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รายงานการประเมินตนเอง 
(Self-Assessment Report : SAR) 

คณะศึกษาศาสตรแ์ละนวัตกรรมการศึกษา 
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ์

 
 
 
 

เพื่อรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ประจ าปีการศึกษา 2561 

(ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2561 ถึง 31 พฤษภาคม 2562) 
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ส่วนท่ี 1    
บทน ำ 

 
1. บทสรปุผู้บริหำร 

การประเมนิคุณภาพการศกึษาตามมาตรฐาน 5 มาตรฐาน 18 ตวับ่งชี ้ ตามคู่มอืการประกนั
คุณภาพการศกึษามหาวทิยาลยักาฬสนิธุ ์ 2561 โดยใชเ้กณฑก์ารประเมนิตวับ่งชีใ้นกลุ่ม ข ซึง่เป็น
สถาบนัทีเ่น้นระดบัปรญิญาตร ีมคีะแนนเตม็ 5 คะแนน 
 ผลการประเมนิตนเองของคณะ พบว่าไดด้ าเนินการตามภารกจิของสถาบนั  ทัง้ 4 ด้านอย่าง
ครบถ้วน โดยมผีลการประเมนิทัง้ 5 มาตรฐาน อยู่ในระดบัดมีาก มคี่าคะแนน เท่ากบั 4.07
รายละเอยีด ผลการประเมนิแต่ละมาตรฐาน ดงันี้ 

มำตรฐำน 

ผลประเมินตำมเกณฑ ์ 

 
 

   คะแนน 

ผลกำรประเมิน 
  0.00 - 1.50  การด าเนินงานตอ้งปรบัปรุงเร่งด่วน 
  1.51 - 2.50  การด าเนินงานตอ้งปรบัปรุง 
  2.51 - 3.50  การด าเนินงานระดบัพอใช ้
  3.51 - 4.50  การด าเนินงานระดบัด ี
  4.51 - 5.00  การด าเนินงานระดบัดมีาก 

มาตรฐานที ่1 ดา้นผลลพัธผ์ูเ้รยีน  4.26 การด าเนินงานระดบัด ี

มาตรฐานที ่2 ดา้นการวจิยัและนวตักรรม 4.54 การด าเนินงานระดบัดมีาก 

มาตรฐานที ่3 ดา้นการบรกิารวชิาการ 3.00 การด าเนินงานระดบัพอใช ้

มาตรฐานที ่4 ดา้นศลิปวฒันธรรมและ 
                  ความเป็นไทย 5.00 

การด าเนินงานระดบัดมีาก 

มาตรฐานที ่5 ดา้นการบรหิารจดัการ 3.53 การด าเนินงานระดบัด ี

เฉล่ีย 5 มำตรฐำน 4.07 การด าเนินงานระดบัด ี
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2. ช่ือหน่วยงำน ท่ีตัง้ และประวติัควำมเป็นมำโดยย่อ 

1.1 ประวติัควำมเป็นมำ 
       คณะศึกษาศาสตร์และนวตักรรมการศึกษา เดมิคอื คณะครุศาสตร์ จดัตัง้ขึ้นตามมติสภา
มหาวทิยาลยัราชภฏักาฬสนิธุ ์ 
 ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2558 ไดม้พีระราชบญัญตัจิดัตัง้มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์ ขึน้ และประกาศใน
ราชกจิจานุเบกษา เล่ม 132 ตอนที ่ 86ก เมื่อวนัที ่ 8 กนัยายน 2558 โดยรวมมหาวทิยาลยัราชภฏั
กาฬสนิธุ ์ ตามกฎหมายว่าดว้ยมหาวทิยาลยัราชภฏัและมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน  วทิยา
เขตกาฬสนิธุ ์ตามกฎหมายว่าดว้ยมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลมาจดัตัง้เป็นมหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์
ตามพระราชบญัญตันิี้มฐีานะเป็นนิตบิุคคลและเป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยวธิกีารงบประมาณ
ในสงักดัส านกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษาและในปี พ.ศ. 2561 ไดม้กีารประกาศกฎกระทรวงจดัตัง้
ส่วนราชการในมหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์ กระทรวงศกึษาธกิาร พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกจิจานุเบกษา 
เล่ม 35 ตอนที ่69 ก ลงวนัที่ 13 กนัยายน 2561 จงึไดเ้ปลี่ยนมาเป็นคณะศกึษาศาสตรแ์ละนวตักรรม
การศกึษา จนถงึปจัจบุนั 
 คณะศึกษาศาสตร์และนวตักรรมการศึกษา ตัง้อยู่ ณ อาคาร1 (อาคารเรยีนรวม)  และมี
หน่วยงานภายในคณะดงันี้ 

  1. ส านักงานคณบดเีป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการเรยีนการสอนของวทิยาลยัท าหน้าที่
ร ับผิดชอบ งานบริหารและวางแผน  งานบริการการศึกษาและวิจัย งานพัฒนานักศึกษา 
   2. สาขาวชิา เป็นหน่วยงานทางวชิาการท าหน้าทีร่บัผดิชอบ ดา้นการจดัการเรยีนการสอน 
และวางแผนการบรหิารงานในสาขาวชิา ให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ ของหลกัสูตรและ ปณิธานของ
มหาวทิยาลยั ใหแ้บ่งส่วนงานเป็นการภายในเพื่อบรหิารหลกัสตูรและการสอนในรปูสาขาวชิา 
  
 คณะศกึษาศาสตรแ์ละนวตักรรมการศกึษา เปิดสอนในสาขาวชิาทีค่รอบคลุม ดา้นการศกึษา ใน
ปจัจุบันน้ีมีการจัดการศึกษาในระดับปริญญาโท 1 หลักสูตร คือหลักสูตรครุศาสตร์มหาบัณฑิต 
(สาขาวชิาการบรหิารการศกึษา) และเปิดสอนในระดบัปรญิญาตรหีลกัสูตรครุศาสตรบ์ณัฑติ 6 สาขาวชิา 
คอื สาขาวชิาคอมพวิเตอร์ สาขาวชิาการศึกษาปฐมวยั สาขาวชิาภาษาไทย สาขาวชิาภาษาองักฤษ 
สาขาวชิาคณิตศาสตร ์และสาขาวชิาวทิยาศาสตรท์ัว่ไป มนีักศกึษารวมทัง้สิน้ 1,785  คน มคีณาจารย์
สายผู้สอน จ านวน 50 คน  มีผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการจ านวน 6 คน มีข้าราชการ/คณาจารย์/
พนักงาน/ลูกจา้งทัง้สายวชิาการและสายสนับสนุน รวม  60 คน ด้านงบประมาณปี 2562 ดงันัน้คณะ
ศกึษาศาสตรแ์ละนวตักรรมการศกึษา มคีวามพรอ้มในดา้นกายภาพ บุคลากร  การบรหิารจดัการ เพื่อ
พฒันาการจดัการศกึษาใหม้คีวามโดดเด่น และเป็นทีย่อมรบัของสงัคม 
 
 
 



4 
 

 3. ปรชัญำ ปณิธำน เป้ำหมำย และวตัถปุระสงค ์
3.1 ปรชัญำ ครเูก่ง ครดู ีครมูคีวามสุข 

 

3.2 วิสยัทศัน์ 
 

เป็นศูนยก์ลางการผลติบณัฑติ พฒันาวชิาชพีคร ูและสรา้งสรรคน์วตักรรม
การศกึษาระดบัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภายใตห้ลกัปรชัญาของเศรษฐกจิ
พอเพยีงและการเปลีย่นแปลงในศตวรรษที ่21  
 

3.3 พนัธกิจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.4 อตัลกัษณ์
บณัฑิต 

1. ผลติและพฒันาคร ูและบุคลากรทางการศกึษาใหม้คีุณภาพ และมาตรฐานที่
เหมาะสมกบัการเป็นวชิาชพีชัน้สงู มคีวามรูคู้่คุณธรรม มคีวามใฝเ่รยีนรู ้ส านึก
ในความเป็นไทย และมคีวามรกัและผกูพนัต่อทอ้งถิน่ รองรบักระแสการ
เปลีย่นแปลงของโลกศตวรรษที ่21 
2. ศกึษา วจิยั และพฒันานวตักรรมการศกึษาเพื่อสู่ความเป็นเลศิทางการ
วชิาการบนพืน้ฐานของภมูปิญัญาทอ้งถิน่ ภูมปิญัญาไทย และภมูปิญัญาสากล 
3. บรกิารวชิาการและวชิาชพีคร ูเป็นศูนยก์ลางและแหล่งเรยีนรูท้างวชิาชพีตลอด
ชวีติ 
4. ทะนุบ ารงุศลิปะ วฒันธรรม และการกฬีา 
5. ด าเนินงานตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง ส่งเสรมิและสบืสาน
โครงการอนัเน่ืองมาจากแนวพระราชด าร ิ
6. ส่งเสรมิการจดัการ การบ ารงุรกัษา และการใชป้ระโยชน์จาก
ทรพัยากรธรรมชาต ิและสิง่แวดลอ้มอยา่งสมดุลและยัง่ยนื 
 
เป็นบุคคลผูเ้รยีนรู ้  ผูร้ว่มสรา้งสรรคน์วตักรรม มคีวามเป็นพลเมอืงทีเ่ขม้แขง็  
และมจีติวญิญาณความเป็นครู 

3.5 ผลกำรวิเครำะหส์ถำนภำพขององคก์ร (SWOT Analysis) 
 3.5.1 จดุแขง็ (S: STRENGTH) 
  1) บุคลากรส่วนใหญ่อยูใ่นช่วงวยัหนุ่มสาว มคีวามรูค้วามสามารถ และพรอ้มทีจ่ะ
ปรบัตวัเขา้กบัการเปลีย่นแปลงของสงัคมโลก มคีวามรกัสามคัคแีละรวมเป็นหน่ึงเดยีว  
  2) เป็นองคก์รขนาดเลก็ทีม่คีวามพรอ้มทีจ่ะเปลีย่นแปลง  

3) มงีบประมาณเพยีงพอและเหมาะสมในการขบัเคลื่อนและพฒันาคณะ   
4) มจี านวนนกัศกึษาเป็นไปตามแผนการรบันกัศกึษา 

  5) นกัศกึษามศีกัยภาพดา้นดนตร ีกฬีา และการแสดงศลิปะพืน้บา้นอสีาน 
 3.5.2 จดุอ่อน (W: WEAKNESS) 

