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

 บทน า 
 

ตามบทบัญญัติแห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และ
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ก าหนดให้การบริหาร
ราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐให้ส่วนราชการปฏิบัติ กล่าวคือ (1) ก่อนจะด าเนินการตามภารกิจใด  ส่วน
ราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า โดยแผนปฏิบัติราชการต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา 
และงบประมาณที่จะต้องใช้ในการด าเนินการแต่ละขั้นตอน เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์และตัวชี้วัดความส าเร็จของภารกิจ        
(2) ให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้น โดยการจัดท าเป็นแผนจะต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อ
รัฐสภา และแผนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง โดยในแต่ละปีงบประมาณให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีเสนอรัฐมนตรี
ให้ความเห็นชอบแล้ว ให้ส านักงบประมาณด าเนินการจัดสรรงบประมาณเพ่ือปฏิบัติงานให้บรรลุผลส าเร็จในแต่ละภารกิจ
ตามแผนปฏิบัติราชการ  และในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ ฉบับปรับแผนกลางปีงบประมาณ ฉบับ
นี้ มีวัตถุประสงค์ 4 ประการ คือ 

1) เพ่ือใช้เป็นกรอบ ทิศทางในการบริหารแผนงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฯ 
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2558 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 

2) เพ่ือใช้เป็นกลไกในการจัดสรรทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของประเทศ 
ของกระทรวงศึกษาธิการและของมหาวิทยาลัยฯ 

3) เพ่ือให้สามารถติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยฯ ในแต่ละปีงบประมาณ ระยะ 5 ปี 
(พ.ศ. 2563-2567) ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์และนโยบายของประเทศ และบรรลุวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยฯ 

4) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารและถ่ายทอดให้เกิดการรับรู้ความเข้าใจน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมีแบบแผน 
 

1.1 ประวัติความเป็นมา 
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2558 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เล่ม 132  ตอนที่  86ก เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558  ให้รวมมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ 
ตามกฎหมายว่าด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยา
เขตกาฬสินธุ์  ตามกฎหมายว่าด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีร าชมงคลมาจัดตั้ งเป็น
“มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์” มีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วย
วิธีการงบประมาณในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่ง
การควบรวมมหาวิทยาลัยทั้งสองแห่งนี้เป็นการปรับปรุงการด าเนินการและลดความซ้ าซ้อน
สถาบันอุดมศึกษาที่ตั้งอยู่ในจังหวัดเดียวกัน โดยให้บทบาทหน้าที่ตามมาตรา 6 แห่ง

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2558 ว่าด้วย “ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันทางวิชาการที่ให้ความรู้และ
ความช านาญในการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพและวิชาชีพชั้นสูง มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การศึกษาและส่งเสริมงานวิจัย 
เพ่ือสร้างและพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยี ให้บริการทางวิชาการแก่ท้องถิ่นและสังคม ให้โอกาสทางการศึกษาแก่
ประชาชน ทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬา รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมของรัฐและท้องถิ่น และการมีส่วน
ร่วม ในการพัฒนาชุมชนและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม” ประวัติความเป็นมาทั้งสองสถาบันอุดมศึกษาที่มาควบรวมเป็น 
“มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์” พอสังเขปดังนี้ 
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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  ได้รับพระราชทานนามสถาบันต้นสังกัดเป็น “สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล” วิทยาเขต

กาฬสินธุ์จึงได้ชื่อว่า“สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตกาฬสินธุ์”มีการจัดการศึกษา
เป็นสหวิทยาการ เปิดสอนกลุ่มเกษตรศาสตร์ บริหารธุรกิจ และอุตสาหกรรม ทั้งในระดับ
ปริญญาตรีและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

พ.ศ. 2548  ได้รับพระราชทานนามสถาบันต้นสังกัดเป็น “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน”  
    วิทยาเขตกาฬสินธุ์ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2548             
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วย 5 วิทยา
เขต คือ วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น สุรินทร์ กาฬสินธุ์ และสกลนคร 

 

 
ตราสญัลักษณ์ประจ า

มหาวิทยาลัย 

ตราสัญลักษณ์ประจ ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประกอบด้วย: ภายในวงกลม
เป็นรูปดอกบัวบาน 8 กลีบล้อมรอบ ดอกบัวบาน 8 กลีบ หมายถึง ทางแห่งความส าเร็จ  
มรรค 8 และความสดชื่นเบิกบานก่อให้เกิดปัญญาแผ่ขจรไปทั่วสารทิศ ภายใต้ดอกบัวเป็น
ดวงตราพระราชลัญจกรบรรจุอยู่  หมายถึง สัญลักษณ์และเครื่องหมายประจ าองค์
พระมหากษัตริย์ของรัชกาลที่ 9 ซึ่งพระองค์เป็นผู้พระราชทานนามว่า “มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล” บนตรารูปวงกลม มีพระมหาพิชัยมงกุฎครอบ และมีเลข 9 อยู่
หมายถึงรัชกาลที่ 9 ด้านล่างของตราวงกลมท าพับกรอบโค้งรองรับชื่อ “มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน”คั่นปิดหัวท้ายของกรอบด้วยลวดลายดอกไม้ พิมพ์ประจ ายามทั้ง
สองข้าง หมายถึงความเจริญรุ่งเรื่อง แจ่มใส เบิกบาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
หมายความว่า “มหาวิทยาลัยอันเป็นมงคลแห่งพระราชา” 

 
1.1.2 ประวัติความเป็นมามหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ พอสังเขป 

 พ.ศ. 2539 การประชุมเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2539 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการจัดตั้ง
สถาบันราชภัฏกาฬสินธุ์ 

 พ.ศ. 2540 วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2540 อนุมัติให้มีการจัดตั้งสถาบันราชภัฏใหม่ 5 แห่ง  ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ สถาบันราชภัฏชัยภูมิ สถาบันราชภัฏร้อยเอ็ด สถาบันราชภัฏศรี
สะเกษ สถาบันราชภัฏนครพนม และสถาบันราชภัฏกาฬสินธุ์ โดยโครงการจัดตั้งสถาบันราช
ภัฏกาฬสินธุ์ ตั้งอยู่บนพ้ืนที่ประมาณ 2,119 ไร่ บ้านหัวงัว ต าบลสงเปลือย อ าเภอนามน 
จังหวัดกาฬสินธุ์ 

 พ.ศ. 2544 วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2544 โครงการจัดตั้งสถาบันราชภัฏกาฬสินธุ์ ได้ยกฐานะเป็นสถาบัน
ราชภัฏกาฬสินธุ์ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง พร้อมกับสถาบันราชภัฏใหม่อีก 4 แห่ง จัด
การศึกษาตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 โดยแบ่งเป็น 2 คณะและ 4 ส านัก คือ 
คณะวิชาการศึกษาทั่วไป คณะวิทยาการวิชาชีพ ส านักงานอธิการบดี ส านักส่งเสริมการเรียนรู้ 
ส านักวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น และส านักกิจการนักศึกษา เปิดสอน 2 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชา
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วิทยาศาสตร์และสาขาวิชาการจัดการ โดยแบ่งการจัดการศึกษาออกเป็น 4 ระดับ    คือ ระดับ
อนุปริญญา ระดับปริญญาตรี 4 ปี ระดับปริญญาตรี 2 ปี (หลังอนุปริญญา) และระดับ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต 

 พ.ศ. 2547 วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 สถาบันราชภัฏกาฬสินธุ์มีฐานะเป็น“มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาฬสินธุ์” ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 โดยให้แบ่งส่วนราชการ    
ตามกฎกระทรวงที่ประกาศเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2548 

 

 
ตราสญัลักษณ์ประจ า

มหาวิทยาลัย 

ตราสัญลักษณ์ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์  ประกอบด้วย  พระราชลัญจกรประจ า
รัชกาลที่ 9 เป็นตราลักษณะรูปไข่ กว้าง 5 เซนติเมตรสูง 6.7 เซนติเมตรรูปพระที่นั่งอัฏทิศ 
ประกอบด้วยวงจักรกลาง วงจักรมีอักขระเป็น อุ หรือเลข 9 รอบๆ มีรัศมี แปลความหมายว่า ทรง
มีพระบรมเดชานุภาพในแผ่นดิน โดยที่วันบรมราชาภิเษกตามโบราณราชประเพณีได้เสด็จพระทับ
พระที่นั่งอัฏทิศ ราชบัณฑิตเป็นผู้ถวายน้ าอภิเษก 8 ทิศและทิศกลางอีก 1 ทิศ แต่ในรัชกาลนี้
เปลี่ยนจากราชบัณฑิตเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรถวายน้ าอภิเษก เพ่ือความเป็นเจ้าใหญ่ใน
แผ่นดิน คือพระมหากษัตริย์ นับเป็นครั้งแรกในระบอบประชาธิปไตยที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ได้ถวายน้ าอภิเษกในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

  และในช่วงปลายปี พ.ศ. 2554 คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบ "ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ์ พ.ศ. ..." ซึ่งจะเป็นการควบรวมมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
วิทยาเขตกาฬสินธุ์เข้าด้วยกันเป็นมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  ได้มีมติเห็นชอบ "ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
พ.ศ. ..." เพ่ือลดความซ้ าซ้อนของสถาบันอุดมศึกษาที่ตั้งอยู่ในจังหวัดเดียวกันซึ่งต่อมา ในวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2558 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ลงมติในวาระ 3 เห็นชอบให้ "ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ.ศ. ..." เมื่อวันที่   
8 กันยายน 2558 ในราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ "พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2558"  มีผลให้
มหาวิทยาลัยราชภัฎกาฬสินธุ์และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ สิ้นสุดสถานะความเป็น
สถาบันอุดมศึกษาในวันถัดจากวันที่ประกาศราชกิจจานุเบกษา และเป็นการจัดตั้ง “มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์” ขึ้นในวัน
เดียวกัน 

 
1.1.3 ข้อมูลด้านสถานที่ตั้งมหาวิทยาลัย 

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

 
รูปที่ 1.1 สถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จ าแนกตามพ้ืนที่ 
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พิกัดที่ตั้งส านักงานอธิการบดีแห่งใหม่ ได้ท าการย้ายจาก
พ้ืนที่นามน เลขที่ 13 หมู่ 14 ต าบลสงเปลือย อ าเภอ
นามน จังหวัดกาฬสินธุ์ 46230 มาเป็นพ้ืนที่ในเมือง 
ตั้งอยู่ที่  62/1 ถนนเกษตรสมบูรณ์ ต าบลกาฬสินธุ์  
อ า เภอ เมื อ ง  จั งหวั ดกาฬสิ น ธุ์  46000 โทรศัพท์          
043-811128, 08-64584360 โทรสาร  043-813070    
ส า ม า ร ถ ค้ น ห า ข้ อ มู ล เ พ่ิ ม เ ติ ม ไ ด้ ที่  เ ว็ ป ไ ซ ต์  
http://www.ksu.ac.th/ 

เพ่ือเป็นหน่วยงานกลางท าหน้าที่สนับสนุนงานบริหาร  
งานวิชาการ งานบริการของมหาวิทยาลัย ช่วยอ านวย
ความสะดวกในการประสานงานกับส่วนราชการต่าง ๆ 
ให้บริการส่งเสริมสนับสนุนกิจการทั้งปวงของมหาวิทยาลัย 
เป็นศูนย์กลางประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้ง
ภายนอกและภายในมหาวิทยาลัยทุกระดับให้เป็นไปอย่าง
รวดเร็ว และถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ รวมทั้ง
สามารถด า เนิ น งาน เป็ น ไป ได้ อย่ า งสะดวกและมี
ประสิทธิภาพ 

รูปที่ 1.2 สถานที่ตั้งส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
 
1.2 โครงสร้างส่วนราชการในมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
 ตามกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2561 ลงวันที่             
6 กันยายน พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 135 ตอนที่ 69 ก ประกอบด้วย 9 ส่วนราชการ และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2562 ประกาศในราช
กิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนพิเศษ 55 ง  การแบ่งส่วนราชการแสดงดังตารางที่ 1.1  
 

ตารางที่ 1.1 โครงสร้างส่วนราชการในมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ตามกฎกระทรวงและประกาศกระทรวง 

กฎกระทรวงจัดต้ังส่วนราชการ 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยกาฬสนิธุ ์
1. ส านักงานอธิการบดี 1.1 กองกลาง 

1.2 กองนโยบายและแผน 
1.3 กองกิจการนักศึกษา 

2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร ส านักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
3. คณะบริหารศาสตร์ ส านักงานคณบดีคณะบริหารศาสตร์ 
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ  ส านักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ 
5. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ส านักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
6. คณะศิลปศาสตร์ ส านักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์ 

สถานที่ตั้งส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 

ส านักงานอธิการบดี ส านักงานอธิการบดี 
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กฎกระทรวงจัดต้ังส่วนราชการ 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยกาฬสนิธุ ์
7. คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ส านักงานคณบดีคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 
8. สถาบันวิจัยและพัฒนา ส านักงานผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
9. ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ส านักงานผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

  
 
 
 

 
รูปที่ 1.3 โครงสร้างส่วนราชการในมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนราชการทีม่ีฐานะเทียบเทา่คณะ ส่วนราชการระดับคณะ ส่วนราชการ ส านักงานอธิการบดี 

กองกลาง 

กองนโยบายและแผน 

กองกิจการนักศึกษา 

1. ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

2. สถาบันวิจัยและพัฒนา 

1. คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

2. คณะบริหารศาสตร ์

3. คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
สุขภาพ 

4. คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

5.คณะศิลปศาสตร ์

6. คณะศึกษาศาสตรแ์ละนวัตกรรม
การศึกษา 

โครงสร้างส่วนราชการ 
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1.3 คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
1.3.1 คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 

 

รายนามนายกสภา และกรรมการสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
 

 
 
 
 

ศาสตราจารย์กิตติคุณ นพ.สุทธิพร  จิตต์มิตรภาพ
นายกสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ นายวินัย  วิทยานุกูล 

อุปนายกสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ไชยวัฒน์  ค้ าชู 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

นางวิภาจรีย์  พุทธมิลินประทีป 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

นายวันชัย  รุจนวงศ์ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

นายสิทธิศักดิ์ ยนต์ตระกูล 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

ศาสตราจารย ์ดร.อภิรัฐ  ศิริธราธิวัตร 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

ศาสตราจารย์พิศิษฐ์จ าเนียร จวงตระกูล 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

ศาสตราจารย์ ดร.อลงกลด แทนออมทอง 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

รองศาสตราจารย์ ดร.ไว จามรมาน 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

นายจเร พันธุ์เปรื่อง 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

นายราชัย อัศเวศน์ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

พลต ารวจตรี มนตรี จรัลพงศ์ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์เดช สังคพัฒน์ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

นางวีณา ภัทรประสิทธิ์ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

นางนันทิยา แสงโสภาพรรณ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
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รูปที่ 1.4 รายนามคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์โดยต าแหน่ง 

รองศาสตราจารย์จิระพันธ์  ห้วยแสน 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่งอธิการบดี 

นายมนชาย  ภูวรกิจ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง 
ประธานสภาคณาจารย์และขา้ราชการ 

รองศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณ  สุดสนธิ์ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดี 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อ าภาศรี พ่อค้า 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ด ารงต าแหน่งคณบดี 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวลใจ  โคตรแสง 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ด ารงต าแหน่งคณบดี 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยนันท์  ชมนาวัง 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถาบัน 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤชิต  แสนปากดี 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ด ารงต าแหน่งคณบดี 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์จากคณาจารย์ประจ า 

นายคมกริช  อ่อนประสงค์ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า 

นายอุทัย  ธารพรศรี 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรสิทธิ์ พ่อค้า 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า 

นายธวัชชัย  เคหะบาล 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า 

นายโสภณ  มูลหา 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์จากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากข้าราชการหรือ 
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งมิใช่คณาจารย์ประจ า 

นายคารมย์  เรืองไชย 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากขา้ราชการหรือพนักงานใน

สถาบันอุดมศึกษา ซึ่งมิใช่คณาจารย์ประจ า 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิกร  สุรมณี 
เลขานุการสภามหาวิทยาลยั 
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 1.3.2 ผู้บริหารมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
 

 
 

รูปที่ 1.5 รายนามผู้บริหารมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
 
 
 
 
 
 
 

รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สขุชัย  เจริญไวยเจตน์ 
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 

นายพัฒนา  พ่ึงพันธุ์ 
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสันท์ิ  ขจรปัญญาไพศาล  
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิกร สุรมณี 
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 

ดร.ศักด์ิเกษม  ปานะลาด 
ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 

นายอรรถพงษ์  ศิริสุวรรณ 
ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 

ดร.ลิขิต  ศิริสันติเมธาคม 
ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศาสตรา  สหัสทัศน์ 
ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 

รองศาสตราจารย์ ดร.กตัญญู แก้วหานาม 
ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 

รองศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณ  สุดสนธิ์ 
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงกลด พิมพิศาล
ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
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รูปที่ 1.6 รายนามผู้บริหารมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์/หัวหน้าส่วนราชการ 

 
1.4 การจัดการศึกษา  

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์เป็นสถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ให้มีความรู้ความสามารถในทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ ตาม
มาตรฐานหลักสูตรของคณะกรรมการอุดมศึกษา ที่เน้นการพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทั้งในด้าน
ความรู้ความสามารถในทางปฏิบัติและทฤษฎี มีคุณธรรม มีจิตสาธารณะ และสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ซึ่งการผลิตบัณฑิตและการพัฒนานักศึกษาถือเป็นพันธกิจหลักที่ส าคัญอย่างหนึ่ง
ของมหาวิทยาลัยฯ ส าหรับนโยบายในการผลิตบัณฑิตให้มีทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพนั้นต้องให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต สังคม ประเทศชาติ และบัณฑิตมีงานท า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางปฏิมา บุษราคัม 
รักษาราชการแทน 

ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กีรวิชญ์ เพชรจุล 
คณบดีคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิภา นาสินพร้อม 
ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการ          

และงานทะเบียน 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยนันท์ ชมนาวัง 
ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมร มะลาศร ี
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และ 

นวัตกรรมการศึกษา 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อ าภาศรี พ่อค้า 
คณบดีคณะบริหารศาสตร์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารยส์ุรินทร์ พงษ์สกุล 
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และ      

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวลใจ โคตรแสง 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และ          
เทคโนโลยีสุขภาพ 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤชิต แสนปากดี 
คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
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1.4.1 หลักสูตร/สาขาวิชา ที่เปิดสอนประจ าปีการศึกษา 2563 
(1) หลักสูตร/สาขาวิชา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 

    หลักสูตรที่เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มีจ านวน 13 หลักสูตร จ านวน 13 
สาขาวิชา ตารางที่ 1.2  ดังนี้ 
 

ตารางที่ 1.2  รายชื่อหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2563 

ล าดับ ระดับการศึกษา 
ชื่อประกาศนียบัตร

วิชาชีพชัน้สูง 
ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา 

ประเภท
หลักสูตร 

ลักษณะ
หลักสูตร* 

1 ประกาศนียบตัรวิชาชีพช้ันสูง ปวส. ปวส. สัตวศาสตร ์ ST ภาษาไทย 
2 ประกาศนียบตัรวิชาชีพช้ันสูง ปวส. ปวส. พืชศาสตร ์ ST ภาษาไทย 
3 ประกาศนียบตัรวิชาชีพช้ันสูง ปวส. ปวส. เทคโนโลยีการอาหาร ST ภาษาไทย 
4 ประกาศนียบตัรวิชาชีพช้ันสูง ปวส. ปวส. ประมง ST ภาษาไทย 
5 ประกาศนียบตัรวิชาชีพช้ันสูง ปวส. ปวส. ช่างกลโรงงาน ST ภาษาไทย 
6 ประกาศนียบตัรวิชาชีพช้ันสูง ปวส. ปวส. เทคนิคเครื่องกล ST ภาษาไทย 
7 ประกาศนียบตัรวิชาชีพช้ันสูง ปวส. ปวส. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบ

