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ก

คานา
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้มีการปรับแผนการดาเนินงานจากการประเมินผลสัมฤทธิ์ตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อให้มีความเหมาะกับศักยภาพของมหาวิทยาลัยมากขึ้น โดยปรับจาก
ประเด็น แผนปฏิบั ติการ 6 ประเด็นยุ ทธศาสตร์ 6 เป้าประสงค์ และตัว ชี้ วัดความส าเร็จตามเป้าประสงค์ 19
ตัว ชี้วัด เป็ น 5 ประเด็น แผนปฏิบั ติการด้านการพัฒ นา 6 เป้าหมายการพัฒ นา และตัว ชี้วัดความส าเร็จตาม
เป้าประสงค์ 41 ตัวชี้วัด และได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ เพื่อเป็นกลไกในการติดตามและ
ประเมินผลสัมฤทธิ์แผนงาน/โครงการ และติดตามข้อมูลผลการดาเนินงาน ตัวชี้วัด (KPI) ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ทาให้ทราบถึงความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค หรือผลกระทบที่เกิดขึ้น นาไปสู่
การปรับปรุงและพัฒนามหาวิทยาลัย ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ในการประเมินผลการดาเนินงานตัวชี้วัดตาม
แผนปฏิบัติราชการได้ประเมินความสาเร็จของการบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัด คุณภาพของผลการดาเนินงาน รวมทั้ง
ประเมินผลสัมฤทธิ์ในการดาเนินงานระดับหน่วยงาน/คณะ ว่ ามีการดาเนินการตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ ส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายและบรรลุวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยหรือไม่ การ
ดาเนินงานติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ ครั้งนี้ สาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ทั้งนี้เกิด
จากความร่วมมือ ร่วมใจ ความมุ่งมั่น และความตั้งใจที่จะพัฒนาและดาเนินการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อมหาวิทยาลัย
ตามที่ตนได้รับมอบหมายและรับผิดชอบอย่างเต็มกาลังของบุคลากรทุกคน ทุกหน่วยงาน
มหาวิทยาลัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 ฉบั บ นี้ จะเป็ น ประโยชน์ ต่ อการบริ ห ารงาน และเป็น แนวทางในการปรั บทิ ศ ทางการพัฒ นา
มหาวิทยาลัยตามแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยระยะ 5 ปี ต่อไปในอนาคต

กองนโยบายและแผน
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
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ข

บทสรุปผู้บริหาร
ตามที่ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนามหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ์ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) และแผนปฏิบัติ ราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ์ ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2561 วันที่ 12 ตุลาคม พ. ศ. 2561 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์จึงได้ถ่ายทอด
แผนปฏิบัติราชการสู่การปฏิบัติ โดยให้ทุกหน่วยงานมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ
และใช้กลไกการจัดสรรงบประมาณเงินแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ในการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมเพื่อ
ขับเคลื่อนกลยุทธ์ส่งผลสู่การบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัด บรรลุเป้าประสงค์ บรรลุ ประเด็นยุทธศาสตร์ ภายใต้พันธกิจ
และวิสัยทัศน์ ตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการดังนี้
สรุ ป ผลการด าเนิ น งานตั ว ชี้ วั ด ตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการ ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน
5 ประเด็นแผนปฏิบัติการ และมีตัวชี้วัดความสาเร็จตามเป้าประสงค์ จานวน 41 ตัวชี้วัด ในภาพรวมมหาวิทยาลัย
บรรลุเป้าหมาย 29 ตัวชี้วัด คิดเป็นค่าคะแนนประเมินร้อยละ 81.25 และดาเนินงานไม่บรรลุเป้าหมาย 12 ตัวชี้วัด
คิ ดเป็ น ค่าคะแนนประเมิน ร้ อ ยละ 18.75 เมื่อเทียบเกณฑ์การประเมิ นผลแผนปฏิบัติ ราชการมหาวิ ทยาลั ย
กาฬสิน ธุ์ อยู่ในระดับดีมาก บรรลุเป้ าหมายที่ ได้กาหนดไว้ โดยประเด็น แผนปฏิบัติการด้านที่ 1 การพัฒ นา
ทรัพยากรมนุษย์ คิดเป็นค่าคะแนนประเมินร้อยละ 85.06 ประเด็นแผนปฏิบัติการด้านที่ 2 สร้างความโดดเด่น
ด้านนวั ตกรรมแลเทคโนโลยี คิด เป็ น ค่ าคะแนนประเมินร้ อยละ 100 ประเด็ น แผนปฏิ บัติ การด้ านที่ 3 เป็ น
ศูน ย์ กลางและแหล่งการเรี ย นรู้ ตลอดชีวิตบรรลุ เป้าหมายคิดเป็นค่าคะแนนประเมินร้อยละ 54.55 ประเด็น
แผนปฏิบัติการด้านที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คิดเป็นค่าคะแนนประเมินร้อยละ 93.33 ประเด็น
แผนปฏิบัติการด้านที่ 5 การบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล คิดเป็นค่าคะแนนประเมินร้อยละ 66.67
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ส่วนที่ 1 บทนา
1.1 ประวัติความเป็นมา
มหาวิทยาลั ยกาฬสิ นธุ์ จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลั ยกาฬสิ นธุ์ พ.ศ. 2558
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 132 ตอนที่ 86ก เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558 ให้รวม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ตามกฎหมายว่าด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏ และมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ ตามกฎหมายว่าด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลมาจัดตั้งเป็น“มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์” มีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็นส่วนราชการ
ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณในสั งกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กระทรวงศึ กษาธิ การ ซึ่ งการควบรวมมหาวิ ทยาลั ยทั้ งสองแห่ งนี้ เป็ นการปรั บปรุ งการ
ดาเนินการและลดความซ้าซ้อนสถาบันอุดมศึกษาที่ตั้งอยู่ในจังหวัดเดียวกัน โดยให้บทบาทหน้าที่ตามมาตรา 6 แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2558 ว่าด้วย “ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันทางวิชาการที่ให้ความรู้และ
ความชานาญในการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพและวิชาชีพชั้นสูง มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาและส่งเสริมงานวิจัย
เพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยี ให้บริการทางวิชาการแก่ท้องถิ่นและสังคม ให้โอกาสทางการศึกษาแก่
ประชาชน ทะนุบารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬา รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมของรัฐและท้องถิ่น และการมีส่วน
ร่วม ในการพัฒนาชุมชนและอนุ รักษ์สิ่ งแวดล้อม” ประวัติความเป็นมาทั้งสองสถาบันอุดมศึกษาที่มาควบรวมเป็น
“มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์” พอสังเขปดังนี้
1.1.1 ประวัติความเป็นมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ พอสังเขป
พ.ศ. 2482 ก่อตั้งเป็นโรงเรียนเกษตรกรรม เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น แผนกเกษตรกรรม
พ.ศ. 2497 เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพแผนกเกษตรกรรม
พ.ศ. 2508 เป็นวิทยาลัยเกษตรกรรม สังกัดกรมอาชีวศึกษา เปิดสอนในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง
พ.ศ. 2518 เป็นวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตกาฬสินธุ์
พ.ศ. 2531 ได้รั บพระราชทานนามสถาบั นต้นสั งกั ดเป็ น “สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล” วิ ทยาเขต
กาฬสินธุ์จึงได้ชื่อว่า“สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตกาฬสินธุ์ ”มีการจัดการศึกษา
เป็นสหวิทยาการ เปิดสอนกลุ่มเกษตรศาสตร์ บริหารธุรกิจ และอุตสาหกรรม ทั้งในระดับ
ปริญญาตรีและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
พ.ศ. 2548 ได้รับพระราชทานนามสถาบันต้นสังกัดเป็น “มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน”
วิทยาเขตกาฬสิ นธุ์ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2548
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วย 5 วิทยา
เขต คือ วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น สุรินทร์ กาฬสินธุ์ และสกลนคร
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ตราสัญลักษณ์ประจามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประกอบด้วย: ภายในวงกลมเป็นรูป
ดอกบัวบาน 8 กลีบล้อมรอบ ดอกบัวบาน 8 กลีบ หมายถึง ทางแห่งความสาเร็จ มรรค 8 และ
ความสดชื่นเบิกบานก่อให้เกิดปัญญาแผ่ขจรไปทั่วสารทิศ ภายใต้ดอกบัวเป็นดวงตราพระราช
ลัญจกรบรรจุอยู่ หมายถึง สัญลักษณ์และเครื่องหมายประจาองค์พระมหากษัตริย์ของรัชกาลที่ 9
ซึ่งพระองค์เป็นผู้พระราชทานนามว่า “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล” บนตรารูปวงกลม มี
พระมหาพิชัยมงกุฎครอบ และมีเลข 9 อยู่หมายถึงรัชกาลที่ 9 ด้านล่างของตราวงกลมทาพับ
กรอบโค้งรองรั บชื่อ “มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคลอีส าน”คั่นปิดหั ว ท้ายของกรอบด้ว ย
ลวดลายดอกไม้ พิ ม พ์ ป ระจ ายามทั้ ง สองข้ า ง หมายถึ ง ความเจริ ญ รุ่ ง เรื่ อ ง แจ่ ม ใส เบิ ก บาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล หมายความว่า “มหาวิทยาลัยอันเป็นมงคลแห่งพระราชา”

1.1.2 ประวัติความเป็นมามหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ พอสังเขป
พ.ศ. 2539 การประชุมเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2539 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการจัดตั้ง
สถาบันราชภัฏกาฬสินธุ์
พ.ศ. 2540 วั น ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2540 อนุ มั ติ ใ ห้ มี ก ารจั ด ตั้ ง สถาบั น ราชภั ฏ ใหม่ 5 แห่ ง
ในภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ได้ แ ก่ สถาบั น ราชภั ฏ ชั ย ภู มิ สถาบั น ราชภั ฏ ร้ อ ยเอ็ ด
สถาบั น ราชภัฏ ศรี ส ะเกษ สถาบัน ราชภัฏ นครพนม และสถาบัน ราชภัฏ กาฬสิ นธุ์ โดย
โครงการจัดตั้งสถาบันราชภัฏกาฬสินธุ์ ตั้งอยู่บนพื้นที่ประมาณ 2,119 ไร่ บ้านหัวงัว ตาบล
สงเปลือย อาเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์
พ.ศ. 2544 วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2544 โครงการจัดตั้งสถาบันราชภัฏกาฬสินธุ์ ได้ยกฐานะเป็นสถาบัน
ราชภั ฏกาฬสิ นธุ์ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง พร้ อมกั บสถาบั นราชภั ฏใหม่อี ก 4 แห่ ง จั ด
การศึกษาตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 โดยแบ่งเป็น 2 คณะและ 4 สานัก
คือ คณะวิชาการศึกษาทั่วไป คณะวิทยาการวิชาชีพ สานักงานอธิการบดี สานักส่งเสริมการ
เรียนรู้ สานักวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น และสานักกิจการนักศึกษา เปิดสอน 2 สาขาวิชา ได้แก่
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และสาขาวิชาการจัดการ โดยแบ่งการจัดการศึกษาออกเป็น 4 ระดับ คือ
ระดั บ อนุ ป ริ ญ ญา ระดั บ ปริ ญ ญาตรี 4 ปี ระดั บ ปริ ญ ญาตรี 2 ปี (หลั ง อนุ ป ริ ญ ญา)
และระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
พ.ศ. 2547 วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 สถาบันราชภัฏกาฬสินธุ์มีฐานะเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาฬสินธุ์” ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 โดยให้แบ่งส่วนราชการ
ตามกฎกระทรวงที่ประกาศเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2548
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ตราสัญลักษณ์ประจามหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ประกอบด้วย พระราชลัญจกรประจารัชกาลที่
9 เป็นตราลักษณะรูปไข่ กว้าง 5 เซนติเมตรสูง 6.7 เซนติเมตรรูปพระที่นั่งอัฏทิศ ประกอบด้วยวง
จักรกลาง วงจักรมีอักขระเป็น อุ หรือเลข 9 รอบๆ มีรัศมี แปลความหมายว่า ทรงมีพระบรมเดชานุ
ภาพในแผ่นดิน โดยที่วันบรมราชาภิเษกตามโบราณราชประเพณีได้เสด็จพระทับพระที่นั่งอัฏทิศ ราช
บัณฑิตเป็นผู้ถวายน้าอภิเษก 8 ทิศและทิศกลางอี ก 1 ทิศ แต่ในรัชกาลนี้เปลี่ยนจากราชบัณฑิตเป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรถวายน้าอภิเษก เพื่อความเป็นเจ้าใหญ่ในแผ่นดิน คือพระมหากษัตริย์
นับเป็นครั้งแรกในระบอบประชาธิปไตยที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ถวายน้าอภิเษกในพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก

และในช่วงปลายปี พ.ศ. 2554 คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบ "ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ์ พ.ศ. ..." ซึ่งจะเป็นการควบรวมมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วิทยาเขตกาฬสินธุ์เข้าด้วยกันเป็นมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้มีมติเห็นชอบ "ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกาฬสิ นธุ์
พ.ศ. ..." เพื่อลดความซ้าซ้อนของสถาบันอุดมศึกษาที่ตั้งอยู่ในจังหวัดเดียวกันซึ่งต่อมา ในวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2558
สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ลงมติในวาระ 3 เห็นชอบให้ "ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ.ศ. ..." เมื่อวันที่
8 กันยายน 2558 ในราชกิ จจานุ เบกษาได้เผยแพร่ "พระราชบัญญัติมหาวิทยาลั ยกาฬสิ นธุ์ พ.ศ. 2558" มีผลให้
มหาวิทยาลัยราชภัฎกาฬสินธุ์และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ สิ้นสุดสถานะความเป็น
สถาบันอุดมศึกษาในวันถัดจากวันที่ประกาศราชกิจจานุเบกษา และเป็นการจัดตั้ง “มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์” ขึ้นในวัน
เดียวกัน

1.1.3 ข้อมูลด้านสถานที่ตั้งมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลั ยกาฬสิ นธุ์ มีพื้นที่ในความรับผิ ดชอบทั้งหมด 4 พื้นที่ด้วยกัน รวมเนื้อที่จานวนทั้งสิ้ น
3,800 ไร่ 2 งาน 92.5 ตารางวา สถานที่ตั้งดังแสดงในรูปที่ 1.1 และ รูปที่ 1.2

รูปที่ 1.1 สถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จาแนกตามพื้นที่
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สถานที่ตั้งสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
พิกัดที่ตั้งสานักงานอธิการบดีแห่งใหม่ ได้ทาการย้ายจาก
พื้นที่นามน เลขที่ 13 หมู่ 14 ตาบลสงเปลือย อาเภอ
นามน จังหวัดกาฬสินธุ์ 46230 มาเป็นพื้นที่ในเมือง
ตั้งอยู่ ที่ 62/1 ถนนเกษตรสมบู ร ณ์ ตาบลกาฬสิ นธุ์
อ าเภอเมื อ ง จั ง หวั ด กาฬสิ น ธุ์ 46000
โทรศั พ ท์
043-811128, 08-64584360 โทรสาร 043-813070
ส า ม า ร ถ ค้ น ห า ข้ อ มู ล เ พิ่ ม เ ติ ม ไ ด้ ที่ เ ว็ ป ไ ซ ต์
http://www.ksu.ac.th/

สานักงานอธิการบดี

เพื่ อ เป็ น หน่ ว ยงานกลางท าหน้ า ที่ ส นั บ สนุ น งานบริ ห าร
งานวิช าการ งานบริการของมหาวิ ทยาลั ย ช่ว ยอานวย
ความสะดวกในการประสานงานกับส่ว นราชการต่าง ๆ
ให้บริการส่งเสริมสนับสนุนกิจการทั้งปวงของมหาวิทยาลัย
เป็นศูนย์กลางประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้ง
ภายนอกและภายในมหาวิทยาลัยทุกระดับให้เป็นไปอย่าง
รวดเร็ว และถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ รวมทั้ง
สามารถด าเนิ น งานเป็ น ไปได้ อ ย่ า งสะดวกและมี
ประสิทธิภาพ

สานักงานอธิการบดี

รูปที่ 1.2 สถานที่ตั้งสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
1.2 โครงสร้างส่วนราชการในมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ตามกฎกระทรวงจั ดตั้ งส่ วนราชการในมหาวิทยาลั ยกาฬสิ นธุ์ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2561 ลงวันที่
6 กันยายน พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 135 ตอนที่ 69 ก ประกอบด้วย 9 ส่วนราชการ และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2562 ประกาศในราช
กิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนพิเศษ 55 ง การแบ่งส่วนราชการแสดงดังตารางที่ 1.1
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ตารางที่ 1.1 โครงสร้างส่วนราชการในมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ตามกฎกระทรวงและประกาศกระทรวง
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
1. สานักงานอธิการบดี
1.1 กองกลาง
1.2 กองนโยบายและแผน
1.3 กองกิจการนักศึกษา
2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สานักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
3. คณะบริหารศาสตร์
สานักงานคณบดีคณะบริหารศาสตร์
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
สานักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
5. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สานักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
6. คณะศิลปศาสตร์
สานักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์
7. คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
สานักงานคณบดีคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
8. สถาบันวิจัยและพัฒนา
สานักงานผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
9. สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สานักงานผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
กฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการ

โครงสร้างส่วนราชการ

ส่วนราชการทีม่ ีฐานะเทียบเท่าคณะ
1. สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
2. สถาบันวิจัยและพัฒนา

ส่วนราชการ สานักงานอธิการบดี
กองกลาง

ส่วนราชการระดับคณะ
1. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
2. คณะบริหารศาสตร์

กองนโยบายและแผน
กองกิจการนักศึกษา

3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สุขภาพ
4. คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

5.คณะศิลปศาสตร์
6. คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรม
การศึกษา

รูปที่ 1.3 โครงสร้างส่วนราชการในมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
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1.3 คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
1.3.1 คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
รายนามนายกสภา และกรรมการสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ประเภทผู้ทรงคุณวุฒภิ ายนอก

ศาสตราจารย์กิตติคุณ นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ
นายกสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

นายวินัย วิทยานุกูล
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

พลตารวจเอกอานาจ อันอาตม์งาม

นายวันชัย รุจนวงศ์

นายนิมิตร งามยิ่งไพศาล

รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยณรงค์ นาวานุเคราะห์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.ประสิทธิ์ คชโคตร

นางวิภาจรีย์ พุทธมิลินประทีป

ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ไชยวัฒน์ ค้าชู

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

นายสิทธิศักดิ์ ยนต์ตระกูล

นายสุวิทย์ สุบงกฎ

ดร.มณฑล ฉายอรุณ

ศาสตราจารย์ ดร.อภิรัฐ ศิริธราธิวัตร

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์โดยตาแหน่ง

รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน

นายมนชาย ภูวรกิจ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตาแหน่งอธิการบดี

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตาแหน่ง
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

ฉบับได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2560 วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2560
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กรรมการสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์จากผู้ดารงตาแหน่งบริหาร

รองศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณ สุดสนธิ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาภาศรี พ่อค้า

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ดารงตาแหน่งรองอธิการบดี

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ดารงตาแหน่งคณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวลใจ โคตรแสง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤชิต แสนปากดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยนันท์ ชมนาวัง

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ดารงตาแหน่งคณบดี

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ดารงตาแหน่งคณบดี

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการสถาบัน

กรรมการสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์จากคณาจารย์ประจา

นายคมกริช อ่อนประสงค์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรสิทธิ์ พ่อค้า

นายอุทัย ธารพรศรี

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจา

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจา

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจา

นายโสภณ มูลหา

นายธวัชชัย เคหะบาล

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจา

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจา

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากข้าราชการหรือ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งมิใช่คณาจารย์ประจา

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

นายคารมย์ เรืองไชย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิกร สุรมณี

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากข้าราชการหรือพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา ซึ่งมิใช่คณาจารย์ประจา

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

รูปที่ 1.4 รายนามคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ฉบับได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2560 วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2560
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1.3.2 ผู้บริหารมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

นายพัฒนา พึ่งพันธุ์
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขชัย เจริญไวยเจตน์
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

นายอรรถพงษ์ ศิริสุวรรณ
ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

รองศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณ สุดสนธิ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสันทิ์ ขจรปัญญาไพศาล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิกร สุรมณี

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ ชมนาวัง
ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

รองศาสตราจารย์ ดร.กตัญญู แก้วหานาม
ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

ดร.ศักดิ์เกษม ปานะลาด
ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศาสตรา สหัสทัศน์
ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

รูปที่ 1.5 รายนามผู้บริหารมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

ฉบับได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2560 วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2560
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นางปฏิมา บุษราคัม
รักษาราชการแทน
ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กีรวิชญ์ เพชรจุล
คณบดีคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาภาศรี พ่อค้า
คณบดีคณะบริหารศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวลใจ โคตรแสง
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีสุขภาพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรินทร์ พงษ์สกุล
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤชิต แสนปากดี
คณบดีคณะศิลปศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมร มะลาศรี
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และ
นวัตกรรมการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิภา นาสินพร้อม
ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยนันท์ ชมนาวัง
ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

รูปที่ 1.6 รายนามผู้บริหารมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์/หัวหน้าส่วนราชการ
1.4 การจัดการศึกษา
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์เป็นสถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ระดับ ปริ ญ ญาตรี และระดั บ บั ณ ฑิต ศึ กษา ให้ มี ความรู้ ความสามารถในทัก ษะทางวิช าการและวิช าชีพ ตาม
มาตรฐานหลักสูตรของคณะกรรมการอุดมศึกษา ที่เน้นการพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่ พึงประสงค์ทั้งในด้าน
ความรู้ความสามารถในทางปฏิบัติและทฤษฎี มีคุณธรรม มีจิตสาธารณะ และสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ซึ่งการผลิตบัณฑิตและการพัฒนานักศึกษาถือเป็นพันธกิจหลักที่สาคัญอย่างหนึ่ง
ของมหาวิทยาลัยฯ สาหรับนโยบายในการผลิตบัณฑิ ตให้มีทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพนั้นต้องให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต สังคม ประเทศชาติ และบัณฑิตมีงานทา

ฉบับได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2560 วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2560
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1.4.1 หลักสูตร/สาขาวิชา ที่เปิดสอนประจาปีการศึกษา 2562
(1) หลักสูตร/สาขาวิชา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
หลักสู ตรที่เปิ ดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มี จานวน 13 หลั กสูตร จานวน 13
สาขาวิชา ตารางที่ 1.2 ดังนี้
ตารางที่ 1.2 รายชื่อหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2562
ลาดับ

ระดับการศึกษา

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ชื่อประกาศนียบัตร
วิชาชีพชัน้ สูง
ปวส.
ปวส.
ปวส.
ปวส.
ปวส.
ปวส.
ปวส.
ปวส.
ปวส.
ปวส.
ปวส.
ปวส.
ปวส.