1) สดัส่วนของบุคลากรทีม่ตี าแหน่งทางวชิาการและส าเรจ็การศกึษาระดบั 
ปรญิญาเอกค่อนขา้งต ่า 
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  2) สดัส่วนระหว่างจ านวนอาจารยต่์อนกัศกึษาในปจัจบุนัไมเ่ป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน
ของคุรสุภา 
  3) วสัดุอุปกรณ์และสิง่สนบัสนุนการจดัการเรยีนการสอนและการเรยีนรูไ้มเ่พยีงพอ และ
มสีภาพทีไ่มพ่รอ้มต่อการใชง้าน 
  4) สภาพแวดลอ้มและภมูทิศัน์บรเิวณคณะไมเ่อือ้ต่อการเรยีนรู้ 
  5) บุคลากรจ านวนประมาณรอ้ยละ 30 มสีถานภาพทางต าแหน่งเป็นลกูจา้งชัว่คราว 
 3.5.3 โอกำส (O: OPPORTUNITY) 

1) ผูป้กครองและสงัคมไทยใหก้ารยอมรบัและมคี่านิยมในเชงิบวกต่อวชิาชพีคร ู
  2) รฐับาลมนีโยบายปรบัเปลีย่นการผลติครจูาก 5 ปี เป็น 4 ปี 
  3) รฐับาลส่งเสรมิการเรยีนสายอาชพีหรอือาชวีะมากขึน้ ส่งผลใหม้คีวามตอ้งการครู
ระดบัอาชวีะมากขึน้ 
  4) นโยบายรฐับาลในการขบัเคลื่อนสู่ไทยแลนด ์4.0 เป็นโอกาสใหค้ณะตอ้งผลติบณัฑติ
วชิาชพีครเูพื่อตอบสนองทศิทางของประเทศเพิม่ขึน้ 
  5) ความเป็นคณะหนึ่งในมหาวทิยาลยัทอ้งถิน่และใกลบ้า้น ท าใหค้่าใชจ้า่ยของนกัศกึษาไม่
สงูมาก 
  6)  คณะมเีครอืขา่ยความรว่มมอืกบัหน่วยงานทางการศกึษาในทอ้งถิน่ 
 3.5.4 อปุสรรค (T: TREAT) 

1) นโยบายการผลติและพฒันาวชิาชพีครมูกีารเปลีย่นแปลงบ่อยมากเกนิไป 
  2) ค่านิยมของผูเ้รยีนและผูป้กครองทีมุ่ง่เขา้ศกึษาต่อในมหาวทิยาลยัทีม่ชีื่อเสยีง ส่งผล
ใหค้ณะยงัไมไ่ดเ้ดก็เก่งและดมีาเรยีน 
  3) ครแูละบุคลากรทางการศกึษามคี่านิยมและเชื่อมัน่ต่อมหาวทิยาลยั ในคณะทีม่ ี
ชื่อเสยีงเพื่อรว่มพฒันาวชิาชพีตนเอง  

4) อตัราทีเ่ปิดสอบบรรจคุรผููช้่วยในแต่ละปีมจี านวนน้อยเมือ่เทยีบกบับณัฑติครทูีส่ าเรจ็
การศกึษา 

4. โครงสร้ำงองคก์ร และโครงสร้ำงกำรบริหำร 

กำรแบ่งส่วนรำชกำรในคณะคณะศึกษำศำสตรแ์ละนวตักรรมกำรศึกษำ  
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คณะกรรมการประจ าคณะ 

หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร ์

หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

หัวหน้าสาขาวิชาภาษาไทย 

หัวหน้าสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศกึษา 

หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

สาขาวิชา 

รองคณบดี รองคณบดี รองคณบดี 

งานสหกิจศกึษาและฝึก

ประสบการณ์วชิาชีพ 

งานประกันคุณภาพการศึกษา 

งานวิชาการและวิจัย 

งานบริการกาศกึษาและวจัิย 

งานพัสดแุละคลัง 

งานการเจ้าหน้าที ่

งานนโยบายและแผน 

งานบริหารทั่วไป 

งานบริหารและวางแผน 

ส านักงานคณบดี 

 

หวัหนา้สาขาวิชาสหวิทยาการและ
นวตักรรมการศึกษา 

งานพัฒนาศกึษา 

 

งานกองทุนและท านุศิลปวฒันธรรม 

งานกิจการและสโมสรนกัศึกษา 

คณบดีคณะศึกษาศาสตรแ์ละนวัตกรรมการศึกษา 

 

 

คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 
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มหาวิทยาลยักาฬสินธุ ์

คณะกรรมการประจ าคณะ 

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 
 

 

สาขาวชิา 

หัวหน้าสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร ์

หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาการส่ิงแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

รองคณบด ี รองคณบด ีรองคณบด ี

หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศและ
คอมพิวเตอร์ 

กลุ่มงานสหกิจศึกษาและฝกึ
ประสบการณ์วิชาชีพ 

กลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา 

กลุ่มงานวิชาการและวิจยั 

งานบริการศึกษา 

กลุ่มงานพัสดุและคลัง 

กลุ่มงานการเจ้าหน้าที ่

กลุ่มงานนโยบายและแผน 

กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

งานบริหารและวางแผน 

ส านักงานคณบด ี

กลุ่มงานบริการวิชาการ 
 

งานพัฒนาศึกษา 

กลุ่มงานพัฒนานักศึกษา 

กลุ่มงานศิลปวัฒนธรรม 
 

กลุ่มงานการเงินและบัญชี 
 

หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 
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8. จ ำนวนอำจำรยแ์ละบคุลำกร 
รายชื่ออาจารยป์ระจ าคณะศกึษาศาสตรแ์ละนวตักรรมการศกึษา   ประจ าปีการศกึษา 2561 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล 

วุฒกิารศกึษา ระยะเวลาการปฏบิตังิาน 

ปรญิญ
าตร ี

ปรญิญา
โท 

ปรญิญ
าเอก 

น้อย
กว่า 6 
เดอืน 

6-9  
เดอืน 

มากกว่
า 9 
เดอืน 

จ านว
น 

(คน) 
1. ดร.อมร มะลาศร ี       1 
2. ผศ.ศกัดิส์ทิธิ ์ฤทธลินั       1 

3. ดร.ธรีะ  ภดู ี       1 

4. ดร.สุพจน์ ดวงเนตร       1 

5. ดร.นิตยิา  คอ้ไผ่       1 

6 ผศ.ดร.คมสนัทิ ์ขจรปญัญา
ไพศาล 

      1 

7 นายมนชาย ภวูรกจิ       1 

8 นายธรีภทัร สนิธุเดช       1 

9 นายธนชัชยั เฉลมิสุข       1 

10 นายปญัญา เถาวช์าล ี       1 

11 ผศ.อนุชา พมิศกัดิ ์       1 

12 ผศ.สายหยดุ ภปูยุ       1 

13 นางแจม่จนัทร ์ณ กาฬสนิธุ์       1 

14 นางสาวจรีนนัท ์วชัรกุล       1 

15 นางสาวนาตยา หกพนันา       1 

16 ผศ.ณชิาภาท ์กนัขนุทศ       1 

17 นางสาววรนุช นิลเขต       1 

18 นายสุรยิาวุธ สุวรรณบุบผา       1 

19 นางสาวชนิดา พนัธุโ์สภณ       1 

20 นายธรีชาต ิน้อยสมบตั ิ       1 

21 นายนนัทณฎัฐ ์เวยีงอนิทร ์       1 

22 นางเยาวเรศ รตันธารทอง       1 

23 นางสาวชุลดิา  เหมตะศลิป์       1 

24 นายคมกรชิ ทองนาค       1 

25 นายวชัรวร วงศก์ณัหา       1 

26 ผศ.อญัญปารย ์ศลิปนิลมาลย ์       1 
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27 นางสาวลาวณัย ์ดุลยชาต ิ       1 

28 นางสาวสวยีา สุรมณี       1 

29 นางสาวนคนิทร พฒันชยั       1 

30 ว่าทีร่อ้ยตรสีุรจกัษ์ พริยิะเชดิชู
ชยั 

      1 

31 นายรศรงค ์พฒันาอนุสรณ์       1 

32 นางสาวปนดัดา สงัขศ์รแีกว้       1 

33 นางสาวสมใจ ภคูรองทุ่ง       1 

34 นายสุวรรณวฒัน์ เทยีนยุทธกุล       1 

35 นางสาววรรณธดิา ยลวลิาศ       1 

36 นางสาวปวณีา ขนัธศ์ลิา       1 

37 นายวทญัญ ูแกว้สุพรรณ       1 

38 นายบดนิทร ์มงคลสนิ       0.5 
39 นายองัคาร อนิทนิล       0.5 
40 นางสาวทพิยอุ์บล  ทพิเลศิ       0 
41 นายปนพงศ ์งามมาก       1 

42 นายวจิติร ศริกิจิ       1 

43 นางสาวประภาพร หนองหาร
พทิกัษ์ 

      1 

44 นางสาวศศธิร แสนพนัดร       1 

45 นายตะวนั ทองสุข       1 

46  Mr. Francisco Garcia       1 

47 Ms. Nguyen ThiThuy Loan       1 

48 นางสาวสุทธภา อนิทรศลิป์       0 
49 นางสาวนฤตา หงษ์ษา       0 
50 นายปานป ัน้ ปลัง่เจรญิศร ี       0 

รวม - 33 17  45 
รวมทัง้สิน้  ...45...... คน 
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ส่วนท่ี 2  
ผลกำรด ำเนินงำน 
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มำตรฐำนท่ี 1 ด้ำนผลลพัธผ์ูเ้รียน 
 

