5  แห่ ง ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ สถาบันราชภัฏชัยภูมิ 
สถาบันราชภัฏร้อยเอ็ด สถาบันราชภัฏ    ศรีสะเกษ 
สถาบันราชภัฏนครพนม และสถาบันราชภัฏกาฬสินธุ์ 
โดยโครงการจัดตั้งสถาบันราชภัฏกาฬสินธุ์ ตั้งอยู่บน
พ้ืนที่ประมาณ 2,119 ไร่ บ้านหัวงัว ต าบลสงเปลือย 
อ าเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์  

พ.ศ. 2544 วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2544 โครงการ
จัดตั้งสถาบันราชภัฏกาฬสินธุ์ ได้ยกฐานะเป็นสถาบัน
ราชภัฏกาฬสินธุ์ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง พร้อม
กับสถาบันราชภัฏใหม่อีก 4 แห่ง จัดการศึกษาตาม
พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 โดย
แบ่งเป็น 2 คณะและ 4 ส านัก คือ คณะวิชาการ
ศึกษาทั่ ว ไป คณะวิทยาการวิชาชีพ ส านักงาน
อธิการบดี ส านักส่งเสริมการเรียนรู้ 

ส านักวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น และส านักกิจการนักศึกษา 
เปิดสอน 2 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และสาขาวิชาการจัดการ โดยแบ่งการจัดการศึกษา
ออกเป็น 4 ระดับ คือ ระดับอนุปริญญา ระดับ
ปริญญาตรี  4  ปี  ระดับปริญญาตรี  2  ปี  (หลั ง
อนุปริญญา) และระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 

พ.ศ. 2547 วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 สถาบัน
ราชภัฏกาฬสินธุ์มีฐานะเป็น“มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาฬสินธุ์” ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ. 2547 โดยให้แบ่งส่วนราชการตามกฎกระทรวงที่
ประกาศเม่ือวันที่ 8 มีนาคม 2548 

 
3. ประวัติความเป็นมามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 

ใ นช่ ว ง ปล า ยปี  พ . ศ .  2 55 4 
คณะรัฐมนตรี ได้ เห็นชอบ "ร่าง
พระราชบัญญัติ มหาวิ ทยาลั ย
กาฬสินธุ์ พ.ศ. ..." ซ่ึงเป็นการควบ
รวมมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ 
กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ เข้ าด้ วยกั นเป็ น
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ซึ่งในการควบรวมมหาวิทยาลัย
ครั้งนี้มีทั้งกลุ่มผู้ เห็นด้วยและกลุ่มผู้คัดค้าน โดยให้
เหตุผลการคัดค้านว่าจะท าให้สถานที่ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเดิมถูกทิ้งร้างไป ส่งผลกระทบต่อธุรกิจหอพักท่ี
เกิดขึ้นโดยรอบมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 
2558 คณะรัฐมนตรีของ พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา ได้
มีมติเห็นชอบ "ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
พ.ศ. ..." เพ่ือลดความซ้ าซ้อนของสถาบันอุดมศึกษาที่
ตั้งอยู่ในจังหวัดเดียวกันซึ่งต่อมาในวันที่ 25 มิถุนายน 
พ.ศ. 2558 สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ลงมติในวาระ 3 
เห็นชอบให้ "ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
พ.ศ. ..." และ เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558 ราชกิจจา
นุเบกษาได้เผยแพร่ "พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ์ พ.ศ. 2558"  มีผลให้มหาวิทยาลัยราชภัฎ
กาฬสินธุ์และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
วิ ทย า เ ขตกาฬสิ น ธุ์  สิ้ น สุ ดสถานะคว าม เป็ น
สถาบันอุดมศึกษาในวันถัดจากวันที่ประกาศราชกิจจา
นุเบกษา และเป็นการจัดตั้ง “มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์” 
ขึ้นในวันเดียวกัน 
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จากการควบรวมมหาวิทยาลัยทั้ง 2 พ้ืนที่ จึงมี   
พ ร ะ บ ร ม ร า ช โ อ ง ก า ร โ ป ร ด เ ก ล้ า  ฯ  แ ต่ ง ตั้ ง                     
รองศาสตราจารย์จิระพันธ์  ห้วยแสน ให้ด ารงต าแน่ง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ตามมาตรา 26  แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2558 ตั้งแต่
วันที่  13 มิถุนายน พ.ศ. 2559  มหาวิทยาลั ยจึงได้
ด าเนินงานตามกรอบและวิธีการของสถาบันอุดมศึกษาตาม
กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยใน
ระยะแรกมีนโยบายและวาระเร่งด่วนที่ต้องด าเนินการ คือ 
1) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อ
ส าหรับสาขาวิชาครุยวิทยฐานะ  เข็มวิทยฐานะ  และครุย
ประจ าต าแหน่งของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  2) พระราช
กฤษฎีกาก าหนดตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์      
3) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การโอนบรรดากิจการ 
ทรัพย์สิน งบประมาณ รายได้ หนี้  สิทธิ ภาระผูกพัน 
ข้าราชการ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานราชการ 
ลูกจ้างและอัตราก าลังมาเป็นของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์    
4) กฎกระทรวง จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
กระทรวงศึกษาธิการ  5) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์   และได้
ประกาศนโยบายความโปร่งใสให้หน่วยงานทุกหน่วยงานใน
สังกัดมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ถือปฏิบัติให้เป็นทิศทางและ
มาตรฐานเดียวกันซึ่งจะเป็นเสาเอกแรกในการพัฒนา
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ให้มีความยั่งยืน เป็นที่พ่ึงของของ
ชุมชน สร้างคนดี มีงานท า ชี้น าสังคม เกิดประโยชน์ต่อ
ราชการ และประเทศชาติต่อไป 

ผลการด าเนินงานในระยะ 2 ปี ที่ผ่านมา ตั้งแต่วันที่ 
13 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
จึงได้จัดท ารายงานฉบับนี้ขึ้น ซึ่ งการรายงานผลการ
ด าเนินงานฉบับนี้ได้จ าแนกออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 
เป็นข้อมูลพ้ืนฐานตามภารกิจประจ าที่ต้องบริหารจัดการให้
เกิดผลสัมฤทธิ์มีความสมดุลและมีประสิทธิภาพ  ส่วนที่ 2 
เป็นข้อมูลผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ /
แผนปฏิบัติราชการ  ซึ่งรายงานผลการด าเนินงานฉบับนี้ก็จะ
เห็นภาพรวมการด าเนินงานและทิศทางการพัฒนาจาก
มหาวิทยาลัยที่มีบริบทแตกต่างกันให้เป็นมาตรฐานและ
บรรทัดฐานเดียวกัน ที่มุ่งหวังที่จะให้เป็น “มหาวิทยาลัย
แห่ งการพัฒนาท้องถิ่ น ชุมชน บนฐานความรู้ ด้ าน
วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพการผลิตและบริการที่สามารถ  แข่งขันได้” 
ในอนาคต 

 
 
 
 

  



 

 

 
 

 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ.ศ. 
๒๕๕๘ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ 
๘๖ ก เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘ มาตรา ๕๖ ให้โอน
บรรดากิจการ ทรัพย์สิน งบประมาณ รายได้ หนี้ สิทธิ 
ภาระผูกพัน ข้าราชการ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
พนั กงานราชการ  ลู กจ้ า ง  และ อัตราก าลั งของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ตามกฎหมายว่าด้วย
มหาวิทยาลัยราชภัฏ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ ตามกฎหมายว่าด้วย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ตามรายการที่
รัฐมนตรีประกาศก าหนดมาเป็นของมหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ์ตามพระราชบัญญัตินี้ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 

จึงได้ด าเนินการจัดท ารายละเอียดการโอนบรรดากิจการ 
ทรัพย์สิน งบประมาณ รายได้ หนี้ สิทธิ ภาระผูกพัน 
ข้าราชการ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พนักงาน
ราชการ ลูกจ้าง และอัตราก าลัง มาเป็นของมหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ์  โดยมีข้อมูลพ้ืนฐานตามภารกิจหลักที่ต้อง
บริหารจัดการให้เกิดผลสัมฤทธิ์มีความสมดุลและมี
ประสิทธิภาพ ดังนี้ 

 
1. ข้อมูลพื้นฐาน ด้านสถานที่ตั้งมหาวิทยาลัย 

1) มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มีพ้ืนที่ในความรับผิดชอบทั้งหมด 4 พ้ืนที่ด้วยกัน รวมเนื้อที่จ านวนทั้งสิ้น 3,800 ไร่  
2 งาน 92.5 ตารางวา สถานที่ตั้งดังแสดงในรูปที่ 1.1 และ รูปที่ 1.2 

 

 
รูปที่ 1.1 แผนที่ตั้งมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 

 
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานตามภารกิจประจ าที่ต้องบริหารให้เกิดความสมดุล 
และมีประสิทธิภาพ 

พื้นที่อ าเภอเมือง/ 
สถานที่ ส านักงานอธิการบด ี
 

พื้นที่อ าเภอนามน 

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมภูสงิห ์

พื้นที่อ าเภอกมลาไสย 
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1) พื้นที่นามน ตั้งอยู่ที่บ้านหัวงัว ต าบลสงเปลือย อ าเภอ
นามน  จังหวัดกาฬสินธุ์  มีเนื้อที่ 2,119 ไร่ 30.8 ตาราง
วา 

 2) พื้นที่ในเมือง ตั้งอยู่ที่ถนนเกษตรสมบูรณ์ ต าบลกาฬสินธุ์ 
อ าเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ เนื้อที่ 439 ไร่ 1 งาน 65.90 
ตารางวา 

 

 

 
3) ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมภูสิงห์ ตั้งอยู่ที่ต าบลภูดิน อ าเภอ
เมือง จังหวัดกาฬสินธุ์เนื้อที่ 1,155 ไร่ 

 4) พื้นที่ในเขตอ าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์เนื้อที่ 7 ไร่ 
95.8 ตารางวา 

รูปที่ 1.2 สถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
 

2) สถานที่ตั้งส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
 

พิกัดที่ตั้งส านักงานอธิการบดีแห่งใหม่ ได้ท าการย้าย
จากพ้ืนที่นามน เลขที่ 13 หมู่ 14 ต าบลสงเปลือย 
อ าเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ 46230 มาเป็นพ้ืนที่ใน
เมือง ตั้งอยู่ที่ 62/1 ถนนเกษตรสมบูรณ์ ต าบลกาฬสินธุ์ 
อ าเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000 โทรศัพท์ 043 -
811128, 08 -64584360 โทรสาร 043 -813070 
ส า ม า ร ถ ค้ น ห า ข้ อ มู ล เ พ่ิ ม เ ติ ม ไ ด้ ที่   เ ว็ ป ไ ซ ต์ 
http://www.ksu.ac.th/  

เพ่ือเป็นหน่วยงานกลางท าหน้าที่สนับสนุนงานบริหาร 
งานวิชาการ งานบริการของมหาวิทยาลัย ช่วยอ านวยการ
ประสานงานกับส่วนราชการต่าง ๆ ให้บริการส่งเสริม
สนับสนุนกิจการทั้งปวงของมหาวิทยาลัย เป็นศูนย์กลาง
ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้งภายนอกและ
ภายในมหาวิทยาลัยทุกระดับให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว และ
ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ รวมทั้งสามารถ
ด าเนินงานเป็นไปได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ 

 

KSU 

KSU KSU 

ส ำนักงำนอธิกำรบด ี
ส ำนักงำนอธิกำรบด ี
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รูปที่ 1.3 สถานที่ตั้งส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
2. ข้อมูลพื้นฐาน ด้านโครงสร้างมหาวิทยาลัย 
 ปัจจุบันมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์หลังเกิดการควบรวมกันของสถาบันการศึกษาทั้ง 2 แห่ง มีโครงสร้างการ
บริหารงานตามโครงสร้างการบริหารงานเดิมของทั้งสองแห่ง โดยอาศัยอ านาจความตามมาตรา 60 แบ่งเป็นส่วน
ราชการ และส่วนงายภายในรวมทั้งสิ้น 11 หน่วยงาน ดังแสดงในรูปที่ 1.7 
 

 
 
 

3. ข้อมูลพื้นฐาน ด้านการจัดการศึกษา 
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์เป็นสถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

ระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท ให้มีความรู้ความสามารถในทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ ตามมาตรฐาน
หลักสูตรของคณะกรรมการอุดมศึกษา ที่เน้นการพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่พึ งประสงค์ทั้งในความรู้
ความสามารถในทางปฏิบัติและทฤษฎี มีคุณธรรม มีจิตสาธารณะ และสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ซึ่งการผลิตบัณฑิตและการพัฒนานักศึกษาถือเป็นพันธกิจหลักที่ส าคัญอย่างหนึ่ง

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ์

มรภ.กาฬสินธุ ์(เดิม) มทร.วิทยาเขตกาฬสินธุ ์(เดิม) 

ส านักงานอธกิารบด ี(2) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (1) 

กองกลาง 

ส่วนงานภายในจัดต้ังตาม 
มติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ ์

 

ส านักงานวิทยาเขต (1) 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร (2) 

คณะเทคโนโลยีสังคม (3) 

)3(  คณะบริหารธุรกิจ 

)4(  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

)5(  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 

)6(  คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 

)7(  คณะครุศาสตร์ 

)8(  คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

ส่วนราชการที่ประกาศในกฏกระทรวง 
 

ส่วนราชการที่ประกาศในกฏกระทรวง 

กองนโยบายและแผน 

รูปที่ 1.4 โครงสร้างการบริหารงานเดิมของทั้งสองแห่ง 
โดยอาศัยอ านาจความตามมาตรา 60 
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ของสถาบัน ส าหรับนโยบายในการผลิตบัณฑิตให้มีทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพนั้นต้องให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต สังคม ประเทศชาติ และบัณฑิตมีงานท า โดยมีผลการด าเนินงานดังนี้ 

 

3.1 ระบบการรับนักศึกษาใหม่เข้าศึกษามี 3 ระบบ ดังนี้ 
(1) ระบบรับตรง เป็นการรับสมัครนักเรียนหรือนักศึกษาจากทั่วประเทศ 
(2) ระบบโควตา การคัดเลือกนักเรียน/นักศึกษาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
(3) ระบบสอบคัดเลือกจากส่วนกลาง (Admissions) การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของ

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

3.2 หลักสูตรที่เปิดสอน 2558-2561 
 ปีการศึกษา 2558-2561 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มีหลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอน 3 ระดับ คือ ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท และในปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยจะเปิด
หลักสูตรระดับวุฒิบัตรพัฒนาทักษะวิชาชีพ (วพช.) 
 

ตารางที่ 1.1 ข้อมูลหลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน ระหว่างปีการศึกษา 2558-2561 

ระดับการศึกษา 
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

เปิด
สอน 

ใหม่ ยกเลิก/
งดรับ  

เปิด
สอน 

ใหม่ ยกเลิก/
งดรับ  

เปิด
สอน 

ใหม่ ยกเลิก/
งดรับ 

เปิด
สอน 

ใหม่ ยกเลิก/
งดรับ  

หลักสูตรระดับ วุฒิบัตร
พัฒนาทักษะวิชาชีพ 
(วพช.) 

- - - - - - - - - - 7 - 

ประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูงปวส. 

11 - - 10 - 1 10 - 1 10 6 - 

ปริญญาตรี 44 - - 41 - 3 41 - 3 41 6 - 
ปริญญาโท 9 -  9 - - 8 - 1 8 - - 
รวม 64 - - 60 - 4 59 - 5 59 19 - 

 
 

 

แผนภูมที่ 1.1 ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอนระหว่างปีการศึกษา 2558-2561 

ปวส., 11 

ปวส., 10 
ปวส., 10 

ปวส., 16 

ป.ตรี, 44 

ป.ตรี, 41 
ป.ตรี, 41 

ป.ตรี, 47 

ป.โท, 9 

ป.โท, 8 ป.โท, 8 

ป.โท, 8 

ปี 2558 

ปี 2559 

ปี 2560 

ปี 2561 
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แผนภูมทิี่ 1.2 แสดงข้อมูลเปรียบเทียบหลักสูตรที่เปิดสอน จ าแนกตามคณะ ระหว่างปีการศึกษา 2558-2560 

 
3.3 จ านวนนักศึกษา จ าแนกตาม ระดับการศึกษา และคณะ ระหว่างปีการศึกษา 2558-2560 

ตารางที่ 1.2 จ านวนนักศึกษา จ าแนกตามระดับการศึกษา ระหว่างปีการศึกษา 2558-2560 
ระดับการศึกษา ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) 833 649 661 
ปริญญาตรี 5,515 4,158 4,876 
ปริญญาโท 260 204 139 

รวม 6,608 5,011 5,670 
 

คณะ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรร
มเกษตร 

คณะ
เทคโนโลยี

สังคม 

คณะศิลป
ศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ 

คณะ
รัฐศาสตร์

และ
นิติศาสตร์ 

คณะ
อุตสาหกรร
มสร้างสรรค์ 

คณ
บริหารธุรกิจ 

คณะ
มนุษยศาสต

ร์และ
สังคมศาสตร์ 

คณะ
สาธารณสุข 

คณะครุ
ศาสตร์ 

ปี 2559 24 12 4 4 4 3 4 2 7

ปี 2560 23 12 4 4 4 3 4 2 7

ปี 2561 23 12 4 4 4 3 4 2 7

24 

12 

4 4 4 3 4 
2 

7 

23 

12 

4 4 4 3 4 
2 

7 

23 

12 

4 4 4 3 4 
2 

7 

0

5

10

15

20

25

30
จ า

นว
นห

ลัก
สูต

ร 
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แผนภูมทิี่ 1.3 ข้อมูลเปรียบเทียบนักศึกษาระหว่างปีการศึกษา 2558-2560 

 

 
แผนภูมทิี่ 1.4 ข้อมูลนักศึกษา จ าแนกตามคณะ 

 

3.4 ผู้ส าเร็จการศึกษา จ าแนกตามระดับการศึกษา และคณะระหว่างปีการศึกษา 2558-2559 
 

ตารางที่ 1.3 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา จ าแนกตามระดับการศึกษา ระหว่างปีการศึกษา 2558-2559 
ระดับการศึกษา ปี 2558 ปี 2559 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) 387 392 
ปริญญาตรี 1,186 1,303 
ปริญญาโท 60 60 
รวม 1,633 1,755 

 

833 

5,515 

260 

2558, รวม, 6608 

649 

4,158 

204 

2559, รวม, 5011 

661 

4,876 

133 

2560, รวม, 5670 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม 

2558 

2559 

2560 

1,064 
1,360 

146 480 32 317 84 
383 

ปี 2558, 2,713 

943 
1,061 

135 
385 46 219 73 386 

ปี 2559, 2,146 

981 1,100 

131 484 49 221 78 407 

ปี 2560, 2,219 

0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

จ ำ
นว

นนั
กศึ

กษ
ำ 

จ ำ
นว

นนั
กศึ

กษ
ำ 
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แผนภูมทิี่ 1.5 ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา จ าแนกตามระดับการศึกษา ระหว่างปีการศึกษา 2558-2559 

 

     
แผนภูมทิี่ 1.6 ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา จ าแนกตามคณะ ระหว่างปีการศึกษา  2558-2559 

 
4. ข้อมูลพื้นฐาน ด้านข้อมูลบุคลากร 

4.1 จ านวนบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 2560 และ2561 
 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  ปัจจุบันปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีจ านวนบุคลากรรวมทั้งสิ้น 611 คน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีจ านวนบุคลากรรวมทั้งสิ้น 634 คน และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีจ านวนบุคลากร
รวมทั้งสิ้น 651 คน ซึ่งสามารถจ าแนกได้ดังนี้ 
 

ตารางที่ 1.4 จ านวนบุคลากร จ าแนกตามประเภทบุคลากร และปีงบประมาณ 
จ านวนบุคลากร จ าแนกตามประเภทบุคลากร (ปีงบประมาณ) 

ประเภทบุคลากร  
2559 2559

รวม 

2560 2560
รวม 

2561 2561
รวม สาย 

วิชาการ 
สาย

สนับสนุน 
ผู้บริหาร 

สาย 
วิชาการ 

สาย 
สนับสนุน 

ผู้บริหาร 
สาย 

วิชาการ 
สาย 

สนับสนุน 
ผู้บริหาร 

ข้าราชการพลเรือนใน 79 2 - 81 75 2  - 77 69 2 - 71 

ปวส., 387 

ปวส., 392 

ป.ตรี, 1,186 

ป.ตรี, 1,303 

ป.โท, 60 

ป.โท, 60 

0 200 400 600 800 1000 1200 1400

ปี 2559 

ปี 2560 

ป.โท ป.ตรี ปวส. 

