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คานา
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้มีการปรับแผนการดาเนินงานจากการประเมินผลสัมฤทธิ์ตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่ อ ให้ มี ค วามเหมาะกั บ ศั ก ยภาพของมหาวิ ท ยาลั ย มากขึ้ น
โดยมี 4 ประเด็นแผนงาน และตัวชี้ วัดความสาเร็จตามเป้าประสงค์ 47 ตัวชี้วัด และได้แต่งตั้ งคณะกรรมการ
ติ ด ตามและประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ แ ผนงาน/โครงการและติ ด ตามข้ อ มู ล ผลการด าเนิ น งาน ตั ว ชี้ วั ด ( KPI)
ตามแผนปฏิบัติ ราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นกลไกในการติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์
แผนงาน/โครงการ และติดตามข้อมูลผลการดาเนินงาน ตัวชี้วัด (KPI) ตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 ทาให้ทราบถึงความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค หรือผลกระทบที่เกิดขึ้น นาไปสู่การปรับปรุงและพัฒนา
มหาวิทยาลัย ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ในการประเมินผลการดาเนินงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการได้
ประเมินความสาเร็จของการบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัด คุณภาพของผลการดาเนินงาน รวมทั้งประเมินผลสัมฤทธิ์ใน
การดาเนินงานระดับหน่วยงาน/คณะ ว่ามีการดาเนินการตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ
ส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายและบรรลุวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยหรือไม่ การดาเนินงานติดตามและ
ประเมินผลแผนปฏิบั ติราชการประจาปีงบประมาณ ครั้งนี้ ส าเร็จลุล่ว งไปได้ด้ว ยดี ทั้งนี้เกิด จากความร่วมมือ
ร่วมใจ ความมุ่งมั่น และความตั้งใจที่จะพัฒนาและดาเนินการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อมหาวิทยาลัย ตามที่ตนได้รับ
มอบหมายและรับผิดชอบอย่างเต็มกาลังของบุคลากรทุกคน ทุกหน่วยงาน
มหาวิทยาลัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 ฉบั บ นี้ จะเป็ น ประโยชน์ ต่ อ การบริ ห ารงาน และเป็ น แนวทางในการปรั บ ทิ ศ ทางการพั ฒ นา
มหาวิทยาลัยตามแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยระยะ 5 ปี ต่อไปในอนาคต

กองนโยบายและแผน
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

ข

บทสรุปผู้บริหาร
ตามที่ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย กาฬสิ นธุ์ ได้มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติ ราชการประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 (ปรับแผนกลางปีงบประมาณ) มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2564 วันที่ 9 เมษายน
2564 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์จึงได้ถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการสู่การปฏิบัติ โดยให้ทุกหน่วยงานมีส่วนร่วมในการ
ขับเคลื่อนตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ และใช้กลไกการจัดสรรงบประมาณเงินแผ่นดินและงบประมาณรายจ่าย
เงิ น รายได้ ใ นการด าเนิ น งานโครงการ/กิ จ กรรมเพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นกลยุ ท ธ์ ส่ ง ผลสู่ ก ารบรรลุ เ ป้ า หมายตั ว ชี้ วั ด
บรรลุเป้ าประสงค์ บรรลุ ประเด็น ยุทธศาสตร์ ภายใต้พันธกิจ และวิสัยทัศน์ ตามแผนปฏิบัติ ราชการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการดังนี้
สรุ ป ผลการด าเนิ น งานตั ว ชี้ วั ด ตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน
4 ประเด็นแผนงานพัฒนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และมีตัวชี้วัดความสาเร็จตามเป้าประสงค์ จานวน 47 ตัวชี้วัด
ในภาพรวมมหาวิทยาลัย บรรลุเป้าหมาย 33 ตัวชี้วัด คิดเป็นค่าน้าหนักคะแนนประเมินร้อยละ 81.25 เมื่อเทียบ
เกณฑ์การประเมินผลแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อยู่ในระดับดีมาก บรรลุเป้าหมายที่ได้กาหนดไว้
โดยประเด็น แผนงานด้านที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คิดเป็น ค่าน้าหนักคะแนนประเมินร้อยละ 76.00
ประเด็นแผนงานด้านที่ 2 สร้างความโดดเด่นด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี คิดเป็นค่าน้าหนักคะแนนประเมิน
ร้อยละ 91.84 ประเด็นแผนงานด้านที่ 3 เป็นศูนย์กลางและแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตบรรลุเป้าหมายคิดเป็น
ค่าน้าหนักคะแนนประเมินร้อยละ 94.74 ประเด็นแผนงานด้านที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คิดเป็นค่า
น้าหนักคะแนนประเมินร้อยละ 73.47
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ดาเนินงาน ตัวชี้วัด (KPI) ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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ส่วนที่ 1 บทนา
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2558 ประกาศในราช
กิ จ จานุ เ บกษา เล่ ม 132 ตอนที่ 86ก เมื่ อ วั น ที่ 8 กั น ยายน 2558 ให้ ร วมมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ กาฬสิ น ธุ์
ตามกฎหมายว่ า ด้ว ยมหาวิท ยาลั ย ราชภัฏ และมหาวิท ยาลั ย เทคโนโลยีร าชมงคลอี ส าน วิท ยาเขตกาฬสิ น ธุ์
ตามกฎหมายว่าด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลมาจัดตั้งเป็น “มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์” มีฐานะเป็นนิติบุคคล
และเป็ นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณในสังกัดสานัก งานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งการควบรวมมหาวิทยาลัยทั้งสองแห่งนี้เป็นการปรับปรุงการดาเนินการและลดความ
ซ้าซ้อนสถาบั นอุดมศึกษาที่ตั้งอยู่ ในจั งหวัดเดียวกัน โดยให้ บทบาทหน้าที่ตามมาตรา 6 แห่ งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2558 ว่าด้วย “ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันทางวิชาการที่ให้ความรู้และความชานาญ
ในการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพและวิชาชีพชั้นสูงมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาและส่งเสริมงานวิจัย เพื่อสร้าง
และพัฒ นาองค์ความรู้และเทคโนโลยี ให้บริการทางวิชาการแก่ท้องถิ่นและสั งคม ให้โอกาสทางการศึ กษาแก่
ประชาชน ทะนุบารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬา รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมของรัฐและท้องถิ่น และการมี
ส่วนร่วม ในการพัฒนาชุมชนและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม”
1.1 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 ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนพิเศษ 55 ง การแบ่งส่วนราชการแสดงดังตารางที่ 1.1
ตารางที่ 1.1 โครงสร้างส่วนราชการในมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ตามกฎกระทรวงและประกาศกระทรวง
กฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการ
1. สานักงานอธิการบดี

2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
3. คณะบริหารศาสตร์
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
5. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
6. คณะศิลปศาสตร์
7. คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
8. สถาบันวิจัยและพัฒนา
9. สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
1.1 กองกลาง
1.2 กองนโยบายและแผน
1.3 กองกิจการนักศึกษา
สานักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
สานักงานคณบดีคณะบริหารศาสตร์
สานักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
สานักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สานักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์
สานักงานคณบดีคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
สานักงานผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
สานักงานผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

2
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 1.1 โครงสร้างส่วนราชการในมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

1.2 พันธกิจ วิสัยทัศน์ ค่านิยม และวัฒนธรรม
วิสัยทัศน์
“มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นบนฐานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม อันดับ 1 ของประเทศภายในปี 2570”
พันธกิจ
1) ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถทางวิชาการและทักษะในวิชาชีพรู้จักคิดอย่างมีเหตุผลมีคุณธรรม
จริยธรรม และมีความใฝ่เรียนรู้
2) จัดการศึกษาทางด้านวิชาชีพทั้งระดับต่ากว่าปริญญาและระดับปริญญาเพื่อตอบสนองความต้องการ
ตลาดแรงงานและทิศทางการพัฒนาประเทศ
3) ส่งเสริมการวิจัย การบริการวิชาการและวิชาชีพเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์
ในการพัฒนาศักยภาพการผลิตและบริการชุมชน สังคมและประเทศ
4) ทะนุบารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ
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ค่านิยม
KALASIN;

K: Knowledge
A: Accountability
L: Leadership
A: Achievement
S: Skill
I: Integrity
N: Networking

มีความรู้และสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต
มีความรับผิดชอบ โปร่งใส
มีภาวะผู้นา
ทางานโดยมุ่งเน้นที่ผลงานและความสาเร็จ
มีทักษะปฏิบัติพร้อมทางาน
มีศีลธรรม จรรยา ความซื่อสัตย์
ทางานที่เป็นเครือข่ายได้ดี

สมรรถนะหลัก
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
1.3 ลักษณะโดยรวมของบุคลากร
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มีบุคลากรรวมทั้งสิ้น 554 คน โดยจาแนกตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ แบ่งเป็น
บุคลากรสายวิช าการที่ปฏิบั ติห น้ าที่ด้านการสอน/การวิจัย จานวน 301 คน และปฏิบัติหน้าที่ส ายสนับสนุน
จานวน 253 คน บุคลากรสายวิชาการดารงตาแหน่งอาจารย์มากที่สุด รองลงมาคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ
รองศาสตราจารย์ ตามลาดับ ด้านคุณวุฒิการศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์มีผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสูง
ที่สุดและอยู่ในสายสนับสนุนเป็นส่วนใหญ่ หากพิจารณาในเรื่องช่วงอายุ Generation พบว่ามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มีบุคลากร Gen X (เกิด พ.ศ. 2511-2525) มากที่สุด (51%) รองลงมาคือ Gen Y (42%) (เกิด พ.ศ. 2526-2540)
และ Gen BB (7%) (เกิด พ.ศ. 2489-2510) ตามลาดับ มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 1.2 ลักษณะโดยรวมของบุคลากรมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์จาแนกตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ประเภท
การปฏิบัติ
งาน

ประเภทบุคลากร

ข้าราชการ
สาย
พนักงานในสถาบัน
วิชาการ
อุดมศึกษา
( 301 คน)
ลูกจ้างชั่วคราว
ข้าราชการ
ลูกจ้างประจา
สาย
พนักงานราชการ
สนับสนุน
( 253 คน) พนักงานในสถาบัน
อุดมศึกษา
ลูกจ้างชั่วคราว
รวม

ตาแหน่งทางวิชาการ
รศ. ผศ. อาจารย์
3
1

27
60

คุณวุฒิการศึกษา
ต่ากว่า
ป.ตรี

20
175

ป.ตรี

ป.โท

ป.เอก

2

23
146

25
90

99

14
2

1

10

15

4

87

210

Gen
Y

X

BB

31 19
129 8
5
2
1

9
1

9

1

6

31

21

15

120

64

56

32
186

39 42 3
233 281 40

52
67

185

116
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1.4 การจัดการศึกษา
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์เป็นสถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ระดับ ปริ ญ ญาตรี และระดั บ บั ณ ฑิต ศึ กษา ให้ มี ความรู้ ความสามารถในทัก ษะทางวิช าการและวิช าชีพ ตาม
มาตรฐานหลักสูตรของคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่เน้นการพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทั้งใน
ด้านความรู้ความสามารถในทางปฏิบัติและทฤษฎี มีคุณธรรม มีจิตสาธารณะ และสอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ซึ่งการผลิตบัณฑิตและการพัฒนานักศึกษาถือเป็นพันธกิจหลักที่ สาคัญ
อย่างหนึ่งของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ สาหรับนโยบายในการผลิตบัณฑิตให้มีทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพนั้นต้องให้
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต สังคม ประเทศชาติ และบัณฑิตมีงานทา
1.4.1 หลักสูตร/สาขาวิชา ที่เปิดสอนประจาปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2560-2563 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มีหลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอน 3 ระดับ คือ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาจาแนกออกได้ดังตารางที่ 1.3
ตารางที่ 1.3 ข้อมูลหลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน ระหว่างปีการศึกษา 2560-2563
ระดับการศึกษา

หน่วย:หลักสูตร

ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2563
ยกเลิก/
ยกเลิก/
ยกเลิก/
ยกเลิก/
เดิม ใหม่
รวม เดิม ใหม่
รวม เดิม ใหม่
รวม เดิม ใหม่
รวม
งดรับ
งดรับ
งดรับ
งดรับ
10 1
11 10 10 9 4
- 13 13 13

ประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ปริญญาตรี
41
ปริญญาโท
8
รวม
59

-

3
1
5

44 37
9 7
64 54

-

-

7
1
8

44 34
8 7
62 50

5
9

1
1

40 40
7 7
60 60

2
2

1
1

43
7
63

(ที่มา : สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ข้อมูล ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564)