ประเภท
หลักสูตร
ปวส. สัตวศาสตร์
ST
ปวส. พืชศาสตร์
ST
ปวส. เทคโนโลยีการอาหาร
ST
ปวส. ประมง
ST
ปวส. ช่างกลโรงงาน
ST
ปวส. เทคนิคเครื่องกล**
ST
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบอัตโนมัติ**
ST
เทคโนโลยีโลจิสติกส์และการขนส่ง**
ST
ไฟฟ้ากาลัง**
ST
ปวส. การจัดการทั่วไป
SSH
ปวส. การตลาด
SSH
ปวส. การบัญชี
SSH
ปวส. คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ
SSH
ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา

ลักษณะ
หลักสูตร*
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย

หมายเหตุ ** หลักสูตรใหม่

หลักสูตรที่เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จานวน 13 หลักสูตร/สาขาวิชา จาแนก
เป็นกลุ่มสาขาวิชาด้าน Social Science and Humanities (SSH) จานวน 4 สาขาวิชา และกลุ่มสาขาวิชาด้าน
Science and Technology (ST) จานวน 9 สาขาวิชา
หลักสูตรและสาขาวิชา ระดับ ปวส.

กลุ่ม SSH, 4,
31%

กลุ่ม ST, 9, 69%

แผนภูมิที่ 1.1 หลักสูตรและสาขาวิชา ระดับ ปวส.

ฉบับได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2560 วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2560
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(2) หลักสูตร/สาขาวิชา ระดับปริญญาตรีประจาปีการศึกษา 2562
หลักสูตรที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี มีปริญญาในสาขาวิชารวมทั้งสิ้น 13 สาขาปริญญา
และจานวนทั้งสิ้น 40 หลักสูตร แสดงดังตารางที่ 1.3
ตารางที่ 1.3 รายชื่อหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2562
ลาดับ ระดับการศึกษา
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

ระดับปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี

ชื่อปริญญา

ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา

วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต

วท.บ. พืชศาสตร์
วท.บ. สัตวศาสตร์
วท.บ. ประมง
วท.บ. เทคนิคการสัตวแพทย์
วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร **
ระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต
วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร***
ระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต
วท.บ. เทคโนโลยีการอาหาร
ระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต
วท.บ. นวัตกรรมเกษตร***
ระดับปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต
บธ.บ. การจัดการ
ระดับปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต
บธ.บ. การตลาด
ระดับปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต
บธ.บ. การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
ระดับปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต
บช.บ. การบัญชี
ระดับปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต
บธ.บ. ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
ระดับปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต
บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล
ระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต
วท.บ. เครื่องจักรกลเกษตร
ระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
วศ.บ. วิศวกรรมโลจิสติกส์
ระดับปริญญาตรี อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต อส.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล
ระดับปริญญาตรี อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต อส.บ. เทคโนโลยีอุตสาหการ
ระดับปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สถ.บ. การออกแบบอุตสาหกรรม
ระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบ
อัตโนมัติ***
ระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ
อัตโนมัติ***
ระดับปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
ค.บ. การศึกษาปฐมวัย
ระดับปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
ค.บ. ภาษาไทย
ระดับปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
ค.บ. คณิตศาสตร์
ระดับปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป
ระดับปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
ค.บ. คอมพิวเตอร์
ระดับปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
ค.บ. ภาษาอังกฤษ
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ประเภท
หลักสูตร
ST
ST
ST
ST
ST

ลักษณะ
หลักสูตร*
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย

ST
ST
ST
SSH
SSH
SSH
SSH
SSH
SSH
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST

ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย

ST

ภาษาไทย

SSH
SSH
SSH
SSH
SSH
SSH

ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
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ลาดับ ระดับการศึกษา

ชื่อปริญญา

29

ระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

ระดับปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี

วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
นิติศาสตรบัณฑิต
รัฐศาสตรบัณฑิต
ศิลปศาสตรบัณฑิต
ศิลปศาสตรบัณฑิต
ศิลปศาสตรบัณฑิต
ศิลปศาสตรบัณฑิต
นิเทศศาสตรบัณฑิต
ศิลปศาสตรบัณฑิต

ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา
วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อม
วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล
ส.บ. การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน
รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์
น.บ. นิติศาสตร์
ร.บ. การเมืองการปกครอง
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ
ศศ.บ. ภาษาจีนธุรกิจ
ศศ.บ. การท่องเที่ยว
นศ.บ. นิเทศศาสตร์
ศศ.บ. นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ประเภท ลักษณะ
หลักสูตร หลักสูตร*
ST
ภาษาไทย
ST
HS
SSH
SSH
SSH
SSH
SSH
SSH
SSH
SSH
SSH

ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย

หมายเหตุ (1) ** งดรับนักศึกษา รอปิดหลักสูตร (เนื่องจาก ยังมีนักศึกษาอยู่ในระบบการจัดการศึกษา)
(2) *** หลักสูตรใหม่

หลักสูตรที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี มีทั้งประเภทหลักสูตร 4 ปี หลักสูตร 5 ปี หลักสูตรเทียบโอน
รายวิชา 2 ปี และหลักสูตรเทียบโอนรายวิชา 3 ปี รวมจานวน 40 หลักสูตร/สาขาวิชา จาแนกเป็น กลุ่มสาขาวิชา
ด้าน Social Science and Humanities (SSH) จานวน 21 สาขาวิชา และกลุ่มสาขาวิชาด้าน Science and
Technology (ST) จานวน 18 สาขาวิชา และกลุ่มสาขาวิชาด้าน Health Science (HS) จานวน 1 สาขาวิชา
หลักสูตรและสาขาวิชา ระดับปริญญาตรี
กลุ่ม ST, 18, 45%

กลุ่ม HS, 1, 3%

กลุ่ม SSH, 21, 52%

แผนภูมิที่ 1.2 หลักสูตรและสาขาวิชา ระดับปริญญาตรี
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(3) หลักสูตร/สาขาวิชา ระดับบัณฑิตศึกษาประจาปีการศึกษา 2562
หลักสูตรที่เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา มีปริญญาในสาขาวิชารวมทั้งสิ้น 4 สาขาปริญญา
และจานวนทั้งสิ้น 7 หลักสูตร
ตารางที่ 1.3 รายชื่อหลักสูตรระดับปริญญาโทที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2562
ลาดับ
ที่
1
2
3
4

ระดับการศึกษา

ชื่อปริญญา

ระดับปริญญาโท
ระดับปริญญาโท
ระดับปริญญาโท
ระดับปริญญาโท

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

5

ระดับปริญญาโท

6

ระดับปริญญาโท

7

ระดับปริญญาโท

ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา

วท.ม. เทคโนโลยีการเกษตร
วท.ม. เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
วท.ม. เทคโนโลยีชีวภาพ
บธ.ม. การจัดการสาหรับการเป็น
ผู้ประกอบการ
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วท.ม. การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพชุมชน
สาธารณสุขศาสตรมหา ส.ม. การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน
บัณฑิต
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
ค.ม. การบริหารการศึกษา

ประเภท
หลักสูตร
ST
ST
ST
SSH

ลักษณะ
หลักสูตร*
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย

ST

ภาษาไทย

HS

ภาษาไทย

SSH

ภาษาไทย

หลักสูตรที่เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา จานวน 7 หลักสูตร/สาขาวิชา จาแนกเป็น กลุ่มสาขาวิชาด้าน
Social Science and Humanities (SSH) จานวน 2 สาขาวิชา และกลุ่มสาขาวิชาด้าน Science and
Technology (ST) จานวน 4 สาขาวิชา และกลุ่มสาขาวิชาด้าน Health Science (HS) จานวน 1 สาขาวิชา
หลักสูตรและสาขาวิชา ระดับปริญญาโท

กลุ่ม HS, 1, 14%

กลุ่ม SSH, 2, 29%

กลุ่ม ST, 4, 57%
แผนภูมิที่ 1.3 หลักสูตรและสาขาวิชา ระดับบัณฑิตศึกษา
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1.4.2 หลักสูตร/สาขาวิชา ที่เปิดสอนประจาปีการศึกษา 2559-2562
ปีการศึกษา 2559-2562 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มีหลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอน 3 ระดับ คือ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาจาแนกออกได้ดังตารางที่ 1.4
ตารางที่ 1.4 ข้อมูลหลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน ระหว่างปีการศึกษา 2559-2562
ระดับการศึกษา

ปีการศึกษา 2559
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2562
ยกเลิก/
ยกเลิก/
ยกเลิก/
ยกเลิก/
เดิม ใหม่
รวม เดิม ใหม่
รวม เดิม ใหม่
รวม เดิม ใหม่
รวม
งดรับ
งดรับ
งดรับ
งดรับ
11 11 10 1
11 10
10 9 4
13

ประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง ปวส.
ปริญญาตรี
42
ปริญญาโท
9
รวม
62

-

2
2

ป.ตรี, 44

50

หน่วย:หลักสูตร

44 41
9 8
64 59

-

3
1
5

44 37
9 7
64 54 0

7
1
8

ป.ตรี, 44

ป.ตรี, 44

44 34
8 7
62 50

5

1

9

1

40
7
60

ป.ตรี, 40

40

ปวส.

30
ปวส., 11

20

ป.โท, 9 ปวส., 11 ป.โท, 9 ปวส., 10

ป.โท, 8

ปวส., 13

10

ป.ตรี
ป.โท, 7

ป.โท

0

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

แผนภูมิที่ 1.4 ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอนระหว่างปีการศึกษา 2559-2562
13 13 13

จานวนหลักสูตร

15 15 14 15

12 12 11 13

11

12 12 12
9

6 6 6 5

คณะ
คณะวิทยาศาสตร์และ
คณะบริหารศาสตร์
เทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีสุขภาพ

6 6 6 7

คณะวิศวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

คณะศิลปศาสตร์

คณะศึกษาศาสตร์และ
นวัตกรรมการศึกษา

ปี 2559

15

13

6

12

12

6

ปี 2560

15

13

6

12

12

6

ปี 2561

14

13

6

11

12

6

ปี 2562

15

11

5

13

9

7

แผนภูมิที่ 1.5 หลักสูตรที่เปิดสอนจาแนกตามคณะระหว่างปีการศึกษา 2559-2562
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1.5 จานวนนักศึกษา
1.5.1 จานวนนักศึกษาปัจจุบัน
จานวนนักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1/2562 ประกอบไปด้วย
นั กศึกษาระดับ ประกาศนี ย บั ตรวิ ช าชีพชั้ น สู ง (ปวส.) จานวนรวม 390 คน นักศึก ษาระดั บปริญญาตรีภ าค
การศึกษาปกติ จานวน 3,340 คน ภาคการศึกษาพิเศษ จานวน 60 คน จานวนรวม 3,400 คน และนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาปกติ จานวน 13 คน ภาคการศึกษาพิเศษ จานวน 88 คน จานวนรวม 101 คน
รวมจานวนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ปีการศึกษา 1/2562 ทั้งสิ้น 3,891 คน
เปรียบเทียบจานวนนักศึกษาภาคการศึกษา 2561 กับ 2562 (ระดับการศึกษา:คน)
บัณฑิตศึกษา
ปริญญาตรี
ปวส.

2561, 71
2561, 3,874

2561, 495
0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

2562

ปวส.
390

ปริญญาตรี
3,400

บัณฑิตศึกษา
101

2561

495

3,874

71

4500

แผนภูมิที่ 1.6 จานวนนักศึกษาภาคการศึกษา 2561 กับ 2562
(ที่มา : สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ข้อมูล ณ วันที่ 12 ก.ค. 2562)
1.5.2 จานวนนักศึกษาประจาปีการศึกษา 2559-2562
จานวนนักศึกษาปีการศึกษา 2559-2562 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มีจานวนนักศึกษาที่อยู่ในระบบการ
จัดการศึกษา 3 ระดับ คือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา
ตารางที่ 1.5 ข้อมูลจานวนนักศึกษา ระหว่างปีการศึกษา 2559-2562 (ปัจจุบันปีการศึกษา 2562) หน่วย:คน
ระดับการศึกษา

ปีการศึกษา 2559
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2561
ภาค ภาค
ภาค ภาค
ภาค ภาค
รวม
รวม
รวม
ปกติ พิเศษ
ปกติ พิเศษ
ปกติ พิเศษ
755
755 611
611 495
495

ประกาศนียบัตร
วิชาชีพชัน้ สูงปวส.
ปริญญาตรี
4,103
ปริญญาโท
11
รวม
4,869

240 4,343 4,251 109 4,360 3,748 126
208 219 8
75
83 11
60
448 5,317 4,870 184 5,054 4,254 186

ปีการศึกษา 2562
ภาค ภาค
รวม
ปกติ พิเศษ
390
390

3,874 3,340
71
13
4,440 3,743
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60 3,400
88 101
148 3,891

16
6,000

ป.ตรี, 4,343

ป.ตรี, 4360

4,000

2,000 ปวส., 755

ปวส., 611
ป.โท, 219

0
ปี 2559

ป.ตรี, 3874

ปวส.

ป.ตรี, 3400
ป.โท, 71
ป.โท, 83
ปวส., 495
ปวส., 390
ป.โท, 101

ปี 2560

ปี 2561

ป.ตรี
ป.โท

ปี 2562

แผนภูมิที่ 1.7 ข้อมูลจานวนนักศึกษา ระหว่างปีการศึกษา 2559-2562 (ปัจจุบันปีการศึกษา 2562)
(ที่มา : สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ข้อมูล ณ วันที่ 12 ก.ค. 2562)
1.6 จานวนผู้สาเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ตารางที่ 1.6 จานวนผู้สาเร็จการศึกษา จาแนกตามระดับการศึกษา ระหว่างปีการศึกษา 2558-2561

หน่วย:คน

ระดับการศึกษา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง(ปวส.)

ปี 2558
387

ปี 2559
392

ปี 2560
272

ปริญญาตรี

1,186

1,303

1,383

ปริญญาโท

60

60

71

273
1,174
37

1,633

1,755

1,726

1,484

รวม
ข้อมูล ณ วันที่ 30กันยายน 2561
ป.โท, 37

ปี 2561
ปี 2560

ป.โท, 71

ปี 2559

ป.โท, 60

ปี 2558

ป.โท, 60
-

200

2561

หน่วย:คน
จานวนผู้สาเร็จการศึกษา2561

ป.ตรี, 1,174

ปวส., 273

จานวนผู้สาเร็จการศึกษา2560

ปวส., 272
ปวส., 387
400

ป.ตรี, 1,383

จานวนผู้สาเร็จการศึกษา2559

ปวส., 392
600

จานวนผู้สาเร็จการศึกษา2558

1,484

ป.ตรี, 1,303

1,400

1,755
1,633

ป.ตรี, 1,186

800
1,000
1,200
รวม ป.โท ป.ตรี ปวส.

1,726

1,600

1,800

2,000

แผนภูมิที่ 1.8 ข้อมูลผู้สาเร็จการศึกษา จาแนกตามระดับการศึกษา ระหว่างปีการศึกษา 2558-2561
(ที่มา : สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ข้อมูล ณ วันที่ 19 กันยายน 2562)
1.7 จานวนบุคลากร
1.7.1 จานวนบุคลากรปัจจุบัน
มหาวิ ท ยาลั ย กาฬสิ น ธุ์ มี จ านวนบุ ค ลากรในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2562 รอบปรั บ แผนกลาง
ปีงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 589 คน ซึ่งสามารถจาแนกประเภทบุคลากรได้ดังนี้

ฉบับได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2560 วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2560

17

ตารางที่ 1.7 จานวนบุคลากร จาแนกตามประเภทบุคลากร (ข้อมูล ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2561)
ที่
1
2
3
4
5
6
7

สาย
วิชาการ
61
234
8
14
8
325
55.18

ประเภทบุคลากร
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (งบประมาณแผ่นดิน)
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (งบประมาณรายได้)
พนักงานราชการ
ลูกจ้างประจา
ลูกจ้างชั่วคราว
ลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ
ผลรวมทั้งหมด
ร้อยละบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน

สาย
สนับสนุนฯ
2
121
36
14
91
264
44.82

ผลรวม
ทั้งหมด
63
355
8
36
14
105
8
589
100

ร้อยละ
10.69
60.28
1.35
6.13
2.38
17.82
1.35
100
100

กลางปี งปม., 8

ลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ

ต้นปี งปม., 6

กลางปี งปม., 105

ลูกจ้างชั่วคราว (เงินรายได้)

ต้นปี งปม., 133

กลางปี งปม., 14

ลูกจ้างประจา

ต้นปี งปม., 15

กลางปี งปม., 36

พนักงานราชการ

ต้นปี งปม., 36
กลางปี งปม., 8

พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา(เงินรายได้)

ต้นปี งปม., 8

กลางปี งปม., 355

พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

ต้นปี งปม., 330
กลางปี งปม., 63

ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

ต้นปี งปม., 70

0

50

100

150

200

250

300

350

400

แผนภูมิที่ 1.9 เปรียบเทียบจานวนบุคลากรปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ต้นปีงบประมาณ กับ กลางปีงบประมาณ
(ที่มา : งานบริหารงานบุคคล ข้อมูล ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2561)
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ตารางที่ 1.8 จานวนตาแหน่งทางวิชาการ
ที่

ตาแหน่งทางวิชาการ

ป.ตรี

ป.โท

ป.เอก

รวมทั้งสิ้น

1
2
3
4

อาจารย์ (อ.)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ผศ.)
รองศาสตราจารย์ (รศ.)
ศาสตราจารย์ (ศ.)
รวม
ร้อยละคุณวุฒิทางการศึกษา

6
6
1.85

186
19
2
207
63.69

85
24
3
112
34.46

277
43
5
325

ร้อยละ
ตาแหน่งทางวิชาการ
85.23
13.23
1.54
100
100

ที่มา : งานบริหารงานบุคคล ข้อมูล ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2561

1.7.2 จานวนบุคลากรปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2562
ปัจจุบันปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบปรับแผนกลางปีงบประมาณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์มีบุคลากร
รวมจานวนทั้งสิ้น 589 คน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีจานวนบุคลากรรวมทั้งสิ้น 598 คน และในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 มีจานวนบุคลากรรวมทั้งสิ้น 634 คน ซึ่งสามารถจาแนกได้ดังนี้
ตารางที่ 1.9 จานวนบุคลากร จาแนกตามประเภทบุคลากร และปีงบประมาณ
จานวนบุคลากร จาแนกตามประเภทบุคลากร (ปีงบประมาณ)
2560
2561
2562
รวม
รวม
รวม
ประเภทบุคลากร
ร้อยละ
สาย
สาย
สาย
สาย
สาย
สาย
ผู้บริหาร 2560
ผู้บริหาร 2561
ผู้บริหาร 2562
วิชาการ สนับสนุน
วิชาการ สนับสนุน
วิชาการ สนับสนุน
1.ข้าราชการพลเรือน
75
2
77
68
2
70
61
2
63 10.70
ในสถาบันอุดมศึกษา
2.พนักงานใน
222
109
331
222
108
330
234
121
355 60.27
สถาบันอุดมศึกษา
3.พนักงานใน
8
8
8
8
8
8 1.36
สถาบันอุดมศึกษา
(เงินรายได้)
4.พนักงานราชการ
37
37
36
36
36
36 6.11
5.ลูกจ้างประจา
17
17
15
15
14
14 2.38
6.ลูกจ้างชั่วคราว (เงิน 29
126
155
22
111
133
14
91
105 17.83
รายได้)
7.ลูกจ้างชั่วคราวชาว
8
8
6
6
8
8 1.36
ต่างประเทศ
8.ลูกจ้างชั่วคราว
1
1
0 0.00
ประเภทผู้บริหาร
รวมบุคลากรทัง้ สิ้น 342
291
1
634
326
272
0
598
325
264
0
589 100
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จานวนบุคลากร

1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0

355
330

331
324

70
8
63
8
77 81
8
9
ข้าราชการพล
พนักงานใน พนักงานใน
เรือนใน
สถาบันอุดมศึก สถาบันอุดมศึก
สถาบันอุดมศึก
ษา
ษา(เงินรายได้)
ษา

36
37 36
35
พนักงาน
ราชการ

133
105
155

15

6
8
175
14
78
01
19
ลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างชั่วคราว
ลูกจ้างชั่วคราว
ลูกจ้างประจา
ชาว
ประเภท
(เงินรายได้)
ต่างประเทศ
ผู้บริหาร
17

2562

63

355

8

36

14

105

8

2561

70

330

8

36

15

133

6

2560

77

331

8

37

17

155

8

1

2559

81

324

9

35

19

175

7

1

แผนภูมิที่ 1.10 จานวนบุคลากร จาแนกตามประเภทบุคลากร และปีงบประมาณ
หมายเหตุ
* ข้อมูล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 : ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
* ข้อมูล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 : ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
* ข้อมูล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ปรับแผนกลางปีงบประมาณ) : ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2561

อาจารย์, 290
ผู้ช่วยศาสตราจารย์, 42
รองศาสตราจารย์, 4
รวม, 336

อาจารย์, 288
ผู้ช่วยศาสตราจารย์, 48
รองศาสตราจารย์, 5
รวม, 341

อาจารย์, 272
ผู้ช่วยศาสตราจารย์, 48
รองศาสตราจารย์, 6
รวม, 326

อาจารย์, 277
ผู้ช่วยศาสตราจารย์, 43
รองศาสตราจารย์, 5
รวม, 325

จานวนบุคลากร จาแนกตามตาแหน่งทางวิชาการ

2559

2560

2561

2562

อาจารย์

290

288

272

277

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

42

48

48

43

รองศาสตราจารย์

4

5

6

5

336

341

326

325

จานวนบุคลากร

400
350
300
250
200
150
100
50
0

รวม

แผนภูมิที่ 1.10 จานวนบุคลากร จาแนกตามตาแหน่งทางวิชาการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 2560 2561 และ2562 (ปรับแผนกลางปีงบประมาณ)
หมายเหตุ
* ข้อมูล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 : ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
* ข้อมูล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 : ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
* ข้อมูล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ปรับแผนกลางปีงบประมาณ) : ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2561
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ส่วนที่ 2 ผลการดาเนินงานตาม แผนปฏิบัตริ าชการประจาปีงบประมาณ 2562
จากการดาเนินงานที่กล่าวมาข้างต้น มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์จึงได้สรุปผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ภาพรวมมหาวิทยาลัย และจาแนกตามประเด็นแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ์ ดังนี้

1. บริบทการจัดทาแผน

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยได้ดาเนินการประชุมระดมความคิดเห็นในการจัดทาแผนฏิบัติการ
พัฒนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ระยะ 4 ปี โดยได้ลงพื้นที่แต่ละคณะ/หน่วยงาน (ส่วนงานภายใน) เพื่อให้ คณะ/ ผู้บริหาร
บุคลากรทุกคนได้มีส่วนร่วมในการเสนอข้อคิดเห็นและความต้องการพัฒนามหาวิทยาลัย จึงมีข้อสรุปแผนปฏิบัติการพัฒนา
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เกิดขึ้น และได้ขับเคลื่อนแผนนาไปสู่การปฏิบัติโดยได้จัดทาแผนปฏิบัติ
ราชการที่สอดรับกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ 4 ปี ซึ่งกาหนดเป้าหมายหลัก ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์
และกลยุทธ์สาคัญต่าง ๆ ทั้งนี้สภามหาวิทยาลัยกาฬสิ นธุ์ ได้ให้ ความเห็นชอบในคราวประชุม ครั้งที่ 11/2561 วันที่ 12
ตุลาคม 2561 โดยมีข้อสรุปแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ระยะ 4 ปี ตามปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธ
กิจ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ดังรูปที่ 2.1
ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)
ปณิธาน : สร้างคนดี มีงานทา ชี้นาสังคม
วิสัยทัศน์ : มหาวิทยาลัยชั้นนาด้านวิชาชีพ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่ง อนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง
อัตลักษณ์บัณฑิต : อดทน สู้งาน เชี่ยวชาญวิชาชีพ
พันธกิจ (Mission) :
1) ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถทางวิชาการและทักษะในวิชาชีพรู้จักคิดอย่างมีเหตุผลมีคุณธรรม
จริยธรรม และมีความใฝ่เรียนรู้
2) จัดการศึกษาทางด้านวิชาชีพทั้งระดับต่ากว่าปริญญาและระดับปริญญาเพื่อตอบสนองความต้องการ
ตลาดแรงงานและประเทศ
3) ส่งเสริมการวิจัย การบริการวิชาการและวิชาชีพ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์
ในการพัฒนาศักยภาพการผลิตและบริการชุมชน สังคมและประเทศ
4) ทะนุบารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ

รูปที่ 2.1 แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์/แผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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1.2 ประเด็นแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนา เป้าหมายการพัฒนา และเป้าประสงค์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)
(ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)
ประเด็นแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนา
เป้าหมายการพัฒนา
(Strategic Issues)
(Goals)
แผนปฏิ บั ติ ก ารด้ า นที่ 1 การพั ฒ นา มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านหลักสูตร/จัดการเรียนการสอนที่
ทรัพยากรมนุษย์
ตรงกั บ สมรรถนะวิ ช าชี พ ร่ ว มกั บ สถาบั น การศึ ก ษาต่ า งประเทศ หรื อ สถาน
ประกอบการ และส่ งเสริ มทักษะการสื่ อสารภาษาอังกฤษในการทางานตาม
วิชาชีพและการนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน เพื่อสร้างเครือข่ายทางวิชาการ/การ
วิจัย และเป็นการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้พร้อมต่อการเป็นบัณฑิตมือ
อาชีพที่มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 5 ด้าน คือ ด้าน
คุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิ ดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตั ว เลข การ
สื่ อ สารและการใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ อี ก ทั้ ง ตรงตามอั ต ลั ก ษณ์ ข อง
มหาวิทยาลั ย และเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานพร้อมเข้าสู่การแข่งขันใน
ระดับอาเซียน/นานาชาติ

เป้าประสงค์
(Objectives)
เป้า ประสงค์หลัก : ผลิ ตบัณฑิตที่มีสมรรถนะทาง
วิ ช าชี พ บู ร ณาการศาสตร์ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ การ
เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีได้
เป้ า หมายที่ 1 การปรั บ เปลี่ ย นค่ า นิ ย มและ
วัฒนธรรม
เป้า หมายที่ 2 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่ว ง
ชีวิต
เป้าหมายที่ 3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้
เป้ า หมายที่ 4 การบู ร ณาการความร่ ว มมื อ ด้ า น
ความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ
เป้า หมายที่ 5 การสร้างสภาพแวดล้ อมที่เอื้อต่อ
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
เป้าหมายที่ 6การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬา

แผนปฏิบัติการด้านที่ 2 สร้างความโดดเด่น เป็ น มหาวิ ท ยาลั ย ที่ มี ค วามเป็ น เลิ ศ และความโดดเด่ น ด้ า นนวั ต กรรมและ เป้ า ประสงค์ ห ลั ก : สร้ า งสรรค์ ผ ลงานด้ า น
ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี
เทคโนโลยีเป็นที่พึ่งของชุมชน ภาคอุตสาหกรรม หรือสถานประกอบการต่าง ๆ นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่นาไปใช้พัฒ นาชุมชน
ทั้งนี้สามารถนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ เพื่อการสร้างอาชีพตามแนวทางการ ท้องถิน่ และประเทศชาติได้อย่างแท้จริง
เป้าหมายที่ 1 การเกษตรสร้างมูลค่า
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ประเด็นแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนา
(Strategic Issues)

เป้าหมายการพัฒนา
เป้าประสงค์
(Goals)
(Objectives)
พั ฒ นาประเทศ เพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น ระดั บ ชาติ แ ละระดั บ เป้าหมายที่ 2 อุตสาหกรรมและบริการ
นานาชาติได้
เป้ า หมายที่ 3 สร้ า งความหลากหลายด้ า นการ
ท่องเที่ยว
เป้ า หมายที่ 4 พั ฒ นาเศรษฐกิ จ บนพื้ น ฐาน
ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร ยุ ค ใ ห ม่ ส ร้ า ง แ ล ะ พั ฒ น า
ผู้ประกอบการยุคใหม่
แผนปฏิบัติการด้านที่ 3 เป็นศูนย์กลางและ เป็ นที่พึ่งหลั กของชุมชนและสั งคมระดับประเทศด้านการเป็นศูนย์กลางและ เป้ า ประสงค์ ห ลั ก เป็น ศู นย์ ก ลางและแหล่ งการ :
แหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
แหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการบริการวิชาการที่มีศักยภาพจากภูมิปัญญา เรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชนท้องถิ่น
ไทยผสมผสานการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นฐานในการสร้างมูลค่าเพิ่ม เป้าหมายที่ 1 การกระจายศูนย์กลางความเจริญ
และพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
ทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี
เป้าหมายที่ 2 การเสริมสร้างพลังทางสังคม
เป้าหมายที่ 3 การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชน
ท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการจัดการ
ตนเอง
แผนปฏิบัติการด้านที่ 4 การเติบโตที่เป็น การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อมบนพื้นฐานการ
มิตรกับสิ่งแวดล้อม
อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ให้คนรุ่น
ต่อไป ได้ใช้อย่างยั่งยืนมีความสมดุล ฟื้นฟู ใช้ประโยชน์และสร้างการเติบโตบน
ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุลของระบบระบบนิเวศ

เป้ า ประสงค์ ห ลั ก มหาวิ ทยาลั ย สี เ ขี ย วและเป็ น :
ปอดของชุมชนท้องถิ่น
เป้าหมายที่ 1 สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคม
เศรษฐกิจสีเขียว
เป้าหมายที่ 2 พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท
เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้น

23

ประเด็นแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนา
(Strategic Issues)

เป้าหมายการพัฒนา
(Goals)

แผนปฏิบัติการด้านที่ 5 การบริหารจัดการ การบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลที่ได้รับการยอมรับทั้งภายในและภายนอก
ที่มีหลักธรรมาภิบาล
มีคุ ณ ภาพการจัด การด้ ว ยระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศที่มี ป ระสิ ทธิ ภ าพและ
เพียงพอต่อการใช้งาน ให้ความสาคัญกับการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพในการ
ทางาน มีความก้าวหน้า มีระบบบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพ ปรับปรุง/ยก
ร่าง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเตรียมความพร้อม
ให้กับบุคลากรได้รับความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงใน
การทางาน

เป้าประสงค์
(Objectives)
ความเป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง
เป้าหมายที่ 3 พัฒนาความมั่นคงน้า พลังงาน และ
เกษตรที่ เ ป็ น มิ ต รต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มมุ่ ง เน้ น พั ฒ นา
ระบบจัดการน้าทั้งระบบ
เป้าประสงค์หลักบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพ :
โปร่งใส ตรวจสอบได้
เป้าหมายที่ 1 ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการ
เป้าหมายที่ 2 มหาวิทยาลัยมีความทันสมัย
เป้า หมายที่ 3 บุคลากรภาครัฐ เป็นคนดีและเก่ง
ยึ ด ห ลั ก คุ ณ ธ ร ร ม จ ริ ย ธ ร ร ม มี จิ ต ส า นึ ก
ความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพในการ
ปฏิบัติหน้าที่และขับเคลื่อนภารกิจยุทธศาสตร์ชาติ
เป้า หมายที่ 4 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบทุกภาคส่วน
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1.3 เกณฑ์การประเมินผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ .ศ.2562
การพิจารณาการให้คะแนนผลการประเมินและหลักเกณฑ์การประเมินผลสาเร็จตามเป้าหมายแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ภาพรวมของมหาวิทยาลั ยกาฬสิ นธุ์ จึ งก าหนดแนวปฏิ บัติ ในเรื่ องการประเมินผล
แผนปฏิบัติราชการภาพรวมหาวิทยาลัย ไว้ดังนี้
การคานวณผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ดังนี้
 วั ดผลส าเร็ จของการด าเนิ นงานตามเป้ าหมายตั วชี้วั ดภายใต้แผนปฏิ บัติ ราชการของแต่ ละส่ วนราชการ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดย การประเมิ นผลจะพิจารณาจาก ร้อยละความคืบหน้า/ความสาเร็จของความสาเร็จของ
ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการที่สามารถดาเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กาหนดเทียบกับแผนการดาเนินงาน ทั้งหมดที่
ได้กาหนดไว้ในคารับรองปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ตารางและสูตรการคานวณ :
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย (i)

น้าหนัก (Wi)

ผลคะแนนที่ได้ (SMi)

ตัวชี้วัดที่ 1
ตัวชี้วัดที่ 2
.
.
.
ตัวชี้วัดที่ i=1,2,3…,N

W1
W2
.
.
.

SM1
SM2
.
.
.

∑

∑

การหาผลรวมคะแนนเฉลี่ยเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ
∑

ผลรวมคะแนนเฉลี่ย = ( ∑

)

โดยที่ :
Wi หมายถึง น้าหนักความสาคัญที่ให้กับแต่ละเป้าหมายตัวชี้วัดและผลรวมของน้าหนักของทุกเป้าหมาย
ตัวชี้วัด (i = 1,2,3,…, N)
SMi หมายถึง ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการดาเนินงานตามเป้าหมายตัวชี้วัด และผลรวมของค่า
คะแนนที่ได้จากการดาเนินงานตามเป้าหมายตัวชี้วัดทุกเป้าหมายตัวชี้วัด (i = 1,2,3,…, N)
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 เกณฑ์การประเมินผล และระดับผลประเมินในการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ
ค่าคะแนนประเมิน (ร้อยละ)
ระดับผลประเมิน
ดีมาก
80
70-79
ดี (ผ่านเกณฑ์การประเมิน)
60-69
ปานกลาง
50-59
พอใช้
ต่ากว่า 50
ควรปรับปรุง
การนาผลประเมินไปใช้เพื่อการพัฒนา
(1) ผลการประเมินแผนปฏิบัติราชการจะต้องได้คะแนนผลการประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 จึงถือว่าผ่าน
เกณฑ์ และต้องพัฒนาจุดเน้น สร้างจุดเด่น เพื่อจัดทาแผนในปีงบประมาณถัดไป
(2) สาหรับผลการประเมินแผนปฏิบัติราชการที่ได้คะแนนผลการประเมินต่ากว่าร้อยละ 70 ถือว่าไม่ผ่าน
เกณฑ์ จะต้องได้รับการวางแผนให้ตอบสนองทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อจัดทาแผนในปีงบประมาณถัดไป
(3) สาหรับผลการประเมินแผนปฏิบัติราชการที่ได้คะแนนผลการประเมินต่ากว่าร้อยละ 60 ถือว่าไม่ผ่าน
เกณฑ์ และจะต้องได้รับการพัฒนาในจุดอ่อน และเสริมจุดแข็งเพื่อเพิ่มศักยภาพการดาเนินงาน เพื่อจัดทาแผนใน
ปีงบประมาณถัดไป
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2. ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
2.1 ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ภาพรวมมหาวิทยาลัย
ในปี งบประมาณ พ.ศ.2562 มหาวิทยาลั ย ประเด็นแผนปฏิบัติการด้านที่ 3 เป็นศูนย์กลางและ
กาฬสิ นธุ์ มี นโยบายให้ ทุ กหน่ วยงานมี ส่ วนร่ วมในการ แหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต คิดเป็นค่าคะแนนประเมิน
วางแผนและก าหนดเป้ า หมายการด าเนิ น งานตาม ร้อยละ 54.55 ประเด็นแผนปฏิบัติการด้านที่ 4 การ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมี เติ บ โตที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม คิ ด เป็ น ค่ า คะแนน
จานวน 5 ประเด็นแผนปฏิบัติการ และมีตัวชี้วัดความสาเร็จ ประเมินร้อยละ 93.33 ประเด็นแผนปฏิบัติการด้านที่ 5
ตามเป้ าประสงค์ จ านวน 41 ตั วชี้ วั ด ในภาพรวม การบริห ารจัดการที่มีธรรมาภิบาล คิดเป็น ค่าคะแนน
มหาวิทยาลัย บรรลุเป้าหมาย 29 ตัวชี้วัด คิดเป็นค่าคะแนน ประเมิ น ร้ อ ยละ 66.67 แสดงดั งแผนภู มิ ที่ 2.1 และ
ประเมินร้อยละ 81.25 และดาเนินงานไม่บรรลุเป้าหมาย 12 แผนภูมิที่ 2.2
ตัวชี้วั ด คิ ดเป็ นค่าคะแนนประเมินร้ อยละ 18.75 ซึ่ ง
มหาวิทยาลัยมีผลการดาเนิ นงานตามแผนปฏิบัติราชการ
อยู่ในระดับดีมาก บรรลุเป้าหมายที่ได้กาหนดไว้โดยประเด็น
แผนปฏิบัติการด้านที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คิด
เป็นค่าคะแนนประเมินร้อยละ 85.06 ประเด็นแผนปฏิบัติ
การด้านที่ 2 สร้างความโดดเด่นด้านนวัตกรรมแลเทคโนโลยี
คิดเป็นค่าคะแนนประเมินร้อยละ 100
ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ
17.61, 18%

ตัวชี้วัดค่าคะแนนประเมิน
ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุเป้าหมาย

81.25, 82%

แผนภูมิที่ 2.1 ผลการดาเนินงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการในภาพรวมของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
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2.2 ผลการดาเนินงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จาแนกตามประเด็น
แผนปฏิบัติการ
ตารางที่ 2.1 ผลการดาเนินงานตัวชี้วัดตามตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
จาแนกตามประเด็นแผนปฏิบัติการ ภาพรวมของมหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดบรรลุเป้าหมาย ตัวชี้วัดไม่บรรลุ รวมตัวชี้วัด ค่าน้าหนัก

1. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

17

3

20

87

2. สร้างความโดดเด่นด้านนวัตกรรมแลเทคโนโลยี

5

-

5

21

3. เป็นศูนย์กลางและแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2

1

3

11

4. การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

2

1

3

15

5. การบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล

3

7

10

42

รวมตัวชี้วัด

29

12

41

176

ผลรวมคะแนนเฉลี่ยร้อยละ

81.25

สรุปร้อยละความสาเร็จ จาแนกตามประเด็นแผนปฏิบัติการภาพรวมมหาวิทยาลัย
120
100

100

93.33

85.06

80

66.67
54.55

60
40
20
0
ประเด็นด้านที่ 1

ประเด็นด้านที่ 2

ประเด็นด้านที่ 3

ประเด็นด้านที่ 4

ประเด็นด้านที่ 5

แผนภูมิที่ 2.2 ผลการดาเนินงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการฯ ตามประเด็นแผนปฏิบัติการ
ภาพรวมมหาวิทยาลัย

28
ตารางที่ 2.2 รายงานผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ภาพรวมมหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด(KPI)

เป้าหมาย
ภาพรวม
มหาวิทยาลัย

ค่า
น้าหนัก

ผลค่าเป้าหมาย

แผนปฏิบัติการด้านที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เป้าประสงค์: ผลิตบัณฑิตที่มีสมรรถนะทางวิชาชีพ บูรณาการศาสตร์ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีได้
เป้าหมายที่ 1 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
1

ร้อยละของจานวนนักศึกษา หรือบุคลากรที่เข้าร่วม
โครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

2

จานวนผลงานด้านศิลปวัฒนธรรม หรืออนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมทีไ่ ด้รบั รางวัลในระดับจังหวัด หรือ
ระดับภูมิภาค หรือระดับชาติหรือนานาชาติ

3

ร้อยละของจานวนนักศึกษา ที่เข้าร่วมกิจกรรมผ่าน
ตามเกณฑ์ระบบการวัดทรานสคิปกิจกรรมต่อ
นักศึกษาทั้งหมดที่เข้าระบบ ทรานสคิปกิจกรรม
ของมหาวิทยาลัยฯ

ร้อยละ 85

5

92.93

7 เรื่อง

3

7

ร้อยละ 80

4

90.525

6 หลักสูตร

5

10

600 คน

4

2,490

12 หลักสูตร

5

15

เป้าหมายที่ 2 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
4

จานวนหลักสูตรใหม่ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่ตรงกับความต้องการทิศทางการพัฒนา
ประเทศ

5

โครงการการให้บริการวิชาการด้านความรู้ เพื่อ
พัฒนาความรู้ แรงงานฝีมือ ความชานาญพิเศษที่
เกิดประโยชน์ต่อสังคม

เป้าหมายที่ 3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้
6

พัฒนาหลักสูตรแบบบูรณการการเรียน-การสอน
ควบคู่กับการทางาน Work–Integrated
Learning: WIL หรือระบบสหกิจศึกษา (Cooperative Education: Co-op)

29
ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด(KPI)

7

เป้าหมาย
ภาพรวม
มหาวิทยาลัย
สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียน 6 โรงเรียน
เครือข่าย และสถาบันศึกษาในจังหวัดกาฬสินธุ์
(แหล่ง)
และพื้นที่ใกล้เคียง

ค่า
น้าหนัก

ผลค่าเป้าหมาย

5

251

8

ร้อยละของบัณฑิตสอบผ่านเกณฑ์หรือได้รับใบ
ประกอบวิชาชีพต่อจานวนนักศึกษาที่สมัครการ
ทดสอบ

ร้อยละ 60

5

86.67

9

ผลการประเมินการประกันคุณภาพของ
มหาวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอก

4 คะแนน

5

2.86

10

ร้อยละของบัณฑิตสอบผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
เทคโนโลยีสารสนเทศต่อจานวนนักศึกษาที่สมัคร
การทดสอบ

ร้อยละ 60

5

6.39

11

ร้อยละของบัณฑิตสอบผ่านเกณฑ์ทดสอบความรู้
หรือความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ ก่อน
สาเร็จการศึกษาตามมาตรฐานที่มหาวิทยาลัย
กาหนด

ร้อยละ 50

5

10

12

ร้อยละของผลงานทางวิชาการ หรือผลงานวิจัย
หรือสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ที่
ตีพิมพ์ เผยแพร่ต่อปีต่ออาจารย์ประจา

ร้อยละ 20

4

24.84

13

บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ปี

ร้อยละ 80

5

87.76

14

ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิต

ร้อยละ 80

5

85.41

3

9

เป้าหมายที่ 4 การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ
15

จานวนผลงานของนักศึกษาได้รับรางวัลด้านด้าน
กีฬา ภาษาและวรรณกรรมสุนทรียศิลป์ในระดับ
จังหวัด หรือระดับภูมิภาค หรือระดับชาติ หรือ
นานาชาติ

6 ผลงาน

30
ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด(KPI)

16

การแลกเปลี่ยนอาจารย์ หรือนักวิชาการ หรือ
นักศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย
กับสถาบันการศึกษา หรือสถานประกอบการทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ

17

ผลงานของนักศึกษาหรือบุคลากรได้รับรางวัล
ระดับชาติ/นานาชาติ หรือจดทะเบียนทรัพย์สิน
ทางปัญญาด้านผลงานวิจยั หรือนวัตกรรมหรืองาน
สร้างสรรค์

เป้าหมาย
ภาพรวม
มหาวิทยาลัย
6 สถาบัน

ค่า
น้าหนัก

ผลค่าเป้าหมาย

5

15

6 ผลงาน

4

33

เป้าหมายที่ 5 การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
18

งานวิจัยที่มหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในการพัฒนาเพื่อ
สร้างองค์ความรู้ทเี่ กิดจากเครือข่ายความร่วมมือ
กับชุมชน สังคม ท้องถิ่น หรือภาคอุตสาหกรรมการ
ผลิตและบริการ

6 โครงการ

4

12

19

ระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องาน
บริหารที่มีประสิทธิภาพ

1 ฐานข้อมูล

3

2

ร้อยละ 80

3

87

เป้าหมายที่ 6 การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬา
20

ร้อยละบุคลากรได้รับการส่งเสริมหรือเข้าร่วม
กิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ภายในองค์กร หรือ
ระหว่างองค์กร

เฉลี่ยผลสาเร็จของการดาเนินงานแผนปฏิบัติการด้านที่ 1 คิดเป็นร้อยละ 85.06
แผนปฏิบัติการด้านที่ 2 สร้างความโดดเด่นด้านนวัตกรรมแลเทคโนโลยี
เป้าประสงค์: สร้างสรรค์ผลงานด้านนวัตกรรมแลเทคโนโลยีที่นาไปใช้พัฒนาชุมชนท้องถิน่ และประเทศชาติได้อย่าง
แท้จริง
เป้าหมายที่ 1 การเกษตรสร้างมูลค่า
21

ผลิตผลงานด้านนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีด้าน
การเกษตรที่นาไปใช้ประโยชน์เพือ่ การพัฒนา
ท้องถิ่น ภายในระยะเวลา 1 ปี

เป้าหมายที่ 2 อุตสาหกรรมและบริการ

2 เรื่อง

5

3

31
ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด(KPI)

22

ผลิตผลงานด้านนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีด้าน
อุตสาหกรรมบริการที่นาไปใช้ประโยชน์เพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น ภายในระยะเวลา 1 ปี
เป้าหมายที่ 3 สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว
23

ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมด้าน
การท่องเที่ยวบริการที่นาไปใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาชุมและท้องถิ่น

เป้าหมาย
ภาพรวม
มหาวิทยาลัย
2 เรื่อง

ค่า
น้าหนัก

ผลค่าเป้าหมาย

5

7

2 เรื่อง

5

3

เป้าหมายที่ 4 พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการยุคใหม่
24

บัณฑิตทีส่ าเร็จการศึกษาเป็นผู้ประกอบการใหม่
(Start-Up)

2 ราย

25

จานวนแรงงานในสถานประกอบการหรือ
10 คน หรือ
ประชาชนทั่วไปที่เข้ารับบริการพัฒนาทักษะวิชาชีพ จานวน 10
หรือ จานวนผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลาง/ขนาด ผู้ประกอบการ
ย่อม ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ

3

2

3

1,955

เฉลี่ยผลสาเร็จของการดาเนินงานแผนปฏิบัติการด้านที่ 2 คิดเป็นร้อยละ 100
แผนปฏิบัติการด้านที่ 3 เป็นศูนย์กลางและแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
เป้าประสงค์: เป็นศูนย์กลางและแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชนท้องถิ่น
เป้าหมายที่ 1 การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี
26

ร้อยละของนักศึกษาที่เข้ามาศึกษาต่อใน
มหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้น

ร้อยละ 10

5

1 ระบบ

3

ปีการศึกษา 2561
จานวน 1,411 คน
ปีการศึกษา 2562
จานวน 1,122 คน
ลดลง 289 คน คิด
เป็นร้อยละ-20.48

เป้าหมายที่ 2 การเสริมสร้างพลังทางสังคม
27

พัฒนาระบบในการเปิดเผยข้อมูลสาคัญที่จะเอื้อให้
ประชาชนและภาคส่วนต่าง ๆสามารถติดตามการ
ดาเนินงานของมหาวิทยาลัย

1

เป้าหมายที่ 3 การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการจัดการตนเอง

32
ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด(KPI)

28

จานวนหมู่บ้าน หรือ ชุมชนที่ได้รบั การยกระดับ
คุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็ง