คณะ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรร
มเกษตร   

คณะ
เทคโนโลยี

สังคม 

คณะศิลป
ศาสตร์และ
วิทยาศาสต

ร์   

คณะ
รัฐศาสตร์

และ
นิติศาสตร์   

คณะ
อุตสาหกรร

ม
สร้างสรรค์   

คณะ
บริหารธุรกิ

จ   

คณะ
มนุษยศาส

ตร์และ
สังคมศาสต

ร์   

คณะ
สาธารณสุข

ศาสตร์ 

คณะครุ
ศาสตร ์

ปี 2560 367 409 28 102 27 97 23 25 677

ปี 2559 324 409 28 90 5 91 12 25 649

324 409 

28 
90 

5 
91 12 

25 

ปี 2559, 649 367 409 

28 

102 

27 

97 
23 

25 

ปี 2560, 677 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

จ า
นว

นผู้
ส า

เร็ข
จก

าร
ศึก

ษา
 

จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
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สถาบันอุดมศึกษา 
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 224 109 - 333 230 109  - 339 230 109 - 339 
พนักงานราชการ - 35 - 35  - 37  - 37 - 37 - 37 
ลูกจ้างประจ า - 19 - 19  - 17  - 17 - 15 - 15 
ลูกจ้างชั่วคราว (เงินรายได้) 25 150 - 175 29 126  - 155 26 114 - 140 
ลูกจ้างชั่วคราวชาว
ต่างประเทศ 

7 - - 7 8  - -  8 8 - - 8 

ลูกจ้างชั่วคราวประเภท
ผู้บริหาร  

- - 1 1 -  -  1 1 - - 1 1 

รวมบุคลากรทั้งสิ้น 335 315 1 651 342 291 1 634 333 277 1 611 
หมายเหต ุ
* ข้อมูล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 : ณ วันท่ี 30 กันยายน 2559 
* ข้อมูล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 : ณ วันท่ี 30 กันยายน 2560 
* ข้อมูล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 : ณ วันท่ี 26 เมษายน 2561 
 
 

 
แผนภูมิที่ 1.7 จ านวนบุคลากร จ าแนกตามประเภทบุคลากร และปีงบประมาณ 

หมายเหต ุ
* ข้อมูล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 : ณ วันท่ี 30 กันยายน 2559 
* ข้อมูล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 : ณ วันท่ี 30 กันยายน 2560 
* ข้อมูล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 : ณ วันท่ี 26 เมษายน 2561 

ข้าราชการพล
เรือนใน

สถาบันอุดมศึกษ
า 

พนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษ

า 
พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า 

ลูกจ้างชั่วคราว 
(เงินรายได้) 

ลูกจ้างชั่วคราว
ชาวต่างประเทศ 

ลูกจ้างชั่วคราว
ประเภทผู้บริหาร  

2561 71 339 37 15 140 8 1

2560 77 339 37 17 155 8 1

2559 81 333 35 19 175 7 1

81 

333 

35 19 
175 

7 1 
77 

339 

37 17 

155 

8 1 

71 

339 

37 15 

140 

8 1 
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ุคล
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แผนภูมิที่ 1.8 จ านวนบุคลากร จ าแนกตามคุณวุฒิ/ระดับการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 2560 และ2561 

หมายเหต ุ
* ข้อมูล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 : ณ วันท่ี 30 กันยายน 2559 
* ข้อมูล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 : ณ วันท่ี 30 กันยายน 2560 
* ข้อมูล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 : ณ วันท่ี 26 เมษายน 2561 
 

 
แผนภูมิที่ 1.9 จ านวนบุคลากร จ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 2560 และ2561 

หมายเหต ุ
* ข้อมูล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 : ณ วันท่ี 30 กันยายน 2559 
* ข้อมูล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 : ณ วันท่ี 30 กันยายน 2560 
* ข้อมูล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 : ณ วันท่ี 26 เมษายน 2561 
 
5. ข้อมูลพื้นฐาน ด้านการบริหารงบประมาณมหาวิทยาลัย 
 

ต่ ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 
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5.1 งบประมาณภาพรวมมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มีงบประมาณที่เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการตามภารกิจประจ าและภารกิจเชิง

ยุทธศาสตร์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีงบประมาณรวมทั้งสิ้น จ านวน 605,910,685.37 บาท ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 มีงบประมาณรวมทั้งสิ้น จ านวน 604,270,292.83 บาท และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีงบประมาณ
รวมทั้งสิ้น จ านวน 46,996,870 บาท 

 

 
แผนภูมิที่ 1.10 งบประมาณที่จ าแนกตามแหล่งที่มา  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 2560 และ2561 

 
 

5.2 ข้อมูลงบแสดงผลการด าเนินงาน 
การจัดท างบแสดงผลการด าเนินงานเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง การ

น าเสนองบการเงิน ซึ่งเป็นงบการเงินที่แสดงผลการด าเนินงานขององค์กรในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง เช่น รอบปีบัญชี 
โดยจะแสดงรายได้ ค่าใช้จ่าย และ ก าไรหรือขาดทุนสุทธิ ช่วยให้ผู้ใช้ทราบว่าผลก าไรหรือขาดทุนของกิจการนั้นมา
ส่วนใด เพื่อปรับปรุงการด าเนินงาน และ คาดการณ์ผลการด าเนินงานในอนาคต 

 

ตารางที่ 1.5 ข้อมูลงบแสดงผลการด าเนินงาน(ส าหรับรอบยะเวลา 1 ปี สิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2560) 
รายการ  (หน่วย:บาท) (หน่วย:บาท) เพิ่ม / ลด 

รายได้จากการด าเนินงาน ปีงปม.2559 ปีงปม.2560  ร้อยละ 
รายได้จากรัฐบาล 481,315,321.02 481,067,940.30 -0.05 
     รายได้จากงบประมาณประจ าและงบกลาง 399,544,232.02 280,240,371.67 -42.57 
     รายได้จากงบประมาณลงทุน 81,771,089.00 200,827,568.63 59.28 
     รายได้อ่ืน - - - 
   รายได้จากแหลง่อื่น 124,595,364.35 123,202,352.53 -1.13 
     รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 93,430,118.09 112,465,446.33 16.93 
     รายได้จากเงินช่วยเหลือและเงินบริจาค   3,000.00 100.00 
     รายได้จากการด าเนินงานอ่ืน 31,165,246.26 10,733,906.20 -190.34 
รวมรายได้จากการด าเนินงาน 
 
 

605,910,685.37 604,270,292.83 -0.27 

รายการ  (หน่วย:บาท) (หน่วย:บาท) เพิ่ม / ลด 
ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน ปีงปม.2559 ปีงปม.2560  ร้อยละ 
   ค่าใช้จา่ยบุคลากร 234,578,777.45 20,217,982.40 -1060.25 
   ค่าใช้จา่ยบุคลากรอื่น 3,194,771.35 8,771,843.09 63.58 
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   ค่าบ าเหน็จบ านาญ 1,857,420.84 143,538.06 -1194.03 
   ค่าใช้จา่ยในการด าเนินงาน 30,050,212.69 - -100.00 
   ค่าใช้จา่ยในการฝึกอบรม - 33,666,987.95 100.00 
   ค่าใช้จา่ยในการเดินทาง - 6,424,785.08 100.00 
   ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสด ุ 62,943,853.73 57,529,011.68 -9.41 
   ค่าสาธารณูปโภค 20,547,255.45 20,661,282.75 0.55 
   ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 304,432,221.98 107,486,354.17 -183.23 
   ค่าใช้จา่ยเงินอุดหนุน 4,244,033.52 223,910.00 -1795.42 
   ค่าใช้จา่ยอื่น 25,150,479.11 8,418,032.95 -198.77 
   รวมค่าใช้จา่ยจากการด าเนินงาน 686,999,026.12 463,543,728.13 -48.21 
รายได้สูง(ต่ า)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิจากการด าเนินงาน -81,088,340.75 140,726,564.70   

 
5.3 ข้อมูลงบแสดงฐานะการเงิน 

การจัดท างบแสดงฐานะทางการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555)  เรื่อง การน าเสนองบ
การเงิน ซึ่งเป็นงบการเงินที่แสดงฐานะทางการเงินขององค์กรในช่วงเวลารอบปีบัญชี โดยจะแสดงสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วน
ทุนขององค์กร ช่วยให้ผู้ใช้ทราบถึงความสามารถในการบริหารจัดการสินทรัพย์และหนี้สินเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด  หรือ
เพ่ือปรับปรุงและก าหนดนโยบายทางการเงินได้ในอนาคต แสดงดังตารางที่ 1.6 

 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 1.6 ข้อมูลงบแสดงผลการด าเนินงาน(ส าหรับรอบยะเวลา 1 ปี สิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2560) 
รายการสินทรัพย ์     เพิ่ม / ลด 

สินทรัพย์ 2559 2560 ร้อยละ 
   สินทรัพยห์มุนเวียน 158,697,533.96 183,953,730.03 13.73 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 150,310,593.05 162,288,861.04 7.38 
ลูกหนี้ระยะสั้น 5,804,546.68 19,052,836.14 69.53 
เงินลงทุนระยะสั้น 2,582,394.23 2,612,032.85 1.13 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 2,487,495,248.89 2,656,427,701.88 6.36 
      ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ) 2,481,842,746.95 2,397,906,261.25 -3.50 
      งานระหวา่งก่อสร้าง - 258,521,440.63 100.00 
      สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน 5,652,501.94 - -100.00 
รวมสินทรัพย ์ 2,646,192,782.85 2,840,381,431.91 6.84 

รายการหนี้สิน     เพิ่ม / ลด 
หนี้สิน 2559 2560 ร้อยละ 
   หนี้สินหมุนเวยีน 69,083,980.94 52,985.23 -130283.47 
      เจา้หนี้ระยะสั้น 7,030,418.49 - -100.00 
      เงินรับฝากระยะสั้น 62,053,562.45 52,985.23 -99.91 
   หนี้สินไม่หมุนเวยีน 340,262,413.67 417,730,573.91 22.77 
      เงินกู้ระยะยาว 337,943,232.67 339,538,879.70 0.47 
      เงินรับฝากระยะยาว 519,961.00 74,013,105.97 14134.36 
      เงินประกันสัญญาระยะยาว - 2,856,368.24 100.00 
      หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 1,799,220.00 1,322,220.00 -26.51 
รวมหนี้สิน 409,346,394.61 417,783,559.14 2.06 
   ทุนหน่วยงาน 414,175,472.05 1,523,888,909.52 267.93 
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   รายได้สงู (ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ 5,375,915.87 140,726,564.70 2517.72 
   รายได้สงู (ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม 62,956,169.21 757,982,398.55 1103.98 
   ทุนส ารองตัดจา่ยค่าเสื่อมราคา 1,754,338,831.11 - -100.00 
   รวมส่วนทุน 2,236,846,388.24 2,422,597,872.77 8.30 
รวมหนี้สินและส่วนทุน 2,646,192,782.85 2,840,381,431.91 7.34 

 

 
แผนภูมิที่ 1.11 ข้อมูลงบแสดงผลการด าเนินงาน(ส าหรับรอบยะเวลา 1 ปี สิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2560)
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ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการประชุมระดมความคิดเห็นในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ระยะ 4 ปี โดยได้ลงพ้ืนที่แต่ละคณะ/หน่วยงาน (ส่วนงานภายใน) เพ่ือให้คณะ/ ผู้บริหาร 
บุคลากรทุกคนได้มีส่วนร่วมในการเสนอข้อคิดเห็นและความต้องการพัฒนามหาวิทยาลัย จึงมีข้อสรุปแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2560-2563) เกิดขึ้น และได้ขับเคลื่อนแผนน าไปสู่การปฏิบัติโดยได้จัดท า
แผนปฏิบัติราชการที่สอดรับกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ 4 ปี ซึ่งก าหนดเป้าหมายหลัก ยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ส าคัญต่าง ๆ  ทั้งนี้สภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้ให้ความเห็นชอบในคราวประชุม ครั้งที่ 4/2559 วันที่ 
13 ตุลาคม 2559 โดยมีข้อสรุปแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ระยะ 4 ปี  ตามปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ดังรูปที่ 2.1  

 

 
รูปที่ 2.1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์/แผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยได้
ด าเนินการปรับปรุ งข้อมูลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์/แผนปฏิบัติราชการประจ าปี เพื่อให้ข้อมูล
มีความทันสมัย สอดรับกับบริบทและสถานการณ์ในปัจจุบัน ซึ่ง
มีวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงข้อมูลครั้งนี้ คือ (1) เพื่อปรับปรุง
กรอบและทิศทางในการบริหารแผนงบประมาณแบบมุ่งเน้น
ผลงานตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฯ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์
ตอบสนองวัตถุประสงค์พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
พ.ศ. 2558 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ให้เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น     

(2) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการจัดสรรทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ 
สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของประเทศ และ
กระทรวงศึกษาธิการ ให้มีความชัดเจนและครอบคลุมทุกภารกิจ
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  (3) เพื่อให้การติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยฯ ในแต่ละปีงบประมาณ ระยะ 4 ปี 
(พ.ศ. 2561-2564) ให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยงตามยุทธศาสตร์
และนโยบายการพัฒนาประเทศ และบรรลุวัตถุประสงค์ของ
มหาวิทยาลัยฯ โดยมีกรอบแนวคิดในการทบทวน และปรับปรุง
ข้อมูลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ดังรูปที่ 2.2 รูปที่ 
2.3  และสรุปกรอบแผนปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังรูปที่ 2.4 
ประเด็นยุทธศาสตร์การขับเคลื่อน ดังรูปที่ 2.5 ตามล าดับ 

 

ส่วนที่ 2 ผลการด าเนนิงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย 
/แผนปฏิบัติราชการ 

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) 

 พันธกิจ (Mission)  :  1) ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถทางวิชาการและทักษะในวชิาชีพรู้จักคิดอย่าง
มีเหตุผลมีคุณธรรม จริยธรรม และมีความใฝ่เรียนรู้ 
2) จัดการศึกษาทางด้านวิชาชีพทั้งระดับต่ ากว่าปริญญาและระดับปริญญาเพ่ือตอบสนองความต้องการ
ตลาดแรงงานและประเทศ 
3) ส่งเสริมการวิจัย การบริการวิชาการและวิชาชีพ เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ใน
การพัฒนาศักยภาพการผลิตและบริการชุมชน สังคมและประเทศ 
4) ทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมและสนับสนนุการกฬีาและนนัทนาการ 

 อัตลักษณ์บัณฑิต : อดทน  สู้งาน  เช่ียวชาญวิชาชีพ 

วิสัยทัศน ์: มหาวิทยาลัยชั้นน าด้านวิชาชีพ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่ง   อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง  

ปณิธาน : สร้างคนดี มีงานท า ชี้น าสังคม 

1. บริบทการจัดท าแผน 
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หลักการและกรอบแนวคิดการทบทวนปรับแผนยทุธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ระยะ 4 ป ี(พ.ศ. 2561-2564) 
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รูปที่ 2.2 หลักการและกรอบแนวคิดการทบทวนปรับแผนยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)
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ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตให้มีทักษะการปฏิบัติทาง

วิชาชีพ สามารถบูรณาการกับความรู้ด้านวิทยาศาสตร์/

เทคโนโลยี/นวัตกรรม/ภูมปัิญญาท้องถิ่น อย่างเชี่ยวชาญ 

  

ยุทธศาสตร์ที่  2 พัฒนามหาวิทยาลัยให้ เ ป็น

มหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม และ

งานสร้างสรรค์ เพื่อการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นและ

ประเทศ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบณัฑิตใหม้ทีักษะการปฏิบัติ
ทางวิชาชีพบนฐานความรู้ด้านวิทยาศาสตร/์
เทคโนโลยี/ นวัตกรรม/ ภมูิปัญญาท้องถิ่นอย่าง
เชี่ยวชาญ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นศูนย์กลาง

แห่งการเรียนรู้และแหล่งบริการวิชาการและวิชาชีพท่ี

สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนท้องถิ่นและ

ประเทศ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 สง่เสริมการวิจัย สิ่งประดิษฐ ์

นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ เพื่อการพัฒนาชุมชน

และทอ้งถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นแหล่งการ

เรียนรู้ เพื่อการอนุรักษ์ทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิ

ปัญญาท้องถิ่นเชื่อมโยงองค์ความรู้สูก่ารพัฒนาที่ยั่งยืน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 บรกิารวิชาการและวิชาชีพท่ี

สอดคลอ้งกับการพัฒนาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่  5 พัฒนาทรัพยากรบุคคลของ

มหาวิทยาลัยให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพในการ

ปฏบัิติหน้าที่สูงควบคูก่ับการมคีุณภาพชีวิตท่ีดี 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ

มหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรท่ีมีสมรรถนะสูงมุ่งเน้นการ

บริหารจัดการท่ีมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพและ

คุณภาพภายใต้หลักธรรมาภบิาล 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 บรหิารจัดการองค์กรท่ีมสีมรรถนะ