1.5 จานวนนักศึกษา
1.5.1 จานวนนักศึกษาปัจจุบัน
จานวนนักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1/2563 ประกอบไปด้วย
นั ก ศึ ก ษาระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง (ปวส.) จ านวนรวม 353 คน นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี
ภาคการศึกษาปกติ จานวน 3,388 คน และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาปกติ จานวน 17 คน ภาค
การศึ ก ษาพิ เ ศษ จ านวน 132 คน จ านวนรวม 149 คน รวมจ านวนนั ก ศึ ก ษาของมหาวิ ท ยาลั ย กาฬสิ น ธุ์
ปีการศึกษา 1/2563 ทั้งสิ้น 3,890 คน
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ตารางที่ 1.4 ข้อมูลจานวนนักศึกษา ระหว่างปีการศึกษา 2560-2563 (ปัจจุบันปีการศึกษา 1/2563)
หน่วย:คน
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2563
ระดับการศึกษา ภาค ภาค
ภาค ภาค
ภาค ภาค
ภาค ภาค
รวม
รวม
รวม
รวม
ปกติ พิเศษ
ปกติ พิเศษ
ปกติ พิเศษ
ปกติ พิเศษ
ประกาศนียบัตร
611
611 495
495 363
363 353
353
วิชาชีพชัน้ สูงปวส.
ปริญญาตรี
4,251 109 4,360 3,748 126 3,874 3,309 91 3,400 3,388
- 3,388
ปริญญาโท
8
75 83 11
60
71 17
84
101 17
132 149
รวม
4,870 184 5,054 4,254 186 4,440 3,689 175 3,864 3,758 132 3,890
(ที่มา : สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ข้อมูล ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564)

1.5.2 จานวนผู้สาเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ตารางที่ 1.5 จานวนผู้สาเร็จการศึกษา จาแนกตามระดับการศึกษา ระหว่างปีการศึกษา 2559-2562
ระดับการศึกษา
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)
392
272
273
ปริญญาตรี

1,303

1,383

ปริญญาโท

60

71

1,174
37

รวม
1,755
1,726
1,484
(ที่มา : สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ข้อมูล ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2563 )

หน่วย:คน

2562

170
956
24
1,150

ส่ ว น ที่ 2
ผ ล ก า ร ดำ เ นิ น ง า น ต า ม
แ ผ น ป ฏิ บั ติ ร า ช ก า ร
ป ร ะ จำ ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ
2564
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ส่วนที่ 2 ผลการดาเนินงานตาม แผนปฏิบัตริ าชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
จากการดาเนินงานที่กล่าวมาข้างต้น มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์จึงได้สรุปผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภาพรวมมหาวิทยาลัย และจาแนกตามประเด็นแผนปฏิบัติการ
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ดังนี้

2.1 บริบทการจัดทาแผน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ได้ดาเนินการประชุมระดมความคิดเห็นในการจัดทา
แผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ระยะ 5 ปี โดยได้ลงพื้นที่แต่ละคณะ/หน่วยงาน (ส่วนงานภายใน) เพื่อให้คณะ/
ผู้บริหาร บุคลากรทุกคนได้มีส่วนร่วมในการเสนอข้อคิดเห็นและความต้องการพัฒนามหาวิทยาลัย จึงมีข้อสรุปแผนปฏิบัติ
ราชการมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563-2567) เกิดขึ้น และได้ขับเคลื่อนแผนนาไปสู่การปฏิบัติโดยได้จัดทา
แผนปฏิ บั ติ ราชการที่ สอดรั บกั บแผนปฏิ บั ติ ราชการมหาวิ ทยาลั ยกาฬสิ นธุ์ ระยะ 5 ปี ซึ่ งก าหนดเป้ าหมายหลั ก
แผนงานพัฒนา เป้าประสงค์ และแนวทางการพัฒนาสาคัญต่าง ๆ ทั้งนี้สภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้ให้ความเห็นชอบใน
คราวประชุม ครั้งที่ 11/2562 วันที่ 16 ธันวาคม 2562 โดยมีข้อสรุปแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ระยะ 5 ปี
ตามปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ดังรูปที่ 2.1
1.1 ปรัชญา (Philosophy)

“ความรู้สร้างคุณค่า ภูมิปัญญาสร้างสังคม”

1.2 ปณิธาน (Determination)

“สร้างคนดี มีงานทา ชี้นาสังคม”

1.3 วิสัยทัศน์ (Vision)

“เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น บนฐานความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมอันดับ 1
ของประเทศภายในปี 2570”

1.4 พันธกิจ (Mission)

1) ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถทางวิชาการและ
ทักษะในวิชาชีพรู้จักคิดอย่างมีเหตุผลมีคุณธรรม จริยธรรม
และมีความใฝ่เรียนรู้
2) จัดการศึกษาทางด้านวิชาชีพทั้งระดับต่ากว่าปริญญา
และระดับปริญญาเพื่อตอบสนองความต้องการตลาดแรงงาน
และทิศทางการพัฒนาประเทศ
3) ส่งเสริมการวิจัย การบริการวิชาการและวิชาชีพ เพื่อ
ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ในการ
พัฒนาศักยภาพการผลิตและบริการชุมชน สังคมและประเทศ
4) ทะนุบารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมและสนับสนุน
การกีฬาและนันทนาการ

1.5 อัตลักษณ์บัณฑิต

“อดทน สู้งาน เชี่ยวชาญวิชาชีพ”

1.6 เอกลักษณ์

“มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”
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แผนปฏิ
บัตาิกนารด้านที
แผนปฏิ
บัติการด้
1่
แผนปฏิบัติการด้าน
ที่
แผนปฏิบัติการด้าน

2
ช
3

แผนปฏิบัติการด้าน

4

การพัฒนาการจัดการศึกษาให้ทันสมัย มีคุณภาพ และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
เรียนรู้
การพัฒนาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจฐานราก
การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นสิ่งแวดล้อม
การบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล

2.2 เกณฑ์การประเมินผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
การพิจารณาการให้ คะแนนผลการประเมินและหลั กเกณฑ์การประเมินผลส าเร็จตามเป้าหมายแผนปฏิบัติ ราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภาพรวมของมหาวิทยาลั ยกาฬสินธุ์ จึงกาหนดแนวปฏิบัติในเรื่องการประเมินผล
แผนปฏิบัติราชการภาพรวมหาวิทยาลัย ไว้ดังนี้
การคานวณผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ดังนี้
 การวัดผลสาเร็จของการดาเนินงานตามเป้าหมายตัวชี้วัดภายใต้แผนปฏิบัติราชการของแต่ละส่ วนราชการ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดย การประเมินผลจะพิจารณาจาก ร้อยละความคืบหน้า/ความสาเร็จของความสาเร็จของ
ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบั ติราชการที่สามารถดาเนินการแล้ วเสร็จตามเป้าหมายที่กาหนดเทียบกับแผนการดาเนินงาน
ทั้งหมดที่ได้กาหนดไว้ในคารับรองปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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ตารางและสูตรการคานวณ : การหาผลรวมคะแนนเฉลี่ยเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย (i)

น้าหนัก (Wi)

ผลคะแนนที่ได้ (SMi)

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

W1
W2
.
.
.

SM1
SM2
.
.
.

∑

∑

ผลรวมคะแนนเฉลี่ย = ( ∑

∑

)

โดยที่ :
Wi หมายถึง น้าหนักความสาคัญที่ให้กับแต่ละเป้าหมายตัวชี้วัดและผลรวมของน้าหนักของทุกเป้าหมาย
ตัวชี้วัด (i = 1,2,3,…, N)
SMi
ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการดาเนินงานตามเป้าหมายตัวชี้วัด และผลรวมของค่า
หมายถึง คะแนนที่ได้จากการดาเนินงานตามเป้าหมายตัวชี้วัดทุกเป้าหมายตัวชี้วัด (i = 1,2,3,…, N)
 เกณฑ์การประเมินผล และระดับผลประเมินในการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ
ค่าคะแนนประเมิน (ร้อยละ(
ระดับผลประเมิน
ดีมาก
80
70-79
ดี (ผ่านเกณฑ์การประเมิน)
60-69
ปานกลาง
50-59
พอใช้
ต่ากว่า 50
ควรปรับปรุง

10
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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2.3 ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2.3.1 ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภาพรวมมหาวิทยาลัย
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มหาวิทยาลั ย บรรลุเป้าหมายที่ได้กาหนดไว้โดยประเด็น
กาฬสิ นธุ์ มี นโยบายให้ ทุ กหน่ วยงานมี ส่ วนร่ วมในการ แผนปฏิบั ติการด้ านที่ 1 การพัฒนาการจัดการศึกษาให้
วางแผนและก าหนดเป้ าหมายการด าเนิ น งานตาม ทันสมัย มีคุณภาพ และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ คิดเป็น
แผนปฏิ บั ติ ราชการประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ค่าคะแนนค่าน้าหนักประเมินร้อยละ 76.00
โดยมีจ านวน 4 ประเด็นแผนปฏิบัติการ และมีตัวชี้วัด ประเด็นแผนปฏิบัติการด้านที่ 2 การพัฒนาวิทยาศาสตร์
ความส าเร็ จ ตามเป้ า ประสงค์ จ านวน 47 ตั ว ชี้ วั ด และนวั ตกรรมเพื่อเศรษฐกิ จฐานราก คิ ดเป็นค่าคะแนน
ในภาพรวมมหาวิทยาลัย บรรลุเป้าหมาย 33 ตัวชี้วัด ประเมินค่าน้าหนักร้อยละ 91.84
คิดเป็นค่าคะแนนประเมินค่าน้าหนักร้อยละ 81.25
ประเด็นแผนปฏิบัติการด้านที่ 3 การสร้างการเติบโตบน
ซึ่งมหาวิทยาลั ยกาฬสิ นธุ์ มีผลการด าเนินงาน คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ เ ป็ น มิ ต รต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม คิ ด เป็ น ค่ า
ตามแผนปฏิบัติราชการ อยู่ในระดับดีมาก
คะแนนประเมินค่าน้าหนักร้อยละ 94.74
ประเด็นแผนปฏิบัติการด้านที่ 4 การบริหารจัดการที่มี
ธรรมาภิ บ าล คิ ด เป็ น ค่ า คะแนนประเมิ น ค่ าน้ าหนั ก
ร้อยละ 73.47

ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ
ร้อยละ 18.75

ไม่บรรลุ
14 ตัวชี้วัด

บรรลุเป้าหมาย
33 ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดค่าคะแนนประเมิน
ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุเป้าหมาย

ร้อยละ 81.25

แผนภูมิที่ 2.1 ผลการดาเนินงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการในภาพรวมของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
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2.4 ผลการดาเนินงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จาแนกตามประเด็น
แผนปฏิบัติการ
ตารางที่ 2.1 ผลการดาเนินงานตัวชี้วัดตามตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
จาแนกตามประเด็นแผนปฏิบัติราชการ ภาพรวมของมหาวิทยาลัย
ประเด็นแผนปฏิบัติราชการ

ตัวชี้วัด
บรรลุ
เป้าหมาย

ตัวชี้วัดไม่
บรรลุ

รวม
ตัวชี้วัด

ค่าน้าหนัก

ผลค่าน้าหนัก

ค่าคะแนน
ประเมิน
(ร้อยละ(

1. การพัฒนาการจัดการศึกษาให้ทันสมัย
มีคุณภาพและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
2. การพัฒนาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อ
เศรษฐกิจฐานราก
3. การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
4. การบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล
รวมตัวชี้วัด
ผลรวมคะแนนประเมิน(ร้อยละ(

10

8

18

75

57

76.00

11

1

12

49

45

91.84

4

1

5

19

18

94.74

8
33

4
14

12
47

49
192
81.25

36
156

73.47
81.25

สรุปร้อยละความสาเร็จ จาแนกตามประเด็น
แผนปฏิบัติราชการภาพรวมมหาวิทยาลัย
100.00
80.00
60.00

76.00

91.84

94.74

73.47

40.00
20.00
0.00

ประเด็นด้านที่ ประเด็นด้านที่
ประเด็นด้านที่
1
ประเด็นด้านที่
2
3
4
แผนภูมิที่ 2.2 ผลการดาเนินงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ 2564
ภาพรวมมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
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ตารางที่ 2.2 รายงานผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ภาพรวมมหาวิทยาลัย
ลาดับ

ตัวชี้วัด

ค่าน้าหนัก

หน่วยนับ

ผลสาเร็จ

ผลค่าน้าหนัก

1

ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายสอบผ่านเกณฑ์เทคโนโลยี
สารสนเทศตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบ
ความรู้หรือความสามารถด้านภาษาต่างประเทศตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ตัวชี้วัดที่ 3 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ
ตัวชี้วัดที่ 4 ร้อยละของบัณฑิตมีงานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
ตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยละของนักศึกษาได้งานทาก่อนสาเร็จการศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 6 ร้อยละของบัณฑิตสอบผ่านเกณฑ์หรือได้รับใบประกอบวิชาชีพ
ต่อจานวนบัณฑิตที่เข้าทดสอบ
ตัวชี้วัดที่ 7 ร้อยละของผลการรับนักศึกษาได้ตามแผนการรับประจาปี
การศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 8 บัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาเป็นผู้ประกอบการใหม่ (Start-Up)
ตัวชี้วัดที่ 9 ผลการประกันคุณภาพระดับมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัดที่ 10 พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยเป็นแบบ
บูรณาการการเรียน-การสอนควบคู่กับการทางาน Work–Integrated
Learning: WIL หรือระบบสหกิจศึกษา (Co-operative Education:
Co-op)
ตัวชี้วัดที่ 11 จานวนหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่ตรงกับทิศทางการพัฒนา
ของประเทศ (สอดคล้องกับS-Curve/New-S-Curve/ 10 กลุ่มอุตสาหกรรม)
ตัวชี้วัดที่ 12 จานวนหลักสูตรประเภท Non-Degree ที่ตรงกับทิศทางการ
พัฒนาของประเทศ (สอดคล้องกับS-Curve/New-S-Curve/ 10 กลุ่ม
อุตสาหกรรม)
ตัวชี้วัดที่ 13 กิจกรรมหรือโครงการที่ทางานร่วมกับเครือข่ายภาคเอกชน
ภาครัฐ สถานศึกษา ทั้งในและต่างประเทศภายใต้กรอบ MOU
ตัวชี้วัดที่ 14 ร้อยละของจานวนนักศึกษาหรือบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการทาง
ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัดที่ 15 จานวนผลงานที่ได้รับรางวัลในระดับจังหวัดหรือภูมิภาคหรือ
ระดับชาติหรือนานาชาติทางด้านศาสนาหรือศิลปะหรือวัฒนธรรมหรือกีฬา
หรืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัดที่ 16 จานวนโครงการหรือกิจกรรมด้านการมีจิตอาสาหรือจิต
สาธารณะและความรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัย

5

ร้อยละ 60

ร้อยละ 21.05

2

5

ร้อยละ 40

ร้อยละ 7.06

0

5

ระดับ 4.4

ระดับ 4.46

5

4
4
5

ร้อยละ 85
ร้อยละ 5
ร้อยละ 70

ร้อยละ 90
ร้อยละ 4.46
ร้อยละ 98.95

5
4
4

5

ร้อยละ 85

ร้อยละ 58.79

3

3
4
5

4 คน/ราย
คะแนน 4
ร้อยละ 60

3 คน
คะแนน 4.04
ร้อยละ 6.95

2
4
0

5

3 หลักสูตร

17 หลักสูตร

5

5

3 หลักสูตร

2 หลักสูตร

4

2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12

13
14
15

16

4
3

30 โครงการ/ 27 โครงการ/
กิจกรรม
กิจกรรม
ร้อยละ 85
ร้อยละ 85

4
3

3

8 ผลงาน

12 ผลงาน

3

3

7 โครงการ/
กิจกรรม

21 โครงการ

3

14

ลาดับ

ตัวชี้วัด

ค่าน้าหนัก

หน่วยนับ

ผลสาเร็จ

ผลค่าน้าหนัก
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ตัววชี้วัดที่ 17 ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมผ่านตามเกณฑ์ระบบ
ทะเบียนกิจกรรมนักศึกษาต่อนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่เข้าระบบทะเบียน
กิจกรรมนักศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 18 ร้อยละของจานวนนักศึกษาหรือบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการหรือ
กิจกรรมด้านการส่งเสริมการออกกาลังกาย กีฬาและนันทนาการ ทั้งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัดที่ 19 บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ
หรือนานาชาติตามเกณฑ์มาตรฐานของ ก.อ.พ.
ตัวชี้วัดที่ 20 โครงการที่สนับสนุนการสร้างระบบวิจัยและพัฒนาศักยภาพ
นักวิจัย
ตัวชี้วัดที่ 21 ร้อยละของผลงานทางวิชาการหรือผลงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์
นวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์และนาไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชนภายใน
ระยะเวลา 1 ปี
ตัวชี้วัดที่ 22 จานวนผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลผลิต
ทางการเกษตรหรือสร้างโอกาสทางการตลาด
ตัวชี้วัดที่ 23 ผลงานการวิจัย นวัตกรรมที่ส่งเสริม สนับสนุนด้านสุขภาพ
สาหรับผู้สูงอายุและคนพิการ
ตัวชี้วัดที่ 24 โครงการพัฒนาและยกระดับความสามารถของผู้ประกอบการ
วิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพด้านการท่องเที่ยว วัฒนธรรมและการแพทย์
สุขภาพ
ตัวชี้วัดที่ 25 ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีการนามาต่อยอดการส่งเสริมการ
ผลิตของอุตสาหกรรมขนาดเล็กและขนาดกลาง (SMEs)
ตัวชี้วัดที่ 26 โครงการที่ส่งเสริมและผลักดันผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เกิดการ
ยอมรับและหรือการรับรอง/ เครื่องหมายคุณภาพสินค้า
ตัวชี้วัดที่ 27 โครงการที่ส่งเสริมและพัฒนาการพึ่งพาตนเองเพื่อยกระดับการ
สร้างรายได้ของชุมชน
ตัวชี้วัดที่ 28 โครงการที่สร้างมูลค่าเพิ่มของทรัพยากรหรือวัฒนธรรมในพื้นที่

4

ร้อยละ 90

ร้อยละ 91

4

3

ร้อยละ 85

ร้อยละ 85

3

4

24 บทความ

30 บทความ

4

2

11 โครงการ

2

4

2 โครงการ/
กิจกรรม
ร้อยละ 60

ร้อยละ 75

4

5

3 ผลงาน

3 ผลงาน

5

5

3 ผลงาน

1 ผลงาน

1

3

3 โครงการ/
กิจกรรม

12 โครงการ

3

5

3 ผลงาน

3 ผลงาน

5

5

4

12 โครงการ/
กิจกรรม
12 โครงการ/
กิจกรรม
12 โครงการ/
กิจกรรม
20 หมู่บ้าน

5

ตัวชี้วัดที่ 29 จานวนหมู่บ้านต้นแบบที่ได้รับการพัฒนาบนฐานวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี นวัตกรรม
ตัวชี้วัดที่ 30 การบูรณาการข้ามศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและการพัฒนา
เชิงพื้นที่เป้าหมายเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้า และ
ยกระดับคุณภาพชีวิต
ตัวชี้วัดที่ 31 ผลงานการเผยแพร่ต่อสารธารณชนจากการสนองงานใน
โครงการพระราชดาริหรือโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชหรือโครงการภายใต้
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3 โครงการ/
กิจกรรม
3 โครงการ/
กิจกรรม
3 โครงการ/
กิจกรรม
7 หมู่บ้าน

4

4 โครงการ/
กิจกรรม

12 โครงการ/
กิจกรรม

4

4

4 เรื่อง

4 เรื่อง

4

18

19
20
21

22
23
24

25
26
27
28
29
30

31

5
3

5
3
4

15

ลาดับ

ตัวชี้วัด

ค่าน้าหนัก

หน่วยนับ

ผลสาเร็จ

ผลค่าน้าหนัก

32

ตัวชี้วัดที่ 32 จานวนการจัดกิจกรรมหรือโครงการเสริมสร้างจิตสานึกนาไปสู่
การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัดที่ 33 ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ลดลงจากการใช้สาธารณูปโภคของ
หน่วยงานต่อปีงบประมาณ (ไฟฟ้า, น้าประปา และน้ามันเชื้อเพลิง)

3

7 โครงการ/
กิจกรรม
ร้อยละ 5.22

3

5

7 โครงการ/
กิจกรรม
ร้อยละ 5

ตัวชี้วัดที่ 34 พื้นที่สีเขียวในมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดที่ 35 ร้อยละของการลดปริมาณการใช้กระดาษของแต่ละหน่วยงาน
ตัวชี้วัดที่ 36 ระดับความสาเร็จการดาเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปี
ตัวชี้วัดที่ 37 ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนที่ได้รับการ
พัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานที่ทันสมัย
ตัวชี้วัดที่ 38 ร้อยละของอาจารย์ประจาที่ได้รับตาแหน่งทางวิชาการ
(ผศ./รศ./ศ.)
ตัวชี้วัดที่ 39 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับตาแหน่งทางวิชาการ/
วิชาชีพ (ชานาญการ/ชานาญการพิเศษ/เชี่ยวชาญ/เชี่ยวชาญพิเศษ)
ตัวชี้วัดที่ 40 ระดับความสาเร็จของแผนพัฒนาบุคลากร
ตัวชี้วัดที่ 41 ระดับความสุขของบุคลากร
ตัวชี้วัดที่ 42 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการหน่วยงานกลางของ
มหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัดที่ 43 ร้อยละของเงินรายได้จากการบริหารสินทรัพย์หรือจากการจัด
การศึกษาที่เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดที่ 44 ระดับคุณภาพของการกากับดูแลสถาบันอุดมศึกษาตามหน้าที่
และบทบาทของสภามหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัดที่ 45 ร้อยละการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) จากหน่วยงานภายนอก
ตัวชี้วัดที่ 46 ระดับความสาเร็จในการติดตามและการควบคุมความเสี่ยงและ
การควบคุมภายใน
ตัวชี้วัดที่ 47 ระดับความสาเร็จของการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารในการจัดการองค์กร

3
4
4

4 แหล่ง
ร้อยละ 20
ระดับ 5

4 แหล่ง
ร้อยละ 15.78
ระดับ 5

3
3
4

4

ร้อยละ 70

ร้อยละ75.04

4

4

ร้อยละ 30

ร้อยละ 10.28

1

4

ร้อยละ 4

0

0

4
3
3

ระดับ 5
35 คะแนน
ร้อยละ 90

ระดับ 5
31.66 คะแนน
ร้อยละ 90

4
2
3

5

ร้อยละ 5

ร้อยละ -6.03

0

5

ระดับ 5

ระดับ 5

5

5

85 คะแนน

87.21 คะแนน

5

4

ระดับ 5

ระดับ 5

4

4

ระดับ 4

ระดับ 4

4

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

192
ค่าน้าหนัก

5

156
ผลค่าน้าหนัก
คิดเป็นร้อยละ 81.25

16
ตารางที่ 2.3 สรุปผลการดาเนินงานโครงการภาพรวมมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
.
ประเด็นแผนปฏิบตั ิการ

ด้านที่ 1 การพัฒนาการจัดการศึกษาให้ทันสมัยมี
คุณภาพและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ 2 การพัฒนาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพือ่
เศรษฐกิจฐานราก
ด้านที่ 3 การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ด้านที่ 4 การบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล
รวมทั้งสิ้น

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
แผน

ผล

จานวนโครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณรวม
(บาท(

ผลการดาเนินการ
(โครงการ(

งบประมาณรวม
(บาท(

155

6,090,650

128

4,487,042

61

9,853,480

53

9,388,840

13

295,040

11

165,400

32

3,017,330

24

2,255,727

261

19,256,500

216

16,297,009

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
หมายเหตุ
เนื่องจากมีการปรับแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ปรับแผนกลางปีงบประมาณ) ประกอบกับการทบทวนและ
ปรับปรุงงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นการ
ขับเคลื่อนภารกิจให้สอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงไป จึงทาให้โครงการ มีการยกเลิกการดาเนินโครงการ
ที่ไม่สอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบัน

ด้ า น ที่ 1
ก า ร พั ฒ น า ก า ร จั ด ก า ร
ศึ ก ษ า ใ ห้ ทั น ส มั ย มี
คุ ณ ภ า พ แ ล ะ ส ร้ า ง สั ง ค ม
แ ห่ ง ก า ร เ รี ย น รู้

18
สรุปภาพรวมผลการดาเนินงานการด้านที่ 1 : การพัฒนาการจัดการศึกษาให้ทันสมัย มีคุณภาพ
และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มี
ผลการดาเนินงานตามประเด็นแผนปฏิบัติการด้านที่ 1 : การ
พัฒนาการจัดการศึกษาให้ทันสมัย มีคุณภาพ และสร้างสังคม
แห่ ง การเรี ย นรู้ คิ ด เป็ น ค่ า น้ าหนั ก ร้ อ ยละ 76.00 โดยมี
เปูาหมายขับเคลื่อนการดาเนินงาน ดังนี้
เปู าหมายที่ 1 บั ณฑิ ตที่ มีคุ ณธรรม คุณ ภาพ และมี
สมรรถนะในระดับสากล
เปูาหมายที่ 2 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
เปูาหมายที่ 3 การส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสาธารณะ
และมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม
เปูาหมายที่ 4 การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬา

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยมีการ
พั ฒ นาบั ณ ฑิ ต ให้ มี คุ ณ ภาพตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หลักสูตรระดับปริญญาตรีที่ตรงกับ
ทิศทางการพัฒนาของประเทศ (สอดคล้องกับS-Curve/NewS-Curve/10 กลุ่ ม อุ ต สาหกรรม) เพื่ อ เป็ น ที่ ต้ อ งการของ
ตลาดแรงงานพร้อมเข้าสู่การแข่งขันในระดับอาเซียน/นานาชาติ
สนับสนุนให้บัณฑิตแสดงผลงานในระดับจังหวัดหรือภูมิภาคหรือ
ระดั บ ชาติ ห รื อ นานาชาติ ทางด้ า นศาสนาหรื อ ศิ ล ปะหรื อ
วัฒนธรรมหรือกีฬาหรืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมกิจกรรม
ด้านการมีจิ ตอาสาหรื อ จิต สาธารณะและความรั บผิ ดชอบต่ อ
สังคมของมหาวิทยาลัย