เป้าหมาย
ภาพรวม
มหาวิทยาลัย
6 หมู่บ้าน

ค่า
น้าหนัก

ผลค่าเป้าหมาย

3

12

เฉลี่ยผลสาเร็จของการดาเนินงานแผนปฏิบัติการด้านที่ 3 คิดเป็นร้อยละ 54.55
แผนปฏิบัติการด้านที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เป้าประสงค์: มหาวิทยาลัยสีเขียวและเป็นปอดของชุมชนท้องถิน่
เป้าหมายที่ 1 สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว
29

โครงการสนองงานในโครงการพระราชดาริหรือ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชหรือโครงการภายใต้
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้รบั การเผยแพร่ต่อ
สาธารณชน

3 เรื่อง

5

8

เป้าหมายที่ 2 พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็นเมืองที่เติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง
30
เพิ่มพื้นที่สีเขียวในมหาวิทยาลัย (Green
8 แหล่ง
5
7
University)
เป้าหมายที่ 3 พัฒนาความมั่นคงน้า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมุ่งเน้นพัฒนา ระบบจัดการน้าทั้ง
ระบบ
31
ร้อยละของค่าใช้จ่ายทีล่ ดลงจากการใช้
ร้อยละ 5
5
-9.67
สาธารณูปโภคของหน่วยงานต่อปีงบประมาณ
เฉลี่ยผลสาเร็จของการดาเนินงานแผนปฏิบัติการด้านที่ 4 คิดเป็นร้อยละ 93.33
แผนปฏิบัติการด้านที่ 5 การบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์: บริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้
เป้าหมายที่ 1 ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการ
32

ระดับความสาเร็จของการดาเนิน งานตาม
แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนามหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ์ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)

ระดับ 5

5

33

ร้อยละของเงินรายได้จากการบริหารสินทรัพย์หรือ
จากการจัดการศึกษาที่เพิ่มขึ้น

ร้อยละ 5

5

4

รายรับรวมปี 61
123,238,423.73 บาท
รายรับรวมปี 62
85,839,552.38 บาท
ลดลงร้อยละ 43.56

33
ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด(KPI)

เป้าหมาย
ภาพรวม
มหาวิทยาลัย

ค่า
น้าหนัก

ผลค่าเป้าหมาย

ระบบ 5

3

5

เป้าหมายที่ 2 มหาวิทยาลัยมีความทันสมัย
34

มีระบบสนับสนับสนุนการบริหารจัดที่มี
ประสิทธิภาพ เช่น E-document ESS ERP และ
e-meeting เป็นต้น

เป้าหมายที่ 3 บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสานึก ความสามารถสูง มุ่งมั่น และ
เป็นมืออาชีพในการปฏิบัติหน้าทีแ่ ละขับเคลื่อนภารกิจยุทธศาสตร์ชาติ
35
ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ร้อยละ 50
5
68.61
ที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะในการ
ปฏิบัติงาน
36
ร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทาง
ร้อยละ 5
3
7.86
วิชาการ
37
38

ร้อยละของสายสนับสนุนที่ดารงตาแหน่งทาง
วิชาชีพ
ระดับความสาเร็จของแผนพัฒนาบุคลากร

ร้อยละ 2

3

0.52

ระดับ 5

3

3

เป้าหมายที่ 4 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกภาคส่วนร่วมต่อต้านการทุจริต
39

ระดับคุณภาพของการกากับดูแลสถาบันอุดมศึกษา
ตามหน้าที่และบทบาทของสภามหาวิทยาลัย

ระดับ 5

5

4

40

ร้อยละการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) จาก
หน่วยงานภายนอก

ร้อยละ 90

5

87.6

41

ระดับความสาเร็จในการติดตามและการควบคุม
ความเสีย่ งและการควบคุมภายในดาเนินงานอย่าง
ตรงไปตรงมาเป็นธรรม และตรวจสอบได้

ร้อยละ 5

5

4

เฉลี่ยผลสาเร็จของการดาเนินงานแผนปฏิบัติการด้านที่ 5 คิดเป็นร้อยละ 66.67
รวมตัวชี้วัดเป้าหมาย/ผลการดาเนินงานมหาวิทยาลัย 41 ตัวชี้วัด บรรลุ ค่าคะแนนประเมิน
29
ร้อยละ 81.25
ตัวชี้วัด

34
ตารางที่ 2.3 สรุปผลการดาเนินงานโครงการภาพรวมมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประเด็นแผนปฏิบัติการ

ด้านที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ด้านที่ 2 สร้างความโดดเด่นด้านนวัตกรรมแล
เทคโนโลยี
ด้านที่ 3 เป็นศูนย์กลางและแหล่งการเรียนรู้
ตลอดชีวิต

แผน

ผล

จานวนโครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณรวม
(บาท)

ผลการดาเนินการ
(โครงการ)

งบประมาณรวม
(บาท)

190

13,471,880

172

9,160,416

32,201,620

10

32,181,620

1,903,360

13

1,587,980

12
18

ด้านที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

22

1,722,850

19

1,653,750

ด้านที่ 5 การบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล

42

3,612,530

31

2,794,319

284

52,912,240

245

47,378,085

รวมทั้งสิ้น
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ
เนื่องจากมีการปรับแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ปรับแผนกลางปีงบประมาณ) ประกอบกับ
การทบทวนและปรับปรุงงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นการขับเคลื่อนภารกิจให้สอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงไป จึงทาให้โครงการ
มีการยกเลิกการดาเนินโครงการ ที่ไม่สอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบัน

35
ผลการดาเนินงานตามประเด็นแผนปฏิบัติการพัฒนามหาวิทยาลัย
ผลการดาเนินงานตามประเด็นแผนปฏิบัติการด้านที่ 1 : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
แผนปฏิบัติการด้านที่ 1: การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เป้าประสงค์ : ผลิตบัณฑิตที่มีสมรรถนะทางวิชาชีพ บูรณาการศาสตร์ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีได้
ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

ค่า
น้าหนัก

ผลการดาเนินงาน
2562
ผล

หน่วยนับ

จานวน

ระดับ

ผล
คะแนน

สาเร็จ

1. ร้อยละของจานวนนักศึกษา หรือบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรม

ร้อยละ

85

5

92.93

5

2. จานวนผลงานด้านศิลปวัฒนธรรม หรืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทีไ่ ด้รบั
รางวัลในระดับจังหวัด หรือระดับภูมิภาค หรือระดับชาติหรือ
นานาชาติ

เรื่อง

7

3

7

3

3. ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมผ่านตามเกณฑ์ระบบการ
วัดทรานสคริปกิจกรรมต่อนักศึกษาทั้งหมดที่เข้าระบบทรานสคริป
กิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯ

ร้อยละ

80

4

90.53

4

4. จานวนหลักสูตรใหม่ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทตี่ รงกับ
ความต้องการทิศทางการพัฒนาประเทศ

หลักสูตร

6

5

10

5

5. โครงการการให้บริการวิชาการด้านความรู้ เพื่อพัฒนาความรู้
แรงงานฝีมือ ความชานาญพิเศษที่เกิดประโยชน์ต่อสังคม

คน

600

4

2,490

4

6. พัฒนาหลักสูตรแบบบูรณการการเรียน-การสอนควบคู่กับการ
ทางาน Work–Integrated Learning: WIL หรือระบบสหกิจศึกษา
(Co-operative Education: Co-op)

หลักสูตร

12

5

15

5

7. สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียนเครือข่าย และ
สถาบันศึกษาในจังหวัดกาฬสินธุ์ และพื้นที่ใกล้เคียง

โรงเรียน
(เครือข่าย)

6

5

251

5

8. ร้อยละของบัณฑิตสอบผ่านเกณฑ์หรือได้รับใบประกอบวิชาชีพต่อ
จานวนนักศึกษาที่สมัครการทดสอบ

ร้อยละ

60

5

80.67

5

9. ผลการประเมินการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยทั้งภายใน
และภายนอก

คะแนน

4

5

2.84

2

เป้าหมายที่ 1 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม

เป้าหมายที่ 2 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

เป้าหมายที่ 3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้

36
แผนปฏิบัติการด้านที่ 1: การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เป้าประสงค์ : ผลิตบัณฑิตที่มีสมรรถนะทางวิชาชีพ บูรณาการศาสตร์ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีได้
ค่า
น้าหนัก

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงาน
2562
ผล
ผล
คะแนน สาเร็จ

หน่วยนับ

จานวน

ระดับ

10. ร้อยละของบัณฑิตสอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานเทคโนโลยี
สารสนเทศต่อจานวนนักศึกษาที่สมัครเข้ารับการทดสอบ

ร้อยละ

60

5

6.39

0

11. ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้หรือ
ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ ก่อนสาเร็จการศึกษาตาม
มาตรฐานทีม่ หาวิทยาลัยกาหนด

ร้อยละ

50

5

10

0

12. ร้อยละของผลงานทางวิชาการ หรือผลงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์
นวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพมิ พ์เผยแพร่ต่อปีต่ออาจารย์
ประจา

ร้อยละ

20

4

24.84

4

13. บัณฑิตระดับปริญญาตรีทไี่ ด้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี

ร้อยละ

80

5

87.76

5

14. ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิต

ร้อยละ

80

5

85.41

5

15. จานวนผลงานของนักศึกษาได้รับรางวัลด้านด้านกีฬา ภาษาและ
วรรณกรรม สุนทรียศิลป์ในระดับจังหวัด หรือระดับภูมิภาค หรือ
ระดับชาติ หรือนานาชาติ

ผลงาน

6

3

9

3

16. การแลกเปลีย่ นอาจารย์ หรือนักวิชาการ หรือนักศึกษา เพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัยกับสถาบันการศึกษา หรือ
สถานประกอบการทั้งในประเทศและต่างประเทศ

สถาบัน

6

5

15

5

17. ผลงานของนักศึกษาหรือบุคลากรได้รับรางวัลระดับชาติ/
นานาชาติ หรือจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาด้านผลงานวิจัยหรือ
นวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์

ผลงาน

6

4

33

4

เป้าหมายที่ 4 การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับ
อาเซียนและนานาชาติ

เป้าหมายที่ 5 การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
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แผนปฏิบัติการด้านที่ 1: การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เป้าประสงค์ : ผลิตบัณฑิตที่มีสมรรถนะทางวิชาชีพ บูรณาการศาสตร์ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีได้
ค่า
น้าหนัก

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงาน
2562
ผล
ผล
คะแนน สาเร็จ

หน่วยนับ

จานวน

ระดับ

18. งานวิจัยที่มหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในการพัฒนาเพื่อสร้างองค์
ความรู้ที่เกิดจากเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชน สังคมท้องถิ่นหรือ
ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ

โครงการ

6

4

12

4

19. ระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานบริหารทีม่ ี
ประสิทธิภาพ

ฐานข้อมูล

1

3

2

3

ร้อยละ

80

3

87

3

เป้าหมายที่ 6 การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬา
20. ร้อยละบุคลากรได้รบั การส่งเสริมหรือเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสาน
สัมพันธ์ภายในองค์กรหรือ ระหว่างองค์กร

เฉลี่ยผลสาเร็จของการดาเนินงานเมื่อเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายปี งปม.62 คิดเป็นร้อยละ 85.06

สรุปภาพรวมผลการดาเนินงานการด้านที่ 1 : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิ ท ยาลั ย
กาฬสินธุ์ มีผลการดาเนินงานตามประเด็นแผนปฏิบัติ
การด้านที่ 1 : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คิดเป็นร้อยละ
85.06 โดยมีเป้าหมายขับเคลื่อนการดาเนินงาน ดังนี้
เป้ า หมายที่ 1 การปรั บ เปลี่ ย นค่ า นิ ย มและ
วัฒนธรรม
เป้ า หมายที่ 2 การพัฒ นาศั กยภาพคนตลอด
ช่วงชีวิต
เป้าหมายที่ 3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้
เป้าหมายที่ 4 การบูรณาการความร่วมมือด้า น
ความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ
เป้าหมายที่ 5 การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อ
ต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
เป้าหมายที่ 6 การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬา

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ์ยังได้วางเป้าหมายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ด้านหลั กสู ตร/จัดการเรียนการสอนที่ ตรงกั บสมรรถนะ
วิชาชีพร่วมกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ หรือสถาน
ประกอบการ และส่งเสริมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
ในการทางานตามวิชาชีพและการนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
เพื่ อสร้างเครือข่ายทางวิ ชาการ /การวิจั ย และเป็ นการ
พัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้พร้อมต่อการเป็นบัณฑิต
มื อ อาชี พ ที่ มี คุ ณ ภาพตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษา 5 ด้าน คือ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้าน
ความรู้ ด้ านทั กษะทางปั ญญา ด้านทักษะความสั มพันธ์
ระหว่ า งบุ ค คลและความรั บ ผิ ด ชอบ ด้ า นทั ก ษะการ
วิ เคราะห์ เชิ งตั ว เลขการสื่ อสารและการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ อีกทั้งตรงตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และ
เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานพร้อมเข้าสู่การแข่งขันใน
ระดับอาเซียน/นานาชาติ

38

จานวนโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา พัฒนานักศึกษา และงบประมาณดาเนินการ
250

223

200

160

150
100

63

งปม.แผ่นดิน

รวม งปม.

งปม.รายได้

งปม.เงินรายได้

รวมโครงการ

50

2562

9,162,280
4,302,600

งปม.แผ่นดิน

0
2562

แผนภูมิ 2.4 จานวนโครงการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562

0

5,000,000 10,000,000 15,000,000

แผนภูมิ 2.5 งบประมาณประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562

ตารางที่ 2.4 สรุปภาพรวมผลการดาเนินงานโครงการในประเด็นแผนปฏิบัติการด้านที่ 1
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
จานวน
งบประมาณ งบประมาณ ผลการ
เป้าหมายที่
โครงการ/ เงินแผ่นดิน เงินรายได้ ดาเนินการ
กิจกรรมทั้งหมด (บาท)
(บาท) (โครงการ)
เป้าหมายที่ 1 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
31
2,070,300 107,400
29
เป้าหมายที่ 2 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
62
1,680,000 1,144,990
60
เป้าหมายที่ 3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้
63
552,300 4,186,000
58
เป้าหมายที่ 4 การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคง
32
1,673,890
23
กับอาเซียนและนานาชาติ
เป้าหมายที่ 5 การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนา
1
1,800,000
1
และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
เป้าหมายที่ 6 การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬา
1
250,000
1
รวมทั้งสิ้น
190
4,302,600 9,169,280 172
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
หมายเหตุ
เนื่องจากมีการปรับแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ปรับแผนกลางปีงบประมาณ)ประกอบกับ
การทบทวนและปรับปรุงงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นการขับเคลื่อนภารกิจให้สอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงไป
จึงทาให้โครงการมีการยกเลิกการดาเนินโครงการ ทีไ่ ม่สอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบัน
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(1) ผลการดาเนินงาน ตามเป้าหมายที่ 1 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
1. โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง
ช่วงระยะเวลา

งบประมาณ (บาท)

22-พ.ย.-61

44,600

ผลสาเร็จ
เชิงปริมาณ
82.5

เชิงคุณภาพ
82.5

คาบรรยายใต้ภาพ โดยจัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง ขึ้นในวันที่ 22 เดือน พฤศจิกายน 2561 จัดกิจกรรม 2 พื้นที่
ดังนี้
(1) พื้นที่ในเมือง; งานทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมได้นานักศึกษาร่วมกับชุมชนดงปอจัดขบวนแห่กระทงยักษ์ พร้อม
ขบวนนาฏศิลป์และดนตรีพื้นเมืองของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรมประกวดขบวนแห่กระทงยักษ์และขนวนแห่
กระทงพร้อมนางนพมาศ ณ สวนสาธารณะกุดน้ากิน เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
(2) พื้นที่นามน งานทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมพร้อมกับคณะทัง้ 3 คณะ ได้แก่ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรม
การศึกษา, คณะศิลปะศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ได้ร่วมนานักศึกษาและบุคลากรร่วมจัด
กิจกรรมประเพณีลอยกระทงประจาปี 2561 ร่วมกับเทศบาลตาบลสงเปลือย อาเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ ณ หนองดิน
จี่ บ้านหนองน้อย ตาบลสงเปลือย อาเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยจัดทาเป็นขบวนแห่กระทงยักษ์พร้อมด้วยขบวน
นาฏศิลป์และดนตรี

40
2. โครงการอนุรักษ์และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมการลงแขกเกี่ยวข้าวและทาขวัญข้าว
ช่วงระยะเวลา

งบประมาณ (บาท)

27-พ.ย.-61

50,000

ผลสาเร็จ
เชิงปริมาณ
200

เชิงคุณภาพ
85.4

คาบรรยายใต้ภาพ
รศ.จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทาลัยกาฬสินธุ์ ประธานเปิดกิจกรรมโครงการอนุรักษ์และทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมการลงแขกเกี่ยวข้าวและทาขวัญข้าว ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ณ แปลงนา สาขาวิชาเทคโนโลยีการ
ผลิตพืช คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร โดยมีนักศึกษา บุคลากร คณาจารย์และผู้บริหารได้ร่วมกิจกรรมการเกี่ยวข้าว
และกิจกรรมการสู่ขวัญข้าว
3. โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้และการสร้างเครือข่ายบ้านดินบูรณาการกับชุมชน
ช่วงระยะเวลา

งบประมาณ (บาท)

15 พ.ย.- 25 ธ.ค.61

100,000

ผลสาเร็จ
เชิงปริมาณ
70

เชิงคุณภาพ
80.0

คาบรรยายใต้ภาพ
การถ่ายทอดองค์ความรู้การสร้างบ้านด้วยดินให้กับประชาชนชุมชนใกล้เคียงมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (พื้นที่นามน) มี
ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 70 คน โดยเฉพาะชาวบ้านหัวงัว ตาบลสงเปลือย อาเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ ช่วงใน
ระหว่างวันที่ 26 เดือน พฤศจิกายน ถึง 13 ธันวาคม พ.ศ.2561
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4. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
ช่วงระยะเวลา

งบประมาณ (บาท)

31-ม.ค.-62

150,000

ผลสาเร็จ
เชิงปริมาณ
992

เชิงคุณภาพ
90.0

คาบรรยายใต้ภาพ
ดาเนินกิจกรรมโครงการฯ ขึ้นในวันที่ 30 มกราคม 2562 ณ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (พื้นที่ใน
เมือง) มีกิจกรรมการอนุรักษ์ สืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยการจัดให้มีการประกวด
แข่งขันความสามารถทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งมีโรงเรียนภายในจังหวัดกาฬสินธุไ์ ด้นานักเรียนมาร่วมกิจกรรมการ
ประกวดต่างๆ
5. โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรมสู่ชุมชนและเครือข่าย
ช่วงระยะเวลา

งบประมาณ (บาท)

24-26 ม.ค. 62

99,724

ผลสาเร็จ
เชิงปริมาณ
146

เชิงคุณภาพ
90.0

คาบรรยายใต้ภาพ
จัดกิจกรรมโครงการขึ้นระหว่างวันที่ 25 - 26 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562 ณ วัดโพธิ์ศรีสว่างหนองช้าง
อาเภอ สามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยนักศึกษาสาขาวิชานวัตกรรมเพือ่ การพัฒนาท้องถิ่นและสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะ
ศิลปศาสตร์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นพี่เลี้ยงคอยดูแลให้คาแนะนาการทากิจกรรมต่างๆ แก่เด็กนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
โครงการ เพื่อเป็นการฝึกการทางานภาคสนามในหลายๆ ด้านในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการดาเนินงานกิจกรรม
โครงการ เช่น การถ่ายวีดีทัศน์ การเขียนบทสัมภาษณ์บุคคลต่างๆ การถ่ายภาพนิ่งในกิจกรรม, การนากิจกรรมสันทนาการ
ต่างๆ
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6. โครงการสืบสานอนุรักษ์งานประเพณีบุญบายศรีสู่ขวัญข้าวคูณลาน สืบสานตานานพระแม่โพสพ จังหวัดกาฬสินธุ์
ประจาปี 2562
ผลสาเร็จ
ช่วงระยะเวลา
งบประมาณ (บาท)
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
8-9 ก.พ. 62
40,000
100
89.4
.