สูง มีประสทิธิภาพและประสทิธิผลภายใต้หลักธรร

มาภบิาล 

ยุทธศาสตร์ที ่7 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ

มหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานและการพัฒนา

ความรู้เสรมิสรา้งทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของ

ประชาคมมหาวิทยาลัย 

 ยุทธศาสตร์ที่ 6  พัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ (ICT) เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพงานและ

เสริมสร้างทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 พัฒนานักศึกษา ให้เป็นบัณฑิตท่ีมี

ทักษะเป็นเลิศ เก่งงาน เก่งคนเก่งคิด เก่งวิชาการ มี

จติส านกึรับผิดชอบต่อสังคม และมคีุณธรรมจรยิธรรม 

  

ยุทธศาสตร์ที่ 9 ส่งเสริมและสืบสานโครงการอัน

เนื่องมาจากแนวพระราชด าริ และพัฒนามหาวิทยาลัย

กาฬสินธุ์ควบคู่การสร้างความสมดุลกับธรรมชาติ และ

การเป็น GOE University 

  

 

รูปที่ 2.3 การปรับปรุงข้อมูลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์/แผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปสู่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

การปรับปรุงข้อมูลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์/แผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปสู่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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รูปนที่ 2.4 สรุปกรอบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย/แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

วิสัยทัศน ์

ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ 

ประสิทธิผล 

คุณภาพการบริการ 

ประสิทธิภาพ 

พัฒนาองค์กร 

มหาวิทยาลัยแห่งการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน บนฐานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
เพ่ือพัฒนาศักยภาพการผลิตและบริการที่สามารถแข่งขันได้ 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ยุทธศาสตร์ท่ี 6 

พัฒนาหลักสูตร และพัฒนาการเรียนการสอนให้ทันสมัยและ
มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 

สร้างองค์ความรู้ใหม่ในสาขาวิชาท่ีมีศักยภาพและองค์ความรู้ที่เป็นเอกลักษณ์ 
ของมหาวิทยาลัย และพัฒนางานวิจัยเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ินและประเทศ 

ผลิตบัณฑิตมีคุณธรรมจริยธรรม มีทักษะในการปฏิบัติและสามารถบูรณาการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
ที่สอดคล้องกับพลวัตรการเปลี่ยนแปลงของโลก 

พัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตท่ีมีทักษะ 
เป็นเลิศเก่งงาน/เก่งคน/เก่งคิด/เก่งวิชาการมีจิตส านึกรับผิดชอบ

ต่อสังคมและมีคุณธรรมจริยธรรม 

บริการวิชาการและวิชาชีพ ท่ีสอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดและความสามารถเชิงการแข่งขัน 

พัฒนาวิชาการวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ี
ทันสมัย 

พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มี
สมรรถนะสูงและมีประสิทธิผล 

พัฒนาระบบกลไกสนับสนุนการบริการ
วิชาการ 

อนุรักษ์ทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

พัฒนาศักยภาพบุคลากร 
ในทุกมิติ 

ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสม พัฒนาระบบงบประมาณ 
และการจัดหารายได ้

ปรับปรุงสภาพส่ิงแวดล้อมภายใน
มหาวิทยาลัย 

สรุป กรอบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
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รูปนที่ 2.5 สรุปกรอบประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

      

กลยุทธ์ 
กลยุท ธ์ ท่ี  1 . 1  พัฒนา
ห ลั ก สู ต ร ใ ห ม่ เ พื่ อ
ตอบสนอง ทิศทางและ
น โ ย บ า ย ก า ร พั ฒ น า
ประเทศให้มีความรู้ด้าน
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
กลยุท ธ์ ท่ี  1 . 2  พัฒนา
นักศึกษาให้มีทักษะความ
เป็นเลิศ เก่งงาน เก่งคน 
เก่ ง คิด  เก่ งวิ ชาการ  มี
คุณธรรม จริยธรรม และ
จิตส านึกรับผิดชอบต่อ
สังคม 
กลยุทธ์ ท่ี  1.3 แสวงหา
เครือข่ ายความร่วมมือ
ท า ง ก า ร ศึ ก ษ า ท้ั ง ใ น
ประเทศและต่างประเทศ 
 
 
 
 

กลยุทธ์ 
กลยุทธ์ ท่ี  2.1  ส่ง เสริมและ
พัฒนาบุคลากรให้สามารถ
ส ร้ า ง ส ร ร ค์ ผ ล ง า น วิ จั ย 
สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงาน
ส ร้ า ง ส ร ร ค์ ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ ท่ี  2.2 พัฒนาระบบ
และกลไกการบริหารจัดการ
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ให้
ได้ท้ังปริมาณและคุณภาพ 
กลยุทธ์ท่ี 2.3 ส่งเสริมงานวิจัย 
สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เพื่อ
ตอบสนองทิศทางการพัฒนา
และแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น
และประเทศ 
 กลยุทธ์ท่ี 2.4 สร้างเครือข่าย
ค ว า ม ร่ ว ม มื อ ก า ร วิ จั ย 
สิ่ งประดิษฐ์  และนวัตกรรม
ร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน 
หรือภาคอุตสาหกรรม 
  

กลยุทธ์ 
กลยุทธ์ ท่ี  3 .1  พัฒนา
ร ะ บ บ   ก ล ไ ก ก า ร
ให้บริการวิชาการท่ีได้
มาตรฐาน 
กลยุ ท ธ์ ท่ี  3 . 2  ส ร้ า ง
ชุมชนต้นแบบหมู่บ้าน
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
โ ด ย ยึ ด ห ลั ก ป รั ช ญ า
เศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์ท่ี 3.3 ส่งเสริม
การให้บริการวิชาการท่ี
เกิดประโยชน์สอดคล้อง
กับความต้องการของ
ชุมชนท้องถิ่น 
  
  
  
  
  
  
  

กลยุทธ์ 
 กลยุทธ์ท่ี 4.1 ส่งเสริม 
สนับสนุน จัดกิจกรรม
เพื่ออนุรักษ์และเผยแพร่
ด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
ก ล ยุ ท ธ์ ท่ี  4 . 2  ส ร้ า ง
เครือข่ายการเรียนรู้และ
ปลู ก จิ ตส า นึ ก รั ก ด้ าน
ศิ ล ป วั ฒ น ธ ร ร ม แ ล ะ
ค่านิยมในความเป็นไทย 
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

กลยุทธ์ 
กลยุทธ์ท่ี 5.1 การเสริมสร้าง
สมรรถนะและทักษะให้แก่
บุ ค ล า ก ร เ พื่ อ เ พิ่ ม
ประสิทธิภาพของงานและ
ความมั่นคงในอาชีพ 
กลยุทธ์ท่ี 5.2 พัฒนาระบบ
บริหารและการปฏิบัติงานให้
มีประสิทธิภาพอย่างต่อเน่ือง
โดยการมีส่วนร่วมตามหลัก
ธรรมาภิบาล 
ก ล ยุ ท ธ์ ท่ี  5 . 3  พั ฒ น า
มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green 
University) 
  
  
  
  
  
  
  
  

กลยุทธ์ 
กลยุทธ์ท่ี 6.1 พัฒนาโครงสร้าง
พื้ น ฐ านด้ าน  ICT ให้ มี
ประสิทธิภาพในการให้การบริการ 
กลยุทธ์ท่ี 6.2 เสริมสร้างศักยภาพ
ทรั พย าก รบุ คคลด้ านก า ร ใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
กลยุทธ์ท่ี 6.3  การพัฒนาหอสมุด
ใ ห้ เ ป็ น แ ห ล่ ง เ รี ย น รู้ ท่ี มี ชี วิ ต 
(Living Library) 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ประเด็นยุทธศาสตร์การขับเคลื่อน ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) 

1. ผลิตบัณฑิตให้มีทักษะการ
ป ฏิ บั ติ ท า ง วิ ช า ชี พ บ น
ฐานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์/
เทคโนโลยี/  นวัตกรรม/ ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นอย่างเชี่ยวชาญ 
 

2 .  ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร วิ จั ย 
สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม 
และงานสร้างสรรค์ เพื่อ
การพัฒนาชุมชนและ
ท้องถิ่น 
 

3.เป็นศูนย์กลางแห่งการ
เรียนรู้และแหล่งบริการ
วิชาการและวิชาชีพที่
สอดคล้องกับการพัฒนา
ท้องถิ่นและประเทศ 

4. อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 

5. การบริหารจัดการองค์กร
ให้ มีสมรรถนะสู ง เ น้นการ
บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ที่ มี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล  
 

6. พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ( ICT) ที่ทันสมัย
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลในการด าเนินงาน
ภายในองค์กรบาล  
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จากการด าเนินงานที่กล่าวมาข้างต้น มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์จึงได้สรุปผลการด าเนินงานในรอบ 2 ปี ที่ผ่าน
มาตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย/แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ภาพรวมมหาวิทยาลัย และจ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ดังนี้ 

 
2. ผลการด าเนินงานภาพรวมมหาวิทยาลัย 

2.1 ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัย

กาฬสินธุ์มีนโยบายให้ทุกหน่วยงานมีส่วนร่วมใน
การวางแผนและก าหนดเป้าหมายการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ จ านวน 9 ประเด็น
ยุทธศาสตร์  ก าหนดเป้าประสงค์  จ านวน 9 
ประสงค์ และมีตัวชี้วัดความส าเร็จตามเป้าประสงค์ 
จ านวน 84 ตั วชี้ วั ด ซึ่ งชี้ วั ดการปฏิบัติ งาน 
กระบวนการ และผลลัพธ์ และมีการวัดทั้งเชิง
ปริมาณ และเชิงคุณภาพ ทั้งนี้ได้ก าหนดหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบตามค ารับรองการปฏิบัติราชการตาม
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ อย่าง
ชัดเจน และจัดท าค าสั่งคณะกรรมการติดตาม
ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการเพ่ือเป็นกลไกในการ
ติดตามและประเมินผล 

ซึ่งมีผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย 70 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 
83.33และด าเนินงานไม่บรรลุเป้าหมาย 14 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 
16.67  แสดงดังแผนภูมิที่ 2.1 และแผนภูมิที่ 2.2 

แผนภูมิที่ 2.1 ผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ 
ในภาพรวมของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 

 
 

 
แผนภูมิที่ 2.2 ผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการฯ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ภาพรวมมหาวิทยาลัย 
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สรุปร้อยละความส าเร็จ จ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ภาพรวมมหาวิทยาลัย 

70, 83% 

14, 17% 

ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ 

ตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมาย 

ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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2.2 สรุปผลการด าเนินงานโครงการภาพรวมมหาวิทยาลัย ระยะเวลา 2 ปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ระยะ 4 ปี /แผนปฏิบัติราชการ 

 

ตารางที่ 2.1 สรุปผลการด าเนินงานโครงการภาพรวมมหาวิทยาลัย ระยะเวลา 2 ปี 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
จ านวน

โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณรวม 
(บาท) 

ผลการ
ด าเนินการ 
(โครงการ) 

จ านวน
โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณรวม 
(บาท) 

ผลการ
ด าเนินการ 
(โครงการ) 

1. ผลิตบัณฑิตให้มีทักษะการปฏิบัติทาง
วิชาชีพบนฐานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์/
เทคโนโลยี/ นวัตกรรม/ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
อย่างเชี่ยวชาญ 

71 7,957,545 67 144 8,002,006 61 

2. ส่งเสริมการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม 
และงานสร้างสรรค์ เพื่อการพัฒนาชุมชนและ
ท้องถิ่น 

12 11,007,854 7 47 14,945,560 ก าลังด าเนิน
โครงการ 

3. เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และแหล่ง
บริการวิชาการและวิชาชีพท่ีสอดคล้องกับการ
พัฒนาท้องถิ่นและประเทศ 

75 8,497,100 74 56 13,450,560 19 

4. อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

18 2,303,500 17 32 2,149,300 7 

5. การบริหารจัดการองค์กรให้มีสมรรถนะสูง
เน้นการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

61 9,768,453 55 58 8,155,980 6 

6.พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) ที่
ทั น ส มั ย เ พื่ อ เ พิ่ ม ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ  แ ล ะ
ประสิทธิผลในการด าเนินงานภายในองค์กร 

5 1,025,650 5 5 1,019,080 1 

รวมท้ังสิ้น 243 40,560,102 225 340 47,722,486 94 
 

 
แผนภูมิที่ 2.3 สรุปผลการด าเนินงานโครงการภาพรวมมหาวิทยาลัย ระยะเวลา 2 ปี 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 1 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 2 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 3 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 4 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 5 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 6 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 7,957,545 11,007,854 8,497,100 2,303,500 9,768,453 1,025,650

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 8,002,006 14,945,560 13,450,560 2,149,300 8,155,980 1,019,080
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3. ผลการด าเนนิงานตามประเด็นยุทธศาสตรก์ารพฒันามหาวิทยาลัย 
3.1 ผลการด าเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 
 

3.1.1 สรุปภาพรวมผลการด าเนินงานตัวชี้วัดในประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ผลิตบัณฑิตให้มีทักษะการปฏิบัตทิางวิชาชีพบนฐานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์/เทคโนโลยี/
นวัตกรรม/ ภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างเชี่ยวชาญ 

เป้าประสงค์ : บัณฑิตมีความรู้ ทักษะในการประกอบวิชาชีพสามารถบูรณาการองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยี 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 2560 ปีงปม. พ.ศ. 2560 ปีงปม. พ.ศ. 2561 
หน่วยนับ จ านวน ผลส าเร็จ ผลต่าง % ค่าเป้าหมาย ผลส าเร็จ 

(1) ร้อยละของบัณฑิตท่ีได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษา
ต่อหรือสร้างงานด้วยตนเอง (Start-Up) ภายในระยะเวลา 1 ปี 
หลังส าเร็จการศึกษา 

ร้อยละ 90 87.16 -3.26 80 อยู่ระว่าง
ด าเนินการ 

(2) ร้อยละความพึงพอใจของสถานประกอบการ หรือนายจ้างหรือ
ผู้ใช้บัณฑิต ท่ีมีต่อการปฏิบัติงานต่อของบัณฑิต 

ร้อยละ 80 82.59 3.14 80 - 

(3) ร้อยละของนักศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ หรือ
ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ ก่อนส าเร็จการศึกษาตาม
มาตรฐานท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

ร้อยละ 65 0 - 50 - 

(4) ร้อยละหลักสูตรระดับปริญญาตรี ท่ีพัฒนาหรือปรับปรุง ให้
สอดคล้องกับทิศทางหรือนโยบายการพัฒนาประเทศ 

ร้อยละ N/A N/A - 30 - 

(5) ระดับความส าเร็จแผนพัฒนานักศึกษา ระดับ 4 4 - 4 - 
(6) จ านวนเครือข่ายความร่วมมือ (MOU) ทางวิชาการ ระหว่าง

ภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือสถาบันการศึกษา สถานศึกษา ท้ัง
ในประเทศและต่างประเทศ 

หน่วยงา
น 

5 7 28.57 5 - 

(7) จ านวนนักศึกษาเข้าใหม่ คน 1,500 1,695 11.50 N/A - 
(8) จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา คน 1,000 1,677 40.37 N/A - 
(9) จ านวนนักศึกษาคงอยู่ คน 8,000 5,385 -48.56 N/A - 
(10) ร้อยละของหลักสูตรท่ีได้มาตรฐานตามกรอบคุณวุฒิอุดมศึกษา ร้อยละ 100 100 - N/A - 
(11) ร้อยละผู้ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร ร้อยละ 90 90.77 0.85 N/A - 
(12) ร้อยละผู้ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายใน

ระยะเวลาท่ีก าหนด 
ร้อยละ 90 87.95 -2.33 N/A - 

(13) ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีได้งานท าตรงสาขาท่ีส าเร็จ ร้อยละ 75 71.63 -4.70 N/A - 
(14) ร้อยละของคณาจารย์ท่ีมีการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญ 
ร้อยละ 100 100 - N/A - 

(15) ร้อยละของอาจารย์ท่ีปรึกษาท่ีปฏิบัติหน้าท่ีครบถ้วนตามเกณฑ์
การประเมินอาจารย์ท่ีปรึกษา 

ร้อยละ 100 100 - N/A - 

(16) ระดับความส าเร็จในการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์การ
เสริมสร้างเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของสถาบัน 

ระดับ 5 5 - N/A - 

(17) จ านวนโครงการ/กิจกรรมท่ีใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนแก่นักศึกษา 

โครงการ 5 7 28.57 N/A - 

(18) จ านวนโครงการ/กิจกรรมการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
ของนักศึกษา 

จ านวน  
โครงการ 

2 9 77.78 N/A - 

(19) จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมการส่งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรมของนักศึกษา 

คน 1,500 1,682 10.82 N/A - 

(20) จ านวนโครงการ/กิจกรรมการบ าเพ็ญประโยชน์/สิ่งแวดล้อม 
 

โครงการ 3 9 66.67 N/A - 



23 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ผลิตบัณฑิตให้มีทักษะการปฏิบัตทิางวิชาชีพบนฐานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์/เทคโนโลยี/
นวัตกรรม/ ภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างเชี่ยวชาญ 

เป้าประสงค์ : บัณฑิตมีความรู้ ทักษะในการประกอบวิชาชีพสามารถบูรณาการองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยี 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 2560 ปีงปม. พ.ศ. 2560 ปีงปม. พ.ศ. 2561 
หน่วยนับ จ านวน ผลส าเร็จ ผลต่าง % ค่าเป้าหมาย ผลส าเร็จ 

(21) จ านวนโครงการ/กิจกรรมท่ีส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาด้าน
สุขภาพ/กีฬา 

จ านวน  
โครงการ 

2 3 33.33 N/A - 

(22)จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมพัฒนาความรู้และทักษะด้าน
คอมพิวเตอร์  

คน 200 200 - N/A - 

เฉลี่ยผลส าเร็จของการด าเนินงานเมื่อเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายปี งปม.61  
คิดเป็นร้อยละ 

80.95    

 
*** หมายเหตุ 1. N/A ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หมายถึง ไม่ขอรับการประเมินในรอบปีงบประมาณนัน้ เนื่องจากกระบวนการด าเนนิงาน

ยังไม่พร้อม หรือไม่มีการด าเนินการในปีงบประมาณ นั้น 
2. N/A ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หมายถึง ไมม่ีการด าเนินการในปีงบประมาณ นั้น เนื่องจากเปลี่ยนเป้าหมายการ

ด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลยุทธ์ท่ี 1.1 พัฒนาหลักสูตรใหม่เพ่ือ
ตอบสนองทิศทางและนโยบายการ
พัฒนาประเทศให้มีความรู้ด้าน
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