 พนัธกจิทีส่ าคญัทีสุ่ดของมหาวทิยาลยั คอื การผลติบณัฑติ หรอืการจดักจิกรรมการเรยีนการ
สอนใหผู้เ้รยีนมคีวามรูใ้นวชิาการและวชิาชพี มคีุณลกัษณะตามหลกัสตูรทีก่ าหนด และสอดคลอ้งกบั
มาตรฐานการอุดมศกึษา พ.ศ. 2561 ใน 3 ประเดน็ คอื 1) เป็นบุคคลทีม่คีวามรูค้วามสามารถ และ
ความรูร้อบดา้นต่างๆในการ สรา้งสมัมาอาชพี ความมัน่คงและคุณภาพชวีติของตนเอง ครอบครวั 
ชุมชน และสงัคม มทีกัษะในการเรยีนรูต้ลอดชวีติ โดยเป็นผูม้คีุณธรรม ความเพยีร มุง่มัน่ มานะ บาก
บัน่ และยดึมัน่ในจรรยาบรรณวชิาชพี 2) เป็นผูร้ว่มสรา้งสรรคน์วตักรรม มทีกัษะศตวรรษที ่ 21 มี
ความสามารถในการ บรูณาการศาสตรต่์างๆเพื่อพฒันาหรอืแกไ้ขปญัหาสงัคม มคีุณลกัษณะความเป็น
ผูป้ระกอบการ รูเ้ท่าทนัการเปลีย่นแปลงของสงัคมและของโลก  สามารถสรา้งโอกาสและเพิม่มลูค่า
ใหก้บัตนเอง ชุมชน สงัคม และประเทศ และ 3) เป็นพลเมอืงทีเ่ขม้แขง็ มคีวามกลา้หาญทางจรยิธรรม 
ยดึมัน่ในความถูกตอ้งรูคุ้ณค่าและรกัษ์ความเป็นไทย รว่มมอืรวมพลงัเพื่อสรา้งสรรคก์ารพฒันาและ
เสรมิสรา้งสนัตสิุขอย่างยัง่ยนืทัง้ในระดบัครอบครวั ชุมชน สงัคม และประชาคมโลก โดยผูเ้รยีนตอ้งมี
คุณลกัษณะตามอตัลกัษณ์ของคณะ และสอดคลอ้งกบัเกณฑม์าตรฐานต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการผลติ
บณัฑติ เพื่อมุง่เน้นเป้าหมายการจดัการศกึษา ทีผ่ลการเรยีนรูข้องนกัศกึษาซึง่เป็นการประกนัคุณภาพ 
บณัฑติทีไ่ดร้บัคุณวุฒแิต่ละคุณวุฒแิละสื่อสารใหส้งัคม ชุมชน รวมทัง้หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งต่าง ได้
เชื่อมัน่ถงึคุณภาพบณัฑติเป็นไปตามทีก่ าหนดไวใ้นผลลพัธก์ารเรยีนรูใ้นแต่ละหลกัสูตร คุณภาพบณัฑติ
ในแต่ละหลกัสตูรจะสะทอ้นไปทีคุ่ณภาพบณัฑติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ ระดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิ
โดยพจิารณาจากผลการ บรหิารหลกัสตูรโดยรวม ผลลพัธก์ารเรยีนรู ้ การมงีานท า และคุณภาพ
ผลงานวจิยัของนกัศกึษาและผูส้ าเรจ็การศกึษาระดบับณัฑติศกึษาในปีการศกึษานัน้ๆโดยผลลพัธผ์ูเ้รยีน
จะพจิารณาไดจ้ากตวับ่งชี ้ดงัต่อไปนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12 
 

 
ตวับ่งช้ี จ ำนวน 6 ตวับ่งช้ี คือ 

ตวับ่งช้ีท่ี 
ผลประเมินตนเอง 

คะแนน  ระดบัคณุภำพ 

1.1 ผลการบรหิารจดัการหลกัสตูรโดยรวม (ตวับ่งชี้ของสกอ.ที ่1.1 ระดบัคณะ)  3.36 พอใช ้

1.2การสง่เสรมิทกัษะความสามารถดา้นการสือ่สารภาษาและดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศตามอตัลกัษณ์ของบณัฑติคณะ (ตวับง่ชี้ใหม)่ 

3.00 พอใช ้

1.3 ผลงานนกัศกึษาทีม่ผีลงานวจิยั หรอืงานสรา้งสรรค ์ หรอืนวตักรรม หรอื
โครงงาน (ตวับ่งชี้ใหม)่ 

5.00 ดมีาก 

1.4 นกัศกึษาชัน้ปีสดุทา้ยทีม่คีณุลกัษณะเป็นผูป้ระกอบการ (ตวับ่งชี้ใหม)่ NA ไม่ประเมนิ 

1.5 ระบบและกลไกการบรกิารนกัศกึษาระดบัปรญิญาตรขีองคณะ  
(ตวับ่งชี้ของสกอ.ที ่1.5 ระดบัคณะ) 

5.00 ดมีาก 

1.6 กจิกรรมนกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ี(ตวับ่งชี้ใหม)่ 5.00 ดมีาก 

     เฉล่ีย 6 ตวับ่งช้ี 4.27 ดี 
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ตวับ่งช้ีท่ี 1.1.  ผลกำรบริหำรจดักำรหลกัสตูรโดยรวม  (ตวับ่งชี้ของสกอ.ที ่1.1 ระดบัคณะ) 

ชนิดของตวับ่งช้ี  ผลลพัธ ์

กำรคิดรอบปี  ปีการศกึษา   

ค ำอธิบำยตวับ่งช้ี   
 ผลการด าเนินการของทุกหลกัสูตรในคณะซึ่งสามารถสะท้อนคุณภาพของบณัฑติในหลกัสูตรที่
คณะรบัผดิชอบ 

เกณฑก์ำรประเมิน  
ค่าเฉลีย่ของระดบัคุณภาพของทุกหลกัสตูรทีค่ณะรบัผดิชอบ 

สตูรกำรค ำนวณ  

คะแนนทีไ่ด ้= 
 ผลรวมของค่าคะแนนประเมนิของทุก

หลกัสตูร 
 

 จ านวนหลกัสตูรทัง้หมดทีค่ณะรบัผดิชอบ  
 
หมำยเหต ุ:  

- หลักสูตรที่ได้ร ับการรับรองโดยระบบอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน

ระดบัอุดมศกึษาเหน็ชอบ ไม่ต้องน าคะแนนการประเมนิของหลกัสูตรนัน้มาค านวณในตวับ่งชี้นี้

แต่ตอ้งรายงานผลการรบัรองตามระบบนัน้ๆ ในตวับ่งชีน้ี้ใหค้รบถว้น 

- ในการค านวณค่าคะแนน หากหลกัสูตรใชร้ะบบอื่นทีไ่ม่ใช่ของ สกอ. ไม่ต้องน ามาค านวณทัง้ตวั

ตัง้ตวัหาร 

- ทุกหลกัสูตรที่มกีารจดัการเรยีนการสอน (แมว้่าจะเป็นหลกัสูตรทีข่อปิดด าเนินการแล้วแต่ยงัมี

นักศึกษาคงค้างอยู่) ให้น ามาค านวณด้วยทัง้ตวัตัง้และตวัหาร โดยเฉพาะตวับ่งชี้ที่เกี่ยวข้อง

เท่านัน้ 
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รำยละเอียดผลกำรค ำนวณ 

เกณฑก์ำรประเมิน 

ผำ่นเกณฑก์ำร
ประเมิน () 
ไม่ผ่ำนเกณฑ์
กำรประเมิน 

() 

คะแนน 
ประเมิน
หลกัสตูร 

กำรด ำเนินกำร หลกัฐำน 

ระดบัปริญญำตรี 
1. หลกัสตูรครศุาสตร
บณัฑติ สาขาวชิา
การศกึษาปฐมวยั 

 2.52 

หลกัสตูรครศุา
สตรบณัฑติทุก
หลกัสตูรได้
ด าเนินการ
ประเมนิคุณภาพ
การศกึษาตาม
เกณฑก์าร
ประเมนิของ 
สกอ. 

คศน. 1.1-1-1 รายงาน
ผลการประเมนิ
คุณภาพการศกึษา
ภายใน หลกัสตูรครศุา
สตรบณัฑติสาขาวชิา
การศกึษาปฐมวยั 

2. หลกัสตูรครศุาสตร
บณัฑติ สาขาวชิา
คอมพวิเตอร ์

 3.66 คศน. 1.1-1-2 รายงาน
ผลการประเมนิคุณภาพ
การศกึษาภายใน 
หลกัสตูรครศุาสตร
บณัฑติสาขาวชิา
คอมพวิเตอร ์

3. หลกัสตูรครศุาสตร
บณัฑติ สาขาวชิา
ภาษาไทย 
 

 3.49 คศน. 1.1-1-3 รายงาน
ผลการประเมนิคุณภาพ
การศกึษาภายใน 
หลกัสตูรครศุาสตร
บณัฑติสาขาวชิา
ภาษาไทย 

4. หลกัสตูรครศุาสตร
บณัฑติ สาขาวชิา
ภาษาองักฤษ 
 

 3.24 คศน. 1.1-1-4 รายงาน
ผลการประเมนิคุณภาพ
การศกึษาภายใน 
หลกัสตูรครศุาสตร
บณัฑติสาขาวชิา
ภาษาองักฤษ 

5. หลกัสตูรครศุาสตร  3.54 คศน. 1.1-1-5 รายงาน
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บณัฑติ สาขาวชิา
วทิยาศาสตรท์ัว่ไป 

ผลการประเมนิคุณภาพ
การศกึษาภายใน 
หลกัสตูรครศุาสตร
บณัฑติสาขาวชิา
วทิยาศาสตรท์ัว่ไป 

6. หลกัสตูรครศุาสตร
บณัฑติ สาขาวชิา
คณติศาสตร ์
 

 3.68 คศน. 1.1-1-6 รายงาน
ผลการประเมนิคุณภาพ
การศกึษาภายใน 
หลกัสตูรครศุาสตร
บณัฑติสาขาวชิา
คณติศาสตร ์

ระดบับณัฑติศกึษา 
1. หลกัสตูรครศุาสตร 
มหาบณัฑติ 
สาขาวชิาบรหิาร
การศกึษา 

 3.39  คศน. 1.1-1-7 รายงาน
ผลการประเมนิคุณภาพ
การศกึษาภายใน 
หลกัสตูรครศุาสตร
บณัฑติสาขาวชิา
บรหิารการศกึษา 

คะแนนรวมทุกหลกัสตูร 23.52 คะแนน 
จ ำนวนหลกัสตูรทัง้หมดท่ีคณะรบัผิดชอบ 7 หลกัสตูร 

                                                                                          คะแนนท่ีได้ 3.36 คะแนน 
 
ผลกำรประเมินตนเอง 
ผลกำรประเมิน 

ปีท่ีแล้ว เป้ำหมำย คะแนนกำรประเมินตนเอง 
บรรลุ

เป้ำหมำย 
(,) 

เป้ำหมำย 
ปีถดัไป 

3.43 3.45 3.36  3.50 
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รำยกำรหลกัฐำน 
หมำยเลข รำยกำรหลกัฐำน 

คศน. 1.1-1-1 รายงานผลการประเมนิคุณภาพการศกึษาภายใน  
หลกัสตูรครศุาสตรบณัฑติสาขาวชิาการศกึษาปฐมวยั 

คศน. 1.1-1-2 รายงานผลการประเมนิคุณภาพการศกึษาภายใน  
หลกัสตูรครศุาสตรบณัฑติสาขาวชิาคอมพวิเตอร ์

คศน. 1.1-1-3 รายงานผลการประเมนิคุณภาพการศกึษาภายใน  
หลกัสตูรครศุาสตรบณัฑติสาขาวชิาภาษาไทย 

คศน. 1.1-1-4 รายงานผลการประเมนิคุณภาพการศกึษาภายใน  
หลกัสตูรครศุาสตรบณัฑติสาขาวชิาภาษาองักฤษ 

คศน. 1.1-1-5 รายงานผลการประเมนิคุณภาพการศกึษาภายใน  
หลกัสตูรครศุาสตรบณัฑติสาขาวชิาวทิยาศาสตรท์ัว่ไป 