อัตโนมัต ิ
ST ภาษาไทย 

8 ประกาศนียบตัรวิชาชีพช้ันสูง ปวส. ปวส. เทคโนโลยโีลจสิติกส์และการขนส่ง ST ภาษาไทย 
9 ประกาศนียบตัรวิชาชีพช้ันสูง ปวส. ปวส. ไฟฟ้าก าลัง ST ภาษาไทย 
10 ประกาศนียบตัรวิชาชีพช้ันสูง ปวส. ปวส. การจดัการทั่วไป SSH ภาษาไทย 
11 ประกาศนียบตัรวิชาชีพช้ันสูง ปวส. ปวส. การตลาด SSH ภาษาไทย 
12 ประกาศนียบตัรวิชาชีพช้ันสูง ปวส. ปวส. การบัญช ี SSH ภาษาไทย 
13 ประกาศนียบตัรวิชาชีพช้ันสูง ปวส. ปวส. คอมพิวเตอร์ธรุกิจ SSH ภาษาไทย 

  
หลักสูตรที่เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จ านวน 13 หลักสูตร/สาขาวิชา จ าแนก

เป็นกลุ่มสาขาวิชาด้าน Social Science and Humanities (SSH) จ านวน 4 สาขาวิชา และกลุ่มสาขาวิชาด้าน  
Science and Technology (ST) จ านวน 9 สาขาวิชา  

 

 
 

แผนภูมิที่ 1.1 หลักสูตรและสาขาวิชา ระดับ ปวส. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่ม SSH, 4, 
31%

กลุ่ม ST, 9, 69%

หลักสูตรและสาขาวิชา ระดับ ปวส.
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(2) หลักสูตร/สาขาวิชา ระดับปริญญาตรีประจ าปีการศึกษา 2563 
 หลักสูตรที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี มีปริญญาในสาขาวิชารวมทั้งสิ้น 13 สาขาปริญญา              

และจ านวนทั้งสิ้น 43 หลักสูตร แสดงดังตารางที่ 1.3 
 

ตารางที่ 1.3 รายชื่อหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2563 

ล าดับ ระดับการศึกษา ชื่อปริญญา ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา 
ประเภท
หลักสูตร 

ลักษณะ
หลักสูตร* 

1 ระดับปริญญาตร ี วิทยาศาสตรบัณฑิต วท.บ. พืชศาสตร ์ ST ภาษาไทย 
2 ระดับปริญญาตร ี วิทยาศาสตรบัณฑิต วท.บ. สัตวศาสตร ์ ST ภาษาไทย 
3 ระดับปริญญาตร ี วิทยาศาสตรบัณฑิต วท.บ. ประมง ST ภาษาไทย 
4 ระดับปริญญาตร ี วิทยาศาสตรบัณฑิต วท.บ. เทคนิคการสตัวแพทย ์ ST ภาษาไทย 
5 ระดับปริญญาตร ี วิทยาศาสตรบัณฑิต วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ

อาหาร 
ST ภาษาไทย 

6 ระดับปริญญาตร ี วิทยาศาสตรบัณฑิต วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร ST ภาษาไทย 
7 ระดับปริญญาตร ี วิทยาศาสตรบัณฑิต วท.บ. เทคโนโลยีการอาหาร ST ภาษาไทย 
8 ระดับปริญญาตร ี วิทยาศาสตรบัณฑิต วท.บ. นวัตกรรมเกษตร ST ภาษาไทย 
9 ระดับปริญญาตร ี บริหารธรุกิจบัณฑิต บธ.บ. การจัดการ  SSH ภาษาไทย 
10 ระดับปริญญาตร ี บริหารธรุกิจบัณฑิต บธ.บ. การตลาด SSH ภาษาไทย 
11 ระดับปริญญาตร ี บริหารธรุกิจบัณฑิต บธ.บ. การจัดการธุรกิจการค้าสมยัใหม่  SSH ภาษาไทย 
12 ระดับปริญญาตร ี บัญชีบัณฑิต บช.บ. การบัญชี  SSH ภาษาไทย 
13 ระดับปริญญาตร ี บริหารธรุกิจบัณฑิต บธ.บ. ธุรกิจอัฉริยะ SSH ภาษาไทย 
14 ระดับปริญญาตร ี บริหารธรุกิจบัณฑิต บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกจิ SSH ภาษาไทย 
15 ระดับปริญญาตร ี บริหารธรุกิจบัณฑิต บธ.บ. บริหารธรุกิจ SSH ภาษาไทย 
16 ระดับปริญญาตร ี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล ST ภาษาไทย 
17 ระดับปริญญาตร ี อุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต อส.บ. วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร ST ภาษาไทย 
18 ระดับปริญญาตร ี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วศ.บ. วิศวกรรมโลจสิติกส ์ ST ภาษาไทย 
19 ระดับปริญญาตร ี อุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต อส.บ. เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล ST ภาษาไทย 
20 ระดับปริญญาตร ี อุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต อส.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ ST ภาษาไทย 
21 ระดับปริญญาตร ี สถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต สถ.บ. การออกแบบอุตสาหกรรม** ST ภาษาไทย 
22 ระดับปริญญาตร ี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบ

อัตโนมัต ิ
ST ภาษาไทย 

23 ระดับปริญญาตร ี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ
อัตโนมัต ิ

ST ภาษาไทย 

24 ระดับปริญญาตร ี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วศ.บ. วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส*์** ST ภาษาไทย 
25 ระดับปริญญาตร ี ครุศาสตรบณัฑติ ค.บ. การศึกษาปฐมวัย SSH ภาษาไทย 
26 ระดับปริญญาตร ี ครุศาสตรบณัฑติ ค.บ. ภาษาไทย SSH ภาษาไทย 
27 ระดับปริญญาตร ี ครุศาสตรบณัฑติ ค.บ. คณิตศาสตร ์ SSH ภาษาไทย 
28 ระดับปริญญาตร ี ครุศาสตรบณัฑติ ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป SSH ภาษาไทย 
29 ระดับปริญญาตร ี ครุศาสตรบณัฑติ ค.บ. คอมพิวเตอร ์ SSH ภาษาไทย 
30 ระดับปริญญาตร ี ครุศาสตรบณัฑติ ค.บ. ภาษาอังกฤษ SSH ภาษาไทย 
31 ระดับปริญญาตร ี วิทยาศาสตรบัณฑิต วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สิ่งแวดล้อม 
ST ภาษาไทย 

32 ระดับปริญญาตร ี วิทยาศาสตรบัณฑิต วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศและดจิิทัล ST ภาษาไทย 
33 ระดับปริญญาตร ี สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต ส.บ. การจดัการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน HS ภาษาไทย 
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ล าดับ ระดับการศึกษา ชื่อปริญญา ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา 
ประเภท
หลักสูตร 

ลักษณะ
หลักสูตร* 

34 ระดับปริญญาตร ี วิทยาศาสตรบัณฑิต วท.บ. วิทยาการการดูแลผูสู้งอาย*ุ** ST ภาษาไทย 
35 ระดับปริญญาตร ี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร ์ SSH ภาษาไทย 
36 ระดับปริญญาตร ี นิติศาสตรบณัฑิต น.บ. นิติศาสตร ์ SSH ภาษาไทย 
37 ระดับปริญญาตร ี รัฐศาสตรบณัฑิต ร.บ. การเมืองการปกครอง  SSH ภาษาไทย 
38 ระดับปริญญาตร ี ศิลปศาสตรบณัฑติ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

สากล** 
SSH ภาษาไทย 

39 ระดับปริญญาตร ี ศิลปศาสตรบณัฑติ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ SSH ภาษาไทย 
40 ระดับปริญญาตร ี ศิลปศาสตรบณัฑติ ศศ.บ. ภาษาจีนธุรกจิ SSH ภาษาไทย 
41 ระดับปริญญาตร ี ศิลปศาสตรบณัฑติ ศศ.บ. การท่องเที่ยว SSH ภาษาไทย 
42 ระดับปริญญาตร ี นิเทศศาสตรบณัฑิต นศ.บ. นิเทศศาสตร ์ SSH ภาษาไทย 
43 ระดับปริญญาตร ี ศิลปศาสตรบณัฑติ ศศ.บ. นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น SSH ภาษาไทย 

หมายเหตุ  (1) ** งดรับนักศึกษา รอปิดหลักสูตร (เนื่องจาก ยังมีนักศึกษาอยู่ในระบบการจัดการศึกษา) 
(2) *** หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 

 

 หลักสูตรที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี มีทั้งประเภทหลักสูตร 4 ปี หลักสูตร 5 ปี หลักสูตรเทียบโอน
รายวิชา 2 ปี และหลักสูตรเทียบโอนรายวิชา 3 ปี รวมจ านวน 43 หลักสูตร/สาขาวิชา จ าแนกเป็น กลุ่มสาขาวิชา
ด้าน Social Science and Humanities (SSH) จ านวน 22 สาขาวิชา และกลุ่มสาขาวิชาด้าน Science and 
Technology (ST) จ านวน 20 สาขาวิชา และกลุ่มสาขาวิชาด้าน Health Science (HS) จ านวน 1 สาขาวิชา 
 

หลักสตูรและสาขาวิชา ระดับปริญญาตรี 
 

 
แผนภูมิที่ 1.2  หลักสูตรและสาขาวิชา ระดับปริญญาตรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่ม ST , 20 หลักสูตร
,47%

กลุ่ม SSH ,22 
หลักสูตร, 51%

กลุ่ม HS , 1 หลักสูตร,2%
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(3) หลักสูตร/สาขาวิชา ระดับบัณฑิตศึกษาประจ าปีการศึกษา 2563 
หลักสูตรที่เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา มีปริญญาในสาขาวิชารวมทั้งสิ้น 4 สาขาปริญญา                  

และจ านวนทั้งสิ้น 7 หลักสูตร 
 

ตารางที่ 1.4 รายชื่อหลักสูตรระดับปริญญาโทที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2563 
ล าดับ

ที ่
ระดับการศึกษา ชื่อปริญญา ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา ประเภท

หลักสูตร 
ลักษณะ

หลักสูตร* 
1 ระดับปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ วท.ม. เทคโนโลยีการเกษตร ST ภาษาไทย 
2 ระดับปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ วท.ม. เทคโนโลยีการผลติสตัว ์ ST ภาษาไทย 
3 ระดับปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ วท.ม. เทคโนโลยีชีวภาพ ST ภาษาไทย 
4 ระดับปริญญาโท บริหารธรุกิจมหาบณัฑติ บธ.ม. การจัดการส าหรับการเป็น

ผู้ประกอบการ 
SSH ภาษาไทย 

5 ระดับปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ วท.ม. การจัดการอนามัยสิ่งแวดลอ้มและ
สุขภาพชุมชน 

ST ภาษาไทย 

6 ระดับปริญญาโท สาธารณสุขศาสตรมหา
บัณฑิต 

ส.ม. การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน HS ภาษาไทย 

7 ระดับปริญญาโท ครุศาสตรมหาบณัฑิต ค.ม. การบริหารการศึกษา SSH ภาษาไทย 
 
 หลักสูตรที่เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 7 หลักสูตร/สาขาวิชา จ าแนกเป็น กลุ่มสาขาวิชาด้าน 
Social Science and Humanities (SSH)  จ านวน 2 สาขาวิชา  และกลุ่ มสาขาวิ ชาด้ าน  Science and 
Technology (ST) จ านวน 4  สาขาวิชา และกลุ่มสาขาวิชาด้าน Health Science (HS) จ านวน 1 สาขาวิชา  

 

 
แผนภูมิที่ 1.3  หลักสูตรและสาขาวิชา ระดับบัณฑิตศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่ม SSH, 2, 29%

กลุ่ม ST, 4, 57%

กลุ่ม HS, 1, 14%

หลักสูตรและสาขาวิชา ระดับปริญญาโท
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1.4.2 หลักสูตร/สาขาวิชา ที่เปิดสอนประจ าปีการศึกษา 2560-2563 
ปีการศึกษา 2560-2563 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มีหลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอน 3 ระดับ คือ 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาจ าแนกออกได้ดังตารางที่ 1.5 
 

ตารางที่ 1.5  ข้อมูลหลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน ระหว่างปีการศึกษา 2560-2563 

ระดับการศึกษา 
ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 

เดิม ใหม่ 
ยกเลิก/
งดรับ  

รวม เดิม ใหม่ 
ยกเลิก/
งดรับ  

รวม เดิม ใหม่ 
ยกเลิก/
งดรับ  

รวม เดิม ใหม่ 
ยกเลิก/
งดรับ  

รวม 

ประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง 
ปวส. 

10 - 1 11 10  - - 10 9 4  - 13 13 -  - 13 

ปริญญาตรี 41 - 3 44 37  - 7 44 34 5 1 40 40 2 1 43 
ปริญญาโท 8 - 1 9 7  - 1 8 7  -  - 7 7 -   - 7 
รวม 59 - 5 64 54 - 8 62 50 9 1 60 60 2 1 63 

 
 

 
 

แผนภูมิที่ 1.4  ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอนระหว่างปีการศึกษา 2560-2563 
 

 
แผนภูมิที่ 1.5 หลักสูตรที่เปิดสอนจ าแนกตามคณะระหว่างปีการศึกษา 2560-2563 
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เทคโนโลยีสุขภาพ

คณะวิศวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

คณะศิลปศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์

และนวัตกรรม
การศึกษา

ปี 2560 15 13 6 12 12 6

ปี 2561 14 13 6 11 12 6

ปี 2562 15 11 5 13 9 7

ปี 2563 15 12 6 14 9 7
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1.5 จ านวนนักศึกษา 
1.5.1 จ านวนนักศึกษาปัจจุบัน 

 จ านวนนักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1/2563 ประกอบไปด้วย
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จ านวนรวม 353 คน  นักศึกษาระดับปริญญาตรี              
ภาคการศึกษาปกติ จ านวน 3,388 คน และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ภาคการศึกษาปกติ จ านวน 17 คน ภาค
การศึกษาพิเศษ จ านวน 132 คน จ านวนรวม 149 คน  รวมจ านวนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ปี
การศึกษา 1/2563 ทั้งสิ้น 3,890 คน  
 

 
 

แผนภูมิที่ 1.6 จ านวนนักศึกษาปีการศึกษา 2562 กับ ปีการศึกษา 2563 (ภาคการศึกษา 1/2563)  
(ท่ีมา : ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ข้อมูล ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2563) 

 

1.5.2 จ านวนนักศึกษาประจ าปีการศึกษา 2560-2563 
จ านวนนักศึกษาปีการศึกษา 2560-2563 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มีจ านวนนักศึกษาที่อยู่ในระบบการ

จัดการศึกษา 3 ระดับ คือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา 
 

ตารางที่ 1.6 ข้อมูลจ านวนนักศึกษา ระหว่างปีการศึกษา 2560-2563 (ปัจจุบันปีการศึกษา 1/2563)  

ระดับการศึกษา 
ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 

ภาค
ปกติ 

ภาค
พิเศษ 

รวม 
ภาค
ปกต ิ

ภาค
พิเศษ 

รวม 
ภาค
ปกต ิ

ภาค
พิเศษ 

รวม 
ภาค
ปกต ิ

ภาค
พิเศษ 

รวม 

ประกาศนียบตัร
วิชาชีพชัน้สูงปวส. 

611 - 611 495 - 495 363 - 363 353 - 353 

ปริญญาตร ี 4,251 109 4,360 3,748 126 3,874 3,309 91 3,400 3,388 - 3,388 
ปริญญาโท 8 75 83 11 60 71 17 84 101 17 132 149 
รวม 4,870 184 5,054 4,254 186 4,440 3,689 175 3,864 3,758 132 3,890 

 

ปี 2562, 363

ปี 2562, 3400

ปี 2562, 101

ปี 2563, 353

ปี 2563, 3388

ปี 2563, 149

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000

ปวส.

ป.ตรี

ป.โท

ปวส. ป.ตรี ป.โท
ปี 2563 353 3388 149

ปี 2562 363 3400 101

เปรียบเทียบจ านวนนักศึกษาปีการศึกษา 2562 กับ 2563 (ระดับการศึกษา:คน)

หน่วย:คน 
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แผนภูมิที่ 1.7 ข้อมูลจ านวนนักศึกษา ระหว่างปีการศึกษา 2560-2563 (ปัจจุบันปีการศึกษา 1/2563) 
(ท่ีมา : ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ข้อมูล ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2563) 

 
 

1.6 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  
 

ตารางที่ 1.7 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา จ าแนกตามระดับการศึกษา ระหว่างปีการศึกษา 2559-2562 
ระดับการศึกษา ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 2562 

ประกาศนียบตัรวิชาชีพช้ันสูง(ปวส.) 392 272 273 170 
ปริญญาตร ี 1,303 1,383 1,174 956 
ปริญญาโท 60 71 37 24 

รวม 1,755 1,726 1,484 1,150 
ข้อมูล ณ วันที ่6 สิงหาคม 2563 

 

 

 
 

แผนภูมิที่ 1.8 ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา จ าแนกตามระดับการศึกษา ระหว่างปีการศึกษา 2559-2562 
(ท่ีมา : ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ข้อมูล ณ  วันที่ 6 สิงหาคม 2563) 

0
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รวมจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ปี 2559, 1755 คน

รวมจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ปี 2560, 1726 คน

รวมจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ปี 2561, 1484 คน
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รวม ป.โท ป.ตรี ปวส.

หน่วย:คน 
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1.7 จ านวนบุคลากร 

1.7.1 จ านวนบุคลากร 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มีจ านวนบุคลากร รวมทั้งสิ้น 571 คน จ าแนกออกเป็น

ประเภทข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาจ้าง
งบประมาณรายได้ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้ างชั่วคราวชาวต่างประเทศ แสดงดัง
ตารางที่ 1.8  จ านวนบุคลากรระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2563 แสดงดังตารางที่ 1.9 

 
ตารางที่ 1.8 จ านวนบุคลากร จ าแนกตามประเภทบุคลากร (ข้อมูล ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2563) 

ที ่ ประเภทบุคลากร 
สาย

วิชาการ 
สาย

สนับสนุนฯ 
ผลรวม
ทั้งหมด 

ร้อย
ละ 

1 ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 53 2 55 9.63 
2 พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (งบประมาณแผ่นดิน) 232 120 352 61.65 
3 พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (งบประมาณรายได้) 8 - 8 1.40 
4 พนักงานราชการ - 37 37 6.48 
5 ลูกจ้างประจ า - 10 10 1.75 
6 ลูกจ้างชั่วคราว 13 89 102 17.86 
7 ลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ 7 - 7 1.23 

ผลรวมทั้งหมด 313 258 571  
ร้อยละบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 54.82 45.18  100 

 

 
ตารางที่ 1.9 จ านวนบุคลากรปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2563)  

จ านวนบุคลากร จ าแนกตามประเภทบุคลากร (ปีงบประมาณ) 

ประเภทบุคลากร  
2560 รวม 2561 รวม 2562 รวม 2563 รวม 

ร้อยละ 
วิชาการ สนับสนุน ผู้บริหาร 2560 วิชาการ สนับสนุน 2561 วิชาการ สนับสนุน 2562 วิชาการ สนับสนุน 2563 

1.ข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา 

75 2 - 77 68 2 70 61 2 63 53 2 55 9.63 

2.พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 222 109 - 331 222 108 330 234 121 355 232 120 352 61.65 
3.พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
(เงินรายได้) 

8 - - 8 8 - 8 8 - 8 8 - 8 1.40 

4.พนักงานราชการ - 37 - 37 - 36 36 - 36 36 - 37 37 6.48 
5.ลูกจ้างประจ า - 17 - 17 - 15 15 - 14 14 - 10 10 1.75 
6.ลูกจ้างชั่วคราว (เงินรายได้) 29 126 - 155 22 111 133 14 91 105 13 89 102 17.86 
7.ลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ 8 - - 8 6 - 6 8 - 8 7 - 7 1.23 
8.ลูกจ้างชั่วคราวประเภทผู้บริหาร  - - 1 1 - - - - - - - - - - 

รวมบุคลากรท้ังสิ้น 342 291 1 634 326 272 598 325 264 589 313 258 571 100 
 
 

หน่วย:คน 

หน่วย:คน 
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แผนภูมิที่ 1.9 จ านวนบุคลากร จ าแนกตามประเภทบุคลากร และปีงบประมาณ 

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2563) 
 
 

1.7.2 จ านวนบุคลากร จ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการ 

 