กลยุทธ์ท่ี 1.2 พัฒนานักศึกษาให้มี
ทักษะความเป็นเลิศ เก่งงาน เก่งคน 
เก่งคิด เก่งวิชาการ มีคุณธรรม 
จรยิธรรม และจิตส านึกรบัผิดชอบต่อ
สังคม 

กลยุทธท์ี่ 1.3 แสวงหาเครือข่ายความ
ร่วมมือทางการศกึษาทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 

 

แผนงาน/โครงการเชิงภารกิจประจ า (Function) 
1. โครงการพัฒนาหลักสูตรใหม่เพื่อตอบสนอง
ทิศทางและนโยบายการพัฒนาประเทศ  
2. โครงการพัฒนาหลักสูตรแบบบูรณการการเรียน 
การสอนควบคู่กับการท างาน Work–Integrated 
Learning : WIL หรือระบบสหกิจศึกษา (Co-
operative Education: Co-op)  
แผนงาน/ โคร งก าร เ ชิ งภารกิจยุ ท ธศาสตร์ 
(Flagship) 
3. โครงการสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการ
เพื่อรองรับระบบสหกิจศึกษาและการฝึกงาน 
4. โครงการความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเพื่อ
ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 
5. โครงการความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก
ทดสอบภาษาต่างประเทศ 
6. โครงการสร้างผู้ประกอบการใหม่ (Start-Up) 
ภายใต้ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ (UBI) 

แผนงาน/โครงการเชิงภารกิจประจ า (Function) 
1. โครงการ เสริมสร้างและพัฒนานักศึกษาให้มี
คุณลักษณะ ด้านวิชาการ ด้านสุขภาพ ด้านคุณธรรม 
จริยธรรมและบุคลิกภาพ และด้านการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม  
2. โครงการเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายศิษย์เก่า
สัมพันธ์ 
แผนงาน/ โคร งก าร เ ชิ งภาร กิ จ ยุท ธศาสต ร์ 
(Flagship)  
3. โครงการ เสริมสร้างและพัฒนานักศึกษาให้มี
คุณลักษณะด้านทักษะวิชาชีพและเทคโนโลยี (IT) 
4 .  โ ค ร ง ก า ร เ ส ริ ม ส ร้ า ง แ ล ะ พั ฒ น า ทั ก ษ ะ
ภาษาต่างประเทศให้กับนักศึกษา 

 

แผนงาน/ โคร งก ารเ ชิงภารกิจประจ า 
(Function) 
1. โครงการพัฒนาหลักสูตรความร่วมมือกับ
ภาค เ อกช น  และส ถาบั นกา รศึ กษา ใ น
ต่างประเทศ 
แผนงาน/โครงการเชิงภารกิจยุทธศาสตร์ 
(Flagship) 
2. โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับ
โรงเรียนเครือข่ายระดับมัธยมศึกษาในจังหวัด
กาฬสินธุ์ และพื้นที่ใกล้เคียง 
3. โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับ
มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จในการด าเนินโครงการ (Critical Success Factors(CSF’s)) 
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3.1.2 สรุปภาพรวมผลการด าเนินงานโครงการในประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 
 

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์มีแผนด าเนินการปรับปรุง
หรือพัฒนาหลักสูตรใหม่โดยการควบรวมหลักสูตรเดิมที่มี
ความซ้ าซ้อนกัน และ/หรือ หลักสูตรที่ผลิตบัณฑิตไม่
ตอบสนองต่อความต้องการตลาดแรงงานของประเทศ 
พร้อมทั้งมีแผนด าเนินการเปิดหลักสูตรใหม่ๆ ที่ไม่เคย
ด าเ นินการมาก่อนในมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการปรับ
เปลี่ยนแปลงทิศทางการผลิตบัณฑิตเพิ่มมากขึ้น โดยเน้น
ความโดดเด่นของส่วนราชการใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
และสอดคล้องทั้ง  First S-Curve และ New S-Curve 
รวมทั้ง สอดคล้องกับแผนด้านการผลิตและพัฒนาก าลังคน
ของประเทศ  ดังน้ันมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์จึงมีความ
ตระหนักและให้ความส าคัญด้านการจัดการศึกษา 3 
ประการ ดังน้ี  1) การสร้างคนให้สามารถปฏิบัติงาน หรือมี
ทักษะการท างาน โดยมีคุณภาพและตรงกับความต้องการ
ของตลาดแรงงานและสั งคม ซ่ึง เป็นภารกิจหลักที่
มหาวิทยาลัยต้องด าเนินการให้เกิดผลสัมฤทธิ์  

 

2) การพัฒนาบัณฑิตให้เป็นคนดีคนเก่ง  มีความเชี่ยวชาญ
การปฏิบัติในสาขาที่ศึกษา และพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้มี
ทักษะในการด าเนินชีวิต ตลอดจนเป็นผู้เพียบพร้อมด้วย
คุณธรรมและจริยธรรม  โดยการจัดกิจกรรมที่เหมาะสม
กับการพัฒนานักศึกษาในแต่ละชั้นปี 
3) มุ่งเน้นการผลิตก าลังคนเพื่ออนาคตของประเทศ ซ่ึงจะ
มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตทุกคนส าหรับโลกยุคใหม่ และ
เต รียมการส าหรับนักศึกษาบางคนที่ ต้องการเป็น
ผู้ประกอบการ โดยด าเนินการอย่างครบวงจรแบบ Co-
creation และสร้างความร่วมมือกับ Partner หรือ 
Collaboration ทั้งด้านหลักสูตร การเรียนการสอน 
Incubator และอ่ืน ๆ เป็นต้น ซ่ึงจะเป็นแนวทางจัด
การศึกษาของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ในยุคที่โครงสร้าง
ประชากรประเทศไทยเปลี่ยนแปลงในอนาคต  

(1) จ านวนโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา พัฒนานักศึกษา และงบประมาณด าเนินการ 
 

 
แผนภูมิ 2.4 จ านวนโครงการ  ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2559-2561 

 
แผนภูมิ 2.5 งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2559-2561 
 

ตารางที่ 2.2 สรปุภาพรวมผลการด าเนินงานโครงการในประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 1 
 
 

กลยุทธ์ที ่
 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
จ านวน

โครงการ/
กิจกรรม
ท้ังหมด 

งบประมาณ
เงินแผ่นดิน 

(บาท) 

งบประมาณ
เงินรายได้

(บาท) 

ผลการ
ด าเนินการ 
(โครงการ) 

จ านวน
โครงการ/
กิจกรรม
ท้ังหมด 

งบประมาณ
เงินแผ่นดิน 

(บาท) 

งบประมาณ
เงินรายได้

(บาท) 

ผลการ
ด าเนินการ 
(โครงการ) 

กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนาหลักสูตรใหม่เพ่ือตอบสนอง
ทิศทางและนโยบายการพัฒนาประเทศให้มีความรู้
ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

16 1,099,025 357,000 16 18 1,415,036 469,510 8 

กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนานักศึกษาให้มีทักษะความเป็น
เลิศ เก่งงาน เก่งคน เก่งคิด เก่งวิชาการ มีคุณธรรม 
จริยธรรม และจิตส านึกรับผิดชอบต่อสังคม 

52 3,502,300 2,002,460 52 119 - 5,655,100 63 

กลยุทธ์ที่ 1.3 แสวงหาเครือข่ายความร่วมมือทาง
การศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

2 825,000 - 2 10 933,018 80,000 5 

รวมทั้งสิ้น 70 5,426,325 2,359,460 70 147 2,348,054 6,204,610 76 

15 20 

55 

127 

70 

147 

0

50

100

150

200

2560 2561 

งปม.แผ่นดิน 

งปม.รายได้ 

รวมโครงการ 
5,426,325 

2,348,054 

2,359,460 

6,204,610 

0 5,000,000 10,000,000

2560 

2561 

รวม งปม. 

งปม.เงินรายได้ 

งปม.แผ่นดิน 
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(1) ผลงานนักศึกษาในการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ (BEST PRACTICE) และนักศึกษาท่ีได้รับรางวัล 
 

1. ชมรม TO BE NUMBER ONE คว้ารางวัลพระราชทาน จาก ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  
สิริวัฒนาพรรณวดี 

ช่วงระยะเวลาด าเนินการ ชื่อผลงาน 
ปีงบประมาณ 2560 รางวัลพระราชทาน จาก ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. นักศึกษาสาขาวิชาจีนธุรกิจคว้ารางวัลดีเด่น ในการแข่งขันวัฒนธรรมจีน “เส้นทางสายไหม” ครั้งท่ี 1 
ช่วงระยะเวลาด าเนินการ ชื่อผลงาน 

ปีงบประมาณ 2560 รางวัลดีเด่น ในการแข่งขันวัฒนธรรมจีน “เส้นทางสายไหม” ครั้งที่ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. นักศึกษาสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คว้ารางวัล “เยาวชนไทยร่วมใจ 
ท าความดีถวายในหลวง” 

ช่วงระยะเวลาด าเนินการ ชื่อผลงาน 
ปีงบประมาณ 2560 รางวัล “เยาวชนไทยร่วมใจ ท าความดีถวายในหลวง” 
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4. นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ได้รับรางชนะเลิศอันดับ 1  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการ
แข่งขันทักษะวิชาการ เกษตรราชมงคล ครั้งท่ี 2  ณ มทร.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 

ช่วงระยะเวลาด าเนินการ ชื่อผลงาน 
ปีงบประมาณ 2560 1.รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันทักษะตอนสุกร 

2.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันทักษะส่องไข่ฟัก 
3.รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันทักษะการคล้องและล้มโค 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน ได้รับรางวัล เยาวชนต้นกล้าอาสาพัฒนาสังคม 
จังหวัดกาฬสินธุ์ วันเยาวชนแห่งชาต ิ

ช่วงระยะเวลาด าเนินการ ชื่อผลงาน 
ปีงบประมาณ 2560 รางวัล เยาวชนต้นกล้าอาสาพัฒนาสังคม จังหวัดกาฬสินธ์ุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม ได้รับรางวัลน าเสนอบนเวทียอดเยี่ยม ในโครงการ คุณธรรม 
จริยธรรม เฉลมิพระเกียรติระดับอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (เยาวชนจิตอาสาพัฒนาแผ่นดิน) 

ช่วงระยะเวลาด าเนินการ ชื่อผลงาน 
ปีงบประมาณ 2560 รางวัล น าเสนอบนเวทียอดเยี่ยม 
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(2) สนับสนุน ส่งเสริมทุนการศึกษาแก่นักศึกษา 
ปีงบประมาณ 2560 มหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ ได้รับมอบทุนการศึกษาจากหน่วยงานและมูลนิธิต่างๆ ให้กับ

นักศึกษา เพื่อเป็นการสนับสนุน สง่เสรมิ และเป็นก าลังใจแก่นักศึกษาให้มีความขยันหมั่นเพียร  ในการศึกษาจน
ส าเร็จการศึกษา โดยมีรายละเอียดแสดงดงักราฟ 

  
แผนภูมิที่ 2.6 ข้อมูลจ านวนผู้กู้ยืม(คน) แผนภูมิที่ 2.7 ข้อมูลจ านวนเงินผู้กู้ยืม(บาท) 

 
 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มอบทุนการศึกษา 

  
มอบทุน มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท ์ มอบทุน บริษัทเอเซียโมดิไฟด์สตาร์ช จ ากัด 

  
มอบทุนประเภทผู้ท าคุณประโยชนต์่อพระพุทธศาสนา มอบทุนประเภทเรียนดีพระพุทธศาสนา 

 
 
 

 1,573  

 285  

 34  

 1,892  

 -

 500

 1,000

 1,500

 2,000
จ านวนผู้กู้ยืม(คน) 

58,681,453 

11,834,140 

2,736,950 

73,252,543 

กองทุน กยศ. 

กองทุน กรอ. 

ทุนให้เปล่า (ประมาณ) 

รวมจ านวนเงิน 

0 40,000,000 80,000,000

จ านวนเงิน(บาท) 



28 

 

 

 

(3) ผลงานการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ (BEST PRACTICE) 
 

1. โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการทางการบัญชี “KBS.Accounting Challence 2016” 

ช่วงระยะเวลาด าเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผลส าเร็จ 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
วันที่ 27 ตุลาคม 2559 40,000 นักศึกษาเข้าร่วม จ านวน 40 คน เสริมสร้างศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพให้กับ

นักศึกษาพร้อมเข้าสู่ตลาด แรงงาน 
   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. โครงการสัมมนาระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

ช่วงระยะเวลาด าเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผลส าเร็จ 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
วันที่ 10-14 มี.ค. 2560 30,000 นักศึกษาเข้าร่วม จ านวน 130 

คน 
เสริมสร้างศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพให้กับ
นักศึกษาพร้อมเข้าสู่ตลาด แรงงาน 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมส าหรับนักศึกษา 

ช่วงระยะเวลาด าเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผลส าเร็จ 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
วันที่ 17 มิถุนายน 2560 200,000 นักศึกษาเข้าร่วม จ านวน 1,340 

คน 
นักศึกษามีจิตส านึกคุณธรรม จริยธรรมน าไปใช้ในการ
ด าเนินชีวิตได้ 
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4. โครงการกีฬาสาธารณสขุสัมพันธ์ ครั้งท่ี 5 

ช่วงระยะเวลาด าเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผลส าเร็จ 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
วันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2560 188,200 มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ12 สถาบัน 
จ านวน 1,151 คน 

สร้างเครือข่ายวิชาชีพสาธารณสุขในมหาวิทยาลัยราช
ภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 

ช่วงระยะเวลาด าเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผลส าเร็จ 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
วัน 12 มีนาคม 2561  250,000 นักศึกษาเข้าร่วม จ านวน 3,200 

คน 
เสริมสร้างศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพให้กับ
นักศึกษาพร้อมเข้าสู่ตลาด แรงงาน 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6. นักศึกษาสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ผ่านเข้ารอบ Pitching Day โครงการประกวด Startup Thailand 

ช่วงระยะเวลาด าเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผลส าเร็จ 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
วันที่ 10 สิงหาคม 2560 20,000 นักศึกษาเข้าร่วม จ านวน 4 คน เ ต รียมกา รส าห รับนั ก ศึกษ า ท่ีต้ อ งกา ร เป็ น

ผู้ประกอบการ 
   

 
 
 
 
 
 
 

 

 



30 

 

3.2 ผลการด าเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 
 

3.2.1 สรุปภาพรวมผลการด าเนินงานตัวชี้วัดในประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ส่งเสริมการวิจัย ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ เพื่อการพัฒนาชุมชนและท้องถิน่ 
เป้าประสงค์ : งานวิจัย ส่ิงประดิษฐ์ และผลงานสร้างสรรค์น าไปพัฒนาชุมชนท้องถิ่น และประเทศชาติได้อย่างแท้จริง 

ตัวชี้วดั 
ค่าเปา้หมาย 2560 ปีงปม. พ.ศ. 2560 ปีงปม. พ.ศ. 2561 
หน่วยนับ จ านวน ผลส าเร็จ ผลต่าง % ค่าเปา้หมาย ผลส าเร็จ 

(1) จ านวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์เพ่ือพัฒนา
ชุมชน ท้องถิ่น สังคม 

งานวิจัย 10 12 16.67 8 1 

(2) จ านวนงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ที่มีการตีพิมพ์ หรือเผยแพร่ หรือการ
อ้างอิง ทั้งในระดับชาติ หรือนานาชาติ 

งานวิจัย 10 66 84.85 8 6 

(3) จ านวนอาจารย์และนักวิจัยที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย คน 30 76 60.53 N/A - 
(4) ระดับความส าเร็จของงานวิจัยที่เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมกับท้องถิ่นและ
ชุมชน 

ระดับ 5 2 -150.00 N/A - 

(5) จ านวนผลงานวิจัยที่มีการบูรณาการกับการเรียนการสอน งานวิจัย 8 53 84.91 N/A - 
(6) จ านวนการจดสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ งานวิจัย 5 8 37.50 N/A - 
(7) จ านวนโครงการวิจัย โครงการ 20 42 52.38 N/A  
(8) จ านวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนดและเป็นไปตาม
มาตรฐานที่ก าหนด 

โครงกา
ร 

15 12 -25.00 N/A  

(9) ร้อยละของอาจารย์และนักวิจัยประจ าที่ได้รับทุนท าวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
จากภายในและภายนอกสถาบันต่ออาจารย์และนักวิจัยประจ า 

ร้อยละ 30 19.39 -54.72 N/A  

(10) จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอก
สถาบันต่ออาจารย์ประจ า 

บาท 50,0
00 

44,677 -11.91 N/A  

เฉลี่ยผลส าเร็จของการด าเนนิงานเมื่อเปรียบเทียบกบัค่าเปา้หมายปี งปม.61 คดิเป็นร้อยละ 60    

 
*** หมายเหตุ 1. N/A ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หมายถึง ไม่ขอรบัการประเมินในรอบปงีบประมาณน้ัน เน่ืองจากกระบวนการด าเนินงานยังไมพ่ร้อม หรือไมม่กีาร

ด าเนินการในปีงบประมาณ น้ัน 
2. N/A ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หมายถึง ไมม่ีการด าเนินการในปีงบประมาณ น้ัน เน่ืองจากเปลี่ยนเป้าหมายการด าเนินงาน 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จในการด าเนินโครงการ (Critical Success Factors(CSF’s)) 

  

กลยุทธท์ี่ 2.2 พัฒนาระบบ
และกลไกการบรหิารจัดการ
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ให้
ได้ทั้งปรมิาณและคณุภาพ 

  

  

กลยุทธ์ท่ี 2.1 ส่งเสริมและพัฒนา
บุคลากรให้สามารถสร้างสรรค์
ผลงานวิจัย ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรมและ
งานสร้างสรรค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  

  

กลยุทธท์ี่ 2.3 ส่งเสรมิงานวิจัย 
สิ่งประดษิฐ์ นวัตกรรม เพื่อตอบสนอง
ทิศทางการพัฒนาและแกไ้ขปญัหา
ชุมชนท้องถ่ินและประเทศและคุณภาพ 

  

  

กลยุทธท์ี่ 2.4 สร้างเครอืข่ายความ
ร่วมมือการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และ
นวัตกรรมร่วมกัภาครัฐ ภาคเอกชน 
หรอืภาคอุตสาหกรรม 
  

โครงการ: เชิงภารกิจประจ า 
(Function) 
(1) โครงการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ 
(2) โครงกาพัฒนานักวิจัยและงานวิจัย
เพื่ออุตสาหกรรม 
โครงการ: เชิงภารกิจยุทธศาสตร์ 
(Agenda/ Area) หรือ  Flagship 
(1) โครงการส่งเสริมศักยภาพนักวิจัย
รุ่นใหม่โดยใช้ระบบพี่เลี้ยง 