ตารางที่ 3.1 สรุปภาพรวมผลการดาเนินงานโครงการในประเด็นแผนปฏิบัติการด้านที่ 1
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
จานวนโครงการ/ งบประมาณเงิน งบประมาณเงิน ผลการ
เป้าหมายที่
กิจกรรมทั้งหมด แผ่นดิน (บาท) รายได้(บาท) ดาเนินการ
(โครงการ)
เปู า หมายที่ 1 บั ณ ฑิ ต ที่ มีคุ ณ ธรรม คุ ณภาพ และมีส มรรถนะใน
120
5,353,940
105
ระดับสากล
เปูาหมายที่ 2 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
17
384,650
10
เปู า หมายที่ 3 การส่ งเสริม ให้ ค นไทยมี จิ ต สาธารณะและมี ค วาม
16
352,060
13
รับผิดชอบต่อส่วนรวม
เปูาหมายที่ 4 การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬา
2
รวมทั้งสิ้น
155
6,090,650
128
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
หมายเหตุ
เนื่องจากมีการปรับแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ปรับแผนกลางปีงบประมาณ) ประกอบกับ
การทบทวนและปรับปรุงงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และงบประมาณรายจ่ายเงิ นรายได้ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นการขับเคลื่อนภารกิจให้สอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงไป
จึงทาให้โครงการมีการยกเลิกการดาเนินโครงการ ที่ไม่สอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบัน

19
เป้าหมายที่ 1 บัณฑิตที่มีคุณธรรม คุณภาพ และมีสมรรถนะในระดับสากล
ในปีงบประมาณ 2564 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มีผลการดาเนินงานตามเปูาหมายที่ 1 บัณฑิตที่มีคุณธรรม
คุ ณ ภาพ และมี ส มรรถนะในระดั บ สากล โดยมี นั ก ศึ ก ษาชั้ น ปี สุ ด ท้ า ยสอบผ่ า นเกณฑ์ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ
ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด คิดเป็นร้อยละ 21.05 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ คิดเป็นคะแนน 4.46 บัณฑิตมีงานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี คิดเป็นร้อยละ 90 บัณฑิตที่
สาเร็จการศึกษาเป็นผู้ประกอบการใหม่ (Start-Up) และมีผลการประกันคุณภาพระดับมหาวิทยาลัย ได้คะแนน
4.04 อยู่ในระดับดี
ตารางที่ 3.2 ผลการประเมินสมรรถนะทักษะดิจิทัลมาตรฐานสากล ICDL ข้อมูล ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2564
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปริญญาตรี
ร้ออยละ
คณะ/ระดับ
ชั้นปี เข้า
ชั้นปี
ร้ออยละ รวม 2 ระดับ
สอบผ่าน สอบ
เข้าสอบ สอบผ่าน
สุดท้าย สอบ
สุดท้าย
สอบผ่าน
ผ่าน
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
42
30
15
50.00
77
70
10
14.29
25.00
คณะบริหารศาสตร์
67
53
23
43.40
191
180
37
20.56
25.75
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
64
60
2
3.33
3.33
สุขภาพ
คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
60
51
5
9.80
98
91
8
8.79
9.15
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะศิลปศาสตร์
103
82
8
9.76
9.76
คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรม
324
281
81
28.83
28.83
การศึกษา
รวม
169 134
43
32.09
857
764
146
19.11
21.05
ตารางที่ 3.3 ผลการประกันคุณภาพระดับมหาวิทยาลัย ข้อมูล ณ วันที่ 29 กันยายน 2564
ผลประเมินตามเกณฑ์
ผลการประเมิน
0.00 - 1.50 การดาเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน
มาตรฐาน
1.51 - 2.50 การดาเนินงานต้องปรับปรุง
คะแนน
2.51 - 3.50 การดาเนินงานระดับพอใช้
3.51 - 4.50 การดาเนินงานระดับดี
4.51 - 5.00 การดาเนินงานระดับดีมาก
มาตรฐานที่ 1 ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน
3.34
การดาเนินงานระดับพอใช้
มาตรฐานที่ 2 ด้านการวิจัยและนวัตกรรม
4.46
การดาเนินงานระดับดี
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริการวิชาการ
4.50
การดาเนินงานระดับดี
มาตรฐานที่ 4 ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย
5.00
การดาเนินงานระดับดีมาก
มาตรฐานที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ
4.10
การดาเนินงานระดับดี
เฉลี่ย 5 มาตรฐาน
4.04
การดาเนินงานระดับดี
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เป้าหมายที่ 2 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
ในปีงบประมาณ 2564 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มีผลการดาเนินงานตามเปูาหมายที่ 2 การปรับเปลี่ยน
ค่านิยมและวัฒนธรรม โดยมีนักศึกษาหรือบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการทางศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย ร้อยละ 90
1. โครงการอนุรักษ์และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมการลงแขกเกี่ยวข้าว คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
งบประมาณ (บาท)
ผลสาเร็จ
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
ระหว่างวันที่ 23 - 26
ไม่ใช้งบประมาณ
150 คน
1. นักศึกษา บุคลากร และ
พฤศจิกายน 2563
คณาจารย์ได้อนุรักษ์วัฒนธรรมและ
ประเพณีอันงดงามของบรรพบุรุษ
2. นักศึกษา บุคลกร และ
คณาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรมเกิด
ความรักและสามัคคี
3. นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพเกษตรกรรม
ร้อยละ 75

วันที่วันที่ 23 - 26 พฤศจิกายน 2563 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้จัดโครงการอนุรักษ์และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมการ
ลงแขก ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เกี่ยวข้าวอาชีพเกษตรกรรม (ปลูกข้าว) ถือว่าเป็นอาชีพหลักที่อยู่คู่สังคมไทยมาช้านาน ซึ่งชาวนา
ได้รับการยกย่องว่าเป็นกระดูกสันหลังของชาติ ในการทานานั้นต้องทาอย่าพิถีพิถันและการเอาใจใส่เป็นอย่างมากตั้งแต่เพราะปลูกถึง
เก็บเกี่ยวผลผลิต
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2. กิจกรรมการแข่งขันวงดนตรีโฟล์คซอง (ออนไลน์) ระดับอุดมศึกษา
ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
งบประมาณ (บาท)
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

ไม่ใช้งบประมาณ

เชิงปริมาณ
การแข่งขันวงดนตรี
โฟล์คซอง (ออนไลน์)

ผลสาเร็จ
เชิงคุณภาพ
รางวัลชมเชย ในการแข่งขันวงดนตรี
โฟล์คซอง (ออนไลน์)

นางสาวปรียารัตน์ ฐานะ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ ได้รับรางวัลชมเชย ในการแข่งขันวงดนตรีโฟล์คซอง (ออนไลน์)
ระดับอุดมศึกษา ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

3. โครงการส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมคณะศิลปศาสตร์ (กิจกรรมสืบสานประเพณีทาบุญตักบาตรปีใหม่เติมใจด้วยธรรมะ
คณะศิลปศาสตร์)
ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
งบประมาณ (บาท)
ผลสาเร็จ
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
23 ธันวาคม 2564
9,100
80 คน
การอนุรกั ษ์สืบสานประเพณีไทย

วันที่ 23 ธันวาคม 2563 ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ร่วมกันทาบุญตักบาตรปีใหม่เติมใจด้วยธรรมะ
เพื่อร่วมกันอนุรักษ์สืบสานประเพณีไทย ณ คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
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4. โครงการโตุ้มโฮมเสริมกาลังใจพี่ฝึกงาน
ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
งบประมาณ (บาท)
28 ธันวาคม 2563

-

ผลสาเร็จ
เชิงปริมาณ
ร้อยละ 86.20

เชิงคุณภาพ
ร้อยละ 95.90

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ดาเนินโครงการตุ้มโฮมเสริมกาลังใจพี่ฝึกงาน ในวันที่ 28
ธันวาคม 2563 ณ วัดโพธิ์ชัยวนาราม เพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมในการสร้างขวัญและกาลังใจแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 และสร้างความรัก
ความผูกพัน ความสามัคคี สายสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาสาธารณสุขรุ่นพี่และรุ่นน้อง
5. โครงการวันสิ่งแวดล้อมไทยและขอบคุณพระแม่ธรณี
ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
งบประมาณ (บาท)
4 ธันวาคม 2563

5,000

ผลสาเร็จ
เชิงปริมาณ
ร้อยละ 100

เชิงคุณภาพ
ร้อยละ 80

สาขาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ได้ดาเนินโครงการวันสิ่งแวดล้อมไทย
และขอบคุณพระแม่ธรณี ในวั นที่ 4 ธั นวาคม 2563 ณ ปุ าเขตอนุ รักษ์ มหาวิทยาลัย กาฬสินธุ์ เพื่ อจั ดให้ มีกิจ กรรมการฟื้น ฟูวิ ถี
วัฒนธรรมพื้นเมืองและการปลูกจิตสานึกด้านการอนุรักษ์และดูแลธรรมชาติ
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6. โครงการปัจฉิมนิเทศและบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาชัน้ ปีที่ 4 สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
งบประมาณ (บาท)
ผลสาเร็จ
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
12 มีนาคม 2564
ไม่ใช้งบประมาณ
ร้อยละ 80
ร้อยละ 80

สาขาวิท ยาการสิ่ งแวดล้อ มและทรัพยากรธรรมชาติ คณะวิ ทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสุ ขภาพ ได้ด าเนิ น สาขาวิ ชาวิ ทยาการ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ในวันที่ 12 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมหาญสินธุ์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ เพื่อให้นักศึกษาเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมที่ดีในการแสดงความราลึกถึงพระคุณของครูบา
อาจารย์ ผ่านกิจกรรมมุฑิตาจิตและบายศรีสู่ขวัญ
7. โครงการวันมหิดล 2564
ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
24 กันยายน 2564

งบประมาณ (บาท)
ไม่ใช้งบประมาณ

ผลสาเร็จ
เชิงปริมาณ
ร้อยละ 85

เชิงคุณภาพ
ร้อยละ 100

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ได้ดาเนินโครงการวันมหิดล ในวันที่ 24 กันยายน 2564 ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เพื่อเพื่อ
เป็นการถวายสักการะ และราลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระบิดา
แห่งการสาธารณสุขไทย
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8. สัมมนาวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม “เนื่องในวันวันสถาปนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ปี 2564”
ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
งบประมาณ (บาท)
ผลสาเร็จ
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
9 กันยายน 2564
200,000
ผู้เข้าร่วมโครงการ 50 คน 1.นักศึกษาและบุคลากร ได้ร่วม
กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนา
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ครบรอบ 6 ปี
2.มีการแสดงทางด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมของศิลปินในท้องถิ่นจังหวัด
กาฬสินธุ์ที่มีชื่อเสียง
3.นักศึกษาได้เรียนรู้วิถีชีวิตของ
ศิลปินลูกทุ่งหมอลาในท้องถิ่นที่ต่อสู้
หรือสู้ชีวิต โดยการผ่านประสบการณ์
ชีวิตที่ยากลาบากกว่าประสบ
ความสาเร็จในชีวิตการเป็นศิลปิน

โครงการสัมมนาวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม “เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ปี 2564” ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่
9 กันยายน พ.ศ. 2564 ณ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อาเภอในเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -2019 จึงจัดกิจกรรมทาบุญตักบาตรเนื่องในในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ตามประกาศ
การจัดกิจกรรมของ ศคบ. โดยมีผเู้ ข้าร่วมกิจกรรมจานวน 50 คน
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เป้าหมายที่ 3 การส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
ในปีงบประมาณ 2564 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มีผลการดาเนินงานตามเปูาหมายที่ 3 โดยมีผลงานที่ได้รับ
รางวัลในระดับจังหวัดหรือภูมิภาคหรือระดับชาติหรือนานาชาติทางด้านศาสนาหรือศิลปะหรือวัฒนธรรมหรือกีฬา
หรืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จานวน 12 รางวัล และมีโครงการหรือกิจกรรมด้านการมีจิตอาสาหรือจิตสาธารณะและ
ความรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัย จานวน 21 กิจกรรม
ภาพที่ 2 รางวัลในระดับจังหวัดหรือภูมิภาคหรือระดับชาติหรือนานาชาติทางด้านศาสนาหรือศิลปะหรือวัฒนธรรม

รับรางวัลเชิดชูเกียรติคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่น จังหวัดกาฬสินธุ์
ประจาปี 2564

รางวัล Popular Vote ระดับประเทศจากโครงการประกวด
Graphic Design Contest จาก สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
ครั้งที่ 14 "พลังพลเมืองตื่นรู้ สู้วิกฤตสุขภาพ" โดยคัดเลือก
จากผลงานทั้งหมด 177 ผลงานจากทั่วประเทศ

รางวัลชนะเลิศ โครงการประกวด Infographip และ clip VDO สร้างการรับรู้ สร้างภูมิคุ้มกันและปูองกันยาเสพติด
ภายใต้หัวข้อ "เสพสื่อสร้างสรรค์ มีสติ มีสไตล์ อย่างสตรอง" ระหว่าง 16-20 สิงหาคม 2564 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
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นางสาวขวัญชีวา นามศรี นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชานวัตกรรมเพือ่
การพัฒนาท้องถิ่น คณะศิลปศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ CDD
Young Designer Contest 2020 กรมพัฒนาชุมชน
กระทรวงมหาดไทย

นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และรัฐศาสตร์
เข้าร่วมการตอบปัญหาทางวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์และ
รัฐศาสตร์ ครั้งที่ 4 ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ทั้งหมด 2
ทีม ทีม ม.กาฬสินธุ์ (1) ได้ลาดับที่ 3 ได้รับทุนการศึกษา
จานวน 2,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบตั ร

นายลัทธพล ปรีดี นักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว ได้รบั
รางวัลชนะเลิศ ประเภทฟาดแส้ลลี า ในการแข่งขันทักษะทางสัตว
ศาสตร์ ในงานเกษตรและ เทคโนโลยีฯ ครั้งที่ 25

