รายงานผลการดาเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เสนอสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
เพือ่ พิจารณาในคราวประชุมครั้งที่ 2/2564
12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

กองนโยบายและแผน สานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
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คานา
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้มีการปรับแผนการดาเนินงานจากการประเมินผลสัมฤทธิ์ตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่ อให้ มีความเหมาะกับศักยภาพของมหาวิทยาลั ยมากขึ้น โดยมี
4 ประเด็นแผนงาน และตัวชี้วัดความสาเร็จตามเป้าประสงค์ 47 ตัวชี้วัด และได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลสัมฤทธิ์แผนงาน/โครงการและติดตามข้อมูลผลการดาเนินงาน ตัวชี้วัด (KPI) ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นกลไกในการติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์แผนงาน/โครงการ และ
ติดตามข้อมูลผลการดาเนินงาน ตัวชี้วัด (KPI) ตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทาให้
ทราบถึงความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค หรือผลกระทบที่เกิดขึ้น นาไปสู่การปรับปรุงและพัฒนามหาวิทยาลัย ให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ในการประเมินผลการดาเนินงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการได้ประเมินความสาเร็จ
ของการบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัด คุณภาพของผลการดาเนิ นงาน รวมทั้งประเมินผลสัมฤทธิ์ในการดาเนินงานระดับ
หน่ วยงาน/คณะ ว่ามีการดาเนิ นการตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ ส่ งผลต่อการบรรลุ
วัตถุป ระสงค์ เป้ าหมายและบรรลุ วิสั ย ทัศน์ ของมหาวิทยาลั ยหรือ ไม่ การดาเนินงานติ ดตามและประเมินผล
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ ครั้งนี้ สาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ทั้งนี้เกิด จากความร่วมมือ ร่วมใจ ความ
มุ่งมั่น และความตั้งใจที่จะพัฒนาและดาเนินการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อมหาวิทยาลัย ตามที่ตนได้รับมอบหมายและ
รับผิดชอบอย่างเต็มกาลังของบุคลากรทุกคน ทุกหน่วยงาน
มหาวิทยาลัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่ ารายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 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
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บทสรุปผู้บริหาร
ตามที่ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ระยะ 5
ปี (พ.ศ. 2563-2567) และแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ในคราว
ประชุมครั้งที่ 11/2562 วันที่ 16 ธันวาคม 2562 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์จึงได้ถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการสู่การ
ปฏิบัติ โดยให้ทุกหน่วยงานมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ และใช้กลไกการจัดสรร
งบประมาณเงินแผ่นดินและงบประมาณารายจ่ายเงินรายได้ในการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนกล
ยุทธ์ส่งผลสู่การบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัด บรรลุเป้าประสงค์ บรรลุประเด็นยุทธศาสตร์ ภายใต้พันธกิจ และวิสัยทัศน์
ตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการดังนี้
สรุ ป ผลการด าเนิ น งานตั ว ชี้ วั ด ตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการ ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน
4 ประเด็นแผนงานพัฒนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และมีตัวชี้วัดความสาเร็จตามเป้าประสงค์ จานวน 47 ตัวชี้วัด
ในภาพรวมมหาวิทยาลัย บรรลุเป้าหมาย 35 ตัวชี้วัด คิดเป็นค่าน้าหนักคะแนนประเมินร้อยละ 80.26 เมื่อเทียบ
เกณฑ์การประเมินผลแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อยู่ในระดับดีมาก บรรลุเป้าหมายที่ได้กาหนดไว้
โดยประเด็น แผนงานด้านที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คิดเป็น ค่าน้าหนักคะแนนประเมินร้อยละ 85.17
ประเด็นแผนงานด้านที่ 2 สร้างความโดดเด่นด้านนวัตกรรมแลเทคโนโลยี คิดเป็น ค่า น้าหนักคะแนนประเมิน
ร้อยละ 81.63 ประเด็นแผนงานด้านที่ 3 เป็นศูนย์กลางและแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตบรรลุเป้าหมายคิดเป็น
ค่าน้าหนักคะแนนประเมินร้อยละ 100 ประเด็นแผนงานด้านที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คิดเป็น ค่า
น้าหนักคะแนนประเมินร้อยละ 62.22
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ส่วนที่ 1 บทนา
ตามบทบัญญัติแห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และ
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 กาหนดให้การบริหาร
ราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรั ฐให้ ส่วนราชการปฏิบัติ กล่าวคือ (1) ก่อนจะดาเนินการตามภารกิจใด
ส่วนราชการต้องจัดทาแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า โดยแผนปฏิบัติราชการต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน
ระยะเวลา และงบประมาณที่จะต้องใช้ในการดาเนินการแต่ละขั้นตอน เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์และตัวชี้วัดความสาเร็จของ
ภารกิจ (2) ให้ส่วนราชการจัดทาแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้น โดยการจัดทาเป็นแผนจะต้องสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่
แถลงต่อรัฐสภา และแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยในแต่ละปีงบประมาณให้ส่วนราชการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีเสนอ
รัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้ว ให้สานักงบประมาณดาเนินการจัดสรรงบประมาณเพื่อปฏิบัติงานให้บรรลุผลสาเร็จในแต่ละ
ภารกิ จตามแผนปฏิ บั ติ ราชการ และในการจั ดท าแผนปฏิ บั ติ ราชการประจ าปี งบประมาณ ฉบั บปรั บแผนกลาง
ปีงบประมาณ ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์ 4 ประการ คือ
1) เพื่อใช้เป็นกรอบ ทิศทางในการบริหารแผนงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ์ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2558 และพระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
2) เพื่อใช้เป็นกลไกในการจัดสรรทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของประเทศ
ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมและของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
3) เพื่อให้สามารถติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ในแต่ละปีงบประมาณ ระยะ 5 ปี
(พ.ศ. 2563-2567) ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์และนโยบายของประเทศ และบรรลุวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
4) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารและถ่ายทอดให้เกิดการรับรู้ความเข้าใจนาไปสู่การปฏิบัติอย่างมีแบบแผน
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
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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”
วิ ทยาเขตกาฬสิ นธุ์ ประกาศในราชกิ จจานุ เบกษา เมื่ อวั นที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2548
สั งกั ดส านั กงานคณะกรรมการการอุ ดมศึ กษา กระทรวงศึ กษาธิ การ ประกอบด้ วย 5
วิทยาเขต คือ วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น สุรินทร์ กาฬสินธุ์ และสกลนคร

ตราสัญลักษณ์ประจา
มหาวิทยาลัย

ตราสัญลักษณ์ประจามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประกอบด้วย: ภายในวงกลม
เป็นรูปดอกบัวบาน 8 กลีบล้อมรอบ ดอกบัวบาน 8 กลีบ หมายถึง ทางแห่งความสาเร็จ
มรรค 8 และความสดชื่นเบิกบานก่อให้เกิดปัญญาแผ่ขจรไปทั่วสารทิศ ภายใต้ดอกบัวเป็น
ดวงตราพระราชลั ญ จกรบรรจุ อ ยู่ หมายถึ ง สั ญ ลั ก ษณ์ แ ละเครื่ อ งหมายประจ าองค์
พระมหากษัตริย์ ของรัชกาลที่ 9 ซึ่งพระองค์เป็นผู้พระราชทานนามว่า “มหาวิทยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคล” บนตรารูปวงกลม มีพระมหาพิชั ยมงกุฎ ครอบ และมีเลข 9 อยู่
หมายถึงรั ช กาลที่ 9 ด้า นล่ า งของตราวงกลมท าพับ กรอบโค้ งรองรับ ชื่อ “มหาวิท ยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน”คั่นปิดหัวท้ายของกรอบด้วยลวดลายดอกไม้ พิมพ์ประจายามทั้ง
สองข้าง หมายถึงความเจริญรุ่งเรื่อง แจ่มใส เบิกบาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
หมายความว่า “มหาวิทยาลัยอันเป็นมงคลแห่งพระราชา”

1.1.2 ประวัติความเป็นมามหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ พอสังเขป
พ.ศ. 2539 การประชุมเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2539 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการจัดตั้ง
สถาบันราชภัฏกาฬสินธุ์

3
พ.ศ. 2540 วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2540 อนุมัติให้มีการจัดตั้งสถาบันราชภัฏใหม่ 5 แห่ง ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ สถาบันราชภัฏชัยภูมิ สถาบันราชภัฏร้อยเอ็ด สถาบันราช
ภัฏศรีสะเกษ สถาบันราชภัฏนครพนม และสถาบันราชภัฏกาฬสินธุ์ โดยโครงการจัดตั้ง
สถาบันราชภัฏกาฬสินธุ์ ตั้งอยู่บนพื้นที่ประมาณ 2,119 ไร่ บ้านหัวงัว ตาบลสงเปลือย
อาเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์
พ.ศ. 2544 วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2544 โครงการจัดตั้งสถาบันราชภัฏกาฬสินธุ์ ได้ยกฐานะเป็น
สถาบันราชภัฏกาฬสินธุ์ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง พร้อมกับสถาบันราชภัฏใหม่อีก 4 แห่ง
จัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติ สถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 โดยแบ่งเป็น 2 คณะและ
4 สานัก คือ คณะวิชาการศึกษาทั่วไป คณะวิทยาการวิชาชีพ สานักงานอธิการบดี สานัก
ส่ งเสริ มการเรี ยนรู้ ส านักวิ จัยและพัฒนาท้องถิ่ น และส านักกิจการนักศึกษา เปิดสอน
2 สาขาวิ ชา ได้ แก่ สาขาวิ ชาวิ ทยาศาสตร์ และสาขาวิ ชาการจั ดการ โดยแบ่ งการจั ด
การศึกษาออกเป็น 4 ระดับ คือ ระดับอนุปริญญา ระดับปริญญาตรี 4 ปี ระดับปริญญาตรี
2 ปี (หลังอนุปริญญา) และระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
พ.ศ. 2547 วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 สถาบันราชภัฏกาฬสินธุ์มีฐานะเป็น “มหาวิทยาลัยราช
ภัฏกาฬสินธุ์ ” ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 โดยให้แบ่งส่วน
ราชการ ตามกฎกระทรวงที่ประกาศเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2548
ตราสั ญลั กษณ์ประจ ามหาวิทยาลั ยราชภัฏ กาฬสิ นธุ์ ประกอบด้ว ย พระราชลั ญจกรประจา
รัช กาลที่ 9 เป็ น ตราลั กษณะรูปไข่ กว้าง 5 เซนติเมตรสู ง 6.7 เซนติเมตรรูปพระที่นั่งอัฏ ทิศ
ประกอบด้วยวงจักรกลาง วงจักรมีอักขระเป็น อุ หรือเลข 9 รอบๆ มีรัศมี แปลความหมายว่า
ทรงมีพระบรมเดชานุภาพในแผ่นดิน โดยที่วันบรมราชาภิเษกตามโบราณราชประเพณีได้เสด็จ
พระทับ พระที่นั่งอัฏ ทิ ศ ราชบัณฑิตเป็นผู้ ถวายน้าอภิเษก 8 ทิศและทิศกลางอีก 1 ทิศ แต่ใน
ตราสัญลักษณ์ประจา
รัชกาลนี้เปลี่ยนจากราชบัณฑิตเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรถวายน้าอภิเษก เพื่อความเป็นเจ้า
มหาวิทยาลัย
ใหญ่ในแผ่นดิน คือพระมหากษัตริย์ นับเป็นครั้งแรกในระบอบประชาธิปไตยที่สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรได้ถวายน้าอภิเษกในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
และในช่วงปลายปี พ.ศ. 2554 คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบ "ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ์ พ.ศ. ..." ซึ่งจะเป็นการควบรวมมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วิทยาเขตกาฬสินธุ์เข้าด้วยกันเป็นมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้มีมติเห็นชอบ "ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
พ.ศ. ..." เพื่อลดความซ้าซ้อนของสถาบันอุดมศึกษาที่ตั้งอยู่ในจังหวัดเดียวกันซึ่งต่อมา ในวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2558
สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ลงมติในวาระ 3 เห็นชอบให้ "ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ.ศ. ..." เมื่อวันที่
8 กันยายน 2558 ในราชกิจจานุ เบกษาได้เผยแพร่ "พระราชบัญญัติมหาวิทยาลั ยกาฬสิ นธุ์ พ.ศ. 2558" มีผลให้
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ สิ้นสุดสถานะความเป็น
สถาบันอุดมศึกษาในวันถัดจากวันที่ประกาศราชกิจจานุเบกษา และเป็นการจัดตั้ง “มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์” ขึ้นในวัน
เดียวกัน
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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
สถานที่ตั้งสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
พิกัดที่ตั้งสานักงานอธิการบดีแห่งใหม่ ได้ทาการย้าย จาก
พื้นที่นามน เลขที่ 13 หมู่ 14 ตาบลสงเปลือย อาเภอนามน
จังหวัดกาฬสินธุ์ 46230 มาเป็นพื้นที่ในเมือง ตั้งอยู่ที่ 62/1
ถนนเกษตรสมบูร ณ์ ตาบลกาฬสิน ธุ์ อาเภอเมือง จังหวัด
กาฬสินธุ์ 46000โทรศัพท์ 043-811128, 08-64584360
โทรสาร 043-813070 สามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติ มได้ที่
เว็ปไซต์ http://www.ksu.ac.th/

สานักงานอธิการบดี

เพื่อเป็นหน่วยงานกลางทาหน้าที่สนับสนุนงานบริหาร
งานวิชาการ งานบริการของมหาวิทยาลัย ช่วยอานวย
ความสะดวกในการประสานงานกับส่วนราชการต่าง ๆ
ให้ บ ริ ก ารส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น กิ จ การทั้ ง ปวงของ
มหาวิ ท ยาลั ย เป็ น ศู น ย์ ก ลางประสานความร่ ว มมื อ
ระหว่างหน่วยงานทั้งภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย
ทุ ก ระดั บ ให้ เ ป็ น ไปอย่ า งรวดเร็ ว และถู ก ต้ อ งตาม
ระเบียบของทางราชการ รวมทั้งสามารถดาเนินงาน
เป็นไปได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ

สานักงานอธิการบดี

รูปที่ 1.2 สถานที่ตั้งสานักงานอธิการบดี ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
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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 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
โครงสร้างส่วนราชการ

ส่วนราชการทีม่ ีฐานะเทียบเท่าคณะ

ส่วนราชการระดับคณะ

ส่วนราชการ สานักงานอธิการบดี

1. สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

กองกลาง

2. สถาบันวิจัยและพัฒนา

กองนโยบายและแผน

1. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
2. คณะบริหารศาสตร์

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 และกรรมการสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

ศาสตราจารย์กิตติคุณ นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ
นายกสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

นายวินัย วิทยานุกูล
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

นายวันชัย รุจนวงศ์

นางวิภาจรีย์ พุทธมิลินประทีป

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ไชยวัฒน์ ค้าชู

ศาสตราจารย์ ดร.อภิรัฐ ศิริธราธิวัตร

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ศาสตราจารย์พิศิษฐ์จาเนียร จวงตระกูล

ศาสตราจารย์ ดร.อลงกลด แทนออมทอง

รองศาสตราจารย์ ดร.ไว จามรมาน

นายจเร พันธุ์เปรื่อง

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

นายสิทธิศักดิ์ ยนต์ตระกูล

นายราชัย อัศเวศน์

พลตารวจตรี มนตรี จรัลพงศ์

รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์เดช สังคพัฒน์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

นางวีณา ภัทรประสิทธิ์

นางนันทิยา แสงโสภาพรรณ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

รูปที่ 1.4 รายนามนายกสภา และกรรมการสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกกาฬสินธุ์

7
กรรมการสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์โดยตาแหน่ง

รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน

นายมนชาย ภูวรกิจ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตาแหน่งอธิการบดี

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตาแหน่ง
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

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

นายธวัชชัย เคหะบาล

นายโสภณ มูลหา

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจา

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจา

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจา

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจา

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจา

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากข้าราชการหรือ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งมิใช่คณาจารย์ประจา

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

นายคารมย์ เรืองไชย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิกร สุรมณี

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากข้าราชการหรือพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา ซึ่งมิใช่คณาจารย์ประจา

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

รูปที่ 1.5 รายนามคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ์
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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
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงกลด พิมพิศาล
ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

รองศาสตราจารย์ ดร.กตัญญู แก้วหานาม
ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสันทิ์ ขจรปัญญาไพศาล
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

ดร.ศักดิเ์ กษม ปานะลาด
ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศาสตรา สหัสทัศน์
ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

รูปที่ 1.6 รายนามผู้บริหารมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิกร สุรมณี
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

ดร.ลิขติ ศิริสันติเมธาคม
ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
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นางปฏิมา บุษราคัม
รักษาราชการแทน
ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กีรวิชญ์ เพชรจุล
คณบดีคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาภาศรี พ่อค้า
คณบดีคณะบริหารศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวลใจ โคตรแสง
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีสุขภาพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรนิ ทร์ พงษ์สกุล
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤชิต แสนปากดี
คณบดีคณะศิลปศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมร มะลาศรี
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และ
นวัตกรรมการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิภา นาสินพร้อม
ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยนันท์ ชมนาวัง
ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

รูปที่ 1.7 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
มาตรฐานหลักสูตรของคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่เน้นการพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทั้งใน
ด้านความรู้ความสามารถในทางปฏิบัติและทฤษฎี มีคุณธรรม มีจิตสาธารณะ และสอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ซึ่งการผลิตบัณฑิตและการพัฒนานักศึกษาถือเป็นพันธกิจหลักที่ สาคัญ
อย่างหนึ่งของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ สาหรับนโยบายในการผลิตบัณฑิตให้มีทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพนั้นต้องให้
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต สังคม ประเทศชาติ และบัณฑิตมีงานทา
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1.4.1 หลักสูตร/สาขาวิชา ที่เปิดสอนประจาปีการศึกษา 2563
(1) หลักสูตร/สาขาวิชา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
หลักสู ตรที่เปิ ดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มีจานวน 13 หลั กสูตร จานวน 13
สาขาวิชา ตารางที่ 1.2 ดังนี้
ตารางที่ 1.2 รายชื่อหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2563
ลาดับ

ระดับการศึกษา

1
2
3
4
5
6
7

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

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

8
9
10
11
12
13

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ปวส.
ปวส.
ปวส.
ปวส.
ปวส.
ปวส.

ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา
ปวส. สัตวศาสตร์
ปวส. พืชศาสตร์
ปวส. เทคโนโลยีการอาหาร
ปวส. ประมง
ปวส. ช่างกลโรงงาน
ปวส. เทคนิคเครื่องกล
ปวส. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบ
อัตโนมัติ
ปวส. เทคโนโลยีโลจิสติกส์และการขนส่ง
ปวส. ไฟฟ้ากาลัง
ปวส. การจัดการทั่วไป
ปวส. การตลาด
ปวส. การบัญชี
ปวส. คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ

ประเภท
หลักสูตร
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST

ลักษณะ
หลักสูตร*
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย

ST
ST
SSH
SSH
SSH
SSH

ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย

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.
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(2) หลักสูตร/สาขาวิชา ระดับปริญญาตรีประจาปีการศึกษา 2562
หลักสูตรที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี มีปริญญาในสาขาวิชารวมทั้งสิ้น 13 สาขาปริญญา
และจานวนทั้งสิ้น 43 หลักสูตร แสดงดังตารางที่ 1.3
ตารางที่ 1.3 รายชื่อหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2562
ลาดับ ระดับการศึกษา
1
2
3
4
5

ระดับปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

ระดับปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี

23
24
25
26
27
28

ระดับปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี

ชื่อปริญญา
วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต

ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา

วท.บ. พืชศาสตร์
วท.บ. สัตวศาสตร์
วท.บ. ประมง
วท.บ. เทคนิคการสัตวแพทย์
วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร**
วิทยาศาสตรบัณฑิต
วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร***
วิทยาศาสตรบัณฑิต
วท.บ. เทคโนโลยีการอาหาร
วิทยาศาสตรบัณฑิต
วท.บ. นวัตกรรมเกษตร***
บริหารธุรกิจบัณฑิต
บธ.บ. การจัดการ
บริหารธุรกิจบัณฑิต
บธ.บ. การตลาด
บริหารธุรกิจบัณฑิต
บธ.บ. การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
บัญชีบัณฑิต
บช.บ. การบัญชี
บริหารธุรกิจบัณฑิต
บธ.บ. ธุรกิจอัฉริยะ
บริหารธุรกิจบัณฑิต
บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
บริหารธุรกิจบัณฑิต
บธ.บ. บริหารธุรกิจ
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต อส.บ. วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
วศ.บ. วิศวกรรมโลจิสติกส์
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต อส.บ. เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต อส.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สถ.บ. การออกแบบอุตสาหกรรม
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบ
อัตโนมัติ***
ครุศาสตรบัณฑิต
ค.บ. การศึกษาปฐมวัย
ครุศาสตรบัณฑิต
ค.บ. ภาษาไทย
ครุศาสตรบัณฑิต
ค.บ. คณิตศาสตร์
ครุศาสตรบัณฑิต
ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป
ครุศาสตรบัณฑิต
ค.บ. คอมพิวเตอร์
ครุศาสตรบัณฑิต
ค.บ. ภาษาอังกฤษ

ประเภท
หลักสูตร
ST
ST
ST
ST
ST

ลักษณะ
หลักสูตร*
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย

ST
ST
ST
SSH
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
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 หลักสูตรเทียบโอนรายวิชา 2 ปี
และหลักสูตรเทียบโอนรายวิชา 3 ปี รวมจานวน 40 หลักสูตร/สาขาวิชา จาแนกเป็น กลุ่มสาขาวิชาด้าน Social
Science and Humanities (SSH) จานวน 21 สาขาวิชา และกลุ่ม สาขาวิชาด้าน 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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ส่วนที่ 2 ผลการดาเนินงานตาม แผนปฏิบัตริ าชการประจาปีงบประมาณ 2563
จากการดาเนินงานที่กล่าวมาข้างต้น มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์จึงได้สรุปผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ภาพรวมมหาวิทยาลัย และจาแนกตามประเด็นแผนปฏิบัติการ
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ดังนี้