ตารางที ่1.10 จ านวนต าแหน่งทางวิชาการ 

ที ่ ต าแหน่งทางวิชาการ ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวมท้ังสิ้น 
ร้อยละ 

ต าแหน่งทางวิชาการ 

1 อาจารย์ (อ.) 3 161 68 232 74.12 
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ผศ.) - 35 42 77 24.60 
3 รองศาสตราจารย์ (รศ.) - 1 3 4 1.28 
4 ศาสตราจารย์ (ศ.) - - - -  

รวม 3 197 113 313  
ร้อยละคุณวุฒิทางการศึกษา 0.96 62.94 36.10 100 100 

ที่มา : งานบริหารงานบุคคล ข้อมลู ณ วันท่ี 22 กรกฎาคม 2563 
 
ตารางที่ 1.11 จ านวนต าแหน่งทางวิชาการปีงบประมาณ พ.ศ.2559-2563 

ที ่ ต าแหน่งทางวิชาการ 2559 2560 2561 2562 2563 
ร้อยละ 

ต าแหน่งทางวิชาการ 

1 อาจารย์ (อ.) 290 288 272 277  232  74.12 
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ผศ.) 42 48 48 43    77  24.60 
3 รองศาสตราจารย์ (รศ.) 4 5 6 5     4  1.28 
4 ศาสตราจารย์ (ศ.)  - - - - - - 

รวม 336 341 326 325 313 100 
ที่มา : งานบริหารงานบุคคล ข้อมลู ณ วันท่ี 22 กรกฎาคม 2563 

 

ข้าราชการพล
เรือนใน

สถาบันอุดมศึกษา

พนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา

พนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา

(เงินรายได้)
พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า

ลูกจ้างช่ัวคราว 
(เงินรายได้)

ลูกจ้างช่ัวคราวชาว
ต่างประเทศ

ลูกจ้างช่ัวคราว
ประเภทผู้บริหาร 

ปี 2563 55 352 8 37 10 102 7 -

ปี 2562 63 355 8 36 14 105 8 -

ปี 2561 70 330 8 36 15 133 6 -

ปี 2560 77 331 8 37 17 155 8 1
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แผนภูมิที่ 1.10 จ านวนบุคลากร จ าแนกตามต าแหน่งทางวชิาการ  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2563 
 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

อาจารย์ 290 288 272 277 232

ผศ. 42 48 48 43 77

รศ. 4 5 6 5 4
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จ านวนบุคลากร จ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการ



  
แผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
 

2.1 ปรัชญา    
"ความรู้สร้างคุณค่า  ภูมิปัญญาสร้างสังคม” 

2.2 ปณิธาน  
“สร้างคนดี มีงานท า ชี้น าสังคม” 

2.3 วิสัยทัศน์ 
 “มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นบนฐานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ เทคโนโลยี และ

นวัตกรรมอันดับ 1 ของประเทศภายในปี 2570” 
2.4 พันธกิจ  

1) ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถทางวิชาการและทักษะในวิชาชีพรู้จักคิดอย่างมีเหตุผลมีคุณธรรม 
จริยธรรม และมีความใฝ่เรียนรู้ 

2) จัดการศึกษาทางด้านวิชาชีพทั้งระดับต่ ากว่าปริญญาและระดับปริญญาเพ่ือตอบสนองความต้องการ
ตลาดแรงงานและทิศทางการพัฒนาประเทศ 

3) ส่งเสริมการวิจัย การบริการวิชาการและวิชาชีพเพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ใน
การพัฒนาศักยภาพการผลิตและบริการชุมชน สังคมและประเทศ  

4) ทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ 
 

2.5 อัตลักษณ์บัณฑิต  
 

2.6 เอกลักษณ์  
 

2.7 ประเด็นแผนงานตามแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563–2567) 

 

“อดทน  สู้งาน  เชี่ยวชาญวิชาชีพ” 

“มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” 



 

ฉ 21 
2.8 แผนที่แผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ระยะ 5 ปี  

 
 

 

วิสัยทัศน์ : เป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นบนฐานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมอันดับ 1 ของ
ประเทศภายในปี 2570 

แผนปฏิบตัิราชการ 
ระยะ 5 ป ี

ประเด็นแผนงานด้านที่ 1 ประเด็นแผนงานด้านที่ 2 
 

ประเด็นแผนงานด้านที่ 3 
 

ประเด็นแผนงานด้านที่ 4 
 

เป้าประสงค ์

พัฒนาหลักสูตรทีต่อบสนองทิศทางการพัฒนาและตรงความต้องการ
ตลาดแรงงานและมีความเป็นเสิศทางวิชาการ 

บริหารจัดการด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีธรรมาภิบาล 
 และใส่ใจส่ิงแวดล้อม 

บัณฑิตมีคุณธรรมจริยธรรม มีทักษะเป็นเลิศในด้านการปฏิบัติ บูรณาการวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงพลวัตรโลก 

ประสิทธิผล 

คุณภาพการ
บริการ 

บัณฑิตทีม่ีทักษะ/เก่งงาน/เก่งคน/เก่งคิด/เก่งวิชาการ  
มีคุณธรรมจรยิธรรม 

และจิตส านึกรับผิดชอบต่อสังคม 

บริการทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยี
สารสนเทศแก่ชุมชนท้องถิ่น 

ประสิทธภิาพ ส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ
นวัตกรรม และเทคโนโลยี 

องค์กรแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่
ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

พัฒนาองค์กร พัฒนาศักยภาพบุคลากร ปรับโครงสร้างองค์กร แหล่งเรียนรู้วัฒนธรรม 
และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

มีธรรมาภิบาล 

วิสัยทัศน์ 

มหาวิทยาลัยสีเขียว 
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2.9 สรุปโครงสร้างงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (งบประมาณแผ่นดิน) 

 

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

งปม.(226,151,400) 

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ 

งปม.(245,863,200) 

งบบุคลากร 
48,372,600 

งบด าเนินงาน  
10,009,600 

งบเงินอุดหนุน  
187,481,000 

ผลผลิตที่ 2 : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
งปม.(2,604,000) 

 
งบเงินอุดหนุน 2,604,000 

ผลผลิตที่ 3 : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
งปม.(60,311,300) 

 
งบลงทุน  

54,076,100 
งบเงินอุดหนุน  
6,235,200 

งบลงทุน  
153,032,200 

ผลผลิตที่ 1 : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี งปม.(163,236,100) 

งบเงินอุดหนุน   
10,203,900 

2. แผนงานพื้นฐาน 

งปม.(226,151,400) 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น  
(499,356,000) 

โครงการวิจัยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
งปม.( 000,7,620 ) 

กลุ่ม Basic Research Fund 

3. แผนงานยุทธศาสตร์ 

งปม.(27,341,400) 

แผนงานยุทธศาสตร์เกษตรสร้างมูลค่า 

งปม.(27,341,400) งบเงินอุดหนุน 7,620,000 

โครงการที่ 1 : โครงการศูนย์วจิัยและ
พัฒนาเกษตรอัจฉรยิะ (Smart Farm ) 

งปม.(15,721,900) 

งบเงินอุดหนุน   
1,721,900 

งบลงทุน   
14,000,000 

โครงการที่ 2 : โครงการศูนย์ความเป็นเลิศ
ด้านสิ่งทอพื้นบ้าน แพรวากาฬสินธุ ์

งปม.(11,619,500) 

งบเงินอุดหนุน    
6,939,500 

งบลงทุน    
4,680,000 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 506,976,000 บาท 

รวมงบประมาณโครงการวิจัยทั้งสิ้น 
(7,620,000) 

ช่องทาง
ปกติ 

ช่องทาง  
วิจัย 



 

ฉ 23 
2.10 สรุปโครงสร้างงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

 
หมายเหตุ ตัวอักษร ย่อ 

คทก.   หมายถึง คณะเทคโนโลยีการเกษตร ควอ.   หมายถึง คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สวท.   หมายถึง ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบยีน 
คบศ.   หมายถึง คณะบริหารศาสตร์ คศศ.   หมายถึง คณะศิลปศาสตร์ สวพ.   หมายถึง สถาบันวิจัยและพัฒนา 
ควส.   หมายถึง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยสีุขภาพ คศน.   หมายถึง คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา สนอ.   หมายถึง ส านักงานอธิการบดี 

 

 
 

1. แผนงานบุคลากรภาครฐั 

26,015,920 บาท 

งบบุคลากร 
15,663,120  บาท 

งบด าเนินงาน 
2,147,190 บาท 

ผลผลิตที่ 2   : ผู้ส าเร็จการศกึษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
186,640 บาท 

ผลผลิตที่ 3 : ผู้ส าเร็จการศกึษาด้านสังคมศาสตร ์
38,906,310 บาท 

ผลผลิตที่ 1 : ผู้ส าเร็จการศกึษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
15,654,790 บาท 

งบเงินอุดหนุน         
15,294,790 บาท 

งบลงทุน   
360,000 บาท 

2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพคน 

55,891,860 บาท 

รวมงบประมาณประจ า 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ทั้งสิ้น  

จ านวน 93,051,720  บาท 

4. เงินสะสม  
1,490,670 บาท 

5. เงินงบกลาง 
(7,798,610) 

คทก. 170,450 บาท 

คบศ. 260,980 บาท 

ควส. 185,870 บาท 

ควอ. 166,690 บาท 

คศศ. 143,650 บาท 

คศน. 558,860 บาท 

สวพ. 142,600 บาท 

คทก. 340,890 บาท 

คบศ. 417,560 บาท 

ควส. 171,740 บาท 

ควอ. 972,760 บาท 

คศศ. 330,960 บาท 

คศน. 1,117,800 บาท 

สนอ. 5,672,930 บาท 

ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บรกิารวิชาการ 
609,120 บาท 

งบเงินอุดหนุน    
609,120 บาท  

ผลผลิตที่ 5 : ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
535,000 บาท 

 
งบเงินอุดหนุน
535,000 บาท 

งบเงินอุดหนุน 
8,205,610 บาท 

งบเงินอุดหนุน    
186,640 บาท 

สวพ. 285,200 บาท 

งบเงินอุดหนุน  
37,949,860 บาท 

หอพัก 100,000 บาท 

3. แผนงานบูรณาการ 
110,000 บาท 

แผนงานบูรณาการ
ส่งเสริมการวิจัยและ

พัฒนา 

งบเงินอุดหนุน   
105,000 บาท 

งบลงทุน 
956,450 บาท 
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2.11 งบประมาณที่ได้รับสนับสนุนจากแผนพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

  
 

รวมงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุน 5,378,000 บาท 

ที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบ 
1 นวัตกรรมและการพัฒนาศักยภาพการผลิต

กุ้งก้ามกรามเพื่อเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจเชิง
พาณิชย์ 

1,620,000 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

2 ศักยภาพในการผลิตแป้ งท าขนมแล ะ
ผลิตภัณฑ์อาหารเส้นจากข้าวหอมมะลิเขาวง
และข้าวเหนียวเขาวงผสมสีธรรมชาติเพื่อ
เพิ่มมูลค่าในเชิงพาณิชย์ 

408,000 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

3 กระบวนการผลิตไก่พื้นเมืองแบบครบวงจร
ส าหรับเนื้อไก่คุณภาพเพื่อสร้างรายได้และ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน 

1,050,000 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

4 ถ่ายทอดองค์ความรู้การเพาะพันธุ์ปลาน้ าจืด
ที่ส าคัญทางเศรษฐกิจเพื่ออาชีพที่ยั่งยืน 

300,000 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

5 การประเมินความชุกของพยาธิทางเดิน
อาหารโคในจังหวัดกาฬสินธุ์พัฒนาเพิ่ม
ศักยภาพในระบบการจัดฟาร์มเพื่อเป็น
ต้นแบบของโคปลอดพยาธิโดยเฉพาะพยาธิ
ใบไม้ตับโคอย่างยั่งยืน 

1,500,000 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

6 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว
เชิงเกษตรส าหรับกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ ใน
กลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ 

500,000 คณะศิลปศาสตร์ 

  รวมงบประมาณที่ได้รบัการสนบัสนุน 5,378,000 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ์
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2.12 สรุปงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

2.12.1 งบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ าแนกตามแหล่งงบประมาณ และแผนงาน 
 

รายการ 
 งบประมาณ 
เงินแผ่นดิน

(บาท) 

งบประมาณ 
เงินรายได้

(บาท) 

รวม 
งบประมาณ

(บาท) 

ร้อยละ 
การจัดสรร 

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ 245,863,200 26,015,920 271,879,120 45.31 
2. แผนงานพื้นฐาน 226,151,400 56,191,860 282,343,260 47.06 

ผลผลิต ที่ 1 :  ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 163,236,100 15,658,790 178,894,890 29.81 
ผลผลิต ที่ 2 :  ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์สุขภาพ 2,604,000 192,640 2,796,640 0.47 
ผลผลิต ที่ 3 :  ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ 60,311,300 39,196,310 99,507,610 16.58 
ผลผลิต ที่ 4 :  ผลงานการให้บริการวิชาการ 0 609,120 609,120 0.10 
ผลผลิต ที่ 5 :  ผลงานท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 0 535,000 535,000 0.09 

3. แผนงานบูรณาการ 0 105,000 105,000 0.02 
โครงการ ที่ 6 : วิจัยเพือ่สร้าง/สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ 0 105,000 105,000 0.02 

4. แผนงานยุทธศาสตร ์ 27,341,400 0 27,341,400 4.56 
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพือ่ความยั่งยืน 27,341,400  27,341,400 4.56 
แผนงานยุทธศาสตร์การวิจยัและพัฒนานวัตกรรม   0 0.00 

5. งบประมาณโครงการวิจัย 7,620,000  7,620,000 1.27 
6. เงินสะสม หลังหักสมทบมหาวิทยาลัย  1,629,100 1,629,100 0.27 
7. เงินงบกลาง หลงัหักสมทบมหาวิทยาลัย  9,109,840 9,109,840 1.52 

รวมประมาณการรายจา่ย 506,976,000 93,051,720 600,027,720 100.00 
ร้อยละการจัดสรร 84.49 15.51 100.00  

 
 

 
แผนภูมิที่ 2.1 งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2564  

(รวมงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้) 
 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
แผ่นดิน 411,127,600 403,451,500 506,976,000

รายได้ 111,941,360 73,307,670 93,051,720

รวม 523,068,960 476,759,170 600,027,720
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2.12.2 งบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ าแนกตามแหล่งงบประมาณและประเภทงบรายจ่าย 

ประเภทงบรายจ่าย  
 งบประมาณ
เงินแผ่นดิน 

 งบประมาณเงินรายได้  รวมงบประมาณ ร้อยละการ
จัดสรร 

 (บาท)   (บาท) (บาท) 
1. งบบุคลากร  48,372,600 15,663,120 64,035,720 10.67 
2. งบด าเนินงาน  10,009,600 5,294,740 15,304,340 2.55 
3. งบลงทุน  225,788,300 1,316,450 227,104,750 37.85 
4. งบเงินอุดหนุน  222,805,500 60,038,470 282,843,970 47.14 
5. งบรายจ่ายอื่น  -  - - - 
6. เงินสะสม+เงินงบกลาง - 10,738,940 10,738,940 1.79 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 506,976,000 93,051,720 600,027,720 100 
 

 
แผนภูมิที่ 2.2 งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย 

(รวมงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้) 
 

 
 
 

ปี งปม.2562, 69,377,220 

ปี งปม.2562, 76,930,240 

ปี งปม.2562, 136,346,800 

ปี งปม.2562 169,253,010 

ปี งปม.2562, 58,983,520 

ปี งปม.2562, 12,178,170 

ปี งปม.2562, 523,068,960 

ปี งปม.2563, 64,526,380 

ปี งปม.2563, 39,095,460 

ปี งปม.2563, 99,995,890 

ปี งปม.2563, 263,752,160 

-

ปี งปม.2563, 9,289,280 

ปี งปม.2563, 476,659,170 

ปี งปม.2564, 64,035,720 

ปี งปม.2564, 15,304,340 

ปี งปม.2564, 227,104,750 

ปี งปม.2564, 282,843,970 

-

ปี งปม.2564, 10,738,940 

ปี งปม.2564, 600,027,720 

 -  100,000,000  200,000,000  300,000,000  400,000,000  500,000,000  600,000,000  700,000,000

งบบุคลากร 

งบด าเนินงาน 

งบลงทุน 

งบเงินอุดหนุน 

งบรายจ่ายอื่น 

เงินสะสม+เงินงบกลาง

รวม

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น 
เงินสะสม+เงินงบ

กลาง
รวม

ปี 2564 64,035,720 15,304,340 227,104,750 282,843,970 - 10,738,940 600,027,720

ปี 2563 64,526,380 39,095,460 99,995,890 263,752,160 - 9,289,280 476,659,170

ปี 2562 69,377,220 76,930,240 136,346,800 169,253,010 58,983,520 12,178,170 523,068,960
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2.12.3 งบประมาณขับเคลื่อนโครงการตามแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 จ าแนกตามประเด็นแผนปฏิบัติราชการฯ ระยะ 5 ปี  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้ใช้งบประมาณเพ่ือขับเคลื่อนโครงการตามแผนปฏิบัติ
ราชการมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ าแนกตามประเด็นแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ์ ระยะ 5 ปี โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยฯได้รับจัดงบประมาณแผ่นดินในโครงการ จ านวน 
8,661,400 บาท และมหาวิทยาลัยฯได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ตามโครงการ จ านวน 10,877,980 บาท 
รวมงบประมาณโครงการทั้งสิ้น 19,539,380 บาท เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนให้มหาวิทยาลัยฯด าเนินตาม
ภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของประเทศ ของกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ รายละเอียดงบประมาณการด าเนิ นงานโครงการ 
แสดงดังตารางที่ 2.2 สรุปงบประมาณที่ใช้ในขับเคลื่อนโครงการตามแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
 

ตารางที่ 2.2 สรุปงบประมาณที่ใช้ในขับเคลื่อนโครงการตามแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 จ าแนกตามประเด็นแผนปฏิบัติราชการฯ ระยะ 5 ปี 

ประเด็นแผนงานการพัฒนา 
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 

งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ โครงการไม่ใช้
งบประมาณ 

รวมทั้งสิ้น 
โครงการ งบประมาณ

(บาท) 
โครงการ งบประมาณ

(บาท) 
โครงการ งบประมาณ

(บาท) 
ประเด็นแผนงานด้านท่ี 1 : การ
พัฒนาการจัดการศึกษาให้ทันสมัย มี
คุณภาพ และสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้ 

- - 113 6,120,210 33 146 6,120,210 

ประเด็นแผนงานด้านท่ี 2 : การ
พัฒนาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม
เพื่อเศรษฐกิจฐานราก 

15 8,661,400 38 1,273,120 9 62 9,934,520 

ประเด็นแผนงานด้านท่ี 3: การสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม 

- - 7 497,000 4 11 497,000 

ประเด็นแผนงานด้านท่ี 4 : การ
บริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล 

- - 20 2,987,650 3 23 2,987,650 

รวมทั้งสิ้น 15 8,661,400 178 10,877,980 49 242 19,539,380 
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ตารางที่ 2.3 โครงการและงบประมาณที่ใช้ในขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจ าปี  
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ภายใต้แผนปฏิบัติราชการฯ ระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2564) 

ประเด็นแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนา 
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เปรียบเทียบ 2563-2564 

รวม 
โครงการ 

รวม 
งบประมาณ 

(บาท) 

รวม 
โครงการ 

รวม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ร้อยละ 
ผลต่าง

โครงการ 

ร้อยละ 
ผลต่าง

งบประมาณ 
ประเด็นแผนงานด้านท่ี 1 : การพัฒนาการจัด
การศึกษาให้ทันสมัย มีคุณภาพ และสร้างสังคมแห่ง
การเรียนรู้ 

175 7,777,160 146 6,120,210 ลดลง 16.57 ลดลง 21.31 

ประเด็นแผนงานด้านท่ี 2 : การพัฒนาวิทยาศาสตร์
และนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจฐานราก 

86 41,916,340 62 9,934,520 ลดลง 27.91 ลดลง 76.30 

ประเด็นแผนงานด้านท่ี 3: การสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