คศน. 1.1-1-6 รายงานผลการประเมนิคุณภาพการศกึษาภายใน  
หลกัสตูรครศุาสตรบณัฑติสาขาวชิาคณติศาสตร ์

คศน. 1.1-1-7 รายงานผลการประเมนิคุณภาพการศกึษาภายใน  
หลกัสตูรครศุาสตรบณัฑติสาขาวชิาบรหิารการศกึษา 

 
ข้อสรปุผลกำรประเมินตนเอง 

1. จดุแขง็/แนวทางเสรมิจดุแขง็ 
บางหลกัสูตรมคีวามพรอ้มในการประเมนิ TQR จงึควรส่งเสรมิใหม้คีวามพรอ้มดว้ยการเตรยีมโครงการ
ซอ้มประเมนิ TQR ในปีการศกึษาถดัไป 

2. จดุทีค่วรพฒันา/ขอ้เสนอแนะในการปรบัปรงุ 
บางหลกัสูตรคะแนนลดลงเช่น หลกัสูตร ค.บ.การศกึษาปฐมวยั ควรปรบัปรุง และมบีางลกั
สตูรทีค่ณะกรรมการไมอ่ยูใ่นบญัชรีายชื่อผูป้ระเมนิของ สกอ. ควรใชผู้ป้ระเมนิ สกอ.ทัง้หมด
ในปีการศกึษาถดัไป 

3. วธิปีฏบิตัทิีด่/ีนวตักรรม 
- 
ผูร้บัผิดชอบ 
ผูก้ ากบัดแูลตวับ่งชี ้: 
       1. ผูช่้วยศาสตราจารยอ์นุชา พมิศกัดิ ์  

ผูจ้ดัเกบ็รวบรวมขอ้มลู/รายงานผลการด าเนินงาน 
: 
          1. นางสาวปนดัดา ดวงเพชรแสง  
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ตวับ่งช้ีท่ี 1.2     กำรส่งเสริมทกัษะควำมสำมำรถด้ำนกำรส่ือสำรภำษำและด้ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศตำมอตัลกัษณ์ของบณัฑิตคณะ (ตวับ่งชี้ใหม)่ 
ชนิดของตวับ่งช้ี      กระบวนการ 
กำรคิดรอบปี  ปีการศกึษา   
ค ำอธิบำยตวับ่งช้ี 

คณะมกีารส่งเสรมิสนับสนุนให้นักศึกษามคีวามสามารถสื่อสารด้วยภาษาองักฤษ และด้าน
เทคโนโลยสีารสนเทศ ตามอตัลกัษณ์ของบณัฑติของคณะ โดยมคีวามสามารถในการพูดคุยสื่อสารไดใ้น
ชวีติประจ าวนั และมคีวามรูค้วามสามารถทางด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ การใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอร์
พื้นฐาน หรอื application ที่จะใช้งานได้ดแีละสามารถค้นคว้าผ่านฐานข้อมูลหลกัได้และเข้ารบัการ
ประเมนิศกัยภาพทางภาษาองักฤษ placement Test มาตรฐาน CEFR นกัศกึษาชัน้ปีที ่4   
  
เกณฑก์ำรประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มกีารด าเนินการ 
1 - 2 ขอ้ 

มกีารด าเนินการ 
3 ขอ้ 

มกีารด าเนินการ 
4 ขอ้ 

มกีารด าเนินการ 
5 ขอ้ 

มกีารด าเนินการ 
6 ขอ้ 

 

ผลกำรด ำเนินงำน 
 
1. มีแผนในกำรสร้ำงอตัลกัษณ์ท่ีมีวตัถปุระสงคอ์ย่ำงชดัเจน และมีตวัช้ีวดัควำมส ำเรจ็ตำม
วตัถปุระสงคอ์ย่ำงครบถ้วน  
 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ได้จดัท าแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนา คณะ
ศกึษาศาสตรแ์ละนวตักรรมการศกึษา มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ ์ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2562-2565) ขึน้ โดยผ่าน
ความเหน็ชอบของคณะกรรมการประจ าคณะ และผ่านการอนุมตัแิผนฯ จากสภามหาวทิยาลยัเรยีบรอ้ย
แลว้ โดยได้ก าหนดแผนปฏบิตักิารดา้นการผลติบณัฑติ โดยได้ก าหนดนโยบาย เป้าหมายทีช่ดัเจน ใน
ขอ้ 2.5 นักศกึษาและบณัฑติของคณะ มคีวามโดดเด่น และมอีตัลกัษณ์เป็น ครเูก่ง ครูด ีครมูคีวามสุข 
และมทีกัษะในศตวรรษที ่21 และก าหนดตวัชีว้ดัการส่งเสรมิทกัษะความสามารถดา้นการสื่อสารภาษา
และด้านเทคโนโลย ีสารสนเทศตามอตัลกัษณ์ของบณัฑติคณะ ในขอ้ 14) รอ้ยละของนักศึกษาชัน้ปี
สุดท้ายสอบผ่านเกณฑม์าตรฐานเทคโนโลยสีารสนเทศต่อจ านวนนักศึกษาชัน้ปีสุดท้ายที่สมคัรเขา้รบั
การทดสอบ และ 15) รอ้ยละของนักศึกษาชัน้ปีสุดท้ายที่สอบผ่านเกณฑก์ารทดสอบความรู้หรอื
ความสามารถดา้นภาษาต่างประเทศ ก่อนส าเรจ็การศกึษาตามมาตรฐานทีม่หาวทิยาลยัก าหนด โดยได้
ก าหนดค่าเป้าหมายอย่างชดัเจนเป็นขัน้บนัได เพื่อการพฒันาอย่างต่อเน่ืองจนครบเวลา 4 ปี ตลอด
ระยะเวลาของหลกัสตูรทีเ่ปิดสอน (คศน.1.2-1-1)  
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2. มีโครงกำรท่ีได้รบัจดัสรรงบประมำณ เพ่ือส่งเสริมกำรเรียนรู้ทกัษะด้ำนภำษำและด้ำน
เทคโนโลยี สำรสนเทศให้กบันักศึกษำ 
 ในปีงบประมาณ 2562 คณะฯ ไดจ้ดัสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2562 เพื่อ
ส่งเสรมิการเรยีนรูท้กัษะดา้นภาษาและด้านเทคโนโลย ีสารสนเทศใหก้บันักศกึษาจ านวน 3 โครงการ 
รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 137,500 บาท ประกอบดว้ย 
   
ท่ี โครงกำร งบประมำณ หมำย

เหตุ 
1 โครงการปรบัพืน้ฐานเพื่อเตรยีมความพรอ้มส าหรบันักศกึษาใหม ่

คณะศึกษาศาสตร์และนวตักรรมการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2561 

30,000  

2 โครงการพฒันาศกัยภาพทางดา้นการศกึษาดว้ยการใชโ้ปรแกรม
ประยกุตท์างคณติศาสตร ์

25,000  

3 โครงการเสรมิสรา้งประสบการณ์และเรยีนรูส้ารสนเทศด้าน ICT 
ของนกัศกึษาสาขาวชิาคอมพวิเตอร ์

70,000  

4 โครงการใช้สื่อเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรบันักศกึษาปฐมวยัใน
ศตวรรษที ่21  

12,500  

รวมเป็นเงินจดัสรรทัง้ส้ิน 137,500 บำท 
 
ทัง้นี้โครงการเตรยีมความพรอ้มของคณะ มกีารเตรยีมความพรอ้มดา้นภาษาไทย ภาษาองักฤษ

และเทคโนโลยดีว้ย (คศน.1.2-2-1) 
อกีทัง้ ในปีการศกึษา 2562 มหาวทิยาลยัด าเนินการตามมตสิภามหาวทิยาลยั ทีใ่หแ้นวทางการ

ยกระดบัความสามารถทางภาษาองักฤษของนักศกึษา โดยมกีารจดัสรรงบประมาณโครงการอบรมและ
ทดสอบความสามารถภาษาองักฤษส าหรบันักศกึษาชัน้ปีที่ 4 จ านวน 4 โครงการ งบประมาณรวม 
25,300 บาท และจดัโครงการอบรมและทดสอบภาษาองักฤษนักศกึษามหาวทิยาลยักาฬสนิธุ ์ชัน้ปีที ่ 4 
ตามแผนด าเนินโครงการ ปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2562 ซึ่งเป็นการวัดทักษะด้าน
ภาษาต่างประเทศและดา้นเทคโนโลยขีองนกัศกึษา  
3. มีกำรด ำเนินงำนตำมแผนท่ีก ำหนดไว้อย่ำงครบถ้วน 
 ในแผนปฏบิตัริาชการประจ าปีงบประมาณ 2562 ในโครงการเตรยีมความพรอ้มส าหรบันักศกึษา
ใหม ่ทางคณะมนีโยบายใหทุ้กหลกัสตูรรวมกนัจดัท ากจิกรรมเตรยีมความพรอ้มในภาพรวมจงึมกีารปรบั
แผนกลางปี ให้เป็นโครงการเดียว โดยให้นักศึกษาทุกสาขาวชิาเข้าร่วมวดัทกัษะด้านภาษาอังกฤษ 
เทคโนโลย ีและภาษาไทย เพื่อประเมนิทกัษะทัง้สามด้านและใชผ้ลคะแนนดงักล่าวจดักลุ่มในการอบรม
ปรบัพื้นฐาน ซึ่งใช้ระยะเวลา 1 สปัดาห์ในการปรบัพื้นฐาน เพื่อให้โครงการมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้  
และรายงานผลการด าเนินงานเสรจ็เรยีบรอ้ย  
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นอกจากนี้ในปีการศกึษา 2561 คณะไดใ้หน้กัศกึษาชัน้ปีที ่4 เขา้ร่วมโครงการอบรมและทดสอบ
ความสามารถภาษาองักฤษทีจ่ดัโดยมหาวทิยาลยั และส่งนักศกึษาของคณะเขา้ร่วมโครงการอบรมดา้น
เทคโนโลย ีสารสนเทศใหก้บันกัศกึษา 
 