คาบรรยายใต้ภาพ
จัดกิจกรรมโครงการขึ้นระหว่างวันที่ 8 – 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ณ ลานพระพิรณ
ุ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อาเภอ
เมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ และวัดเศวตวันวนาราม ตาบลเหนือ อาเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยการจัดให้มีกิจกรรมรับ
อนุโมทนาข้าวเปลือกเพื่อร่วมส่งเสริมกิจกรรมการอนุรักษ์ศลิ ปวัฒนธรรมปราสาทข้าวของวัดเศวตวันวนาราม ตาบลเหนือ
อาเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ จากบุคลากรและประชาชนทั่วไป โดยตั้งจุดรับบริจาคข้าวเปลือกตรงลานพระพิรณ
ุ ระหว่าง
วันที่ 7 – 8 กุมภาพันธ์ 2562 และนาถวายรวม ณ วัดเศวตวันวนาราม ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562
7. โครงการศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 19
ช่วงระยะเวลา

งบประมาณ (บาท)

2-4 ก.พ.62

100,000

ผลสาเร็จ
เชิงปริมาณ
31

เชิงคุณภาพ
86.5

คาบรรยายใต้ภาพ
จัดกิจกรรมโครงการขึ้นระหว่างวันที่ 2 - 4 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
อาเภอเมือง จังหวัดบุรรี ัมย์ โดยนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมของเครือข่าย งาน
ศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา โดยมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ได้มอบหมายให้บุคลากร จานวน 5 คน นาพาตัวแทนนักศึกษาดนตรี
และนาฏศิลป์ จานวน 24 คน เข้าร่วมกิจกรรม “สืบสานวัฒนธรรมนาฏลีลา เฉลิมพระเกียรติพระราชาแห่งแผ่นดิน” ใช้
ชื่อการแสดงว่า ส่องดวงท้วงเคราะห์
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8. โครงการสนับสนุนการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมชนเผ่าผู้ไท มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ผลสาเร็จ
ช่วงระยะเวลา
งบประมาณ (บาท)
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 62
200,000
80
81.2

คาบรรยายใต้ภาพ
จัดกิจกรรมโครงการสนับสนุนการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมชนเผ่าผูไ้ ท มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ขึ้นใน
ระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์การเรียนรู้ศลิ ปวัฒนธรรมชนเผ่าผู้ไท มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
อาเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ส่งเสริมการแสดงทางด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมของประชาชน
9. โครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมอนุภาคลุม่ น้าโขง
ช่วงระยะเวลา

งบประมาณ (บาท)

19 – 22 ม.ค. 62

213,120

ผลสาเร็จ
เชิงปริมาณ
41

เชิงคุณภาพ
90.0

คาบรรยายใต้ภาพ
จัดกิจกรรมโครงการขึ้นระหว่างวันที่ 19 – 22 มกราคม 2562 ณ ประเทศเวียดนาม โดยนักศึกษาและบุคลากร
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และของมหาวิทยาลัยเหว่จากประเทศเวียดนามได้แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม โดยการแสดงศิลปวัฒนธรรมของแต่ละชาติผลัดเปลีย่ นกันชมระหว่าง 2 ชาติ
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9. โครงการเผยแพร่และส่งเสริมมรดกภูมิปัญญาท้องถิน่ จังหวัดกาฬสินธุ์ ; การลาทานองกาฬสินธุ์
ผลสาเร็จ
ช่วงระยะเวลา
งบประมาณ (บาท)
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
1-มี.ค.-62
80,000
135
85.8

คาบรรยายใต้ภาพ
จัดกิจกรรมโครงการขึ้นในวันที่ 1 มีนาคม 2562 ณ ตลาดโรงสี อาเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยได้จดั ให้มี
การเสวนาการลาทานองกาฬสินธุ์ ซึ่งได้เชิญวิทยากรที่เป็นบรมครูทางด้านการลาทานองกาฬสินธุ์ที่มีความชานาญและมี
ชื่อเสียง เช่น หมอลาพิสมัย เพชรลมโชย หมอลาบุญมีน้อย เสียงทอง หมอลายอดชาย เจริญศิลป์ และหมอลาอื่นๆ ได้เลา
เรื่องลาวความเป็นมาของประวัติการลาทานองกาฬสินธุ์ ทาให้ผู้รับชมได้รับความรู้จากความเป็นมาของจุดกาหนดการลา
ทานองกาฬสินธุ์ และมองเห็นคุณค่าของการอนุรักษ์ สืบสานให้ศิลปวัฒนธรรมการลาทานองกาฬสินธุ์ ให้คงอยู่ต่อไป
10. โครงการสุขสันต์วันสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย ประจาปี 2562
ช่วงระยะเวลา

งบประมาณ (บาท)

10-เม.ย.-62

30,000

ผลสาเร็จ
เชิงปริมาณ
220

เชิงคุณภาพ
86.4

คาบรรยายใต้ภาพ
จัดกิจกรรมโครงการสุขสันต์วนั สงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย ประจาปี 2562 ขึ้นในวันอังคารที่ 9 เมษายน
พ.ศ. 2562 ณ เฮือนนาดอน ออนซอนวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อาเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ บุคลากร
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุไ์ ด้มสี ่วนร่วมในกิจกรรมโครงการ โดยในกิจกรรมได้กาหนดให้บุคลากรได้ร่วมกิจกรรมต่างๆ ได้แก่
พิธีขอขมาผู้อาวุโส, พิธีสรงน้าพระพุทธรูป, พิธีรดน้าขอพรผู้บริหาร และก่อเจดีย์ทรายร่วมกันหรือรดน้าสงกรานต์ ทาให้
เกิดขวัญกาลังใจ เกิดความรู้สึกที่ดตี ่อกัน มีกาลังใจในการทางาน ตลอดจนเกิดความสมัครสมานสามัคคีต่อกันในภาพรวม
ของบุคลากรทั้งหมด

45
11. โครงการอนุรักษ์และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมการลงแขกดานา
ช่วงระยะเวลา

งบประมาณ (บาท)

4 ก.ค. 62

50,000

ผลสาเร็จ
เชิงปริมาณ
224

เชิงคุณภาพ
91.38

คาบรรยายใต้ภาพ
จัดกิจกรรมโครงการขึ้นในวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ประธานในพิธีเปิดโครงการอนุรักษ์และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
โดย รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้ถ่ายภาพหมูร่ ่วมกันระหว่างคณาจารย์และ
บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมการลงแขกดานา ร่วมกิจกรรมพิธีเลีย้ งผีตาแฮก โดยมี
นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชร่วมกิจกรรมการลงแขกดานา จานวน 200 คน
12. โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา
ช่วงระยะเวลา

งบประมาณ (บาท)

17-ก.ค.-62

50,000

ผลสาเร็จ
เชิงปริมาณ
78

เชิงคุณภาพ
85.2

คาบรรยายใต้ภาพ
จัดกิจกรรมโครงการในระหว่างวันที่ 17 กรกฎาคม 2562 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ในเมือง ร่วมกับชุมชนดงปอ
ชุมชนหาดลาดวน ชุมชนหัวคู และเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จัดขบวนแห่เทียนพรรษา และมีขบวนวงดนตรีและนาฏศิลป์เข้า
ร่วมขบวนด้วย ส่วนมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่นามนนั้นให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาได้มโี อกาสสืบสานอนุรักษ์
ประเพณีเข้าพรรษา โดยการถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้าฝน ณ วัดโพธิ์ชัยวนาราม ตาบลสงเปลือย อาเภอนามน
จังหวัดกาฬสินธุ์

46
13. โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมดนตรีพื้นบ้านอีสาน
ช่วงระยะเวลา

งบประมาณ (บาท)

28 - 29 เม.ย. 62

31,000

ผลสาเร็จ
เชิงปริมาณ
22

เชิงคุณภาพ
90.40

คาบรรยายใต้ภาพ
จัดกิจกรรมโครงการขึ้นในวันที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 08.00. -13.00 น. ณ Hall 1-6 อาคารหอประชุม สถาบันการ
จัดการปัญญาภิวัฒน์ เขตกรุงเทพมหานคร มีการแสดงด้านศิลปวัฒนธรรมต่างๆ ของแต่ละภูมิภาค มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
นาเสนอชุดการแสดงด้านการส่งเสริมเผยแพร่ศลิ ปวัฒนธรรม 1 ชุดการแสดง
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(2) ผลการดาเนินงานโครงการ ตามเป้าหมายที่ 2 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
1.โครงการพัฒนาหลักสูตรใหม่ สาขาวิชาการบัญชี(หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต พ.ศ. 2563)
ผลสาเร็จ
ช่วงระยะเวลา
งบประมาณ (บาท)
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
16 พ.ค. 62
ผู้เข้าร่วม 15 คน
จานวนหลักสูตรใหม่
58,670
เพิ่มขึ้น 1 หลักสูตร

คาบรรยายใต้ภาพ
จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาหลักสูตรใหม่ สาขาวิชาการบัญชี(หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต พ.ศ. 2563)
ขึ้นในวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 วิพากษ์หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต ณ คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
2.โครงการการใช้ประโยชน์จากวัตถุดิบอาหารสัตว์ในท้องถิ่นเป็นอาหารสัตว์
ช่วงระยะเวลา

งบประมาณ (บาท)

26 เมษายน 2562

30,000

ผลสาเร็จ
เชิงปริมาณ
ผู้เข้าร่วม 30 คน

เชิงคุณภาพ
มีความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับการ
นาวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่มีใน
ท้องถิ่นไปใช้ในเป็นวัตถุดิบใน
สูตรอาหารสัตว์ได้

คาบรรยายใต้ภาพ
จัดกิจกรรมโครงการการใช้ประโยชน์จากวัตถุดบิ อาหารสัตว์ในท้องถิ่นเป็นอาหารสัตว์ ขึ้นในวันที่ 26 เมษายน 2562
ณ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
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3.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนโปรแกรมบังคับหุ่นยนต์
ช่วงระยะเวลา

งบประมาณ (บาท)

27-28 มินายน 2562

50,000

ผลสาเร็จ
เชิงปริมาณ
ผู้เข้าร่วม 70 คน

เชิงคุณภาพ
มีความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับโปรแกรม
หุ่นยนต์และเทคโนโลยีอจั ฉริยะ
(Robotics and Smart
Technology) มีศักยภาพและมี
ความรู้มากยิ่งขึ้น

คาบรรยายใต้ภาพ
จัดกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนโปรแกรมบังคับหุน่ ยนต์ ขึ้นในวันที่ 27-28 มินายน 2562 ณ สาขาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์และระบบอัตโนมัติ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
4. โครงการการพัฒนากลยุทธ์การตลาดดิจิตอล 4.0 (Digital Marketing 4.0) เพื่อสร้างความได้เปรียบ ในการ
แข่งขันด้านการส่งเสริมและการสื่อสารการตลาดกลุ่มผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนใน จังหวัดกาฬสินธุ์
ผลสาเร็จ
ช่วงระยะเวลา
งบประมาณ (บาท)
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
29 มินายน 2562
39,000
ผู้เข้าร่วม 50 คน มีความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับการ
วิสาหกิจชุมชนในจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้
ฝึกทักษะการพัฒนาช่องทางการ
ส่งเสริมและการสื่อสาร การตลาดเพื่อ
เพิ่มช่องทางการจัดจาหน่ายผ่าน
โซเชียลมิเดีย

คาบรรยายใต้ภาพ
จัดกิจกรรมโครงการการพัฒนากลยุทธ์การตลาดดิจติ อล 4.0 (Digital Marketing 4.0) เพื่อสร้างความได้เปรียบ
ในการแข่งขันด้านการส่งเสริมและการสื่อสารการตลาดกลุ่มผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนใน จังหวัดกาฬสินธุ์ ขึ้นในวันที่
29 มิถนุ ายน 2562 ณ บ้านโนนสูงใต้ ต.ยางตลาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
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5. โครงการอบรมหลักสูตรการผสมค็อกเทลและความรู้เบื้องต้นในงานบาร์
ช่วงระยะเวลา

งบประมาณ (บาท)

26 มกราคม 2562

30,000

ผลสาเร็จ
เชิงปริมาณ
ผู้เข้าร่วม 50 คน

เชิงคุณภาพ
มีความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับการ
มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ชงเครื่องดื่มและการผสม
ค็อกเทล

คาบรรยายใต้ภาพ
จัดกิจกรรมโครงการอบรมหลักสูตรการผสมค็อกเทลและความรูเ้ บื้องต้นในงานบาร์ ขึ้นในวันที่ 26 มกราคม 2562
ณ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
6. โครงการเผยแพร่องค์ความรู้และผลงานด้านการศึกษาปฐมวัยแก่สถานศึกษา (Show & Share)
ผลสาเร็จ
ช่วงระยะเวลา
งบประมาณ (บาท)
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
22 กุมภาพันธ์2562
30,000
ผู้เข้าร่วม
ฝึกกระบวนงานกลุ่มและการทางาน
490 คน
เป็นทีม ได้เผยแพร่องค์ความรู้ทาง
วิชาชีพครูปฐมวัยสู่ท้องถิ่น

คาบรรยายใต้ภาพ
จัดกิจกรรมโครงการเผยแพร่องค์ความรู้และผลงานด้านการศึกษาปฐมวัยแก่สถานศึกษา (Show & Share) ขึ้นในวันที่ 26
กุมภาพันธ์ 2562 ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ์ พื้นที่นามน
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(3) ผลการดาเนินงานโครงการ ตามเป้าหมายที่ 3 การปฏิรูปการเรียนรู้
1. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม WIL/Co-op (4 หลักสูตร)
ผลสาเร็จ
ช่วงระยะเวลา
งบประมาณ (บาท)
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
วันที่ 20 ก.พ. 62 และ
208,640
ผู้เข้าร่วม
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรด้าน
วันที่ 26 มี.ค. 62
40 คน
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
WIL/Co-op
เพิ่มขึ้น 4 หลักสูตร

คาบรรยายใต้ภาพ
จัดกิจกรรมโครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม WIL/Co-op (4 หลักสูตร)
ขึ้นในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 และ วันที่ 26 มีนาคม ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ์
2. โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิท์ างการเรียน ประจาปีการศึกษา 2561
ช่วงระยะเวลา
วันที่ 8 และ 10
พฤษภาคม 2562

งบประมาณ (บาท)
35,000

ผลสาเร็จ
เชิงปริมาณ
ผู้เข้าร่วม
20 คน

เชิงคุณภาพ
ทวนสอบระดับหลักสูตร 7 หลักสูตร

คาบรรยายใต้ภาพ
จัดกิจกรรมโครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม WIL/Co-op (4 หลักสูตร)
ขึ้นในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 และ วันที่ 26 มีนาคม ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ์
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(4) ผลการดาเนินงานโครงการ ตามเป้าหมายที่ 4 การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียน
และนานาชาติ
1. ม.กาฬสินธุ์ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) เตรียมความพร้อมในการทางานที่ประเทศญี่ปุ่น กับ Pay Out Japan
CO., Ltd., Japan
ช่วงระยะเวลา
ผลสาเร็จ
เชิงคุณภาพ
เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการพัฒนาสหกิจนานาชาติ ด้านการพัฒนาหลักสูตรร่วมกันเพื่อผลิตบัณฑิต
ด้านการเป็นศูนย์ประสานงานโครงการฯ การพัฒนาความรู้ภาษาญีป่ ุ่น สาหรับการเตรียมความพร้อมใน
27 มีนาคม 2562
การทางานที่ประสงค์ ไปทางานที่ประเทศญี่ปุ่น และการทดสอบสมรรถนะในการทางาน และด้านอื่นๆ ที่
ทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมกัน

คาบรรยายใต้ภาพ
วันที่ 27 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม บริษัท Pay Out Japan CO., Ltd., Japan ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขชัย เจริญไวยเจตน์
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้รับมอบหมายจาก รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ให้เป็น
ผู้แทนมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) ความพร้อมในการทางานและในกรณีที่ประสงค์ไปทางานที่
ประเทศญี่ปุ่น ระหว่าง มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กับ Pay Out Japan CO., Ltd., Japan โดยมี Mr.Sato Kenji
2. การลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์และ An Giang University สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ณ An
Giang University, Long Xuyên, Vietnam
ผลสาเร็จ
ช่วงระยะเวลา
ดาเนินการ
เชิงคุณภาพ
25 มีนาคม 2562
เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านวิชาการ การแลกเปลีย่ นนักศึกษา และคณาจารย์ ระหว่าง
2 มหาวิทยาลัย ในการลงนามความร่วมมือมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

คาบรรยายใต้ภาพ
ในวันที่ 25 มีนาคม 2562 การลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์และ An Giang University สาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม ณ An Giang University, Long Xuyên, Vietnam เป็นการสร้างความร่วมมือทางวิชาระหว่างสอง
มหาวิทยาลัย ซึ่งก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา ศูนย์ไทย-เวียดนาม ฯลฯ
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3. โครงการการแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรมระหว่างมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์และมหาวิทยาลัยภาษาศาสตร์เหว้
ผลสาเร็จ
ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
เชิงคุณภาพ
27 มีนาคม 2562
เพื่อหารือเรื่องการยกระดับความร่วมมือทางวิชาการของสองมหาวิทยาลัยจากการแลกเปลีย่ นทาง
วัฒนธรรมสู่การแลกเปลีย่ นด้านวิชาการ การโอนหน่วยกิต และการทาหลักสูตรร่วม

คาบรรยายใต้ภาพ
วันที่ 21 มกราคม 2562 คณะตัวแทนจากมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ นาโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสันทิ์ ขจรปัญญาไพศาล
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศาตรา สหัสทัศน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย วิเทศสัมพันธ์และศูนย์ภาษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤชิต แสนปากดี คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ดร.นวลใจ โคตรแสง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
พร้อมด้วยบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ได้เข้าพบ Dr.Bao Kam, Rector ของมหาวิทยาลัยภาษาศาสตร์เหว้
4. โครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชในพิธีกรรมและประเพณีอีสาน
ช่วงระยะเวลา

งบประมาณ (บาท)

25 พ.ค. - 25 มิ.ย.62

100,000

ผลสาเร็จ
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ
398
85.2

คาบรรยายใต้ภาพ
จัดกิจกรรมโครงการอนุรักษ์พนั ธุ์พืชในพิธีกรรมและประเพณีอีสาน ขึ้นในวันพุธที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ ศาลปู่ตาพญาหมื่น
ตื้อ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อาเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีกิจกรรมเวทีเสวนา ปู่ตากับการอนุรักษ์พืชพันธุ์ที่ยั่งยืน โดยได้เชิญ
วิทยากรที่มีความรู้ความสามารถซึง่ เป็นปราชญ์ชาวบ้านที่มีประสบการณ์การในการใช้พืชประกอบพิธีกรรมต่างๆ ตามพิธีกรรมและ
ประเพณีของคนอีสาน ได้แก่ นายดาวเรือง ชินคีรี ปราชญ์ และนายสมาน พรมรักษ์ มีชาวบ้านทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ
ทั้งสิ้น 130 คน และมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จานวน 268 คน รวมทั้งสิ้น 398 คน
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(5) ผลการดาเนินงานโครงการ ตามเป้าหมายที่ 6 การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬา
1. โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ผลสาเร็จ
ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
งบประมาณ
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
วันที่ 22 - 31 พ.ค 62
250,000 บาท
ผู้เข้าร่วม 15 คน
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุไ์ ด้รบั เหรียญรางวัล
2 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง อยู่อับดับ
ที่ 40 จาก 58 สถาบัน

คาบรรยายใต้ภาพ
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38 “ขุนเลเกมส์” ระหว่างวันที่ 24 – 31 พฤษภาคม
2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้ส่งชนิดกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน 1 ชนิดกีฬา
กีฬากรีฑา ซึ่งมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ได้รับเหรียญรางวัล 2 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง อยู่อับดับที่ 40 จาก 58 สถาบัน ผลสรุปดังนี้
1. นายธนัญชัย
เฉลิมสุข
1 เหรียญเงินจาก พุ่งแหลนชาย รุ่นอายุ 45 – 49 ปี
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงภาวิณี ไชยรักษ์ 1 เหรียญเงินจาก ขว้างจักรหญิง รุ่นอายุ 30 - 34 ปี
3. นายณรงค์ฤทธิ์ พลสินธุ์
1 เหรียญทองแดงจาก ขว้างจักรชาย รุ่นอายุ 45 - 49 ปี
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ผลงานนักศึกษา และนักศึกษาที่ได้รับรางวัล
1.สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหารเทคโนโลยีการอาหาร
ช่วงระยะเวลาดาเนินการ

วันที่ 2 มีนาคม 2562

ชื่อผลงาน
1. Pineapple Jelly Bead Drinkได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับหนึ่ง
2. การประกวดนวัตกรรมเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์แปรรูปจาก
สับปะรดเพื่อต่อยอดสู่วสิ าหกิจชุมชนได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 2

คาอธิบายใต้ภาพ
สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร นานักศึกษาเข้าร่วมงานเกษตรลุ่มน้าโขง ครั้งที่ 22 ประจาปี 2562 วันที่2 มีนาคม 2562 ณ
มหาวิทยาลัยนครพนม จังหวัดนครพนม
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
วันที่1-5 กุมภาพันธ์ 2562

ชื่อผลงาน
ผลิตภัณฑ์ข้าวพองอัดแท่งรสอ่อมไก่
(มินิบาร์อ่อมไก่แซ่บ)

คาอธิบายใต้ภาพ
สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร นานักศึกษาเข้าร่วมประกวด ในงานราชภัฏบุรีรัมย์มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ วันที่1-5 กุมภาพันธ์ 2562
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3. รางวัลเข็มเชิดชุเกียรติและเกียรติบัตรความประพฤติดี
ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
วันที่ 29 พฤษภาคม 2562

ชื่อผลงาน
รางวัลเข็มเชิดชุเกียรติและเกียรติบัตรความประพฤติดี

คาอธิบายใต้ภาพ
นายองอาจ แก้วมาลา นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีดจิ ิทัล คณะบริหารศาสตร์ ได้รับคัดเลือกเข้ารับเข็มเชิดชูเกียรติบตั รรางวัลความ
ประพฤติดี ประจาปี 2562 ในระหว่างวันที่ 28 – 29 พฤษภาคม 2562 ณ ศาลาอบรมสงฆ์วดั สามพระยาวรวิหาร เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร
4. นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ได้รับรางวัลนักศึกษารางวัลพระราชทาน
ระดับอุดมศึกษาประจาปีการศึกษา 2561
ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
ชื่อผลงาน
วันที่ 12 กรกฎาคม 2562
รางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา
ประจาปีการศึกษา 2561

คาอธิบายใต้ภาพ
นาย เกียรติศักดิ์ โยทะคง นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ได้รบั รางวัลนักศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา
ประจาปีการศึกษา 2561 ประกาศ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2562
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7. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัตโนมัติ ในการคว้าแชมป์ World Robot Games Thailand Championship
2019 รุ่น Intelligent IPST
ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
ชื่อผลงาน
5-7 สิงหาคม 2562
รางวัลเชิดชูเกียรติผลการดาเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชน
ภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth) ระดับประเทศ ประจาปี 2561
ระดับทองแดง

คาอธิบายใต้ภาพ

นายปรีชา สระแก้ว และ นายสุรศักดิ์ พัศสาคร นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัตโนมัติ ใน
การคว้าแชมป์ World Robot Games Thailand Championship 2019 รุ่น Intelligent IPST ที่จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 1-3
สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์การค้าเดอะฮับ รังสิต ชั้น 3 โดยมีอาจารย์รณชัย สังหมื่นเม้า เป็นอาจารย์ผู้ควบคุมนักศึกษาเข้าร่วมการ
แข่งขัน และได้เป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์รายการนานาชาติ World Robot Game 2019 ในวันที่
29 – 31 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต ชั้น 5 ห้องไดมอนด์ฮอลล์ จังหวัดประทุมธานี ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ
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8. รางวัลผลการดาเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนในมหาวิทยาลัย (Green Youth) ระดับประเทศ
ประจาปี 2561
ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
ชื่อผลงาน
5-7 สิงหาคม 2562
รางวัลเชิดชูเกียรติผลการดาเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชน
ภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth) ระดับประเทศ ประจาปี 2561
ระดับทองแดง

คาอธิบายใต้ภาพ
อาจารย์ ดร.อรัญญา นนทะราช ที่ปรึกษาชมรมอรุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นานักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ เข้ารับมอบรางวัลผลการดาเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนในมหาวิทยาลัย (Green
Youth) ระดับประเทศ ประจาปี 2561 โดยผลการพิจารณาประเมินอยู่ในเกณฑ์ ระดับทองแดง จากกรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-7 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมทีเค พาเลช กรุงเทพมหานคร
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ผลการดาเนินงานตามประเด็นแผนปฏิบัติการด้านที่ 2 สร้างความโดดเด่นด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี
เป้าประสงค์ : สร้างสรรค์ผลงานด้านนวัตกรรมแลเทคโนโลยีที่นาไปใช้พัฒนาชุมชนท้องถิ่นและประเทศชาติได้อย่างแท้จริง
ค่าเป้าหมาย 2562

ค่า
น้าหนัก

หน่วยนับ

จานวน

ระดับ

เรื่อง

2

5

3

5

เรื่อง

2

5

7

5

เรื่อง

2

3

3

3

ราย

2

3

2

3

คน หรือ จานวน
ผู้ประกอบการ

10

3

1,955

3

ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงาน
2562
ค่า
ผลสาเร็จ
คะแนน

เป้าหมายที่ 1 การเกษตรสร้างมูลค่า
21. ผลิตผลงานด้านนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีด้านการเกษตร
ที่นาไปใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ภายในระยะเวลา
1 ปี
เป้าหมายที่ 2 อุตสาหกรรมและบริการ
22. ผลิตผลงานด้านนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีด้าน
อุตสาหกรรมบริการที่นาไปใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น ภายในระยะเวลา 1 ปี
เป้าหมายที่ 3 สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว
23. ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมด้านการ
ท่องเที่ยวบริการที่นาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมและ
ท้องถิ่น
เป้าหมายที่ 4 พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการ
ยุคใหม่สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการยุคใหม่
24. บัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาเป็นผู้ประกอบการใหม่
(Start-Up)
25. จานวนแรงงานในสถานประกอบการหรือประชาชน
ทั่วไปที่เข้ารับบริการพัฒนาทักษะวิชาชีพ หรือ จานวน
ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลาง/ขนาดย่อม ที่ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพ

เฉลี่ยผลสาเร็จของการดาเนินงานเมื่อเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายปี งปม.62 คิดเป็นร้อยละ 100