12 1,136,600 11 497,000 ลดลง 8.33 ลดลง 56.27 

ประเด็นแผนงานด้านท่ี 4 : การบริหารจัดการที่มี
ธรรมาภิบาล 

35 2,801,030 23 2,987,650 ลดลง 34.29 เพิ่ม 6.66 

รวมทั้งสิ้น 308 53,631,130 242 19,539,380 ลดลง 21.43 ลดลง 63.57 
 
 
 
 

 

แผนภูมิที่ 2.3 เปรียบเทียบโครงการตามแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564 ภายใต้แผนปฏิบัติราชการฯ ระยะ 5 ปี 
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งบประมาณแ ผ่นดิ น งบประมาณ เ งิ น ร าย ไ ด้ ไม่ ใ ช้ งบประมาณ รวม

ปี 2563 ปี 2564
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2.13 ประเด็นแผนงาน เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
 

ประเด็นแผนงานด้านที่ 1 : การพัฒนาการจัดการศึกษาให้ทันสมัย มีคุณภาพ และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
เป้าหมายการพัฒนา 
มหาวิทยาลัยมีการผลิตบัณฑิตที่มีสมรรถนะทางวิชาชีพ บูรณาการศาสตร์ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านหลักสูตร/

จัดการเรียนการสอนที่ตรงกับสมรรถนะวิชาชีพร่วมกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ หรือสถานประกอบการ และส่งเสริมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในการท างานตาม
วิชาชีพและการน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน เพ่ือสร้างเครือข่ายทางวิชาการ/การวิจัย และเป็นการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้พร้อมต่อการเป็นบัณฑิตมืออาชีพที่มีคุณภาพ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 5 ด้าน คือ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ อีกทั้งตรงตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน
พร้อมเข้าสู่การแข่งขันในระดับอาเซียน/นานาชาติ 

เป้าหมาย/ 
แนวทางการพัฒนา 

ตัวชี้วดัเปา้หมาย หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
ปีงบประมาณ 2563 

ผู้ก ากับตัวชี้วดั 
หน่วยงานรวบรวมข้อมูล/ 

รายงานผลระดบัมหาวิทยาลัย 
เป้าหมายที่ 1 บัณฑิตท่ีมีคุณธรรม คุณภาพ และมีสมรรถนะในระดับสากล 
แนวทางการพัฒนาที่ 1 บัณฑิตมหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ์เป็นคนดี และมีสมรรถนะในระดับ
สากล หรือ บัณฑิตของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
เป็นผู้มีทักษะทางด้านวิชาชีพ และมีสมรรถนะ
ในระดับสากล ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ 

ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายสอบผ่านเกณฑ์
เทคโนโลยีสารสนเทศตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

ร้อยละ 50 รองอธิการบดีด้านวิชาการฯ ส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน 

ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่สอบผ่าน
เกณฑ์ ก า รทดสอ บคว า มรู้ ห รื อ คว าม สา มา รถ ด้ า น
ภาษาต่างประเทศตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

ร้อยละ 30 รองอธิการบดีด้านวิชาการฯ ศูนย์ภาษา 

ตัวชี้วัดที่ 3 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ระดับ 4 รองอธิการบดีด้านวิชาการฯ ส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน 

ตัวชี้วัดที่ 4 ร้อยละของบัณฑิตมีงานท าหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ปี 

ร้อยละ 80 รองอธิการบดีด้านกิจการนักศึกษา ส านักงานอธกิารบด ี
(กองกิจการนักศึกษา) 

ตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยละของนักศึกษาได้งานท าก่อนส าเร็จ
การศึกษา 

ร้อยละ 3 รองอธิการบดีด้านวิชาการฯ ส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน 

  ตัวชี้วัดที่ 6 ร้อยละของบัณฑิตสอบผ่านเกณฑ์หรือได้รับใบ
ประกอบวิชาชีพต่อจ านวนบัณฑิตที่เข้าทดสอบ 

ร้อยละ 60 รองอธิการบดีด้านวิชาการฯ ส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน 

 
  ตัวชี้วัดที่ 7 ร้อยละของผลการรับนักศึกษาได้ตามแผนการ

รับประจ าปีการศึกษา 
ร้อยละ 80 รองอธิการบดีด้านวิชาการฯ ส านักส่งเสริมวิชาการและ

งานทะเบียน 
  ตัวชี้วัดที่ 8 บัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาเป็นผู้ประกอบการใหม่ 

(Start-Up) 
คน/ราย 3 รองอธิการบดีด้านบริหารฯ หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ 

(UBI) 
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เป้าหมาย/ 
แนวทางการพัฒนา 

ตัวชี้วดัเปา้หมาย หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
ปีงบประมาณ 2563 

ผู้ก ากับตัวชี้วดั 
หน่วยงานรวบรวมข้อมูล/ 

รายงานผลระดบัมหาวิทยาลัย 
แนวทางการพัฒนาที่ 2 ความเข้มแข็งของ
หลักสูตร อาจารย์ และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ตัวชี้วัดที่ 9 ผลการประกันคุณภาพระดับมหาวิทยาลัย คะแนน 3.51 รองอธิการบดีด้านวิชาการฯ ส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน 

ตัวชี้ วั ดที่  10 พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนใน
มหาวิทยาลัยเป็นแบบบูรณาการการเรียน-การสอนควบคู่กับ
ก า ร ท า ง า น  Work– Integrated Learning:  WIL ห รื อ
ระบบสหกิจศึกษา (Co-operative Education: Co-op) 

ร้อยละ 50 รองอธิการบดีด้านวิชาการฯ ส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน 

ตัวชี้วัดที่ 11 จ านวนหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่ตรงกับทิศ
ทางการพัฒนาของประเทศ (สอดคล้องกับS-Curve/New-S-
Curve/ 10 กลุ่มอุตสาหกรรม) 

หลักสูตร 3 รองอธิการบดีด้านวิชาการฯ ส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน 

  ตัวชี้วัดที่ 12 จ านวนหลักสูตรประเภท Non-Degree ที่ตรง
กับทิศทางการพัฒนาของประเทศ (สอดคล้องกับ S-
Curve/New-S-Curve/ 10 กลุ่มอุตสาหกรรม) 

หลักสูตร 3 รองอธิการบดีด้านวิชาการฯ ส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน 

  ตัวชี้วัดที่  13 กิจกรรมหรือโครงการที่ท างานร่วมกับ
เครือข่ายภาคเอกชน ภาครัฐ สถานศึกษา ทั้ งในและ
ต่างประเทศภายใต้กรอบ MOU 

โครงการ/
กิจกรรม 

30 รองอธิการบดีด้านวิชาการฯ ส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน 

เป้าหมายที่ 2 การปรับเปลีย่นค่านิยมและวัฒนธรรม 
แนวทางการพัฒนาที่  3 การสร้า งความ
เข้มแข็งในสถาบันทางศาสนา เพื่อเผยแผ่หลัก
ค าสอนทางศาสนาที่สอดคล้องกับการด าเนิน
ชีวิต ตลอดจนการสืบสาน การอนุรักษ์และสืบ
ทอดประเพณีส าคัญทางศาสนาและเทศกาล
ส าคัญของไทย 

ตัวชี้วัดที่ 14 ร้อยละของจ านวนนักศึกษาหรือบุคลากรที่เข้า
ร่วมโครงการทางศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 85 รองอธิการบดีด้านกิจการนักศึกษา ส านักงานอธกิารบด ี
(กองกิจการนักศึกษา) 

แนวทางการพัฒนาที่ 4 การปลูกฝังค่านิยม
และวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน เพื่อการ
สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนในการจัดกิจกรรม
ทางด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น และการน าเยาวชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมการอนุรักษ์
และสืบทอดประเพณีและวัฒนธรรม 

ตัวชี้วัดที่ 15 จ านวนผลงานที่ได้รับรางวัลในระดับจังหวัด
หรือภูมิภาคหรือระดับชาติหรือนานาชาติทางด้านศาสนา
หรือศิลปะหรือวัฒนธรรมหรือกีฬาหรืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  

ผลงาน 7 รองอธิการบดีด้านกิจการนักศึกษา ส านักงานอธกิารบด ี
(กองกิจการนักศึกษา) 
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เป้าหมาย/ 
แนวทางการพัฒนา 

ตัวชี้วดัเปา้หมาย หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
ปีงบประมาณ 2563 

ผู้ก ากับตัวชี้วดั 
หน่วยงานรวบรวมข้อมูล/ 

รายงานผลระดบัมหาวิทยาลัย 
เป้าหมายที่ 3 การส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อสว่นรวม 
แนวทางการพัฒนาที่ 5 การส่งเสริมให้คนไทย
มีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อ
ส่วนรวม เพื่อสร้างความตระหนักให้ประชาชน
รู้ จั ก หน้ า ที่ ข อ ง ตน เอ ง  เห็ น คุ ณ ค่ า แล ะ
ความส าคัญในการประกอบสัมมาอาชีพ มี
ความรับผิดชอบต่อสังคมและต่อผู้อื่น เป็น
พลเมืองที่ดี และส่งเสริมให้มีวัฒนธรรมการ
ท างานเพื่อส่วนรวม  

ตัวชี้วัดที่ 16 จ านวนโครงการหรือกิจกรรมด้านการมีจิต
อาสาหรือจิตสาธารณะและความรับผิดชอบต่อสังคมของ
มหาวิทยาลัย 

โครงการ/
กิจกรรม 

7 รองอธิการบดีด้านกิจการนักศึกษา ส านักงานอธกิารบด ี
(กองกิจการนักศึกษา) 

แนวทางการพัฒนาที่ 6 พัฒนานักศึกษาให้มี
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบ 
TQF 

ตัววชี้วัดที่ 17 ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมผ่าน
ตามเกณฑ์ระบบทะเบียนกิจกรรมนักศึกษาต่อนักศึกษาชั้นปี
สุดท้ายที่เข้าระบบทะเบียนกิจกรรมนักศึกษา 

ร้อยละ 85 รองอธิการบดีด้านกิจการนักศึกษา ส านักงานอธกิารบด ี
(กองกิจการนักศึกษา) 

เป้าหมายที่ 4 การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬา 
แนวทางการพัฒนาที่ 7 การส่งเสริมการออกก าลัง
กาย กีฬาและนันทนาการ เพื่อสร้างโอกาสและ
สนับสนุนการมีส่วนร่วมในกิจกรรมกีฬาอย่าง
ต่อเนื่อง การปลูกฝังให้มีคุณธรรมของความเป็น
นักกีฬา มีระเบียบ วินัย รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย รวมถึง
การพัฒนาบุคลากรและโครงสร้างพื้นฐาน ด้าน
อุปกรณ์ สถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวกทาง
กีฬาและนันทนาการที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

ตัวชี้วัดที่ 18 ร้อยละของจ านวนนักศึกษาหรือบุคลากรที่เข้า
ร่วมโครงการหรือกิจกรรมด้านการส่งเสริมการออกก าลังกาย 
กีฬาและนันทนาการ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 85 รองอธิการบดีด้านกิจการนักศึกษา ส านักงานอธกิารบด ี
(กองกิจการนักศึกษา) 

 

 
 
 
 



 

 32 
32 

ประเด็นแผนงานด้านที่ 2 : การพัฒนาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจฐานราก 
เป้าหมายการพัฒนา 
เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความเป็นเลิศและความโดดเด่นด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเป็นที่พ่ึงของชุมชนท้องถิ่น ภาคอุตสาหกรรม หรือสถานประกอ บการต่าง ๆ 

สร้างสรรค์ผลงานด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่น าไปใช้พัฒนาชุมชนท้องถิ่นเพ่ือการสร้างอาชีพตามแนวทางการพัฒนาประเทศ เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
ระดับชาติและระดับนานาชาติ รวมทั้งเป็นที่พ่ึงหลักของชุมชนและสังคมระดับประเทศด้านการเป็นศูนย์กลางและแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตขอ งชุมชนท้องถิ่นและการ
บริการวิชาการท่ีมีศักยภาพจากภูมิปัญญาไทยผสมผสานการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นฐานในการสร้างมูลค่าเพ่ิมและพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 

เป้าหมาย/ 
แนวทางการพัฒนา 

ตัวชี้วดัเปา้หมาย หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
ปีงบประมาณ 2563 

ผู้ก ากับตัวชี้วดั 
หน่วยงานรวบรวมข้อมูล/ 

รายงานผลระดบัหาวิทยาลัย 

เป้าหมายที่ 1 การพัฒนาก าลังคนและองค์ความรู้ด้านการวจิัยและนวัตกรรม 
แนวทางการพัฒนาที่ 1 สร้างระบบงานวิจัย
และพัฒนาศักยภาพของนักวิจัย 

ตั ว ชี้ วั ด ที่  19 บ ท คว า ม วิ จั ย ที่ ไ ด้ รั บ ก า ร ตี พิ ม พ์ ใ น
วารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติตามเกณฑ์มาตรฐาน
ของ ก.พ.อ. 

บทความ 12 รองอธิการบดีด้านวิชาการฯ สถาบันวิจยัและพัฒนา 

  ตัวชี้วัดที่ 20 โครงการที่สนับสนุนการสร้างระบบวิจัยและ
พัฒนาศักยภาพนักวิจัย 

โครงการ/
กิจกรรม 

2 รองอธิการบดีด้านวิชาการฯ สถาบันวิจยัและพัฒนา 

แนวทางการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะเพื่ออนาคต 

ตัวชี้วัดที่ 21 ร้อยละของผลงานทางวิชาการหรือผลงานวิจัย
หรือสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์และน าไปใช้
ประโยชน์ต่อชุมชนภายในระยะเวลา 1 ปี 

ร้อยละ 50 รองอธิการบดีด้านวิชาการฯ สถาบันวิจยัและพัฒนา 

เป้าหมายที่ 2 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม 
แนวทา งก า รพัฒนาที่  3 กา รวิ จั ย แล ะ
นวัตกรรมด้านทรัพยากร สิ่ งแวดล้อมและ
การเกษตร 

ตัวชี้วัดที่  22 จ านวนผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่สร้าง
มูลค่าเพิ่มให้แก่ผลผลิตทางการเกษตรหรือสร้างโอกาสทาง
การตลาด 

ผลงาน 2 รองอธิการบดีด้านวิชาการฯ สถาบันวิจยัและพัฒนา 

แนวทา งก า รพัฒนาที่  4 กา รวิ จั ย แล ะ
นวัตกรรมด้านสังคมสูงอายุ สังคมคุณภาพและ
ความมั่นคง 

ตัวชี้วัดที่ 23 ผลงานการวิจัย นวัตกรรมที่ส่งเสริม สนับสนุน
ด้านสุขภาพวะส าหรับผู้สูงอายุและคนพิการ 

ผลงาน 2 รองอธิการบดีด้านวิชาการฯ สถาบันวิจยัและพัฒนา 

เป้าหมายที่ 3 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน 
แ น ว ท า ง ก า ร พั ฒ น า ที่  5 ย ก ร ะ ดั บ
ความสามารถการแข่งขันส าหรับเศรษฐกิจฐาน
รากและชุมชน 

ตัวชี้วัดที่ 24 โครงการพัฒนาและยกระดับความสามารถของ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพด้านการท่องเที่ยว 
วัฒนธรรมและการแพทย์สุขภาพ 

โครงการ/
กิจกรรม 

2 รองอธิการบดีด้านวิชาการฯ สถาบันวิจยัและพัฒนา 

  ตัวชี้วัดที่ 25 ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีการน ามาต่อยอด
การส่งเสริมการผลิตของอุตสาหกรรมขนาดเล็กและขนาด
กลาง (SMEs) 

ผลงาน 2 รองอธิการบดีด้านวิชาการฯ สถาบันวิจยัและพัฒนา 
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เป้าหมาย/ 
แนวทางการพัฒนา 

ตัวชี้วดัเปา้หมาย หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
ปีงบประมาณ 2563 

ผู้ก ากับตัวชี้วดั 
หน่วยงานรวบรวมข้อมูล/ 

รายงานผลระดบัหาวิทยาลัย 

  ตัวชี้วัดที่ 26 โครงการที่ส่งเสริมและผลักดันผลิตภัณฑ์ชุมชน
ให้เกิดการยอมรับและ/หรือการรับรอง เครื่องหมายคุณภาพ
สินค้า 

โครงการ/
กิจกรรม 

2 รองอธิการบดีด้านวิชาการฯ สถาบันวิจยัและพัฒนา 

เป้าหมายที่ 4 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ 
แนวทา งก า รพัฒนาที่  6 กา รวิ จั ย แล ะ
นวัตกรรมส าหรับเศรษฐกิจฐานรากและชุมชน
นวัตกรรม 

ตัวชี้วัดที่ 27 โครงการที่ส่งเสริมและพัฒนาการพึ่งพาตนเอง
เพื่อยกระดับการสร้างรายได้ของชุมชน 

โครงการ/
กิจกรรม 

2 รองอธิการบดีด้านวิชาการฯ สถาบันวิจยัและพัฒนา 

  ตัวชี้วัดที่ 28 โครงการที่สร้างมูลค่าเพิ่มของทรัพยากรหรือ
วัฒนธรรมในพื้นที่ 

โครงการ/
กิจกรรม 

2 รองอธิการบดีด้านวิชาการฯ สถาบันวิจยัและพัฒนา 

เป้าหมายที่ 5 การบูรณาการข้ามศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและการพัฒนาเชิงพื้นที่เป้าหมาย 
แนวทางการพัฒนาที่ 7 การบริการวิชาการ
เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

ตัวชี้วัดที่ 29 จ านวนหมู่บ้านต้นแบบที่ได้รับการพัฒนาบน
ฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม 

หมู่บ้าน 7 รองอธิการบดีด้านวิชาการฯ สถาบันวิจยัและพัฒนา 

  ตัวชี้วัดที่ 30 การบูรณาการข้ามศาสตร์เพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่นและการพัฒนาเชิงพื้นที่เป้าหมายเพื่อแก้ไขปัญหา
ความยากจน ลดความเหลื่อมล้ า และยกระดับคุณภาพชีวิต 

โครงการ/
กิจกรรม 

2 รองอธิการบดีด้านวิชาการฯ สถาบันวิจยัและพัฒนา 
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ประเด็นแผนงานด้านที่ 3: การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
เป้าหมายการพัฒนา 
เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมบนพ้ืนฐานการอนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม และ

วัฒนธรรม ให้คนรุ่นต่อไปได้ใช้อย่างยั่งยืนมีความสมดุล ฟ้ืนฟู ใช้ประโยชน์และสร้างการเติบโตบนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุลของระบบระบบนิเวศ 

เป้าหมาย/ 
แนวทางการพัฒนา 

ตัวชี้วดัเปา้หมาย หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
ปีงบประมาณ 2563 

ผู้ก ากับตัวชี้วดั 
หน่วยงานรวบรวมข้อมูล/ 

รายงานผลระดบัมหาวิทยาลัย 

เป้าหมายที่ 1 ให้ความส าคัญในการอนรุักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาต ิ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมที่มีคุณค่าต่อระบบนิเวศน์และ/หรือมีความส าคัญทางเศรษฐกิจและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
แนวทางการพัฒนาที่ 1 อนุรักษ์และฟื้นฟู
ความหลากหลายทางชีวภาพภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย 

ตัวชี้วัดที่ 31 ผลงานการเผยแพร่ต่อสารธารณชนจากการ
สนองงานในโครงการพระราชด าริหรือโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชหรือโครงการภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เร่ือง 3 รองอธิการบดีด้านวิชาการฯ สถาบันวิจยัและพัฒนา 

เป้าหมายที่ 2 ส่งเสริม/สนับสนุนการอนุรักษ์และการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดต้นทุนด้านสาธารณูปโภคด้วยการส่งเสริมผ่านเครื่องมือและกลไกต่างๆ 
แนวทางการพัฒนาที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพ
การใช้พลังงานโดยลดความเข้มข้นของ
การใชพลังงาน และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพิ่ม
พื้นที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมภายใน
มหาวิทยาลัย 

ตัวชี้วัดที่ 32 จ านวนการจัดกิจกรรมหรือโครงการเสริมสร้าง
จิตส านึกน าไปสู่การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตที่ เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการ/
กิจกรรม 

7 รองอธิการบดีด้านบริหารฯ ส านักงานอธกิารบด ี
(กองกลาง) 

  ตัวชี้วัดที่  33 ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ลดลงจากการใช้
สาธารณูปโภคของหน่วยงานต่อปีงบประมาณ (ไฟฟ้า , 
น้ าประปา และน้ ามันเชื้อเพลิง) 