4. มีกำรส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษำเข้ำประกวดหรือแข่งขนั และเข้ำร่วมกิจกรรมกำรแสดง
เพ่ือส่งเสริมและพฒันำศกัยภำพด้ำนภำษำองักฤษ และด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 คณะฯ ไดจ้ดัสรรงบประมาณเงนิรายไดป้ระจ าปีงบประมาณ 2562 ในโครงการส่งเสรมินักศกึษา
ทีม่คีวามสามารรถเขา้แข่งขนัเพื่อสรา้งชื่อเสยีงให้กบัมหาวทิยาลยั เป็นเงนิ  15,000 บาท และได้ส่ง
นกัศกึษาเขา้รว่มแข่งขนัทกัษะดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ คอืส่งนักศกึษาสาขาวชิาคอมพวิเตอรเ์ขา้ร่วม
ในโครงการวนันักประดษิฐ์ จนไดร้บัรางวลัเหรยีญทองแดงและใบประกาศนียบตัร “โครงการรางวลันัก
คดิสิง่ประดษิฐ์รุ่นใหม่ ประจ าปี พ.ศ. 2561” และนักศกึษาสาขาวชิาภาษาองักฤษได้จดัแสดงละครเวที
ภาษาองักฤษเผยแพรแ่ก่สาธารณาชนทัว่ไป โดยจดัแสดงเป็นภาษาองักฤษ ในเรื่อง Maleficent ณ ลาน
กลางแจง้ อาคารช่อตะแบก เมือ่วนัที ่1 มนีาคม 2562 
 
5. มีกำรประเมินควำมส ำเรจ็ตำมวตัถปุระสงคข์องแผนและโครงกำร มีกำรน ำผลกำรประเมินไป
ปรบัปรงุและพฒันำอย่ำงต่อเน่ือง 
 ในทุกโครงการของคณะฯ มกีารด าเนินการประเมนิผลส าเรจ็ตามวตัถุประสงคข์องโครงการอยา่ง
ครบถว้น ทัง้นี้ทุกโครงการบรรลุตามวตัถุประสงคท์ีก่ าหนดไว้ 
 ส าหรบัวตัถุประสงค์ของแผนการส่งเสรมิทกัษะความสามารถด้านการสื่อสารภาษาและด้าน
เทคโนโลยสีารสนเทศของคณะศึกษาศาสตร์และนวตักรรมการศึกษาในปีการศึกษา 2562 ไม่ได้
ก าหนดค่าเป้าหมาย ดงันัน้ในปีงบประมาณ 2562 จงึเป็นการรเิริม่วางแผน และเกิดแผนโครงการ/
กจิกรรมเพื่อด าเนินการในปีงบประมาณ 2563 โดยก าหนดค่าเป้าหมายไว ้จงึอยู่ในช่วงของการส่งเสรมิ
ทกัษะดงักล่าว   
 
6. นักศึกษำชัน้ปีสดุท้ำยท่ีสอบผำ่นเกณฑก์ำรทดสอบควำมสำมำรถด้ำนทกัษะกำรส่ือสำรด้วย
ภำษำองักฤษ และด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรท ำงำน ตำมเกณฑท่ี์ก ำหนด อย่ำงน้อยร้อย
ละ 80 

ในภาพรวมของมหาวทิยาลยัมหาวทิยาลยักาฬสนิธุ ์ทีม่กีารทดสอบวดัความรูข้องนักศกึษาชัน้ปี
ที่ 4 เพื่อให้นักศึกษาเห็นถึงความส าคญัของการเรยีนภาษาอังกฤษ และเพื่อเตรยีมพร้อมใช้ในการ
ท างาน จงึใหม้กีารทดสอบระดบัความสามารถทางภาษาองักฤษตามกรอบ CEFR เป้าหมายของคณะ 
คอื สาขาภาษาองักฤษผ่านทีร่ะดบั B2 สาขาอื่น ๆ ผ่านทีร่ะดบั B1 ผลการทดสอบแสดงดงันี้ 
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ระดบั CEFR / จ านวนผูส้อบ 
ล าดบั สาขาวชิา A 1 A 2 B 1 B2 C1 C2 จ านวน นศ. 
 มาตรฐานตามกรอบ CEFR ปรบัปรงุ พอใช ้ ด ี ดี

มาก 
   

1 สาขาวชิาการศกึษาปฐมวยั 43 8 1    52 
2 สาขาวชิาคณติศาสตร ์ 29 16 6    51 
3 สาขาวชิาคอมพวิเตอร ์ 29 3     32 
4 สาขาวชิาภาษาไทย 31 8 1    40 
5 สาขาวชิาองักฤษ 7 14 23    44 
6 สาขาวชิาวทิยาศาสตรท์ัว่ไป 2 3 23    28 

 รวมจ านวน นศ. แต่ละระดบั 141 52 54 0   247 
 % ของน นศ.แต่ละระดบั 57.09 21.05 21.86 0.00    
 
 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน 

นักศึกษาชัน้ปี 4 ผ่านเกณฑ์การทดสอบ
ความสามารถด้านทกัษะการสื่อสารด้วย
ภ าษาอัง กฤษ  แ ล ะด้ า น เทค โน โ ลยี
สารสนเทศในการท างาน ตามเกณฑ์ที่
ก าหนด อย่างน้อยรอ้ยละ 22 

นักศึกษาชัน้ปี 4 ร้อยละ 87.45 ไม่ผ่านเกณฑ์การทดสอบ
ความสามารถด้านทกัษะการสื่อสารด้วยภาษาองักฤษ และด้าน
เทคโนโลยสีารสนเทศในการท างาน ตามเกณฑท์ีก่ าหนด 

 
ทัง้นี้ทางคณะฯ จะน าผลการทดสอบดงักล่าวไปวางแผนพฒันาและส่งเสรมิทกัษะความสามารถ

ดา้นภาษาองักฤษและเทคโนโลยสีารสนเทศต่อไป  
 
 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ผลกำรประเมิน 
ปีท่ีแล้ว 

เป้ำหมำย 
คะแนนประเมินตนเอง 

 

บรรลุ
เป้ำหมำย 
 (,) 

เป้ำหมำย 
ปีถดัไป 

- 4 คะแนน 3  4 คะแนน 
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หมำยเลข รำยกำรหลกัฐำน 
คศน. 1.2.1-1 แผนปฏบิตักิารดา้นการพฒันา ปีงบประมาณ 2562-2564 
คศน. 1.2-2-1 แผนปฏบิตัริาชการประจ าปี พ.ศ.2562  
คศน. 1.2-3-1 เอกสารสรปุโครงการโครงการทัง้ 6 โครงการ 
คศน. 1.2-4-1 เอกสารรางวลัของนกัศกึษาสาขาวชิาคอมพวิเตอร์ 
คศน. 1.2-4-1 เอกสารสรปุโครงการละครเวทสีาขาวชิาภาษาองักฤษ 
คศน. 1.2-5-1 เอกสารสรปุผลการทดสอบทกัษะภาษาองักฤษ 

 
ข้อสรปุผลกำรประเมินตนเอง 

1. จดุแขง็/แนวทางเสรมิจดุแขง็ 

2. จดุทีค่วรพฒันา/ขอ้เสนอแนะในการปรบัปรงุ 
ท าโครงการในภาพรวมทีส่ะทอ้นการด าเนินงานตามแผนทีช่ดัเจน และมแีนวทางการพฒันา
ทีร่ะบุตวัชีว้ดัทีล่ะเอยีดขึน้ 

3. วธิปีฏบิตัทิีด่/ีนวตักรรม 
 

ผูร้บัผิดชอบ 
ผูก้  ำกบัดแูลตวับ่งช้ี : 
       ผูช่้วยศาสตราจารยอ์นุชา พมิศกัดิ ์
       โทร. 088-746-6551 

ผูจ้ดัเกบ็รวบรวมข้อมลู/รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน : 
นางสาวปนัดดา ดวงเพชรแสง ,  
เบอร์โทรศัพท์          โทร. 099-664-5937 
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ตวับ่งช้ีท่ี 1.3 ผลงำนของนักศึกษำท่ีมีผลงำนวิจยั หรืองำนสร้ำงสรรค์ หรือนวตักรรม 
หรือโครงงำน (ตวับ่งชี้ใหม)่ 

ชนิดของตวับ่งช้ี  ผลลพัธ ์

กำรคิดรอบปี  ปีการศกึษา 2561  

ค ำอธิบำยตวับ่งช้ี   
คณะตอ้งส่งเสรมิใหน้ักศกึษาสรา้งผลงานวจิยั หรอืงานสรา้งสรรค ์หรอืนวตักรรม หรอืโครงงาน

เพื่อรองรบัยุทธศาสตรใ์นการพฒันาประเทศ โดยการมผีลงานหรอืการมสี่วนร่วมในการคดิและพฒันา
สรา้งสรรคผ์ลงานวจิยั หรอืงานสรา้งสรรค ์หรอืนวตักรรม หรอืโครงงาน 

เกณฑก์ำรประเมิน  
โดยการแปลงค่ารอ้ยละของจ านวนนักศกึษาทีม่ผีลงานวจิยั หรอืงานสรา้งสรรค ์หรอืนวตักรรม 

หรอืโครงงาน พฒันาหรอืแกไ้ขปญัหาในงานอาชพี เป็นค่าคะแนนระหว่าง  0 – 5  
ค่าร้อยละของจ านวนนักศึกษาที่มีผลงานหรือมีส่วนร่วมในการสร้างผลงานวิจัย หรืองาน

สรา้งสรรค ์หรอืนวตักรรม หรอืโครงงานทีก่ าหนดใหเ้ป็นคะแนนเตม็ 5 = รอ้ยละ 50 

 สตูรกำรค ำนวณ 
1. ค านวณค่ารอ้ยละของจ านวนนกัศกึษาทีม่ผีลงานหรอืมสี่วนรว่มในการสรา้งผลงานวจิยั หรอืงาน
สรา้งสรรค ์หรอืนวตักรรม หรอืโครงงาน 
 

 จ านวนนกัศกึษาทีม่ผีลงานหรอืมสี่วนรว่มในการสรา้งผลงาน
ผลงานวจิยั หรอืงานสรา้งสรรค ์หรอืนวตักรรม หรอืโครงงาน 

 

x 100 
จ านวนนกัศกึษาชัน้ปีสุดทา้ย 

 
2. แปลงค่ารอ้ยละทีค่ านวณไดใ้นขอ้ 1 เทยีบกบัคะแนนเตม็ 5 
 

คะแนนทีไ่ด ้= 
 รอ้ยละของนกัศกึษาทีม่ผีลงานหรอืมสี่วนรว่มในการสรา้งผลงาน

ผลงานวจิยั หรอืงานสรา้งสรรค ์หรอืนวตักรรม หรอืโครงงาน 
 

x 5 
รอ้ยละ 50 
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ผลกำรด ำเนินงำน 
ช่ือเจ้ำของผลงำน ช่ือผลงำน ผลกำรด ำเนินงำน 

ผลงานหรอืมสี่วนรว่มในการสรา้งผลงานวจิยั 
ผศ.ดร.อญัญปารย ์ ศลิปนิลมาลย ์
นางสาวมนิตรา แสงสุดตา 

1. การพฒันา
บทเรยีนมลัตมิเีดยี 
เรือ่ง การสรา้งแผ่น
พบั ดว้ย Microsoft 
Publisher ตาม
กจิกรรมส่งเสรมิ
สมรรถนะการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ 
(SSPC).  