โครงการ: เชิงภารกิจประจ า 
(Function) 
(1) โครงการประชุมเชิงวิชาการใน
ระดับชาติ และ/หรือ นานาชาติ และ/
หรือ การตีพิมพ์เผยแพร่ 
(2) โครงการส่งเสริมการจดสิทธิบัตร 
ลิขสิทธิ์ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

โครงการ: เชิงภารกิจยุทธศาสตร์ 
(Agenda/ Area) หรือ  Flagship 

(1) โครงการจัดต้ังหน่วยปฏิบัติการ
วิ จัย  และศูนย์ความเป็น เลิศทาง
วิชาการ 
(2) โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือ
และครุภัณฑ์การวิจัย 

โครงการ: เชิงภารกิจประจ า(Function) 
(1) โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
หรืองานวิจัยเพื่อแก้ปัญหาให้กับ
ชุมชนท้องถิ่น  (2) โครงการบูรณา
การการวิจัยและการเรียนการสอน
เชื่อมโยงสภาพปัญหาของท้องถิ่น 
โครงการ: เชิงภารกิจยุทธศาสตร์ 
(Agenda/ Area) หรือ  Flagship 
(1) ด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
หรือ ด้านอุตสาหกรรมการเกษตร
และเทคโนโลยีชีวภาพ การแปรรูป
อาหาร หรือ ด้านอุตสาหกรรมดิจิตัล 
หรือ ด้านอุตสาหกรรมการแพทย์
ครบวงจร   (2) ด้านพลังงานทดแทน 
หรือ หรือ ด้านกลุ่มผลิตภัณฑ์ OTOP 
ท้องถ่ิน หรือ ด้านกลุ่มเทคโนโลยีผ้า
ทอ หรือ ด้านกลุ่มสมาร์ทฟาร์มเมอร์ 
หรือ ด้านกลุ่มเกษตรกรรม เช่น ข้าว 
มันส าปะหลัง อ้อย 

โครงการ: เชิงภารกิจประจ า 
(Function) 
(1) โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ด้านการวิจัยร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน 
หรือภาค อุตสาหกร รมทั้ งในร ะดับ
ภูมิภาคหรือระดับประเทศ 
โครงการ: เชิงภารกิจยทุธศาสตร์ 
(Agenda/ Area) หรือ  Flagship 
(2) โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ด้านการวิจัยกับชุมชนท้องถิ่นเพื่อแก้ไข
ปัญหาชุมชน ท้องถิ่น 
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3.2.2 สรุปภาพรวมผลการด าเนินงานโครงการในประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 
 

การด าเนินงานด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย มี
งานวิจัยและพัฒนา เป็นหน่วยงานในการบริหารจัดการด้าน
การวิจัยของมหาวิทยาลัย เพื่อก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัย
แห่งวิชาการ สนับสนุนและส่งเสริมการสร้างผลงานวิจัยของ
คณาจารย์ บุคลากรและนักวิจัยในมหาวิทยาลัยสู่การ
เผยแพร่ในระดับชาติและระดับสากล สนับสนุนและส่งเสริม
การสร้างงานวิจัยเพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญา และพัฒนาท้องถิ่น 
น าองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่ได้จากงานวิจัยถ่ายทอดสู่
การเผยแพร่ในระดับชาติและสากล  

“ด้านการสนับสนุนทุนวิจัย” มหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ์มีนโยบายให้สร้างกองทุนเพื่อสนับสนุนงาน 

 

ด้านการวิจัยของอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพงานด้านวิจัย
ของมหาวิทยาลัยให้สูงขึ้น สามารถน าไปใช้ประกอบการ
เรียนการสอน หรือ สามาถน าไปใช้ในการปรับปรุงหรือ
พัฒนาหลักสูตร และยังสามารถไปใช้ประโยชน์แก่สังคม 
นอกจากน้ี มหาวิทยาลัยยังได้ รับทุนสนับสนุนจาก
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(วช.) ส านักงาน 
คณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) และทุนภายนอก
อ่ืนๆ ทั้งน้ี เพื่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายและความ ร่วมมือ
ทางด้านการวิจัยกับนักวิจัยภายในประเทศ/ต่างประเทศ 

 

(1) จ านวนโครงการวิจัยและพัฒนา และงบประมาณในการวิจัยและพัฒนา 
 

 
แผนภูมิ 2.8 จ านวนโครงการ  ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2559-2561 

 
แผนภูมิ 2.9 งบประมาณวิจัยประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2559-2561 
 

ตารางที่ 2.3 สรปุภาพรวมผลการด าเนินงานโครงการในประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 2 
 
 

กลยุทธ์ที ่
 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
จ านวน

โครงการ/
กิจกรรม
ท้ังหมด 

งบประมาณ
เงินแผ่นดิน 

(บาท) 

งบประมาณ
เงินรายได้

(บาท) 

ผลการ
ด าเนินการ 
(โครงการ) 

จ านวน
โครงการ/
กิจกรรม
ท้ังหมด 

งบประมาณ
เงินแผ่นดิน 

(บาท) 

งบประมาณ
เงินรายได้

(บาท) 

ผลการ
ด าเนินการ 
(โครงการ) 

กลยุทธ์ที่ 2.1 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร
ใ ห้ส าม า ร ถส ร้ า ง ส ร ร ค์ ผ ล ง าน วิ จั ย 
สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4 49,000 134,990 4 - - - - 

กลยุทธ์ที่ 2.2 พัฒนาระบบและกลไกการ
บริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ให้ได้ทั้งปริมาณและคุณภาพ 

2 65,800 
 

- 2 5 190,000 337,660 3 

ก ล ยุ ท ธ์ ที่  2 . 3  ส่ ง เ ส ริ ม ง า น วิ จั ย 
สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เพ่ือตอบสนองทิศ
ทางการพัฒนาและแก้ไขปัญหาชุมชน
ท้องถิ่นและประเทศ 

32 9,517,800 - 15 41 14,024,800 - - 

กลยุทธ์ที่ 2.4 สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
การวิ จัย สิ่ งประดิษฐ์ และนวัตกรรม
ร่ ว ม กั บ ภ า ค รั ฐ  ภ า ค เ อ ก ช น  ห รื อ
ภาคอุตสาหกรรม 

4 150,000 299,264 4 1 393,100 - 1 

รวมทั้งสิ้น 42 9,782,600 434,254 25 47 14,607,900 337,660 4 
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(2) งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีเผยแพร่ในระดับนานาชาติ 
ล าดับ ผู้วิจัย ชื่อผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการที่เผยแพร่ รูปแบบการเผยแพร่/ตีพิมพ ์

1 K. Ratananikom Antimicrobial effect against animal pathogenic 
bacteria by essential oils. 

Journal of Mahanakorn 
Veterinary. 11(2): 69-78 

2 K. Ratananikom Utilization of waste materials for microbial carrier 
in wastewater treatment. 

BioMed Research 
International 2016: 1-8 

3 Keeravit Petjul Expression and application of recombinant 
MrRPGH gene from eyestalk of giant freshwater 
prawn (Machrobrachium rosenbergii de Men) 
againt bacterial infection 

 

4 Keeravit Petjul The Development of the Efficient Teaching 
Method for English Training though The Use of 
Problem  -Based Learning (PBL) for the Youth 
Guide for Preparing for the Readiness to be the 
Member of ASEAN Community 

 
 

 

(3) ผลงานวิชาการท่ีได้รับการจดลขิสิทธิแ์ละได้รับรองคุณภาพจากหน่วยงานท่ี เชื่อถือได้ 
ล าดับ ชื่อผลงานวิชาการที่ได้รับการจดลิขสิทธิ์และ

ได้รับรองคุณภาพจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้ 
วัน/เดือน/ป ี

ที่จดลิขสิทธิแ์ละได้รับรองคณุภาพ 
ชื่อผู้ท าผลงานวิชาการ 

1 Philosophy of the Truth in Nature on 
Contemporary Fabric Designs 

27 กรกฎาคม 2560 นายกิตติ์ธนัตถ์  ญาณพิสิษฐ์ 

2 สื่อนิทานมัลติมีเดีย เรื่อง “มหัศจรรย์มันส าปะหลัง” 21 กันยายน 2560 นางสาวจีรนันท์  วัชรกุล 

 
(4) ผลงานการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ (BEST PRACTICE) 

 

1. โครงการวิจัยเรื่อง บทบาทชุมชนกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน กรณีศึกษา หมู่บ้านวัฒนธรรมผู้
ไทบ้านโคกโก่ง อ าเภอกุฉินารายณ์  จังหวัดกาฬสินธุ์ 

ช่วงระยะเวลาด าเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผลส าเร็จ 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
ปีงบประมาณ 2560 162,000 หมู่บ้านวัฒนธรรมผู้ไทบ้านโคก

โก่ง เข้าร่วมจ านวน 30 คน 
เสริมสร้างความเข้มแข็ง ให้กับชุมชนให้สามารถพึง
ตนเองได้และต้นแบบให้กับชุมชนอื่น 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะผู้วิจัยได้ลงพื้นที่ภาคสนาม โดยร่วมจัดกิจกรรมถอดบทเรียน
ร่วมกับชุมชนโดยมีผู้น าชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน 
ประชาชนและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว 
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2. โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัยสู่ชุมชน ปี 2560  

ช่วงระยะเวลาด าเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผลส าเร็จ 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
ปีงบประมาณ 2560 41,329 ประชาชนในพื้นเข้าร่วม  

85 คน 

ยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับชุมชนด้านสุขภาพชุมชน 
ด้านวัฒนธรรม และด้านเศรษฐกิจฐานราก 

 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. แนวทางการขับเคลื่อนความเป็นพลเมืองของประชาชนในเทศบาลเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ 

ช่วงระยะเวลาด าเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผลส าเร็จ 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
ปีงบประมาณ 2560 298,000 กลุ่มผู้น าชุมชนเข้าร่วม 

 18 คน 
ผลการศึกษาสามรถน าไปใช้เป็นต้นแบบด้านการมีส่วน
ร่วมทางการเมืองของประชาชนได้ 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ได้ช้ีแจงโครงการวิจัยและจัดประชุมกลุ่มย่อยเพื่อค้นหาสภาพปัจจุบัน  โดยได้ให้ความส าคัญกับปัญหาการมีจิตส านึกของ
พลเมือง ตลอดจนแนวทางในการพัฒนาพลเมือง โดยเลือกกลุ่มเป้าหมายประชาชนในพื้นที่เทศบาลเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็น
ต้นแบบในการศึกษา การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน  
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(5) กิจกรรมสนับสนุน ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 
 

1. โครงการ “ส่งเสริมสนับสนุนการส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาตแิละนานาชาติ ในงาน 
“มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 (Thailand Research Expo 2017)” 

ช่วงระยะเวลาด าเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผลส าเร็จ 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
23 - 27 สิงหาคม 2560 25,000 จ านวนงานวิจัยส่งเข้าร่วม 

 2 โครงการ 
ผลงานวิจัยได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติและ
นานาชาติ 

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. โครงการส่งเสริมการจดสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในเชิงพาณิชย์ 

ช่วงระยะเวลาด าเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผลส าเร็จ 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 

และวันที่ 30 มิถุนายน 2560  
40,000 จ านวน 60 คน นักวิจัยได้รับความรู้เรื่องการรับรองผลงาน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ ได้ เข้ าร่วมน าเสนอ
ผลงานวิจัย ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 
(Thailand Research Expo 2017)” โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อเป็นเวทีระดับประเทศในการน าเสนอผลงานวิจัยใน
รูปแบบต่างๆ ทั้งน้ี มหาวิทยาลัยฯ ได้ส่งผลงานวิจัยเข้า
ร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงานดังกล่าว จ านวน 2 
โครงการ คือ 
     (1) โครงการวิจัย เรื่อง ศักยภาพในการเพิ่มมูลค่าของ
พุทราในผลิตภัณฑ์ขนมอบ : หัวหน้ าโครงการ นาง
กรรณิการ์  ห้วยแสน  
     (2) โครงการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อสารออกฤทธ์ิ
ทางชีวภาพของผงสีแดงจากแก่นฝางเม่ือผ่านกระบวนการ
ท าแห้งเพื่อประยุกต์ในผลิตภัณฑ์อาหารชนิดอิมัลชัน : 
หัวหน้าโครงการวิจัย นางพนอจิต  นิติสุข 

ในการด าเนินโครงการดังกล่าว มีผู้สนใจเข้าร่วม ซึ่งเป็นคณาจารย์ ผู้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย นักวิจัย 
บุคลากร และผู้สนใจทั่วไป  จ านวน 60 คน ซึ่งหลังจากอบรมนักวิจัยได้ยื่นผลงานที่เกิดจากการวิจัยขอจด
สิทธิบัตรและลิขสิทธ์ิ และได้รับการรับรองแล้วจ านวน 2 ผลงาน 
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3.3 ผลการด าเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 
 

3.3.1 สรุปภาพรวมผลการด าเนินงานตัวชี้วัดในประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : บริการวิชาการและวิชาชีพที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่น 
เป้าประสงค์ : บริการวิชาการ และวิชาชีพที่ได้มาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนท้องถิ่นและประเทศ 

ตัวชี้วดั 
ค่าเปา้หมาย 2560 ปีงปม. พ.ศ. 2560 ปีงปม. พ.ศ. 2561 
หน่วยนับ จ านวน ผลส าเร็จ ผลต่าง % ค่าเปา้หมาย ผลส าเร็จ 

(1) ระดับความส าเร็จการบริการวิชาการแก่สังคม ระดับ 4 5 20.00 4 3 
(2) จ านวนโครงการบริการวิชาการที่เป็น Best Practice โครงการ 1 10 90.00 N/A - 
(3) ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีส่วนร่วมในการให้บริการวิชาการแก่สังคม ร้อยละ 70 87.08 19.61 N/A - 
(4) จ านวนผู้เข้ารับบริการวิชาการและองค์ความรู้/หมู่บ้าน/หรือต าบล/หรืออ าเภอ คน 2,600 3,910 33.50 N/A - 
(5) จ านวนแหล่งให้บริการวิชาการและวิชาชีพที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาต ิ

แหล่ง 5 1 -400.00 N/A - 

(6) จ านวนโครงการบริการวิชาการที่บูรณาการร่วมกับการเรียนการสอน/หรือการวิจัย โครงการ 26 35 25.71 N/A - 
(7) ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ ร้อยละ 85 87.14 2.46 N/A - 
(8) จ านวนโครงการบริการวิชาการที่เผยแพร่ผ่านระบบสารสนเทศ/หรือเว็บไซต์ /
หรือสื่อประชาสัมพันธ์ 

โครงการ 1 16 93.75 N/A - 

(9) จ านวนโครงการ/กิจกรรมอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ โครงการ 5 11     N/A - 
(10) ระดับความส าเร็จของการด าเนินการส่งเสริมและสืบสานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ 

ระดับ 3 5  N/A - 

(11) จ านวนหลักสูตรที่มีการบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการ
เรียนการสอน 

หลักสูตร 10 5  N/A - 

(12) จ านวนศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ศูนย ์ 2 2  N/A - 
(13) จ านวนโครงการ/กิจกรรมการเผยแพร่โครงการอันเน่ืองมาจากแนวพระราชด าริ โครงการ 3 6  N/A - 

เฉลี่ยผลส าเร็จของการด าเนนิงานเมื่อเปรียบเทียบกบัค่าเปา้หมายปี งปม.61 คดิเป็นร้อยละ 84.62    

 
*** หมายเหตุ 1. N/A ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หมายถึง ไม่ขอรับการประเมินในรอบปีงบประมาณนั้น เนื่องจากกระบวนการด าเนินงานยังไม่พร้อม 

หรือไม่มีการด าเนินการในปีงบประมาณ นั้น 
 2. N/A ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หมายถึง ไม่มีการด าเนินการในปีงบประมาณ นั้น เนื่องจากเปลี่ยนเปูาหมายการด าเนินงาน 

กลยุทธ์ท่ี 3.1 พัฒนาระบบ  
กลไกการให้บริการวิชาการท่ีได้
มาตรฐาน 

กลยุทธ์ที่ 3.2 สร้างชุมชนต้นแบบ
หมู่บ้านมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

กลยุทธ์ท่ี 3.3 ส่งเสริมการ
ให้บริการวิชาการท่ีเกิด
ประโยชน์สอดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชนท้องถิ่น 

  

ปัจจัยแห่งความส าเร็จในการด าเนินโครงการ (Critical Success 
Factors(CSF’s)) โครงการ: เชิงภารกจิประจ า 

(Function) 
(1) โครงการพัฒนาปรับปรุงกฎระเบียบการ
บริการวิชาการที่ทันสมัย 
(2) โครงการพัฒนาด้านทักษะให้แก่บุคลากร
การมีความสามารถให้การบริการวิชาการแก่
ชุมชนท้องถ่ิน และหน่วยงานภายนอก 
โครงการ: เชิงภารกิจยุทธศาสตร์ (Agenda/ 
Area) หรือ  Flagship 
(1 )  ส นับสนุนบุคลากรให้ ได้ รับการ ข้ึน
ท ะ เ บี ย น เ ป็ น ที่ ป รึ ก ษ า ไ ท ย ข อ ง
กระทรวงการคลังในด้านต่างๆ  
(2 ) โครงการส่ง เสริมให้บุคลากรบริการ
วิชาการแก่หน่วยงานภายนอกเพื่อก่อให้เกิด
รายได้แก่มหาวิทยาลัย 

โครงการ: เชิงภารกิจประจ า Function) 
(1) โครงการหมู่บ้านมหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
( 2 )  โครงการอ นุรั ก ษ์พัน ธุกรรมพืชอั น
เน่ือ งมาจากพระราชด า ริ มหา วิทยาลั ย
กาฬสินธ์ุ 
(3) โครงการบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงกับการเรียนการสอน 
โครงการ: เชิงภารกิจยุทธศาสตร์ (Agenda/ 
Area) หรือ  Flagship 
(1) พัฒนาพื้นที่ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมภูสิงห์เป็น
แหล่งเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวเชิงเกษตรโดยยึด
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสร้างรายได้
ให้กับมหาวิทยาลัย 
(2) พัฒนาผลิตภัณฑ์จากผลงานวิจัยให้เป็น
ผลิตภัณฑ์ของมหาวิทยาลัย 

โครงการ: เชิงภารกจิประจ า 
(Function) 
(1) โครงการคลินิกเทคโนโลยีเพื่อบริการ
วิชาการและการบริการวิชาการสู่ ชุมชน
ท้องถ่ิน 
(2)  โครงการเครือข่ายความร่วมมือกับ
หน่วยงานภายนอกในการบูรณาการวิชาการ
เพื่อตอบโจทย์แก้ปัญหาชุมชนท้องถ่ิน 
โครงการ: เชิงภารกิจยุทธศาสตร์ 
(Agenda/ Area) หรือ  Flagship 
(1) โครงการส่งเสริมและพัฒนาศูนย์การ
เรียนรู้และฝึกอบรม เผยแพร่และบริการ
วิชาการแก่สังคมเพื่อเป็นแหล่งรายได้ของ
มหาวิทยาลัย 
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3.3.2 สรุปภาพรวมผลการด าเนินงานโครงการในประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 
 