2.1 บริบทการจัดทาแผน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยได้ดาเนินการประชุมระดมความคิดเห็นในการจัดทาแผนปฏิบัติ
ราชการมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ระยะ 5 ปี โดยได้ลงพื้นที่แต่ละคณะ/หน่วยงาน (ส่วนงานภายใน) เพื่อให้คณะ/ ผู้บริหาร
บุคลากรทุกคนได้มีส่วนร่วมในการเสนอข้อคิดเห็นและความต้องการพัฒนามหาวิทยาลัย จึงมีข้อสรุปแผนปฏิบัติราชการ
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563-2567) เกิดขึ้น และได้ขับเคลื่อนแผนนาไปสู่การปฏิบัติโดยได้จัดทาแผนปฏิบัติ
ราชการที่สอดรับกับแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี ซึ่งกาหนดเป้าหมายหลัก แผนงานพัฒนา เป้าประสงค์
และแนวทางการพัฒนาสาคัญต่าง ๆ ทั้งนี้สภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้ให้ความเห็นชอบในคราวประชุม 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 บนฐานความรู้
ด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
อันดับ 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”

รูปที่ 2.1 แผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์/แผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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2.2 เกณฑ์การประเมินผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ .ศ.2563
การพิจารณาการให้คะแนนผลการประเมินและหลักเกณฑ์การประเมินผลสาเร็จตามเป้าหมายแผนปฏิบัติ ราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ภาพรวมของมหาวิทยาลั ยกาฬสินธุ์ จึงกาหนดแนวปฏิบัติในเรื่องการประเมินผล
แผนปฏิบัติราชการภาพรวมหาวิทยาลัย ไว้ดังนี้
การคานวณผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ดังนี้
 วัดผลส าเร็ จของการด าเนิ นงานตามเป้าหมายตัวชี้วัดภายใต้แผนปฏิบัติราชการของแต่ละส่ วนราชการ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดย การประเมินผลจะพิจารณาจาก ร้อยละความคืบหน้า/ความสาเร็จของความสาเร็จของ
ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบั ติ ราชการที่สามารถดาเนินการแล้ วเสร็จตามเป้าหมายที่กาหนดเทียบกับแผนการดาเนินงาน
ทั้งหมดที่ได้กาหนดไว้ในคารับรองปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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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
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

16
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. 2563
2.3.1 ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ภาพรวมมหาวิทยาลัย
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มหาวิทยาลั ย บรรลุเป้าหมายที่ได้กาหนดไว้โดยประเด็น
กาฬสิ นธุ์ มี นโยบายให้ ทุ กหน่ วยงานมี ส่ วนร่ วมในการ แผนปฏิบัติการด้านที่ 1 การพัฒนาการจัดการศึกษาให้
วางแผนและก าหนดเป้ าหมายการด าเนิ น งานตาม ทันสมัย มีคุณภาพ และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ คิดเป็น
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดย ค่าคะแนนค่าน้าหนักประเมินร้อยละ 85.17
มีจ านวน 5 ประเด็นแผนปฏิ บั ติ การ และมี ตัวชี้วั ด ประเด็นแผนปฏิบัติการด้านที่ 2 การพัฒนาวิทยาศาสตร์
ความสาเร็ จตามเป้าประสงค์ จ านวน 47 ตัวชี้วัด ใน และนวั ตกรรมเพื่อเศรษฐกิ จฐานราก คิ ดเป็นค่าคะแนน
ภาพรวมมหาวิทยาลัย บรรลุเป้าหมาย 35 ตัวชี้วัด คิด ประเมินค่าน้าหนักร้อยละ 81.63
เป็นค่าคะแนนประเมินค่าน้าหนักร้อยละ 80.26
ประเด็นแผนปฏิบัติการด้านที่ 3 การสร้างการเติบโตบน
ซึ่ ง มหาวิ ท ยาลั ย มี ผ ลการด าเนิ น งานตาม คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ เ ป็ น มิ ต รต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม คิ ด เป็ น ค่ า
แผนปฏิบัติราชการ อยู่ในระดับดีมาก
คะแนนประเมินค่าน้าหนักร้อยละ 100
ประเด็นแผนปฏิบัติการด้านที่ 4 การบริหาจัดการที่มี
ธรรมาภิ บ าล คิ ด เป็ น ค่ า คะแนนประเมิ น ค่ าน้ าหนั ก
ร้อยละ 62.22

ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ
ร้อยละ 19.74

ไม่บรรลุ
12 ตัวชี้วัด

บรรลุเป้าหมาย
35 ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดค่าคะแนนประเมิน
ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุเป้าหมาย

ร้อยละ 80.26

แผนภูมิที่ 2.1 ผลการดาเนินงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการในภาพรวมของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
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2.4 ผลการดาเนินงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จาแนกตามประเด็น
แผนปฏิบัติการ
ตารางที่ 2.1 ผลการดาเนินงานตัวชี้วัดตามตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จาแนกตามประเด็นแผนปฏิบัติราชการ ภาพรวมของมหาวิทยาลัย
ประเด็นแผนปฏิบัติราชการ
1. การพัฒนาการจัดการศึกษาให้ทันสมัย มีคุณภาพ
และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
2. การพัฒนาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจฐานราก
3. การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม
4. การบริหาจัดการที่มีธรรมาภิบาล
รวมตัวชี้วัด
ผลรวมคะแนนค่าน้าหนักเฉลี่ยร้อยละ

ตัวชี้วัดบรรลุ ตัวชี้วัดไม่ รวม ค่าน้าหนัก
เป้าหมาย
บรรลุ ตัวชี้วัด
13
5
18
75
7
5

2
-

9
5

21
19

7
35
80.26

5
12

12
47

45
188

สรุปร้อยละความสาเร็จ จาแนกตามประเด็น
แผนปฏิบัติราชการภาพรวมมหาวิทยาลัย
120
100

100.00
85.17

81.63

80

62.22
60
40
20
0

ประเด็นด้านที่ 1

ประเด็นด้านที่ 2

ประเด็นด้านที่ 3

ประเด็นด้านที่ 4

แผนภูมิที่ 2.2 ผลการดาเนินงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ 2563
ภาพรวมมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
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ตารางที่ 2.2 รายงานผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ภาพรวมมหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์/
ลาดับ เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด
(KPI)

เป้าหมาย
ภาพรวม
มหาวิทยาลัย

ผลค่าเป้าหมาย

ค่า
ผลค่า
น้าหนัก น้าหนัก

หลักฐานอ้างอิง

ประเด็นแผนงานด้านที่ 1 : การพัฒนาการจัดการศึกษาให้ทันสมัย มีคุณภาพ และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
เป้าหมายที่ 1 บัณฑิตที่มีคุณธรรม คุณภาพ และมีสมรรถนะในระดับสากล
แนวทางการพัฒนาที่ 1 บัณฑิตมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์เป็นคนดี และมีสมรรถนะในระดับสากล หรือ บัณฑิตของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
เป็นผู้มีทักษะทางด้านวิชาชีพ และมีสมรรถนะในระดับสากล ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์
1 ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละ
ร้อยละ 50
ร้อยละ 18.19
5
3
รายงานผลการสอบสมรรถนะทักษะและ
ของนักศึกษาชั้นปี
ความรู้ความสามารถด้านดิจิทัลร้อยละ 18.19
สุดท้ายสอบผ่าน
ข้อมูล : สานักส่งเสริมวิชาการและ
เกณฑ์เทคโนโลยี
งานทะเบียน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
สารสนเทศตามที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
2 ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละ
ร้อยละ 30
ร้อยละ 48.67
5
5
รายงานผลการสอบผ่านเกณฑ์การ
ของนักศึกษาชั้นปี
ทดสอบความรู้หรือความสามารถ
สุดท้ายทีส่ อบผ่าน
ด้านภาษาต่าง ประเทศตามที่มหาวิทยาลัย
เกณฑ์การทดสอบ
กาหนด นักศึกษาสมัครทั้งหมด 113 คน
ความรู้หรือ
สอบผ่านเกณฑ์ 55 คน คิดเป็นร้อยละ 48.67
ความสามารถด้าน
ข้อมูล : ศูนย์ภาษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ภาษาต่างประเทศ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
ตามที่มหาวิทยาลัย
กาหนด
3 ตัวชี้วัดที่ 3 คุณภาพ
ระดับ 5
ระดับ 4.09
5
5
รายงานข้อมูลจากตัวบ่งชี้ คุณภาพบัณฑิต
บัณฑิตตามกรอบ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษา
มาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติ ในระบบ CHE QA
ระดับอุดมศึกษา
ข้อมูล : สานักส่งเสริมวิชาการและ
แห่งชาติ
งานทะเบียน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
4 ตัวชี้วัดที่ 4 ร้อยละ
ร้อยละ 80
ร้อยละ 88
4
4
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการ
ของบัณฑิตมีงานทา
ให้บริการศิษย์เก่า ประจาปีการศึกษา 2561
หรือประกอบอาชีพ
ข้อมูล : สานักส่งเสริมวิชาการและ
อิสระภายใน 1 ปี
งานทะเบียน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
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ประเด็นยุทธศาสตร์/
ลาดับ เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด
(KPI)

เป้าหมาย
ภาพรวม
มหาวิทยาลัย

ผลค่าเป้าหมาย

ค่า
ผลค่า
น้าหนัก น้าหนัก

5

ตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยละ
ของนักศึกษาได้งาน
ทาก่อนสาเร็จ
การศึกษา

ร้อยละ 3

ร้อยละ 1.24

4

1

6

ตัวชี้วัดที่ 6 ร้อยละ
ของบัณฑิตสอบผ่าน
เกณฑ์หรือได้รับใบ
ประกอบวิชาชีพต่อ
จานวนบัณฑิตที่เข้า
ทดสอบ

ร้อยละ 60

ร้อยละ 99.38

5

5

7

ตัวชี้วัดที่ 7 ร้อยละ
ของผลการรับ
นักศึกษาได้ตาม
แผนการรับประจาปี
การศึกษา

ร้อยละ 80

ร้อยละ 64.93

5

2

8

ตัวชี้วัดที่ 8 บัณฑิตที่
สาเร็จการศึกษาเป็น
ผู้ประกอบการใหม่
(Start-Up)

3 คน/ราย

1 คน/ราย

3

1

แนวทางการพัฒนาที่ 2 ความเข้มแข็งของหลักสูตร อาจารย์ และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

หลักฐานอ้างอิง
รายงานข้อมูลจากตัวบ่งชี้ที่ 2.2
ร้อยละของนักศึกษาได้งานทาก่อนสาเร็จ
การศึกษา
ข้อมูล : สานักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
1) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการท่องเที่ยว
2) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
3) หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ
4) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
- สาขาวิชาภาษาไทย
- สาขาวิชาคณิตศาสตร์
- สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
- สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
ข้อมูล : สานักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
แผนการรับนักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ประจาปีการศึกษา 2563 จานวน 1,788 ราย
นักศึกษารายงานตัว จานวน 1,161 ราย
คิดเป็นร้อยละ 64.93
ข้อมูล : สานักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
1) นายรัตติกร รัตนบุดตา (ผู้ประกอบการ)
ข้อมูล : รายงานตัวชี้วัดหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ
(UBI) ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
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ประเด็นยุทธศาสตร์/
ลาดับ เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด
(KPI)

เป้าหมาย
ภาพรวม
มหาวิทยาลัย

ผลค่าเป้าหมาย

ค่า
ผลค่า
น้าหนัก น้าหนัก

หลักฐานอ้างอิง

9

ตัวชี้วัดที่ 9 ผลการ
ประกันคุณภาพ
ระดับมหาวิทยาลัย

คะแนน 3.51

คะแนน 3.88

4

4

10

ตัวชี้วัดที่ 10
พัฒนาหลักสูตรการ
เรียนการสอนใน
มหาวิทยาลัยเป็น
แบบบูรณาการการ
เรียน-การสอนควบคู่
กับการทางาน
Work–Integrated
Learning: WIL หรือ
ระบบสหกิจศึกษา
(Co-operative
Education: Co-op)
ตัวชี้วัดที่ 11
จานวนหลักสูตร
ระดับปริญญาตรีที่
ตรงกับทิศทางการ
พัฒนาของประเทศ
(สอดคล้องกับ
S-Curve/NewS-Curve/ 10 กลุ่ม
อุตสาหกรรม)
ตัวชี้วัดที่ 12 จานวน
หลักสูตรประเภท
Non-Degree ที่ตรง
กับทิศทางการพัฒนา
ของประเทศ
(สอดคล้องกับSCurve/New-S-

ร้อยละ 50

ร้อยละ 53.06

5

5

3 หลักสูตร

2 หลักสูตร

5

4

1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการการดูแลผูส้ ูงอายุ
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสขุ ภาพ
2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา
นวัตกรรมเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ข้อมูล : สานักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

3 หลักสูตร

73 หลักสูตร

5

5

การพัฒนาหลักสูตรประเภท Non-Degree
จานวน 73 หลักสูตรซึ่งมาจากทุกคณะและ
หน่วยงานในมหาวิทยาลัย เป็นทั้งหลักสูตร
ระยะสั้นและหลักสูตรระยะยาว
ข้อมูล : สานักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

11

12

รายงานผลการการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562
ข้อมูล : สานักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
จานวนหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอน
ควบคู่กับการทางาน (Work–Integrated
Learning: WIL) หรือระบบสหกิจศึกษา
(Co-operative Education: Co-op)
จานวน 26 หลักสูตร
ข้อมูล : สานักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

22
ประเด็นยุทธศาสตร์/
ลาดับ เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด
(KPI)

เป้าหมาย
ภาพรวม
มหาวิทยาลัย

ผลค่าเป้าหมาย

ค่า
ผลค่า
น้าหนัก น้าหนัก

หลักฐานอ้างอิง

Curve/ 10 กลุ่ม
อุตสาหกรรม)

13

ตัวชี้วัดที่ 13
30 โครงการ/
52 โครงการ/
กิจกรรมหรือ
กิจกรรม
กิจกรรม
โครงการที่ทางาน
ร่วมกับเครือข่าย
ภาคเอกชน ภาครัฐ
สถานศึกษา ทั้งใน
และต่างประเทศ
ภายใต้กรอบ MOU
เป้าหมายที่ 2 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม

4

4

ข้อมูล : รายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติ
ราชการปี 2563 ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

แนวทางการพัฒนาที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งในสถาบันทางศาสนา เพื่อเผยแผ่หลักคาสอนทางศาสนาที่สอดคล้องกับการดาเนินชีวิต
ตลอดจนการสืบสาน การอนุรักษ์และสืบทอดประเพณีสาคัญทางศาสนาและเทศกาลสาคัญของไทย
14 ตัวชี้วัดที่ 14 ร้อยละ
ร้อยละ 85
ร้อยละ 85
3
3
ข้อมูล : รายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ
ของจานวนนักศึกษา
ปี 2563 ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
หรือบุคลากรที่เข้า
ร่วมโครงการทาง
ศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม ทั้งภายใน
และภายนอก
มหาวิทยาลัย
เป้าหมายที่ 3 การส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม
แนวทางการพัฒนาที่ 4 การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน เพื่อการสร้างความเข้มแข็งให้ชมุ ชนในการจัดกิจกรรม
ทางด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น และการนาเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในการทากิจกรรมการอนุรักษ์และสืบทอดประเพณีและวัฒนธรรม
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ประเด็นยุทธศาสตร์/
ลาดับ เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด
(KPI)

เป้าหมาย
ภาพรวม
มหาวิทยาลัย

ผลค่าเป้าหมาย

ค่า
ผลค่า
น้าหนัก น้าหนัก

หลักฐานอ้างอิง

15

ตัวชี้วัดที่ 15 จานวน
7 ผลงาน
11 ผลงาน
3
3
ข้อมูล : รายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติ
ผลงานที่ได้รับรางวัล
ราชการปี 2563 ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
ในระดับจังหวัดหรือ
ภูมิภาคหรือ
ระดับชาติหรือ
นานาชาติทางด้าน
ศาสนาหรือศิลปะ
หรือวัฒนธรรมหรือ
กีฬาหรืออนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนาที่ 5 การส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม เพื่อสร้างความตระหนักให้ประชาชนรู้จกั
หน้าที่ของตนเอง เห็นคุณค่าและความสาคัญในการประกอบสัมมาอาชีพ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและต่อผู้อื่น เป็นพลเมืองที่ดี และ
ส่งเสริมให้มีวัฒนธรรมการทางานเพื่อส่วนรวม
16 ตัวชี้วัดที่ 16 จานวน
7 โครงการ/
15 โครงการ/
3
3
ข้อมูล : รายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติ
โครงการหรือ
กิจกรรม
กิจกรรม
ราชการปี 2563 ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
กิจกรรมด้านการมีจิต
อาสาหรือจิต
สาธารณะและความ
รับผิดชอบต่อสังคม
ของมหาวิทยาลัย
เป้าหมายที่ 4 การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬา
แนวทางการพัฒนาที่ 6 พัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ ึงประสงค์ตามกรอบ TQF
17 ตัววชี้วัดที่ 17 ร้อย
ร้อยละ 80
ร้อยละ 85
4
4
ข้อมูล : รายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติ
ละของนักศึกษาที่เข้า
ราชการปี 2563 ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
ร่วมกิจกรรมผ่านตาม
เกณฑ์ระบบทะเบียน
กิจกรรมนักศึกษาต่อ
นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย
ที่เข้าระบบทะเบียน
กิจกรรมนักศึกษา
แนวทางการพัฒนาที่ 7 การส่งเสริมการออกกาลังกาย กีฬาและนันทนาการ เพื่อสร้างโอกาสและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในกิจกรรมกีฬา
อย่างต่อเนื่อง การปลูกฝังให้มีคุณธรรมของความเป็นนักกีฬา มีระเบียบ วินัย รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย รวมถึงการพัฒนาบุคลากรและโครงสร้าง
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ประเด็นยุทธศาสตร์/
ลาดับ เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด
(KPI)

เป้าหมาย
ภาพรวม
มหาวิทยาลัย

ผลค่าเป้าหมาย

ค่า
ผลค่า
น้าหนัก น้าหนัก

หลักฐานอ้างอิง

พื้นฐาน ด้านอุปกรณ์ สถานที่และสิ่งอานวยความสะดวกทางกีฬาและนันทนาการที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
18

ตัวชี้วัดที่ 18 ร้อยละ
ของจานวนนักศึกษา
หรือบุคลากรที่เข้า
ร่วมโครงการหรือ
กิจกรรมด้านการ
ส่งเสริมการออก
กาลังกาย กีฬาและ
นันทนาการ ทั้ง
ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย

ร้อยละ 85

ร้อยละ 87.17

3

3

แบบรายงานผลการดาเนินโครงการแข่งขัน
กีฬาสานสัมพันธ์บุคลากรมหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ์ ประจาปี 2563

เฉลี่ยผลสาเร็จของการดาเนินงานแผนปฏิบัติการด้านที่ 2 คิดเป็นร้อยละ 85.17
ประเด็นแผนงานด้านที่ 2 : การพัฒนาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจฐานราก
เป้าหมายที่ 1 การพัฒนากาลังคนและองค์ความรู้ด้านการวิจัยและนวัตกรรม
แนวทางการพัฒนาที่ 1 สร้างระบบงานวิจัยและพัฒนาศักยภาพของนักวิจัย
19 ตัวชี้วัดที่ 19
12 บทความ
52 บทความ
4
บทความวิจัยที่ได้รับ
การตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการ
ระดับชาติหรือ
นานาชาติตามเกณฑ์
มาตรฐานของ ก.พ.อ.
20 ตัวชี้วัดที่ 20
2 โครงการ/
3 โครงการ/
2
โครงการทีส่ นับสนุน
กิจกรรม
กิจกรรม
การสร้างระบบวิจยั
และพัฒนาศักยภาพ
นักวิจัย
แนวทางการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะเพื่ออนาคต

4

รายงานตัวชี้วัดแผนปฏิบัตริ าชการ
ปีงบประมาณ 2563
ข้อมูล : รายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ
ปี 2563 ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

2

1) โครงการการใช้ประโยชน์ และพัฒนา
ผลิตภัณฑ์จากมะม่วงมหาชนกในจังหวัด
กาฬสินธุ์
2) โครงการยกระดับพืชสมุนไพรไทยจากการ
ผลิตระดับชุมชนสูเ่ ชิงพาณิชย์
3) โครงการสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย

25
ประเด็นยุทธศาสตร์/
ลาดับ เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด
(KPI)
21

ตัวชี้วัดที่ 21 ร้อยละ
ของผลงานทาง
วิชาการหรือ
ผลงานวิจัยหรือ
สิ่งประดิษฐ์
นวัตกรรมหรืองาน
สร้างสรรค์และ
นาไปใช้ประโยชน์ต่อ
ชุมชนภายใน
ระยะเวลา 1 ปี

เป้าหมาย
ภาพรวม
มหาวิทยาลัย

ผลค่าเป้าหมาย

ร้อยละ 50

ร้อยละ 60

ค่า
ผลค่า
น้าหนัก น้าหนัก
4

4

เป้าหมายที่ 2 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม
แนวทางการพัฒนาที่ 3 การวิจัยและนวัตกรรมด้านทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและการเกษตร
22 ตัวชี้วัดที่ 22 จานวน
2 ผลงาน
5 ผลงาน
5
5
ผลงานวิจัยหรือ
นวัตกรรมทีส่ ร้าง
มูลค่าเพิม่ ให้แก่
ผลผลิตทาง
การเกษตรหรือสร้าง
โอกาสทางการตลาด

หลักฐานอ้างอิง
1) โครงการวิจัย เรื่อง การศึกษาแนวทางการ
จัดการนวัตกรรมการผลิตและการแปรรูป
พุทราเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าของชุมชนบ้าน
โพน อาเภอคาม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
2) โครงการวิจัย พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น
การทาผลิตภัณฑ์ “มาลัยไม้ไผ่”
ด้วยกระบวนการเรียน
3) ชุดไถหัวหมูสาหรับไถกลบตอซังข้าวหลัง
การเก็บเกี่ยว ติดท้ายรถแทรกเตอร์
ขนาดเล็ก
4) โครงการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์โดยชุมชนมีส่วน
ร่วมในจังหวัดกาฬสินธุ์
5) ชุดไถหัวหมูสาหรับไถกลบตอซังข้าวหลัง
การเก็บเกี่ยว ติดท้ายรถแทรกเตอร์ขนาด
เล็ก