ร้อยละ 5 รองอธิการบดีด้านบริหารฯ ส านักงานอธกิารบด ี
(กองกลาง) 

  ตัวชี้วดัที่ 34 พื้นที่สีเขียวในมหาวิทยาลยัเพิ่มขึ้น แหล่ง 4 รองอธิการบดีด้านบริหารฯ ส านักงานอธกิารบด ี
(กองกลาง) 

  ตัวชี้วัดที่ 35 ร้อยละของการลดปริมาณการใช้กระดาษของ
แต่ละหน่วยงาน 

ร้อยละ 10 รองอธิการบดีด้านบริหารฯ ส านักงานอธกิารบด ี
(กองกลาง) 
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ประเด็นแผนงานด้านที่ 4 : การบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล 
เป้าหมายการพัฒนา 
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลที่ได้รับการยอมรับทั้งภายในและภายนอก โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบ สนอง

ความต้องการของสังคมมีคุณภาพการจัดการด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อการใช้งาน ให้ความส าคัญกับการพัฒนาบุคลากรให้มี
ศักยภาพในการท างาน มีความก้าวหน้า มีระบบบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพ ปรับปรุง/ยกร่าง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเตรียมความ
พร้อมให้กับบุคลากรได้รับความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในการท างาน  

เป้าหมาย/ 
แนวทางการพัฒนา 

ตัวชี้วดัเปา้หมาย หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
ปีงบประมาณ 2563 

ผู้ก ากับตัวชี้วดั 
หน่วยงานรวบรวมข้อมูล/ 

รายงานผลระดบัมหาวิทยาลัย 

เป้าหมายที่ 1 บุคลากรเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรมมีจิตส านึก มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ 
แนวทางการพัฒนาที่ 1 การบริหารจัดการที่ดีมี
ประสิทธิภาพ มุ่ งผลสัมฤทธิ์ เชิงยุทธศาสตร์ 
(SPBB) 

ตัวชี้วัดที่ 36 ระดับความส าเร็จการด าเนินการตาม
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

ร้อยละ 5 รองอธิการบดีด้านนโยบายและวางแผนฯ ส านักงานอธิการบด ี
(กองนโยบายและแผน) 

แนวทางการพัฒนาที่ 2 บริหารทรัพยากรบุคคล
ให้มีความคล่องตัว เสริมสร้างประสิทธิภาพและ
คุณภาพ ภายใต้หลักคุณธรรม ยึดหลักคุณธรรม 
เป็นคนดีและเก่ง มีจริยธรรม มีจิตส านึก พัฒนา
ขีดความสามารถของบุคลากรให้มีความสามารถ
สูงเป็นมืออาชีพและวางมาตรการที่เหมาะสมกับ
เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ และมี
ความสุขในการท างาน 

ตัวชี้วัดที่ 37 ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการและ
สายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะใน
การปฏิบัติงาที่ทันสมัย 

ร้อยละ 60 รองอธิการบดีด้านบริหารฯ ส านักงานอธกิารบด ี
(กองกลาง) 

ตัวชี้วัดที่ 38 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ได้รับ
ต าแหน่งทางวิชาการ (ผศ./รศ./ศ.)  

ร้อยละ 25 รองอธิการบดีด้านบริหารฯ ส านักงานอธกิารบด ี
(กองกลาง) 

ตัวชี้วัดที่ 39 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่
ได้รับต าแหน่งทางวิชาการ/วิชาชีพ (ช านาญการ/
ช านาญการพิเศษ/เชี่ยวชาญ/เชี่ยวชาญพิเศษ) 

ร้อยละ 3 รองอธิการบดีด้านบริหารฯ ส านักงานอธกิารบด ี
(กองกลาง) 

ตัวชี้วัดที่  40 ระดับความส าเร็จของแผนพัฒนา
บุคลากร  

ระดับ 5 รองอธิการบดีด้านบริหารฯ ส านักงานอธกิารบด ี
(กองกลาง) 

  ตัวชี้วัดที่ 41 ระดับความสุขของบุคลากร คะแนน 33 รองอธิการบดีด้านบริหารฯ ส านักงานอธกิารบด ี
(กองกลาง) 

  ตัวชี้วัดที่ 42 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
หน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 85 รองอธิการบดีด้านบริหารฯ ส านักงานอธกิารบด ี
(กองกลาง) 

แนวทางการพัฒนาที่ 3 บริหารจัดการสินทรัพย์
เพื่อก่อให้เกิดรายได้ส าหรับใช้ประกอบการ
บริหารจัดการด้านการเ งินรวมถึงการเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณของ
มหาวิทยาลัย 

ตัวชี้วัดที่ 43 ร้อยละของเงินรายได้จากการบริหาร
สินทรัพย์หรือจากการจัดการศึกษาที่เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 5 รองอธิการบดีด้านบริหารฯ ส านักงานอธกิารบด ี
(กองกลาง) 

เป้าหมายที่ 2 องค์กรมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ ทุกภาคส่วนร่วมต่อต้านการทุจริต 
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เป้าหมาย/ 
แนวทางการพัฒนา 

ตัวชี้วดัเปา้หมาย หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
ปีงบประมาณ 2563 

ผู้ก ากับตัวชี้วดั 
หน่วยงานรวบรวมข้อมูล/ 

รายงานผลระดบัมหาวิทยาลัย 

แนวทางการพัฒนาที่ 4 การปฏิบัติราชการมี
ความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ ทุกหน่วยงานร่วมต่อต้านการทุจริต และให้
ความรู้แก่บุคลากรถึงอันตรายที่เกิดจากการทุจรติ
และประพฤติมิชอบ จัดให้มีมาตรการและกลไกที่
มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและขจัดการทุจริต
และประพฤติมิชอบอย่างต่อเนื่อง 

ตัวชี้วัดที่  44 ระดับคุณภาพของการก ากับดูแล
สถาบันอุดมศึกษาตามหน้าที่และบทบาทของสภา
มหาวิทยาลัย 

ระดับ 5 รองอธิการบดีด้านกิจการทั่วไป ส านักงานกิจการสภาของ
มหาวิทยาลัย 

ตัวชี้วัดที่ 45 ร้อยละการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
จากหน่วยงานภายนอก 

ร้อยละ 85 รองอธิการบดีด้านบริหารฯ ส านักงานอธกิารบด ี
(กองกลาง) 

ตัวชี้วัดที่ 46 ระดับความส าเร็จในการติดตามและ
การควบคุมความเส่ียงและการควบคุมภายใน 

ระดับ 5 รองอธิการบดีด้านนโยบายและวางแผนฯ ส านักงานอธิการบด ี
(กองนโยบายและแผน) 

แนวทางการพัฒนาที่  5 ระบบบริหารงาน
ราชการใหม่ในรูปแบบที่มีความหลากหลาย 
ประยุกต์น าเอาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามา
ใช้ในการด าเนินงานอย่างเพียงพอ และมีความ
ยืดหยุ่น ความคล่องตัว สามารถปรับตัวเข้าสู่การ
เป็นส านักงานสมัยใหม่ น าไปสู่การเป็นองค์กรที่มี
ขีดสมรรถนะสูง  

ตัวชี้วัดที่ 47 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารในการจัดการองค์กร 

ระดับ 4 รองอธิการบดีด้านนโยบายและวางแผนฯ ส านักงานอธิการบด ี
(กองนโยบายและแผน) 
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2.14 สรุปการแปลงแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี สู่การปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
ประเด็นแผนงานด้านที่ 1 : การพัฒนาการจัดการศึกษาให้ทันสมัย มีคุณภาพ และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

ประเด็นแผนงานด้านที่ 1 : การพัฒนาการจัดการศึกษาใหท้ันสมัย มีคุณภาพ และสรา้งสังคมแห่งการเรียนรู ้

เป้าหมาย/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วดัเปา้หมาย หน่วยนับ 
เป้าหมาย 
ประจ าป ี
2564 

งบประมาณ(บาท) 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

แผ่นดิน รายได ้

เป้าหมายที่ 1 บัณฑิตที่มีคุณธรรม คณุภาพ และมีสมรรถนะในระดับสากล - 5,304,150   
แนวทางการพัฒนาที่ 1 บัณฑิตมหาวิทยาลยั
กาฬสินธุ์เป็นคนดี และมีสมรรถนะในระดับ
สากล หรือ บัณฑิตของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
เป็ นผู้ มี ทั กษะทางด้ า นวิ ช า ชีพ  และมี
สมรรถนะในระดับสากล ที่สอดคล้องกับอัต
ลักษณ ์

ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายสอบผ่านเกณฑ์
เทคโนโลยีสารสนเทศตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

ร้อยละ 50 - 119,000 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

โครงการ/กิจกรรม 
1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ส าหรับนักศึกษาสาขาวิชา

เทคโนโลยีดิจิทัล 
- 24,000 คณะบริหารศาสตร์ 

2 โครงการอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเตรียมสอบ ส าหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีสุขภาพ 

- 5,000 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ 

3 โครงการเพิ่มพูนความรู้และทักษะด้านภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศแก่นักศึกษา 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

- 5,000 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

4 โครงการพัฒนาทักษะสารสนเทศและเทคโนโลยีที่ใช้ชีวิตประจ าวัน  - 5,000 คณะศิลปศาสตร์ 
5 โครงการอบรมและจัดสอบสมรรถนะดิจิทัลส าหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย  มหาวิทยาลัย

กาฬสินธุ์ 
- 80,000 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่สอบผ่านเกณฑ์การ
ทดสอบความรู้หรือความสามารถด้านภาษาต่างประเทศตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 

ร้อยละ 30 - 268,070 ศูนย์ภาษา 

  โครงการ/กิจกรรม 
  1 โครงการอบรมและทดสอบด้านภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศนักศึกษา   คณะ

เทคโนโลยีการเกษตร 
- 20,000 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

  2 โครงการพัฒนาศักภาพของนักศึกษาด้านการสื่อสารทางภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ - 20,000 คณะบริหารศาสตร์ 
 3 โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ  ส าหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีสุขภาพ 
- 5,000 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ 

 4 โครงการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศในชีวิตประจ าวัน  - 10,000 คณะศิลปศาสตร์ 
  5 โครงการอบรมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารมวลชนสู่ศตวรรษที่ 21 - 13,070 คณะศิลปศาสตร์ 
  6 โครงการอบรมและทดสอบภาษาอังกฤษนักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ชั้นปีที่ 4 - 200,000 ศูนย์ภาษา 
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ประเด็นแผนงานด้านที่ 1 : การพัฒนาการจัดการศึกษาใหท้ันสมัย มีคุณภาพ และสรา้งสังคมแห่งการเรียนรู ้

เป้าหมาย/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วดัเปา้หมาย หน่วยนับ 
เป้าหมาย 
ประจ าป ี
2564 

งบประมาณ(บาท) 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

แผ่นดิน รายได ้

  ตั วชี้ วั ดที่  3 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบม าตรฐาน คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ระดับ 4 - 805,280 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

  โครงการ/กิจกรรม 
  1 โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป คณะบริหารศาสตร์ - 20,000 คณะบริหารศาสตร์ 
  2 โครงการส่งเสริมทักษะการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

แห่งชาติประเภทการประมวลผลค าระดับ 1 
- 20,000 คณะบริหารศาสตร์ 

  3 โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อการฝึกภาคปฏิบัติ WBL.MTBM และ WBL.RBM - 181,900 คณะบริหารศาสตร์ 
  4 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสร้างสรรค์ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล - 93,500 คณะบริหารศาสตร์ 
  5 โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล 2563 - ไม่ใช้

งบประมาณ 
คณะบริหารศาสตร์ 

  6 โครงการเตรียมความพร้อมสู่สังคมวัยท างาน - 5,000 คณะบริหารศาสตร์ 
  7 โครงการให้พัฒนาความรู้ทางวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน คณะ

บริหารศาสตร์ 
- 15,000 คณะบริหารศาสตร์ 

  8 โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหลักสูตรของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 - 5,000 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ 
 9 โครงการอบรมความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการและสารเคมี - ไม่ใช้

งบประมาณ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ 

 10 โครงการอบรมเตรียมความพร้อมในการสอบผู้ควบคุมมลพิษสิ่งแวดล้อม  ไม่ใช้
งบประมาณ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ 

 11 โครงการแนะแนวการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก  (.สาขาวิทยาการ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 

 ไม่ใช้
งบประมาณ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ 

 12 โครงการอบรมเตรียมความพร้อมในการสอบนักวิทยาศาสตร์ กระทรวงอุตสาหกรรม  ไม่ใช้
งบประมาณ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ 

 13 โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมวิชาชีพสาธารณสุข  ไม่ใช้
งบประมาณ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ 

 14 โครงการส่งเสริมและพัฒนาสัมฤทธิผลทางการเรียนพี่ช่วยน้อง  ไม่ใช้
งบประมาณ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ 

 15 โครงการเตรียมความพร้อมการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปวิเคราะห์ข้อมูลด้านสุขภาพ  ไม่ใช้
งบประมาณ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ 

 16 โครงการพัฒนาภาษาต่างประเทศในงานสาธารณสุข  ไม่ใช้
งบประมาณ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ 



 

 39 
39 

ประเด็นแผนงานด้านที่ 1 : การพัฒนาการจัดการศึกษาใหท้ันสมัย มีคุณภาพ และสรา้งสังคมแห่งการเรียนรู ้

เป้าหมาย/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วดัเปา้หมาย หน่วยนับ 
เป้าหมาย 
ประจ าป ี
2564 

งบประมาณ(บาท) 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

แผ่นดิน รายได ้

 17 โครงการฝึกสมาธิเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต  ไม่ใช้
งบประมาณ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ 

 18 โครงการฝึกอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้นและฟื้นคืนชีพพื้นฐาน  ไม่ใช้
งบประมาณ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ 

 19 โครงการเตรียมความพร้อมทักษะพื้นฐานด้านการเรียนและการใช้ชีวิตส าหรับนักศึกษา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

 ไม่ใช้
งบประมาณ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ 

 20 โครงการแข่งทักษะทางวิชาการ  10,000 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

 21 โครงการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมกับการเรียนภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21  13,000 คณะศิลปศาสตร์ 
 22 โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในทศตวรรษที่ 21  15,000 คณะศิลปศาสตร์ 
 23 โครงการการเรียนรู้มารยาททางสังคมและมารยาทบนโต๊ะอาหารตามแบบวัฒนธรรม

ตะวันตก 
 19,760 คณะศิลปศาสตร์ 

 24 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษารัฐศาสตร์ ในศตวรรษที่ 21  59,220 คณะศิลปศาสตร์ 
 25 โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2564  30,000 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 
 26 โครงการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นครู คร้ังที่ 2  80,000 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 
 27 โครงการส่งเสริมทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรมของนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์   13,500 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 
 28 โครงการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

ทั่วไป คณะศึกษาศาสตร์ 
 20,000 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 

 29 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป 
คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 4 

 10,000 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 

 30 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาส าหรับครู
คณิตศาสตร์ 

 18,300 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 

 31 โครงการส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยโรงเรียน
ต้นแบบ 

- 20,800 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 

 32 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 

- 10,000 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 

 33 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยสู่ความเป็นครูปฐมวัยแบบมือ
อาชีพ 

- 10,000 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 

 34 โครงการพัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนเข้าเรียนหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย 

- 10,000 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 

 35 โครงการ พัฒนาทักษะการเรียนรู้ทางภาษาอังกฤษสู่การเป็นครูในศัตวรรษที่ 21 - 53,600 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 
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ประเด็นแผนงานด้านที่ 1 : การพัฒนาการจัดการศึกษาใหท้ันสมัย มีคุณภาพ และสรา้งสังคมแห่งการเรียนรู ้

เป้าหมาย/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วดัเปา้หมาย หน่วยนับ 
เป้าหมาย 
ประจ าป ี
2564 

งบประมาณ(บาท) 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

แผ่นดิน รายได ้

 36 โครงการศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยในศตวรรษที่ 21 - 20,000 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 
 37 โครงการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยในศตวรรษที่ 21 ด้วยละครเวทีสร้างสรรค์  - 20,000 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 
 38 โครงการวรรณศิลป์สัญจร - 19,600 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 
 39 โครงการพัฒนาศักยภาพทางด้านการศึกษาด้วยการใช้โปรแกรมประยุกต์ทางด้าน

คณิตศาสตร์ 
- 12,100 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 

  ตัวชี้วัดที่ 4 ร้อยละของบัณฑิตมีงานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ป ี

ร้อยละ 80 - 60,000 ส านักงานอธกิารบด ี(กองกิจการนกัศึกษา) 

  โครงการ/กิจกรรม 
  1 โครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาสู่เส้นทางวิชาชีพบัญชี - 30,000 คณะบริหารศาสตร์ 
  2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการออกแบบแฟ้มสะสมผลงานแบบมืออาชีพ - 30,000 คณะบริหารศาสตร์ 
  ตัวชี้วดัที่ 5 ร้อยละของนักศึกษาได้งานท าก่อนส าเร็จการศึกษา ร้อยละ 3 - 40,000 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
  โครงการ/กิจกรรม 
 1 โครงการเตรียมความพร้อมทักษะวิชาชีพด้านสาธารณสุขใน  รพ .สต).ฝึกประสบการณ์

วิชาชีพสาธารณสุข 2) 
- 40,000 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ 

  ตัวชี้วดัที่ 6 ร้อยละของบัณฑิตสอบผ่านเกณฑ์หรือได้รับใบประกอบ
วิชาชีพต่อจ านวนบัณฑิตที่เข้าทดสอบ 

ร้อยละ 60 - 45,000 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

  โครงการ/กิจกรรม 
  1 โครงการทดสอบการปฏิบัติงานในทักษะวิชาชีพทางด้านเกษตรกรรม และการประเมิน

มาตรฐานวิชาชีพ คณะเทคโนโลยีการเกษตร  ปีการศึกษา 2563 
- 15,000 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

  2 โครงการทดสอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง - 4,000 คณะบริหารศาสตร์ 
  3 โครงการเตรียมความพร้อมเพิ่มสมรรถนะเพื่อประกอบวิชาชีพและสอบใบประกอบวิชาชพี

การสาธารณสุขชุมชน 
- 16,000 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ 

  4 โครงการ กพ  .ไกด์  แนะแนวนักศึกษาเพือ่เตรียมสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป - 10,000 คณะศิลปศาสตร์ 
  ตัวชี้วัดที่ 7 ร้อยละของผลการรับนักศึกษาได้ตามแผนการรับ

ประจ าปีการศึกษา 
ร้อยละ 80 -  1,820,000  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

  โครงการ/กิจกรรม 
  1 โครงการค่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร  ครั้งที่  3 - 30,000 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
  2 โครงการแนะแนวการศึกษาต่อและการบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคณะ

เทคโนโลยีการเกษตร    
- 20,000 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 3 โครงการประชาสัมพันธแ์ละแนะแนวการศึกษา คณะบริหารศาสตร์ - 70,000 คณะบริหารศาสตร์ 
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ประเด็นแผนงานด้านที่ 1 : การพัฒนาการจัดการศึกษาใหท้ันสมัย มีคุณภาพ และสรา้งสังคมแห่งการเรียนรู ้

เป้าหมาย/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วดัเปา้หมาย หน่วยนับ 
เป้าหมาย 
ประจ าป ี
2564 

งบประมาณ(บาท) 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

แผ่นดิน รายได ้

 4 โครงการการแข่งขัน KSU ROV E-Sport Seasons2 - ไม่ใช้
งบประมาณ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ 

  5 โครงการประชาสัมพันธแ์ละแนะแนวเชิงรุก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสขุภาพ - ไม่ใช้
งบประมาณ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ 

  6 โครงการแนะแนวคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม - 200,000 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

  7 โครงการการประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยในเชิงรุก - 1,500,000 ส านักงานอธกิารบด ี )กองกลาง(  
  ตัวชี้วัดที่  8 บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาเป็นผู้ประกอบการใหม่ 

(Start-Up) 
คน/ราย 3 -  10,000  หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ (UBI) 

 โครงการ/กิจกรรม 
 
 