การบริการวิชาการสู่สังคม เป็นหนึ่งในภารกิจ
หลักของมหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ มีวัตถุประสงค์เพื่อการ
บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับชุมชนที่
สอดคล้องกับความต้องการของสังคมเช่ือมโยงสู่การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมทั้งการฟื้นฟู
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญา
ท้อง ถ่ินให้ เกิดความยั่งยืน โดยมี เปูาหมาย “เป็น
ศูนย์กลางบริการวิชาการ และวิชาชีพที่ได้มาตรฐาน 
สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนท้องถ่ินและ
ประเทศ” ทั้งน้ี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มีการให้บริการแก่
ชุมชน และสังคม ที่หลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการ  

ให้บ ริการวิชาการของโรงพยาบาลสัตว์ เพื่ อชุมชน         
การให้บริการวิชาการของศูนย์วิจัยและฝึกอบรมภูสิงห์ที่
จะเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะใน
อนาคต  การให้บริการของคลินิกเทคโนโลยีที่ได้รับการสนุ
นับจาก กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและส่งเสริมอาชีพ
ตามนโยบายของรัฐบาล และการให้บริการวิชาการตาม
โครงการอันเ น่ืองมาจากแนวพระราชด า ริ  อีกทั้ ง
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ยังได้สนองนโยบายประเทศในการ
ให้บริการวิชาการแบบบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์เพื่อ
พัฒนาพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ และกลุ่มจังหวัด อีกทางหน่ึง
ด้วย 

 
 
 

(1) จ านวนโครงการบริการวิชาการ และงบประมาณด าเนินการ 
 

 
แผนภูมิที่ 2.10 จ านวนโครงการ  ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2559-2561 

 
แผนภูมิที่ 2.11 งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2559-2561 
 
 
 

ตารางที่ 2.4 สรปุภาพรวมผลการด าเนินงานโครงการในประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 3 
 
 

กลยุทธ์ที ่
 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
จ านวน

โครงการ/
กิจกรรม
ท้ังหมด 

งบประมาณ
เงินแผ่นดิน 

(บาท) 

งบประมาณ
เงินรายได้

(บาท) 

ผลการ
ด าเนินการ 
(โครงการ) 

จ านวน
โครงการ
/กิจกรรม
ท้ังหมด 

งบประมาณ
เงินแผ่นดิน 

(บาท) 

งบประมาณ
เงินรายได้

(บาท) 

ผลการ
ด าเนินการ 
(โครงการ) 

กลยุทธ์ที่ 3.1 พัฒนาระบบ  กลไก
การให้บริการวิชาการที่ได้มาตรฐาน 

2 99,000 50,000 2 1 40,000 - - 

กลยุทธ์ที่ 3.2 สร้างชุมชนต้นแบบ
หมู่บ้านมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์โดยยดึ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจและคุณภาพ 

1 48,000 - 1 14 1,286,600 - 4 

กลยุทธ์ที่ 3.3 สง่เสริมการให้บริการ
วิชาการที่เกิดประโยชน์สอดคล้องกับ
ความต้องการของชุมชนท้องถิ่น 

74 8,278,300 1,396,600 74 41 11,709,800 414,160 15 

รวมทั้งสิ้น 77 8,425,300 1,446,600 77 56 13,036,400 414,160 19 
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(2) การให้บริการวิชาการโรงพยาบาลสัตว์ 
 

โรงพยาบาลสัตว์ให้บรกิารวิชาการด้านการดูแล
รักษาสัตว์ปุวยควบคู่ไปกับการส่งเสริมการเรียนการ
สอนโดยเน้นการได้ปฏิบัติจริงของนักศึกษา และ
ให้บริการรักษาสัตว์ปุวยทุกชนิดไม่ว่าจะเป็น สุนัข แมว 
สุกร โค กระบือ และไก่ชน  รวมไปถึงรับปรึกษาปัญหา
ด้านสุขภาพสัตว์  ฉีดวัคซีน ท าหมันสุนัขและแมว ฯลฯ  

โรงพยาบาลสัตว์เพื่อชุมชนเป็นโรงพยาบาล
สัตว์ที่มีความพร้อมด้านการรักษาด้วยอุปกรณ์และ  

เครื่ อ งมือที่ ทันสมัย  อย่ าง เ ครื่ อ งอั ลตร้ าซาวด์      
เครื่องเอ็กซเรย์ ฯลฯ ห้องปฏิบัติการต่างๆที่สนับสนุน
การตรวจรักษาสัตว์ปุวยเช่น ห้องปฏิบัติการทางพยาธิ
วิทยา ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา และห้องปฏิบัติการ
ปรสิตวิทยา ท าให้การตรวจรักษาที่โรงพยาบาลสัตว์
เพื่อชุมชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับ
สัตวแพทย์ที่ท าการรักษาเป็นผู้ช านาญการด้านรักษา
โรคสัตว์เป็นอย่างดี 

 

 

แผนภูมิที่ 2.12 สรุปผลการด าเนินงานโรงพยาบาลสัตว์เพื่อชุมชน 
 
 

การให้บริการโรงพยาบาลสัตว์เพ่ือชุมชน 
ช่วงระยะเวลา

ด าเนินการ 
งบประมาณ (บาท) 

ผลส าเร็จ 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

ปีงบประมาณ 2560 1,086,600 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ให้บริการ  
จ านวน 929 คร้ัง 

1. ชุมชนและสังคมมีความมั่นใจในคุณภาพการ
ให้บริการ 
2 .  เป็ นสถาน ท่ีฝึ กประสบการณ์ ให้ นั ก ศึกษา
ปฏิบัติงานจริง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

การบริการด้านการ
รักษาพยาบาลสัตว์, 

663, 71% 

การบริการด้านดูแล
และส่งเสริมสุขภาพ
สัตว์, 220, 24% 

การบริการด้านการ
รักษาสัตว์ทาง

ศัลยกรรม, 46, 5% 

การบริการด้านการรักษาพยาบาลสัตว์ 

การบริการด้านดูแลและส่งเสริมสุขภาพสัตว์ 

การบริการด้านการรักษาสัตว์ทางศัลยกรรม 
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(3) การให้บริการวิชาการคลินิกเทคโนโลยี 
 

โครงการ/กิจกรรม 
ช่วงระยะเวลา

ด าเนินการ 
พื้นที่ด าเนนิการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. โครงการบริการให้ค าปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี ปีงบประมาณ 2560 ครอบคลุ มพื้น ท่ี จั งหวั ด
กาฬสินธุ์ และออกบริการ
คลินิกเคลื่อนท่ี 12 คร้ัง 

150,000 

2. โครงการเทคโนโลยีการเลี้ยงไก่พื้นเมืองและไก่ลูกผสมพื้นเมืองไทย
พันธุ์ชี จังหวัดกาฬสินธุ ์ 

ปีงบประมาณ 2560 วิสาหกิจชุมชนศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ 
ต าบลห้วยโพธ์ิ อ าเภอเมือง 
จังหวัด กาฬสินธุ์   

189,800 

3. โครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์การเลี้ยงกุ้งก้ามกรามล าปาวปีท่ี1    ปีงบประมาณ 2560 ก ลุ่ ม เ ก ษ ต ร เ ลี้ ย ง กุ้ ง
ก้ามกราม ต าบลบัวบาน 
อ าเภอยางตลาด จังหวัด
กาฬสินธุ์ 

240,000 

4. โครงการพัฒนาและยกระดับสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์   บาท ปีงบประมาณ 2560 พื้น ท่ีจังหวัดบุ รีรัม ย์และ
จังหวัดอุดรธานี จ านวน ๖  
ราย 

900,000 

รวมเป็นเงินงบประมาณด าเนินการทั้งสิ้น 1,479,800 
 
 
 
 

การให้บริการวิชาการคลินิกเทคโนโลยี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ออกให้บริการคลิกเทคโนโลยีเคลื่อนท่ี บ าบัดทุกข์  บ ารุงสุข  สร้างรอยยิม้ให้ประชาชน 
 

ออกให้บริการคลิกเทคโนโลยีเคลื่อนท่ีถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงไก่พ้ืนเมืองและไก่ลูกผสมพ้ืนเมืองไทยพันธุ์ชี 
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(4) การให้บริการวิชาการศูนย์วิจัยและฝึกอบรมภูสิงห์ 
 

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมภูสิงห์ มีภารกิจส าคัญ 4 
ด้านคือ สร้างและสนับสนุนงานวิจัยทางเกษตร การ
ฝึ กอบ รมแ ละบ ริกา รวิ ช าการอาชี พ เ กษตรกรรม           
การพัฒนางานฟาร์มเชิงธุรกิจตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และภารกิจด้านการสร้างความร่วมมือทางวิชาการ
กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรม
ภูสิงห์   ทั้งน้ีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  มีนโยบายพัฒนา   

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมภูสิงห์ให้เป็นศูนย์วิจัยและฝึกอบรม
อย่างเต็มรูปแบบ ถูกต้องตามหลักวิชาการ และหลักสากล  
มีภารกิจด้านการเกษตรที่หลากหลาย ได้แก่  การเลี้ยง
สัตว์  การปลูกพืช  และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าโดยมี
กิจกรรมของ แผนกพืชศาสตร์ สัตวศาสตร์ ประมง 

 
 

การให้บริการศูนย์วิจัยและฝึกอบรมภูสิงห์   
ช่วงระยะเวลา

ด าเนินการ 
งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร (บาท) 
ผลส าเร็จ 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
ปีงบประมาณ 2560 2,565,600 1. จ านวนผลผลิตแผนกพืชศาสตร์ 

จ านวน 3,016 ต้น 
2. จ านวนผลผลิตแผนกสัตวศาสตร์ 
จ านวน 622 

3. จ านวนผลผลิตแผนกประมง 
จ านวน 52,651 ตัว 

การบริการวิชาการของศูนย์วิจัยและฝึกอบรมภู
สิงห์สามารถสร้างรายได้ให้กับมหาวิทยาลัยได้
อีกทางหนึ่ง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตมันส าปะหลัง 

กลุ่มบริษัทน้ าตาลมิตรผลร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปรับใช้และขยายผลเทคโนโลยีจากงานวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตมันส าปะหลัง 
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(5) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าร ิ
 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ได้ รับพระราชทานพระราชานุญาตให้ เข้า ร่วมสนอง
พระราชด า ริ  ในโครงการอนุ รักษ์พันธุกรรมพืช อัน
เน่ืองมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี และแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ์ เป็นกรรมการเพื่อขับเคลื่อนโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ โดยได้รับ
จัดสรรงบประมาณ เป็นจ านวนทั้งสิ้น 1,086,600 บาท  
และมี กิจกรรมด าเนินการ จ านวน 8 กิจกรรม ดังน้ี 

 

กิจกรรมที่ 1 ปกปักพันธุกรรมพืช 
กิจกรรมที่ 2 ส ารวจและเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช 
กิจกรรมที่ 3 ปลูกรักษาพันธุกรรมพืช 
กิจกรรมที่ 4 อนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช 
กิจกรรมที่ 5 ศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช 
กิจกรรมที่ 6 วางแผนพัฒนาทรัพยากร 
กิจกรรมที่ 7 สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
กิจกรรมที่ 8 พิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
 

 

 
แผนภูมิที่ 2.13 สรุปผลการด าเนินงานโครงการอันเนือ่งมาจากแนวพระราชด าริ 

 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าร ิ
ช่วงระยะเวลา

ด าเนินการ 
งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร (บาท) 
ผลส าเร็จ 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
ปีงบประมาณ 2560 1,086,600 โครงการทุกโครงการด าเนินแล้วเสร็จ

ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 
ผลการด า เนิน งานโครงการ/กิจกรรมบรรลุ
วัตถุประสงค์ของโครงการทุกโครงการ 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 1 ปกปัก
พันธุกรรมพืช,  150,000  

กิจกรรมที่ 2 ส ารวจและ
เก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช,  

70,000  

กิจกรรมที่ 3 ปลูกรักษา
พันธุกรรมพืช,  86,300  

กิจกรรมที่ 4 อนุรักษ์และ
ใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช,  

525,000  

กิจกรรมที่ 5 ศูนย์ข้อมูล
พันธุกรรมพืช,  24,600  

กิจกรรมที่ 6 วางแผน
พัฒนาทรัพยากร,  51,000  

กิจกรรมที่ 7 สร้างจิตส านึก
ในการอนุรักษ์พันธุกรรม

พืช,  55,700  

กิจกรรมที่ 8 พิเศษ
สนับสนุนการอนุรักษ์

พันธุกรรมพืช,  124,000  

กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอนุรักษแ์ละใช้ประโยชน์พนัธุกรรมพืช 
การใช้สมุนไพรเพื่อความงามบนใบหน้าและผิวกายของชาวผู้ไท  
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(6) ผลงานการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ (BEST PRACTICE) 
 

1. โครงการแผนบูรณาการสรา้งรายได้จากการท่องเท่ียวและบริการ 

ช่วงระยะเวลาด าเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผลส าเร็จ 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
เดือนตุลาคม 2559 – เดือน

สิงหาคม 2560 
1,947,000 1.ผู้ผ่านการอบรมมัคคุเทศก์

ท้องถ่ิน จ านวน 80 คน 
2.ผู้ผ่านการอบรมภาษาอังกฤษ
เพื่อส่ ง เส ริมการท่อง เ ท่ียว 
จ านวน 80 คน 

3 .หนั งสือ เล่ า เ ร่ืองกาฬสิน ธุ์ 
จ านวน 300 เล่ม 

1.ผู้ผ่านการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรท้องถ่ินเพื่อ
ส่งเสริมการท่องเท่ียว จ านวน 195 คน 
2.ผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวของ
จังหวัดกาฬสินธุ์ประเภทกล้วย 
3.ผู้ผ่านการอบรมแปรรูปผลิตภัณฑ์ จ านวน 35 คน 
และกลุ่มชุมชนมีผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 10 ผลิตภัณฑ์ 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2. โครงการ “ขนมข้าวเหนียวเขาวง มหัศจรรย์แห่งเมืองน้ าด า Khaowng sticky rice Dessert , A  
Wonderful thing only @ Black Water City” 

ช่วงระยะเวลาด าเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผลส าเร็จ 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
7 มีนาคม 2561 31,140 บุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วม 

จ านวน 25 คน 
ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเท่ียวจังหวัดกาฬสินธุ์เพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างรายได้ให้กับชุมชน 
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3. โครงการนวัตกรรมดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 การสร้างสื่อการเรียนการสอนเสมือนจริง AR 

ช่วงระยะเวลาด าเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผลส าเร็จ 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
วันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2561 100,000 ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 30 คน บุคลากรทางการศึกษาสามารถสร้างแอพพลิเคชั่น

สนับสนุนการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีเสมือน
จริง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

4. โครงการเสริมสรา้งขีดความสามารถในการพัฒนาธุรกิจชุมชนเชิงพาณิชย์ 

ช่วงระยะเวลาด าเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผลส าเร็จ 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
8 – 10 มีนาคม 2560 40,000 ค ณ า จ า ร ย์ แ ล ะ นั ก ศึ ก ษ า

สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชา
การการจัดการท่ัวไป และ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

เพิ่มช่องทางทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการ
ชุมชน สามารถบริหารจัดการธุรกิจชุมชนเชิง
พาณิชย์เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพให้กับชุมชน 
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5. โครงการบริการวิชาการทางด้านวิทยาศาสตรแ์ละภาษาอังกฤษ ให้แก่โรงเรียนมัธยมศึกษาในพ้ืนท่ีจังหวัด
กาฬสินธุ์ 

ช่วงระยะเวลาด าเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผลส าเร็จ 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
14 – 16 ธันวาคม 2559 150,000 นักเรียนโรงเรียนสมเด็จพิทยา

คมและโรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา
เข้ารับการฝึกอบรม จ านวน 
60 คน 

1) การเสริมความรู้ภาษาอังกฤษให้กับโรงเรียนใน
จังหวัดกาฬสินธุ์ 
2) บูรณาการการเรียนการสอน การบริการวิชาการ 
การวิจัยในชั้นเรียน 
3) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
เพิ่มข้ึน 
4) สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบริการทาง
วิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์และโรงเรียน
ในจังหวัดกาฬสินธุ์ 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

6. โครงการกฎหมายเคลื่อนท่ีสู่ชุมชุน 

ช่วงระยะเวลาด าเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผลส าเร็จ 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
15 กุมภาพันธ์ 2561 58,700 โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา กรป.