1) แผนงาน : การใช้ประโยชน์ และการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์จากมะม่วงมหาชนก ใน
จังหวัดกาฬสินธุ์
2) โครงการผลิตผลิตภัณฑ์จากมะม่วงมหา
ชนกโดยการใช้สารประกอบพอลิแซ็กคา
ไรด์
3) การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการ
การวิเคราะห์ต้นทุนและกลไกช่องทาง
การตลาด เชิงสร้างสรรค์ของกลุ่มทอผ้า
บ้านกุดหว้า จังหวัดกาฬสินธุ์
4) การศึกษาแนวทางการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรมการ
ลิตแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลาเขื่อนลา
ปาว จังหวัดกาฬสินธุ์

26
ประเด็นยุทธศาสตร์/
ลาดับ เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด
(KPI)

เป้าหมาย
ภาพรวม
มหาวิทยาลัย

ผลค่าเป้าหมาย

ค่า
ผลค่า
น้าหนัก น้าหนัก

หลักฐานอ้างอิง
5) การศึกษาการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ผู้ผลิตและแปรรูปปลาในพื้นที่จังหวัด
กาฬสินธุ์

แนวทางการพัฒนาที่ 4 การวิจัยและนวัตกรรมด้านสังคมสูงอายุ สังคมคุณภาพและความมัน่ คง
23 ตัวชี้วัดที่ 23 ผลงาน
2 ผลงาน
1
5
4
โครงการองค์ความรู้ด้านอารยสถาปัตย์สาหรับ
การวิจัย นวัตกรรมที่
ผู้สูงอายุ ในชนบทตามวัฒนธรรมอีสาน
ส่งเสริม สนับสนุน
ข้อมูล : รายงานผลโครงการสถาบันวิจัย
ด้านสุขภาพวะ
และพัฒนา วันที่ 30 กันยายน 2563
สาหรับผู้สูงอายุและ
คนพิการ
แนวทางการพัฒนาที่ 5 ยกระดับความสามารถการแข่งขันสาหรับเศรษฐกิจฐานรากและชุมชน
24 ตัวชี้วัดที่ 24
2 โครงการ/
3 โครงการ/
3
5
แผนงาน : การพัฒนาการจัดการการผลิตและ
โครงการพัฒนา
กิจกรรม
กิจกรรม
นวัตกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปลา สู่การ
และยกระดับ
ท่องเที่ยววิถีชุมชน เขื่อนลาปาว จังหวัด
ความสามารถของ
กาฬสินธุ์
ผู้ประกอบการ
1) การศึกษาแนวทางการประยุกต์ใช้
วิสาหกิจชุมชน
เทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรมการ
กลุ่มอาชีพด้านการ
ผลิตแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลา เขื่อนลาปาว
ท่องเที่ยววัฒนธรรม
จังหวัดกาฬสินธุ์
และการแพทย์
2) การศึกษาการพัฒนาการรวมกลุ่มวิสาหกิจ
สุขภาพ
ชุมชนผู้ผลิตและแปรรูปปลาในพื้นที่จังหวัด
กาฬสินธุ์
3) การพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์ผ่านประสบการณ์เรียนรู้วิถี
ชุมชนประมงน้าจืดเขื่อนลาปาวจังหวัด
กาฬสินธุ์

27
ประเด็นยุทธศาสตร์/
ลาดับ เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด
(KPI)
25

26

ตัวชี้วัดที่ 25
ผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมทีม่ ีการ
นามาต่อยอดการ
ส่งเสริมการผลิตของ
อุตสาหกรรมขนาด
เล็กและขนาดกลาง
(SMEs)

เป้าหมาย
ภาพรวม
มหาวิทยาลัย

ผลค่าเป้าหมาย

2 ผลงาน

5 ผลงาน

ค่า
ผลค่า
น้าหนัก น้าหนัก
5

5

หลักฐานอ้างอิง
แผนงาน : การถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องสกัด
น้ามันหมูแบบแยกกากเพื่อผลิตน้ามันเชื้อเพลิง
สาหรับพลังงานทดแทน
1) ต้นแบบเครื่องสกัดน้ามันหมูแบบแยกกาก
เพื่อผลิตน้ามันเชื้อเพลิง
2) การวิเคราะห์คณ
ุ ค่าทางอาหารของ
กากมันหมู
3) ออกแบบและสร้างเครื่องสกัดน้ามันหมู
แบบแยกกากเพื่อผลิตน้ามันเชื้อเพลิง
สาหรับใช้ในอุตสาหกรรมจริง
4) การถ่ายทอดเทคโนโลยีสผู่ ู้ประกอบการ
และผูส้ นใจ แผนงาน: ทฤษฎีและ
แบบจาลองในอุปกรณ์อิเล็กตรอนเดี่ยว
5) การศึกษาปรากฏการณ์ขัดขวาง
แบบคูลอมบ์ของสามควอนตัมดอทแบบ
สองทางด้วยวิธีควอนตัมมอนติคาร์โล
1) โครงการยกระดับเส้นไหมพันธุ์ไทยพื้นบ้าน
สู่มาตรฐานสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
2) โครงการยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิต
ของชุมชนผ้าทอพื้นเมืองย้อมสีธรรมชาติ
จังหวัดกาฬสินธุ์
ข้อมูล : รายงานผลโครงการสถาบันวิจัย
และพัฒนา วันที่ 30 กันยายน 2563

ตัวชี้วัดที่ 26
2 โครงการ/
2 โครงการ/
5
5
โครงการทีส่ ่งเสริม
กิจกรรม
กิจกรรม
และผลักดัน
ผลิตภัณฑ์ชุมชนให้
เกิดการยอมรับและ/
หรือการรับรอง
เครื่องหมายคุณภาพ
สินค้า
เป้าหมายที่ 4 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่
แนวทางการพัฒนาที่ 6 การวิจัยและนวัตกรรมสาหรับเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนนวัตกรรม
27 ตัวชี้วัดที่ 27
2 โครงการ/
2 โครงการ/
5
5
1) โครงการยกระดับเส้นไหมพันธุ์ไทย
โครงการที่ส่งเสริม
กิจกรรม
กิจกรรม
พื้นบ้านสู่มาตรฐานสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
และพัฒนาการพึ่งพา
2) โครงการยกระดับรายได้และคุณภาพ
ตนเองเพือ่ ยกระดับ
ชีวิตของชุมชนผ้าทอพื้นเมืองย้อมสีธรรมชาติ
การสร้างรายได้ของ
จังหวัดกาฬสินธุ์
ชุมชน

28
ประเด็นยุทธศาสตร์/
ลาดับ เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด
(KPI)

เป้าหมาย
ภาพรวม
มหาวิทยาลัย

ผลค่าเป้าหมาย

ค่า
ผลค่า
น้าหนัก น้าหนัก

หลักฐานอ้างอิง

28

ตัวชี้วัดที่ 28
2 โครงการ/
2 โครงการ/
3
3
1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงไหม
โครงการทีส่ ร้าง
กิจกรรม
กิจกรรม
เพื่อลดการนาเข้า
มูลค่าเพิม่ ของ
2) โครงการยกระดับเส้นไหมพันธุ์ไทยพื้นบ้าน
ทรัพยากรหรือ
สู่มาตรฐานสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
วัฒนธรรมในพื้นที่
เป้าหมายที่ 5 การบูรณาการข้ามศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและการพัฒนาเชิงพื้นที่เป้าหมาย
แนวทางการพัฒนาที่ 7 การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
29 ตัวชี้วัดที่ 29 จานวน
7 หมู่บ้าน
4 หมู่บ้าน
หมู่บ้านต้นแบบที่
ได้รับการพัฒนาบน
ฐานวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี นวัตกรรม

4

2

1) โครงการหมู่บ้านต้นแบบคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพบ้านแก้ง
นคร ตาบลนิคม อาเภอสหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์
2) โครงการกฎหมายเคลื่อนที่เพือ่ พัฒนา
ความยั่งยืนสุ่ชุมชน
3) โครงการหมู่บ้านต้นแบบมหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ์ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ตาบลหนองแวง อาเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
4) บ้านหนองบัว ตาบลเจ้าท่า
อาเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

29
ประเด็นยุทธศาสตร์/
ลาดับ เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด
(KPI)
30

ตัวชี้วัดที่ 30 การบูร
ณาการข้ามศาสตร์
เพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่นและการ
พัฒนาเชิงพื้นที่
เป้าหมายเพื่อแก้ไข
ปัญหาความยากจน
ลดความเหลื่อมล้า
และยกระดับคุณภาพ
ชีวิต

เป้าหมาย
ภาพรวม
มหาวิทยาลัย

ผลค่าเป้าหมาย

2 โครงการ/
กิจกรรม

9 โครงการ/
กิจกรรม

ค่า
ผลค่า
น้าหนัก น้าหนัก
4

4

หลักฐานอ้างอิง
1) โครงการ : ยกระดับรายได้และคุณภาพ
ชีวิตของชุมชนผ้าทอพื้นเมืองย้อมสี
ธรรมชาติ จังหวัดกาฬสินธุ์
2) โครงการ : ยกระดับเส้นไหมพันธุ์ไทย
พื้นบ้านสู่มาตรฐานสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
3) โครงการ : การยกระดับผลิตภัณฑ์ผา้ ทอ
ดั้งเดิมกาฬสินธุ์สสู่ ากล
4) โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องทอผ้า
พื้นเมืองแบบกึ่งอัตโนมัติ
5) เพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงไหมเพื่อลดการ
นาเข้า
6) โครงการ : พัฒนาการผลิตผงสีจากวัสดุ
ธรรมชาติสาหรับการย้อมเส้นไหมตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
7) การจัดทาสื่อมัลติมเี ดียบุค๊ นาเสนอเรื่องราว
ของผ้าไหมแพรวาประชาสัมพันธ์ศูนย์
ความเป็นเลิศด้านสิ่งทอพื้นบ้าน แพรวา
กาฬสินธุ์
8) การจัดทาวีดีโอไวรัลเรื่องราวผ้าไหมแพรวา
กาฬสินธุ์
9) บริหารจัดการโครงการศูนย์ความเป็นเลิศ
ด้านสิ่งทอพื้นบ้าน

เฉลี่ยผลสาเร็จของการดาเนินงานแผนปฏิบัติการด้านที่ 2 คิดเป็นร้อยละ 81.63

30
ประเด็นยุทธศาสตร์/
ลาดับ เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด
(KPI)

เป้าหมาย
ภาพรวม
มหาวิทยาลัย

ผลค่าเป้าหมาย

ค่า
ผลค่า
น้าหนัก น้าหนัก

หลักฐานอ้างอิง

ประเด็นแผนงานด้านที่ 3: การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
เป้าหมายที่ 1 ให้ความสาคัญในการอนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมที่มีคุณค่าต่อระบบนิเวศน์และ/หรือ
มีความสาคัญทางเศรษฐกิจและภูมิปัญญาท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนาที่ 1 อนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
31 ตัวชี้วัดที่ 31 ผลงาน
3 เรื่อง
3 เรื่อง
4
4
1) ปัจจัยที่มีผลต่อการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
การเผยแพร่ต่อสาร
มะหาดในสภาพปลอดเชื้อ EFFECTS
ธารณชนจากการ
ON Artocarpus lakoocha Roxb. IN
สนองงานในโครงการ
VITRO CULTURE งานประชุมวิชาการ
พระราชดาริหรือ
และนิทรรศการ ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัย
โครงการอนุรักษ์
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
พันธุกรรมพืชหรือ
2) การถ่ายทอดการใช้ประโยชน์จากผล
โครงการภายใต้หลัก
มะหาดในการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร
ปรัชญาเศรษฐกิจ
วันที่ 17-18 ก.ค. 2563
พอเพียง
3) การขยายพันธุ์มะหาดในสภาพปลอด
เชื้อเพื่อการปรับปรุงพันธุ,์ การ
เพาะเลี้ยงเห็ดถั่งเช่าสีทองในสูตร
อาหารเทียมโดยใช้ข้าวเป็น
องค์ประกอบหลัก, การตรวจสอบความ
เป็นพิษต่อเซลล์ของสารสกัดแก่น
มะหาดในเซลล์มะเร็งท่อน้าดี ผลของ
การใช้ปวกหาดต่อพยาธิในระบบ
ทางเดินอาหารและการเจริญเติบโตของ
แพะเนื้อลูกผสม, ประสิทธิภาพของสาร
สกัดฟีนอลิก จากใบมะหาดในการกาจัด
เห็บโค, การศึกษาสมบัติของสารสกัด
มะหาดในการต้านการเจริญของเชื้อ
แบคทีเรียดื้อยา, การศึกษาสมบัตทิ าง
กายภาพและชีวภาพของน้ามันหอม
ระเหยจากพรรณไม้หอมในท้องถิ่นเพื่อ
การประยุกต์ใช้อย่างยั่งยืน

31
ประเด็นยุทธศาสตร์/
ลาดับ เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด
(KPI)

เป้าหมาย
ภาพรวม
มหาวิทยาลัย

ผลค่าเป้าหมาย

ค่า
ผลค่า
น้าหนัก น้าหนัก

หลักฐานอ้างอิง

เป้าหมายที่ 2 ส่งเสริม/สนับสนุนการอนุรักษ์และการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดต้นทุนด้านสาธารณูปโภคด้วยการส่งเสริม
ผ่านเครื่องมือและกลไกต่างๆ
แนวทางการพัฒนาที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานโดยลดความเข้มข้นของการใช้พลังงาน และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพิ่มพื้นที่สีเขียว
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย
32 ตัวชี้วัดที่ 32 จานวน
7 โครงการ/
7 โครงการ/
3
3
1) โครงการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
การจัดกิจกรรมหรือ
กิจกรรม
กิจกรรม
ตามรอยพ่อ
โครงการเสริมสร้าง
2) โครงการพัฒนาการเรียนรู้ กิจกรรม
จิตสานึกนาไปสู่การ
ภาคสนามและบริการวิชาการชุมชน
ปรับเปลีย่ นวิถีชีวิตที่
นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อม
เป็นมิตรกับ
และทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม
3) โครงการงานเกษตรแฟร์กาฬสินธุ์ ครั้งที่ 1
ภายใต้ธีม “เกษตรอัตลักษณ์กาฬสินธุ์
นวัตกรรมทันสมัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”
4) โครงการศึกษาดูงานวิถีชีวติแบบพอเพียง
ตามแนวพระราชดาริ
5) โครงการบริหารจัดการโรงคัดแยกขยะ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
6) ค่ายครุศาสตร์อีสานเหนืออาสาพัฒนา
ท้องถิ่น ครั้งที่ 17
7) โครงการกิจกรรม 5ส
33 ตัวชี้วัดที่ 33
ร้อยละ 5
ร้อยละ 6.059
5
5
รายงานตัวชี้วัด งานการเงินและบัญชี
ร้อยละของค่าใช้จ่าย
ที่มา : การเงินและบัญชี วันที่ 30 กันยายน
ที่ลดลงจากการใช้
2563
สาธารณูปโภคของ
หน่วยงานต่อ
ปีงบประมาณ
(ไฟฟ้า, น้าประปา
และน้ามันเชื้อเพลิง)

32
ประเด็นยุทธศาสตร์/
ลาดับ เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด
(KPI)

เป้าหมาย
ภาพรวม
มหาวิทยาลัย

ผลค่าเป้าหมาย

ค่า
ผลค่า
น้าหนัก น้าหนัก

34

ตัวชี้วัดที่ 34 พื้นที่สี
เขียวในมหาวิทยาลัย
เพิ่มขึ้น

4 แหล่ง

4 แหล่ง

3

3

35

ตัวชี้วัดที่ 35 ร้อยละ
ของการลดปริมาณ
การใช้กระดาษของ
แต่ละหน่วยงาน

ร้อยละ 10

ร้อยละ 23.42

4

4

หลักฐานอ้างอิง
1) ปรับปรุงพื้นที่ศูนย์วิจัยและฝึกอบรม ให้
เป็นแหล่งเรียนรูด้ ้านการเกษตรในรูปแบบ
สมาร์ทฟาร์ม
2) ปรับปรุงทางเดิมเชื่อมระหว่างอาคารและ
โรงอาหาร พื้นที่นามน ให้เกิดความ
ปลอดภัยต่อนักศึกษา บุคลากร และ
ผู้ใช้บริการ
3) ปรับปรุงบริเวณพุทธอุทยาน เป็นโคก
หนอง นา โมเดล เป็นสถานทีจดั กิจกรรม
การเรียนรู้ และเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
โครงการครูรักษ์ถิ่น มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
4) ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบมหาวิทยาลัย
ให้เกิดความสะอาด ปลอดภัย
รายงานปริมาณการใช้กระดาษ
ประจาปีงบประมาณ 2563 และ 2562
ข้อมูล : รายงานตัวชี้วัด งานพัสดุ
วันที่ 30 กันยายน 2563

เฉลี่ยผลสาเร็จของการดาเนินงานแผนปฏิบัติการด้านที่ 3 คิดเป็นร้อยละ 100
ประเด็นแผนงานด้านที่ 4 : การบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล
เป้าหมายที่ 1 บุคลากรเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรมมีจิตสานึก มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ
แนวทางการพัฒนาที่ 1 การบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพ มุ่งผลสัมฤทธิ์เชิงยุทธศาสตร์ (SPBB)
36

ตัวชี้วัดที่ 36 ระดับ
ร้อยละ 5
ร้อยละ 5
4
4
รายงานสรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบตั ิ
ความสาเร็จการ
ราชการประจาปี 2563
ดาเนินการตาม
ข้อมูล : รายงานผลการปฏิบัตริ าชการ ปี
แผนปฏิบัตริ าชการ
2563 วันที่ 30 กันยายน 2563
ประจาปี
แนวทางการพัฒนาที่ 2 บริหารทรัพยากรบุคคลให้มีความคล่องตัว เสริมสร้างประสิทธิภาพและคุณภาพ ภายใต้หลักคุณธรรม ยึดหลัก
คุณธรรม เป็นคนดีและเก่ง มีจริยธรรม มีจิตสานึก พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรให้มีความสามารถสูงเป็นมืออาชีพและวาง
มาตรการที่เหมาะสมกับเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ และมีความสุขในการทางาน

33
ประเด็นยุทธศาสตร์/
ลาดับ เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด
(KPI)

เป้าหมาย
ภาพรวม
มหาวิทยาลัย

ผลค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัดที่ 37 ร้อยละ
ของบุคลากรสาย
วิชาการและสาย
สนับสนุนทีไ่ ด้รับการ
พัฒนาความรู้และ
ทักษะในการ
ปฏิบัติงานที่ทันสมัย
ตัวชี้วัดที่ 38 ร้อยละ
ของอาจารย์ประจา
ที่ได้รับตาแหน่งทาง
วิชาการ (ผศ./รศ./ศ.)

ร้อยละ 60

ร้อยละ 60

4

4

รายงานสรุปจานวนบุคลากรสายวิชาการและ
สายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาความรู้และ
ทักษะในการปฏิบัติงานที่ทันสมัย
ข้อมูล : รายงานตัวชี้วัดคณะและหน่วยงาน
วันที่ 30 กันยายน 2563

ร้อยละ 25

ร้อยละ 26.04

4

4

39

ตัวชี้วัดที่ 39 ร้อยละ
ของบุคลากรสาย
สนับสนุนทีไ่ ด้รับ
ตาแหน่งทาง
วิชาการ/วิชาชีพ
(ชานาญการ/ชานาญ
การพิเศษ/
เชี่ยวชาญ/เชี่ยวชาญ
พิเศษ)

ร้อยละ 3

ร้อยละ 0.78

4

0

รายงานสรุปข้อมูลจานวนบุคลากร
สายวิชาการ (อาจารย์ประจา) ที่ดารง
ตาแหน่งทางวิชาการ ผศ./รศ./ ศ.
จานวน 13 คน (สะสมทั้งหมด จานวน
81 คน 2558-2563)
ข้อมูล : รายงานตัวชี้วัดงานบุคลากร
วันที่ 30 กันยายน 2563
1) นางปฏิมา บุษราคัม ตาแหน่ง
นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการ
2) นางเพ็ญรดี กางถิ่น ตาแหน่ง บุคลากร
ชานาญการ
3) โครงการแนวปฏิบัติและการจัดทาเอกสาร
การขอตาแหน่งที่สูงขึ้นสาหรับข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงาน
ในสถานบันอุดมศึกษา
ข้อมูล : รายงานตัวชี้วัดงานบุคลากร
วันที่ 30 กันยายน 2563

40

ตัวชี้วัดที่ 40 ระดับ
ความสาเร็จของ
แผนพัฒนาบุคลากร

ระดับ 5

ระดับ 3

4

2

41

ตัวชี้วัดที่ 41 ระดับ
ความสุขของบุคลากร

33 คะแนน

31.47 คะแนน

3

2

37

38

ค่า
ผลค่า
น้าหนัก น้าหนัก

หลักฐานอ้างอิง

รายงานตัวชี้วัดงานบุคลากร ประจาปี
งบประมาณ 2563
ข้อมูล : งานบุคลากรกองกลาง
วันที่ 30 กันยายน 2563
รายงานสรุปผลการประเมินดัชนีชี้วัดความสุข
ของบุคลากรมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจาปี
งบประมาณ 2563

34
ประเด็นยุทธศาสตร์/
ลาดับ เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด
(KPI)

42

เป้าหมาย
ภาพรวม
มหาวิทยาลัย

ผลค่าเป้าหมาย

ค่า
ผลค่า
น้าหนัก น้าหนัก

หลักฐานอ้างอิง
ข้อมูล : กองกลาง งานอาคารสถานที่ วันที่
30 กันยายน 2563
ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการของ
สานักงานอธิการบดี
ข้อมูล : รายงานผลการประเมินตนเอง SAR
สานักงานอธิการบดี วันที่ 30 กันยายน 2563