คณะไดส้่งผลงานนกัศกึษาเขา้รว่ม
น าเสนอบทความการประชุมวชิาการ
ระดบัชาต ิ“การจดัการเทคโนโลยแีละ
นวตักรรม”มหาวทิยาลยัราชภฏั
มหาสารคาม (ครัง้ที ่4 วนัที ่6 มนีาคม 
2561) 
(คศน.1.3-1-1) 

ผศ.ดร.อญัญปารย ์ ศลิปนิลมาลย ์
นางสาวยพุาพร  ใบชา 

2. การพฒันา
บทเรยีนมลัตมิเีดยี 
เรือ่งการใชภ้าษาจนี
เบือ้งตน้ตามรปูแบบ
การเรยีนรูแ้บบสบื
เสาะหาความรู ้(5E) 

คณะไดส้่งผลงานนกัศกึษาเขา้รว่ม
น าเสนอบทความในการประชุมวชิาการ
ระดบัชาต ิ“การจดัการเทคโนโลยแีละ
นวตักรรม” มหาวทิยาลยัราชภฏั
มหาสารคาม (ครัง้ที ่4 วนัที ่6 มนีาคม 
2561) 
(คศน.1.3-1-2) 

ผศ.ดร.อญัญปารย ์ ศลิปนิลมาลย ์
นางสาวจาราภวินัท ์ปตัโน 

3. การพฒันา
บทเรยีนมลัตมิเีดยี  
เรือ่ง การสรา้ง
Flowchart ดว้ย
โปรแกรม 
Flowgorithm ตาม
กจิกรรมส่งเสรมิ
สมรรถนะการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ 
(SSPC) 

คณะไดส้่งผลงานนกัศกึษาเขา้รว่ม
น าเสนอบทความในการประชุมวชิาการ
ระดบัชาต ิ“การจดัการเทคโนโลยแีละ
นวตักรรม” มหาวทิยาลยัราชภฏั
มหาสารคาม (ครัง้ที ่4 วนัที ่6 มนีาคม 
2561) 
(คศน.1.3-1-3) 

ผศ.ดร.อญัญปารย ์ ศลิปนิลมาลย ์
นางสาวทานตะวนั พมิพฒัน์ 

4. การพฒันา
บทเรยีนมลัตมิเีดยี 
เรือ่ง การเขยีนผงังาน
ออนไลน์ดว้ย
โปรแกรม draw.io 

คณะไดส้่งผลงานนกัศกึษาเขา้รว่ม
น าเสนอบทความในการประชุมวชิาการ
ระดบัชาต ิ“การจดัการเทคโนโลยแีละ
นวตักรรม” มหาวทิยาลยัราชภฏั
มหาสารคาม (ครัง้ที ่4 วนัที ่6 มนีาคม 
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ตามกจิกรรมส่งเสรมิ
สมรรถนะการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ 
(SSPC) 

2561) 
(คศน.1.3-1-4) 

ผศ.ดร.อญัญปารย ์ ศลิปนิลมาลย ์
นางสาวสุจติรา นนทภา 

5. การพฒันา
บทเรยีนมลัตมิเีดยี 
เรือ่ง การสรา้งวดีโีอ
ดว้ยโปรแกรม Adobe 
Photoshop CS6 
ตามกจิกรรมส่งเสรมิ
สมรรถนะการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ 
(SSPC). 

คณะไดส้่งผลงานนกัศกึษาเขา้รว่ม
น าเสนอบทความในการประชุมวชิาการ
ระดบัชาต ิ“การจดัการเทคโนโลยแีละ
นวตักรรม” มหาวทิยาลยัราชภฏั
มหาสารคาม (ครัง้ที ่4 วนัที ่6 มนีาคม 
2561) 
(คศน.1.3-1-5) 

ผศ.ดร.อญัญปารย ์ ศลิปนิลมาลย ์
นางสาวสทิธวิานิช อนิทรร ี

6. การพฒันา
บทเรยีนสอนผ่านเวบ็ 
เรือ่ง การสรา้งอนิโฟ
กราฟิก ดว้ยเวบ็ไซต ์
Canva ตามกจิกรรม
ส่งเสรมิสมรรถนะการ
ใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ (SSPC) 

คณะไดส้่งผลงานนกัศกึษาเขา้รว่ม
น าเสนอบทความในการประชุมวชิาการ
น าเสนอผลงานวจิยัระดบัชาตดิา้น
คอมพวิเตอรศ์กึษา มหาวทิยาลยั
นครพนม(ครัง้ที ่1 9 กุมภาพนัธ ์2561) 
(คศน.1.3-1-6) 

ผศ.ดร.อญัญปารย ์ ศลิปนิลมาลย ์
นางสาวมารติา ชานนัโท 

7. การพฒันา
บทเรยีนสอนผ่านเวบ็ 
เรือ่ง การออกแบบ
อุปกรณ์ตกแต่งบา้น
ดว้ยโปรแกรม 
Google  SketchUp 
ตามกจิกรรมส่งเสรมิ
สมรรถนะการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ 
(SSPC) 

คณะไดส้่งผลงานนกัศกึษาเขา้รว่ม
น าเสนอบทความในการประชุมวชิาการ
น าเสนอผลงานวจิยัระดบัชาตดิา้น
คอมพวิเตอรศ์กึษา มหาวทิยาลยั
นครพนม(ครัง้ที ่1 9 กุมภาพนัธ ์2561) 
(คศน.1.3-1-7) 

ดร.ลาวณัย ์ ดุลยชาต ิ
ว่าที ่รต. สุรจกัษ์  พริยิะเชดิชชูยั 
นางสาวกานตธ์ดิา สุขวชิยั 

8. การพฒันา
บทเรยีนออนไลน์ 
เรือ่ง การสรา้งภาพ

คณะไดส้่งผลงานนกัศกึษาเขา้รว่ม
น าเสนอบทความในการประชุมวชิาการ
ระดบัชาต ิ“การจดัการเทคโนโลยแีละ
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สติก๊เกอรไ์ลน์ ดว้ย 
Adobe Illustrator 
CS6 ส าหรบันกัเรยีน
ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6 

นวตักรรม” มหาวทิยาลยัราชภฏั
มหาสารคาม (ครัง้ที ่4 วนัที ่6 มนีาคม 
2561) 
(คศน.1.3-1-8) 

ดร.ลาวณัย ์ ดุลยชาต ิ
ว่าที ่รต. สุรจกัษ์  พริยิะเชดิชชูยั 
นางสาววารณุ ีเศกิศริ ิ

9. การพฒันา
บทเรยีนมลัตมิเีดยี 
เรือ่ง การสรา้ง
ภาพนิ่งใหเ้ป็น
ภาพเคลื่อนไหวดว้ย
โปรแกรม 
Plotograph ส าหรบั
นกัเรยีนชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่2 

คณะไดส้่งผลงานนกัศกึษาเขา้รว่ม
น าเสนอบทความในการประชุมวชิาการ
ระดบัชาต ิ“การจดัการเทคโนโลยแีละ
นวตักรรม” มหาวทิยาลยัราชภฏั
มหาสารคาม (ครัง้ที ่4 วนัที ่6 มนีาคม 
2561) 
(คศน.1.3-1-9) 

ดร.ลาวณัย ์ ดุลยชาต ิ
ว่าที ่รต. สุรจกัษ์  พริยิะเชดิชชูยั 
นายอนุชติ ธนะชาต ิ

11. การพฒันา
บทเรยีนออนไลน์  
เรือ่ง การสรา้งภาพ3
มติดิว้ยโปรแกรม 
Unityส าหรบัชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่3 

คณะไดส้่งผลงานนกัศกึษาเขา้รว่ม
น าเสนอบทความในการประชุมวชิาการ
ระดบัชาต ิ“การจดัการเทคโนโลยแีละ
นวตักรรม” มหาวทิยาลยัราชภฏั
มหาสารคาม (ครัง้ที ่4 วนัที ่6 มนีาคม 
2561) 
(คศน.1.3-1-11) 

ดร.ลาวณัย ์ ดุลยชาต ิ
ว่าที ่รต. สุรจกัษ์  พริยิะเชดิชชูยั 
นางสาวอรปรยีา เชือ้คมตา 

12. การพฒันา
บทเรยีนออนไลน์ 
เรือ่ง การสื่อสารผ่าน
เครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ต 
ดว้ยเทคโนโลยี
ภาพเสมอืนจรงิ 
ส าหรบันกัเรยีนชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่4 

คณะไดส้่งผลงานนกัศกึษาเขา้รว่ม
น าเสนอบทความในการประชุมวชิาการ
ระดบัชาต ิ“การจดัการเทคโนโลยแีละ
นวตักรรม” มหาวทิยาลยัราชภฏั
มหาสารคาม (ครัง้ที ่4 วนัที ่6 มนีาคม 
2561) 
(คศน.1.3-1-12) 

ดร.ลาวณัย ์ ดุลยชาต ิ
ว่าที ่รต. สุรจกัษ์  พริยิะเชดิชชูยั 
นางสาวอดศิกัดิ ์ดอนคง 

13. การพฒันา
บทเรยีนมลัตมิเีดยี 
เรือ่ง การสรา้ง
สติก๊เกอรไ์ลน์ดว้ย
โปรแกรม Adobe 
Flash CC ส าหรบั

คณะไดส้่งผลงานนกัศกึษาเขา้รว่ม
น าเสนอบทความในการประชุมวชิาการ
ระดบัชาต ิ“การจดัการเทคโนโลยแีละ
นวตักรรม” มหาวทิยาลยัราชภฏั
มหาสารคาม (ครัง้ที ่4 วนัที ่6 มนีาคม 
2561) 



26 
 

นกัเรยีนชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่5 

(คศน.1.3-1-13) 

ดร.ลาวณัย ์ ดุลยชาต ิ
ว่าที ่รต. สุรจกัษ์  พริยิะเชดิชชูยั 
นางสาวปวณีา ณ เชยีงใหม ่

14. การพฒันา
บทเรยีนออนไลน์ 
เรือ่ง การสรา้ง
ภาพเสมอืนจรงิดว้ย
โปรแกรม Aurasma 
ส าหรบันกัเรยีนชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่5 

คณะไดส้่งผลงานนกัศกึษาเขา้รว่ม
น าเสนอบทความในการประชุมวชิาการ
ระดบัชาต ิ“การจดัการเทคโนโลยแีละ
นวตักรรม” มหาวทิยาลยัราชภฏั
มหาสารคาม (ครัง้ที ่4 วนัที ่6 มนีาคม 
2561) 
(คศน.1.3-1-14) 

ดร.ลาวณัย ์ ดุลยชาต ิ
ว่าที ่รต. สุรจกัษ์  พริยิะเชดิชชูยั 
นายวฒันศลิป์ เชือ้คมตา 