กลางอุปถัมป์ 
กลุ่มเยาวชนได้รับความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเกิดจิตนึก
ท่ีดีในการอยู่ร่วมกับสังคม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
โดยได้จัดขึ้นเป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน และได้รับการตอนรับเป็นอย่างดีจาก ผู้อ านายการโรงเรียน ผู้บริหาร คณะครูนักเรียน และได้รับ
เกียรติจาก นายอ าเภอนาคู เป็นประธานในพิธี  
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3.4 ผลการด าเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 
 

3.4.1 สรุปภาพรวมผลการด าเนินงานตัวชี้วัดในประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เป้าประสงค์ : อนุรักษ์และเผยแพร่ด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ตัวชี้วดั 
ค่าเปา้หมาย 2560 ปีงปม. พ.ศ. 2560 ปีงปม. พ.ศ. 2561 
หน่วยนับ จ านวน ผลส าเร็จ ผลต่าง % ค่าเปา้หมาย ผลส าเร็จ 

(1) ระดับความส าเร็จระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ระดับ 5 4.38 -14.16 4 3 
(2) ร้อยละโครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ร้อยละ 85 91.52 7.12 N/A - 
(3) ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมในการอนุรักษ์
พัฒนาและสร้างเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมต่อจ านวนนักศึกษา
ทั้งหมด 

ร้อยละ 80 82.27 2.76 N/A - 

(4) จ านวนองค์ความรู้ ภูมิปัญญาพ้ืนบ้านที่รวมรวมและเผยแพร่ องค์
ความรู ้

10 9 -11.11 N/A - 

(5) จ านวนโครงการ/กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมที่มีการบูรณาการกับ
ชุมชน ท้องถิ่นทั้งหน่วยงานภาค เอกชน 

โครงการ 1 6 83.33 N/A - 

(6) จ านวนโครงการ/กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมที่มีการบูรณาการกับ
การเรียนการสอน/หรือการวิจัย 

โครงการ 5 5 - N/A - 

(7) จ านวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม โครงการ 20 25 20.00 N/A - 
(8) จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม คน 3,400 5,117 33.55 N/A - 
(9) ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมท่ีแล้วเสร็จตามระยะเวลาท่ี
ก าหนด 

ร้อยละ 80 90.13 11.24 N/A - 

(10) จ านวนโครงการด้านศิลปวัฒนธรรมท่ีเผยแพร่ข้อมูล
สารสนเทศผ่านเว็บไซต์ด้านศิลปวัฒนธรรมและให้บริการองค์
ความรู้แก่ชุมชนท้องถ่ิน 

โครงการ 1 9 88.89 N/A - 

เฉลี่ยผลส าเร็จของการด าเนนิงานเมื่อเปรียบเทียบกบัค่าเปา้หมายปี งปม.61 คดิเป็นร้อยละ 90    

 
*** หมายเหตุ 1. N/A ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หมายถึง ไม่ขอรับการประเมินในรอบปีงบประมาณนั้น เนื่องจากกระบวนการด าเนินงานยังไม่พร้อม 

หรือไม่มีการด าเนินการในปีงบประมาณ นั้น 
2. N/A ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หมายถึง ไม่มีการด าเนินการในปีงบประมาณ นั้น เนื่องจากเปล่ียนเป้าหมายการด าเนินงาน 

กลยุทธ์ท่ี 4.1 ส่งเสริม สนับสนุน จัดกิจกรรมเพ่ืออนุรักษ์
และเผยแพร่ด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

กลยุทธ์ท่ี 4.2 สร้างเครือข่ายการเรียนรู้และปลูกจิตส านึกรัก
ด้านศิลปวัฒนธรรมและค่านิยมในความเป็นไทย 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จในการด าเนินโครงการ (Critical Success Factors(CSF’s)) 

โครงการ: เชิงภารกจิประจ า (Function) 
(1) โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือการอนุรักษ์ 
ฟ้ืนฟู และน าองค์ความรู้ดา้นศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นเผยแพร่สู่สาธารณะชน 
โครงการ: เชิงภารกจิยุทธศาสตร์ (Agenda/ Area) หรือ  
Flagship 
(1) โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมภูไทโลก 
(2) โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประสาทข้าว 

โครงการ: เชิงภารกจิประจ า (Function) 
(1) โครงการส่งเสริมและสนับสนุนจัดกิจกรรมการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม /ภูมิปัญญาทอ้งถิ่นให้แก่นักศึกษาและ
บุคลากร 
(2) โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านการอนุรักษ์และสืบ
สานด้านศิลปวัฒนธรรม/ภูมิปัญญาท้องถิ่น/อาเซียน 
5) โครงการบูรณาการศิลปวัฒนธรรม /ภูมิปัญญาท้องถิ่น กับ
การเรียนการสอนและงานวิจัย 
โครงการ: เชิงภารกจิยุทธศาสตร์ (Agenda/ Area) หรือ  
Flagship 
( 1 )  โ ค ร ง กา ร จั ด ตั้ ง ศู น ย์ ก า ร เ รี ย น รู้ แ ล ะถ่ า ย ท อ ด
ศิลปวัฒนธรรม/ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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3.4.2 สรุปภาพรวมผลการด าเนินงานโครงการในประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 
  

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์เป็นมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ใน
ท้องถิ่นอีสานที่มีศิลปะและวัฒนธรรมที่ดีงามควรค่าแก่การ
อนุรักษ์ของดีของไทยอีสานและธ ารงรักษาไว้ซ่ึงความเป็น
ชานติไทย ซ่ึงถือได้ว่าเป็นโอกาสอันดีของมหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ์ ที่จะน าเอาศาสตร์และองค์ความรู้ที่มีอยู่ภายใต้
บริบทของมหาวิทยาลัยไปส่งเสริม สนับสนุนการอนุรักษ์ 
และรักษาให้คงอยู่ต่อไป ดังน้ัน การด าเนินงานด้านการ
บ า รุงศิลปะและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยจึง เป็น
โครงการ/กิจกรรมที่เ ก่ียวข้องกับการพัฒนาศิลปะและ
วัฒนธรรมอีสาน เช่น วันวิสาขบูชา วันลอยกระทง วัน
ประเพณีสงกรานต์ การจัดท าโครงการสืบสานวัฒนธรรม
ไทยอีสาน ทั้งน้ีได้ผสมผสานศิลปวัฒนธรรมสากล และการ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับตา่งประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยน
และเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม ฯลฯ เพื่อเป็นการ
อนุรักษ์ของดีของไทยภาคอีสานให้ควบคู่กับความเป็นชาติ
ไทย  ซ่ึงถือเป็นประเพณีที่ดีงามของชาวไทยให้ด ารงอยู่คู่
ชุมชนท้องถิ่นอีสานสืบไป 

( 1 )  จ า น ว น โ ค ร ง ก า ร ด้ า น ก า ร ท า นุ บ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรม และงบประมาณด าเนินการ 

 
แผนภูมิที่ 2.14 จ านวนโครงการประจ าปงีบประมาณพ.ศ.2559-2561 

 
แผนภูมิที่ 2.15 งบประมาณจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2559-2561 

 
 
 

ตารางที่ 2.5 สรปุภาพรวมผลการด าเนินงานโครงการในประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 4 
 
 

กลยุทธ์ที ่
 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
จ านวน

โครงการ/
กิจกรรม
ท้ังหมด 

งบประมาณ
เงินแผ่นดิน 

(บาท) 

งบประมาณ
เงินรายได้

(บาท) 

ผลการ
ด าเนินการ 
(โครงการ) 

จ านวน
โครงการ
/กิจกรรม
ท้ังหมด 

งบประมาณ
เงินแผ่นดิน 

(บาท) 

งบประมาณ
เงินรายได้

(บาท) 

ผลการ
ด าเนินการ 
(โครงการ) 

กลยุทธ์ที่ 4.1 ส่งเสริม สนับสนุน จัด
กิจกรรมเพ่ืออนุรักษ์และเผยแพร่ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

15 2,029,400 120,000 15 27 1,860,171 49,900 16 

กลยุทธ์ที่ 4.2 สร้างเครือข่ายการ
เรียนรู้และปลูกจิตส านึกรักด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและค่านยิมในความ
เป็นไทย 

3 141,500 12,600 3 3 175,229 - 2 

รวมทั้งสิ้น 18 2,170,900 132,600 18 30 2,035,400 49,900 18 
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(2) ผลงานการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ (BEST PRACTICE) 
 

1. โครงการวิสาขบูชา วันพุทธศาสนาโลก ประจ าปี 2560 

ช่วงระยะเวลาด าเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผลส าเร็จ 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
9 พฤษภาคม 2560 20,000 บุ ค ล า ก ร แล ะ นั ก ศึ ก ษ า ร่ ว ม

โครงการ จ านวน 150  คน 
ท านุบ ารุงศาสนาและสืบสานอนุรักศิลปวัฒนธรรม
ไทย 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. โครงการสุขสันต์วันสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย ประจ าปี 2561 

ช่วงระยะเวลาด าเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผลส าเร็จ 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
11 เมษายน 2560  
10 เมษายน 2561 

25,800 บุคล ากรและนั ก ศึกษา ร่ว ม
โครงการ จ านวน 250 คน 

ชุมชนรอบมหาวิทยาลัยและผู้อาวุโสชุม เข้าร่วม
โครงการ จ านวน 18 คน 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. โครงการกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ประจ าปี 
2560 
ช่วงระยะเวลา

ด าเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผลส าเร็จ 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
7 กรกฎาคม 

2560 
20,000 บุคล ากรแล ะ

นัก ศึกษาร่วม
โ ค ร ง ก า ร 
จ า น วน  5 3 6 
คน 

เค รือ ข่ายความ
ร่วมมือด้านท านุ
บ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรม
กั บ ชุ ม ช น รอ บ
มหาวิทยาลัย 
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4. โครงการสืบสานประเพณีบุญกฐิน 

ช่วงระยะเวลาด าเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผลส าเร็จ 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
31 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 

2560 
33,839 บุ ค ล า ก ร แล ะ นั ก ศึ ก ษ า ร่ ว ม

โครงการ จ านวน 500  คน 
ท านุบ ารุงศาสนาและสืบสาน อนุรักศิลปวัฒนธรรม

ไทย 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5. โครงการสัมมนาวิชาการทางศิลปะและวัฒนธรรมเน่ืองในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  
ประจ าปีการศึกษา 2560 

ช่วงระยะเวลาด าเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผลส าเร็จ 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
9 กันยายน 2560 300,000 บุคล ากรและนั ก ศึกษา ร่ว ม

โครงการ จ านวน 567 คน 
ท านุบ ารุงศาสนาและสืบสาน อนุรักศิลปวัฒนธรรม
ไทย 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6. มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดพิธีไหว้ครูประจ าปี
การศึกษา 2560 
ช่วงระยะเวลา

ด าเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผลส าเร็จ 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
20 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2560 

100,000 บุคล ากรแล ะ
นัก ศึกษาร่วม
โ ค ร ง ก า ร 
จ า น วน  3 8 0 
คน 

แ ส ด ง ค ว า ม
กตั ญญู รู้ คุณ  ผู้
ประสิทธิ์ประสาท
วิชาความรู้ส านึก
รักในความเป็น
ม ห า วิ ท ย า ลั ย
กาฬสินธุ์ 
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3.5 ผลการด าเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5 
 

3.5.1 สรุปภาพรวมผลการด าเนินงานตัวชี้วัดในประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : บริหารจัดการที่มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
เป้าประสงค์ : บริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีวัฒนธรรมองค์กรที่ดี 

ตัวชี้วดั 
ค่าเปา้หมาย 2560 ปีงปม. พ.ศ. 2560 ปีงปม. พ.ศ. 2561 
หน่วยนับ จ านวน ผลส าเร็จ ผลต่าง % ค่าเปา้หมาย ผลส าเร็จ 

(1) ระดับความส าเร็จของแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย 

ระดับ 5 5 - 4 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

(2) ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการ(อาจารย์ประจ า)ท่ีมีต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

ร้อยละ 5 11.9 57.98 5 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

(3) ร้อยละบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีคุณสมบัติครบและย่ืนขอ
ระดับต าแหน่งสูงข้ึน ต่อผู้ท่ีมีคุณสมบัติครบท่ีจะขอระดับต าแหน่ง 

ร้อยละ N/A N/A - 4 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

(4) ระดับความส าเร็จของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ระดับ 4 4 - 4 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

(5) ระดับความส าเร็จแผนการบริหารความเสี่ยง ระดับ 5 5 - 4 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

(6) ระดับความส าเร็จของแผนแนะแนวการศึกษาเชิงรุก ระดับ N/A N/A - 4 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

(7) จ านวนโครงการ/กิจกรรมท่ีอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โครงการ 2 3 33.33 10 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

(8) ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการ(ประจ า)ท่ีมีวุฒิการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 

ร้อยละ 20 26.32 24.01 N/A - 

(9) ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนท่ีศึกษาต่อ/ฝึกอบรมเพื่อ
พัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานและความกว้าหน้าในสายงงาน 

ร้อยละ 10 48.55 79.40 N/A - 

(10) ระดับความส าเร็จการจัดท าแผนกรอบอัตราก าลัง ระดับ 5 5 - N/A - 
(11) จ านวนโครงการ/กิจกรรมเพื่อใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 

โครงการ 5 6 16.67 N/A - 

(12) ร้อยละของบุคลากรท่ีมีผลการประเมินการปฏิบัติงานระดับดี
ข้ึนไป 

ร้อยละ 85 88.55 4.01 N/A - 

(13) จ านวนบุคลากรท่ีมีต าแหน่งทางวิชาชีพ ต าแหน่ง 2 2 - N/A - 
(14) ระดับความส าเร็จของการจัดท าต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ระดับ 5 5 - N/A - 
(15) ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน ร้อยละ 75 100 25.00 N/A - 
(16) ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายในภาพรวม ร้อยละ 90 99.23 9.30 N/A - 
(17) ระดับความส าเร็จในการจัดท าระบบและกลไกในการจัดสรร 
การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายการตรวจสอบการเงินและงบประมาณ 

ระดับ 5 4 -25.00 N/A - 

(18) ระดับคุณภาพของการก ากับดูแลของสภามหาวิทยาลัย ระดับ 5 4 -25.00 N/A - 
(19) ระดับความส าเร็จในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจทางการบริหารและการด าเนินการของ
มหาวิทยาลัย 

ระดับ 5 N/A - N/A - 

(20) ร้อยละของบุคลากรท่ีเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ร่วมประชุมเพื่อพัฒนาองค์กรและระบบงาน 

ร้อยละ 80 80 - N/A - 

(21) ระดับความส าเร็จการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการ 

ระดับ 4 5 20.00 N/A - 

(22) จ านวนระบบงานฐานข้อมูลท่ีพัฒนาและน ามาใช้ในการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจ 

ฐานข้อมูล 2 4 50.00 N/A - 

(23) คะแนนการประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของ คะแนน 3.51 3.61 2.77 N/A - 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 : บริหารจัดการที่มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
เป้าประสงค์ : บริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีวัฒนธรรมองค์กรที่ดี 

ตัวชี้วดั 
ค่าเปา้หมาย 2560 ปีงปม. พ.ศ. 2560 ปีงปม. พ.ศ. 2561 
หน่วยนับ จ านวน ผลส าเร็จ ผลต่าง % ค่าเปา้หมาย ผลส าเร็จ 

มหาวิทยาลัยตามเกณฑ์การประเมินของสกอ.,สมศ. 
(24) ระดับความส าเร็จของแผนการจัดการความรู้ของหน่วยงาน ระดับ 5 4 -25.00 N/A - 
(25) ระดับความส าเร็จของแผนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ระดับ 5 4 -25.00 N/A - 
(26) ระดับความส าเร็จของแผนการให้บริการ ระดับ 4 4 - N/A - 
(27) จ านวนโครงการ/กิจกรรมโครงการการจัดการ การพัฒนาและ
สร้างพลังงานสะอาด เช่น การน ามูลสัตว์ขยะมาท าเป็นก๊าซชีวภาพ 
หรือพลังงานในรูปอื่นโดยใช้ความรู้ของมหาวิทยาลัย 

โครงการ 2 3 33.33 N/A - 

(28) จ านวนโครงการ/กิจกรรมโครงการการจัดการ การพัฒนาและ
สร้างพลังงานสะอาด เช่น การน ามูลสัตว์ขยะมาท าเป็นก๊าซชีวภาพ 
หรือพลังงานในรูปอื่นโดยใช้ความรู้ของมหาวิทยาลัย 

โครงการ 2 3 33.33 N/A - 

(29) จ านวนโครงการ/กิจกรรมการจัดท าผังการแบ่งโซนพื้นท่ีของ
มหาวิทยาลัยให้เป็นโซนการศึกษาท่ีพักอาศัย อุทยานการเรียนรู้ 
กีฬาสวนสาธารณะและท่ีพักผ่อนหย่อนใจที่ชัดเจน 

โครงการ 2 3 33.33 N/A - 

เฉลี่ยผลส าเร็จของการด าเนนิงานเมื่อเปรียบเทียบกบัค่าเปา้หมายปี งปม.61 คดิเป็นร้อยละ 81.48    

 
*** หมายเหตุ 1. N/A ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หมายถึง ไม่ขอรับการประเมินในรอบปีงบประมาณนัน้ เนื่องจากกระบวนการด าเนนิงาน

ยังไม่พร้อม หรือไม่มีการด าเนินการในปีงบประมาณ นั้น 
2. N/A ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หมายถึง ไมม่ีการด าเนินการในปีงบประมาณ นั้น เนื่องจากเปลี่ยนเป้าหมายการ

ด าเนินงาน 

กลยุทธืท่ี 5.1 การเสริมสร้างสมรรถนะและ
ทักษะให้แก่บุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ของงานและความม่ันคงในอาชีพ
ประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ท่ี 5.2 พัฒนาระบบบริหารและ
การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพอย่าง
ต่อเนื่องโดยการมีส่วนร่วมตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

กลยุทธืที่ 5.3 พัฒนา
มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green 
University) 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จในการด าเนินโครงการ (Critical Success Factors(CSF’s)) 

โครงการ: เชิงภารกิจประจ า (Function) 
(1) โครงการสนับสนุนทุนพัฒนาบุคลากรทั้ง
สายวิชาการและสายสนับสนนุ 
(2) โครงการพัฒนาบคุลากรใหเ้ปน็มืออาชีพใน
การปฏิบัติงาน 
(3) โครงการจัดท าแผนพัฒนารายบคุคลและ
ติดตามประเมนิผลการพัฒนาบคุลากร
รายบคุคล 
(4) โครงการพัฒนาบคุลากรเข้าใหมเ่พื่อการ
สร้างผลงานตามข้อตกลง (JD/JS) 
(5) โครงการผลิตผลงานวิชาการในสาขาที่
เชี่ยวชาญเพื่อการเผยแพร่ผลงาน 
(6) โครงการพัฒนาบคุลากรเข้าสู่ต าแหน่ง
ต าแหน่งทางวิชาการและวิชาชพี 
(7) โครงการพัฒนาบคุลากรเข้าสู่ต าแหน่งบริหาร 
โครงการ: เชิงภารกิจยุทธศาสตร์ (Agenda/ 
Area) หรือ  Flagship 
(1) โครงการพัฒนาบคุลากรใหเ้กิดความรู้
ทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อน า
ความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  

โครงการ: เชิงภารกิจประจ า (Function) 
(1) โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักเกณฑ์ กฎ 
ระเบยีบในการบรหิารงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 
(2) โครงการเชิงปฏบิัติการการบริหารจัดการความ
เสี่ยงและการควบคมุภายใน 
(3) โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมรักองค์กรและสร้าง
จิตส านึกในการท างานเพื่อประโยชนส์่วนรวม 
(4) โครงการการจัดการความรู้งานการเงินการ/คลัง/พัสดุ 
(5) โครงการการจัดการความรู้งานนโยบายและแผน
และแผนงบประมาณ 
(6) โครงการการจัดการความรู้งานส่งเสรมิวิชาการ
และงานทะเบียน 
(7) โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
(8) โครงการปรับปรุงคุณภาพการประกันคุณภาพ
การศึกษา (Improvement plan) 
(9) โครงการตรวจประเมนิคณุภาพการศึกษา 
(10) โครงการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย 
โครงการ: เชิงภารกิจยุทธศาสตร์  
(1) โครงการปรับปรุงกระบวนการประชาสัมพนัธ์
และเผยแพร่มหาวิทยาลัยเชิงรุก 
(2) โครงการความร่วมมือด้านการประชาสัมพันธ์
และเผยแพร่กับหน่วยงานภายนอก 