การแข่งขันวงดนตรีโฟล์คซอง (ออนไลน์) ระดับอุดมศึกษา

ด้ า น ที่ 2
ก า ร พั ฒ น า วิ ท ย า ศ า ส ต ร์
แ ล ะ น วั ต ก ร ร ม เ พื่ อ
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ฐ า น ร า ก
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สรุปภาพรวมผลการดาเนินงานตามประเด็นแผนปฏิบัติการด้านที่ 2 : การพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
นวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจฐานราก
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มี ผ ลการด าเนิ น งานตามประเด็ น แผนปฏิ บั ติ ก ารด้ า นที่ 2 :
การพัฒนาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ ฐานราก
คิดเป็นค่าน้าหนักร้อยละ 91.84 โดยมีเป้าหมายขับเคลื่อนการ
ดาเนินงาน ดังนี้
เป้าหมายที่ 1 การพัฒนากาลังคนและองค์ความรู้ด้าน
การวิจัยและนวัตกรรม
เป้าหมายที่ 2 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบ
โจทย์ท้าทายของสังคม
เป้าหมายที่ 3 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถการแข่งขัน
เป้าหมายที่ 4 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนา
เชิงพื้นที่
เป้ า หมายที่ 5 การบู ร ณาการข้ า มศาสตร์ เ พื่ อ การ
พัฒนาท้องถิ่นและการพัฒนาเชิงพื้นที่เป้าหมาย

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยมี
เป้ามายสร้างความเป็นเลิศและความโดดเด่นด้านนวัตกรรม
และเทคโนโลยีเป็นที่พึ่งของชุมชนท้องถิ่น ภาคอุตสาหกรรม
หรือสถานประกอบการต่าง ๆ มีกิจกรรม/โครงการสนับสนุน
เช่น โครงการศูนย์ความเป็นเลิศด้านสิ่งทอพื้นบ้าน แพรวา
กาฬสินธุ์
สร้างสรรค์ผลงานด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่
นาไปใช้ พัฒ นาชุม ชนท้อ งถิ่ น เพื่ อการสร้ างอาชีพ ตามแนว
ทางการพัฒนาประเทศ เช่น โครงการศูนย์วิจัยและพัฒนา
เกษตรอัจฉริยะ (Smart Farm)
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับชาติและ
ระดับนานาชาติ รวมทั้งเป็นที่พึ่งหลักของชุมชนและสังคม
ระดับประเทศด้านการเป็นศูนย์กลางและแหล่งการเรียนรู้
ตลอดชี วิ ต ของชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น และการบริ ก ารวิ ช าการที่ มี
ศักยภาพจากภูมิปัญญาไทยผสมผสานการใช้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีเ ป็ นฐานในการสร้า งมูล ค่า เพิ่ มและพัฒ นา
ประเทศอย่างยั่งยืน

ตารางที่ 3.4 สรุปภาพรวมผลการดาเนินงานโครงการตามประเด็นแผนปฏิบัติการด้านที่ 2
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
จานวน งบประมาณ งบประมาณเงิน
เป้าหมายที่
โครงการ/ เงินแผ่นดิน
รายได้
กิจกรรม
(บาท)
(บาท)
ทั้งหมด
เป้าหมายที่ 1 การพัฒนากาลังคนและองค์ความรู้ด้านการวิจัย
17
619,060
และนวัตกรรม
เป้าหมายที่ 2 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้า
ทายของสังคม
เป้าหมายที่ 3 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถการแข่งขัน
เป้าหมายที่ 4 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่
5
206,250
เป้าหมายที่ 5 การบูรณาการข้ามศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
38
8,661,400
366,770
และการพัฒนาเชิงพื้นที่เป้าหมาย
รวมทั้งสิ้น
62
8,661,400
1,192,080
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ผลการ
ดาเนินการ
(โครงการ)
13
5
35
53
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ตารางที่ 3.5 บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติตามเกณฑ์มาตรฐานของ ก.พ.อ.
ที่
ชื่อบทความ - ผู้เขียน
1 ผลการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมส่งเสริมสมรรถนะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(SSPC) ในรายวิชาหลักการพื้นฐานสาหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์. อัญญปารย์ ศิลปนิลมาลย์
2 กลยุทธ์การตลาดดิจิทัลส่งผลต่อผลการดาเนินงานของธุรกิจโรงแรมในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ. ดร.เสาวลักษณ์ จิตติมงคล
3 กลยุทธ์การตลาดออนไลน์ ที่ส่งผลต่อความสาเร็จทางการตลาดของธุรกิจ
ผ้าพื้นถิ่น ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - ดร.เสาวลักษณ์ จิตติมงคล
4

5

6

7

8

ชื่อวารสารที่ตีพิมพ์/ปีที่/ฉบับที่
วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยา
เขตร้อยเอ็ด ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 หน้า 462-473
(มกราคม – มิถุนายน 2564) (TCI2)
วารสารมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี
ที่ 11 ฉบับที่ 3 (สิงหาคม -ธันวาคม 2564) (TCI2)
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2564) หน้า
207-221 (TCI2)
การใช้เกมกระดานประเภทวางแผนเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ของ การประชุมวิชาการระดับชาติ “การจัดการ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเขตพื้นที่สังกัดสานักงานศึกษาธิการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม” ครั้งที่ 7. 4 มีนาคม
จังหวัดกาฬสินธุ.์ ธีรภัทร สินธุเดช
2564
การศึกษาพฤติกรรมการออกกาลังกายของนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ The 7th National Conference on
The Study Exercise Behaviors Of Kalasin University Students.
Technology and Innovation Management
วทัญญู แก้วสุพรรณ, ธนัญชัย เฉลิมสุข และ มนชาย ภูวรกิจ
NCTIM 2021 | Rajabhat Maha Sarakham
University | Maha Sarakham | Thailand | 4
March 2021
การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ด้านการจัดกระทาและสื่อ
The 7th National Conference on
ความหมายข้อมูลผ่านการผลิตสื่อวิดีโอ โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
Technology and Innovation Management
แบบ Story Line รายวิชาฟิสิกส์ทวั่ ไป 1
NCTIM 2021 | Rajabhat Maha Sarakham
The Development of Scientific Process Skills in Creating and
University | Maha Sarakham | Thailand | 4
Interpreting Information through Video Production Using the
March 2021
Story Line Learning Activities in General Physics 1 course
อังคาร อินทนิล, ตะวัน ทองสุข และ ชลลดา ทองติง
การพัฒนาความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญา The 7th National Conference on
ตรีโดยการสอนแบบเน้นภาระงาน
Technology and Innovation Management
Improving University Students’ English-speaking Ability through NCTIM 2021 | Rajabhat Maha Sarakham
Task-based Learning Approach
University | Maha Sarakham | Thailand | 4
นฤตา หงษ์ษา, ปานปั้น ปลั่งเจริญศรี และ ศุภควัฒ ทาทอง
March 2021
ผลการนิเทศโดยใช้กระบวนการสอนแนะและการเป็นพี่เลี้ยงครูตาม
The 7th National Conference on
โครงการผลิตครู เพื่อพัฒนาท้องถิ่น สาขาสังคมศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์
Technology and Innovation Management
The results of supervision employing coaching and mentoring NCTIM 2021 | Rajabhat Maha Sarakham
processes accordingto the teacher production project for local University | Maha Sarakham | Thailand | 4
development social studies, Kalasin province
March 2021
นิติยา ค้อไผ่, ปนพงศ์ งามมาก และ ปัญญา เถาว์ชาลี

30
ที่
ชื่อบทความ - ผู้เขียน
9 ข้อคิดเห็นของนักศึกษาต่อพฤติกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรูร้ ายวิชาการ
สอนคณิตศาสตร์ ในระดับประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรม
การศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
The opinion of students towards behaviors in learning activities
on teaching mathematics at the elementary level, Faculty of
education and educational innovation, Kalasin University
ปวีณา ขันธ์ศิลา, สุวรรณวัฒน์ เทียนยุทธกุล, ประภาพร หนองหารพิทักษ์
10 การศึกษาผลการนิเทศแบบสอนแนะและการเป็นพี่เลี้ยง ที่มีต่อสมรรถนะ
การจัดการเรียนรู้ของครูในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น สาขาการ
ประถมศึกษา จังหวัดกาฬสินธุ์
The Effect of Coaching and Mentoring Method one the
Competencies of Teachers’ Learning Management according to
The Local Development of Teacher Production Project in
Elementary Education, Kalasin province
สุพจน์ ดวงเนตร, เยาวเรศ รัตนธารทอง และ ศศิธร แสนพันดร
11 การจัดการเรียนรู้โดยการใช้เกมกระดานประเภทดั้งเดิม เพื่อพัฒนาทักษะ
โวหารการเขียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์
The use of classical board game for develop a stylistic writing
at the Department of Education in Kalasin province
สุทธภา อินทรศิลป์
12 การศึกษาผลการทาวิจยั ในชั้นเรียนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วชิ าชีพครู
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ระดับประถมศึกษา
A Study of Classroom Research Output in Teachers Professional
Experience Practices of Science and Technology at Primary
Level
ศศิธร แสนพันดร, สุพจน์ ดวงเนตร และประภาพร หนองหารพิทักษ์
13 การพัฒนาทักษะการพูดของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยชั้นปีที่ 1
วิชาภาษาไทยสาหรับครู ด้วยความคิดสร้างสรรค์เป็นฐาน
The development of Rhythm of Prose Speaking for first year
Thai Undergraduate Student in the Subject Thai Language for
Teachers by using Creative base Learning
ชนิดา พันธุ์โสภณ
14 Image Processing for Fundus Image Classification using Deep
Learning. Nattawut Sriviboon

ชื่อวารสารที่ตีพิมพ์/ปีที่/ฉบับที่
The 7 National Conference on
Technology and Innovation Management
NCTIM 2021 | Rajabhat Maha Sarakham
University | Maha Sarakham | Thailand | 4
March 2021
th

The 7th National Conference on
Technology and Innovation Management
NCTIM 2021 | Rajabhat Maha Sarakham
University | Maha Sarakham | Thailand | 4
March 2021

The 7th National Conference on
Technology and Innovation Management
NCTIM 2021 | Rajabhat Maha Sarakham
University | Maha Sarakham | Thailand | 4
March 2021
The 7th National Conference on
Technology and Innovation Management
NCTIM 2021 | Rajabhat Maha Sarakham
University | Maha Sarakham | Thailand | 4
March 2021
The 7th National Conference on
Technology and Innovation Management
NCTIM 2021 | Rajabhat Maha Sarakham
University | Maha Sarakham | Thailand | 4
March 2021
The Journal of JIST, vol. 10, no. 2, pp. 1925, Dec. 2020. (Link, PDF) (TCI2)
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ที่
ชื่อบทความ - ผู้เขียน
15 Physical Quality Investigation of Germinated Brown Rice by
using Image Processing. Nattawut Sriviboon
16 การประยุกต์ใช้วิธีการ K-Means-TSP สาหรับแก้ปัญหาการจัดเส้นทาง
ขนส่ง : กรณีศึกษา บริษัท แสงชัยรุ่งเรือง จากัด. ไพฑูรย์ ทิพย์สันเทียะ
17 แนวทางการแก้ปัญหาน้าท่วมซ้าซากและการขาดแคลนน้า โดย
กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน หมู่บ้านจาน จังหวัดกาฬสินธุ.์ จุฑามาศ
เจียมสาธิต
18 การพัฒนาการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการเชิงเส้นสองตัวแปร
โดยใช้เทคนิค KWDL ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3. วรรณพล พิมพะ
สาลี
19 การพัฒนาทักษะการแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง โดยการจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือด้วย เทคนิค Math League สาหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2. วรรณพล พิมพะสาลี
20 รูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อตามแนวชายแดนที่มีด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่าง
ประเทศ. ชาญชัยณรงค์ ทรงคาศรี
21 ท่อความร้อนที่ติดตั้งวัสดุพรุนสาาหรับลดความชื้นข้าวเปลือก. สถิตพงศ์
เสงี่ยมศักดิ,์ สุพัตรา บุไธสง และวิริยะ แดงทน
22 การพัฒนาระบบสมาร์ทฟาร์มสาหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าในบ่อ. กาธร
สารวรรณ และคณะ
23 Selection of Suitable Rice Weevil Disinfestation Method Using
Hybrid FAHP-FTOPSIS. นรงค์ วิชาผา
24 การประยุกต์ใช้วิธีการ K-Means-TSP สาหรับแกปัญหาการจัดเส้นทาง
ขนส่ง : กรณีศึกษา บริษัทแสงชัยรุ่งเรือง จากัด. อัจฉรา ชุมพล และนรงค์
วิชาผา
25 ผลของน้ามันขยะพลาสติกจากกระบวนการการไพโรไลซีสแบบเร็วต่อ
แรงม้าเบรกต่าสุดและอัตราการสิน้ เปลืองเชื้อเพลิงจาเพาะเบรกสูงสุดของ
เครื่องยนต์. เกยูร ดวงอุปมา และคณะ

26 ความสูญเสียเชิงคุณภาพของอ้อยหลังการเก็บเกี่ยวด้วยรถตัดอ้อยชนิดสับ
ท่อน. เกียรติสดุ า สุวรรณปา
27 อัตลักษณ์ภูมิปญ
ั ญา: กรณีศึกษามาลัยไม้ไผ่ของกลุ่มอนุรักษ์ศลิ ปหัตถกรรม
ตาบลกุดหว้า อาเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์. [Oral Presentation],
ผศ.สายหยุด ภูปุย