ตัวชี้วัดที่ 42
ร้อยละ 85
ร้อยละ 85
3
3
ร้อยละ ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ
หน่วยงานกลางของ
มหาวิทยาลัย
แนวทางการพัฒนาที่ 3 บริหารจัดการสินทรัพย์เพื่อก่อให้เกิดรายได้สาหรับใช้ประกอบการบริหารจัดการด้านการเงินรวมถึงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัย
43 ตัวชี้วัดที่ 43 ร้อยละ
ร้อยละ 5
ร้อยละ -2.113
5
0
รายงานตัวชี้วัด งานการเงินและบัญชี
ของเงินรายได้จาก
ข้อมูล : การเงินและบัญชี วันที่ 30 กันยายน
การบริหารสินทรัพย์
2563)
หรือจากการจัด
การศึกษาที่เพิ่มขึ้น
เป้าหมายที่ 2 องค์กรมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและ6 ประพฤติมิชอบ ทุกภาคส่วนร่วมต่อต้านการทุจริต
แนวทางการพัฒนาที่ 4 การปฏิบัติราชการมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทุกหน่วยงานร่วมต่อต้านการทุจริต และให้
ความรู้แก่บุคลากรถึงอันตรายที่เกิดจากการทุจริตและประพฤติมชิ อบ จัดให้มีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและขจัดการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างต่อเนื่อง
44 ตัวชี้วัดที่ 44 ระดับ
ระดับ 5
ระดับ 4
5
4
รายงานตัวชี้วัด งานการเงินและบัญชี
คุณภาพของการ
ข้อมูล : งานสภามหาวิทยาลัย วันที่
กากับดูแล
30 กันยายน 2563
สถาบันอุดมศึกษา
ตามหน้าที่และ
บทบาทของสภา
มหาวิทยาลัย
45 ตัวชี้วัดที่ 45 ร้อยละ
ร้อยละ 85
ร้อยละ 91.31
5
5
รายงานประเมินคุณธรรมและโปร่งใสในการ
การประเมินคุณธรรม
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
และความโปร่งใสใน
ข้อมูล : สานักประเมินคุณธรรมและความ
การดาเนินงานของ
โปร่งใส สานักงานคณะกรรมการป้องกันและ
หน่วยงานภาครัฐ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ วันที่
(ITA) จากหน่วยงาน
30 กันยายน 2563
ภายนอก

35
ประเด็นยุทธศาสตร์/
ลาดับ เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด
(KPI)

เป้าหมาย
ภาพรวม
มหาวิทยาลัย

ผลค่าเป้าหมาย

ค่า
ผลค่า
น้าหนัก น้าหนัก

หลักฐานอ้างอิง

46

ตัวชี้วัดที่ 46 ระดับ
ระดับ 5
ระดับ 5
4
4
รายงานตัวชี้วัด ระดับความเสีย่ งและการ
ความสาเร็จในการ
ควบคุมภายใน
ติดตามและการ
ข้อมูล : กองนโยบายและแผน 30 กันยายน
ควบคุมความเสี่ยง
2563
และการควบคุม
ภายใน
แนวทางการพัฒนาที่ 5 ระบบบริหารงานราชการใหม่ในรูปแบบที่มีความหลากหลาย ประยุกต์นาเอาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้
ในการดาเนินงานอย่างเพียงพอ และมีความยืดหยุ่น ความคล่องตัว สามารถปรับตัวเข้าสู่การเป็นสานักงานสมัยใหม่ นาไปสู่การเป็น
องค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง
47 ตัวชี้วัดที่ 47 ระดับ
ระดับ 4
ระดับ 4
4
4
รายงานตัวชี้วัด ระดับความสาเร็จของการ
ความสาเร็จของการ
พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารในการ
พัฒนาระบบ
จัดการองค์กร
สารสนเทศเพื่อการ
ข้อมูล : กองนโยบายและแผน 30 กันยายน
บริหารในการจัดการ
2563
องค์กร

เฉลี่ยผลสาเร็จของการดาเนินงานแผนปฏิบัติการด้านที่ 4 คิดเป็นร้อยละ 62.22
ผลสาเร็จของการดาเนินงานแผนปฏิบัติการภาพรวม 47 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 80.26
ตารางที่ 2.3 สรุปผลการดาเนินงานโครงการภาพรวมมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
.
ประเด็นแผนปฏิบตั ิการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แผน

ผล

จานวนโครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณรวม
(บาท)

ผลการดาเนินการ
(โครงการ)

งบประมาณรวม
(บาท)

ด้านที่ 1 การพัฒนาการจัดการศึกษาให้ทันสมัยมี
คุณภาพและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ 2 การพัฒนาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อ
เศรษฐกิจฐานราก
ด้านที่ 3 การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ด้านที่ 4 การบริหาจัดการที่มีธรรมาภิบาล

174

7,298,260

147

5,334,404

85

37,301,340

73

35,370,640

12

1,136,600

12

1,135,920

35

2,496,030

28

1,629,719

รวมทั้งสิ้น

306

48,232,230

260

43,470,683

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ
เนื่องจากมีการปรับแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ปรับแผนกลางปีงบประมาณ) ประกอบกับ
การทบทวนและปรับปรุงงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เพื่อเป็นการขับเคลื่อนภารกิจให้สอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงไป จึงทาให้โครงการ มีการยกเลิกการดาเนินโครงการ
ที่ไม่สอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบัน

36

3.1

3.4

การพัฒนาการจัดการศึกษาให้ทันสมัย
มีคุณภาพ และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

3.2

การพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
นวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจฐานราก

3.3

การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรต่อสร้างแวดล้อม

การบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล

37

3.1

การพัฒนาการจัดการศึกษาให้ทันสมัย มีคุณภาพ
และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

38
สรุปภาพรวมผลการดาเนินงานการด้านที่ 1 : การพัฒนาการจัดการศึกษาให้ทันสมัย มีคุณภาพ
และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 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 85.17 โดยมี
เป้าหมายขับเคลื่อนการดาเนินงาน ดังนี้
เป้ าหมายที่ 1 บั ณฑิ ตที่ มีคุ ณธรรม คุณ ภาพ และมี
สมรรถนะในระดับสากล
เป้าหมายที่ 2 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
เป้าหมายที่ 3 การส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสาธารณะ
และมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม
เป้าหมายที่ 4 การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬา

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยมีการ
ผลิตบัณฑิตที่มีสมรรถนะทางวิชาชีพ บูรณาการศาสตร์ที่สอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้าน
หลักสูตร/จัดการเรียนการสอนที่ตรงกับสมรรถนะวิชาชีพร่วมกับ
สถาบันการศึกษาต่างประเทศ หรือสถานประกอบการ และส่งเสริม
ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในการทางานตามวิชาชีพและการ
นาไปใช้ในชีวิตประจาวัน เพื่อสร้างเครือข่ายทางวิชาการ/การวิจัย
และเป็ นการพั ฒนาศั กยภาพของนั กศึ กษาให้ พร้ อมต่ อการเป็ น
บั ณ ฑิ ต มื อ อาชี พ ที่ มี คุ ณ ภาพตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษา 5 ด้าน คือ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้
ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและ
การใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ อี ก ทั้ ง ตรงตามอั ต ลั ก ษณ์ ข อง
มหาวิทยาลัย และเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานพร้อมเข้าสู่การ
แข่งขันในระดับอาเซียน/นานาชาติ

จานวนโครงการแผนปฏิบัตกิ ารด้านที่ 1 และงบประมาณดาเนินการ
200

174

150
100
50

งปม.แผ่นดิน
97

รวม งปม.

งปม.รายได้
49

28

ไม่ใช้งบ

7,777,160
5,560,960

2563
2,216,200

รวมโครงการ

งปม.เงินรายได้
งปม.แผ่นดิน

0
2563

แผนภูมิ 3.1.1 จานวนโครงการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563

0

5,000,000

10,000,000

แผนภูมิ 3.1.2 งบประมาณประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
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ตารางที่ 3.1.1 สรุปภาพรวมผลการดาเนินงานโครงการในประเด็นแผนปฏิบัติการด้านที่ 1
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จานวน
งบประมาณ งบประมาณ ผลการ
เป้าหมายที่
โครงการ/
เงินแผ่นดิน เงินรายได้ ดาเนินการ
กิจกรรมทั้งหมด (บาท)
(บาท) (โครงการ)
เป้าหมายที่ 1 บัณฑิตที่มีคุณธรรม คุณภาพ และมีสมรรถนะ
100
919,300
4,766,660
92
ในระดับสากล
เป้าหมายที่ 2 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
35
1,296,900
117,800
30
เป้า หมายที่ 3 การส่ง เสริ ม ให้ค นไทยมี จิตสาธารณะและมี
37
571,500
34
ความรับผิดชอบต่อส่วนรวม
เป้าหมายที่ 4 การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬา
2
105,000
1
รวมทั้งสิ้น
174
2,216,200 5,560,960
157
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
หมายเหตุ
เนื่องจากมีการปรับแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ปรับแผนกลางปีงบประมาณ)ประกอบกับ
การทบทวนและปรับปรุงงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และงบประมาณรายจ่ายเงิ นรายได้ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นการขับเคลื่อนภารกิจให้สอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการปรับเปลี่ ยนหรือเปลี่ยนแปลงไป
จึงทาให้โครงการมีการยกเลิกการดาเนินโครงการ ที่ไม่สอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบัน
ตารางที่ 3.1.2 บัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาเป็นผู้ประกอบการใหม่ (Start-Up) / หรือผู้ประกอบการรายใหม่ (UBI)
ลาดับ ชื่อ-สกุลเจ้าของผู้ประกอบการ/หรือ
ผู้ประกอบการรายใหม่

1.

นายรัตติกร รัตนบุดตา

ปีที่เริ่ม
ประกอบการ

2560

ชื่อผลงานผลิตภัณฑ์

บ้านสมุนไพรรัตนา
“เครื่องดื่มกลิ่นใบเตย”

ข้อมูล รายงานหน่วยหน่วยงานบ่มเพาะวิสาหกิจ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

สถานที่ประกอบการ

อาคารบ้านสมุนไพรรัตนา 131
หมู่บ้านโคกศรี หมู่ที่ 6
ตาบลอุ่มเม่า อาเภอยางตลาด
จังหวัดกาฬสินธุ์

40
ตารางที่ 3.1.3 ผลการประกันคุณภาพระดับหน่วยงาน/คณะ/มหาวิทยาลัย
ลาดับ
หน่วยงาน/คณะ/มหาวิทยาลัย
ผลคะแนนประกันคุณภาพ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

สานักงานอธิการบดี
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะบริหารศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสขุ ภาพ
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะศิลปศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

อยู่ในระดับ

3.61
4.27
4.25
4.19
3.98
3.74
4.11
3.87
3.92
3.88

ระดับดี
ระดับดี
ระดับดี
ระดับดี
ระดับดี
ระดับดี
ระดับดี
ระดับดี
ระดับดี
ระดับดี

ข้อมูล รายงานประเมินตนเองฉบับสมบูรณ์สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน หลังตรวจ ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2563

ตารางที่ 3.1.4 พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยเป็นแบบบูรณาการการเรียน-การสอน
ควบคู่กับการทางาน Work–Integrated Learning: WIL หรือระบบสหกิจศึกษา (Co-operative Education: Co-op)
คณะ

คณะเทคโนโลยี
การเกษตร
จานวน 7 หลักสูตร

คณะบริหารศาสตร์
จานวน 5 หลักสูตร

หลักสูตร

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเกษตร
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562)
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาสัตวศาสตร์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
5. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
6. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ทางการเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
7. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีการอาหาร
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562)
8. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)

Work–
CoIntegrated operative
Learning: Education:
WIL
Co-op
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คณะ

หลักสูตร

Work–
CoIntegrated operative
Learning: Education:
WIL
Co-op

9. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
10. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
ค้าปลีก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
11. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศ
ทางคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2558)
12. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
คณะวิทยาศาสตร์และ
13. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
เทคโนโลยีสุขภาพ สารสนเทศ
จานวน 1 หลักสูตร
และดิจิทลั (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
คณะวิศวกรรมศาสตร์
14. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
และเทคโนโลยี
วิศวกรรมเครื่องกล
อุตสาหกรรม
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
จานวน 5 หลักสูตร
15. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
โลจิสติกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
16. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์และระบบอัตโนมัติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562)
17. หลักสูตรสถาปัตยกรรมบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ
อุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
18. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
อุตสาหการและระบบอัตโนมัติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562)
คณะศิลปศาสตร์
19. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
จานวน 2 หลักสูตร
สาขาวิชาการท่องเที่ยว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
20. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
คณะศึกษาศาสตร์และ
21. ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
นวัตกรรมการศึกษา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
จานวน 6 หลักสูตร
22. ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
23. ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
24. ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)




















42

คณะ

Work–
CoIntegrated operative
Learning: Education:
WIL
Co-op

หลักสูตร

25. ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
26. ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
จานวนหลักสูตรที่บูรณาการการเรียน-การสอนควบคู่กับการทางาน Work–Integrated
Learning: WIL หรือระบบสหกิจศึกษา (Co-operative Education: Co-op)
จานวนหลักสูตรทั้งหมด
ร้อยละของจานวนหลักสูตรที่บูรณาการการเรียน-การสอนควบคู่กับการทางาน Work–
Integrated Learning: WIL หรือระบบสหกิจศึกษา (Co-operative Education: Co-op)



26
49
(26/49) x 100 = 53.06

ข้อมูล รายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ตารางที่ 3.1.5 จานวนหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่ตรงกับทิศทางการพัฒนาของประเทศ (สอดคล้องกับ S-Curve/
New-S-Curve/ 10 กลุ่มอุตสาหกรรม)
ลาดับ
1
2

ชื่อหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่ตรงกับทิศทางการพัฒนาของประเทศ
(สอดคล้องกับ S-Curve/New-S-Curve/ 10 กลุ่มอุตสาหกรรม)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเกษตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชวิทยาการการดูแลผูส้ ูงอายุ

คณะ/หน่วยงาน
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสขุ ภาพ

ข้อมูล รายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ตารางที่ 3.1.6 จานวนหลักสูตรประเภท Non-Degree ที่ตรงกับทิศทางการพัฒนาของประเทศ (สอดคล้องกับ
S-Curve/New-S-Curve/ 10 กลุ่มอุตสาหกรรม)
หลักสูตรประเภท Non-Degree ที่สอดคล้องกับ S-Curve
1. อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ (Next – Generation Automotive)
ลาดับ
ชื่อหลักสูตร
1
สาขาอาชีพช่างบารุงรักษารถยนต์ ระดับ 1
2
สาขาอาชีพช่างเทคนิคเครื่องกัดอัตโนมัติ CNC ระดับ 1
3
สาขาอาชีพช่างควบคุมเครื่องกลึง CNC ระดับ 1
4
สาขาอาชีพช่างการกลึง ระดับ 1
5
สาขาช่างเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ 1
6
ช่างซ่อมรถยนต์ ระดับ 1
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2. อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อจั ฉริยะ (Smart Electronics)
ลาดับ
ชื่อหลักสูตร
1
ช่างไฟฟ้าในอาคาร ระดับ 1
2
การออกแบบระบบเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่งสาหรับการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ
3
การใช้โปรแกรม MATLAB เพื่องานวิจัย (ขั้นสูง)
4
การใช้โปรแกรม MATLAB เพื่องานวิจัย (เบื้องต้น)
3. อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Affluent, Medical and Wellness Tourism)
ลาดับ
ชื่อหลักสูตร
1
มารยาทบนโต๊ะอาหารและการเข้าสังคม
2
นวัตกรรมการท่องเที่ยวชุมชน
3
อาสาสมัครเพื่อการพัฒนามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
4
บัณฑิตอาสาสมัครเพื่อการพัฒนามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
5
เทคนิคการเป็นพิธีกรมืออาชีพ (M.C. Professional)
6
เทคนิคการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทสาหรับคณะกรรมการหมู่บ้าน
7
การพูดขั้นเทพสาหรับผู้นายุคใหม่
8
ภาษาอังกฤษสาหรับภาษาและวัฒนธรรมในการแปลและล่าม
4. การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ (Agriculture and Biotechnology)
ลาดับ
ชื่อหลักสูตร
1
เทคนิคทางด้านเทคโนโลยีดีเอ็นเอเบื้องต้นสาหรับครูวิทยาศาสตร์
2
การวิเคราะห์คณ
ุ ภาพน้าเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรเบื้องต้น
3
การจัดการแปลงมันสาปะหลังอย่างยั่งยืน
4
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อการผลิตพืชต้นทุนต่า
5
การจัดการสวนยางพาราอย่างยั่งยืน
6
นวัตกรรมการผลิตอาหารสัตว์
7
เทคโนโลยีการผลิตน้าเชื้อและผสมเทียมไก่
8
เทคโนโลยีการผลิตกุ้งก้ามกรามเพือ่ ผู้ประกอบการรุ่นใหม่
9
การพยาบาลสัตว์เบื้องต้น
10 เทคนิคการผสมเทียมแก้ไขปัญหาผสมติดยากในโค
11 ตัดแต่งขนสุนัขเพื่อการประกอบอาชีพ
12 การสื่อสารภาษาจีนสาหรับโรงงานอุตสาหกรรม
13 การทาเคมีภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจาวัน
14 การทาเครื่องสาอางเบื้องต้น
15 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องปฏิบัติการเคมีบนกระดาษสาหรับคุณครู
16 ทักษะทางด้านจุลชีววิทยาและชีววิทยาสาหรับครู
17 วิทยาศาสตร์ข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงสถิติ
18 การเหนี่ยวนาเพศ (แปลงเพศ) และการตรวจสอบเพศลูกปลา
19 การเพาะพันธุ์ปลาน้าจืดเศรษฐกิจ
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ลาดับ
20
21

ชื่อหลักสูตร
การแปรรูปผลผลิตทางการประมง
การตรวจโรคปลาเบื้องต้น

5. อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร (Food for the Future)
ลาดับ
ชื่อหลักสูตร
1
การอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ เนื้อสัตว์และประมง
2
การทาผลิตภัณฑ์เบเกอรี่
3
การสร้างผู้ประกอบการนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล

หลักสูตรประเภท Non-Degree ที่สอดคล้องกับ New-S-Curve
1. อุตสาหกรรมดิจิตอล (Digital)
ลาดับ
ชื่อหลักสูตร
1
การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ทางธุรกิจ
2
การฝึกทักษะวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS เพื่องานวิจัย
3
วิทยากรข้อมูลสาหรับวิเคราะห์ธุรกิจและวิเคราะห์เชิงทานายด้วยโปรแกรม R
4
อบรมการเขียนโปรแกรม LaTeX สาหรับเอกสารทางวิชาการ ระดับเริ่มต้น
5
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาสากล
6
ทัศนคติต่อดิจิทลั สาหรับผู้บริหาร Digital Mindset for LEADERSHIP
7
ทักษะดิจิทัลขั้นต้นสาหรับคนทางานสมัยใหม่ Digital Literacy ICDL Workforce Basics
8
ทักษะดิจิทัลประยุกต์สาหรับคนทางานสมัยใหม่ ICDL Office application
9
การจัดการเอกสารแบบมืออาชีพ ICDL Word processing
10 การจัดการข้อมูลมืออาชีพด้วย ICDL Spreadsheet
11 ทักษะการนาเสนอแบบมืออาชีพ ICDL Presentation
12 การใช้ Google Drive เพื่อการทางานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
13 การสร้างแบบฟอร์มออนไลน์ด้วย Google Form เพื่อรวบรวมข้อมูลอย่างมืออาชีพ
14 Google Analytics เพื่อการแข่งขันทางธุรกิจยุคใหม่
15 การจัดการ Facebook Page อย่างมืออาชีพ
16 การตัดต่อวิดีโอเบื้องต้น เพื่อก้าวสู่มืออาชีพ
17 การบริหารข้อมูลด้วย Google Data Studio
18 การออกแบบ Infographic เพื่อการประชาสัมพันธ์ยุคใหม
19 เทคนิคการจัดการเอกสาร PDF อย่างมืออาชีพ
20 การออกแบบลวดลายผ้าแพรวากาฬสินธุ์
21 การสร้างสื่อและนวัตกรรรมด้วยโปรแกรม Geogebra สาหรับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
22 การสร้างสื่อและนวัตกรรรมด้วยโปรแกรม Geogebra สาหรับนักเรียนในระดับประถมศึกษา
23 การออกแบบเนื้อหาการสอน ในศตวรรษที่ 21 ด้วยสื่ออินโฟกราฟิก
24 การจัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถทางคณิตศาสตร์ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา
25 การพัฒนาทักษะการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้การคิดขั้นสูงตามตัวชี้วัดหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
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2. อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (Medical Hub)
ลาดับ
ชื่อหลักสูตร
1
การให้บริการดูแลผู้ป่วยเบื้องต้นและพาผู้ป่วยไปพบแพทย์ (Basic care Services and take to the doctor)
2
ประกาศนียบัตรการดูแลผูส้ ูงอายุ (Certificate in The Elder’s Care Giver Program)
ข้อมูล รายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ตารางที่ 3.1.7 กิจกรรมหรือโครงการที่ทางานร่วมกับเครือข่ายภาคเอกชน ภาครัฐ สถานศึกษา ทั้งในและต่างประเทศ
ภายใต้กรอบ MOU
ลาดับ

1

2

3

ชื่อโครงการ

งบประมาณ

กิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
ไทย-จีน ระหว่างนักศึกษา
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ราชอาณาจักรไทย และ
นักศึกษามหาวิทยาลัยกุ้ยหยาง
สาธารณรัฐประชาชนจีน
ครั้งที่ 3
โครงการแลกเปลี่ยนทาง
วัฒนธรรมจัดโดยกิจการ
นักศึกษา มหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ์ร่วมกับมหาวิทยา
ดานัง
โครงการส่งเสริมความร่วมมือ 99,400 บาท
และการสร้างเครือข่าย
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
ระหว่างมหาวิทยาลัย

แหล่ง
งบประมาณ
-

-

ผลเชิง
ผลเชิงคุณภาพ
วันที่ดาเนินการ
ปริมาณ (ร้อยละความสาเร็จ
(จานวน/ครั้ง ตามวัตถุประสงค์)
/คน)
29 พฤศจิกายน 2562 48 คน
เกิดการ
ถึง 13ธันวาคม 2562
แลกเปลีย่ นเรียนรู้
ภาษาและ
วัฒนธรรมไทยจีน
ร้อยละ 90

13 มกราคม 2563 6 คน

งบประมาณเงิน 3-7 มกราคม 2563 360 คน
รายได้

เกิดการ
แลกเปลีย่ นเรียนรู้
วัฒนธรรม
ร้อยละ 90
1. นักศึกษาได้
แลกเปลีย่ นเรียนรู้
การทางานด้าน
กิจกรรมนักศึกษา
2. เกิดเครือข่าย
การพัฒนา
นักศึกษาระหว่าง
มหาวิทยาลัย
3. ได้สนับสนุนการ
จัดโครงการค่าย
ครุศาสตร์ ฯ อีสาน
เหนืออาสาพัฒนา
ท้องถิ่น ครั้งที่ 17
คิดเป็นร้อยละ
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ลาดับ