1 โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ส าหรับนักศึกษาระดับการศึกษาปริญญาโท  - 10,000 คณะบริหารศาสตร์ 

แนวทางการพัฒนาที่ 2 ความเข้มแข็งของ
หลักสูตร อาจารย์ และสิ่ งสนับสนุนการ
เรียนรู ้

ตัวชี้วัดที่ 9 ผลการประกันคุณภาพระดับมหาวิทยาลัย คะแนน 3.51 - 1,156,800 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
โครงการ/กิจกรรม 
 
1 โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจ าปี

การศึกษา 2563 
- 120,000 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

2 โครงการตรวจประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับคณะ คณะบริหาร
ศาสตร์ 

- 35,000 คณะบริหารศาสตร์ 

  3 โครงการตรวจประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับอาชีวศึกษา คณะ
บริหารศาสตร์ 

- 15,000 คณะบริหารศาสตร์ 

  4 โครงการตรวจประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับหลักสูตร หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาธุรกิจอัจฉริยะ คณะบริหารศาสตร์ 

- 15,000 คณะบริหารศาสตร์ 

  5 โครงการตรวจประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับหลักสูตร หลักสูตร
บัญชีบัณฑิต คณะบริหารศาสตร์ 

- 15,000 คณะบริหารศาสตร์ 

  6 โครงการตรวจประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับหลักสูตร หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ คณะบริหารศาสตร์ 

- 15,000 คณะบริหารศาสตร์ 

  7 โครงการตรวจประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับหลักสูตร หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารศาสตร์ 

- 15,000 คณะบริหารศาสตร์ 

  8 โครงการตรวจประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะบริหารศาสตร์ 

- 15,000 คณะบริหารศาสตร์ 
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ประเด็นแผนงานด้านที่ 1 : การพัฒนาการจัดการศึกษาใหท้ันสมัย มีคุณภาพ และสรา้งสังคมแห่งการเรียนรู ้

เป้าหมาย/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วดัเปา้หมาย หน่วยนับ 
เป้าหมาย 
ประจ าป ี
2564 

งบประมาณ(บาท) 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

แผ่นดิน รายได ้

  9 โครงการตรวจประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับหลักสูตร หลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการส าหรับผู้ประกอบการ คณะบริหารศาสตร์ 

- 15,000 คณะบริหารศาสตร์ 

  10 โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คณะบริหารศาสตร์ - 30,000 คณะบริหารศาสตร์ 
  11 โครงการวิพากษ์และประกันคุณภาพ ระดับคณะ - 20,000 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ 
  12 โครงการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร  สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อม

ทรัพยากรธรรมชาติ 
- 16,000 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ 

  13 โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  สาขาวิชาวิทยาการสิ่ งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

- 8,000 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ 

  14 โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สาขาวิทยาการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ - 8,000 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ 
  15 โครงการประกันคุณภาพหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล - 8,000 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ 
  16 โครงการประกันคุณภาพหลักสูตร ป .ตรี ป.โท  - 16,000 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ 
  17 โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สาขาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน - 8,000 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ 
  18 โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา 2563 - 23,000 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 
  19 โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2563 - 100,000 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 
  20 โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา  ประจ าปีการศึกษา 

2563 
- 15,000 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 
  21 โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา - 25,000 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 
  22 โครงการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร - 140,000 คณะศิลปศาสตร์ 
  23 โครงการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะฯ - 40,000 คณะศิลปศาสตร์ 
  24 โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียน คณะศิลปศาสตร์ - 80,000 คณะศิลปศาสตร์ 
  25 โครงการประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร - 80,000 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 
  26 โครงการประกันคุณภาพ ระดับคณะ - 30,000 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 
  27 โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประจ าปีการศึกษา 2563 - 30,000 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 
  28 โครงการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในส านักงานอธิการบดี - 12,000 ส านักงานอธกิารบด ี )กองกลาง(  
  29 โครงการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน ประจ าปี 

2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา 
- 15,000 สถาบันวิจยัและพัฒนา 

  30 โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน  ประจ าปีการศึกษา 2563 
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 

- 84,000 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
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ประเด็นแผนงานด้านที่ 1 : การพัฒนาการจัดการศึกษาใหท้ันสมัย มีคุณภาพ และสรา้งสังคมแห่งการเรียนรู ้

เป้าหมาย/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วดัเปา้หมาย หน่วยนับ 
เป้าหมาย 
ประจ าป ี
2564 

งบประมาณ(บาท) 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

แผ่นดิน รายได ้

  31 โครงการถ่ายทอดตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ระดับคณะ และ
ระดับสถาบัน ประจ าปีการศึกษา 2563 

- 93,800 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

  32 โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับหน่วยงานสนับสนุน ประจ าปี
งบประมาณ 2564 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

- 15,000 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

  ตัวชี้วัดที่ 10 พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยเป็น
แบบบูรณาการการเรียน-การสอนควบคู่กับการท างาน Work–
Integrated Learning: WIL หรือระบบสหกิจศึกษา (Co-operative 
Education: Co-op) 

ร้อยละ 50 - 150,000 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

  โครงการ/กิจกรรม 
  1 โครงการพัฒนาและวิพากษ์หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส  (.สาขาการตลาด 

คณะบริหารศาสตร์ 
- 30,000 คณะบริหารศาสตร์ 

  2 โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ - 30,000 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ 
 3 โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม

ในสถานประกอบการส าหรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 
- ไม่ใช้

งบประมาณ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ 

 4 โครงการไหว้ครู สาขาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ปีการศึกษา 2564 - ไม่ใช้
งบประมาณ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ 

  5 โครงการบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ สาขาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ปี
การศึกษา 2564 

- ไม่ใช้
งบประมาณ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ 

 6 โครงการพัฒนาหลักสูตร ระดับปริญญาตร ี - 60,000 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 
  7 โครงการวิพากษ์หลักสูตร ระดับมหาบัณฑิต - 30,000 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 
  ตัวชี้วัดที่ 11 จ านวนหลักสูตรระดับปริญญาตรีท่ีตรงกับทิศทางการ

พัฒนาของประเทศ (สอดคล้องกับS-Curve/New-S-Curve/ 10 
กลุ่มอุตสาหกรรม) 

หลักสูตร 3 - 190,000 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

  โครงการ/กิจกรรม 
  1 โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ . 2564) - 40,000 คณะบริหารศาสตร์ 
 2 โครงการจัดท าแผนกลยุทธ์การพัฒนาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ - ไม่ใช้

งบประมาณ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ 

  3 โครงการปรับปรุงหลักสูตรทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม - 150,000 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
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ประเด็นแผนงานด้านที่ 1 : การพัฒนาการจัดการศึกษาใหท้ันสมัย มีคุณภาพ และสรา้งสังคมแห่งการเรียนรู ้

เป้าหมาย/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วดัเปา้หมาย หน่วยนับ 
เป้าหมาย 
ประจ าป ี
2564 

งบประมาณ(บาท) 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

แผ่นดิน รายได ้

  ตัวชี้วัดที่ 12 จ านวนหลักสูตรประเภท Non-Degree ที่ตรงกับทิศ
ทางการพัฒนาของประเทศ (สอดคล้องกับS-Curve/New-S-
Curve/ 10 กลุ่มอุตสาหกรรม) 

หลักสูตร 3 - - ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

  ตัวชี้วัดที่ 13 กิจกรรมหรือโครงการที่ท างานร่วมกับเครือข่าย
ภาคเอกชน ภาครัฐ สถานศึกษา ทั้งในและต่างประเทศภายใต้กรอบ 
MOU 

กิจกรรม/
โครงการ 

30 - 640,000 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

  โครงการ/กิจกรรม 
  1 การเสริมสร้างทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลสู่สังคม : การเขียนภาษาไพทอน

ควบคุมอุปกรณ์ด้วยเทคนิคปัญญาประดิษฐ์ 
- ไม่ใช้

งบประมาณ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ 

  2 โครงการส่งเสริมความร่วมมือและการสร้างเครือข่ายกิจกรรมพัฒนานักศึกษาระหว่าง
มหาวิทยาลัย 

- 20,000 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 

 3 โครงการจัดตั้งโรงเรียนสาธิตคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา  มหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ์ 

- 20,000 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 

  4 โครงการสร้างและแลกเปลี่ยนความร่วมมือกับสถานประกอบการ สถานศึกษา ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ 

- 500,000 ศูนย์ภาษา 

  5 โครงการสัมมนาครูแนะแนวโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ - 100,000 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
เป้าหมายที่ 2 การปรับเปลีย่นค่านิยมและวัฒนธรรม - 524,000   
แนวทางการพัฒนาที่  3 การสร้างความ
เข้มแข็งในสถาบันทางศาสนา เพื่อเผยแผ่
หลักค าสอนทางศาสนาที่สอดคล้องกับการ
ด า เนินชีวิต ตลอดจนการสืบสาน การ
อนุรักษ์และสืบทอดประเพณีส าคัญทาง
ศาสนาและเทศกาลส าคัญของไทย 

ตัวชี้วัดที่ 14 ร้อยละของจ านวนนักศึกษาหรือบุคลากรที่เข้าร่วม
โครงการทางศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 85 - 524,000 ส านักงานอธกิารบด ี(กองกิจการนกัศึกษา) 

โครงการ/กิจกรรม 
1 โครงการสานสัมพันธ์วันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่คณะเทคโนโลยีการเกษตร 2564 - ไม่ใช้

งบประมาณ 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 2 โครงการสืบสานประเพณีสุขสันต์วันสงกรานต์ครอบครัวคณะเทคโนโลยีการเกษตร 2564 - ไม่ใช้
งบประมาณ 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 3 โครงการงานเกษตรแฟร์กาฬสินธุ์ ครั้งที่ 2 - 200,000 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 4 โครงการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น คณะบริหารศาสตร์ - 25,000 คณะบริหารศาสตร์ 
  5 โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมประเพณีพิธีไหว้ครูสาธารณสุขศาสตร์ - ไม่ใช้

งบประมาณ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ 

  6 โครงการสืบสานประเพณีศิลปวัฒนธรรมวันขึ้นปีใหม่  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สุขภาพ 

- ไม่ใช้
งบประมาณ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ 
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ประเด็นแผนงานด้านที่ 1 : การพัฒนาการจัดการศึกษาใหท้ันสมัย มีคุณภาพ และสรา้งสังคมแห่งการเรียนรู ้

เป้าหมาย/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วดัเปา้หมาย หน่วยนับ 
เป้าหมาย 
ประจ าป ี
2564 

งบประมาณ(บาท) 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

แผ่นดิน รายได ้

  7 โครงการวันก่อตั้งสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ - ไม่ใช้
งบประมาณ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ 

 8 โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม - 20,000 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

 9 โครงการส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม คณะศิลปศาสตร์ - 20,000 คณะศิลปศาสตร์ 
 10 โครงการพัฒนาจิตใจส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม - ไม่ใช้

งบประมาณ 
คณะศิลปศาสตร์ 

 11 โครงการสืบสานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ท าบุญ  และถวายเทียนพรรษาเนื่องในวัน
เข้าพรรษา 

- ไม่ใช้
งบประมาณ 

คณะศิลปศาสตร์ 

 12 โครงการท าบุญตักบาตรสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น - 10,000 ส านักงานอธกิารบด ี )กองกจิการนกัศึกษา(  
  13 โครงการศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 20 - 30,000 ส านักงานอธกิารบด ี )กองกจิการนกัศึกษา(  
  14 โครงการสุขสันต์วันสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย ประจ าปี 2564 - 10,000 ส านักงานอธกิารบด ี )กองกจิการนกัศึกษา(  
  15 โครงการสัมมนาทางวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย

กาฬสินธุ์ ประจ าปี 2564 
- 200,000 ส านักงานอธกิารบด ี )กองกจิการนกัศึกษา(  

  16 โครงการท าบุญตักบาตรหอพักสวัสดิการนักศึกษา  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจ าปี 2564 - 9,000 หอพักสวัสดิการนักศกึษา 
แนวทางการพัฒนาที่ 4 การปลูกฝังค่านิยม
และวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน เพื่อการ
สร้ า งความเข้มแข็ งให้ ชุมชนในการจัด
กิจกรรมทางด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น และการ
น า เยาวชนเข้ ามามีส่ วนร่ วมในการท า
กิจกรรมการอนุรักษ์และสืบทอดประเพณี
และวัฒนธรรม 

ตัวชี้วัดที่ 15 จ านวนผลงานที่ได้รับรางวัลในระดับจังหวัดหรือ
ภูมิภาคหรือระดับชาติหรือนานาชาติทางด้านศาสนาหรือศิลปะหรือ
วัฒนธรรมหรือกีฬาหรืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

ผลงาน 7 - - ส านักงานอธกิารบด ี(กองกิจการนกัศึกษา) 

โครงการ/กิจกรรม 
 -   

 
เป้าหมายที่ 3 การส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อสว่นรวม - 182,060   
แนวทางการพัฒนาที่ 5 การส่งเสริมให้คน
ไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อ
ส่ วนรวม  เพื่ อสร้ า งความตระหนั ก ให้
ประชาชนรู้จักหน้าที่ของตนเอง เห็นคุณค่า
และความส าคัญในการประกอบสัมมาอาชีพ 
มีความรับผิดชอบต่อสังคมและต่อผู้อื่น เป็น
พลเมืองที่ดี และส่งเสริมให้มีวัฒนธรรมการ
ท างานเพื่อส่วนรวม  

ตัวชี้วัดที่ 16 จ านวนโครงการหรือกิจกรรมด้านการมีจิตอาสาหรือ
จิตสาธารณะและความรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัย 

โครงการ/ 
กิจกรรม 

7 - - ส านักงานอธกิารบด ี(กองกิจการนกัศึกษา) 

โครงการ/กิจกรรม 
1 โครงการวันมหิดล - ไม่ใช้

งบประมาณ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ 

2 โครงการเพิ่มคุณภาพชีวิตนักศึกษาหอพักสวัสดิการนักศึกษา  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
ประจ าปีการศึกษา 2564 

- ไม่ใช้
งบประมาณ 

หอพักสวัสดิการนักศกึษา 



 

 46 
46 

ประเด็นแผนงานด้านที่ 1 : การพัฒนาการจัดการศึกษาใหท้ันสมัย มีคุณภาพ และสรา้งสังคมแห่งการเรียนรู ้

เป้าหมาย/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วดัเปา้หมาย หน่วยนับ 
เป้าหมาย 
ประจ าป ี
2564 

งบประมาณ(บาท) 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

แผ่นดิน รายได ้

แนวทางการพัฒนาที่ 6 พัฒนานักศึกษาให้
มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบ 
TQF 

ตัววชี้วัดที่ 17 ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมผ่านตาม
เกณฑ์ระบบทะเบียนกิจกรรมนักศึกษาต่อนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่
เข้าระบบทะเบียนกิจกรรมนักศึกษา 

ร้อยละ 85 - 182,060 ส านักงานอธกิารบด ี
(กองกิจการนักศึกษา) 

  โครงการ/กิจกรรม 
  1 โค ร งก า รสร้ า งแ ร งบั นดาล ใจกับก า รพัฒนา คุณภาพชี วิ ต ขอ งนั ก ศึ กษาคณะ

เทคโนโลยีการเกษตร 2564 
- 14,000 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

  2 โครงการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาใหม่ คณะบริหารศาสตร์ - 30,000 คณะบริหารศาสตร์ 
 3 โครงการปัจฉิมนิเทศและบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อม

และทรัพยากรธรรมชาติ  
- ไม่ใช้

งบประมาณ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ 

 4 โครงการสังเกตการณ์เพื่อเตรียมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการสาธารณสุขศาสตร์ใน
โรงพยาบาลและ รพ .สต.  

- 40,000 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ 

 5 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ - ไม่ใช้
งบประมาณ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ 

 6 โครงการปัจฉิมนิเทศ - ไม่ใช้
งบประมาณ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ 

 7 โครงการตุ้มโฮมเสริมก าลังใจให้พี่ฝึกงาน - ไม่ใช้
งบประมาณ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ 

 8 โครงการพัฒนาทักษะการสอบ HSK ส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน - 4,990 คณะศิลปศาสตร์ 
 9 โครงการเตรียมความพร้อมก่อนการศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์ ปีการศึกษา 2564 - 8,070 คณะศิลปศาสตร์ 
  10 โครงการศึกษาดูงานวิถีชีวิตแบบพอเพียงตามแนวพระราชด าริ  - 20,000 คณะศิลปศาสตร์ 
  11 โครงการพัฒนาศักยภาพสโมสรนักศึกษา - 30,000 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 
  12 โครงการอบรมหลักสูตรผู้ก ากับลูกเสือ - 30,000 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 
  13 โครงการรับรายงานตัวนักศึกษาเข้าอยู่หอพักหอพักสวัสดิการนักศึกษา  มหาวิทยาลัย

กาฬสินธุ์ ประจ าปีการศึกษา 2564 
- 5,000 หอพักสวัสดิการนักศกึษา 

  14 โครงการสัมภาษณ์นักศึกษาที่ขอผ่อนผันไม่เข้าอยู่หอพักสวัสดิการนักศึกษา  มหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ์ ประจ าปีการศึกษา 2564 

- ไม่ใช้
งบประมาณ 

หอพักสวัสดิการนักศกึษา 
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ประเด็นแผนงานด้านที่ 1 : การพัฒนาการจัดการศึกษาใหท้ันสมัย มีคุณภาพ และสรา้งสังคมแห่งการเรียนรู ้

เป้าหมาย/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วดัเปา้หมาย หน่วยนับ 
เป้าหมาย 
ประจ าป ี
2564 

งบประมาณ(บาท) 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

แผ่นดิน รายได ้

เป้าหมายที่ 4 การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬา - 110,000   
แนวทางการพัฒนาที่ 7 การส่งเสริมการ
ออกก าลังกาย กีฬาและนันทนาการ เพื่อ
สร้างโอกาสและสนับสนุนการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมกีฬาอย่างต่อเนื่อง การปลูกฝังให้มี
คุณธรรมของความเป็นนักกีฬา มีระเบียบ 
วินัย รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย รวมถึงการพัฒนา
บุคลากรและโครงสร้างพื้นฐาน ด้านอุปกรณ์ 
สถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวกทางกีฬา
และนันทนาการที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

ตัวชี้วัดที่ 18 ร้อยละของจ านวนนักศึกษาหรือบุคลากรที่เข้าร่วม
โครงการหรือกิจกรรมด้านการส่งเสริมการออกก าลังกาย กีฬาและ
นันทนาการ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 85 - 110,000 ส านักงานอธกิารบด ี(กองกิจการนกัศึกษา) 

โครงการ/กิจกรรม 
1 โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย - 100,000 ส านักงานอธกิารบด ี )กองกจิการนกัศึกษา(  
2 โครงการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์บุคลากรมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจ าปี 2564 - 10,000 ส านักงานอธกิารบด ี )กองกจิการนกัศึกษา(  

รวมงบประมาณแผนงานดา้นที่ 1 - 6,120,210   
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ประเด็นแผนงานด้านที่ 2 : การพัฒนาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจฐานราก 
 

เป้าหมาย/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วดัเปา้หมาย หน่วยนับ 
เป้าหมาย 
ประจ าป ี
2564 

งบประมาณ(บาท) 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

แผ่นดิน รายได ้

เป้าหมายที่ 1 การพัฒนาก าลังคนและองค์ความรู้ด้านการวจิัยและนวัตกรรม - 670,000   
แนวทางการพัฒนาที่ 1 สร้างระบบงานวิจัย
และพัฒนาศักยภาพของนักวิจัย 

ตัวชี้วัดที่ 19 บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติหรือนานาชาติตามเกณฑ์มาตรฐานของ ก.พ.อ. 