59
สรุปภาพรวมผลการดาเนินงานตามประเด็นแผนปฏิบัติการด้านที่ 2 สร้างความโดดเด่นด้านนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี
ในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิ ท ยาลั ย กาฬสิ น ธุ์ ได้ จั ด สรรงบประมาณเพื่ อ ด าเนิ น การประเด็ น
แผนปฏิบัติการด้านที่ 2 เป็นเงินงบประมาณรายจ่าย จานวน 12 โครงการ รวมเป็นเงินจานวนทั้งสิ้น 32,201,620
บาท โดยสามารถสรุปผลการดาเนินงานตัวชี้วัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ภาพรวมมหาวิทยาลัยกาฬสิน ธุ์
ได้ดังนี้
(1) สามารถผลิตผลงานด้านนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีด้านการเกษตรที่นาไปใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น ภายในระยะเวลา 1 ปี
(2) สามารถผลิตผลงานด้านนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรมบริการที่นาไปใช้ประโยชน์เพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น ภายในระยะเวลา 1 ปี
(3) มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมด้านการท่องเที่ยวบริการที่นาไปใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาชุมและท้องถิ่น
(4) มีบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาเป็นผู้ประกอบการใหม่ (Start-Up) จานวน 2 ราย
(5) จานวนแรงงานในสถานประกอบการหรือประชาชนทั่วไปที่เข้ารับบริการพัฒนาทักษะวิชาชีพ หรือ
จานวนผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลาง/ขนาดย่อม ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ จานวน 1,955 คน
(1) จานวนโครงการในประเด็นแผนปฏิบัติการด้านที่ 2
8
6

6

6
งปม.แผ่นดิน

4

งปม.รายได้

2

งปม.นอกแผน

2562

164220

งปม.เงินรายได้
32,037,400

งปม.นอกแผน

งปม.แผ่นดิน

0
2562

แผนภูมิ 2.8 จานวนโครงการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562

-

20,000,000

40,000,000

แผนภูมิ 2.9 งบประมาณวิจัยประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562
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ตารางที่ 2.5 สรุปภาพรวมผลการดาเนินงานโครงการในแผนปฏิบัติการด้านที่ 2
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
จานวน งบประมาณ งบประมาณ ผลการ
กลยุทธ์ที่
โครงการ/ เงินแผ่นดิน เงินรายได้ ดาเนินการ
กิจกรรม
(บาท)
(บาท) (โครงการ)
ทั้งหมด
เป้าหมายที่ 1 การเกษตรสร้างมูลค่า
3
6,770,000 10,000
3
เป้าหมายที่ 2 อุตสาหกรรมและบริการ
5
23,267,400 99,980
4
เป้าหมายที่ 3 สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว
2
2,000,000 20,000
2
เป้าหมายที่ 4 พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการ
2
34,240
1
ยุคใหม่สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการยุคใหม่
รวมทั้งสิ้น
12 32,037,400 164,220
10
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
หมายเหตุ
เนื่องจากมีการปรับแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ปรับแผนกลางปีงบประมาณ)ประกอบกับ
การทบทวนและปรับปรุงงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นการขับเคลื่อนภารกิจให้สอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงไป
จึงทาให้โครงการมีการยกเลิกการดาเนินโครงการ ที่ไม่สอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบัน

61
(2) ผลการดาเนินงานโครงการ ตามเป้าหมายที่ 1 การเกษตรสร้างมูลค่า
1. โครงการการพัฒนาศักยภาพการผลิตเส้นไหมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมผ้าไหมแพรวา
จังหวัดกาฬสินธุ์
ผลสาเร็จ
งบประมาณ
ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
(บาท)
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
5,270,00 1. แปลงปลูกหม่อน
เกษตรกรได้ความรู้ในการปลูกหม่อนเลี้ยง
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 30 ไร่
ไหมในจังหวัดกาฬสินธุ์ หลักสูตร การปลูก
2.ผลผลิตใบหม่อนสด จานวน หม่อนที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์ สามารถได้
500 กิโลกรัม
3.มีการฝึกอบรมแก่เกษตรกรผู้
ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมในจังหวัด
กาฬสินธุ์ หลักสูตร การปลูก
หม่อนที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์
จานวน 100 คน

คำบรรยำยใต้ภำพ
การจัดทาโครงการสร้างแปลงหม่อนสาหรับการเลี้ยงไหม ไม่น้อยกว่า 6 สายพันธุ์ ฝึกอบรมแก่เกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม
ในจังหวัดกาฬสินธุ์ หลักสูตร การปลูกหม่อนที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์ ระหว่างวันที่ 27 เมษายน 2562 - วันที่ 28 เมษายน 2562
ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่นามน จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีกลุ่มเกษตรกรจาก อาเภอนามน อาเภอสมเด็จ อาเภอสหัสขันธุ์
อาเภอห้วยผึ้ง อาเภอกุฉินาราย รวมจานวน 100 คน
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2. โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการย้อมเส้นใยจากสีธรรมชาติเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
ผลสาเร็จ
งบประมาณ
ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
(บาท)
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
1,500,000 1.กลุ่มผู้ประกอบการ
1.กลุ่มผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ OTOP/กลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ OTOP/กลุ่ม
วิสาหกิจ ประเภทผ้า จานวน 19 กลุ่ม
วิสาหกิจ ประเภทผ้า จานวน รวม 100 คน สามารถความรู้ถ่ายทอด
20 กลุ่ม รวม 100 คน
กระบวนการย้อมสีจากวัสดุธรรมชาติและ
2. มีแปลงปลูกพืชให้สี
ผงสีธรรมชาติ ต่อยอดเป็นการเพิม่ รายได้
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
จานวน 5 ไร่ ผลผลิตพืชให้สี
สด 50 กิโลกรัม

คาบรรยายใต้ภาพ
กิจกรรมการพัฒนากระบวนการย้อมสีและผลิตผงสีจากวัสดุธรรมชาติ มีการพัฒนาผงสีธรรมชาติจากวัสดุธรรมชาติด้วย
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ผสานกับภูมิปัญญาชาวบ้าน เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวจนสามารถผลิตผงสีธรรมชาติได้ จานวน 10
ชนิด ได้แก่ แก่นฝาง ครั่ง ดอกดาวเรือง ขมิ้น ใบหูกวาง ใบสาปเสือ ใบขี้เหล็ก เปลือกมะพร้าวอ่อน ใบสัก และ ดอกอัญชั น จาก
การศึกษาภูมิปัญญาการยอมสีในพื้นที่ มีแปลงปลูกพืชให้สี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จานวน 5 ไร่ ผลผลิตพืชให้สีสด 50 กิโลกรัม
ต่อ เดือน และได้จัดให้มีการถ่ายทอดกระบวนการย้อมสีจากวัสดุธรรมชาติและผงสีธรรมชาติ ให้แก่กลุ่มผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์
OTOP/กลุ่มวิสาหกิจ ประเภทผ้า จานวน 20 กลุ่ม รวม 100 คน คน ณ อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่
นามน ระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2562
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(3) ผลการดาเนินงานโครงการ ตามเป้าหมายที่ 2 อุตสาหกรรมและบริการ
3. โครงการรวบรวมแบบลวดลายและการทอผ้าไทยพื้นเมืองกาฬสินธุ์ เพื่อสร้างมูลค่า
ผลสาเร็จ
ช่วงระยะเวลา
งบประมาณ
ดาเนินการ
(บาท)
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 6,278,400 1. แปลงปลูกพืชให้สี จานวน 5 ไร่
1. เป็นแปลงสาธิตตัวอย่างให้กับ
2562
2. ผลผลิตพืชให้สสี ด 50 กก.ต่อ เดือน ผู้ประกอบการ ประชาชน ผูม้ ีความสนใจ
3. จานวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดองค์
สามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้
ความรู้ จานวน 250 คน
2. ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความ
4. จัดทาคลิปวีดโี อพร้อมเผยแพร่ ใน 2 เข้าใจ เรื่องการถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
รูปแบบ จานวน 10 คลิป
ออกแบบลวดลายผ้าทอพื้นเมืองด้วย
5. ผลิตสารคดีจานวน 1 เรื่อง
โปรแกรมช่วยประยุกต์ ร้อยละ 90
6.ออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ต้นแบบ
3. เกิดการรับรู้และประชาสัมพันธ์ศูนย์
สาหรับของที่ระลึก จานวน 5 รูปแบบ ความเป็นเลิศด้านผ้าทอไปสู่สาธารณะทั้งใน
7. ผู้เข้ารับการออกแบบชุด ผลิตภัณฑ์ และต่างประเทศอันจะนาไปสู่การสร้าง
แฟชั่นและ เครื่องประดับจากผ้าไหม มูลค่าเพิม่ ทางเศรษฐกิจตามมา
จานวน 100 คน
4. ได้รูปแบบชุดเครื่องเรือนและตกแต่งห้อง
(ชั้นวางของติดกับผนัง) ได้ 1 รูปแบบ

คาบรรยายใต้ภาพ
การถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ผู้ใช้ประโยชน์หรือกลุ่มเป้าหมายจากงานวิจัยของศูนย์ความเป็นเลิศ และจากการต่อยอดจาก
งานวิจัยของมหาวิทยาลัยที่ดาเนินมาแล้วในการพัฒนาการพัฒนารูปแบบ ลวดลายและการแปรรูปสิ่งทอพื้นบ้านที่ตอบสนองต่อ
ตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ ภายใต้แนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสู่ยุคประเทศไทย 4.0 ตามนโยบายรัฐบาล โดยเน้นการ
ถ่ายทอดในรูปแบบการอบรมและการอบรมเชิงปฏิบัติการแบบ Intensive training Course เป็นแปลงสาธิตตัวอย่างให้กับ
ผู้ประกอบการ ประชาชน ผูม้ ีความสนใจสามารถนาความรูไ้ ปประยุกต์ใช้ได้
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(4) ผลการดาเนินงานโครงการ ตามเป้าหมายที่ 3 สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว
1. โครงการส่งเสริมการตลาดสินค้าผ้าไทยพื้นเมืองกาฬสินธุ์
งบประมาณ
ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
(บาท)
เชิงปริมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
2,000,000 1. ผู้จานวนคนเข้าร่วมโครงการ
195 คน
2.การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
การบริหารต้นทุนและการบริหาร
สินค้าคงคลัง 2 รุ่น จานวน
227 คน
3.การอบรมเชิงปฏิบตั ิการ
โครงการส่งเสริมการตลาดสินค้า
ผ้าไทยพื้นเมืองกาฬสินธุ์ เข้ารับ
การอบรม จานวน 100 คน

ผลสาเร็จ
เชิงคุณภาพ
1.กลุ่มตัวอย่างเข้าใจช่องทางการตลาดยุค
ดิจิทัลและสามารถใช้งานได้
2.ร้อยละกลุ่มตัวอย่างสามารถพัฒนา
บรรจุภัณฑ์เพื่อจาหน่ายได้
3.ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรูค้ วามเข้าใจใน
การกิจกรรมจัดอบรมด้านการสร้าง
แบรนด์

คาบรรยายใต้ภาพ
โครงการส่งเสริมการตลาดสินค้าผ้าไทยพื้นเมืองกาฬสินธุ์ มีกำรจัดกิจกรรมย่อย จัดโครงกำรระหว่างวันที่ 7 - 8 มิถุนายน ณ
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารต้นทุนและการบริหารสินค้าคงคลัง โดยดาเนินการจัด โครงการแบ่ง
ออกเป็น 2 รุ่น จานวนรวม 227 คน การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมการตลาดสินค้าผ้าไทยพื้นเมืองกาฬสินธุ์ ในระหว่าง
วันที่ 22-23 มิถุนายน 2562 ซึ่งมีผู้สนใจเข้ารับการอบรมเป็นกลุ่มผ้า จานวน 100 คน
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(5) ผลการดาเนินงานตามเป้าหมายที่ 4 พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการยุค
ใหม่

ข้อมูลและรายละเอียดผู้ประกอบการ Start-up Companies
เครือข่าย C-UBI ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน หน่วย UBI มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

1.ข้อมูลผู้ประกอบการบ่มเพาะ
ชื่อผู้ประกอบการ: นายรัฐธิติ เจนวิริยะกุล
วันที่สมัครเข้ารับการบ่มเพาะ: 4 มกราคม 2562
คุณวุฒิ: ปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ที่อยู่ปัจจุบัน: เลขที่ 275 หมู่ที่ 4 ถนนถีนานนท์ ตาบลสมเด็จ อาเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
ผลิตภัณฑ์หลักมีจานวน 2 ชนิดประกอบด้วย
1. ผลิตสื่อสารคดีเชิงข่าว
2. สื่อประชาสัมพันธ์องค์กรหรือสินค้า แบบภาพนิ่ง และวิดโี อ

2.ข้อมูลผู้ประกอบการบ่มเพาะ
ชื่อผู้ประกอบการ: นายวรธน…กุลเสนชัย
วันที่สมัครเข้ารับการบ่มเพาะ: 11 มกราคม 2562
คุณวุฒิ : ปริญญา (ตรี) สาขาการจัดการ
ที่อยู่ปัจจุบัน: 195 หมู่ที่ 6 ตาบลหนองช้าง อาเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ชื่อผลิตภัณฑ์/ธุรกิจ/แบรนด์ คือ ไก่ทอดชิกเก้นบิว
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ผลการดาเนินงานตามประเด็นแผนปฏิบัติการด้านที่ 3 : เป็นศูนย์กลางและแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย 2562
หน่วยนับ

จานวน

ค่า
น้าหนัก
ระดับ

ผลการดาเนินงาน 62
ผลคะแนน

ผลสาเร็จ

เป้าหมายที่ 1 การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี
26. ร้อยละของนักศึกษาที่เข้ามาศึกษาต่อใมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้น

ร้อยละ

10

5

ปีการศึกษา 2561
จานวน 1,411 คน
ปีการศึกษา 2562
จานวน 1,122 คน
ลดลง 289 คน
คิดเป็นร้อยละ
20.48

0

เป้าหมายที่ 2 การเสริมสร้างพลังทางสังคม
27. พัฒนาระบบในการเปิดเผยข้อมูลสาคัญที่จะเอื้อให้ประชาชน
ระบบ
1
3
และภาคส่วนต่าง ๆสามารถติดตามการดาเนินงานของ
มหาวิทยาลัย
เป้าหมายที่ 3 การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการจัดการตนเอง

1

28. จานวนหมู่บ้าน หรือ ชุมชนที่ได้รับการยกระดับคุณภาพชีวิต
หมู่บ้าน
6
3
12
เพื่อสร้างความเข้มแข็ง
เฉลี่ยผลสาเร็จของการดาเนินงานเมื่อเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายปี งปม.62 คิดเป็นร้อยละ 54.55

สรุปภาพรวมผลการดาเนินงานตามประเด็นแผนปฏิบัติการด้านที่ 3 : เป็นศูนย์กลางและแหล่งการเรียนรู้
ตลอดชีวิต
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มีผลการดาเนินงานด้านเป็นศูนย์กลางและแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต คิดเป็นร้อยละ
54.55 โดยใช้เป้าหมายในการขับเคลื่อนการดาเนินงาน ดังนี้
(1) การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี
1.1 สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่บนฐานข้อมูลความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเทคโนโลยี มีการเปิดเผยข้อมูล
สาคัญที่จะเอื้อให้ประชาชนและภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนการตัดสินใจและการติดตามการ
ดาเนินงานของรัฐ
1.2 การพัฒนากาลังแรงงานในพื้นที่ มีการวางแผนกาลังคนที่สอดคล้องกับแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของกลุ่มจังหวัด และการพัฒนาทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับบริบทของเมืองทั้งในปัจจุบันและอนาคต
(2) การเสริมสร้างพลังทางสังคม
2.1 สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสร้างสรรค์ มีการพัฒนาระบบโครงสร้างเครือข่าย
ด้านข้อมูลเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องทันสมัยได้อย่างรวดเร็ว
(3) การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการจัดการตนเอง

3

3
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3.1 เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการพึ่งตนเองและการพึ่งกันเอง มีการสนับสนุนการรวมกลุ่มของ
สมาชิกในชุมชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ให้ชุมชนได้บริหารจัดการและมีส่วนร่วมในกิจการที่ส่งผลกระทบต่อ
ชุมชนโดยตรง
3.2 สร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างเพื่อสร้างประชาธิปไตยชุมชนๆ สนับสนุนให้ประชาชนสามารถ
รวมกลุ่มและมีเวทีกลางเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันและเพื่อปรึกษาหารือกิจการที่เป็นประเด็นสาธารณะ
ตารางที่ 2.6 สรุปภาพรวมผลการดาเนินงานโครงการตามประเด็นแผนปฏิบัติการด้านที่ 3
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
จานวน งบประมาณ งบประมาณเงิน ผลการ
เป้าหมายที่
โครงการ/ เงินแผ่นดิน รายได้(บาท) ดาเนินการ
กิจกรรม
(บาท)
(โครงการ)
ทั้งหมด
เป้าหมายที่ 3.1 การกระจายศูนย์กลางความเจริญทาง
11
100,000
1,610,360
8
เศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี
เป้าหมายที่ 3.2 การเสริมสร้างพลังทางสังคม
1
1
เป้าหมายที่ 3.3 การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชน
6
193,000
4
ท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการจัดการ
ตนเอง
รวมทั้งสิ้น
18
100,000
1,803,360
13
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
หมายเหตุ
เนื่องจากมีการปรับแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ปรับแผนกลางปีงบประมาณ) ประกอบกับ
การทบทวนและปรั บ ปรุ งงบประมาณรายจ่ ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 และงบประมาณรายจ่ ายเงิ น รายได้ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นการขับเคลื่อนภารกิจให้สอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงไป
จึงทาให้โครงการมีการยกเลิกการดาเนินโครงการ ที่ไม่สอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบัน
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(2) ผลการดาเนินงานตามเป้าหมายที่ 1 การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี
1. โครงการแนะแนวการศึกษาต่อ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ผลสาเร็จ
งบประมาณ
ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
(บาท)
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
เม.ย.-พ.ค. 2562
20,000
จานวนโรงเรียนที่เข้าแนะแนว โรงเรียนทีเ่ ข้าแนะแนวศึกษาต่อ ได้รับข้อมูล
ศึกษาต่อ จานวน 25 โรงเรียน ด้านศึกษาต่อในหลักสูตรต่างๆ ทีค่ ณะ
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

คาบรรยายใต้ภาพ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ออกไปแนะแนวประชาสัมพันธ์การศึกษา เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีแก่สถานศึกษาในการ
เปิดสอนหลักสูตรต่างๆ ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร และภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ โดยจะดาเนินการออกแนะ
แนวและประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อ ให้กับสถานศึกษาที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย เช่น กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา สถานศึกษาสังกัด
สถาบันอาชีวศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ และเขตพื้นที่ใกล้เคียง ในระหว่างเดือนมกราคม ถึง พฤษภาคม พ.ศ. 2562
2. โครงการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยสู่ชุมชน
ผลสาเร็จ
งบประมาณ
ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
(บาท)
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2562
100,000 - จานวนคนเข้าร่วมโครงการ 80 คน - ร้อยละความพึงพอใจ ร้อยละ 92.25
ถึง วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.
- จานวนกิจกรรมการให้
2562
บริการ 1 กิจกรรม

คาอธิบายใต้ภาพ
โครงการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยสู่ชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยฯ ให้เป็นที่
รู้จักแก่ชุมชนมากยิ่งขึ้น และสามารถผลิตสื่อต่าง ๆ ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายและเข้าถึงชุมชนได้การดาเนินโครงการเป็นการจ้าง
จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2562 ถึง วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ์ อาเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ได้ค่าเฉลี่ย 4.61 คิดเป็น
ร้อยละ 92.25 ผลการประเมินความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
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3. โครงการค่ายบริหารธุรกิจ Kalasin Business Camp 2019
ผลสาเร็จ
งบประมาณ
ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
(บาท)
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
วันที่ 10-11 สิงหาคม 2562
113,840
- จานวนคนเข้าร่วมโครงการ 1.ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับด้านการทาการตลาด
120 คน
Marketing และด้านการบัญชี
2.ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ/
ผู้รับบริการ ร้อยละ 80

คาอธิบายใต้ภาพ
การจัดค่ายในรูปแบบ Kalasin Business Camp 2019 เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักหลักสูตรใหม่ทเี่ ปิดสอนในปีการศึกษา 2563 ได้แก่
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการการค้าสมัยใหม่ และหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
4. โครงการปรับปรุงกระบวนการประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยในเชิงรุก
ผลสาเร็จ
งบประมาณ
ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
(บาท)
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
30 ก.ย.2562
500,000
จานวนนักเรียน 15,200 คน เสริมสรางความรูและความเขาใจในหลักสูตร
จานวน 93 โรงเรียน
ของสาขาตางๆ ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
อยางชัดเจนเพื่อเป็นประโยชนแกนักเรียนใน
การเลือกแนวทางการศึกษาตอใน
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

คาบรรยายใต้ภาพ
งานประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาต่อ ได้ดาเนินการเข้าแนะแนวตามโรงเรียน จานวน 93 โรงเรียน
เสริมสรางความรูและความเขาใจในหลักสูตรของสาขาตางๆ ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และกิจกรรมหลักของมหาวิทยาลัย
และกิจกรรมรอง ได้รับการเผยแพร่ให้หน่วยงานภายนอกได้รบั ทราบ ทั้งระดับจังหวัด ระดับภูมิภาคและระดับประเทศ
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5. โครงการสนับสนุนจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่มหาวิทยาลัย
งบประมาณ
ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
(บาท)
เชิงปริมาณ
30 ก.ย.2562
800,000
จานวนสาบันการศึกษา
จานวน 93 โรงเรียน

ผลสาเร็จ
เชิงคุณภาพ
1. คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา
ตลอดจนสาธารณชน ภายในและ
ภายนอก มหาวิทยาลัยได้เข้าใจถึง
2. กิจกรรมต่าง ๆ อันได้แก่กิจกรรมหลักของ
มหาวิทยาลัยและกิจกรรมรอง ได้รับการ
เผยแพร่ให้หน่วยงานภายนอกได้รบั ทราบ
ทั้งระดับจังหวัด ระดับภูมิภาคและ
ระดับประเทศ

คาบรรยายใต้ภาพ
การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร งานกิจกรรม ต่างๆ ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
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(3) ผลการดาเนินงานตามเป้าหมายที่ 2 การเสริมสร้างพลังทางสังคม
1. โครงการอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร
ผลสาเร็จ
ช่วงระยะเวลา งบประมาณ
ดาเนินการ
(บาท)
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
28 พฤษภาคม
32,400 จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน 40 คน
(1) ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเรียนรู้และ
2562
เขา้ ใจเกีย่ วกบั การใช้งานระบบ
สารสนเทศเพือ่ การบริหารของ
มหาวทิ ยาลัย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(2) ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ ไม่ต่ากว่าร้อยละ 80