4
5

6

7

ชื่อโครงการ

งบประมาณ

แหล่ง
งบประมาณ

โครงการบริการวิชาการ
7,900 บาท งบประมาณเงิน
คอมพิวเตอร์เพื่อชุมชน
รายได้
โครงการเผยแพร่องค์ความรู้
25,000 บาท งบประมาณเงิน
และผลงานด้านการศึกษา
รายได้
ปฐมวัยแก่สถานศึกษา (Show
& Share)
โครงการการพัฒนาทักษะการ 111,100 บาท เงินงบประมาณ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้แก่ครู
ผู้ดูแลเด็กปฐมวัยในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
โครงการศึกษาดูงานเพื่อการ
30,000 บาท งบประมาณเงิน
พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้
รายได้
ภาษาไทยในศตวรรษที่21

ผลเชิง
ผลเชิงคุณภาพ
วันที่ดาเนินการ
ปริมาณ (ร้อยละความสาเร็จ
(จานวน/ครั้ง ตามวัตถุประสงค์)
/คน)
98.09
8 สิงหาคม 2563 42 คน
ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ ร้อยละ 90
26 กุมภาพันธ์ 340 คน
ร้อยละ 90
2563

25-26 กรกฎาคม 253 คน
2563

7 กุมภาพันธ์
2563

64 คน

8

กิจกรรมนักศึกษาเข้าร่วม
แลกเปลีย่ นศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยเว้

30,000 บาท

เงินงบประมาณ

9

โครงการบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือกับสถานประกอบการ

69,216 บาท

งบประมาณเงิน
รายได้

โครงการย่อยที่ 1 11 คน
ในวันที่ 23-25
สิงหาคม 2563
โครงการย่อยที่ 2
ในวันที่31สิงหาคม
ถึง 4กันยายน2563

10

โครงการเสริมสร้างและพัฒนา
ภูมิปัญญาท้องถิ่น “ออมสิน
ยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น”
ให้บริการวิชาการออกแบบ
กราฟิกสาหรับเด็กและเพ้นท์
ถนนให้กับน้องๆ นักเรียนชั้น
ประถมศึกษา ณ โรงเรียน
เทศบาล 1 กาฬสินธุ์
พิทยาสิทธิ์

1,000,000
บาท

ธนาคารออมสิน

29 เมษายน 2563 100 คน

ร้อยละ 92

18 มีนาคม 2563

ร้อยละ 85

11

ไม่ได้ใช้
งบประมาณ

12-15 ม.ค. 2563 5 คน

พัฒนาทักษะการ
จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แก่ครู ผูด้ ูแล
เด็กปฐมวัยในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ระดับความสาเร็จ
ในการนาไปใช้
อย่างน้อย 3.5 ใน
คะแนนเต็ม 5
เกิดการ
แลกเปลีย่ นเรียนรู้
วัฒนธรรม
ร้อยละ 91
ร้อยละ 80

ข้อมูล รายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ 30 กันยายน 2563

100 คน
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ผลการดาเนินงานโครงการ ตามแผนปฏิบัติการด้านที่ 1
1. โครงการส่งเสริมความร่วมมือและการสร้างเครือข่ายกิจกรรมพัฒนานักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัย
ผลสาเร็จ
ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
งบประมาณ (บาท)
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
3-7 มกราคม 2563
99,400 บาท
มีผู้เข้าร่วมโครงการจานวน
1. นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทา
360 คน คิดเป็นร้อยละ 98.09
งานด้านกิจกรรมนักศึกษา
2. เกิดเครือข่ายการพัฒนานักศึกษา
ระหว่างมหาวิทยาลัย
3. ได้สนับสนุนการจัดโครงการค่าย
ครุศาสตร์ ฯ อีสานเหนืออาสาพัฒนา
ท้องถิ่น ครั้งที่ 17

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ได้จัดโครงการส่งเสริมความร่วมมือและการสร้างเครือข่ายกิจกรรมพัฒนานักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัย
จัดขึ้น ณ วันที่ 3-7 มกราคม 2563 มีผู้เข้าร่วมโครงการจานวน 360 คน
2. โครงการบริการวิชาการคอมพิวเตอร์เพื่อชุมชน
ช่วงระยะเวลาดาเนินการ

งบประมาณ (บาท)

8 สิงหาคม 2563

7,900 บาท

ผลสาเร็จ
เชิงปริมาณ
42 คน/ครั้ง

เชิงคุณภาพ
ร้อยละ 90

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้จัดโครงการบริการวิชาการคอมพิวเตอร์เพื่อชุมชน ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ในวันที่ 8 สิงหาคม 2563
มีผู้เข้าร่วมโครงการจานวน 42 คน
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3. โครงการเผยแพร่องค์ความรู้และผลงานด้านการศึกษาปฐมวัยแก่สถานศึกษา (Show & Share)
ผลสาเร็จ
ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
งบประมาณ (บาท)
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
26 กุมภาพันธ์ 2563
25,000 บาท
340 คน/ครั้ง
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้
ประสบการณ์ และได้แสดงศักยภาพ
ทางวิชาการด้านครูปฐมวัยอยู่ในระดับ
มากขึ้นไป

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุไ์ ด้จดั โครงการเผยแพร่องค์ความรู้และผลงานด้านการศึกษาปฐมวัยแก่สถานศึกษา (Show & Share)
ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 มีผู้เข้าร่วมโครงการจานวน 340 คน
4. โครงการการพัฒนาทักษะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แก่ครู ผู้ดูแลเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผลสาเร็จ
ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
งบประมาณ (บาท)
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
25-26 กรกฎาคม 2563
111,100 บาท
253 คน/ครั้ง
ระดับมาก

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ได้จัดโครงการการพัฒนาทักษะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แก่ครู ผูด้ ูแลเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ในระหว่างวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2563 มีผู้เข้าร่วมโครงการจานวน 253 คน
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5. โครงการศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยในศตวรรษที่21
ช่วงระยะเวลาดาเนินการ

งบประมาณ (บาท)

7 กุมภาพันธ์ 2563

30,000 บาท

ผลสาเร็จ
เชิงปริมาณ
64 คน/ครั้ง

เชิงคุณภาพ
ระดับความสาเร็จในการนาไปใช้
อย่างน้อย 3.5 ในคะแนนเต็ม 5

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ได้จัดโครงการศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรูภ้ าษาไทยในศตวรรษที่ 21 ณ โรงเรียน
มีชัยพัฒนา (ลาปลายมาศ) อาเภอลาปลายมาศ จังหวัดบุรีรมั ย์ มีผู้เข้าร่วมโครงการจานวน 64 คน
6. โครงการส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษากิจกรรมบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม
“ศาสนพิธีกร ขัน้ ความรู้เบื้องต้น”
ผลสาเร็จ
ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
งบประมาณ (บาท)
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
31 กรกฏาคม 2563
30,000
140 คน
ร้อยละ 100

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุไ์ ด้จดั โครงการส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษากิจกรรมบริการ
วิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม“ศาสนพิธีกร ขั้นความรู้เบื้องต้น” ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 มีผู้เข้าร่วม
โครงการจานวน 140 คน
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7. โครงการนานักศึกษาเข้าร่วมแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเว้ ประเทศเวียดนาม
ผลสาเร็จ
งบประมาณ
ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
(บาท)
เชิงปริมาณ
12-15 ม.ค. 2563
30,000
100 คน

เชิงคุณภาพ
100

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ได้จัด กิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่าง UTE-KSU โดยมี ดร.ธรรมรัตน์ บุญรอด รองคณบดี
งานพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยผู้นานักศึกษาคณะบริหารศาสตร์ ในระหว่างวันที่ 12-15 มกราคม 2563 เข้าร่วม จานวน 100 คน
(มหาวิทยาลัยเว้ และ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์) ณ มหาวิทยาลัยเว้ ประเทศเวียดนาม
8. โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ "บริหารธุรกิจวิชาการ" ครั้งที่ 6 (ACBA 2020)
ผลสาเร็จ
งบประมาณ
ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
(บาท)
เชิงปริมาณ
18-19 ส.ค. 2563
68,240
40 คน

เชิงคุณภาพ
100

มหาวิ ท ยาลั ย กาฬสิ น ธุ์ ไ ด้ จั ด โครงการแข่ ง ขั น ทั ก ษะทางวิ ช าการ "บริ ห ารธุ ร กิ จ วิ ช าการ" ครั้ ง ที่ 6 ( ACBA
2020)
ระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม พ.ศ.2563 คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ นานักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันในงานบริหารธุรกิจ
วิชาการ ครั้งที่ 6 ที่คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี คณจารย์และ
นักศึกษา จานวน 40 คน ประกอบด้วย สาขาวิชาบริหารธุรกิจ แข่งขันในรายการการเขียนแผนธุรกิจ สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล
แข่งขันในรายการการทักษะการใช้งาน Excel สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ แข่งขันในรายการการแข่งขันนักขายมืออาชีพ
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9. โครงการศึกษาดูงานและหารือแนวทางพัฒนาความร่วมมือกับบริษัท โกซอฟท์ (ประเทศไทย) ในเครือบริษัท CPALL
ผลสาเร็จ
งบประมาณ
ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
(บาท)
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
21-22 ก.ย. 63
10 คน
100

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ นาโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์สุขชัย เจริญไวยเจตน์ รองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงกรด พิมพิศาล
ผู้ช่วยอธิการบดี หัวหน้าสาขาวิชา คณาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปนัดดา โพธินาม อาจารย์อัจฉรา สุมังเกษตร อาจารย์ไพรฑูรย์
ทิพย์สันเทียะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฏา สิงห์ทองชัยและตัวแทนคณะบริหารศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัชรินทร์ ซาตัน และอาจารย์
สุขสันต์ พรมบุญเรือง ได้เข้าร่วมหารือแนวทางพัฒนาความร่วมมือกับบริษัทโกซอฟท์(ประเทศไทย) ในเครือบริษัท CPAll เพื่อพัฒนา
หลักสูตร WiL ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและสถานประกอบการ
10. โครงการส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม คณะเทคโนโลยีการเกษตร 2563
งบประมาณ
ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
(บาท)
เชิงปริมาณ
23 กรกฎาคม 2563
30,000
100 คน

ผลสาเร็จ
เชิงคุณภาพ
นักศึกษาได้ตระหนักรู้ถึงวัฒนธรรมประเพณีทาง
การเกษตร ที่เป็นภูมิปญ
ั ญาของชุมชนในท้องถิ่น

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้จัดโครงการ “ปักกล้าลงนากินข้าวพาเดียวกัน” ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ภายในโครงการประกอบไปด้วยกิจกรรมการลงแขกดานา และยังมีการรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน เพื่อให้นักศึกษาได้พูดคุย
แลกเปลี่ยนความรู้ความคิดที่ดีซึ่งกันและกัน อีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์และคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีที่ดีสืบต่อกันไปจากรุ่นสู่รุ่น
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11. โครงการส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม คณะเทคโนโลยีการเกษตร 2563
งบประมาณ
ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
(บาท)
เชิงปริมาณ
14 กุมภาพันธ์ 2563
30,000
100 คน

ผลสาเร็จ
เชิงคุณภาพ
1. บุคลากรและนักศึกษารูจ้ ักและเข้าใจ
วัฒนธรรมในท้องถิ่นของตน
2. บุคลากรและนักศึกษาเกิดความภาคภูมิใจ มี
ความรักและห่วงแหน ในประเพณีวัฒนธรรม
ของตนเอง

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุไ์ ด้จัดโครงการส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม คณะเทคโนโลยีการเกษตร 2563 ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อ
เป็นการเผยแพร่ผลงานของแต่ละสาขาภายใต้คณะเทคโนโลยีการเกษตรในด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการชุมชน และการ
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม มีการประกวดและจัดนิทรรศการทางด้านสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ คือ ไก่พื้นเมืองไทย เป็นการริเริ่ม
การพัฒนาการจัดงานเกษตรแฟร์ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ในอนาคตต่อไป
12. โครงการอนุรักษ์ประเพณีวันลอยกระทง ร่วมขบวนแห่ลอยกระทง กับ ชุมชนคุ้มวัดดงปอ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
ผลสาเร็จ
ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
งบประมาณ (บาท)
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
11 พฤศจิกายน 2562
ไม่ใช้งบประมาณ
50 คน
ร้อยละ 80

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์กิจกรรมโครงการอนุรักษ์ประเพณีวันลอยกระทง ร่วมขบวนแห่ลอยกระทง กับ ชุมชนคุ้มวัดดงปอ เทศบาล
เมืองกาฬสินธุ์ ในวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 14.00 น. โดยมีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยีเข้าร่วมกิจกรรมจานวน 50 คน
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13. โครงการเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิน่ ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น
ช่วงระยะเวลาดาเนินการ

งบประมาณ (บาท)

29 เมษายน 2563

1,000,000

ผลสาเร็จ
เชิงปริมาณ
100 คน

เชิงคุณภาพ
ร้อยละ 80

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมกับธนาคารออมสิน ในการนานักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาให้กับกลุ่มชุมเขต
พื้นที่อาเภอสหัสขันธ์ และตรวจเยีย่ มฝายมีชีวิตของกลุ่มชุมชน ในวันที่ 4 สิงหาคม 2563 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โกศล เรืองแสน
รองคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ลงพื้นตรวจเยี่ยมกลุ่มชุมชนการจัดการดินปุ๋ย
ตาบลนิคม อาเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ภายใต้ความร่วมมือตามโครงการ "ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถนิ่ "
14. โครงการอนุรักษ์ประเพณีวันลอยกระทง ร่วมขบวนแห่ลอยกระทง กับ ชุมชนคุ้มวัดดงปอ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
ผลสาเร็จ
ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
งบประมาณ (บาท)
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
11 พฤศจิกายน 2562
ไม่ใช้งบประมาณ
50 คน
ร้อยละ 80

มหาวิทยาลัยกาฬสิน ธุ์ กิจกรรมโครงการอนุรักษ์ประเพณีวัน ลอยกระทง ร่วมขบวนแห่ลอยกระทง กั บ ชุมชนคุ้ มวัดดงปอ
เทศบาลเมื อ งกาฬสิน ธุ์ ในวัน ที่ 11 พฤศจิก ายน พ.ศ. 2562 เวลา 14.00 น. โดยมี ค ณาจารย์ บุ คลากร และนั กศึ ก ษาคณะ
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมกิจกรรมจานวน 50 คน
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15. โครงการการแข่งขัน KSU ROV E-Sport
ช่วงระยะเวลาดาเนินการ

งบประมาณ (บาท)

24 ธันวาคม 2562

ไม่ใช้งบประมาณ

ผลสาเร็จ
เชิงปริมาณ
จานวน 63 คน

เชิงคุณภาพ
85

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุไ์ ด้จดั โครงการการแข่งขัน KSU ROV E-Sport คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ในวันที่ 24 ธันวาคม
2562 ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้นจานวน 63 คน
16. โครงการส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ผลสาเร็จ
ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
งบประมาณ (บาท)
เชิงปริมาณ
วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563
18,000
100 คน

เชิงคุณภาพ
ร้อยละ 80

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ได้จัดโครงการส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในวันที่ 8
สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมพิกุลทอง อาคาร 14 มหาวิทยทาลัยกาฬสินธุ์โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โกศล เรืองแสน รองคณบดี
งานพัฒนานักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธาน เปิด วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมทานุบารุง
พระพุทธศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมไทยและการปลูกฝังค่านิยม การมีรากฐานจิตใจที่ ดีงามของนักศึกษา รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตด้านคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่นักศึกษา การส่งเสริมความจงรักภักดีต่อ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยได้รับความอนุเคราะห์
จากพระอาจารย์อานนท์ ฐานิโย จากวัดป่าชัยมงคล ต.บึงวิชัย อ.เมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นวิทยากรในการบรรยายในครั้งนี้
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3.2

การพัฒนาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม
เพื่อเศรษฐกิจฐานราก
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สรุปภาพรวมผลการดาเนินงานตามประเด็นแผนปฏิบัติการด้านที่ 2 : การพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
นวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจฐานราก
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มีผลการดําเนินงานด้านเป็นศูนย์กลางและแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต คิดเป็นร้อยละ
81.63 โดยใช้เป้าหมายในการขับเคลื่อนการดําเนินงาน ดังนี้
เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความเป็นเลิศและความโดดเด่นด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเป็นที่พึ่งของชุมชน
ท้องถิ่น ภาคอุตสาหกรรม หรือสถานประกอบการต่าง ๆ สร้างสรรค์ผลงานด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่นําไปใช้
พัฒ นาชุมชนท้องถิ่นเพื่อการสร้างอาชีพตามแนวทางการพัฒ นาประเทศ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ระดับชาติและระดับนานาชาติ รวมทั้งเป็นที่พึ่งหลักของชุมชนและสังคมระดับประเทศด้านการเป็นศูนย์กลางและ
แหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชนท้องถิ่นและการบริการวิชาการที่มีศักยภาพจากภูมิปัญญาไทยผสมผสานการ
ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นฐานในการสร้างมูลค่าเพิ่มและพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
(1) การพัฒนากําลังคนและองค์ความรู้ด้านการวิจัยและนวัตกรรม
1.1 สร้างระบบงานวิจัยและพัฒนาศักยภาพของนักวิจัย
1.2 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะเพื่ออนาคต
(2) การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม
2.1 การวิจัยและนวัตกรรมด้านทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและการเกษตร
2.2 การวิจัยและนวัตกรรมด้านสังคมสูงอายุ สังคมคุณภาพและความมั่นคง
(3) การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน
3.1 ยกระดับความสามารถการแข่งขันสําหรับเศรษฐกิจฐานรากและชุมชน
(4) การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่
4.1 การวิจัยและนวัตกรรมสําหรับเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนนวัตกรรม
(5) การบูรณาการข้ามศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและการพัฒนาเชิงพื้นที่เป้าหมาย
5.1 การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
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ตารางที่ 3.2.1 สรุปภาพรวมผลการดําเนินงานโครงการตามประเด็นแผนปฏิบัติการด้านที่ 2
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จานวน งบประมาณ งบประมาณเงิน ผลการ
เป้าหมายที่
โครงการ/ เงินแผ่นดิน รายได้(บาท) ดาเนินการ
กิจกรรม
(บาท)
(โครงการ)
ทั้งหมด
เป้าหมายที่ 1 การพัฒนากําลังคนและองค์ความรู้ด้าน
8
275,000
5
การวิจัยและนวัตกรรม
เป้าหมายที่ 2 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบ
2
515,000
20,000
1
โจทย์ท้าทายของสังคม
เป้าหมายที่ 3 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีด
4
3,110,000
4
ความสามารถการแข่งขัน
เป้าหมายที่ 4 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเชิง
4
5,170,000
1,518,840
4
พื้นที่
เป้าหมายที่ 5 การบูรณาการข้ามศาสตร์เพื่อการพัฒนา
67
30,864,500
443,000
66
ท้องถิ่นและการพัฒนาเชิงพื้นที่เป้าหมาย
รวมทั้งสิ้น
85
39659500
2,256,840
80
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
หมายเหตุ
เนื่องจากมีการปรับแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ปรับแผนกลางปีงบประมาณ) ประกอบกับ
การทบทวนและปรั บ ปรุ งงบประมาณรายจ่ ายประจํ า ปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 และงบประมาณรายจ่ ายเงิ น รายได้ ประจํ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นการขับเคลื่อนภารกิจให้สอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงไป
จึงทําให้โครงการมีการยกเลิกการดําเนินโครงการ ที่ไม่สอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบัน
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3.2.2 บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติตามเกณฑ์มาตรฐานของ ก.พ.อ.
ลาดับ

1

2

3

4

5

6

ชื่อ-สกุลเจ้าของผลงาน
ชื่อผลงานวิจัยและผลงานทาง
รูปแบบการเผยแพร่/ตีพิมพ์
วันที่เผยแพร่/ตีพิมพ์
และผู้ร่วมทางานวิจัย/งาน
วิชาการที่เผยแพร่
ทางวิชาการ
ผศ.สุกญ
ั ญา ดวงอุปมา
การศึกษาแนวทางการจัดการและ ว า ร ส า ร ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร์ แ ล ะ กันยายน - ธันวาคม
ผศ.ปารีณา แอนเดอร์สัน รู ป แบบการท่ อ งเที่ ย วในจั ง หวั ด สั ง ค ม ศ า ส ต ร์ ม ห า วิ ท ย า ลั ย
2562
นางเพ็ญสิริ ภูวรกิจ
กาฬสินธุ์
นครพนม ; ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 ก.ย.
- ธ.ค.2562
นายมารุต พลรักษา
การศึกษาพฤติกรรมการเรียนของ วารสารวิ ช าการเฉลิ ม กาญจนา วันที่ 18 ธันวาคม
นั ก ศึ ก ษา สาขาวิ ช าการบั ญ ชี มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ปีที่ 6
2562
มหาวิ ท ยาลั ย กาฬสิ น ธุ์ ที่ มี ต่ อ ฉบับที่ 2 ก.ค.-ธ.ค.2562
ผลสัมฤทธิ์ของการเรียนวิชาบัญชี
ชั้นสูง
นางเสาวลักษณ์ จิตติมงคล แนวทางการพั ฒ นาความสํ า เร็ จ ว า ร ส า ร บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษ า มกราคม-เมษายน
ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฎ ว ไ ล ย
2563
ย่อม (SMEs) กลุ่มบริการ จังหวัด อลงกรณ์ ใ นพระบรมราชู ป ถั ม ภ์
กาฬสินธุ์
ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 ม.ค.-เม.ย.63
ผศ.สุกญ
ั ญา ดวงอุปมา
การศึกษาแนวทางการพัฒนาการ วารสารการพั ฒ นาชุ ม ชนและ กันยายน -ธันวาคม
นางเพ็ญสิริ ภูวรกิจ
จัดการตลาดสําหรับผลิตภัณฑ์จาก คุณภาพชีวิต ปีที่ 8 ฉบับที่ 3
2563
ปลาแบบมี ส่ ว นร่ ว มของคนใน กันยายน - ธันวาคม 2563
ชุ ม ชนเพื่ อ เป็ น เศรษฐกิ จ ชุ ม ชน
ต้นแบบ จังหวัดกาฬสินธุ์
ผศ.สิรินดา กมลเขต
การรั บ รู้ พ ฤติ ก รรมการเลื อ กตั้ ง การประชุ ม วิ ช าการระดั บ ชาติ
วันที่ 21 - 23
สมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฏร พ.ศ. เครือข่ายความร่วมมือวิชาการและ กุมภาพันธ์ 2563
2562ท า ง โ ช เ ชี ย ล มี เ ดี ย ข อ ง วิ จั ย ด้ า นม นุ ษ ย ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
ประชาชน ตํ า บลดอกไม้ อํ า เภอ สังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2 ครบรอบ
สุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
55 ปี จากโรงเรี ย นฝึ กหั ดครู สู่
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สกลนคร
“มนุ ษยศาสตร์แ ละสั งคมศาสตร์
น วั ต ก ร ร ม เ พื่ อ เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
สร้ า งสรรค์ ”คณะมนุ ษ ยศาสตร์
และสั ง คมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏสกลนคร น. 55-62
ผศ.จริยา อินทนิล
คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์ ข อง การประชุ ม วิ ช าการระดั บ ชาติ
วันที่ 21 - 23
ผู้ นํ า ต า ม ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง เครือข่ายความร่วมมือวิชาการและ กุมภาพันธ์ 2563
ประชาชน :กรณีศึกษาบ้านหนอง วิ จั ย ด้ า นม นุ ษ ย ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
ตะเคียน หมู่ที่ 9 ตําบลศรีสะอาด สังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2 ครบรอบ
อําเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
55 ปี จากโรงเรี ย นฝึ กหั ดครู สู่
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ลาดับ