บทความ 6 - 115,000 สถาบันวิจยัและพัฒนา 

  โครงการ/กิจกรรม 
  1 โครงการร่วมประชุมวิชาการและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ  - 20,000 คณะบริหารศาสตร์ 
  2 โครงการประกวดและเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับอาชีวศึกษา คณะบริหารศาสตร์ - 10,000 คณะบริหารศาสตร์ 
  3 โครงการสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย - 25,000 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 
 4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทความทางวิชาการ คณะศิลปศาสตร ์ - 30,000 คณะศิลปศาสตร์ 
 5 โครงการส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย สาขาวิชาคณิตศาสตร์ - 15,000 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 
  6 โครงการส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ - 15,000 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 
  ตัวชี้วดัที่ 20 โครงการที่สนับสนุนการสร้างระบบวิจยัและพัฒนา

ศักยภาพนักวิจัย 
โครงการ/ 
กิจกรรม 

2 - 550,000 สถาบันวิจยัและพัฒนา 

  โครงการ/กิจกรรม 
  1 โครงการสนับสนุนการวิจัยในชั้นเรียน /สถาบัน  - 10,000 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 
  2 โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ คณะศิลปศาสตร ์ - 10,000 คณะศิลปศาสตร์ 
 3 โครงการจัดการความรู้ด้านการวิจัย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา - 70,000 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 
 4 โครงการจัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย ประจ าปี 2564 - 50,000 สถาบันวิจยัและพัฒนา 
 5 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและ

นานาชาติ ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo 2021)" 
- 300,000 สถาบันวิจยัและพัฒนา 

 6 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการท าวิจัยสถาบัน ประจ าปี 2564 - 20,000 สถาบันวิจยัและพัฒนา 
 7 โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย - 50,000 สถาบันวิจยัและพัฒนา 
 8 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การส่งเสริมการจดสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ผลงานวิจัย หรืองาน

สร้างสรรค์ในเชิงพาณิชย์” 
- 20,000 สถาบันวิจยัและพัฒนา 

 9 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “เพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านจริยธรรมวิจัยในมนุษย์” - 10,000 สถาบันวิจยัและพัฒนา 
  10 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านจริยธรรมวิจัยในการ

ด าเนินการต่อสัตว์ทางวิทยาศาสตร์"  
- 10,000 สถาบันวิจยัและพัฒนา 
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เป้าหมาย/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วดัเปา้หมาย หน่วยนับ 
เป้าหมาย 
ประจ าป ี
2564 

งบประมาณ(บาท) 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

แผ่นดิน รายได ้

แนวทางการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะเพื่ออนาคต 

ตัวชี้วัดที่ 21 ร้อยละของผลงานทางวิชาการหรือผลงานวิจัยหรือ
สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์และน าไปใช้ประโยชน์ต่อ
ชุมชนภายในระยะเวลา 1 ปี 

ร้อยละ 50 - 5,000 สถาบันวิจยัและพัฒนา 

  โครงการ/กิจกรรม 
  1 โครงการประกวดผลงานวิจัยและนวัตรกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ด้านวิทยาศาสตร์ ส าหรับ

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ 
- 5,000 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ 

เป้าหมายที ่2 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม - -   
แนวทางการพัฒนาที่  3 การวิจั ยและ
นวัตกรรมด้านทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและ
การเกษตร 

ตัวชี้วัดที่ 22 จ านวนผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้แก่ผลผลิตทางการเกษตรหรือสร้างโอกาสทางการตลาด 

ผลงาน 2 - - สถาบันวิจยัและพัฒนา 

แนวทางการพัฒนาที่  4 การวิจั ยและ
นวัตกรรมด้านสังคมสูงอายุ สังคมคุณภาพ
และความมั่นคง 

ตัวชี้วัดที่ 23 ผลงานการวิจัย นวัตกรรมที่ส่งเสริม สนับสนุนด้าน
สุขภาพวะส าหรับผู้สูงอายุและคนพิการ 

ผลงาน 2 - - สถาบันวิจยัและพัฒนา 

เป้าหมายที ่3 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน - -   
แ น ว ท า ง ก า ร พั ฒ น า ที่  5 ย ก ร ะ ดั บ
ความสามารถการแข่งขันส าหรับเศรษฐกิจ
ฐานรากและชุมชน 

ตัวชี้วัดที่  24 โครงการพัฒนาและยกระดับความสามารถของ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพด้านการท่องเที่ยว 
วัฒนธรรมและการแพทย์สุขภาพ 

โครงการ 2 - - สถาบันวิจยัและพัฒนา 

  ตัวชี้วัดที่ 25 ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีการน ามาต่อยอดการ
ส่งเสริมการผลิตของอุตสาหกรรมขนาดเล็กและขนาดกลาง (SMEs) 

ผลงาน 2 - - สถาบันวิจยัและพัฒนา 

  ตัวชี้วัดที่ 26 โครงการที่ส่งเสริมและผลักดันผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เกิด
การยอมรับและ/หรือการรับรอง เครื่องหมายคุณภาพสินค้า 

โครงการ 2 - - สถาบันวิจยัและพัฒนา 

เป้าหมายที ่4 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ - 156,250   
แนวทางการพัฒนาที่  6 การวิจั ยและ
นวัตกรรมส าหรับเศรษฐกิจฐานรากและ
ชุมชนนวัตกรรม 

ตัวชี้วัดที่ 27 โครงการที่ส่งเสริมและพัฒนาการพึ่งพาตนเองเพื่อ
ยกระดับการสร้างรายได้ของชุมชน 

โครงการ 2 - 12,200 สถาบันวิจยัและพัฒนา 

โครงการ/กิจกรรม 
1 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีส่งเสริมสินค้า กลุ่มทอผ้าฝ้ายพื้นเมืองบ้านดงน้อย - ไม่ใช้

งบประมาณ 
คณะบริหารศาสตร์ 

  2 โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวแบบ Home stay อ าเภอสหัสขันธ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์ 

- 12,200 คณะศิลปศาสตร์ 
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เป้าหมาย/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วดัเปา้หมาย หน่วยนับ 
เป้าหมาย 
ประจ าป ี
2564 

งบประมาณ(บาท) 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

แผ่นดิน รายได ้

  ตัวชี้วัดที่  28 โครงการที่สร้ างมูลค่าเพิ่มของทรัพยากรหรือ
วัฒนธรรมในพื้นที่ 

โครงการ 2 - 144,050 สถาบันวิจยัและพัฒนา 

 โครงการ/กิจกรรม 
 1 โครงการแข่งขันทักษะทางบริหารธุรกิจและระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ผ่านเทคโนโลยี

ดิจิทัล 
- 100,000 คณะบริหารศาสตร์ 

 2 โครงการพัฒนาทักษะการตลาดดิจิทัลส าหรับธุรกิจการค้าสมัยใหม่ - 20,000 คณะบริหารศาสตร์ 
 3 โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น การท าข้าวแดกงา - 24,050 คณะศิลปศาสตร์ 
เป้าหมายที ่5 การบูรณาการข้ามศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและการพัฒนาเชิงพื้นที่เป้าหมาย 8,661,400 446,870   
แนวทางการพัฒนาที่ 7 การบริการวิชาการ
เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

ตัวชี้วัดที่ 29 จ านวนหมู่บ้านต้นแบบที่ได้รับการพัฒนาบนฐาน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม 

หมู่บ้าน 7 - 160,000 สถาบันวิจยัและพัฒนา 

  โครงการ/กิจกรรม 
  1 โครงการชุมชนต้นแบบการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรโดยบูรณาการกับงานวิจัยและการ

สร้างนวัตกรรม 
- 30,000 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

  2 โครงการหมู่บ้านต้นแบบ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ - 20,000 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ 
 3 โครงการบริการวิชาการการตรวจสารเคมีทางการเกษตรในเลือดของประชาชนกลุ่มเสี่ยง - ไม่ใช้

งบประมาณ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ 

 4 โครงการยกระดับหมู่บ้านตัวอย่างด้วยวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ 

- ไม่ใช้
งบประมาณ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ 

 5 โครงการบริการวิชาการป้องกันและควบคุมโรคสู่ชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพ - ไม่ใช้
งบประมาณ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ 

  6 โครงการพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบบนฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม - 10,000 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 
  7 โครงการหมู่บ้านต้นแบบมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ต .หนอง

แวง อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ ปี 2564 
- 100,000 สถาบันวิจยัและพัฒนา 

  ตัวชี้วัดที่ 30 การบูรณาการข้ามศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและ
การพัฒนาเชิงพื้นที่เป้าหมายเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความ
เหลื่อมล้ า และยกระดับคุณภาพชีวิต 

โครงการ 2 8,661,400 286,870 สถาบันวิจยัและพัฒนา 

  โครงการ/กิจกรรม 
  1 โครงการส่งเสริมชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพการสุขาภิบาลอาหารและอาหารปลอดภัย - ไม่ใช้

งบประมาณ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ 
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เป้าหมาย/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วดัเปา้หมาย หน่วยนับ 
เป้าหมาย 
ประจ าป ี
2564 

งบประมาณ(บาท) 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

แผ่นดิน รายได ้

  2 โครงการพัฒนาการเรียนรู้ กิจกรรมภาคสนาม  และบริการวิชาการ นักศึกษาสาขาวิชา
วิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 

- 10,000 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ 

  3 โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์สัญจร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ - ไม่ใช้
งบประมาณ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ 

  4 โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์  - ไม่ใช้
งบประมาณ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ 

  5 โครงการค่ายเส้นทางสู่วิศวกร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม - 100,000 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

  6 โครงการวันรพีและการแข่งขันตอบปัญหาทางกฎหมาย ครั้งที่ 6  - 31,500 คณะศิลปศาสตร์ 
  7 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ออนไลน์ ส าหรับบุคลากรทางการศึกษา 

)จดหมายข่าวออนไลน์(  
- 14,950 คณะศิลปศาสตร์ 

  8 โครงการอบรมภาษาอังกฤษข้ามวัฒนธรรมสู่โลกตะวันตก - 8,200 คณะศิลปศาสตร์ 
  9 โครงการกิจกรรมภาษาและวัฒนธรรมจีน ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา จังหวัดกาฬสินธุ์ - 14,120 คณะศิลปศาสตร์ 
  10 โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านการจัดท าแผนกิจกรรมแก่คณะกรรมการนักเรียนมัธยมศึกษา

ในโรงเรียนเครือข่าย 
- 15,000 คณะศิลปศาสตร์ 

  11 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพบุคลากรทางการท่องเที่ยว  สู่การเป็นนักบริการมืออาชีพ
ภายใต้สถานการณ์ปกติใหม่ 

- 24,100 คณะศิลปศาสตร์ 

 12 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งบทบาทสตรี - ไม่ใช้
งบประมาณ 

คณะศิลปศาสตร์ 

 13 โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง - ไม่ใช้
งบประมาณ 

คณะศิลปศาสตร์ 

 14 โครงการการบริการวิชาการแบบบูรณาการที่สอดคล้องกับความต้องการของสถานศึกษา สู่
การเป็นต้นแบบโรงเรียนขนาดเล็กที่เข้มแข็งและยั่งยืน 

- 20,000 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 

 15 โครงการพัฒนาศักยภาพทางคณิตศาสตร์สู่โรงเรียน - 14,000 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 
 16 โครงการอบรมดาราศาสตร์เชิงปฏิบัติการและบูรณาการทางวิทยาศาสตร์สัมพันธ์ สอนน้อง

เรียนวิทยาศาสตร์และดูดาว ครั้งที่6  ประจ าปีการศึกษา 2563 
- 20,000 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 

 17 โครงการบริการวิชาการคอมพิวเตอร์เพื่อชุมชน - 5,000 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 
 18 โครงการ “บูรณาการการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยสู่บริการวิชาการ

แก่ชุมชน” 
- 10,000 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 

 19 โครงการการผลิตกุ้งก้ามกรามคอนโดในโรงเรือนแบบอัจฉริยะ 1,021,900 - สถาบันวิจยัและพัฒนา 
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เป้าหมาย/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วดัเปา้หมาย หน่วยนับ 
เป้าหมาย 
ประจ าป ี
2564 

งบประมาณ(บาท) 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

แผ่นดิน รายได ้

 20 โครงการการส่งเสริมการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ในระบบโรงเรือนอัจฉริยะ 250,000 - สถาบันวิจยัและพัฒนา 
 21 โครงการการส่งเสริมการปลูกเมล่อนในระบบโรงเรือนอัจฉริยะ 450,000 - สถาบันวิจยัและพัฒนา 
 22 โครงการการจัดกระบวนการปลูกหม่อนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงไหม 248,000 - สถาบันวิจยัและพัฒนา 
 23 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการถ่ายทอดเทคโนโลยีทอผ้าพื้นเมืองด้วยกี่ทอผ้าแบบกี่งอัติ

โนมัติ 
750,000 - สถาบันวิจยัและพัฒนา 

 24 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างกี่ทอผ้าอัตลักษณ์
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 

500,000 - สถาบันวิจยัและพัฒนา 

  25 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบตัดเย็บและตกแต่งผลิตภัณฑ์จากผ้าพื้นเมือง 274,700 - สถาบันวิจยัและพัฒนา 
  26 โครงการการยกระดับกลุ่มวิสาหกิจ /ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์จากหม่อนและไหมเพื่อสร้าง

รายได้อย่างยั่งยืน 
350,000 - สถาบันวิจยัและพัฒนา 

  27 โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางจากไหมส าหรับท าความสะอาดและบ ารุง 350,000 - สถาบันวิจยัและพัฒนา 
  28 โครงการการแปรรูปผลผลิตหม่อนและไหมเพื่อจัดแสดง และจ าหน่ายสร้างรายได้ศูนย์ความ

เป็นเลิศด้านสิ่งทอพื้นบ้าน 
425,550 - สถาบันวิจยัและพัฒนา 

  29 โครงการการประกวดผ้าไหมมัดหมี่ผู้ไทย ประจ าปี 2564 600,000 - สถาบันวิจยัและพัฒนา 
  30 โครงการพัฒนายกระดับและส่งเสริมการตลาดสินค้า OTOP ในชุมชนผ้าทอพื้นเมืองย้อมสี

ธรรมชาติ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
196,650 - สถาบันวิจยัและพัฒนา 

  31 โครงการดิจิทัลเเพลตฟอร์ม )Digital Platform) เส้นทางสายไหมแพรวา ผ้าทอแห่งชีวิต 1,700,000 - สถาบันวิจยัและพัฒนา 
  32 โครงการการตลาดผ้าไหมแพรวาสู่ตลาดต่างประเทศแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายผ่านโรงแรม

ชั้นน า  
500,000 - สถาบันวิจยัและพัฒนา 

  33 โครงการบริหารจัดการโครงการศูนย์ความเป็นเลิศด้านสิ่งทอพื้นบ้าน 1,044,600 - สถาบันวิจยัและพัฒนา 
รวมงบประมาณแผนงานดา้นที่ 2 8,661,400 1,273,120   
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ประเด็นแผนงานด้านที่ 3: การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 

ประเด็นแผนงานด้านที่ 3: การสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

เป้าหมาย/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วดัเปา้หมาย หน่วยนับ 
เป้าหมาย 
ประจ าป ี
2564 

งบประมาณ(บาท) 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

แผ่นดิน รายได ้

เป้าหมายที่ 1 ให้ความส าคัญในการอนรุักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาต ิ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมที่มีคุณค่าต่อระบบนิเวศน์และ/หรือมีความส าคัญ
ทางเศรษฐกิจและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

- -  

แนวทางการพัฒนาที่ 1 อนุรักษ์และฟื้นฟู
ความหลากหลายทางชีวภาพภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย 

ตัวชี้วัดที่ 31 ผลงานการเผยแพร่ต่อสารธารณชนจากการสนองงานใน
โครงการพระราชด าริหรือโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชหรือโครงการ
ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เร่ือง 3 - - สถาบันวิจยัและพัฒนา 

เป้าหมายที่ 2 ส่งเสริม/สนับสนุนการอนุรักษ์และการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดต้นทุนด้านสาธารณูปโภคด้วยการส่งเสริมผ่านเครื่องมือ
และกลไกต่างๆ 

- 497,000   

แนวทางการพัฒนาที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพ
การใช้พลังงานโดยลดความเข้มข้นของ
การใชพลังงาน และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพิ่ม
พื้นที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมภายใน
มหาวิทยาลัย 

ตัวชี้วัดที่ 32 จ านวนการจัดกิจกรรมหรือโครงการเสริมสร้างจิตส านึก
น าไปสู่การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

กิจกรรม/ 
โครงการ 

7 - 17,000 ส านักงานอธกิารบด ี(กองกลาง) 

โครงการ/กิจกรรม 
1 โครงการสร้างจิตส านึกนักศึกษาคณะบริหารศาสตร์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม - 12,000 คณะบริหารศาสตร์ 
2 โครงการวันสิ่งแวดล้อมไทยและขอบคุณพระแม่ธรณี - 5,000 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ 
3 โครงการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูคุณค่าทางวัฒนธรรมสาขาวิทยาการสิ่ งแวดล้อมและ

ทรัพยากรธรรมชาติ  
- ไม่ใช้

งบประมาณ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ 

4 โครงการอนุรักษ์ป่าต้นน้ า  - ไม่ใช้
งบประมาณ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ 

5 โครงการบริหารจัดการโรงคัดแยกขยะ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ . 2564 - ไม่ใช้
งบประมาณ 

หอพักสวัสดิการนักศกึษา 

ตัวชี้วัดที่ 33 ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ลดลงจากการใช้สาธารณูปโภคของ
หน่วยงานต่อปีงบประมาณ (ไฟฟ้า, น้ าประปา และน้ ามันเชื้อเพลิง) 

ร้อยละ 5 - 50,000 ส านักงานอธกิารบด ี(กองกลาง) 

โครงการ/กิจกรรม 
  1 โครงการรณรงค์ประหยัดการใช้พลังงาน - 50,000 ส านักงานอธกิารบด ี )กองกลาง(  
 2 โครงการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าของลิฟต์โดยสารของหอพักสวัสดิการนักศึกษา  มหาวิทยาลัย

กาฬสินธุ์ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ . 2564 
- ไม่ใช้

งบประมาณ 
หอพักสวัสดิการนักศกึษา 
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ประเด็นแผนงานด้านที่ 3: การสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

เป้าหมาย/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วดัเปา้หมาย หน่วยนับ 
เป้าหมาย 
ประจ าป ี
2564 

งบประมาณ(บาท) 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

แผ่นดิน รายได ้

  ตัวชี้วดัที ่34 พื้นที่สีเขียวในมหาวิทยาลยัเพิ่มขึ้น แหล่ง 4 - 430,000 ส านักงานอธกิารบด ี(กองกลาง) 
  โครงการ/กิจกรรม 
  1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม - 70,000 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 
 2 โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว คณะศิลปศาสตร์ - 10,000 คณะศิลปศาสตร์ 
 3 โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา - 50,000 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 
 4 โครงการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อความเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว - 300,000 ส านักงานอธกิารบด ี )กองกลาง(  
  ตัวชี้วัดที่ 35 ร้อยละของการลดปริมาณการใช้กระดาษของแต่ละ

หน่วยงาน 
ร้อยละ 10 - - ส านักงานอธกิารบด ี(กองกลาง) 

รวมงบประมาณแผนงานดา้นที่ 3 - 497,000   
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ประเด็นแผนงานด้านที่ 4 : การบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล 
 

เป้าหมาย/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วดัเปา้หมาย หน่วยนับ 
เป้าหมาย 
ประจ าป ี
2564 

งบประมาณ(บาท) 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

แผ่นดิน รายได ้

เป้าหมายที่ 1 บุคลากรเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรมมีจิตส านึก มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ - 2,977,650   
แนวทางการพัฒนาที่ 1 การบริหารจัดการที่ดี
มีประสิทธิภาพ มุ่งผลสัมฤทธิ์เชิงยุทธศาสตร์ 
(SPBB) 

ตัวชี้วัดที่ 36 ระดับความส าเร็จการด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี 

ระดับ 5 - 1,050,000 
 

ส านักงานอธกิารบด ี(กองนโยบายและแผน) 

โครงการ/กิจกรรม 
1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 

2564 
- 10,000 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ 

2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการทบทวนและการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ  คณะศิลป
ศาสตร์ ระยะ 5 ปี   

- 150,000 คณะศิลปศาสตร์ 

  3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดท าเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงิน คณะศึกษาศาสตร์และ
นวัตกรรมการศึกษา 

- 10,000 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 

 4 โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร และทบทวนแผนปฏิบัติราชการ คณะศึกษาศาสตร์
และนวัตกรรมการศึกษา 