15. บทเรยีนออนไลน์ 
เรือ่ง พระราชบญัญตัิ
ว่าดว้ยการกระท าผดิ
เกีย่วกบัคอมพวิเตอร ์
(ฉบบัที ่2) พ.ศ.2560 
ส าหรบัชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่4 

คณะไดส้่งผลงานนกัศกึษาเขา้รว่ม
น าเสนอบทความในการประชุมวชิาการ
น าเสนอผลงานวจิยัระดบัชาตดิา้น
คอมพวิเตอรศ์กึษา มหาวทิยาลยั
นครพนม(ครัง้ที ่1 9 กุมภาพนัธ ์2561) 
(คศน.1.3-1-15) 

ดร.ลาวณัย ์ ดุลยชาต ิ
ว่าที ่รต. สุรจกัษ์  พริยิะเชดิชชูยั 
นางสาวนวลละออง วนัยาว 

16. การพฒันา
บทเรยีนออนไลน์ 
เรือ่ง การสรา้งยเูซอร์
ฟอรม์ดว้ยโปรแกรม
ไมโครซอฟตเ์อก็เซล 
2016 ส าหรบัชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่4 

คณะไดส้่งผลงานนกัศกึษาเขา้รว่ม
น าเสนอบทความในการประชุมวชิาการ
น าเสนอผลงานวจิยัระดบัชาตดิา้น
คอมพวิเตอรศ์กึษา มหาวทิยาลยั
นครพนม(ครัง้ที ่1 9 กุมภาพนัธ ์2561) 
(คศน.1.3-1-16) 

ดร.นคนิทร พฒันชยั 
นางสาวอารยีา ถิน่ช่วง 

17. การพฒันา
แอพพลเิคชัน่เพื่อการ
เรยีนรูบ้นแทบ็เลต็ 
เรือ่ง การสื่อสาร
ขอ้มลู ส าหรบัชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่4. 
การประชุมวชิาการ
ระดบัชาต ิ“การ
จดัการเทคโนโลยแีละ
นวตักรรม” 

คณะไดส้่งผลงานนกัศกึษาเขา้รว่ม
น าเสนอบทความในการประชุมวชิาการ
ระดบัชาต ิ“การจดัการเทคโนโลยแีละ
นวตักรรม” มหาวทิยาลยัราชภฏั
มหาสารคาม (ครัง้ที ่4 วนัที ่6 มนีาคม 
2561) 
(คศน.1.3-1-17) 

ดร.นคนิทร พฒันชยั 18. การพฒันา คณะไดส้่งผลงานนกัศกึษาเขา้รว่ม
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นางสาวอรอุมา ไชยหงษ์ แอพพลเิคชัน่เพื่อการ
เรยีนรูบ้นแทบ็เลต็ 
เรือ่ง การสรา้ง
เวบ็ไซตด์ว้ย Google 
Sites ส าหรบัชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่6 

น าเสนอบทความในการประชุมวชิาการ
ระดบัชาต ิ“การจดัการเทคโนโลยแีละ
นวตักรรม” มหาวทิยาลยัราชภฏั
มหาสารคาม (ครัง้ที ่4 วนัที ่6 มนีาคม 
2561) 
(คศน.1.3-1-18) 

ดร.นคนิทร พฒันชยั 
นางสาวประกายพร คุนาชน 

19. การพฒันา
บทเรยีนมลัตมิเีดยี 
เรือ่ง ค าทีม่าจาก
ภาษาต่างประเทศ. 

คณะไดส้่งผลงานนกัศกึษาเขา้รว่ม
น าเสนอบทความในการประชุมวชิาการ
ระดบัชาต ิ“การจดัการเทคโนโลยแีละ
นวตักรรม” มหาวทิยาลยัราชภฏั
มหาสารคาม (ครัง้ที ่4 วนัที ่6 มนีาคม 
2561) 
(คศน.1.3-1-19) 

ดร.นคนิทร พฒันชยั 
นายปฏพิทัธ ์โพธิพ์ระทอง 

20. การพฒันา
บทเรยีน E-learning 
เรือ่ง การออกแบบ
แฟ้มสะสมผลงาน
ดว้ยโปรแกรม 
Photoshop CS6 
ตามแนวการเรยีนรู้
แบบหอ้งเรยีนกลบั
ดา้น 

คณะไดส้่งผลงานนกัศกึษาเขา้รว่ม
น าเสนอบทความในการประชุมวชิาการ
ระดบัชาต ิ“การจดัการเทคโนโลยแีละ
นวตักรรม” มหาวทิยาลยัราชภฏั
มหาสารคาม (ครัง้ที ่4 วนัที ่6 มนีาคม 
2561) 
(คศน.1.3-1-20) 

ดร.นคนิทร พฒันชยั 
นางสาววริยิา ไพรสณฑ ์

21. แอพพลเิคชัน่เพื่อ
การเรยีนรูบ้นแทบ็
เลต็ เรือ่ง การ
ออกแบบปกหนงัสอื
ดว้ยโปรแกรม Adobe 
Photoshop CS6 
ส าหรบัชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่4 

คณะไดส้่งผลงานนกัศกึษาเขา้รว่ม
น าเสนอบทความในการประชุมวชิาการ
น าเสนอผลงานวจิยัระดบัชาตดิา้น
คอมพวิเตอรศ์กึษา มหาวทิยาลยั
นครพนม(ครัง้ที ่1 9 กุมภาพนัธ ์2561) 
(คศน.1.3-1-21) 

นคนิทร พฒันชยั 
นายสทิธริาช วรรณพราหมณ์ 

22. การพฒันา
แอพพลเิคชัน่เพื่อการ
เรยีนรบูนแทบ็เลต็ 
เรือ่ง การออกแบบ

คณะไดส้่งผลงานนกัศกึษาเขา้รว่ม
น าเสนอบทความในการประชุมวชิาการ
น าเสนอผลงานวจิยัระดบัชาตดิา้น
คอมพวิเตอรศ์กึษา มหาวทิยาลยั
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ผลติภณัฑดวย 
Google Sketch Up 
ส าหรบัชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่3 

นครพนม(ครัง้ที ่1 9 กุมภาพนัธ ์2561) 
(คศน.1.3-1-22) 

ผศ.ดร.สวยีา  สุรมณ ี
นายมงคล แสงสุวรรณ 

23. การพฒันา
บทเรยีนมลัตมิเีดยี
แบบสะเตม็ศกึษา 
เรือ่ง การสรา้งเอฟ
เฟคภาพ 3 มติ ิ
ส าหรบัชัน้
มธัยมศกึษาทีปี่ 1 

คณะไดส้่งผลงานนกัศกึษาเขา้รว่ม
น าเสนอบทความในการประชุมวชิาการ
ระดบัชาต ิ“การจดัการเทคโนโลยแีละ
นวตักรรม” มหาวทิยาลยัราชภฏั
มหาสารคาม (ครัง้ที ่4 วนัที ่6 มนีาคม 
2561) 
(คศน.1.3-1-23) 

ผศ.ดร.สวยีา  สุรมณ ี
นายประเสรฐิศกัดิ ์วนันุกูล 

24. การพฒันา
บทเรยีนมลัตมิเีดยี
แบบสะเตม็ศกึษา 
เรือ่งการสรา้ง
ตวัอกัษรและการ
เคลื่อนไหว ดว้ย
โปรแกรม Adobe 
Flash CS6  ส าหรบั
ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 

คณะไดส้่งผลงานนกัศกึษาเขา้รว่ม
น าเสนอบทความในการประชุมวชิาการ
ระดบัชาต ิ“การจดัการเทคโนโลยแีละ
นวตักรรม” มหาวทิยาลยัราชภฏั
มหาสารคาม (ครัง้ที ่4 วนัที ่6 มนีาคม 
2561) 
(คศน.1.3-1-24) 

ผศ.ดร.สวยีา  สุรมณ ี
นางสาวณฐัวรรณ โคตรสะขงึ 

25. การพฒันา
บทเรยีนมลัตมิเีดยี
แบบสบืเสาะหา
ความรู ้เรือ่ง
ผลกระทบจากการใช้
งานอนิเทอรเ์น็ต 
ส าหรบัชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่4 

คณะไดส้่งผลงานนกัศกึษาเขา้รว่ม
น าเสนอบทความในการประชุมวชิาการ
ระดบัชาต ิ“การจดัการเทคโนโลยแีละ
นวตักรรม” มหาวทิยาลยัราชภฏั
มหาสารคาม (ครัง้ที ่4 วนัที ่6 มนีาคม 
2561) 
(คศน.1.3-1-25) 

นางสาวธชัมาภรณ์ พรมด ี
ผศ.ดร.สวยีา  สุรมณ ี

26. การพฒันา
แอพพลเิคชัน่บน
ระบบปฏบิตักิารแอน
ดรอยด ์เรือ่งค าราชา
ศพัท ์ส าหรบัชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่2 

คณะไดส้่งผลงานนกัศกึษาเขา้รว่ม
น าเสนอบทความในการประชุมวชิาการ
ระดบัชาต ิ“การจดัการเทคโนโลยแีละ
นวตักรรม” มหาวทิยาลยัราชภฏั
มหาสารคาม (ครัง้ที ่4 วนัที ่6 มนีาคม 
2561) 
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(คศน.1.3-1-26) 
ผศ.ดร.สวยีา สุรมณ ี
นายธนากร โสดา 

27. การพฒันา
บทเรยีนมลัตมิเีดยี
แบบสะเตม็ศกึษา 
เรือ่งการตดัต่อวดิโีอ
ดว้ยโปรแกรม Corel 
VideoStudio pro x7 
ส าหรบัชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่6 

คณะไดส้่งผลงานนกัศกึษาเขา้รว่ม
น าเสนอบทความในการประชุมวชิาการ
น าเสนอผลงานวจิยัระดบัชาตดิา้น
คอมพวิเตอรศ์กึษา มหาวทิยาลยั
นครพนม(ครัง้ที ่1 9 กุมภาพนัธ ์2561) 
(คศน.1.3-1-27) 

ผศ.ดร.สวยีา สุรมณ ี
นายวทญัญ ูหอมหวล 

28. การพฒันา
บทเรยีนมลัตมิเีดยี
แบบสบืเสาะหา
ความรู ้เรือ่งค าศพัท์
คอมพวิเตอร ์ส าหรบั
ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 

คณะไดส้่งผลงานนกัศกึษาเขา้รว่ม
น าเสนอบทความในการประชุมวชิาการ
น าเสนอผลงานวจิยัระดบัชาตดิา้น
คอมพวิเตอรศ์กึษา มหาวทิยาลยั
นครพนม(ครัง้ที ่1 9 กุมภาพนัธ ์2561) 
(คศน.1.3-1-28) 