ชื่อ-สกุลเจ้าของผลงาน
และผู้ร่วมทางานวิจัย/งาน
ทางวิชาการ

7

ผศ.อาริยา ป้องศิริ

8

นายพรพิทักษ์
เห็มบาสัตย์

9

นายพรพิทักษ์ เห็มบาสัตย์

10

นายอ๊อต โนนกระยอม

11

นายอ๊อต โนนกระยอม

ชื่อผลงานวิจัยและผลงานทาง
วิชาการที่เผยแพร่

รูปแบบการเผยแพร่/ตีพิมพ์

วันที่เผยแพร่/ตีพิมพ์

มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สกลนคร
“มนุ ษยศาสตร์แ ละสั งคมศาสตร์
น วั ต ก ร ร ม เ พื่ อ เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
สร้างสรรค์” น. 123-131
แนวทางการบริ ห ารจั ด การของ การประชุ ม วิ ช าการระดั บ ชาติ
วันที่ 21 - 23
คณะกรรมการ โครงการน้ําดื่ม
เครือข่ายความร่วมมือวิชาการและ กุมภาพันธ์ 2563
ประชารัฐ ตามหลักธรรมาภิบาล วิ จั ย ด้ า นม นุ ษ ย ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
กรณีศึกษา บ้านหนองไผ่พรเจริญ สังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2 ครบรอบ
หมู่ 8 ต.หนองหญ้า ไซ อํา เภอวั ง 55 ปี จากโรงเรี ย นฝึ กหั ดครู สู่
สามหมอ จังหวัดอุดรธานี
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สกลนคร
“มนุ ษยศาสตร์แ ละสั งคมศาสตร์
น วั ต ก ร ร ม เ พื่ อ เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
สร้างสรรค์” น. 93-101
การพัฒนาทักษะการแก้โจทย์
บทความวิจัยทางวิทยาศาสตร์
ปีที่ 2 ฉบับที่ 2
ปัญหา เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ ศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (2019): ปีที่ 2 ฉบับที่
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
2 กรกฎาคม โดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
ธันวาคม 2562
ด้วยเทคนิค STAD ร่วมกับเทคนิค
KWDL
การสร้างและหาประสิทธิภาพ
บทความวิจัยทางวิทยาศาสตร์
ปีที่ 3 ฉบับที่ 1
ชุดฝึกเรื่องอัตราส่วนและร้อยละ ศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (2020): ปีที่ 3 เล่มที่
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
1: มกราคม มิถุนายน 2563
ความต้องการเข้าศึกษาต่อ
KSUC-P-067 การประชุมวิชาการ
ปีที่ 1 ฉบับที่ 1
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
ระดับชาติ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ตุลาคม 2562
สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ
ค รั้ ง ที่ 1 ป ร ะ จํ า ปี 2562
สังคมผูส้ ูงอายุ มหาวิทยาลัย
“นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และ
กาฬสินธุ์ ของนักเรียนชั้น
สังคมศาสตร์ เพื่อความยั่งยืน”
มัธยมศึกษาตอนปลาย
จังหวัดกาฬสินธุ์
การบริหารจัดการชุมชนของชาว KSUC-P-071การประชุ มวิชาการ
ปีที่ 1 ฉบับที่ 1
ชุมชนโครงการหมู่บา้ นราชมงคล ระดับชาติ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ตุลาคม 2562
เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัย
ค รั้ ง ที่ 1 ป ร ะ จํ า ปี 2562
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
“นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

60
ลาดับ

12

ชื่อ-สกุลเจ้าของผลงาน
และผู้ร่วมทางานวิจัย/งาน
ทางวิชาการ

ชื่อผลงานวิจัยและผลงานทาง
วิชาการที่เผยแพร่

นายธนาวุฒิ พงขจร

เรื่อง การออกแบบและการสร้าง

นายโชคชัย มีคะ
นายวรรณรพ ขันธิรัตน์

เครื่องอัดรีดขยะพลาสติกให้เป็น
ผลิตภัณฑ์สร้างคุณค่า

รูปแบบการเผยแพร่/ตีพิมพ์

เพื่อความยั่งยืน”
นําเสนอภาคบรรยาย

วันที่เผยแพร่/ตีพิมพ์

วันที่ 21 สิงหาคม
2563

นายไทยทัศน์ สุดสวนสี
13

14

นายกัมปนาท ไชยเพชร

เรื่อง ผลอุณหภูมิไพโรไลซีสต่อ

นายชินภัทร ธุรการ

ปริมาณและสมบัติของน้ํามัน

ผศ.สุรินทร์ พงษ์สกุล
ผศ.เกยูร ดวงอุปมา

เชื้อเพลิงจากถุงพลาสติก

นายภัคคิป ไกรโสดา

เรื่อง ผลกระทบจากการใชตัวเร่ง

นายอัดชา เหมันต์

ปฏิกิริยาตัวกรองระดับโมเลกุล 3

นายสมสุข ไตรศุภกิตติ
ผศ.โกศล เรืองแสน

เอ ในการไพโรไลซีสแบบเร็วของ
เหงามันสําปะหลังดวยเครื่อง

นําเสนอภาคบรรยาย

วันที่ 21 สิงหาคม
2563

นําเสนอภาคบรรยาย

วันที่ 21 สิงหาคม
2563

ปฏิกรณแบบตกอิสระ
15

นายธนกร ญาณกาย

เรื่อง ระบบแสดงผลการพยากรณ์

นําเสนอภาคบรรยาย

วันที่ 21 สิงหาคม
2563

นําเสนอภาคบรรยาย

วันที่ 21 สิงหาคม
2563

นําเสนอภาคบรรยาย

วันที่ 21 สิงหาคม

ค่าดัชนีคุณภาพอากาศโดยเทคนิค
พยากรณ์อนุกรมเวลา บนอุปกรณ์
เคลื่อนที่
18

19

นายภัคพงศ์ อายุวงษ์

เรื่ อ ง การปรั บ ปรุ ง กระบวนการ

นายนครินทร์ สุดสนธิ์

ผลิ ต เพื่ อ เพิ่ ม ผลผลิ ต ด้ ว ยเทคนิ ค

ว่าที่ รต.อนุชา ศรีบุรัมย์

ECRS:

นายวรรณรพ ขันธิรัตน์
ดร.นรงค์ วิชาผา

เครื่องนอน

นายวีรชาติ ภูหนองโอ่ง

เรื่ อ ง การจั ด เส้ น ทางการขนส่ ง

นายกิตติพงษ์ สุเรนรัมย์

สิ น ค้ า โ ด ย ใ ช้ วิ ธี ฮิ วริ ส ติ ก ส์ :

นายวรรณรพ ขันธิรัตน์

กรณีศึกษา ร้านขายของส่งขนม

กรณี ศึ ก ษา ผลิ ต ภั ณ ฑ์

2563

นายนรงค์ วิชาผา
รศ.สุพรรณ สุดสนธิ์
20

นางสาวสุภาพร ดินรบรัมย์
นายธนิตพันธ์ พงษ์จงมิตร
ผศ.ฐิติมา นรโภค

ผลของเศษเหลือจากโรงงานผลิต
เส้นก๋วยเตี๋ยวหมักร่วมกับกากมัน
สําปะหลังต่อลักษณะทางกายภาพ

วารสารแก่นเกษตร

ปีที่ 48 ฉบับที่ 3

61
ลาดับ

21

22

23

ชื่อ-สกุลเจ้าของผลงาน
และผู้ร่วมทางานวิจัย/งาน
ทางวิชาการ

ชื่อผลงานวิจัยและผลงานทาง
วิชาการที่เผยแพร่

และคุณค่าทางโภชนะ
นายนพรัตน์ ผกาเชิด
ผลของการเสริมไขมันไหลผ่านจาก
นายชยพล มีพร้อม
น้ํามันปาล์มในอาหารโครีดนมต่อ
ประสิทธิภาพผลผลิตและ
องค์ประกอบน้ํานมโคนม
Nattapong Srisamoot1*, Assessment of genetic
Teamjun Srisamoot2
relationships among
and Chalita
Anthurium cultivars using
Chookanhom
nucleotide sequence of
chitinase and -1, 3-glucanase
genes
นายวิศรุต พยุงเกียรติคุณ Physiological Properties and
Oxygen Affinity of
Glutaraldehyde Polymerized
Crocodile Hemoglobin: The
New Alternative Hemoglobin
Source for HemoglobinBased Oxygen Carriers.

รูปแบบการเผยแพร่/ตีพิมพ์

วันที่เผยแพร่/ตีพิมพ์

วารสารเกษตรศาสตร์และ
เทคโนโลยี

ปีที่ 1 ฉบับที่ 2
พฤษภาคม - สิงหาคม
2563

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
รอยเอ็ด: วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

ปีที่ 1 ฉบับที่ 1
มกราคม - มิถุนายน
2563

Artif Cells Nanomed
Biotechnol. 47

29 ตุลาคม 2562

บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร
1 Phonratsami, P.,
Motivation towards speaking The first national and
Sriwiset, N., & Thipsoda, English outside the
International conference of
W. (2019)
classroom: A case study of Kalasin University 2019—
English and non-English
Recent Innovation of
major students at Kalasin
Sciences and Social Sciences
University.
for Sustainability (2019
KSUC): Kalasin University
346-444 p
2 Darunee Loenghang,
The perception of
The first national and
Pimanmas Werasnee
international standard
International conference of
and Sattra
English testing of University Kalasin University 2019—
Sahatsathatsana*
students: A case of Kalasin
Recent Innovation of
University
Sciences and Social Sciences
for Sustainability (2019

(July 15-16, 2019)

(July 15-16, 2019)
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ลาดับ

3

4

5

6

ชื่อ-สกุลเจ้าของผลงาน
และผู้ร่วมทางานวิจัย/งาน
ทางวิชาการ

ชื่อผลงานวิจัยและผลงานทาง
วิชาการที่เผยแพร่

รูปแบบการเผยแพร่/ตีพิมพ์

KSUC): Kalasin University
346-444 p
Pilasluck Poolawan and Cross culture interaction of The first national and
Ninlawan Saisombat
exchange students : A case International conference of
study of Kalasin university
Kalasin University 2019
students in Guiyang
Recent Innovation of
University
Sciences and Social Sciences
for Sustainability (2019
KSUC): Kalasin University
258-265 p
Parisha Marie Cain
Environmental factors
The First International
influence the development Conference of Kalasin
management of Thailand
University 2019 on
“Recent Innovations of
Science and Social Sciences
for Sustainability”.
P 588-612
Yuttapong Khuenkhaew Cultural capital of Phuthai
The First International
ethnic group for promoting Conference of Kalasin
community-basedtourism at University 2019:Recent
Nong Chang Community,
Innovation of Sciences and
Nong Chang Sub-district, Sam Social Sciences for
ChaiDistrict, Kalasin Province. Sustainability (2019 KSUC)

Tawatchai Kahaban,
Aphiradee Dononbao
and Nittaya Prugratok.

The participatory action
research for development of
local health public
policy for the elderly in
local: case study Tumbon
Yodgang, Amphoe
Namon, Kalasin Province.
บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2
1 ผศ.วราพร พูลเกษ
การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการ

วันที่เผยแพร่/ตีพิมพ์

(July 15-16, 2019)

July 15– 16, 2019
หน้า844-852
At Classroom and
Information
Technology Lab
Building, Kalasin
University,
ISSN:26975408(Online)

The First International
Conference of Kalasin
University 2019.

วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย Vol. 8 No. 2

63
ลาดับ

2

3

4

ชื่อ-สกุลเจ้าของผลงาน
ชื่อผลงานวิจัยและผลงานทาง
และผู้ร่วมทางานวิจัย/งาน
วิชาการที่เผยแพร่
ทางวิชาการ
ผศ.วนุชชิดา สุภัควนิช
สื่อสารของกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน
นายธีติพล วิมุกตานนท์
และท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวแบบยั่งยืนในจังหวัด
กาฬสินธุ์. วารสารสังคมศาสตร์
นายนพพล อัคฮาด
การพัฒนาตัวบ่งชี้การบริหาร
และคณะ
จัดการแบบเครือข่ายท่องเที่ยวโดย
ชุมชนบนฐานวัฒนธรรมผูไ้ ทใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Poom munpolsri,
Guidelines for the
Fungkiat mahiphan,
Development and
Mayurada mahiphan
Promotion of Community
and Kwankhao
Based – Tourism in
poonperm
Sahatsakan Dino – Road,
Sahatsakan District, Kalasin
Province.
นายอัครเจตน์ ชัยภูมิ
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ
นายยุทธพงษ์ เขื่อนแก้ว
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมใน
พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษหนองคาย
นครพนมและมุกดาหาร

บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
1 นางสาวพรพิทักษ์
แนวทางการปลูกฝังคุณธรรม
เห็มบาสัตย์
จริยธรรมในสังคมไทย

รูปแบบการเผยแพร่/ตีพิมพ์

เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

วันที่เผยแพร่/ตีพิมพ์

กรกฎาคม-ธันวาคม
2019. 126-132 p

วารสารการบริหารปกครอง, 8
(2): 417 – 440

บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2
Prae-wa Kalasin Journal. 6(3),
p.448-464

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฎ
ร้อยเอ็ด ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 หน้า
149-159
ISSN 1905-6036 (Prince)
ISSN 2673-0731 (Online)
วารสารบริหารรัฐกิจและการเมือง
มหาวิทยาลัยบูรพา

พฤษภาคม-สิงหาคม
2563

ปีที่ 9 ฉบับที่ 2
(2020) :พฤษภาคม
– สิงหาคม 2563
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556
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3.2.3 ร้อยละของผลงานทางวิชาการหรือผลงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์และ
นาไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชนภายในระยะเวลา 1 ปี
ลาดับ ชื่อ-สกุลเจ้าของผลงาน
ชื่อผลงานวิจัย
และผู้ร่วมทางานวิจัย/
งานทางวิชาการ
1 นางอนนัตพร พุทธัสสะ การพัฒนาศักยภาพการ
ผศ.ฉัตรรัชดา วิโรจน์รตั น์ บริ หารจั ดการกา ร
นางยุพาภรณ์ ชัยเสนา
วิ เ คราะห์ ต้ น ทุ น และ
กลไกช่องทางการตลาด
เชิงสร้างสรรค์ของกลุ่ม
ทอผ้าบ้านกุดหว้า
จังหวัดกาฬสินธุ์
2 นายอัดชา เหมันต์
ชุดไถหัวหมูสําหรับไถ
กลบตอซังข้าวหลังการ
เก็ บ เกี่ ย ว ติ ด ท้ า ยรถ
แทรกเตอร์ขนาดเล็ก
3 ผศ.สายหยุด ภูปุย
โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า
ผศ.ศักดิส์ ิทธิ์ ฤทธิลัน
หลั ก สู ต รท้ อ งถิ่ น การ
ทํา ผลิ ตภั ณฑ์ “มาลั ย
ไม้ไผ่”
4 นางสาววรนุช นิลเขต
โครงการกระบวนการ
เ รี ย น รู้ จ า ก ค รู ภู มิ
ปั ญ ญ า เ พื่ อ พั ฒ น า
กําลังคนในการผลิตใน
ท้ อ งที่ ตํ า บลกุ ด หว้ า
อํ า เภอกุ ฉิ น ารายณ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
5 นายธีรชาติ น้อยสมบัติ
โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า
เ ว็ บ ไ ซ ต์ เ พื่ อ ก า ร
ส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงประวัติศาสตร์โดย
ชุ ม ชนมี ส่ ว นร่ ว มใน
จังหวัดกาฬสินธุ์
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

งบประมาณ

แหล่งงบประมาณ

หน่วยงาน/คณะ

350,000 บาท

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

คณะบริหารศาสตร์

1,600,000 บาท

สํานักงาน
คณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช.)

คณะวิศวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

300,000 บาท

สกว.

คณะศึกษาศาสตร์และ
นวัตกรรมการศึกษา

300,000 บาท

สกว.

คณะศึกษาศาสตร์และ
นวัตกรรมการศึกษา

73,100 บาท

วิจัยสถาบัน

คณะศึกษาศาสตร์และ
นวัตกรรมการศึกษา
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3.2.4 จานวนผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลผลิตทางการเกษตรหรือสร้างโอกาสทาง
การตลาด
..

ลาดับ

ชื่อ-สกุลเจ้าของผลงาน
และผู้ร่วมทางานวิจัย/งานทาง
วิชาการ

1

นางอนนัตพร พุทธัสสะ
ผศ.ฉัตรรัชดา วิโรจน์รตั น์
นางยุพาภรณ์ ชัยเสนา

2

ผศ.สุกญ
ั ญา ดวงอุปมา
นางกรกนก ดลโสภณ
นางเพ็ญสิริ ภูวรกิจ

3

นายสุพจน์ ดีบุญมี
น.ส.มัลลิกา จําปาแพง
นายจักรินทร์ ตรีอินทอง
ผศ.จิระนันท์ อินทรีย์

ชื่อผลงานวิจัย

งบประมาณ

แหล่งงบประมาณ

หน่วยงาน/คณะ

การพัฒนาศักยภาพการ
บริหารจัดการการ
วิเคราะห์ต้นทุนและ
กลไกช่องทางการตลาด
เชิงสร้างสรรค์ของกลุม่
ทอผ้า บ้านกุดหว้า
จังหวัดกาฬสินธุ์
การศึกษาแนวทางการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
และการจัดการ
นวัตกรรมการลิตแปร
รูปผลิตภัณฑ์จากปลา
เขื่อนลําปาว จังหวัด
กาฬสินธุ์
การศึกษาการพัฒนา
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ผู้ผลิตและแปรรูปปลา
ในพื้นที่จังหวัด
กาฬสินธุ์

350,000 บาท

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

คณะ
บริหารศาสตร์

342,000 บาท

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

คณะ
บริหารศาสตร์

600,000 บาท

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

คณะ
บริหารศาสตร์

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

3.2.5 โครงการที่ส่งเสริมและพัฒนาการพึ่งพาตนเองเพื่อยกระดับการสร้างรายได้ของชุมชน
ลาดับ ชื่อ-สกุลผู้รับผิดชอบโครงการ
1

นางยุพาภรณ์ ชัยเสนา

2

นายราชันย์ วงษ์ทวี

ชื่อโครงการ

งบประมาณ

แหล่งงบประมาณ

โครงการพัฒนาภูมิ
ปัญญาการปักผ้า
พื้นเมืองของกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
OTOP อ.กุฉินารายณ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
โ ค ร งกา ร ถ่ า ย ทอ ด
เทคโนโลยี เ ครื่ อ งมื อ
ปั ก ดํ า ต้ น กล้ า ในนา

15,000 บาท

งบประมาณเงินรายได้

-

ทุนส่วนตัว

หน่วยงาน/
คณะ
คณะ
บริหารศาสตร์

คณะ
วิศวกรรมศาสต
ร์และเทคโนโลยี
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ลาดับ ชื่อ-สกุลผู้รับผิดชอบโครงการ

ชื่อโครงการ

งบประมาณ

แหล่งงบประมาณ

หน่วยงาน/
คณะ
อุตสาหกรรม

โ ค ร ง ก า ร ชุ ม ช น
ต้ น แบบการถ่ า ยทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
โ ด ย บู ร ณ า ก า ร กั บ
งานวิจัยและการสร้าง
นวัตกรรม

30,000

งบประมาณเงินรายได้

คณะเทคโนโลยี
การเกษตร

ข้าว
3

นายณัฐพงษ์ ศรีสมุทร

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
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ผลการดาเนินงานด้านที่ 2 : การพัฒนาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจฐานราก
1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและการเขียนรายงานการวิจัยเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพตามโครงการวิจัย เรื่อง “การพัฒนาระบบการจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์”
ผลสาเร็จ
งบประมาณ
ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
(บาท)
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
2 – 3 ธันวาคม 2562
จํานวน 50 คน
ได้แนวทางการการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย
และการเขียนรายงานการวิจัยเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพพื่อพัฒนาพื้นทีจ่ ังหวัดกาฬสินธุ์

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและการเขียนรายงานการวิจัยเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพตามโครงการวิจัย เรื่อง “การพัฒนาระบบการจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นทีจ่ ังหวัดกาฬสินธุ”์ จัดขึ้นในระหว่างวันที่
2 – 3 ธันวาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
2. โครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการการวิเคราะห์ต้นทุนและกลไกช่องทางการตลาดเชิงสร้างสรรค์ของ
กลุ่มทอผ้าบ้านกุดหว้าจังหวัดกาฬสินธุ์
ผลสาเร็จ
งบประมาณ
ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
(บาท)
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
มกราคม – มีนาคม 2563
350,000
กลุ่มทอผ้าบ้านกุดหว้า เป็นแนวทางวิเคราะห์ต้นทุนและกลไกช่องทาง
จังหวัดกาฬสินธุ์
การตลาดเชิงเศรษฐกิจกลุ่มทอผ้าบ้านกุดหว้า
จังหวัดกาฬสินธุ์

โครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการการวิเคราะห์ต้นทุนและกลไกช่องทางการตลาดเชิงสร้างสรรค์ของกลุ่ม
ทอผ้าบ้านกุดหว้าจังหวัดกาฬสินธุ์ ในระหว่างเดือนมกราคม – มีนาคม 2563
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3. โครงการวิจัย เรื่อง การศึกษาแนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรมการลิตแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลา
เขื่อนลาปาว จังหวัดกาฬสินธุ์
ผลสาเร็จ
งบประมาณ
ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
(บาท)
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
มีนาคม 2563 – กุมภาพันธ์
342,000
กลุ่มชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมแนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและการ
2564
จากปลาเขื่อนลําปาว จังหวัด จัดการนวัตกรรมการลิตแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลา
กาฬสินธุ์
เขื่อนลําปาว จังหวัดกาฬสินธุ์

โครงการวิจัย เรื่อง การศึกษาแนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรมการลิตแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลาเขื่อน
ลําปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ ในระหว่างเดือนมีนาคม 2563 – กุมภาพันธ์ 2564

4. โครงการพัฒนาภูมิปัญญาการปักผ้าพื้นเมืองของกลุ่มผลิตภัณฑ์ชมุ ชน OTOP อ.กุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ผลสาเร็จ
งบประมาณ
ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
(บาท)
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP สามารถนําภูมิปญ
ั ญาการปักผ้าพืน้ เมืองของกลุ่ม
27 มิถุนายน 2563
15,000
อ.กุฉินารายณ์ จังหวัด
ผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP อ.กุฉินารายณ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์ มาพัฒนาในเชิงธุรกิจ

โครงการพัฒนาภูมิปัญญาการปักผ้าพื้นเมืองของกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP อ.กุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดขึ้นในระหว่าง
วันที่ 27 มิถุนายน 2563 ณ ผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP อ.กุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
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5. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการตัดต่อวีดีโอเพื่อนาเสนอผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) อย่างมืออาชีพ
ผลสาเร็จ
งบประมาณ
ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
(บาท)
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
17-18 ธันวาคม 2562
20,000
40 คน
ผู้เข้ารับการอบรมสามารถออกแบบปกวิดีโอด้วยตนเอง
และสามารถตัดต่อคลิปวิดโี อด้วยโทรศัพท์มือถือได้

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการการตัดต่อวีดีโอเพื่อนําเสนอผ่าน
สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) อย่างมืออาชีพ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถตัดต่อวีดีโอและนําเสนอผ่านสื่อสังคมออนไลน์
(Social Media) ในระหว่างวันที่ 17-18 ธันวาคม 2562 ได้อย่างถูกต้องและเกิดประโยชน์ต่อสังคม ณ ห้องประชุม อาคารบริการ
การศึกษาและบริการกลาง มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่นามน
6. โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านการจัดทาแผนกิจกรรมแก่คณะกรรมการนักเรียนมัธยมศึกษาในโรงเรียนเครือข่าย
ผลสาเร็จ
งบประมาณ
ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
(บาท)
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
11,25 กุมภาพันธ์ 2563
40,000
200 คน
คณะกรรมการนักเรียนมัธยมศึกษาในโรงเรียน
เครือข่ายมีศักยภาพด้านผู้นําเกิดความสามัคคี
และทํางานเป็นหมู่คณะได้

วันที่ 11 และ 25 กุมภาพันธ์ 2563 คณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ นําโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จริยา
อินทนิล หัวหน้าโครงการ ได้นําคณาจารย์ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ลิขิต แก้วหานาม,ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิรินดา กมลเขต,
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาริยา ป้องศิริ,อาจารย์ ดร.นพพล อัคฮาด,อาจารย์ ดร.เพชรประชา ภูทองเงิน และนักศึกษาจัดให้บริการวิชาการใน
โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านการจัดทําแผนกิจกรรมแก่คณะกรรมการนักเรียนมัธยมศึกษาโรงเรียนเครือข่าย ณ โรงเรียนเขาวง
พิทยาคาร
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7. โครงการวันรัฐธรรมนูญและการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการทางรัฐศาสตร์ ครั้งที่ 6
ผลสาเร็จ
งบประมาณ
ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
(บาท)
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
18 ธันวาคม 2562
60,000
321 คน
นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับวันรัฐธรรมนูญและสามารถนํา
หลักการของระบอบประชาธิปไตยภายใต้
รัฐธรรมนูญองค์ความรู้การเมืองการปกครองมา
ปรับใช้ในชีวิตประจําวันและสามารถขยายผลต่อสู่
ครอบครัว และ ชุมชนได้

สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัด โครงการวันรัฐธรรมนูญและการตอบปัญหาทางวิชาการด้าน
รัฐศาสตร์ ครั้งที่ 6 ในวันที่ 18 ธันวาคม 2563 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤชิต แสนปากดี คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ให้เกียรติเป็น
ประธานพิธีเปิดงานครั้งนี้ และยังมีโรงเรียนในจังหวัดกาฬสินธุ์และจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมตอบปัญหาทางวิชาการด้านรัฐศาสตร์ ณ ห้อง
ประชุมอาคารบริการการศึกษาและบริการกลาง มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่นามน
8. โครงการค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการบริการวิชาการแก่โรงเรียนท้องถิ่นในเครือข่าย MOU จังหวัดกาฬสินธุ์
ผลสาเร็จ
งบประมาณ
ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
(บาท)
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
21 กุมภาพันธ์ 2563
3,400
46 คน
ได้พัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ การฟัง พูด อ่าน
และเขียนเพื่อใช้งานได้จริง

วันที่ 21 กุมภาพันธุ์ 2563 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
เพื่อการบริการวิชาการแก่โรงเรียนท้องถิ่นในเครือข่าย MOU จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษา โรงเรียนในจังหวัดกาฬสินธุ์ มีการจัดประสบการณ์การเรียนการสอน เพื่อเปิดโอกาสให้ผเู้ รียนได้มีโอกาสใช้ภาษาอังกฤษใน
สถานการณ์จริง และในขณะเดียวกันเป็นการแลกเปลีย่ นบรรยากาศการเรียนการสอนในห้องเรียนเป็นนอกห้องเรียน
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9. โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในงานบริการอาหารและเครื่องดื่มสาหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 จังหวัดกาฬสินธุ์
ผลสาเร็จ
งบประมาณ
ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
(บาท)
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
28 กุมภาพันธ์ 2563
30,000
50 คน
ได้ความรู้และความเข้าใจวัฒนธรรม
การรับประทานอาหารและดื่มตะวันตก

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดโครงการพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษในงานบริการอาหารและเครื่องดื่มสําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับวิธี
ปฏิบัติตนในการปรับตัวเข้าสู่สงั คมและวัฒนธรรมสากลจึงมีความสําคัญ ต่อการดําเนินชีวิตในปัจจุบันมากขึ้น โดยเฉพาะเรื่องมารยาทใน
การรับประทานอาหารตะวันตก ซึ่งทุกคนควรจะเรียนรู้และนํามาใช้ได้อย่างถูกต้อง
10. โครงการบริการวิชาการอบรมทักษะภาษาอังกฤษและเรียนรู้วัฒนธรรมตะวันตกเพื่อการศึกษาพัฒนาสู่สากลในยุค
Thailand 4.0
ผลสาเร็จ
งบประมาณ
ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
(บาท)
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
16 มีนาคม 2563
16,400
57 คน
นักศึกษาที่เข้าอบรมได้พัฒนาทักษะการฟัง พูด
อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษให้สามารถใช้งานได้
จริงในการติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

วันที่ 16 มีนาคม 2563 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดโครงการบริการวิชาการอบรมทักษะ
ภาษาอังกฤษและเรียนรู้วัฒนธรรมตะวันตกเพื่อการศึกษาพัฒนาสูส่ ากล ในยุค Thailand 4.0 เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้ภาษาอังกฤษใน
สถานการณ์จริง และในขณะเดียวกันเป็นการแลกเปลี่ยนบรรยากาศการเรียนการสอนในห้องเรียน โดยใช้กิจกรรมทางภาษาตะวันตก
อีกทั้งการจัดโครงการ ฯ ในครั้งนี้ นักศึกษาจะได้มีความรู้พร้อมทั้งประสบการณ์ เพิ่มศักยภาพในการสือ่ สารอีกทั้งได้เรียนรู้วัฒนธรรม
ตะวันตก จากเจ้าของภาษาโดยตรง ส่งเสริมความสุขต่อผู้เรียน มีวสิ ยั ทัศน์ทีกว้างไกล
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11. โครงการบรูณาการเพื่อสร้างจุดเน้น นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีด้านการท่องเที่ยวเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ผลสาเร็จ
งบประมาณ
ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
เชิงคุณภาพ
(บาท)
เชิงปริมาณ
16,23 กรกฎาคม 2563

20,000

90 คน

นักศึกษาได้ปฏิบัติงานตามกระบวนการพัฒนา
นวัตกรรมด้านกระบวนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
ของชุมชน

สาขาวิชานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ดันผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยวชุมชน ในระหว่างวันที่ 16 และ 23 กรกฎาคม 2563
สาขาวิชานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านนาจารย์ผลักดัน
สินค้า ภายใต้แผนงานบูรณาการเพื่อสร้างจุดเน้นนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีด้านการท่องเที่ยวเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น อันเป็นไปตามพันธ
กิจของมหาวิทยาลัยในการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน ชุมชนบ้านนาจารย์ ตําบลนาจารย์ อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
12. โครงการบริการวิชาการอบรมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาพัฒนาสู่สากล ในยุค Thailand 4.0
ผลสาเร็จ
งบประมาณ
ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
(บาท)
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
30 กรกฎาคม 2563
25,000
72 คน
ได้พัฒนายกระดับศักยภาพและความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษและเทคนิคกลวิธีการสอนตาม
มาตรฐานในระดับสากล

วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ดําเนินการจัดโครงการบริการ
วิชาการอบรมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาพัฒนาสูส่ ากล ในยุค Thailand 4.00 เพื่ออบรมพัฒนาทักษะความก้าวหน้าในวิชาชีพ
และเพิ่มศักยภาพในการใช้ภาษาอังกฤษฐานะภาษาสากล (English as Global Language) รูปแบบการจัดการเรียนการสอนภายใต้
กระแสแห่งเทคโนโลยี การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่ Online Learning กลยุทธ์การสอนภาษาอังกฤษกับมาตรฐานทักษะ
ภาษาอังกฤษสู่ระดับสากลให้แก่คณะข้าราชการครูภาษาอังกฤษโรงเรียน สังกัด สพม.กาฬสินธุ์
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13. โครงการพัฒนาทักษะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แก่ครูผู้ดูแลเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผลสาเร็จ
ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
งบประมาณ (บาท)
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
25-26 กรกฎาคม 2563
111,100
200 คน
253 คน
ร้อยละ 80
ร้อยละ 100

โครงการพัฒนาทักษะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แก่ครูผู้ดูแลเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จัดขึ้นในวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2563 ณ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มีผเู้ ข้าร่วมโครงการ
จํานวน 200 คน
14. โครงการวันรพีและการแข่งขันตอบปัญหาทางกฎหมาย ครั้งที่ 5
งบประมาณ
ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
(บาท)
เชิงปริมาณ
6-7 สิงหาคม 2563
78,000
370 คน

ผลสาเร็จ
เชิงคุณภาพ
นักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์สามารถถ่ายทอด
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่สําคัญในชีวิตประจําวัน
และการทํางานร่วมกันเป็นทีม

วันที่ 6 สิงหาคม 2563 สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดโครงการวันรพี และการแข่งขันตอบปัญหา
ทางกฎหมาย ครั้งที่ 5 ณ อาคารบริการการศึกษาและบริการกลาง โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมสันทิ์ ขจรปัญญาไพศาล
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมโครงการจากโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นจํานวนมาก ซึ่งการดําเนินโครงการได้คัดกรองผู้เข้าร่วมตามนโยบายสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 19
เป็นอย่างดี
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15. โครงการสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย
งบประมาณ
ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
(บาท)
วันที่ 22 มิถุนายน 2563 ถึง
20,000 บาท
วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ผลสาเร็จ
เชิงปริมาณ
บทความวิจัยที่ได้รับการ
ตีพิมพ์
จํานวน 9 บทความ

เชิงคุณภาพ
ร้อยละบทความวิจัยระดับชาติหรือนานาชาติที่
ได้รับการตีพิมพ์ ร้อยละ 100

ในวันที่ 21 สิงหาคม 2563 อาจารย์และนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 11 "ESTACON
2020" ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ซึ่งภายในงานมีบทความเข้าร่วมประชุมวิชาการ จํานวน 238 บทความ จากทั่วประเทศ
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ส่งบทความวิจัยเข้าร่วมประชุมวิชาการ จํานวน 11 บทความ
16. โครงการชุมชนต้นแบบการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรโดยบูรณาการกับงานวิจัยและการสร้างนวัตกรรม
ผลสาเร็จ
งบประมาณ
ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
(บาท)
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
วันที่ 5 สิงหาคม 2563
30,000
จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
ร้อยละความพึงพอใจของผู้เช้าร่วมโครงการ
80 คน
ร้อยละ 85

กิจกรรมการดําเนินโครงการชุมชนต้นแบบการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรโดยบูรณาการกับงานวิจัยและการสร้างนวัตกรรม
ในวันที่ 5 สิงหาคม 2563 จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ 80 คน ชุมชนบ้านบึงวิชัย อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
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17. โครงการเผยแพร่องค์ความรู้และผลงานด้านการศึกษาปฐมวัยสถานศึกษา Show & Share
ผลสาเร็จ
ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
งบประมาณ (บาท)
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
26 กุมภาพันธ์ 2563
25,000
ผู้เข้าร่วมโครงการ 115 คน ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้
ประสบการณ์ และได้แสดง
ศักยภาพทางวิชาการด้านครู
ปฐมวัยอยู่ในระดับมากขึ้นไป

โครงการเผยแพร่องค์ความรู้และผลงานด้านการศึกษาปฐมวัยสถานศึกษา Show & Share จัดขึ้นในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563
ณ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มีผู้เข้าร่วมโครงการ จํานวน 115 คน
18. โครงการงานเกษตรแฟร์กาฬสินธุ์ ครั้งที่ 1 ภายใต้ธีม “เกษตรอัตลักษณ์กาฬสินธุ์ นวัตกรรมทันสมัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”
ผลสาเร็จ
งบประมาณ
ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
(บาท)
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
13 – 14 กุมภาพันธ์ 2563
20,000
100 คน
1. ได้เผยแพร่ความรู้และความก้าวหน้าทางการ
เกษตรของหน่ว ยงานภาครัฐและเอกชนให้แ ก่
เกษตรกร นักเรียนนักศึกษาและผู้สนใจ
2. ทําให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงความสําคัญของ
การเกษตรต่อการพัฒนาของประเทศ

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จึงได้จดั โครงการการจัดงานเกษตรแฟร์กาฬสินธุ์ ครั้งที่ 1 ขึ้นระหว่าง 13 – 14 กุมภาพันธ์ 2563
เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานของแต่ละสาขาภายใต้คณะเทคโนโลยีการเกษตรในด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการชุมชน การ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม มีการประกวดและจัดนิทรรศการทางด้านสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ คือ ไก่พื้นเมืองไทย และมีการ
แข่งขันทักษะทางการเกษตรของนักศึกษา เพื่อเป็นการส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรม และภูมิปัญญาทางด้านการเกษตรในท้องถิ่น
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19. โครงการศูนย์ความเป็นเลิศด้านสิ่งทอพื้นบ้าน แพรวากาฬสินธุ์
งบประมาณ
ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
(บาท)
เชิงปริมาณ
ปีงบประมาณ 2563
13,755,000
600 คน

ผลสาเร็จ
เชิงคุณภาพ
1.จํานวนผู้รับการบริการกลุม่ วิสาหกิจชุมชน
2.จํ า นวนผู้ รั บ การบริ ก ารกลุ่ ม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน
ได้รับยกระดับ OTOP Premium

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้จัดโครงการศูนย์ความเป็นเลิศด้านสิ่งทอพื้นบ้าน แพรวากาฬสินธุ์ ปีงบประมาณ 2563 ระหว่างเดือน
ตุลาคม 2562 ถึง เดือน กันยายน 2563 เพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมในกระบวนผลิตและการแปรรูปผ้าไหมให้
ตอบสนองต่อวิถีวัฒนธรรมร่วมสมัย และต้องสามารถขายผลิตภั ณฑ์ ด้วยแนวคิดการตลาดเชิงสร้างสรรค์ การพบปะระหว่างตัวแทน
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่เข้าร่วมโครงการพบปะเจรจาทางธุรกิจกับผู้ประกอบการผู้ส่งออก นักออกแบบ ตัวแทนจาหน่ายอย่างแท้จริง
มีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเข้าร่วมโครงการจํานวน 600 คน
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3.3

การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรต่อสร้างแวดล้อม
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สรุปภาพรวมผลการดาเนินงานตามประเด็นแผนปฏิบัติการด้านที่ 3 : การสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มีผลการดาเนินงานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมคิด
เป็นค่าน้าหนักร้อยละ 100 โดยใช้เปูาหมายในการขับเคลื่อนการดาเนินงาน ดังนี้
(1) ให้ความสาคัญในการอนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมที่มีคุณค่าต่อ
ระบบนิเวศน์และ/หรือมีความสาคัญทางเศรษฐกิจและภูมิปัญญาท้องถิ่น
1.1 อนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
(2) ส่งเสริม/สนับสนุนการอนุรักษ์และการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดต้นทุนด้าน
สาธารณูปโภคด้วยการส่งเสริมผ่านเครื่องมือและกลไกต่างๆ
2.1 เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานโดยลดความเข้มข้นของการใชพลังงาน และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
เพิ่มพื้นที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย
ตารางที่ 3.1 สรุปภาพรวมผลการดาเนินงานโครงการตามประเด็นแผนปฏิบัติการด้านที่ 3
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จานวน งบประมาณ งบประมาณเงิน ผลการ
เป้าหมายที่
โครงการ/ เงินแผ่นดิน รายได้(บาท) ดาเนินการ
กิจกรรม
(บาท)
(โครงการ)
ทั้งหมด
เปูาหมายที่ 1 ให้ความสาคัญในการอนุรักษ์และรักษา
9
1,086,600
9
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมที่มี
คุณค่าต่อระบบนิเวศน์และ/หรือมีความสาคัญทาง
เศรษฐกิจและภูมิปัญญาท้องถิ่น
เปูาหมายที่ 2 ส่งเสริม/สนับสนุนการอนุรักษ์และการใช้
3
50,000
3
พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดต้นทุนด้าน
สาธารณูปโภคด้วยการส่งเสริมผ่านเครื่องมือและกลไก
ต่างๆ
รวมทั้งสิ้น
12
1,086,600
50,000
12
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ
เนื่องจากมีการปรับแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ปรับแผนกลางปีงบประมาณ) ประกอบกับ
การทบทวนและปรับปรุงงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และงบประมาณรายจ่ายเงิ นรายได้ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นการขับเคลื่อนภารกิจให้สอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงไป
จึงทาให้โครงการมีการยกเลิกการดาเนินโครงการ ที่ไม่สอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบัน
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ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2563 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. โครงการการขยายพันธุ์มะหาดในสภาพปลอดเชื้อ
เพื่อการปรับปรุงพันธุ์ 124,000 บาท
2. โครงการการถ่ า ยทอดการใช้ ป ระโยชน์ จ ากผล
มะหาดในการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร 83,000 บาท
3. โครงการการศึกษาสมบัติของสารสกัดมะหาดใน
การต้านการเจริญของเชื้อแบคทีเรียดื้อยา 150,000 บาท

4. โครงการการศึ ก ษาสมบั ติ ท างกายภาพและ
ชีวภาพของน้ามันหอมระเหยจากพรรณไม้หอมในท้องถิ่นเพื่อ
การประยุกต์ใช้อย่างยั่งยืน 140,000 บาท
5. โครงการผลของการใช้ปวกหาดต่อพยาธิในระบบ
ทางเดิ น อาหารและการเจริ ญ เติ บ โตของแพะเนื้ อ ลู ก ผสม
118,000 บาท
6. โครงการการตรวจสอบความเป็นพิษต่อเซลล์ของ
สารสกัดแก่นมะหาดในเซลล์มะเร็ง 91,000 บาท
7. โครงการประสิทธิภาพของสารสกัดฟีนอลิกจาก
ใบมะหาดในการกาจัดเห็บโค 64,000 บาท
8. โครงการการเพาะเลี้ยงเห็ดถั่งเช่าสีทองในสูตร
อาหารเทียมโดยใช้ข้าวเป็นองค์ประกอบหลัก110,000 บาท
9. โครงการการบริ ห ารจั ด การโครงการอนุ รั ก ษ์
พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.-มกส.) 206,600 บาท

แผนภูมิที่ 3.1 สรุปผลการดาเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดาริ
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3.3.1 จานวนการจัดกิจกรรมหรือโครงการเสริมสร้างจิตสานึกนาไปสู่การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
ลาดับ ชื่อ-สกุลเจ้าของผลงาน
1

นายธนดล บุญมี

2

นายวายุภักษ์ พินรัตน์

3

กองกิจการนักศึกษา

4

นายองอาจ สารคาม

ชื่อผลงาน

งบประมาณ

วัน/เดือน/ปี

โครงการเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงตามรอยพ่อ
โครงการกิจกรรม 5 ส
คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
โครงการปลูกจิตสานึกรู้
รักษ์ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
โครงการแปลงผักกลม
เกลียวภูมิทัศน์เขียวดอกไม้
งาม ประจาปีการศึกษา
2563

4,900

25 ธันวาคม 2562

16,000

10 กรกฎาคม 2563

ไม่ได้ใช้งบ

29 กรกฎาคม 2563

20,000

หน่วยงาน/คณะ
งานพัฒนานักศึกษา
คณะบริหารศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

15 กรกฏาคม 2563 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ถึง 31 สิงหาคม 2563