- 250,000 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 

  5 โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ )Reinventing) - 600,000 ส านักงานอธกิารบด ี(กองนโยบายและแผน( 
  6 โครงการจัดท าแผนพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนาประจ าปีงบประมาณ พ .ศ . 2564 - 30,000 สถาบันวิจยัและพัฒนา 
แนวทางการพัฒนาที่ 2 บริหารทรัพยากร
บุ ค ค ล ใ ห้ มี ค ว า ม ค ล่ อ ง ตั ว  เ ส ริ ม ส ร้ า ง
ประสิทธิ ภาพและ คุณภาพ ภาย ใต้หลั ก
คุณธรรม ยึดหลักคุณธรรม เป็นคนดีและเก่ง มี
จริยธรรม มีจิตส านึก พัฒนาขีดความสามารถ
ของบุคลากรให้มีความสามารถสูงเป็นมืออาชีพ
และวางมาตรการที่ เหมาะสมกับเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ และมีความสุขใน
การท างาน 

ตัวชี้วัดที่ 37 ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนที่ได้รับ
การพัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานที่ทันสมัย 

ร้อยละ 60 - 583,400 ส านักงานอธกิารบด ี(กองกลาง) 

โครงการ/กิจกรรม 
1 โครงการอบรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน - 23,400 คณะบริหารศาสตร์ 
2 โครงการจัดการความรู้ คณะบริหารศาสตร์ - 15,000 คณะบริหารศาสตร์ 
3 โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในการบริหารจัดการ

หลักสูตร 
- 150,000 คณะบริหารศาสตร์ 

4 โครงการจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน วิจัย และบริการวิชาการ คณะวิทยาสตร์และ
เทคโนโลยีสุขภาพ 

- ไม่ใช้
งบประมาณ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ 

5 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สุขภาพ 

- ไม่ใช้
งบประมาณ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ 

  6 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สุขภาพ 

- ไม่ใช้
งบประมาณ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ 
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เป้าหมาย/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วดัเปา้หมาย หน่วยนับ 
เป้าหมาย 
ประจ าป ี
2564 

งบประมาณ(บาท) 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

แผ่นดิน รายได ้

 7 โครงการพัฒนาบุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม - 200,000 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

  8 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร คณะศิลปศาสตร ์ - 30,000 คณะศิลปศาสตร์ 
  9 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจ าปี 2564 - 150,000 ส านักงานอธกิารบด ี(กองกลาง( 
  10 โครงการ KM Day show & share มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  - 15,000 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
  ตัวชี้วัดที่ 38 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ได้รับต าแหน่งทางวิชาการ 

(ผศ./รศ./ศ.)  
ร้อยละ 25 - 164,250 ส านักงานอธกิารบด ี(กองกลาง) 

 โครงการ/กิจกรรม 
 1 โครงการคลินิกให้ค าปรึกษาการก้าวสู่ต าแหน่งทางวิชาการ  คณะเทคโนโลยีการเกษตร - 49,250 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 2 โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ คณะศิลปศาสตร ์ - 15,000 คณะศิลปศาสตร์ 
 3 โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ - 100,000 ส านักงานอธกิารบด ี(กองกลาง( 
  ตัวชี้วัดที่ 39 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับต าแหน่งทาง

วิชาการ/วิชาชีพ (ช านาญการ/ช านาญการพิเศษ/เชี่ยวชาญ/เชี่ยวชาญ
พิเศษ)   

ร้อยละ 3 - 180,000 ส านักงานอธกิารบด ี(กองกลาง) 

  โครงการ/กิจกรรม 
  1 โครงการส่งเสริม ก ากับติดตามการเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุนคณะ

เทคโนโลยีการเกษตร 
- 30,000 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

  2 โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อเข้าสู่ต าแหน่งสูงขึ้นสายสนับสนุน - 150,000 ส านักงานอธกิารบด ี(กองกลาง( 
  ตัวชี้วดัที่ 40 ระดับความส าเร็จของแผนพัฒนาบุคลากร  ระดับ 5 - - ส านักงานอธกิารบด ี(กองกลาง) 
  โครงการ/กิจกรรม 
   -    
  ตัวชี้วดัที่ 41 ระดับความสุขของบุคลากร คะแนน 33 - - ส านักงานอธกิารบด ี(กองกลาง) 
 โครงการ/กิจกรรม 
  -      
  ตัวชี้วดัที่ 42 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการหน่วยงานกลางของ

มหาวิทยาลัย 
ร้อยละ 85 - 1,000,000 ส านักงานอธกิารบด ี(กองกลาง) 

  โครงการ/กิจกรรม 
  1 โครงการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่มหาวิทยาลัย - 1,000,000 ส านักงานอธกิารบด ี(กองกลาง( 
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เป้าหมาย/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วดัเปา้หมาย หน่วยนับ 
เป้าหมาย 
ประจ าป ี
2564 

งบประมาณ(บาท) 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

แผ่นดิน รายได ้

แนวทางการพัฒนาที่  3 บริหารจั ดการ
สินทรัพย์ เพื่ อก่อ ให้ เกิดรายได้ส าหรับ ใช้
ประกอบการบริหารจัดการด้านการเงินรวมถึง
การเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณ
ของมหาวิทยาลัย 

ตัวชี้วัดที่ 43 ร้อยละของเงินรายได้จากการบริหารสินทรัพย์หรือจากการ
จัดการศึกษาที่เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 5 - - ส านักงานอธกิารบด ี(กองกลาง) 

โครงการ/กิจกรรม 
 -    

เป้าหมายที่ 2 องค์กรมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและ6 ประพฤติมิชอบ ทกุภาคส่วนรว่มต่อต้านการทุจริต - 10,000   
แนวทางการพัฒนาที่ 4 การปฏิบัติราชการมี
ความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ ทุกหน่วยงานร่วมต่อต้านการทุจริต และ
ให้ความรู้แก่บุคลากรถึงอันตรายที่เกิดจากการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ จัดให้มีมาตรการ
และกลไกที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและขจัด
การทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างต่อเนื่อง 

ตัวชี้วัดที่ 44 ระดับคุณภาพของการก ากับดูแลสถาบันอุดมศึกษาตาม
หน้าที่และบทบาทของสภามหาวิทยาลัย 

ระดับ 5 - - ส านักงานกิจการสภาของมหาวิทยาลัย 

โครงการ/กิจกรรม 
 -    

 ตัวชี้วัดที่ 45 ร้อยละการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) จากหน่วยงานภายนอก 

ร้อยละ 85 - 10,000 ส านักงานอธกิารบด ี(กองกลาง) 

  โครงการ/กิจกรรม 
  1 โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)  - 10,000 ส านักงานอธกิารบด ี(กองกลาง) 
  ตัวชี้วัดที่ 46 ระดับความส าเร็จในการติดตามและการควบคุมความเส่ียง

และการควบคุมภายใน 
ระดับ 5 - - ส านักงานอธกิารบด ี(กองนโยบายและแผน) 

  โครงการ/กิจกรรม 
  -    
แนวทางการพัฒนาที่ 5 ระบบบริหารงาน
ราชการใหม่ในรูปแบบที่มีความหลากหลาย 
ประยุกต์น าเอาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้า
มาใช้ในการด าเนินงานอย่างเพียงพอ และมี
ความยืดหยุ่น ความคล่องตัว สามารถปรับตัว
เข้าสู่การเป็นส านักงานสมัยใหม่ น าไปสู่การ
เป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง 

ตัวชี้วัดที่ 47 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารในการจัดการองค์กร 

ระดับ 4 - - ส านักงานอธกิารบด ี(กองนโยบายและแผน) 

โครงการ/กิจกรรม 
 -    

รวมงบประมาณแผนงานดา้นที่ 4 - 2,987,650   
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ภาคผนวก ก 
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ศักยภาพ  (SWOT Analysis) มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

(ปรับแผนกลางปีงบประมาณ) 
จุดแข็ง (S = STRENGTH) จุดอ่อน (W = WEAKNESS) 

1. บุคลากรในมหาวิทยาลัยเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีความ
เช่ียวชาญ จึงมีความเข้าใจและความต้องการในการพัฒนาตาม
บริบทของจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นอย่างดี 
2. มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์มีบุคลากรที่ความรู้ความสามารถ 
เชี่ยวชาญในการถ่ายทอดความรู้สู่ท้องถิ่น 
3. มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์มีบุคลากรเป็นวัยท างานเป็นส่วนใหญ ่
4. มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์เป็นสถานศึกษาแห่งเดียวของจังหวัด
กาฬสินธุ์ที่เปิดสอนระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา 
ตอบสนองความต้องการของภาครัฐและเอกชน สอดคล้องกับการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดกาฬสินธุ์ 
5. มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์มีการบริหารจัดการที่ เน้นเป็นแหล่ง
บริการวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี สู่ชุมชนและท้องถิ่น 
6. มหาวิทยาลัยมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กร
ภาครัฐและเอกชนท้ังในท้องถิ่น ภายในประเทศ และต่างประเทศ 
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและสร้างแนวทางการผลิตบัณฑิต 
7. คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา 16 (6) เป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนไม่น้อยกว่าสี่คนต้องมีภูมิล าเนาหรือมีถิ่นที่อยู่
ในจังหวัดกาฬสินธุ์และมีความรู้ความสามารถทั้งด้านการบริหาร
จัดการและด้านวิชาการ ซึ่งได้ก าหนดนโยบายและสร้างรากฐาน
ความเป็นมหาวิทยาลัยที่แข็งแกร่ง คือ การมีส่วนร่วมของท้องถิ่น
ในการด าเนินงานตามภารกิจต่าง ๆ และสร้างความเป็นเจ้าของ
ร่วมกันในการพัฒนามหาวิทยาลัยของคนในท้องถิ่น เพื่อร่วมกัน
พัฒนาความเจริญสู่จังหวัดกาฬสินธุ์อย่างยั่งยืน 
8. มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์มีเขตพื้นที่การศึกษาอยู่หลายแห่ง
สามารถรองรับการขยายตัวทางการศึกษาได้ในอนาคต 

1. บุคลากรบางส่วนเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้าง
ช่ัวคราวหมวดเงินรายได้ ซึ่งขาดความมั่นคงในอาชีพการงาน
ที่ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบัน ส่งผลท าให้ขาดขวัญและก าลังใจใน
การปฏิบัติงาน 
2. บุคลากรสายวิชาการมีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก
และต าแหน่งทางวิชาการสัดส่วนไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ สกอ.
ก าหนด 
3. บุคลากรสายวิชาการมีผลงานทางวิชาการ ผลงานการวิจัย 
และการบริการทางวิชาการแก่สังคมท้องถิ่นที่ได้รับการตีพิมพ ์
และการน าไปใช้ประโยชน์ค่อนข้างน้อย 
4. หลักสูตรที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยไม่สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้เรียน และตลาดแรงงาน 
5. วัฒนธรรมองค์กรจากทั้ง 2 มหาวิทยาลัยที่เกิดจากการ
ควบรวมเป็นมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์มีความแตกต่างกันส่งผล
ท าให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
6. สถานที่ตั้งมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์มีสถาบันอุดมศึกษาที่มี
ช่ือเสียงใกล้เคียงอยู่หลายแหล่งท าให้อัตราการเลือกเข้าศึกษา
ต่อ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์น้อย 
7. สภาพแวดล้อม ทัศนียภาพ ภูมิทัศน์ ยังไม่เหมาะสม 
ส าหรับสนับสนุนการเรียนการสอน 
8 .  physical health mental health สุ ข ภ า พ บุ ค ค ล 
บรรยากาศในการท างาน การเรียน การสอนยังไม่เหมาะสม 
ส าหรับสนับสนุนการเรียนการสอน 
9. จ านวนนักศึกษาน้อยท าให้งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจาก
รัฐบาลไม่เพียงพอต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ท าให้
เกิดความขาดแคลนทั้งในด้านบุคลากร อาคารเรียน ครุภัณฑ์
การเรียน และวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นต่อการยกระดับคุณภาพ
บัณฑิตให้ได้มาตรฐานสากล 
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โอกาส (O = OPPORTUNITY) อุปสรรค (T = THREAT) 
1. จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประตูเ ช่ือมแนวระเบียงเศรษฐกิจ
ตะวันออก-ตะวันตก (East West Economic Corridor: EWEC) 
ตามเส้นทางหมายเลข 9 จะผ่านเข้าแขวงสะหวันนะเขตใน สปป.  
สะพานมิตรภาพ 2 (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต) เมืองลาวบาว 
(Lao Bao) ผ่านเมืองเว้ ไปถึงเมืองท่าดานังของเวียดนาม ซึ่งเมือง
ลาวบาว อันเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษของเวียดนามซึ่งติดกับ
ชายแดน สปป.ลาว มีโอกาสให้เกิดการกระจายโอกาสทาง
การศึกษาระดับอุดมศึกษาของท้องถิ่นและกลุ่มประเทศเพื่อน
บ้านเพิ่มมากขึ้น 
2. รัฐบาลมีนโยบาย ในการส่งเสริมและสร้างโอกาสทางการศึกษา
ให้แก่ประชาชนมากขึ้น ทั้งในระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 
ท าให้ความต้องการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษามีมากข้ึน 
3. จังหวัดกาฬสินธุ์มีนโยบายในการพัฒนาจังหวัดให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร และเชิงอารยธรรม จึงเป็นโอกาสของ
มหาวิทยาลัยที่จะเตรียมบุคลากรเพื่อรองรับการพัฒนาจังหวัด 
4. สภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันมีการชะลอตัวท าให้อุปสงค์ราคา
สินค้ามีการปรับตัวเพิ่มขึ้น ส่งผลท าให้ผู้ปกครองเลือกที่จะส่ง
ลูกหลานเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยที่อยู่ในพื้นท่ีมากขึ้นเพื่อลด
ค่าใช้จ่ายในการศึกษาเล่าเรียน 
5. ความต้องการเพื่อศึกษาต่อในระดับอาชีวศึกษา และระดับ
บัณฑิตศึกษาของบุคคลในท้องถิ่นมีจ านวนเพิ่มมากขึ้นท้ังในระดับ
ปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา 
6. ความต้องการในการเข้ารับการศึกษา การฝึกอบรม เพื่อเพิ่ม
ทักษะของบุคลากรภาครัฐและเอกชน เพิ่มมากขึ้น ท าให้
มหาวิทยาลัยมีโอกาสให้บริการทางการศึกษาเพิ่มขึ้นด้วย 
7. ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการการศึกษา 

1. การเปลี่ยนแปลงทางด้านค่านิยม เศรษฐกิจโลก เทคโนโลยี
และนวัตกรรมที่รวดเร็วท าให้ส่งผลกระทบต่อการปรับปรุง
หลักสูตรที่เปิดสอนล้าสมัย 
2. ค่านิยมผู้ปกครองของนักเรียน ให้บุตรเข้าศึกษาต่อที่
มหาวิทยาลัยที่มีช่ือเสียง 
3. ค่านิยมของวัยรุ่นเลือกที่จะเรียนต่างจังหวัดเนื่องจากไม่
อยากอยู่ใกล้บ้านภูมิล าเนา 
4. จ านวนสถานศึกษาระดับอุดมศึกษามีจ านวนมากขึ้น 
ในขณะที่จ านวนประชากรเข้าสู่วัยเรียนของประเทศลดลง
ตามล าดับ จึงท าให้มีการแข่งขันในการหาผู้เรียนรุนแรงมาก
ขึ้น 
5. เทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างรวดเร็วท าให้ครุภัณฑ์การเรียน 
และวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นต้องใชสนับสนุนการศึกษามีความ
ล้าสมัยไม่ทันต่อสภาวะการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ
โลกท่ีรุนแรง 
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ภาคผนวก ข 
ตารางการวิเคราะห์ศักยภาพของแนวโน้มการจัดการเรียน-การสอนมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ให้มีความสอดคล้อง

กับหลักแนวนโยบายประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) ดังนี้
       /                    

                                        
    . .  2560-2564

                                   
(Agritech)                (Foodtech)  

                  

                               / 

                  

                                        
                              
                     (Industrial Tech & 
Mechatronics)                            
                                         
                                        
                                       

                                          
(Fintech)                                 
      (IoT)                   (E-dtech)   –
             (E– Marketplace)     –
          (E –Commerce)

                4.0 
(Thailand 4.0)

        1:                  (Agritech) 
               (Foodtech) 

        2:                 (Healthtech) 
                  (Meditech)     

        3:                   (Robotech)

         4:                       (Fintech) 
                                       (IoT) 
                  (E-dtech)   –        
     (E– Marketplace)     –          (E –
Commerce)

         5:                    (Designtech) 
                (Lifestyle Business) 
                       (Traveltech)         
                     (Service Enhancing) 

       /                         
                                        

    . .  2560-2564

                          (Agritech) 
                       (Foodtech) 
                               

                                        
                                
                                        
                                      

                                  
             

            .          /   . .          
                
                 
                          
                              
                               
           . .         
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ภาคผนวก ค 
ตารางการจัดล าดับความส าคัญตามจุดเน้นและจุดเด่นของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  

ในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563-2567) 
ล าดับ

ความส าคัญ 
การปรับปรุงหลักสูตรตามจดุเน้น 

และจุดเด่นของมหาวิทยาลัย 
แนวนโยบาย 

ประเทศไทย 4.0 
หมายเหต ุ

1 ปรับปรุงหลักสูตรด้านเทคโนโลยีการเกษตร (Agritech) 
เทคโนโลยีอาหาร (Foodtech)  และเทคโนโลยีชีวภาพ 
 

กลุ่มที่ 1 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มีรากฐานการจัดการศึกษา 
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรมาอย่างยาวนาน
ร่วมกว่า 70 ปี (มทร.อีสาน วข.กาฬสินธุ์) และผู้เรียนสนใจ
เข้ามาศึกษาต่อเป็นจ านวนมาก 

2 ปรับปรุงหลักสูตรด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและระบบ
เครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม ( Industrial 
Tech & Mechatronics)  เช่ น  วิ ศวกรรม เครื่ อ งกล 
วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมโลจิสติกส์ วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีอุตสาหการ เทคโนโลยีเครื่องกล 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น 

กลุ่มที่ 3 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มีรากฐานการจัดการศึกษา 
ด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตรมา
อย่างยาวนานร่วมกว่า 20 ปี (มทร.อีสาน วข.กาฬสินธุ์)  
และผู้เรียนสนใจเข้ามาศึกษาต่อเป็นจ านวนมาก 

3 ปรับปรุงหลักสูตรด้านการผลิตครู/ บุคลากรทางการ
ศึกษา 
 

กลุ่มที่ 4 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มีรากฐานการจัดการศึกษาด้านการ
ผลิตครูมาอย่างยาวนานร่วมกว่า 20 ปี (มรภ.กาฬสินธุ์) และ
ผู้เรียนสนใจเข้ามาศึกษาต่อเป็นอันดับหนึ่งของมหาวิทยาลัย 

4 ปรับปรุงหลักสูตรด้านเทคโนโลยีด้านการเงิน (Fintech) 
อุปกรณ์เช่ือมต่อออนไลน์โดยไม่ต้องใช้คน (IoT) 
เทคโนโลยีการศึกษา (E-dtech) อี–มารเ์ก็ตเพลส      
(E– Marketplace) อี–คอมเมิร์ซ (E –Commerce) 

กลุ่มที่ 4 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มีรากฐานการจัดการศึกษา 
ด้านบริหารธุรกิจมาอย่างยาวนานร่วมกว่า 30 ปี  
(มทร.อีสาน วข.กาฬสินธุ์) และผู้เรียนสนใจเข้ามาศึกษาต่อ
เป็นจ านวนมาก 

5 ปรับปรุงหลักสูตรด้านการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและ
ชุมชน เป็นต้น 

กลุ่มที่ 2 เป็นทิศทางและอนาคตของประเทศในการเตรียมตัวเข้าสู่ช่วง
วัยผู้สูงอายุ 

6 ปรับปรุงหลักสูตรด้านกลุ่มเทคโนโลยีการท่องเที่ยว  
และปรับปรุงหลักสูตรด้านกลุ่มการเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริการ 

กลุ่มที่ 5 เป็นทิศทางและอนาคตของเศรษฐกิจประเทศในการเตรียม
ความพร้อม และเปิดตัวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเช่ียน 
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ภาคผนวก ง 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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