คาบรรยายใต้ภาพ
วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 มีการจัดโครงการอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ โดยมี
ผู้ เ ข้ า ฝึ ก อบรมครั้ ง นี้ ทั้ งสิ้ น 50 คน วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ มี ค วามเข า้ ใจเกี่ ย วก บั การใช ้ง านระบบสารสนเทศเพื่ อ การบร ิห ารของ
มหาวทิ ยาลัย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริการและบริหารงาน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (MIS KSU Service)
ก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0
ผลสาเร็จ
ช่วงระยะเวลา
งบประมาณ
ดาเนินการ
(บาท)
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
29 พฤษภาคม
25,000
จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
(1) ได้รับระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริการ
2562
จานวน 50 คน
และบริหารงานมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (MIS KSU
Service)
(2) ร้ อ ยละความพึ ง พอใจของผู้ เ ข้ า ร่ ว มโครงการ
ไม่ต่ากว่าร้อยละ 80

คาบรรยายใต้ภาพ
วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริการและบริหารงาน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
(MIS KSU Service) ก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ โดยมีผู้เข้าฝึกอบรม ครั้งนี้ทั้งสิ้น 50 คน
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(4) ผลการดาเนินงานตามเป้าหมายที่ 3 การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การ
พึ่งตนเองและการจัดการตนเอง
1. โครงการหมู่บ้านต้นแบบ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
งบประมาณ
ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
(บาท)
เชิงปริมาณ
วันที่ 5 และ 26 มีนาคม
43,000 บาท ผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน
2562
150 คน

ผลสาเร็จ
เชิงคุณภาพ
ได้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพเบื้องต้นและ
ตรวจเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสในเลือดของ
ชาวบ้านในชุมชน การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้เอง
ลดปริมาณการใช้สารเคมี ตรวจวัดคุณภาพ
น้าในชุมชน การสร้างตลาดออนไลน์และ
สามารถนาไปใช้ในการขายสินค้าของชุมชน

คาบรรยายใต้ภาพ
กิจกรรมโครงการหมู่บ้านต้นแบบ ในระหว่างวันที่ 5 และ 26 มีนาคม 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ มี
กิจกรรมตรวจสุขภาพเบื้องต้นและตรวจเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสในเลือด กิจกรรมการสร้างตลาดออนไลน์ กิจกรรมการผลิตน้า
หมักชีวภาพ กิจกรรมตรวจวัดคุณภาพน้า ณ บ้านหนองน้อย หมู่ที่ 7 ตาบล สงเปลือย อาเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์
2. โครงการโรงเรียนต้นแบบ ห้องเรียนสร้างสรรค์ ปรับห้องเรียน เปลี่ยนห้องรู้สู่ห้องคิด
ผลสาเร็จ
งบประมาณ
ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
(บาท)
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
6-7 มิถุนายน.2562
40,000 บาท ผู้เข้าร่วมโครงการ
ครูในโรงเรียนเครือข่ายและนักศึกษา
จานวน 83 คน
สามารถนาความรู้ไปจัดการเรียนรูไ้ ด้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

คาบรรยายใต้ภาพ
กิจกรรมโครงการโรงเรียนต้นแบบ ห้องเรียนสร้างสรรค์ ปรับห้องเรียน เปลี่ยนห้องรูส้ ู่หอ้ งคิดคณะศึกษาศาสตร์และ
นวัตกรรมการศึกษา ได้นาอาจารย์ นักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ 6-7 มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียนลาปลายมาศพัฒนา
อาเภอลาปลายมาศ จังหวัดบุรรี ัมย์ ที่ได้เป็นโรงเรียนต้นแบบด้านนวัตกรรมการเรียนรู้ของประเทศ
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ผลการดาเนินงานตามประเด็นแผนปฏิบัติการด้านที่ 4 : การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
แผนปฏิบัติการด้านที่ 4 : การเติบโตที่เป็นมิตรกับมิตรล้อม
เป้าประสงค์ : การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมบนพื้นฐานการอนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ให้คนรุ่นต่อไป ได้ใช้อย่างยั่งยืนมีสมดุล ฟื้นฟูและใช้ประโยชน์และสร้างการเติบโตบนฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุลของระบบระบบนิเวศ
ตัวชี้วดั

ค่าเป้าหมาย 2562
หน่วย
นับ

จานวน

ค่า
น้าหนัก
ระดับ

ผลการดาเนินงาน 62
ผล
คะแนน

ผลสาเร็จ

8

5

เป้าหมายที่ 1 สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว
29. โครงการสนองงานในโครงการพระราชดาริหรือโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชหรือโครงการภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้รับการ
เผยแพร่ต่อสาธารณชน

เรื่อง

3

5

เป้าหมายที่ 2 พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง
30. เพิ่มพื้นที่สีเขียวในมหาวิทยาลัย (Green University)

แหล่ง

8

5

7

4

เป้าหมายที่ 3 พัฒนาความมั่นคงน้า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมุ่งเน้นพัฒนา ระบบจัดการน้าทั้งระบบ
31. ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ลดลงจากการใช้สาธารณูปโภคของหน่วยงานต่อ
ปีงบประมาณ

ร้อยละ

5

5

9.67

5

เฉลี่ยผลสาเร็จของการดาเนินงานเมื่อเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายปี งปม.62 คิดเป็นร้อยละ 93.33

สรุปภาพรวมผลการดาเนินงานตามประเด็นแผนปฏิบัติการด้านที่ 4 : การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้ดาเนินงานตัวชี้วัดตามประเด็นแผนปฏิบัติการด้านที่ 4
การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีผลดาเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 93.33 โดยใช้เปูาหมายในการขับเคลื่อนการ
ดาเนินงาน 3 เปูาหมาย คือ
(1) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว
(2) พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็นเมืองที่เติบโต
อย่างต่อเนื่อง
(3) พัฒนาความมั่นคงน้า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมุ่งเน้นพัฒนา ระบบจัดการน้า
ทั้งระบบ
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ตารางที่ 2.7 สรุปภาพรวมผลการดาเนินงานโครงการในประเด็นแผนปฏิบัติการด้านที่ 4

เป้าหมายที่

(1) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว
(2) พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็นเมืองที่เติบโต
อย่างต่อเนื่อง
(3) พัฒนาความมั่นคงน้า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมมุ่งเน้นพัฒนา ระบบจัดการน้าทั้งระบบ
รวมทั้งสิ้น
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

จานวน
โครงการ/
กิจกรรม
ทั้งหมด
8

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
งบประมาณ งบประมาณ
เงินแผ่นดิน เงินรายได้
(บาท)
(บาท)

ผลการ
ดาเนินการ
(โครงการ)

1,086,600

-

8

7

-

535,000

6

7

-

101,250

5

22

1,086,600

636,250

19

หมายเหตุ
เนื่องจากมีการปรับแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ปรับแผนกลางปีงบประมาณ) ประกอบกับ
การทบทวนและปรับปรุงงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นการขับเคลื่อนภารกิจให้สอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงไป
จึงทาให้โครงการมีการยกเลิกการดาเนินโครงการ ที่ไม่สอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบัน

ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิ ท ยาลั ย
กาฬสินธุ์ได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้เข้าร่วม
สนองพระราชดาริ ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี และแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ์เป็นกรรมการเพื่อขับเคลื่อนโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ โดยได้รับ
จัดสรรงบประมาณ เป็นจานวนทั้งสิ้น 1,086,600 บาท
และมี กิจกรรมดาเนินการ จานวน 8 กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 โครงการการขยายพันธุ์ มะหาด
ในสภาพปลอดเชื้อเพื่อการปรับปรุงพันธุ์
กิจกรรมที่ 2 โครงการฤทธิ์ทางชีวภาพของ
สารสกัดจากแก่นมะหาดต่อเชื้อแบคทีเรียก่อโรคในสัตว์

กิจกรรมที่ 3 โครงการการพัฒนาสายพันธุ์
ฝูายพื้นเมือง (สีเขียวและน้าตาล)
กิจกรรมที่ 4 โครงการการสร้างฐานข้อมูลดี
เอ็นเอบาร์โค้ดเพื่อการระบุสายพันธุ์กล้วย
กิจกรรมที่ 5 โครงการงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน
กิ จ กรรมที่ 6 โครงการบริ ห ารจั ด การ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
กิจกรรมที่ 7 โครงการศูนย์เรียนรู้ตามแนว
พระราชด าริ สวนสมุ น ไพรพื้ น บ้ า นมหาวิ ท ยาลั ย
กาฬสินธุ์
กิจกรรมที่ 8 โครงการจัดทาฐานข้อมูล ใบ
ลานและจารึก ภาคพื้ น ลุ่ มน้ าปาวสู่ ร ะบบฐานข้ อ มู ล
ดิจิตอลKSU Manuscript เพื่อฟื้นฟูและอนุรักษ์ตาม
กระแสพระราชดารัส
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โครงการจัดทาฐานข้อมูลใบ
ลานและจารึกภาคพื้นลุ่มน้า
ปาวสู่ระบบฐานข้อมูล
ดิจิตอลฯ, 80,000

กิจกรรมที่ 1โครงการสวนปุา
โครงการศูนย์เรียนรู้ตามแนว
เพื่อการเรียนรู้ ดงโต่งโต้น,
พระราชดาริ สวนสมุนไพร
แผนภูมิที่ 2.13 สรุปผลการดาเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด
าริ
150,000
พื้นบ้านมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์,
80,000
โครงการฤทธิ์ทางชีวภาพของ
สารสกัดจากแก่นมะหาดต่อ
เชื้อแบคทีเรียก่อโรคในสัตว์,
100,000

โครงการบริหารจัดการ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
ฯ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์,
300,000

โครงการงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน,
26,600

โครงการการพัฒนาสายพันธุ์
ฝูายพื้นเมือง (สีเขียวและ
น้าตาล), 100,000
โครงการการสร้างฐานข้อมูลดี
เอ็นเอบาร์โค้ดเพื่อการระบุ
สายพันธุ์กล้วย, 200,000
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(2) ผลการดาเนินงาน ตามเป้าหมายที่ 1 สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว
1. โครงการจัดทาฐานข้อมูลใบลานและจารึกภาคพื้นลุ่มน้าปาวสูร่ ะบบฐานข้อมูลดิจิตอล KSU Manuscript เพื่อฟื้นฟูและ
อนุรักษ์ตามกระแสพระราชดารัส
ผลสาเร็จ
งบประมาณ
ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
(บาท)
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
วันที่ 16-17 พฤษภาคม
80,000
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ฐานข้อมูลเผยแพร่เอกสารชั้นต้นระบบ
2562
จานวน 30 คน
ดิจิตอล(KSU Manuscript)สาหรับนาร่อง
การอนุรักษ์เผยแพร่วัฒนธรรมด้านอักขรวิธี
โบราณพร้อมนาไปใช้ประโยชน์ได้โดยไม่เป็น
การสร้างความเสียหายต่อหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์

คาบรรยายใต้ภาพ
โครงการจัดทาฐานข้อมูลใบลานและจารึกภาคพื้นลุ่มน้าปาวสู่ระบบฐานข้อมูลดิจิตอล KSU Manuscript เพื่อฟื้นฟู
และอนุรักษ์ตามกระแสพระราชดารัส ถ่ายทอด องค์ความรู้ ภูมิปัญญา และการใช้ประโยชน์จากใบลาน และนาร่องการอนุรักษ์
วัฒนธรรมด้านภาษาจารึกและอักขรวิธีโบราณ สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนผ่านวัฒนธรรมทางภาษา
และคุณค่าทางพันธุกรรมพืช ในระหว่างวันที่ 16 – 17 พฤษภาคม 2562
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2. โครงการพัฒนาสายพันธุ์ฝ้ายพื้นเมือง (สีเขียวและน้าตาล)
งบประมาณ
ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
(บาท)
เชิงปริมาณ
1 ธันวาคม 2561 ถึง
100,000
สายพันธุ์เบอร์ 1 สายพันธุ์
30 มีนาคม 2562
เบอร์ 2 สายพันธุ์เบอร์ 3
และ สายพันธุ์เบอร์ 4 โดยใช้
แผนการผสมแบบพบกันหมด
ชนิด half-diallel เพื่อให้ได้
ลูก F1 จานวน 28 คู่ผสม

ผลสาเร็จ
เชิงคุณภาพ
ขยายพันธุ์ฝูายผสมตัวเองพันธุ์ฝูาย 4 พันธุ์
และสายพันธุ์ฝูาย 4 สายพันธุ์ ข้างต้น เพื่อ
ขยายเมล็ดของพันธุ์และสายพันธุพ์ ่อแม่เพื่อ
ใช้ปลูกเปรียบเทียบ

คาบรรยายใต้ภาพ
โครงการพัฒนาสายพันธุ์ฝูายพื้นเมือง (สีเขียวและน้าตาล) เพื่อสร้างแปลงพ่อแม่พันธุ์ฝูายเพื่อผสมระหว่างพันธุ์ฝูาย 4
พันธุ์ จากศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ ได้แก่ ตากฟูา 3 ตากฟูา 6 ตากฟูา 84-4 และ ตากฟูา 86-5 และสายพันธุ์ฝูาย 4 สายพันธุ์
ที่รวบรวมได้ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้แก่ สายพันธุ์เบอร์ 1 สายพันธุ์เบอร์ 2 สายพันธุ์เบอร์ 3 และ สายพันธุ์เบอร์ 4 โดยใช้
แผนการผสมแบบพบกันหมดชนิด half-diallel เพื่อให้ได้ลูก F1 จานวน 28 คู่ผสม ในระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึง 30
มีนาคม 2562
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3. โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
งบประมาณ
ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
(บาท)
วันที่ 13 - 14 กุมภาพันธ์
26,000
2562

ผลสาเร็จ
เชิงปริมาณ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 60 คน

เชิงคุณภาพ
โรงเรียนสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์ ใน
จังหวัดกาฬสินธุ์ รับปูายพระราชทาน 2
โรงเรียน

คาบรรยายใต้ภาพ
โครงการการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ระหว่างวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 - วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงเรียน
สมเด็จพิทยาคม อาเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ มีผู้เข้าอบรมเป็นครูโรงเรียนสมาชิกงาน สวนพฤกษศาสตร์ ในจังหวัดกาฬสินธุ์
จานวน 97 คน เจ้าหน้าที่สานักงานศึกษานิเทศก์ จังหวัดกาฬสินธุ์ จานวน 5 คน อาจารย์และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ใน
เมือง จานวน 5 คน
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4. โครงการบริหารจัดการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ผลสาเร็จ
งบประมาณ
ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
(บาท)
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
ปีงบประมาณ 2562
300,000
บุคลากรที่เกีย่ วข้องเข้าร่วม
พัฒนาบุคลาการ ในการเก็บและ
อบรมและฝึกปฏิบตั ิการ 3 ฐาน รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นและจัดทา
จานวน 10 คน
ฐานข้อมูล โครงการ อพ.สธ. ทุกโครงการ
ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

คาบรรยายใต้ภาพ
โครงการบริหารจัดการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ดาเนินการส่งบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอบรม
และฝึกปฏิบัติการ 3 ฐาน ประกอบไปด้วย งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน มหาวิทยาลัยอุบราชธานีงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น มทร.อีสาน
วข.ขอนแก่น และงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 4 ทรัพยากร อพ.สธ.คลองไผ่ มีผู้เข้าอบรม จานวน 10 คน
5. โครงการการสร้างฐานข้อมูลดีเอ็นเอบาร์โค้ดเพื่อการระบุสายพันธุ์กล้วย
งบประมาณ
ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
(บาท)
เชิงปริมาณ
ปีงบประมาณ 2562
200,000
ได้เครื่องหมายดีเอ็นเอแบบ
บาร์โค้ดของกล้วยสายพันธุ์
ต่าง ๆ จานวน 50 สายพันธุ์

ผลสาเร็จ
เชิงคุณภาพ
สร้างเครื่องหมายดีเอ็นเอแบบบาร์โค้ดของ
กล้วยสายพันธุ์ต่าง ๆ สาหรับใช้ในการจาแนก
สายพันธุ์กล้วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คาบรรยายใต้ภาพ
โครงการการสร้างฐานข้อมูลดีเอ็นเอบาร์โค้ดเพื่อการระบุสายพันธุ์กล้วย มีวเิ คราะห์ลาดับนิวคลีโอไทด์ของยีน matK และ
rbcL ของกล้วยสายพันธุต์ ่าง ๆ และสร้างเครื่องหมายดีเอ็นเอแบบบาร์โค้ดของกล้วยสายพันธุ์ตา่ ง ๆ จานวน 50 สายพันธุ์ สาหรับใช้ในการ
จาแนกสายพันธุ์กล้วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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6. โครงการศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดาริ สวนสมุนไพรพื้นบ้านมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ผลสาเร็จ
งบประมาณ
ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
(บาท)
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
ปีงบประมาณ 2562
200,000
พื้นที่ปลูกพืชสมุนไพรทั้ง
เป็นแหล่งเรียนรู้ชนิดตัวอย่างของพืชสมุนไพร
ประเภทล้มลุกและยืนต้น
ในสภาพแปลงปลูกจริงรวบรวมพันธุ์พืช
จานวน 2 ไร่ ได้พืชสมุนไพร สมุนไพรพื้นบ้าน ที่หายากและใกล้สญ
ู พันธุ์ใน
จานวน 15 ชนิด
พื้นที่ จังหวัดกาฬสินธุ์

คาบรรยายใต้ภาพ
โครงการศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดาริ สวนสมุนไพรพืน้ บ้านมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ดาเนินการปลูกพืชสมุนไพร ทั้ง
ประเภทล้มลุกและยืนต้นให้ได้พืชสมุนไพรมากกว่า 10 ชนิด ได้แก่ กระชายดา ว่านชัก ขมิ้นชัน ขมิ้น อ้อย ไพลเหลือง นางคา หนอน
ตายหยาก บอระเพ็ด กวาวเครือแดง กวาวเครือขาว เสน่หจ์ ันทร์หอม ม้าฮ้อ ว่านทรหด หนุมานยกทัพ ช้างผสมโขลง ซึ่งสมุนไพร
ข้างต้นถูกนามาใช้ประโยชน์สาหรับการเข้าตารับยา
7. โครงการฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดจากแก่นมะหาดต่อเชื้อแบคทีเรียก่อโรคในสัตว์
ผลสาเร็จ
งบประมาณ
ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
(บาท)
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
5 พฤศจิกายน 2561
100,000
การนาเสนองานทางวิชาการ บทความ (Manuscript) เพื่อการเผยแพร่ทาง
ระดับชาติหรือนานานชาติ/
วิชาการ
บทความทางวิชาการ
ระดับชาติหรือนานาชาติและ
อยู่ในฐานข้อมูลวิจัยที่เป็น
มาตรฐาน จานวน 1 ครั้ง
กราฟมาตรฐานปริมาณฟี นอลิค
5.000

0.000
0

100

200

y = 0.0052x
R² = 0.9976
300
400

500

คาบรรยายใต้ภาพ
โครงการฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดจากแก่นมะหาดต่อเชื้อแบคทีเรียก่อโรคในสัตว์ ได้สารสกัดจากแก่นมะหาดผง
จัดทารูปเล่มรายงานสรุปผลสมบูรณ์แล้ว และอยู่ในระหว่างการเตรียมบทความ (Manuscript) เพื่อการเผยแพร่ทางวิชาการ เพื่อ
การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดจากแก่นมะหาดต่อเชื้อแบคทีเรียก่อโรคในสัตว์
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8. โครงการการขยายพันธุ์มะหาดในสภาพปลอดเชื้อเพื่อการปรับปรุงพันธุ์
งบประมาณ
ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
(บาท)
เชิงปริมาณ
เมษายน - มิถุนายน 2562
200,000
การนาเสนองานทางวิชาการ
ระดับชาติหรือนานานชาติ/
บทความทางวิชาการ
ระดับชาติหรือนานาชาติและ
อยู่ในฐานข้อมูลวิจัยที่เป็น
มาตรฐาน จานวน 1 ครั้ง

ผลสาเร็จ
เชิงคุณภาพ
1.บทความ (Manuscript) เพื่อการเผยแพร่
ทางวิชาการ
2. สามารถนาไปใช้ในการปรับปรุงพันธุ์

คาบรรยายใต้ภาพ
โครงการการขยายพันธุม์ ะหาดในสภาพปลอดเชื้อเพื่อการปรับปรุงพันธุ์ เป็นการศึกษาการฟอกชิ้นส่วนมะหาดเพื่อชัก
นาให้เกิดแคลลัส การนาชิ้นส่วนแคลัสมาเพาะเลี้ยงเพื่อเพิม่ จานวน เพื่อทราบสภาวะที่เหมาะสมในการชักนาให้แคลลัสมะหาด
เกิดเป็นยอดและราก
(3) ผลการดาเนินงาน ตามเป้าหมายที่ 2 พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็น
เมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง
1. โครงการปรับภูมิทัศน์เพื่อความสุนทรียภาพในการทางานของคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ผลสาเร็จ
งบประมาณ
ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
(บาท)
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
เมษายน - มิถุนายน 2562
5,000
ความพึงพอใจของบุคลากร
ทาให้สภาพแวดล้อมภายในคณะ
ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร เกิดความสวยงาม
จานวน 20 คน
สะอาดร่มรื่น น่าอยู่

คาบรรยายใต้ภาพ
โครงการปรับภูมิทัศน์เพื่อความสุนทรียภาพในการทางานของคณะเทคโนโลยีการเกษตรให้ดีขึ้น ที่มุ่งเน้นการปรับแต่ง
และรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การจัดให้มีพื้นที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่
เอื้อและส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรมีส่วนร่วมอย่างสม่าเสมอ
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2. โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี คณะบริหารศาสตร์
ผลสาเร็จ
งบประมาณ
ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
(บาท)
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
เมษายน - มิถุนายน 2562
30,000
จานวนผู้เข้าร่วมโครงการตาม การสร้างพื้นที่สีเขียว เพื่อสร้าง
กลุ่มเปูาหมาย จานวน 50
สภาพแวดล้อมที่ดี คณะบริหารศาสตร์ให้ผู้
คน
ร่วมกิจกรรมหันมาสนใจธรรมชาติใกล้ตัว

คาบรรยายใต้ภาพ
โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี คณะบริหารศาสตร์ เพื่อให้นักศึกษา บุคลากรได้มีโอกาสเรียนรู้
และเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ในการทางานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี ณ คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
3. โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและดูแลสิ่งแวดล้อม คณะศิลปศาสตร์
ผลสาเร็จ
งบประมาณ
ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
(บาท)
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
2 กรกฎาคม 2562
15,000
จานวนผู้เข้าร่วมโครงการตาม การสร้างพื้นที่สีเขียว เพื่อสร้าง
กลุ่มเปูาหมาย จานวน 50
สภาพแวดล้อมที่ดี คณะบริหารศาสตร์ให้ผู้
คน
ร่วมกิจกรรมหันมาสนใจธรรมชาติใกล้ตัว

คาบรรยายใต้ภาพ
โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและดูแลสิ่งแวดล้อม คณะศิลปศาสตร์ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ครอบคลุมพื้นที่คณะศิลปศาสตร์
และปลูกจิตสานึกให้กับอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาในการรักษาสิ่งแวดล้อม ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
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4. โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
ผลสาเร็จ
งบประมาณ
ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
(บาท)
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
28 มิ.ย.2562
30,000
จานวนผู้เข้าร่วมโครงการตาม คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษามี
กลุ่มเปูาหมาย จานวน 420
บรรยากาศที่เหมาะสมให้กับอาจารย์
คน
นักศึกษา และบุคคลทั่วไป