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

3.3.2 พื้นที่สีเขียวในมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้น
ลาดับ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
1 โครงการคืนปุาสู่ชุมชน
2 โครงการกิจกรรม 5 ส คณะวิศวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3 โครงการปลูกจิตสานึกรูร้ ักษ์ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
4 ปรับปรุงพื้นที่ศูนย์วิจัยและฝึกอบรม
ให้เป็นแหล่งเรียนรูด้ ้านการเกษตรในรูปแบบ
สมาร์ทฟาร์ม
5 ปรับปรุงทางเดิมเชื่อมระหว่างอาคารและ
โรงอาหารพื้นที่นามน ให้เกิดความปลอดภัย
ต่อนักศึกษา บุคลากร และผู้ใช้บริการ
6 ปรับปรุงบริเวณพุทธอุทยาน เป็นโคกหนองนา
โมเดล เป็นสถานทีจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และ
เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ โครงการครูรักษ์ถิ่น
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
7 ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบมหาวิทยาลัย ให้เกิดความ
สะอาด ปลอดภัย
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

วัน/เดือน/ปี
11 สิงหาคม 2563
10 กรกฎาคม 2563
29 กรกฎาคม 2563

สถานที่/หน่วยงาน
งานพัฒนานักศึกษา คณะบริหารศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

ปีงบประมาณ 2563

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมภูสิงห์
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

ปีงบประมาณ 2563

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

ปีงบประมาณ 2563

พุทธอุทยาน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
พื้นที่นามน

ปีงบประมาณ 2563

อาคารสถานที่ กองกลาง สานักงานอธิการบดี
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ผลการดาเนินงานโครงการตามเป้าหมายด้านที่ 3 : การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
1. โครงการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อ
งบประมาณ
ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
(บาท)
25 ธันวาคม 2562
4,900 บาท

ผลสาเร็จ
เชิงปริมาณ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
จานวน 100 คน

เชิงคุณภาพ
ร้อยละ 100

งานพั ฒ นานึ ก ศึ ก ษา คณะบริ ห ารศาสตร์ ได้ ด าเนิ น จั ด โครงการเรี ย นรู้ เ ศรษฐกิ จ พอเพี ย งตามรอยพ่ อ ในวั น ที่
25 ธันวาคม 2562 เล็งเห็นถึงความสาคัญของการพัฒนาตามหลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง คือการพัฒนาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของ
ทางสายกลางและความไม่ประมาท โดยคานึงถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล ในวันที่ ณ คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ์ ผู้เข้าร่วมโครงการจานวน 100 คน
2. โครงการคืนป่าสู่ชุมชน
ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
11 สิงหาคม 2563

ผลสาเร็จ
งบประมาณ
(บาท)
เชิงปริมาณ
จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ 184 คน

เชิงคุณภาพ
ร้อยละ 100

มหาวิ ท ยาลั ย กาฬสิ น ธุ์ ได้ จั ด โครงการคื น ปุ า สู่ ชุ ม ชน ในวั น ที่ 11 สิ ง หาคม 2563 ณ คณะบริ ห ารศาสตร์
มหาวิ ท ยาลั ย กาฬสิ น ธุ์ โดยมี ตั ว แทนและผู้ น านั ก ศึ ก ษาและนั ก ศึ ก ษาคณะบริ ห ารศาสตร์ มี ส่ ว นร่ ว มในการท ากิ จ กรรม
อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในมหาวิทยาลัย และภายในคณะบริหารศาสตร์และปรับภูมิทัศน์สภาพแวดล้อม มีผู้เข้าร่วม
โครงการ 184 คน
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3. โครงการกิจกรรม 5 ส คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
งบประมาณ
ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
(บาท)
เชิงปริมาณ
10 กรกฎาคม 2563
16,000 บาท
252 คน

ผลสาเร็จ
เชิงคุณภาพ
ร้อยละ 80

มหาวิ ท ยาลั ย กาฬสิ น ธุ์ ได้ ก าหนดจั ด โครงการกิ จ กรรม 5 ส คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรม
ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 กิจกรรม 5 ส. เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพของการทางาน ลดความ
สิ้นเปลืองในการใช้วัสดุอุปกรณ์ประหยัดเวลาในการทางาน มีความปลอดภัยในการทางาน และบุคลากรมีขวัญและกาลังใจที่ดี
กิจกรรม 5 ส. หมายถึงการดูแลรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานที่ทางาน ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ผู้เข้าร่วมโครงการ 252 คน
4. โครงการปลูกจิตสานึกรู้รักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ช่วงระยะเวลาดาเนินการ

งบประมาณ (บาท)

วันที่ 29 กรกฎาคม 2563

ไม่ใช้งบประมาณ

ผลสาเร็จ
เชิงปริมาณ
50 คน

เชิงคุณภาพ
ร้อยละ 80

มหาวิ ท ยาลั ย กาฬสิ น ธุ์ ได้ จั ด โครงการปลู ก จิ ต ส านึ ก รู้ รั ก ษ์ ธ รรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม ในวั น ที่ 29 กรกฎาคม 2563
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการปลูกจิตสานึกรู้รักษ์ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้อาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากร นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีความรู้สึกรักษา
สิ่งแวดล้อม และสามารถเข้าถึงวิธีการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยตนเอง มีเข้าร่วมโครงการจานวน 50 คน
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5. โครงการ แปลงผักกลมเกลียวภูมิทัศน์เขียวดอกไม้งาม ประจาปีการศึกษา 2563
ผลสาเร็จ
งบประมาณ
ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
(บาท)
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
15 กรกฏาคม – 31 สิงหาคม
20,000
จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ 100 คน 1. ได้ปลูกฝังและสร้างจิตสานึกทีด่ ี
2563
ให้กับตัวนักศึกษาเอง
2. ทาให้บรรยากาศในการเรียน
การสอนด้านการฝึกทักษะ
ทางการเกษตรให้ดีขึ้น

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้จัดทา โครงการ “แปลงผักกลมเกลียวภูมิทัศน์เขียวดอกไม้งาม” ในระหว่างวันที่ 15 กรกฏาคม
ถึง 31 สิงหาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ โดยมีกิจกรรมการลงแปลง การดูแลภูมิทัศน์และทาความสะอาดสถานทีร่ อบๆ
บริเวณตึกคณะเทคโนโลยีการเกษตร ให้สะอาดและสวยงาม สร้างจิตสานึกสร้างความตระหนักในคุณค่าของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
6. โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว
ช่วงระยะเวลาดาเนินการ

งบประมาณ (บาท)

31 กรกฎาคม 2563

50,000

ผลสาเร็จ
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ ปรับภูมิทัศน์รอบอาคารเรียนรวม
300 คน
คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรม
การศึกษา

มหาวิ ท ยาลั ย กาฬสิ น ธุ์ ได้ จั ด โครงการเพิ่ ม พื้ น ที่ สี เ ขี ย ว ในวั น ที่ 31 กรกฎาคม 2563 เพื่ อ จั ด ภู มิ ทั ศ น์ ร อบอาคาร
เรียนรวม คณะศึกษาศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุม์ ีความร่มรื่นสวยงาม และส่งเสริมบรรยากาศที่ดีในการเรียนรู้ของนักศึกษา
มีจานวนผู้เข้าร่วมโครงการ 300 คน
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7. โครงการการขยายพันธุ์มะหาดในสภาพปลอดเชื้อเพื่อการปรับปรุงพันธุ์
ช่วงระยะเวลาดาเนินการ

งบประมาณ (บาท)

ปีงบประมาณ 2563

124,000

ผลสาเร็จ
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
จานวนบทความทางวิชาการ การนาเสนอผลงานทางวิชาการ
ที่ได้รับการเผยแพร่
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
1 บทความ
1 ครั้ง

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้จัด โครงการการขยายพันธุ์มะหาดในสภาพปลอดเชื้อเพื่อการปรับปรุงพันธุ์ ปีงบประมาณ 2563
เพื่อสนองพระราชดาริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ อพ.สธ.) ตามแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปี
ที่หก (1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 – 30 กันยายน พ.ศ. 2564) ในกิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากรและเพื่อศึกษาระดับความเข้มข้น
ระยะเวลาและวิธีการจุ่มชิ้นส่วนพืชในสารโคลซิซินต่ออัตรารอดชีวิตศึกษาระดับความเข้มข้น ระยะเวลา และวิธีการจุ่มแช่ชิ้นส่วนใน
สารโคลซิซินต่ออัตราการเกิดพอลิพลอยด์ และพื่อศึกษาวิธีการตรวจสอบการเพิ่มชุดโครโมโซมจากการใช้สารโคลซิซินที่เหมาะสม
8. โครงการการตรวจสอบความเป็นพิษต่อเซลล์ของสารสกัดแก่นมะหาดในเซลล์มะเร็งท่อน้าดี
ผลสาเร็จ
ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
งบประมาณ (บาท)
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
ปีงบประมาณ 2563
91,000
จานวนบทความทางวิชาการ การนาเสนอผลงานทางวิชาการ
ที่ได้รับการเผยแพร่
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
1 บทความ
1 ครั้ง

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้จัดโครงการการขยายพันธุ์มะหาดในสภาพปลอดเชื้อเพื่อการปรับปรุงพันธุ์ ปีงบประมาณ 2563
เพื่อสนองพระราชดาริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ อพ.สธ.) ตามแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปี
ที่หก (1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 – 30 กันยายน พ.ศ. 2564) เพื่อทดสอบความเป็นพิษต่อเซลล์ของสารสกัดแก่นมะหาดในเซลล์มะเร็ง
ท่อน้าดี (KKU-100)
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3.4

การบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล

86
สรุปภาพรวมผลการดาเนินงานตามประเด็นแผนปฏิบัติการด้านที่ 4 : บริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล
ในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิ ท ยาลั ย กาฬสิ น ธุ์ ได้ ว างเป้ า หมายตั ว ชี้ วั ด ตามประเด็ น ประเด็ น
แผนปฏิบัติการด้านที่ 4 ด้านบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล ซึ่งผลการดาเนินงานคิดเป็นค่าน้าหนักร้อยละ 62.22
โดยใช้เป้าหมายในการขับเคลื่อนการดาเนินงาน 2 เป้าหมาย ได้แก่
เป้าหมายที่ 1 บุคลากรเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรมมีจิตสานึก มีความสามารถสูง มุ่งมั่น
และเป็นมืออาชีพ
1.1 การบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพ มุ่งผลสัมฤทธิ์เชิงยุทธศาสตร์ (SPBB)
1.2 บริหารทรัพยากรบุคคลให้มีความคล่องตัว เสริมสร้างประสิทธิภาพและคุณภาพ ภายใต้
หลักคุณธรรม ยึดหลักคุณธรรม เป็นคนดีและเก่ง มีจริยธรรม มีจิตสานึก พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรให้มี
ความสามารถสูงเป็นมืออาชีพและวางมาตรการที่เหมาะสมกับเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ และมีความสุขใน
การทางาน
1.3 บริหารจัดการสินทรัพย์เพื่อก่อให้เกิดรายได้สาหรับใช้ประกอบการบริหารจัดการด้าน
การเงินรวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัย
เป้าหมายที่ 2 องค์กรมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและ 6 ประพฤติมิชอบ ทุกภาคส่วนร่วมต่อต้าน
การทุจริต
2.1 การปฏิบัติราชการมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทุกหน่วยงานร่วม
ต่อต้านการทุจริต และให้ความรู้แก่บุคลากรถึงอันตรายที่เกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ จัดให้มีมาตรการ
และกลไกที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างต่อเนื่อง
2.2 ระบบบริ ห ารงานราชการใหม่ในรูปแบบที่มีความหลากหลาย ประยุกต์นาเอาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการดาเนินงานอย่างเพียงพอ และมีความยืดหยุ่น ความคล่องตัว สามารถปรับตัว
เข้าสู่การเป็นสานักงานสมัยใหม่ นาไปสู่การเป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง
(1) จานวนโครงการด้านการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย และงบประมาณดาเนินการ
40

35

35

2,496,030

30
งปม.แผ่นดิน

25
20

17

15

15

2563

รวม งปม.

1,460,030

งปม.เงินรายได้

ไม่ใช้งบ

งปม.แผ่นดิน

1,036,000

รวมโครงการ

10
5

งปม.รายได้

3

0
2563

แผนภูมิที่ 3.4.1 จานวนโครงการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563

-

1,000,000

2,000,000

3,000,000

แผนภูมิที่ 3.4.2 งบประมาณประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
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ตารางที่ 3.4.1 สรุปภาพรวมผลการดาเนินงานโครงการในประเด็นแผนปฏิบัติการด้านที่ 4
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จานวน
งบประมาณ งบประมาณเงิน ผลการ
เป้าหมายที่
โครงการ/ เงินแผ่นดิน รายได้(บาท) ดาเนินการ
กิจกรรม
(บาท)
(โครงการ)
ทั้งหมด
เป้ า หมายที่ 1 บุ ค ลากรเป็ น คนดี แ ละเก่ ง
29
36,000
1,765,030
21
ยึดหลักคุณธรรมมีจิตสานึก มีความสามารถสูง
มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ
เป้าหมายที่ 2 องค์กรมีความโปร่งใส ปลอดการ
6
1,000,000
6
ทุจริต และ6 ประพฤติมิชอบ ทุกภาคส่วนร่วม
ต่อต้านการทุจริต
รวมทั้งสิ้น
35
1,036,000 1,765,030
27
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
หมายเหตุ
เนื่องจากมีการปรับแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ปรับแผนกลางปีงบประมาณ) ประกอบกับ
การทบทวนและปรับปรุงงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และงบประมาณรายจ่ายเงิ นรายได้ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นการขับเคลื่อนภารกิจให้สอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงไป
จึงทาให้โครงการมีการยกเลิกการดาเนินโครงการ ที่ไม่สอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบัน
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3.4.1 ร้อยละการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
จากหน่วยงานภายนอก มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้คะแนน 91.31 ระดับผลการประเมิน A
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3.4.2 ผลการประเมินดัชนีชี้วัดความสุขบุคลากรมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มี ในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์
มีความสุขเท่ากับคนทั่วไป มีค่าเฉลี่ยคะแนน 31.47 คะแนน
ตารางที่ 3.4.1 ผลการประเมินดัชนีชี้ความสุขของแต่ละหน่วยงาน
จานวน
คะแนน
หน่วยงาน
(คน)
เฉลี่ย
1. สานักงานอธิการบดี
40
31.13
2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
22
30.23
3. คณะบริหารศาสตร์
25
30.72
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
21
31.00
5. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
14
29.93
อุตสาหกรรม
6. คณะศิลปศาสตร์
21
31.10
7. คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
19
33.21
8. สถาบันวิจัยและพัฒนา
7
35.43
9. สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
11
32.10
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ระดับความสุข
มีความสุขเทากับคนทั่วไป
มีความสุขเทากับคนทั่วไป
มีความสุขเทากับคนทั่วไป
มีความสุขเทากับคนทั่วไป
มีความสุขเทากับคนทั่วไป
มีความสุขเทากับคนทั่วไป
มีความสุขมากกวาคนทั่วไป
มีความสุขมากกวาคนทั่วไป
มีความสุขมากกวาคนทั่วไป

จากตารางพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามจากหน่วยงายภายในมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จานวน 9 หน่วยงาน
มีจานวน 3 หน่วยงานที่ได้ระดับความสุขอยู่ในเกณฑ์ มีความสุขมากกว่าคนทั่วไป ได้แก่
1) สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 35.43
2) คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 33.21
3) สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 32.10
และมีจานวน 6 หน่วยงาน ที่ได้ระดับความสุขอยู่ในเกณฑ์ มีความสุขเท่ากับคนทั่วไป ได้แก่
1) สานักงานอธิการบดี ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 31.13
2) คณะศิลปศาสตร์ ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 31.10
3) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 31.00
4) คณะบริหารศาสตร์ ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 30.72
5) คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 30.23
6) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 29.93

90
ผลการดาเนินงานตามประเด็นแผนปฏิบัติการด้านที่ 4 : บริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล
1. โครงการแนวปฏิบัติและการจัดทาเอกสารการขอกาหนดตาแหน่งที่สูงขึ้นสาหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
ช่วงระยะเวลา
งบประมาณ
ผลสาเร็จ
ดาเนินการ
(บาท)
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
ปีการงบประมาณ
221,184 บุคลากรสายปฏิ บัติ การเข้าร่ ว ม บุคลากรสายสนับสนุนได้รับการส่งเสริมสนับสนุน
ให้มีการผลิตผลงานแสดงถึงความชานาญ/เชี่ยวชาญ
2563
กิจกรรม จานวน 85 คน
ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย

โครงการแนวปฏิบัติและการจัดทาเอกสารการขอกาหนดตาแหน่งที่สูงขึ้นสาหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มีบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม จานวน 85 คน ในระหว่างเดือนมกราคม 2563
ถึง มีนาคม 2563
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2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการทบทวนและจัดทาแผนปฏิบัตกิ ารด้านการพัฒนา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์การจัดทาแผนปฏิบัติ
ราชการ ระยะ 5* ปี (พ.ศ. 2563 - 2567) ในวาระแรก ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565)
ช่วงระยะเวลา
งบประมาณ
ผลสาเร็จ
ดาเนินการ
(บาท)
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
1-3 พฤศจิกายน 2562
166,295
บุ ค ลา กร เ ข้ า ร่ ว ม กิ จ กร ร ม สามารถนาความรู้หรือแนวปฏิบตั ทิ ี่
จานวน 51 คน
ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการบริหารงานได้ และมีความ
มั่นใจและสามารถนาความรู้หรือแนวปฏิบัติที่ได้จาก
การเข้าร่วมโครการฯไปใช้ในการจัดทาแผนพัฒนา
หน่วยงานได้

วันที่1-3 พฤศจิกายน 2562 รองศาสตราจารย์จริ ะพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิด
โครงการประชุมเชิงปฏิบตั ิการการทบทวนและจัดทาแผนปฏิบตั ิการด้านการพัฒนา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์การจัดทาแผนปฏิบัติ
ราชการ ระยะ 5* ปี (พ.ศ. 2563 - 2567) ในวาระแรก ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ณ โรงแรมอัศวรรณ อาเภอเมือง จังหวัด
หนองคาย โดยวัตถุประงค์ของการจัดโครงการในครั้งนี้เพื่อให้ผู้มสี ่วนเกี่ยวข้องได้ร่วมกันทบทวนตัวชี้วดั แผนปฏิบตั ิราชการ ระยะ 5*
ปี (พ.ศ. 2563 - 2567) ในวาระแรก ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ให้มปี ระสิทธิภาพ มีผู้จานวนเข้าร่วม
โครงการทั้งสิ้นจานวน 51 คน
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3. กิจกรรมประชุมแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจาประจาปีงบประมาณ 2563
ช่วงระยะเวลา
งบประมาณ
ผลสาเร็จ
ดาเนินการ
(บาท)
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
4 มกราคม 2563
ไม่ใช้
บุ ค ล า กร เ ข้ า ร่ ว ม กิ จ กร ร ม ได้รับแนวทางการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงและ
งบประมาณ จานวน 40 คน
การควบคุมภายใน ประจาประจาปีงบประมาณ
2563 ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

กิจกรรมประชุมแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจาประจาปีงบประมาณ 2563 ในวันที่ 4 มกราคม 2563
ณ ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น 2 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มีผู้เข้าร่วมประชุมจานวน 40 คน
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4. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการเข้าสู่ตาแหน่งสูงขึ้น (ผลงานเชิงวิเคราะห์หรือสังเคราะห์หรือวิจัย)
ช่วงระยะเวลา
งบประมาณ
ผลสาเร็จ
ดาเนินการ
(บาท)
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
มิถุนายน พ.ศ. 2563
33,850
บุ ค ลา กร เ ข้ า ร่ ว ม กิ จ กร ร ม บุคลากรสายสนับสนุน รับทราบเกี่ยวกับ
ถึงเดือน กรกฎาคม
จานวน 18 คน
หลักเกณฑ์และวิธีการกาหนดระดับตาแหน่งและ
พ.ศ. 2563
การแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น ตามประกาศ
ก.พ.อ.

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการเข้าสู่ตาแหน่งสูงขึ้น (ผลงานเชิงวิเคราะห์หรือสังเคราะห์หรือวิจัย) คณะบริหารศาสตร์
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มีกาหนดการจัดระหว่างเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 ถึงเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
พื้นที่ในเมือง มีบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม จานวน 18 คน
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5. การพัฒนาระบบ ESS สาหรับอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ช่วงระยะเวลา
งบประมาณ
ผลสาเร็จ
ดาเนินการ
(บาท)
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
วันที่ 3 กรกฎาคม
15,000
บุ ค ลา กร เ ข้ า ร่ วม กิ จ กร ร ม ผู้ใช้งานทุกระดับใช้งานระบบได้เต็ม
2563
จานวน 60 คน
ประสิทธิภาพสูงสุดในระบบ ESS ลดปัญหาความ
ผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรผู้ใช้งานระบบบริการการศึกษา ESS มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เพื่อให้ผู้ใช้งานทุกระดับใช้งาน
ระบบได้เต็มประสิทธิภาพสูงสุด ลดปัญหาความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต และเป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้งานและมหาวิทยาลัย
วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
6. โครงการ KM Café เพื่อการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

ช่วงระยะเวลา
ดาเนินการ
ปีงบประมาณ 2563

งบประมาณ
(บาท)
ไม่ใช้
งบประมาณ

ผลสาเร็จ
เชิงปริมาณ
บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม
จานวน 100 คน

เชิงคุณภาพ
ให้ความรู้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
Digital Mindset ให้ แก่ นั ก ศึก ษา บุค ลากร และ
หน่วยงานภายนอก

สานัก ส่งเสริม วิชาการและงานทะเบี ยน ได้เข้ าร่ว มการพัฒนาทัก ษะสมรรถนะด้ านดิ จิทัล โดยได้บ รรยายเกี่ยวกับ Digital
Mindset ให้แก่นักศึกษา บุคลากร และหน่วยงานภายนอก ผู้ประกอบการ จัดโดย สสว และ สถาบันอาหาร ณ อาคารอานวยการ
อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์แผนงาน/โครงการและติดตามข้อมูลผล
การดาเนินงาน ตัวชี้วัด (KPI) ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