ชื่อวารสารที่ตีพิมพ์/ปีที่/ฉบับที่
The Journal of JIST, vol. 10, no. 2, pp.
101-109, Dec. 2020. (Link, PDF) (TCI2)
วารสารวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏสุรินทร์ ปีที่ 4
ฉบับที่ 2 กค-ธค.63
วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ปีที่ 12 ฉบับ
ที่ 6 หน้า 416-431 (พย. – ธค.63)
วารสารวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ศึกษา ปีที่ 3
เล่มที่ 2 (กค. – ธค.63)
วารสารสถาบันวิจยั และพัฒนา ม.ราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา ปีที่ 5 เล่มที่ 2 (กค. – ธค.63)
วารสารสานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จ.ราชบุรี
ปีที่ 4 ฉ.2 ก.ค.-ธ.ค. 2563: น.12-19.
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ปีที่ 39 ฉบับที่ 6 พ.ย.-ธ.ค. 2563
วิศวกรรมสารฉบับวิจยั และพัฒนา จากสภาวิศวกร
ปีที่ 31 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2563
วารสารวิชาการปทุมวัน ปีที่ 10 ฉบับที่ 29
กันยายน - ธันวาคม 2563
วารสารวิจัยวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุรินทร ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม
2563
การประชุมสัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงาน
ทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13
ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต วันที่ 5-7
พฤศจิกายน 2563
วารสารวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ ปีที่ 12 ฉบับที่
16 กรกฎาคม - ธันวาคม 2563
การประชุมวิชาการระดับชาติ นนทรีอีสาน ครั้งที่
8, มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 28/11/2563
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ที่
ชื่อบทความ - ผู้เขียน
28 ความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันขององค์กรคุณภาพชีวิตในการทางานและ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์. สุดาทิพย์ เกาะสมบัติ
และดร.กรกนก ดลโสภณ
29 การพัฒนากลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด ดิจิทัล เพื่อสร้างความได้เปรียบใน
การแข่งขันของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนใน จังหวัดกาฬสินธุ์. อนันตพร พุทธัสสะ
30 การศึกษาแนวทางการพัฒนาการจัดการตลาดสาหรับผลิตภัณฑ์จากปลา
แบบมีส่วนร่วมของคนในชุมชนเพื่อเป็นเศรษฐกิจชุมชนต้นแบบ จังหวัด
กาฬสินธุ์. ผศ.สุกัญญา ดวงอุปมา และนางเพ็ญสิริ ภูวรกิจ

ชื่อวารสารที่ตีพิมพ์/ปีที่/ฉบับที่
งานประชุมวิชาการระดับชาตินนทรีอีสาน ครั้งที่ 8
ประจาปี 2563 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร วันที่
28 พฤศจิกายน 2563
วารสารวิชาการเทคโนโลยีการจัดการ ปีที่ ฉบับที่
2 หน้า 12-21 2 ก.ค.-ธ.ค.2563
วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต ปีที่ 8
ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2563

ตารางที่ 3.6 บทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
ที่
ชื่อบทความ - ผู้เขียน
1 Potential Resources of Cultural Tourism for International Youth
Travelers. Mullika Najanthong
2 Potential and Networking in Homestay Management: Sustainable
Supply Chain Management in Tourism. Poom Munpolsri
3 Aggregating the results of benevolent and aggressive models by
the CRITIC method for ranking of decision-making units: A case
study on seven biomass fuel briquettes generated from
agricultural waste. Narong Wichapa
4 Explaining Sex Differences in Motorcyclist Riding
Behavior: An Application of Multi-Group Structural
Equation Modeling

ชื่อวารสารที่ตีพิมพ์/ปีที่/ฉบับที่
Solid State Technology, 64(2),
841-846. (Scopus (Q4))
Solid State Technology, 64(2), 970978.(Scopus (Q4))
Decision Science Letters, Scopus, Q2,
55% Available online October 3, 2020

International Journal of Environmental
Research and Public Health, JCR, Q2,
Impact Factor 2.849 26/11/2020
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ผลการดาเนินงานด้านที่ 2 : การพัฒนาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจฐานราก
1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโจทย์ปัญหาการจัดการเรียนการสอนผ่านกระบวนการวิจัย
ผลสาเร็จ
งบประมาณ
ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
(บาท)
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
27 มิถุนายน 2564
7,236
ผลงานวิจัย จานวน 3 เรื่อง
คณาจารย์ได้ทราบวิธีการแก้ปญ
ั หาการเรียน
การสอนให้เกิดประโยชน์แก่นักศึกษา

วันที่ 27 มิถุนายน 2564 ผู้บริหาร คณาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย เรื่อง หลักการ ขั้นตอนและ
กรณีศึกษาการวิจัยในชั้นเรียน และการบรรยาย เรื่อง เทคนิคและเครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูลใน
การวิจัยในชั้นเรียน เพื่อให้คณาจารย์มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัยทางการศึกษาและนาผลการวิจัยไปใช้
2. โครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการการวิเคราะห์ต้นทุนและกลไกช่องทางการตลาดเชิงสร้างสรรค์ของ
กลุ่มทอผ้าบ้านกุดหว้าจังหวัดกาฬสินธุ์
ผลสาเร็จ
งบประมาณ
ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
(บาท)
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
29-30 มีนาคม 2564
22,300
40 คน
ผลิตภัณฑ์ชิ้นงานที่เป็นนวัตกรรม

สาขาวิชานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดโครงการถ่ายทอดภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่นการทา
ข้าวแดกงา ในระหว่างวันที่ 29-30 มีนาคม 2564 เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการทาข้าวแดกงา โดยมีกิจกรรม
หลัก ดังนี้ 1.ศึกษาคติ ความเชื่อและกระบวนการทาข้าวแดกงาของชาวบ้านกุดตาไก้ ตาบลสายนาวัง อาเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์
2.บรรยายขั้นตอนการทาข้าวแดกงาเบญจรงค์ 3.แบ่งกลุ่มทาข้าวแดกงาเบญจรงค์ จานวน 5 กลุ่มโดยทุกกลุ่มมีทั้งนักศึกษาและชาวบ้าน
อยู่ร่วมกันและลงมือทาข้าวแดกงา
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3. โครงการอบรมภาษาอังกฤษข้ามวัฒนธรรมสู่โลกตะวันตก
งบประมาณ
ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
(บาท)
เชิงปริมาณ
8,200
19 มีนาคม 2564
90 คน

ผลสาเร็จ
เชิงคุณภาพ
Western English Language

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษข้ามวัฒนธรรมสู่โลกตะวันตก
ในวันที่ 19 มีนาคม 2564 โดยมีกิจกรรมบรรยายและฝึกปฏิบัติในหัวข้อ Western Culture / บรรยายและฝึกปฏิบตั ิในหัวข้อ Western
English Language
4. โครงการการเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพจากสมุนไพรไทยเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
ผลสาเร็จ
งบประมาณ
ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
(บาท)
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
2 มี.ค. 2563 – 28 ก.พ. 2564
715,000
1.ต้นแบบแบบผลิตภัณฑ์
สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร
จานวน 4 ต้นแบบ
โดยมูลค่ายอดขายเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ
2.ต้นแบบกระบวนการใหม่ 10
จานวน 2 ต้นแบบ
3.การใช้ประโยชน์ด้านชุมชน
การฝึกอบรม จานวน 1 เรื่อง

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ นาความรูท้ ี่ได้จากการเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผลงานวิจยั ไปผลิตและ
จัดจัดหน่ายจริง (การจาหน่ายผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยในงานแสดงสินค้า OTOP ของกลุ่มฯ ตัวแทนกลุ่มฯ เข้ารับการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผลงานวิจัย 4 ผลิตภัณฑ์
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5. วิจัยการพัฒนาผลิตภัณฑ์และออกแบบบรรจุภัณฑ์จากพุทธรากลุ่มวิสาหกิจชุมชน อ.คาม่วง จ.กาฬสินธุ์
ผลสาเร็จ
งบประมาณ
ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
(บาท)
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
1 เรื่อง
ร้อยละ 100
ตุลาคม 63 – กุมภาพันธ์ 64
100,000

บุคลากร คณะบริหารศาสตร์ ผศ.สุกัญญา ดวงอุปมา นางเพ็ญสิริ ภูวรกิจ ผศ.ปารีณา เมญา แอนเดอร์สัน นางพนอจิตร
นิติสุข และนายประพล เนียมสา ได้จัดทาวิจัยการพัฒนาผลิตภัณฑ์และออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์จากพุทธรากลุ่มวิสาหกิจชุมชน อาเภอ
คาม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
6. โครงการการพัฒนาการเลี้ยงกุ้งก้ามกราม โดยเชื้อจุลินทรีย์โปรไบโอติกในการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามของฟาร์มอินทรีย์
ผลสาเร็จ
งบประมาณ
ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
(บาท)
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
สิงหาคม 2563 ถึง มีนาคม
300,000
กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง
เกษตรกรมีรายได้เสริมจากการเลีย้ งกุ้งเพิ่มขึ้น
2564
จานวน 2 กลุ่ม
สร้างความมั่นคงแก่อาชีพการเลีย้ งสัตว์ตามแนว
จังหวัดกาฬสินธุ์
พระราชดาริ

กิจกรรมเวทีเสวนากลุ่มผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกรามในโครงการ โดยเกษตรกรสามารถนาศาสตร์แห่งในหลวง ร.9 สู่การปฎิบัติและ
ดาเนินชีวิตในการประกอบอาชีพจริงในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลที่ได้จากการองค์ความรู้ในการเลี้ยงสัตว์สามารถใช้เป็นแนวทางส่งเสริม
พัฒนาการเลี้ยงไก่ไข่ของเกษตรกรให้เกิดประสิทธิภาพในการผลิตที่ดีขึ้น
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7. โครงการหมู่บ้านต้นแบบ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
งบประมาณ
ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
(บาท)
เชิงปริมาณ
30 มีนาคม 2564
20,000
1 ชุมชน 52 คน
ร้อยละ 100

ผลสาเร็จ
เชิงคุณภาพ
ร้อยละ 85.10

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ได้ดาเนินโครงการหมู่บ้านต้นแบบคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ใน
วันที่ 30 มีนาคม 2564 ณ บ้านหนองน้อย ตาบลสงเปลือย อาเภอนามนจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อพัฒนาชุมชนบ้านหนองน้อยเป็นหมู่บ้าน
ต้นแบบของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ โดยใช้ศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ และสาธารณสุขศาสตร์ บนพื้นฐานวิถีเศรษฐกิจ
พอเพียง อาหารปลอดภัยอันจะนาไปสู่การพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบ เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต และเป็นต้นแบบในการพัฒนาไปใช้กับ
ชุมชนอื่น ๆ ที่ใกล้เคียง
8. โครงการบริการวิชาการแบบบูรณาการที่สอดคล้องกับความต้องการของสถานศึกษา สู่การเป็นโรงเรียนต้นแบบขนาดเล็กที่
เข้มแข็งและยั่งยืน
ผลสาเร็จ
งบประมาณ
ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
(บาท)
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
22 เมษายน – 20 ตุลาคม
20,000
ผู้รับบริการโครงการ
การนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ สอดคล้องกับความ
2564
เครือข่ายความร่วมมือทาง ต้องการของสถานศึกษา สู่การเป็นโรงเรียน
วิชาการ จานวน 40 คน
ต้นแบบขนาดเล็กที่เข้มแข็งและยั่งยืน

คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ได้จัดโครงการบริการวิชาการแบบบูรณาการที่สอดคล้องกับความต้องการของ
สถานศึกษา สู่การเป็นโรงเรียนต้นแบบขนาดเล็กทีเ่ ข้มแข็งและยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

ด้ า น ที่ 3
ก า ร ส ร้ า ง ก า ร เ ติ บ โ ต บ น
คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต ที่ เ ป็ น มิ ต ร
ต่ อ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม
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สรุปภาพรวมผลการดาเนินงานตามประเด็นแผนปฏิบัติการด้านที่ 3 : การสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มีผลการดาเนินงานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมคิดเป็นค่าน้าหนัก
ร้อยละ 94.74 โดยใช้เปูาหมายในการขับเคลื่อนการดาเนินงาน ดังนี้
1. ให้ความสาคัญในการอนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมที่มีคณ
ุ ค่าต่อระบบนิเวศน์
และ/หรือมีความสาคัญทางเศรษฐกิจและภูมิปัญญาท้องถิ่น
1.1 อนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
2. ส่งเสริม/สนับสนุนการอนุรักษ์และการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดต้นทุนด้านสาธารณูปโภคด้วยการ
ส่งเสริมผ่านเครื่องมือและกลไกต่างๆ
2.1 เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานโดยลดความเข้มข้นของการใช้พลังงาน และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพิ่มพื้นที่สีเขียวที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย
ตารางที่ 3.7 สรุปภาพรวมผลการดาเนินงานโครงการตามประเด็นแผนปฏิบัติการด้านที่ 3
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จานวน งบประมาณ งบประมาณเงิน
เป้าหมายที่
โครงการ/ เงินแผ่นดิน
รายได้(บาท)
กิจกรรม
(บาท)
ทั้งหมด
เปูาหมายที่ 1 ให้ความสาคัญในการอนุรักษ์และรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมที่มีคณ
ุ ค่าต่อ
ระบบนิเวศน์และ/หรือมีความสาคัญทางเศรษฐกิจและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
เปูาหมายที่ 2 ส่งเสริม/สนับสนุนการอนุรักษ์และการใช้
13
295,040
พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดต้นทุนด้านสาธารณูปโภค
ด้วยการส่งเสริมผ่านเครื่องมือและกลไกต่างๆ
รวมทั้งสิ้น
13
295,040