คาบรรยายใต้ภาพ
โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ดาเนินการปรับภูมิทัศน์วันที่ 28 มิถุนายน 2562
เพื่อปรับภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมโดยรอบคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มีบรรยากาศที่เหมาะสมให้กับอาจารย์
นักศึกษา และบุคคลทั่วไป

(3) ผลการดาเนินงาน ตามเป้าหมายที่ 3 พัฒนาความมั่นคงน้า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
มุ่งเน้นพัฒนา ระบบจัดการน้าทั้งระบบ
1. โครงการรณรงค์การใช้พลังงาน
งบประมาณ
ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
(บาท)
29 มิ.ย.2562
19,900

ผลสาเร็จ
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
จานวนผู้เข้าร่วมโครงการตาม คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษามี
กลุ่มเปูาหมาย จานวน 120
บรรยากาศที่เหมาะสมให้กับอาจารย์
คน
นักศึกษา และบุคคลทั่วไป

คาบรรยายใต้ภาพ
โครงการรณรงค์การใช้พลังงาน เพื่อปลูกจิตสานึกให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์พลังงาน และวิธีในการ
ประหยัดพลังงานดาเนินการจัดโครงการ ในวันที่ 29 มิถุนายน 2562 ณ คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

84
2. โครงการบูรณาการเพื่อสร้างจุดเน้น นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นการพัฒนาท้องถิ่น
ผลสาเร็จ
งบประมาณ
ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
(บาท)
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
25-26 ม.ค.62
40,000
- จานวนชุมชนที่เข้าร่วม
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
โครงการ 1 ชุมชน
ร้อยละ 90.20
- จานวนกลุ่มเปูาหมายของ
ผู้ร่วมโครงการ 160 คน

คาอธิบายใต้ภาพ
สาขาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ได้ดาเนินโครงการบูรณาการเพื่อ
สร้างจุดเน้นนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ณ โรงเรียนพุทโธภาวนาประชาสรรค์ ตาบลสงเปลือย
อาเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ในระหว่างวันที่ 25 - 26 มกราคม 2562 โดยมีนักเรียนที่เข้าร่วม เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่
4, 5 และ 6 จานวน 160 คน ซึ่งมีกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมจัดการขยะ Zero Waste นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาโรงเรียน
กิจกรรมศึกษาสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นบ้านกุดบอด หมู่ที่ 9 ตาบลสงเปลือย อาเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

85
ผลการดาเนินงานตามประเด็นแผนปฏิบัติการด้านที่ 5 : บริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล
ประเด็นแผนปฏิบัติการด้านที่ 5 : บริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์ : บริหารจัดการทีด่ ีมปี ระสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
ค่า
2562
น้าหนัก
หน่วย
จานวน ระดับ
นับ

ผลการดาเนินงาน 62
ผลคะแนน

ผลสาเร็จ

5

4

4

0

3

เป้าหมายที่ 1 ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการ
32. ระดับความสาเร็จของการดาเนิน งานตามแผนปฏิบัติการด้าน
การพัฒนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)
33. ร้อยละของเงินรายได้จากการบริหารสินทรัพย์หรือจากการจัด
การศึกษาที่เพิ่มขึ้น

ระดับ

5

ร้อยละ

5

5

รายรับรวมปี 61
123,238,423.73 บาท
รายรับรวมปี 62
85,839,552.38 บาท
ลดลงร้อยละ 43.56

ระบบ

5

3

5

เป้าหมายที่ 2 มหาวิทยาลัยมีความทันสมัย
34. มีระบบสนับสนับสนุนการบริหารจัดที่มปี ระสิทธิภาพ เช่น
E-document ESS ERP และ e-meeting เป็นต้น

เป้าหมายที่ 3 บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสานึก ความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ
ในการปฏิบัติหน้าที่และขับเคลื่อนภารกิจยุทธศาสตร์ชาติ
35. ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนที่ได้รับการ
พัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน

ร้อยละ

50

5

68.61

5

36. ร้อยละของอาจารย์ประจาทีด่ ารงตาแหน่งทางวิชาการ

ร้อยละ

5

3

7.86

3

37. ร้อยละของสายสนับสนุนทีด่ ารงตาแหน่งทางวิชาชีพ

ร้อยละ

2

3

0.52

0

38. ระดับความสาเร็จของแผนพัฒนาบุคลากร

ระดับ

5

3

3

1

เป้าหมายที่ 4 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกภาคส่วนร่วมต่อต้านการทุจริต
39. ระดับคุณภาพของการกากับดูแลสถาบันอุดมศึกษาตามหน้าที่
และบทบาทของสภามหาวิทยาลัย

ระดับ

5

5

4

4

40. ร้อยละการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) จากหน่วยงานภายนอก

ร้อยละ

90

5

87.6

4

41. ระดับความสาเร็จในการติดตามและการควบคุมความเสี่ยง
และการควบคุมภายในดาเนินงานอย่างตรงไปตรงมาเป็นธรรม
และตรวจสอบได้

ร้อยละ

5

5

4

4

เฉลี่ยผลสาเร็จของการดาเนินงานเมื่อเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายปี งปม.62 คิดเป็นร้อยละ 66.67

86
สรุปภาพรวมผลการดาเนินงานตามประเด็นแผนปฏิบัติการด้านที่ 5 : บริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล
ในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิ ท ยาลั ย กาฬสิ น ธุ์ ได้ ว างเป้ า หมายตั ว ชี้ วั ด ตามประเด็ น ประเด็ น
แผนปฏิบัติการด้านที่ 5 ด้านบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล ซึ่งผลการดาเนินงานคิดเป็นร้อยละ 66.67 โดยใช้
เป้าหมายในการขับเคลื่อนการดาเนินงาน 4 เป้าหมาย ได้แก่
เป้าหมายที่ 1 ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการ
เป้าหมายที่ 2 มหาวิทยาลัยมีความทันสมัย
เป้าหมายที่ 3 บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสานึก ความสามารถสูง
มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพในการปฏิบัติหน้าที่และขับเคลื่อนภารกิจยุทธศาสตร์ชาติ
เป้าหมายที่ 4 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกภาคส่วนร่วมต่อต้านการ
ทุจริต
(1) จานวนโครงการด้านการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย และงบประมาณดาเนินการ
42

45
40
35

3,612,530

30

30

งปม.แผ่นดิน

25

งปม.รายได้

20
15

2562

งปม.เงินรายได้

ไม่ใช้งบ

11

5

งปม.แผ่นดิน

1,415,000

รวมโครงการ

10

รวม งปม.

2,197,530

1

0
2562

แผนภูมิที่ 2.16 จานวนโครงการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562

-

2,000,000

4,000,000

แผนภูมิที่ 2.17 งบประมาณประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562
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ตารางที่ 2.8 สรุปภาพรวมผลการดาเนินงานโครงการในประเด็นแผนปฏิบัติการด้านที่ 5
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
จานวน งบประมาณ งบประมาณเงิน ผลการ
เป้าหมายที่
โครงการ/ เงินแผ่นดิน รายได้(บาท) ดาเนินการ
กิจกรรม
(บาท)
(โครงการ)
ทั้งหมด
เป้าหมายที่ 1 ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการ
9
105,000
983,000
9
เป้าหมายที่ 2 มหาวิทยาลัยมีความทันสมัย
7
80,000
80,000
3
เป้าหมายที่ 3 บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง
ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสานึก
ความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพใน
20
130,000
1,094,530
14
การปฏิบัติหน้าที่และขับเคลื่อนภารกิจ
ยุทธศาสตร์ชาติ
เป้าหมายที่ 4 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบทุกภาคส่วนร่วม
6
1,100,000
40,000
5
ต่อต้านการทุจริต
รวมทั้งสิ้น
42
1,415,000 2,197,530
31
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
หมายเหตุ
เนื่องจากมีการปรับแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ปรับแผนกลางปีงบประมาณ) ประกอบกับ
การทบทวนและปรับปรุงงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นการขับเคลื่อนภารกิจให้สอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงไป
จึงทาให้โครงการมีการยกเลิกการดาเนินโครงการ ที่ไม่สอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบัน
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(2) ผลการดาเนินงานเป้าหมายที่ 1 ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการ
1. โครงการจัดทาและถ่ายทอดแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
ช่วงระยะเวลา
งบประมาณ
ผลสาเร็จ
ดาเนินการ
(บาท)
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
30 เมษายน 2562 ถึง
222,000 บุ ค ลากรสายวิ ช าการเข้ า ร่ ว ม ได้รับการถ่ายทอดแผนปฏิบตั ิการด้านการพัฒนา
3 พฤษภาคม 2562
กิจกรรม จานวน 198 คน
ของคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษาและ
ร่วมแสวงหาแนวทางในการบริหารงาน ให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ

คำบรรยำยใต้ภำพ
โครงการจัดทาและถ่ายทอดแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ณ ห้องประชุมดอกคูณ ชั้น
4 อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ในระหว่างวันที่ 30 เมษายน 2562 ถึง3 พฤษภาคม 2562
2. โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการทบทวนและจัดทาแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ช่วงระยะเวลา
งบประมาณ
ผลสาเร็จ
ดาเนินการ
(บาท)
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
16-18 กันยายน 2561
300,000
บุ ค ลา กร เ ข้ า ร่ ว ม กิ จ กร ร ม ได้รับการปฎิบตั ิการทบทวนและจัดทาแผนปฏิบตั ิ
จานวน 69 คน
ราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ

คาบรรยายใต้ภาพ
วันที่ 16 กันยายน 2561 รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและจัดทาแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมฟอร์จูนริเวอร์วิว จ.นครพนม
โดยวัตถุประงค์ของการจัดโครงการในครั้งนี้เพื่อให้ผู้มสี ่วนเกี่ยวข้องได้ร่วมกันทบทวนตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ์ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) พร้อมจัดทางบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส่วนราชการ
ใหม่ และจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ให้มีประสิทธิภาพ มีผู้จานวนเข้าร่วม
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โครงการทั้งสิ้นจานวน 69 คน
3. โครงการจัดทาแผนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
ช่วงระยะเวลา
งบประมาณ
ผลสาเร็จ
ดาเนินการ
(บาท)
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
มิถุนายน-กรกฎาคม
30,000
บุ ค ลา กร เ ข้ า ร่ ว ม กิ จ กร ร ม ได้รับแนวทางการจัดทางบประมาณและร่วมจัดทา
2562
จานวน 66 คน
คาเสนอของบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

คาบรรยายใต้ภาพ
โครงการจัดทาแผนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ มีการประชุมชี้แจงการจัดทางบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 วันที่ 19 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น 2 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มีผู้เข้าร่วมโครงการจานวน
40 คน
4. โครงการถ่ายทอดแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์สกู่ ารปฏิบัติ
ช่วงระยะเวลา
งบประมาณ
ผลสาเร็จ
ดาเนินการ
(บาท)
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
วันที่ 5 -6 พฤศจิกายน
30,000
บุ ค ลา กร เ ข้ า ร่ ว ม กิ จ กร ร ม มีทิศทางการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้าน
2561
จานวน 216 คน
การพัฒนามหาวิทยาลัยระยะ 4 ปี และแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีลักษณะ
เป็นการประชุมถ่ายทอดแผนปฏิบตั ิการด้านการ
พัฒนา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์สู่การปฏิบัติ

คาบรรยายใต้ภาพ
ประชุมถ่ายทอดแผนปฏิบตั ิการด้านการพัฒนา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์สู่การปฏิบัติ การดาเนินโครงการเป็นการให้ความรู้แก่
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย และคณะจานวน 216 คน มีกาหนดการ 2 วัน ตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ถึง 6 พฤศจิกายน 2562 ณ
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ในเมือง และ พื้นที่นามน
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5. โครงการจัดการความรู้ด้านแผนและงบประมาณ
ช่วงระยะเวลา
งบประมาณ
ผลสาเร็จ
ดาเนินการ
(บาท)
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
วันที่ 26 -27 ธันวาคม
25,000
บุ ค ลา กร เ ข้ า ร่ ว ม กิ จ กร ร ม ได้รับการเตรียมความพร้อมในการจัดทา
2562
จานวน 36 คน
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์สู่การปฏิบัติ

คาบรรยายใต้ภาพ
สานักงบประมาณ ได้ตรวจติดตามผลการดาเนินงาน ตรวจเยี่ยมและการเตรียมความพร้อมในการจัดทางบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีลักษณะเป็นประชุมเตรียมความพร้อม การดาเนินโครงการเป็นการให้ความรู้แก่ ผู้บริหาร
มหาวิ ท ยาลั ย คณาจารย์ จ านวน 34 คน มีก าหนดการ 2 วั น ตั้งแต่ วั น ที่ 26 ธั น วาคม 2561 ถึ ง 27 ธั น วาคม 2562 ณ
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
6. โครงการฝึกอบรม การวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตและการนาข้อมูลไปใช้เพื่อการบริหาร
ช่วงระยะเวลา
งบประมาณ
ผลสาเร็จ
ดาเนินการ
(บาท)
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
วันที่ 18 ก.พ. 2562
19,400 บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม จานวน ได้รับการความพึงพอใจต่อฝึกอบรม การ
37 คน
วิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตและ
การนาข้อมูลไปใช้เพื่อการบริหาร

คาบรรยายใต้ภาพ
วันที่ 18 ก.พ. 2562 รองอธิการบดี ท่านพัฒนา พึ่งพันธุ์ ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดโครงการฯ ณ ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น
2 อาคารสานักงานอธิการบดี โดยมีผู้เข้าฝึกอบรมนครั้งนี้ทั้งสิ้น 37 คน โดยมีวิทยากรให้ความรู้และคาแนะนา คือ นางสาวมนชยา
สภานุชาติ อาจารย์ประจาสาขาวิชาบัญชี คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
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(3) ผลการดาเนินงานเป้าหมายที่ 2 มหาวิทยาลัยมีความทันสมัย
1. โครงการพัฒนาจัดหาสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยในรูปแบบสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ
ช่วงระยะเวลา
งบประมาณ
ผลสาเร็จ
ดาเนินการ
(บาท)
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
ปีงบประมาณ 2562
80,000
กลุ่มเป้าหมาย
เป็นการพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้
จานวน 3,000 คน
ของนักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งส่งเสริมให้
เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต

คาบรรยายใต้ภาพ
งานวิทยบริการและเทคโนโลยีการศึกษา สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดโครงการ
พัฒนาจัดหาสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยในรูปแบบสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ เล็งเห็น
ความสาคัญในการพัฒนารูปแบบการให้บริการงานวิทยบริการและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เพื่อเป็นการพัฒนา
ความสามารถในการเรียนรู้ของนักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพรวม ทั้งส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต
(3) ผลการดาเนินงานเป้าหมายที่ 3 บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสานึก ความสามารถสูง
มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพในการปฏิบัติหน้าที่และขับเคลื่อนภารกิจยุทธศาสตร์ชาติ
1. โครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการเข้าสู่ตาแหน่งสูงขึ้น
ช่วงระยะเวลา
งบประมาณ
ดาเนินการ
(บาท)
เชิงปริมาณ
12,15-16 มิถุนายน
35,780
ผู้เข้าร่วมโครงการ
2562
จานวน 18 คน

ผลสาเร็จ
เชิงคุณภาพ
เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุน ได้เพิ่มพูนความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับผลงานทางวิชาการที่ใช้
ประกอบการพิจารณาเสนอขอกาหนดตาแหน่งสูงขึ้น

คาบรรยายใต้ภาพ
ในวันที่ 12 มิถุนายน 2562 คณะบริหารศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพในการเข้าสู่ตาแหน่งสูงขึ้น โดยมีรองศาสตราจารย์
จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ วิทยากร ณ ห้องสัมมนาลาปาว ชั้น 3 อาคาร 15 คณะบริหารศาสตร์
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
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2. โครงการศึกษาดูงานและการเรียนรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
ช่วงระยะเวลา
งบประมาณ
ดาเนินการ
(บาท)
เชิงปริมาณ
17 – 19 มีนาคม 2562 11,600 บาท
ผู้เข้าร่วมโครงการ
จานวน 54 คน

ผลสาเร็จ
เชิงคุณภาพ
นักศึกษาสามารถนามาประยุกต์ใช้กับการเรียนทางรัฐ
ประศาสนศาสตร์ต่อไป นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการ
แลกเปลีย่ นเรียนรู้ระหว่างหน่วยงานและนักศึกษาใน
ประเด็นที่นักศึกษาสนใจ

คาบรรยายใต้ภาพ
ในระหว่างวันที่ 17-19 มีนาคม 2562 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดโครงการศึกษาดูงานและการ
เรียนรูจ้ ากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ณ จังหวัดสุโขทัย วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาศักยภาพทางวิชาการ โดยศึกษาจากสถาน
ปฏิบัติงานจริง ให้เป็นบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์ที่มีคณ
ุ ภาพในอนาคต รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นข้อเสนอแนะต่างๆ
ระหว่างการทากิจกรรม อันเป็นการเพิ่มพูนทักษะ และเพิ่มประสบการณ์ในการทางาน
3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการสอนคณิตศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา
สาหรับ
นักศึกษาครูคณิตศาสตร์
ช่วงระยะเวลา
งบประมาณ
ผลสาเร็จ
ดาเนินการ
(บาท)
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
23 – 24 มกราคม 2562 32,108 บาท
ผู้เข้าร่วมโครงการ
นักศึกษาสามารถนาความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับการ
จานวน 70 คน
จัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาให้แก่นักศึกษาครู
คณิตศาสตร์

คาบรรยายใต้ภาพ
ในระหว่างวันที่ 23 – 24 มกราคม 2562 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัด
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการสอนคณิตศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา สาหรับนักศึกษาครู
คณิตศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้ในการฝึกประสบการวิชาชีพครู และกระตุ้นความตื่นตัวใน
นวัตกรรมการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ที่เน้นการพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 ควบคู่กับความรู้
ในเนื้อหาวิชา
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4. โครงการจัดการความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบการเงินการคลัง
ช่วงระยะเวลา
งบประมาณ
ดาเนินการ
(บาท)
เชิงปริมาณ
13 กุมภาพันธ์ 2562
30,000
ผู้เข้าร่วมโครงการ
จานวน 68 คน

ผลสาเร็จ
เชิงคุณภาพ
มีความรู้ความเกีย่ วกับกฎหมายระเบียบการเงินและ
การคลัง สามารถนาความรู้ประยุกต์ในด้านการทางาน

คาบรรยายใต้ภาพ
ในระหว่างวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 งานคลัง สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดโครงการจัดการ
ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบการเงินการคลัง ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ โดยมีท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ รองศาสตราจารย์
จิระพันธ์ ห้วยแสน ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการฯ และเป็น วิทยากรบรรยายและให้ความรู้ด้านการเงินการคลัง โดยมี
ผู้เข้าร่วมโครงการจานวนทั้งสิ้น 68 ราย
5. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านจริยธรรมวิจัยในการดาเนินการต่อสัตว์ทางวิทยาศาสตร์
ช่วงระยะเวลา
งบประมาณ
ผลสาเร็จ
ดาเนินการ
(บาท)
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
3 กันยายน 2562
50,000 บาท ผู้เข้าร่วมโครงการ
ได้พัฒนาศักยภาพด้านจริยธรรมการวิจัยในการใช้สตั ว์ทาง
จานวน 73 คน วิทยาศาสตร์ให้แก่คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

คาบรรยายใต้ภาพ
วันที่ 3 กันยายน 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ
นักวิจัยด้านจริยธรรมวิจัยในการดาเนินการต่อสัตว์ทางวิทยาศาสตร์ โดยมีรองศาสตราจารย์.ดร กนกวรรณ จารุกาจร และ
รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.สมบูรณ์ แสงมณีเดช เป็นวิทยากรอ วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านจริยธรรมการวิจัยในการ
ใช้สัตว์ทางวิทยาศาสตร์ให้แก่คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และหน่วยงานภายนอก
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(4) ผลการดาเนินงานเป้าหมายที่ 4 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกภาคส่วน
ร่วมต่อต้านการทุจริต
1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดวางระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ช่วงระยะเวลา
งบประมาณ
ผลสาเร็จ
ดาเนินการ
(บาท)
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
27 มิถาุ ยน 2562
19,650 บาท ผู้เข้าร่วมโครงการ
นาความรู้ในเรื่องการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
จานวน 50 คน ไปปฏิบตั ิงานจริง สามารถยกระดับการพัฒนาการบริหารความ
เสี่ยงและการควบคุมภายในอย่ามีประสิทธิภาพ

คาบรรยายใต้ภาพ
วันที่ 27 มิถุนายน 2562 สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ การจัดวางระบบการ
บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ โดยมีรองศาสตราจารย์.ดร สุพรรณ สุดสนธิ์ รองอธิการบดีเป็นวิทยากร
วัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรทั้งฝ่ายบริหาร ฝ่ายวิชาการและฝ่ายสนับสนุนในทุกระดับ มีความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์
ระบุปัจจัยเสีย่ ง การจัดทาแผนและการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
2. โครงการแผนปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ช่วงระยะเวลา
งบประมาณ
ผลสาเร็จ
ดาเนินการ
(บาท)
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
16-17 พฤษภาคม
50,000 บาท ผู้เข้าร่วมโครงการ
ผู้บริหารและบุคลากรในมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มีความรู้
2562
จานวน 73 คน ความเข้าใจในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามกิจกรรม
ในแผน และสามารถนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้

คาบรรยายใต้ภาพ
ในระหว่างวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2562 สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดโครงการแผนปฏิบัติงานป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ โดยมีนายราชัย อัศเวศน์ เป็นวิยากร วัตถุประสงค์เพื่อให้มคี วามรู้ ความเข้าใจในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามกิจกรรม ณ ห้องประชุมสัมมนาฟ้าแดดสงยาง ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและปฏิบตั ิการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร 15 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
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3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ช่วงระยะเวลา
งบประมาณ
ผลสาเร็จ
ดาเนินการ
(บาท)
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
31 มกราคม 2562
10,000 บาท ผู้เข้าร่วมโครงการ
ได้ความรู้ความเข้าใจการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง
จานวน 52 คน
ได้จัดวางระบบการควบคุมภายในของคณะศึกษาศาสตร์และ
นวัตกรรมการศึกษา ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการเงิน
การคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561

คาบรรยายใต้ภาพ
วันที่ 31 มกราคม 2562 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ควบคุมภายในและบริหารความเสีย่ ง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รองศาสตราจารย์ดร.สุพรรณ สุดสนธิ์ รองอธิการบดีเป็น
วิทยากร วัตถุประสงค์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ณ
ห้องประชุมคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่นามน
4. โครงการจัดการเรียนรู้งานการเงินการคลัง พัสดุ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
ช่วงระยะเวลา
งบประมาณ
ผลสาเร็จ
ดาเนินการ
(บาท)
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
31 มกราคม 2562
10,000 บาท ผู้เข้าร่วมโครงการ
ได้ความรู้ความเข้าใจความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบต่างๆ
จานวน 64 คน
ด้านการเงิน การคลัง พัสดุ ที่เกีย่ วข้องกับการทางาน

คาบรรยายใต้ภาพ
วันที่ 31 มกราคม 2562 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดโครงการจัดการเรียนรู้งาน
การเงินการคลัง พัสดุ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา วัตถุประสงค์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ณ ห้องประชุมคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ์ พื้นที่นามน

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์แผนงาน/โครงการและติดตามข้อมูลผลการดาเนินงาน
ตัวชี้วัด (KPI) ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