โครงการ: เชิงภารกิจประจ า (Function) 
 (1) โครงการรณรงคเ์พื่อปลูกจิตส านึกในการมี
ส่วนร่วมในการประหยัดพลังงาน อนรุักษ์และการ
ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลยัให้แก่
นักศึกษาและบคุลากร 
โครงการ: เชิงภารกิจยทุธศาสตร์ (Agenda/ 
Area) หรือ  Flagship 
(2) โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัย
ให้เป็นมหาวิทยาลยัสีเขียว  
(3)  โ ค ร งการพัฒนาสิ่ ง แ วดล้ อม ให้ ยั่ ง ยื น 
ประกอบด้วย การจัดการของเสีย และการน า
กลับมาใช้ประโยชน์ อนุรักษ์พลังงาน การส่งเสริม
การใช้พลังงานสะอาด การอนุรักษ์น้ า และการ
ปกป้องรักษาระบบนิเวศน์และธรรมชาติ เป็นต้น 
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3.5.2 สรุปภาพรวมผลการด าเนินงานโครงการในประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5 
  
 

การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลเป็นเครื่องมือ
ในการพัฒนาขีดความสามารถในการปรบัปรุงระบบการ
บริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ มีการ
ส่งเสริมบทบาทให้เกิดการท างานที่มีความโปร่งใส
สามารถตรวจสอบได้ มีความยุติธรรม และความมีส่วน
ร่วมของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย มีการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาตามมาตรฐานที่ก าหนดโดยมี
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพและพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ   และ 

เพียงพอต่อการใช้งาน มีการเตรียมระบบบริหารงานเพื่อ
รองรับการปฏิบัติงานและให้ความส าคัญกับกรอบการ
ปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อราชการภายใต้
หลักของกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
ประกอบกับมีการวางแผนการจัดหารายได้ให้เพิ่มขึ้นเพื่อ
รองรับการการเป็นมหาวิทยาลัยที่พึ่งพาตนเองได้ และ
ส่งเสริม สนับสนุนบุคลากรให้ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
ทักษะความรู้ ทักษะปฏิบัติ พร้อมทั้งสร้างความเข้าใจ
ให้กับบุคลากรเพื่อเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในการ
ท างานในอนาคต 

 
 

(1) จ านวนโครงการด้านการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย และงบประมาณด าเนินการ 
 

 
แผนภูมิที่ 2.16 จ านวนโครงการ  ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2559-2561 

 
แผนภูมิที่ 2.17 งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2559-2561 
 
 
 

ตารางที่ 2.6 สรปุภาพรวมผลการด าเนินงานโครงการในประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 5 
 
 

กลยุทธ์ที ่
 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
จ านวน

โครงการ/
กิจกรรม
ท้ังหมด 

งบประมาณ
เงินแผ่นดิน 

(บาท) 

งบประมาณ
เงินรายได้

(บาท) 

ผลการ
ด าเนินการ 
(โครงการ) 

จ านวน
โครงการ
/กิจกรรม
ท้ังหมด 

งบประมาณ
เงินแผ่นดิน 

(บาท) 

งบประมาณ
เงินรายได้

(บาท) 

ผลการ
ด าเนินการ 
(โครงการ) 

กลยุทธืที่ 5.1 การเสริมสร้าง
สมรรถนะและทักษะให้แก่บุคลากร
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของงานและ
ความมั่นคงในอาชีพประสิทธิภาพ 

17 4,173,100 652,930 17 13 2,789,100 425,620 8 

กลยุทธ์ที่ 5.2 พัฒนาระบบบริหาร
และการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
อย่างต่อเนื่องโดยการมีส่วนร่วมตาม
หลักธรรมาภิบาล 

45 2,958,075 7,028,198 45 44 2,884,895 1,690,220 10 

กลยุทธืที่ 5.3 พัฒนามหาวิทยาลัยสี
เขียว (Green University) 

1 - 50,000 1 6 336,000 44,000 2 

รวมทั้งสิ้น 63 7,131,175 7,731,128 63 63 6,009,995 2,159,840 20 
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(2) ผลงานการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ (BEST PRACTICE) 
1. โครงการพัฒนาอาจารย์การเขา้สู่ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 

ช่วงระยะเวลาด าเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผลส าเร็จ 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
วันที่ 5 – 6 มิถุนายน 2560 264,100 บุคลากรเข้าร่วม จ านวน 150 

คน 
เผยแพร่ผลงานตีพิมพ์ทางวิชาการของคณาจารย์ให้
มีปริมาณเพิ่มมากข้ึน 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาอาจารย์ใหม่ 

ช่วงระยะเวลาด าเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผลส าเร็จ 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
23-25 มิถุนายน 2560 231,210 บุคลากรเข้าร่วม จ านวน 100 คน บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้ตามกรอบและนโยบาย

ของมหาวิทยาลัย 
   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. โครงการพัฒนาบุคลากร เพ่ือการเขา้สู่ต าแหน่งวิชาชีพ 

ช่วงระยะเวลาด าเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผลส าเร็จ 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
วันที่ 15–21 พฤษภาคม 2560 681,150 บุคลากรเข้าร่วม จ านวน 50 คน บุคลากรมีความรู้ ความเข้ าใจการ จัดท าคู่มื อการ

ปฏิบัติงาน ร้อยละ 88.64 
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4. โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การจัดท าบัญชีต้นทุนผลผลิตส าหรับสถาบันอุดมศึกษา 2560 

ช่วงระยะเวลาด าเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผลส าเร็จ 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
29 มีนาคม 2560 (ครั้งที่ 1) 

20-21 กรกฎาคม 2560  
(ครั้งที่ 2) 

52,595 บุคลากรเข้าร่วม จ านวน 30 คน การจัดท าต้นทุนผลผลิตท าได้อย่างถูกต้องตามหลักการ 
เป็นองค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. โครงการอบรมหลักสูตร "พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

ช่วงระยะเวลาด าเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผลส าเร็จ 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
วันที่ 20 ธันวาคม 2560 77,910 บุคลากรเข้าร่วมจ านวน 150คน ลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดข้ึนตาม 

พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6. โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจ าปีการศึกษา 2559 

ช่วงระยะเวลาด าเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผลส าเร็จ 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
วันที่ 21 - 22 กันยายน 2560 213,000 บุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วม 

จ านวน 190 คน 
บุคลากรมีความ รู้ความเข้าใจ และตระหนักถึง
ความส าคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา 
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3.6 ผลการด าเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 6 
 

3.6.1 สรุปภาพรวมผลการด าเนินงานตัวชี้วัดในประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 6 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานและเสริมสร้างทักษะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

เป้าประสงค์ : พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทนัสมัย และมีคุณภาพส าหรับปฏิบัติงาน 

ตัวชี้วดั 
ค่าเปา้หมาย 2560 ปีงปม. พ.ศ. 2560 ปีงปม. พ.ศ. 2561 
หน่วยนับ จ านวน ผลส าเร็จ ผลต่าง % ค่าเปา้หมาย ผลส าเร็จ 

(1)  จ านวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาโดยบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย และน ามาใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจเพ่ิมขึ้น 

ระบบ 5 11 54.55 2 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

(2) ร้อยละความพึงพอใจผู้ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ร้อยละ N/A N/A N/A 80 82.75 
(3) ร้อยละของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต่อ
งบด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 4 4 - N/A N/A 

(4) ร้อยละของบุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรมและพัฒนาด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ร้อยละ 50 100 50 N/A N/A 

(5) จ านวนโครงการ/กิจกรรมการให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่
บุคลากรของมหาวิทยาลัย 

โครงการ 3 2 -50 N/A N/A 

เฉลี่ยผลส าเร็จของการด าเนนิงานปี งปม.60 คดิเป็นร้อยละ 100    

 
*** หมายเหตุ 1. N/A ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หมายถึง ไม่ขอรับการประเมินในรอบปีงบประมาณนัน้ เนื่องจากกระบวนการด าเนนิงาน

ยังไม่พร้อม หรือไม่มีการด าเนินการในปีงบประมาณ นั้น 
2. N/A ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หมายถึง ไมม่ีการด าเนินการในปีงบประมาณ นั้น เนื่องจากเปลี่ยนเป้าหมายการ

ด าเนินงาน 

โครงการ: เชิงภารกิจประจ า (Function) 
(1) โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายไร้สาย (WiFi) ให้
มีปริมาณที่เหมาะสม 
(2) โครงการพัฒนาศูนย์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศเป็นศูนย์กลางข้อมูล (Big-Data) เพื่อ
เช่ือมโยงกับเครือข่ายส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 
โครงการ: เชิงภารกิจยุทธศาสตร์ (Agenda/ 
Area) หรือ  Flagship 
 (1) โครงการพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานดา้น ICT ให้มี
ประสิทธิภาพในการบริการทัง้ด้าน Security, Cloud 
Platform และประสิทธิภาพของโครงข่าย ICT 
โดยเฉพาะระบบ WiFi ให้ครอบคลุมพื้นที่ใหบ้ริการ
ทั้ง 3 พื้นที ่
(2 )  โครงการพัฒนาเครือ ข่าย/ระบบเพื่อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพระบบสนับสนุนการตัดสินใจระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการข้ันสูง  ระบบ
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Documents) ระบบ ESS 
ระบบบริหารงานบุคคล ระบบบริหารงานวิจัยระบบ
การถ่ายทอดเทคโนโลยี การบริหารทรัพยากรของ
มหาวิทยาลัย (ERP) เป็นต้น 
 

โครงการ: เชิงภารกิจประจ า (Function) 
 (1) ปรับปรุงและพัฒนาระบบจัดการเรียน
การสอน LMS (Learning Management 
System) ให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 
(2) พัฒนาระบบแอพลิเคช่ันต่างๆ 
มัลติมีเดียที่ประยุกต์ใช้ได้กับ Mobile 
Devices ทั้ง Tablet, Mobile Phone 
และระบบปฏบิัติการทกุชนิด iOS, 
Android, Windows 
โครงการ: เชิงภารกิจยุทธศาสตร์ 
(Agenda/ Area) หรือ  Flagship 
(1) โครงการพัฒนาระบบ ICT เพื่อ
สนับสนุนนวัตกรรมการเรียนรู้ในทุก
รูปแบบ ทั้งดา้น Borderless Education, 
Interactive Classroom, Virtual 
Classroom,Virtual 
Laboratory,Learning Transformation 
เป็นต้น 
 

โครงการ Flagship : เชิงภารกิจประจ า 
(1) ปรับปรุงระบบกายภาพของหอสมุด
ให้มีบรรยากาศและสิง่อ านวยความ
สะดวกที่สนับสนุนการเรียนรู้มีที่น่ังสบาย
และหลากหลายรปูแบบ 
โครงการ: เชิงภารกิจยุทธศาสตร์ 
(Agenda/ Area) หรือ  Flagship 
 (1) พัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัย รวดเร็ว 
ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการทั้ง
ในรูปแบบสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 
 

กลยุทธ์ที่ 6.1 พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้าน ICT ให้มีประสิทธิภาพ
ในการให้การบริการประสิทธภิาพ 

กลยุทธ์ที่ 6.2 เสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรบคุคลด้าน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลยุทธ์ที่ 6.3 การ
พัฒนาหอสมุดให้เปน็
แหล่งเรียนรู้ที่มี (Living 
Library) 

 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จในการด าเนินโครงการ (Critical Success 
Factors(CSF’s) 
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3.6.2 สรุปภาพรวมผลการด าเนินงานโครงการในประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 6 
  

การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการ
ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ มีวัตถุประสงค์ เพื่อรวบรวม
จัดเก็บข้อมูลต่างๆ ที่ส าคัญของมหาวิทยาลัยให้เป็น
ระบบที่มีความถูกต้องแม่นย า เพื่อน าไปใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจในการบริหารจัดการของผู้บริหาร
เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย  ในระยะ 2 ปีที่ผ่ านมา
มหาวิทยาลัยได้มีนโยบายให้น าระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเข้ามาใช้เพื่อช่วยบริหารจัดการงานใน
ลักษณะ One Stop Service ในการลดความซ้ าซ้อน
ของงาน สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การวิจัย  

กา รบ ริ ก าร วิช าก าร แก่ ชุม ชน  ก าร ท า นุบ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรม และสนับสนุนภารกิจด้านอื่นๆ ของ
มหาวิทยาลัย ตามภารกิจ บทบาทของมหาวิทยาลัยให้
มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 
ทั้งนี้มหาวิทยาลัยยังได้ให้ความร่วมมือกับทางจังหวัด
กาฬสินธ์ุโดยสนับสนุนบุคลากรทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศเข้าไปช่วยพัฒนาระบบบริหารจดัการข้อมูล
คนยากจนจังหวัดกาฬสินธ์ุภายใต้โครงการคนกาฬสินธ์ุ
ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเพื่อสนับสนุนการพัฒนาจังหวัด
กาฬสินธ์ุอีกทางหนึ่งด้วย 

 
 
 

(1) จ านวนโครงการด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และงบประมาณด าเนินการ 
 

 
แผนภูมิที 2.18 จ านวนโครงการ  ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2559-2561 

 
แผนภูมิ 2.19 งบประมาณประจ าปงีบประมาณ 

พ.ศ. 2559-2561 
 
 

ตารางที่ 2.6 สรปุภาพรวมผลการด าเนินงานโครงการในประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 6 
 
 

กลยุทธ์ที ่
 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
จ านวน

โครงการ/
กิจกรรม
ท้ังหมด 

งบประมาณ
เงินแผ่นดิน 

(บาท) 

งบประมาณ
เงินรายได้

(บาท) 

ผลการ
ด าเนินการ 
(โครงการ) 

จ านวน
โครงการ
/กิจกรรม
ท้ังหมด 

งบประมาณ
เงินแผ่นดิน 

(บาท) 

งบประมาณ
เงินรายได้

(บาท) 

ผลการ
ด าเนินการ 
(โครงการ) 

กลยุทธ์ที่ 6.1 พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้าน ICT ให้มีประสิทธิภาพใน
การให้การบริการประสิทธิภาพ 

2 700,000 15,650 2 2 740,000 - 2 

กลยุทธ์ที่ 6.2 เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรบุคคลด้านการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 100,000 - 1 2 260,000 - 1 

กลยุทธ์ที่ 6.3 การพัฒนาหอสมุดให้
เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีชีวิต (Living 
Library) 

2 200,000 10,000 2 1 - 19,080 1 

รวมทั้งสิ้น 5 1,000,000 25,650 5 5 1,000,000 19,080 4 
 
 

 
 

3 

4 

2 

1 

5 5 

0

1

2

3

4

5

6

2560 2561 
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(2) ผลงานการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ (BEST PRACTICE) 
 

1. โครงการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document KSU) มหาวิทยาลยักาฬสินธุ์ 

ช่วงระยะเวลาด าเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผลส าเร็จ 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 170,000 มีระบบท่ีใช้เพิ่มประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานเพิ่ม ข้ึน จ านวน 1 
ระบบ 

1.สามารถลดงบประมาณในการส าเนาเอกสารการ ปีละ
ประมาณ 500,000 ต่อปี 
2.ลดเวลาในการเดินเร่ืองเอกสารและเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานได้ทุกที่ทุกเวลา 
3.สนับสนุนการบริการรวมศูนย์ One Stop Service 

   

6  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. โครงการพัฒนาระบบบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (Education Service System: ESS) 

ช่วงระยะเวลาด าเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผลส าเร็จ 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
31 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 

2560 
3,744,500 มีระบบท่ีใช้เพิ่มประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานเพิ่มข้ึน จ านวน 
10 ระบบ 

1.เพ่ิมสมรรถนะในการปฏิบัติงาน ลดเอกสารซ้ าซ้อน 
และรวบรวมจัดเก็บข้อมูลต่างๆที่ส าคัญ 
2.สนับสนุนการจัดการศึกษาเต็มรูปแบบ 
3.สนับสนุนการบริการรวมศูนย์ One Stop Service 
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3. โครงการระบบการประชุมผ่านระบบอิเลคทรอนิกส์ (e-meeting) 

ช่วงระยะเวลาด าเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผลส าเร็จ 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
พฤศจิกายน 2560 – 

ธันวาคม 2560 
47,000 มีระบบท่ีใช้เพิ่มประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานเพิ่มข้ึน จ านวน 1 
ระบบ 

1.สามารถลดงบประมาณในการจัดท าเอกสารการ
ประชุมได้ ปีละประมาณ 350,000 ต่อปี 
2 . ล ด เ ว ล า ใ น ก า รจั ด ท า เ อ ก ส า รแ ล ะ เ พิ่ ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานได้ทุกที่ทุกเวลา 

   

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4. การพัฒนาโครงข่ายเน็ตเวิร์กเชื่อมโยงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระหว่างพ้ืนท่ีนามน และพ้ืนท่ีในเมือง 
และศูนย์วิจัยและฝึกอบรมภูสิงห์(ในอนาคต) 

ช่วงระยะเวลาด าเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผลส าเร็จ 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-

2561 
1,779,900 สา มา รถ เ ชื่ อม โย ง เค รื อ ข่ า ย

อินเทอร์เน็ตระหว่าง2พื้นท่ีรองรับ
การใหบ้ริการของบุคลากรภายใน 
และภายนอก  

1.สนับสนุนการบริการรวมศูนย์ One Stop Service 

   

6  
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5. ระบบเครือข่ายไร้สายในมหาวิทยาลัย เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแก่บุคลากร
นักศึกษาและประชาชน พ้ืนท่ีนามน ต าบลสงเปลือย อ าเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ 

ช่วงระยะเวลาด าเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผลส าเร็จ 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 970,000 มีเคร่ืองรับสัญญาณอินเทอร์เน็ต

จ านวน 10 เคร่ือง เพื่อเพิ่ม
พื้นท่ีให้บริการ 

บุคลากรสามารถเชื่อมโยงเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้
ครอบคลุมพื้น ท่ี เพิ่มประสิทธิภาพการท างาน
บุคลากรให้สามารถท างานได้ทุกที่ ทุกเวลา 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาแอพพลิเคชันบนมือถือ และการสรา้งระบบคลัสเตอร์ 

ช่วงระยะเวลาด าเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผลส าเร็จ 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
31 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 

2560 
100,000 บุ ค ล า ก ร ท่ี เ กี่ ย ว ข้ อ ง ด้ า น

เทคโนโลยีสารสนเทศ  จ านวน 
25 คน 

เพิ่มสมรรถนะ ทักษะ ด้านการจัดการเรียนการสอน 
และการประยุกต์ใช้แอพพลิเคชั่นบนมือถือส าหรับ
การปฏิบัติงาน 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ภาคผนวก ก 

 
 
 













 