ผลการ
ดาเนินการ
(โครงการ)
-

11

11

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

หมายเหตุ
เนื่องจากมีการปรับแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ปรับแผนกลางปีงบประมาณ) ประกอบกับ
การทบทวนและปรับปรุงงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และงบประมาณรายจ่ายเงิ นรายได้ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นการขับเคลื่อนภารกิจให้สอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงไป
จึงทาให้โครงการมีการยกเลิกการดาเนินโครงการ ที่ไม่สอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบัน

39
ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิ ท ยาลั ย กาฬสิ น ธุ์
ได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้เข้าร่วมสนองพระราชดาริ
ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และแต่งตั้ง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์เป็นกรรมการเพื่อขับเคลื่อน
โครงการอนุรัก ษ์พันธุก รรมพืชอันเนื่อ งมาจากพระราชดาริ ฯ
โดยได้รับจัดสรรงบประมาณ เป็นจานวนทั้งสิ้น 1,086,600
บาท และมี กิจกรรมดาเนินการ จานวน 9 กิจกรรม ดังนี้
1. โครงการการใช้ สารสกัดจากแก่นและใบมะหาด
เป็นสารกันหืนในผลิตภัณฑ์อาหารทอด 70,000 บาท
2. โครงการผลการเสริมสารสกัดจากแก่นมะหาดต่อ
ภาวะไขมันในเลือดของหนูไมซ์ที่กินอาหารไขมันสูง 140,000
บาท
3. โครงการประสิ ท ธิ ภ าพการยั บ ยั้ งเชื้ อ ก่ อ โรคใน
อาหารของสารสกัดจากมะหาด 100,000 บาท
4. โครงการการศึ ก ษาคุ ณ สมบั ติ ใ นการต้ า นเชื้ อ
แบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของโรคในปลาน้าจื ดของสารสกัดจาก
มะหาด 100,000 บาท

5. โครงการสภาวะการเตรียมใบมะหาดแห้งต่อสาร
พกฤษเคมี แ ละฤทธิ์ ต้ า นอนุ มู ล อิ ส ระเพื่ อ ใช้ ป ระโยชน์ ท าง
อาหาร 30,000 บาท
6. โครงการการใช้สารสกัดหยาบเพื่อยืดอายุการเก็บ
ผลิตภัณฑ์แพตตี้หมู 80,000 บาท
7. โครงการการสารวจมะหาดภายในมหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ์ พื้นที่ในเมือง 56,600 บาท
8. โครงการการขยายพันธุ์มะหาดในสภาพปลอดเชื้อ
เพื่อการปรับปรุงพันธุ์ 100,000 บาท
9. โครงการการบริ ห ารจั ด การโครงการอนุ รั ก ษ์
พันธุกรรมพืชฯ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 410,000 บาท

แผนภูมิที่ 3.1 สรุปผลการดาเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดาริ
กิจกรรมที่ 1โครงการสวน
ปุาเพื่อการเรียนรู้ ดงโต่ง
โต้น, 150,000
โครงการการบริหาร
จัดการโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชฯ
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์,
410,000

โครงการการขยายพันธุ์
มะหาดในสภาพปลอดเชื้อ
เพื่อการปรับปรุงพันธุ์,
100,000
โครงการการสารวจ
มะหาดภายใน
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
พื้นที่ในเมือง , 56,600

โครงการผลการเสริมสาร
สกัดจากแก่นมะหาดต่อ
ภาวะไขมันในเลือดของ
หนูไมซ์ที่กินอาหารไขมัน
สูง, 140,000

โครงการประสิทธิภาพการ
ยับยั้งเชื้อก่อโรคในอาหาร
ของสารสกัดจากมะหาด,
100,000

โครงการการศึกษา
คุณสมบัติในการต้านเชื้อ
แบคทีเรียที่เป็นสาเหตุ
ของโรคในปลาน้าจืดของ
สารสกัดจากมะหาด,
100,000

โครงการการใช้สารสกัด
หยาบเพื่อยืดอายุการเก็บ
ผลิตภัณฑ์แพตตี้หมู,
80,000

โครงการสภาวะการ
เตรียมใบมะหาดแห้งต่อ
สารพกฤษเคมีและฤทธิ์
ต้านอนุมูลอิสระเพื่อใช้
ประโยชน์ทางอาหาร,
30,000
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ตารางที่ 3.8 จานวนการจัดกิจกรรมหรือโครงการเสริมสร้างจิตสานึกนาไปสู่การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ลาดับ
หน่วยงาน/คณะ
ชื่อผลงาน
งบประมาณ
วัน/เดือน/ปี
1
2
3

4

คณะศิลปศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีสุขภาพ
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีสุขภาพ

โครงการเพิม่ พื้นที่สีเขียว คณะศิลปศาสตร์
โครงการอนุรักษ์ป่าต้นน้า

โครงการปลูกปุาเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูคุณค่าทาง
วัฒนธรรมสาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรม โครงการพื้นที่สเี ขียวคณะศึกษาศาสตร์และ
การศึกษา
นวัตกรรมการศึกษา

10,000
ไม่ใช้
งบประมาณ
ไม่ใช้
งบประมาณ

18 มิถุนายน 2564
17 มีนาคม 2564

50,000

25 สิงหาคม 2564

10 มีนาคม 2564

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
ตารางที่ 3.9 พื้นที่สีเขียวในมหาวิทยาลัยเพิม่ ขึ้น
ลาดับ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
1 โครงการเพิม่ พื้นที่สีเขียว คณะศิลปศาสตร์
2 โครงการพื้นที่สเี ขียวคณะศึกษาศาสตร์และ
นวัตกรรมการศึกษา
3 โครงการเกษตรอาสาพัฒนาคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 1
4 โครงการแปลงผักกลมเกลียวภูมิทัศน์เขียว
ดอกไม้งาม ประจาปีการศึกษา 2564
5 โครงการ การฝึกทักษะงานฟาร์มเพื่อหา
รายได้ระหว่างเรียนของนักศึกษาคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร
6 โครงการปลูกปุาเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูคุณค่าทาง
วัฒนธรรมสาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรธรรมชาติ
7 โครงการอนุรักษ์ป่าต้นน้า
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

วัน/เดือน/ปี
18 มิถุนายน 2564
25 สิงหาคม 2564
5 เมษายน 2564
30 มิถุนายน 2564 – 31
พฤษภาคม 2565
วันที่ 16 สิงหาคม 2564 ถึง
วันที่ 31 สิงหาคม 2564

สถานที่/หน่วยงาน
คณะศิลปศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรม
การศึกษา
สโมสรนักศึกษา
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สโมสรนักศึกษา
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
งานพัฒนานักศึกษา

10 มีนาคม 2564

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสขุ ภาพ

17 มีนาคม 2564

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสขุ ภาพ
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ผลการดาเนินงานโครงการตามเป้าหมายด้านที่ 3 : การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
1. โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว คณะศิลปศาสตร์
งบประมาณ
ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
(บาท)
18 มิถุนายน 2564
10,000

ผลสาเร็จ
เชิงปริมาณ
ต้นไม้ 50 ต้น

เชิงคุณภาพ
เพิ่มสีเขียวให้ครอบคลุมพื้นที่ภายใน
คณะศิลปศาสตร์

วันที่ 18 มิถุนายน 2564 ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาร่วมกันปลูกต้นไม้และจัดวางไม้ประดับหลากหลาย
ชนิ ด บริ เ วณอาคารคณะศิ ล ปศาสตร์ เพื่ อ เสริ ม สร้ า ง ภู มิ ทั ศ น์ ใ ห้ เ อื้ อ อ านวยต่ อ การพั ก ผ่ อ นหย่ อ นใจ และเพื่ อ เสริ ม สร้ า ง
สภาพแวดล้อมของคณะ อันจะทาให้เป็นคณะสีเขียวที่ร่มรื่นสวยงามและน่าอยู่โดยการนาต้นไม้ประดับ บริเวณคณะศิลปศาสตร์
เพื่อสร้างบรรยากาศให้ผู้มาติดต่อประสานงาน รวมทั้งผู้บริหารคณาจารย์และบุคลากร
2. โครงการพื้นที่สีเขียวคณะศึกษาศาสตร์และนวัตรรมการศึกษา
ผลสาเร็จ
งบประมาณ
ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
(บาท)
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
25 สิงหาคม 2564
50,000
จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ 20 คน ภูมทิ ัศน์รอบอาคารเรียนรวมมีความร่มรื่น
สวยงาม และส่งเสริมบรรยากาศทีด่ ีใน
การเรียนรู้ของนักศึกษา

วันที่ 25 สิงหาคม 2564 คณะศึกษาศาสตร์และนวัต กรรมการศึกษา ได้จัดโครงการพื้นที่สีเขียว ณ อาคารเรียนรวม
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่นามน เพื่อเป็นการปรับภูมิทัศน์รอบอาคารเรียนรวมมีความร่มรื่นสวยงาม และส่งเสริมบรรยากาศที่ดีใน
การเรียนรู้ของนักศึกษา
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3. โครงการแปลงผักกลมเกลียวภูมิทัศน์เขียวดอกไม้งาม ประจาปีการศึกษา 2564
ผลสาเร็จ
งบประมาณ
ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
(บาท)
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ถึง
10,000
100 คน
1. นักศึกษาได้ฝึกทักษะและมีความรับผิดชอบ
31 พฤษภาคม 2565
ต่อหน้าที่ที่ได้รับ
2. นักศึกษาเกิดความสามัคคีในการทางาน
เป็นทีม ได้ปลูกฝังและสร้างจิตสานึกที่ดีให้กับตัว
นักศึกษาเอง

สโมสรนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้เล็งเห็นถึงปัญหาเหล่านี้ และต้องการที่จะปรับปรุงแก้ไข
ให้ดีขึ้น จึงจัดทา โครงการ “แปลงผักกลมเกลียวภูมิทัศน์เขียวดอกไม้งาม” ขึ้น โดยมีกิจกรรมการลงแปลง การดูแลภูมิทัศน์และทา
ความสะอาดสถานที่รอบๆบริเวณตึ กคณะเทคโนโลยีการเกษตร ให้สะอาดและสวยงาม เพื่อพัฒนาให้นักศึกษาเกิดจิตสานึกสร้าง
ความตระหนักในคุณค่าของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รักษาความสะอาดของคณะและสถานที่อื่นๆ
4. โครงการ เกษตรอาสาพัฒนาคณะเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 1
ช่วงระยะเวลาดาเนินการ

งบประมาณ (บาท)

วันที่ 5 เมษายน 2564

10,000

เชิงปริมาณ
40 คน

ผลสาเร็จ
เชิงคุณภาพ
1. นักศึกษาได้รู้จักการเสียสละมีความสามัคคี
กันในหมู่คณะและการทางานเป็นทีม
2. ได้ปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่โดยรอบตึก
คณะเทคโนโลยีการเกษตร

วันที่ 5 เมษายน 2564 สโมสรนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญของการ
เสียสละและต้องการที่จะปลูกฝังคุณลักษณะดังกล่าวให้กับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร จึงจัดทาโครงการ “เกษตรอาสา
พัฒนาคณะเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 1” ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรรู้จักการเสียสละและมีความ
สามัคคี เพื่อเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์ของตึกคณะฯ และเป็นการฝึกให้นักศึกษาเป็นบุคคลที่มีความเสียสละและจิตอาสา
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5. โครงการ ปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูคุณค่าทางวัฒนธรรมสาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
ผลสาเร็จ
ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
งบประมาณ (บาท)
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
10 มีนาคม 2564
ไม่ใช้งบประมาณ ผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน 50 คน ปลูกฝังการมีจิตอาสาบาเพ็ญ
ประโยชน์ และรักษาสิ่งแวดล้อม

สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ได้ดาเนินโครงการ
ปลูกปุาเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูคุณค่าทางวัฒนธรรมสาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ในวันที่ 10 มีนาคม 2564
ณ ลานอนุสรณ์สถาน สหัส หาญสินธุ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ เพื่อเป็นการพัฒนาสิง่ แวดแล้อม เพิ่มพื้นที่สเี ขียว
ให้น่าอยูน่ ่าเรียน และเป็นการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังฟื้นฟูคุณค่าทางวัฒนธรรม ปลูกฝังการมีจิตอาสา
บาเพ็ญประโยชน์ และรักษาสิ่งแวดล้อม
6. โครงการอนุรักษ์ป่าต้นน้า
ช่วงระยะเวลาดาเนินการ

งบประมาณ (บาท)

17 มีนาคม 2564

ไม่ใช้งบประมาณ

ผลสาเร็จ
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
ผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน มีจิตอาสาและรักษาสิ่งแวดล้อม
40 คน

สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ได้ดาเนินโครงการอนุรักษ์ปุา
ต้นน้า ในวันที่ 17 มีนาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่นามน เพื่อส่งเสริมความมีจิตสาธารณะของนักศึกษาและปลูกฝัง
จิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและปุาไม้ให้แก่เยาวชน โดยการนาความองค์ความรู้เรื่องการอนุรักษ์ปุาต้นน้าไป
ช่วยเหลือชุมชนของตนหรือชุมชนอื่นๆได้ในอนาคต ซึ่งจะเป็นการสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนให้กับชุมชน
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7. โครงการผลของการเสริมสารสกัดจากแก่นมะหาดต่อภาวะไขมันในเลือดของหนูไมซ์ที่กินอาหารไขมันสูง
ผลสาเร็จ
ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
งบประมาณ (บาท)
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
ปีงบประมาณ 2564
140,000
บทความทางวิชาการ
บทความทางวิชาการระดับชาติ
1 เรื่อง
หรือนานาชาติและอยู่ใน
ฐานข้อมูลวิจัยที่เป็นมาตรฐาน

โครงการผลของการเสริมสารสกัดจากแก่นมะหาดต่อภาวะไขมันในเลือดของหนูไมซ์ที่กินอาหารไขมันสูง ภายใต้โครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ (อพ.สธ.) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบฤทธิ์ของสารสกัดแก่นมะหาดต่อค่าไขมัน
ของเลือด ระดับไขมันไทรกลีเซอไรด์ และคอเลสเตอรอลรวม) ในหนูไมซ์ที่กินอาหารที่มีไขมันสูง และส่งเสริมมูลค่าของพืชมะหาด
ในแง่การใช้เป็นสมุนไพรในการลดระดับไขมันในเลือด
8. โครงการการศึกษาคุณสมบัติในการต้านเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของโรคในปลาน้าจืดของสารสกัดจากมะหาด
ผลสาเร็จ
ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
งบประมาณ (บาท)
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
ปีงบประมาณ 2564
100,000
บทความทางวิชาการ
บทความทางวิชาการระดับชาติ
1 เรื่อง
หรือนานาชาติและอยู่ใน
ฐานข้อมูลวิจัยที่เป็นมาตรฐาน

โครงการการศึกษาคุณสมบัติในการต้านเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของโรคในปลาน้าจืดของสารสกัดจากมะหาด ภายใต้
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ (อพ.สธ.) มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบสมบัติในการต้านเชื้อโรคที่เป็น
สาเหตุของการเกิดโรคในสัตว์น้าจืดของสารสกัดมะหาด ซึ่งข้อมูลนี้สามารถใช้ในการพัฒนาการใช้ประโยชน์จากสารสกัดมะหาดใน
ทางการประมงต่อไป

ด้ า น ที่ 4
บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ที่ มี
ธ ร ร ม า ภิ บ า ล
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สรุปภาพรวมผลการดาเนินงานตามประเด็นแผนปฏิบัติการด้านที่ 4 : บริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ได้วางเป้าหมายตัวชี้วัดตามประเด็นประเด็นแผนปฏิบัติการด้าน
ที่ 4 ด้านบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล ซึ่งผลการดาเนินงานคิด
เป็นค่าน้าหนักร้อยละ 73.47 โดยใช้เป้าหมายในการขับเคลื่อน
การดาเนินงาน 2 เป้าหมาย ได้แก่
เป้า หมายที่ 1 บุค ลากรเป็น คนดีแ ละเก่ ง ยึดหลั ก
คุณธรรมมีจิตสานึก มีความสามารถสูง มุ่ง มั่น และเป็นมือ
อาชีพ
1.1 การบริ ห ารจั ด การที่ ดี มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ มุ่ ง
ผลสัมฤทธิ์เชิงยุทธศาสตร์ (SPBB)
1.2 บริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลให้ มี ค วามคล่ อ งตั ว
เสริมสร้างประสิทธิภาพและคุณภาพ ภายใต้หลักคุณธรรม ยึด
หลักคุณธรรม เป็นคนดีและเก่ง มีจริยธรรม มีจิตสานึก พัฒนา
ขีดความสามารถของบุคลากรให้มีความสามารถสูงเป็นมืออาชีพ
และวางมาตรการที่เหมาะสมกับเส้นทางความก้าวหน้าในสาย
อาชีพ และมีความสุขในการทางาน
1.3 บริ ห ารจั ด การสิ น ทรั พ ย์ เ พื่ อ ก่ อ ให้ เ กิ ด รายได้
สาหรับใช้ประกอบการบริหารจัดการด้านการเงินรวมถึงการเพิม่
ประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัย
เป้ า หมายที่ 2 องค์ ก รมี ค วามโปร่ ง ใส ปลอด
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ทุกภาคส่วนร่วมต่อต้านการ
ทุจริต

2.1 การปฏิบัติร าชการมี ความโปร่งใส ปลอดการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ ทุกหน่วยงานร่วมต่อต้านการทุจริต
และให้ความรู้แก่บุคลากรถึงอันตรายที่เกิดจากการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ จัดให้มีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพ
เพื่ อ ป้ อ งกั น และขจั ด การทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบอย่ า ง
ต่อเนื่อง
2.2 ระบบบริ ห ารงานราชการใหม่ ใ นรู ป แบบที่ มี
ความหลากหลาย ประยุกต์นาเอาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เข้ามาใช้ในการดาเนินงานอย่างเพียงพอ และมีความยืดหยุ่น
ความคล่ อ งตั ว สามารถปรั บ ตั ว เข้ า สู่ ก ารเป็ น ส านั ก งาน
สมัยใหม่ นาไปสู่การเป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง
ทั้ ง นี้ ปี ง บประมาณ 2564 มหาวิ ท ยาลั ย มี ก าร
บริหารจัดการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี โดยมีส่วนร่วม
ของผู้ บ ริ ห ารและบุ ค ลากร มี ก ารก าหนดตั ว ชี้ วั ด ของการ
ด าเนิ น การ เพื่ อ วั ด ความส าเร็ จ ของการด าเนิ น งาน
มหาวิ ท ยาลั ย ส่ ง เสริ ม ให้ บุ ค ลากรสายวิ ช าการและ
สายสนั บ สนุ น ที่ ไ ด้ รั บ การพั ฒ นาความรู้ แ ละทั ก ษะในการ
ปฏิ บั ติ ง านที่ ทั น สมั ย เพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะ ความช านาญ
ความสามารถอย่า งมี ป ระสิท ธิ ภาพมากขึ้ น มี การประเมิ น
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) จากหน่วยงานภายนอก รวมทั้งการติดตามและ
การควบคุมความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เพื่อส่งเสริมเกิด
การพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และความคุ้มค่า

ตารางที่ 3.10 สรุปภาพรวมผลการดาเนินงานโครงการในประเด็นแผนปฏิบัติการด้านที่ 4
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
จานวน งบประมาณเงิน งบประมาณเงิน
เป้าหมายที่
โครงการ/ แผ่นดิน (บาท) รายได้(บาท)
กิจกรรมทั้งหมด
เ ป้ า ห ม า ย ที่ 1 บุ ค ล า ก ร เ ป็ น ค น ดี แ ล ะ เ ก่ ง
31
3,007,330
ยึดหลักคุณธรรมมีจิตสานึก มีความสามารถสูง มุ่งมั่น
และเป็นมืออาชีพ
เป้าหมายที่ 2 องค์กรมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต
1
10,000
และประพฤติมิชอบ ทุกภาคส่วนร่วมต่อต้านการทุจริต
รวมทั้งสิ้น
32
3,017,330
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ผลการ
ดาเนินการ
(โครงการ)
23

1
24
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ผลการดาเนินงานตามประเด็นแผนปฏิบัติการด้านที่ 4 : บริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล
1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและถ่ายทอดตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
ลงสู่การปฏิบัติ
ช่วงระยะเวลา
งบประมาณ
ผลสาเร็จ
ดาเนินการ
(บาท)
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
2020 มิถุนายน 2564 164,674 บาท จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานตามโครงการ
จานวนครั้งที่ดาเนินโครงการ
คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรม การศึกษา

วันที่ 20 มิถุนายน 2564 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและถ่ายทอด
ตัวชี้ วัด ของแผนปฏิบั ติร าชการคณะศึ กษาศาสตร์แ ละนวัต กรรมการศึก ษาลงสู่ก ารปฏิบั ติ ณ โรงแรมบ้ านคุณแม่บู เลอวาร์ ด
อาเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
2. โครงการส่งเสริมกากับติดตามการเข้าสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุนคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ช่วงระยะเวลา
งบประมาณ
ผลสาเร็จ
ดาเนินการ
(บาท)
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
สิงหาคม-กันยายน
ไม่ใช้
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
1. บุคลากรสามารถจัดทาเอกสารวิชาการเพื่อ
2564
งบประมาณ ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร พัฒนาตนเองและพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ
จานวน 7 คน
มากยิ่งขึ้น
2. บุคลากรสามารถสร้างผลงานทีม่ ีคุณค่า
ให้กับองค์กร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้จัดโครงการส่งเสริมกากับติดตามการเข้าสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุนคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร ระหว่างเดือนสิงหาคม-กันยายน 2564 ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เพื่อให้
บุคลากรสามารถจัดทาเอกสารวิชาการเพื่อพัฒนาตนเองและพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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3. โครงการคลินิกให้คาปรึกษาการก้าวสู่ตาแหน่งทางวิชาการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ช่วงระยะเวลา
งบประมาณ
ผลสาเร็จ
ดาเนินการ
(บาท)
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
กุมภาพันธ์- กรกฎาคม
44,940
จานวนกลุ่มเป้าหมายของ
1. จานวนอาจารย์ของคณะเทคโนโลยี
2564
โครงการเป็นอาจารย์ของคณะ การเกษตรที่ยื่นขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
เพิ่มสูงขึ้น
เทคโนโลยีการเกษตร
2. อาจารย์ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร
จานวน 30 คน
ผลิตเอกสารสาหรับประเมินการสอน ตารา
หนังสือ และงานวิจัย ที่จะใช้สาหรับขอกาหนด
ตาแหน่งทางวิชาการได้มาตรฐานตามหลักเกณฑ์

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้จดั กิจกรรมการให้คาปรึกษาอาจารย์ของคณะเทคโนโลยีการเกษตรทีย่ ื่นขอกาหนดตาแหน่ง
ทางวิชาการ ในระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ถึง กรกฎาคม 2564 ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มีผเู้ ข้าร่วม
ร่วมกิจกรรม จานวน 30 คน
4. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร คณะศิลปศาสตร์
ช่วงระยะเวลา
งบประมาณ
ดาเนินการ
(บาท)
เชิงปริมาณ
2 ธันวาคม 2563

14,253

39 คน

ผลสาเร็จ
เชิงคุณภาพ

แผนพัฒนาบุคลากรเป็นรายบุคคล (IDP)

คณะศิ ล ปศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย กาฬสิ น ธุ์ จั ด โครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพบุ ค ลากร คณะศิ ล ปศาสตร์ ได้ รั บ เกี ย รติ จ าก
รองศาสตราจารย์สุบรรณ เอี่ยมวิจารณ์ อาจารย์คณะบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นวิทยากร บรรยาย เรื่อง
หลักการและกระบวนการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลให้กับบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนโดยมีการฝึกปฏิบัติ
เขียนแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล
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5. โครงการพัฒนาผลงานวิชาการและการตีพิมพ์เผยแพร่
ช่วงระยะเวลา
งบประมาณ
ดาเนินการ
(บาท)
เชิงปริมาณ
14-15 สิงหาคม 2564
49,316
45 คน

ผลสาเร็จ
เชิงคุณภาพ
ร้อยละ 86

วันที่ 14-15 สิงหาคม 2564 งานบริการการศึกษาและวิจัย คณะบริหารศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาผลงานวิชาการและการตีพิมพ์
เผยแพร่ เพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้ความเข้าใจในเทคนิคการจัดทาผลงานวิชาการ และผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ ตามนโยบาย
มหาวิทยาลัย เพื่อให้คณาจารย์มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับในการขอตาแหน่งทางวิชา เพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เทคนิควิธีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ จากผู้ทรงคุณวุฒิและเพื่อนร่วมสัมมนา และเพื่อกระตุ้นให้
คณาจารย์ และผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้ความสาคัญในการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการมากขึ้น และพัฒนาคุณอาจารย์ในหลักสูตร
ตามกรอบมาตรฐานประกันคุณภาพการศึกษา
6. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ

ช่วงระยะเวลา
ดาเนินการ

งบประมาณ
(บาท)

21 ธันวาคม 2563

ไม่ใช้
งบประมาณ

ผลสาเร็จ
เชิงปริมาณ

เชิงคุณภาพ

ร้อยละ 80

ร้อยละ100

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ดาเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีสุขภาพ ในวันที่ 21 ธันวาคม 2563 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามเพิ่มพูนความรู้ทักษะ
ประสบการณ์และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุนให้เกิด ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการปฏิบัติงาน ทาให้ได้
เห็นถึงวิธีการในการนามาปรับใช้หรือการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน สามารถนามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการทางานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

ส่ ว น ที่ 3
ภาคนวก

ภาคผนวก ก
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์แผนงาน/โครงการและติดตามข้อมูลผล
การดาเนินงาน ตัวชี้วัด (KPI) ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