นายรศรงค ์ พฒันาอนุสรณ์ 
นายศกัดิว์พิฒัน์  พลดงนอก 

29. การพฒันา
บทเรยีนแอนดรอย์
แอปพลเิคชนั เรือ่ง 
ลขิสทิธิท์ีเ่กีย่วขอ้งกบั
การใชอ้นิเตอรเ์น็ต 
ส าหรบัชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่5 

คณะไดส้่งผลงานนกัศกึษาเขา้รว่ม
น าเสนอบทความในการประชุมวชิาการ
ระดบัชาต ิ“การจดัการเทคโนโลยแีละ
นวตักรรม” มหาวทิยาลยัราชภฏั
มหาสารคาม (ครัง้ที ่4 วนัที ่6 มนีาคม 
2561) 
(คศน.1.3-1-29) 
 

นายรศรงค ์ พฒันาอนุสรณ์ 
นางสาวญาดา  รตันกร 

30. การพฒันา
บทเรยีนอเีลริน์นิง 
เรือ่ง แนวทางการ
เลอืกซือ้คอมพวิเตอร ์
ส าหรบัชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่4 

คณะไดส้่งผลงานนกัศกึษาเขา้รว่ม
น าเสนอบทความในการประชุมวชิาการ
ระดบัชาต ิ“การจดัการเทคโนโลยแีละ
นวตักรรม” มหาวทิยาลยัราชภฏั
มหาสารคาม (ครัง้ที ่4 วนัที ่6 มนีาคม 
2561) 
(คศน.1.3-1-30) 

นายรศรงค ์ พฒันาอนุสรณ์ 
นางสาวน ้าฝน  ธงหาร 

31. การพฒันา
บทเรยีนแอนดรอย์
แอปพลเิคชนั เรือ่ง 
กลโกงทาง

คณะไดส้่งผลงานนกัศกึษาเขา้รว่ม
น าเสนอบทความในการประชุมวชิาการ
ระดบัชาต ิ“การจดัการเทคโนโลยแีละ
นวตักรรม” มหาวทิยาลยัราชภฏั
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อนิเทอรเ์น็ต ส าหรบั
ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 

มหาสารคาม (ครัง้ที ่4 วนัที ่6 มนีาคม 
2561) 
(คศน.1.3-1-31) 

นายรศรงค ์ พฒันาอนุสรณ์ 
นายรฐัศาสตร ์ วรรณพราหมณ์ 

32. การพฒันา
บทเรยีนแอนดรอยด์
แอปพลเิคชนั เรือ่ง 
วธิกีารใชง้านเบือ้งตน้
เกีย่วกบัแอปแอรเ์พย ์

คณะไดส้่งผลงานนกัศกึษาเขา้รว่ม
น าเสนอบทความในการประชุมวชิาการ
ระดบัชาต ิ“การจดัการเทคโนโลยแีละ
นวตักรรม” มหาวทิยาลยัราชภฏั
มหาสารคาม (ครัง้ที ่4 วนัที ่6 มนีาคม 
2561) 
(คศน.1.3-1-32) 

นายรศรงค ์ พฒันาอนุสรณ์ 
นายกฤษฎา  กฤษณานนท ์

33. การพฒันา
บทเรยีนอเีลริน์นิง 
เรือ่ง การสรา้ง โลโก ้
ดว้ยโปรแกรม 
Aurora 3D 
Animation Maker 
ส าหรบัชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่4 

คณะไดส้่งผลงานนกัศกึษาเขา้รว่ม
น าเสนอบทความในการประชุมวชิาการ
ระดบัชาต ิ“การจดัการเทคโนโลยแีละ
นวตักรรม” มหาวทิยาลยัราชภฏั
มหาสารคาม (ครัง้ที ่4 วนัที ่6 มนีาคม 
2561) 
(คศน.1.3-1-33) 

นายรศรงค ์ พฒันาอนุสรณ์ 
นายอนุชติ  หลาบศริ ิ

34. การพฒันา
บทเรยีนแอนดรอยด์
แอปพลเิคชนั เรือ่ง 
การใชง้าน Google 
Classroomส าหรบั
นกัเรยีนชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่5 

คณะไดส้่งผลงานนกัศกึษาเขา้รว่ม
น าเสนอบทความในการประชุมวชิาการ
ระดบัชาต ิ“การจดัการเทคโนโลยแีละ
นวตักรรม” มหาวทิยาลยัราชภฏั
มหาสารคาม (ครัง้ที ่4 วนัที ่6 มนีาคม 
2561) 
(คศน.1.3-1-34) 

นายรศรงค ์ พฒันาอนุสรณ์ 
นายธรีพงษ์  อาจเอีย่ม 

35. การพฒันา
บทเรยีนแอนดรอยด์
แอปพลเิคชนั เรือ่ง 
การสรา้งการต์ูน
แอนิเมชนัโดยใช้
โปรแกรม Scratch 
ส าหรบัชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่3 

คณะไดส้่งผลงานนกัศกึษาเขา้รว่ม
น าเสนอบทความในการประชุมวชิาการ
ระดบัชาต ิ“การจดัการเทคโนโลยแีละ
นวตักรรม” มหาวทิยาลยัราชภฏั
มหาสารคาม (ครัง้ที ่4 วนัที ่6 มนีาคม 
2561) 
(คศน.1.3-1-35) 

นายรศรงค ์ พฒันาอนุสรณ์ 36. การพฒันา คณะไดส้่งผลงานนกัศกึษาเขา้รว่ม
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นายณรงคเ์ดช  พรมวงค ์ บทเรยีนแอนดรอยด์
แอปพลเิคชนั เรือ่ง 
การสรา้งการต์ูน
แอนิเมชนัดว้ย
โปรแกรม Adobe 
Animate CC ส าหรบั
ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 

น าเสนอบทความในการประชุมวชิาการ
ระดบัชาต ิ“การจดัการเทคโนโลยแีละ
นวตักรรม”มหาวทิยาลยัราชภฏั
มหาสารคาม (ครัง้ที ่4 วนัที ่6 มนีาคม 
2561) (คศน.1.3-1-36) 
 

นายรศรงค ์ พฒันาอนุสรณ์ 
นางสาวสุภาวด ี ศรสีงูเนิน 

37. การพฒันา
บทเรยีน Android 
Application เรือ่ง 
การตกแต่งรปูภาพ
โดยโปรแกรมAdobe 
Photoshop 
Lightroom ส าหรบัชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่5 

คณะไดส้่งผลงานนกัศกึษาเขา้รว่ม
น าเสนอบทความในการประชุมวชิาการ
ระดบัชาต ิ“การจดัการเทคโนโลยแีละ
นวตักรรม”มหาวทิยาลยัราชภฏั
มหาสารคาม (ครัง้ที ่4 วนัที ่6 มนีาคม 
2561) (คศน.1.3-1-37) 

นายรศรงค ์ พฒันาอนุสรณ์ 
นางสาวญาดา รตันกร 

38. การพฒันา
บทเรยีนแอนดรอยด์
แอปพลเิคชนั เรือ่ง
แนวทางการเลอืกซือ้
คอมพวิเตอร ์ส าหรบั
ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 

คณะไดส้่งผลงานนกัศกึษาเขา้รว่ม
น าเสนอบทความในการประชุมวชิาการ
น าเสนอผลงานวจิยัระดบัชาตดิา้น
คอมพวิเตอรศ์กึษา มหาวทิยาลยั
นครพนม(ครัง้ที ่1 9 กุมภาพนัธ ์2561) 
(คศน.1.3-1-38) 

นายรศรงค ์ พฒันาอนุสรณ์ 
นายกฤษฎา กฤษณานนท ์

39. การพฒันา
บทเรยีนแอนดรอยด์
แอปพลเิคชนั เรือ่ง 
การสรา้งโลโกด้ว้ย
โปรแกรม Aurora 3D 
animation maker 
ส าหรบัชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่2 
 
 

คณะไดส้่งผลงานนกัศกึษาเขา้รว่ม
น าเสนอบทความในการประชุมวชิาการ
น าเสนอผลงานวจิยัระดบัชาตดิา้น
คอมพวิเตอรศ์กึษา มหาวทิยาลยั
นครพนม(ครัง้ที ่1 9 กุมภาพนัธ ์2561) 
(คศน.1.3-1-39) 

จ านวนนกัศกึษาทีม่ผีลงานหรอืมสี่วนรว่มในการท าโครงงาน 
จ านวนนกัศกึษาทีม่ผีลงานหรอืมี
ส่วนรว่มในการสรา้งผลงาน

- รายชื่อนกัศกึษา
คณะศกึษาศาสตรฯ์ ที่

คณะศกึษาศาสตรฯ์มกีารส ารวจ
งานวจิยั หรอืโครงงาน ก่อนทีน่กัศกึษา
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ผลงานวจิยั หรอืงานสรา้งสรรค ์
หรอืนวตักรรม หรอืโครงงาน
ทัง้หมด 

ส าเรจ็การศกึษา 
ประจ าปีการศกึษา 
2561 จ านวน  518 
คน 
- นกัศกึษาทีส่ าเรจ็
การศกึษามงีานวจิยั 
หรอืโครงงานทุกคน 
และนกัศกึษาชัน้ปีที ่
4 สาขาวชิา
วทิยาศาสตรท์ัว้ไป 
41 คน และสาขาวชิา
ภาษาไทย 59 คน มี
งานวจิยัจากรายวชิา 
รวมเป็น 618 คน 
ค านวณ จาก 
   

   
            

 

จะส าเรจ็การศกึษาตอ้งส่งเล่มก่อน
เสนอชื่อส าเรจ็การศกึษาทุกคนโดยมี
ชื่อนกัศกึษาและผลงานวจิยั (คศน.1.3-
1-73) 

รอ้ยละของนกัศกึษาทีม่ผีลงาน
หรอืมสี่วนรว่มในการสรา้งผลงาน
ผลงานวจิยั หรอืงานสรา้งสรรค ์
หรอืนวตักรรม หรอืโครงงาน 

ค านวณจาก  
   

 
      

รอ้ยละ 119.30 

 
ผลกำรประเมินตนเอง 

ผลกำรประเมิน 
ปีท่ีแล้ว 

เป้ำหมำย 
 

คะแนนประเมินตนเอง 
 

บรรลุ
เป้ำหมำย 
 (,) 

เป้ำหมำย 
ปีถดัไป 

- 5 5  5 
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รำยกำรหลกัฐำน 
หมำยเลข รำยกำรหลกัฐำน 

คศน.1.3-1-1 ถงึ คศน.1.3-1-72 บทคดัยอ่งานวจิยัของนกัศกึษา 
คศน.1.3-1-73 รายชื่อผลงานวจิยัของนกัศกึษาทีส่ าเรจ็การศกึษา 2561 
คศน.1.3-1-74 เล่มโครงการวจิยัของนกัศกึษาชัน้ปีที ่5 
คศน.1.3-1-75 เล่มวิจยันักศึกษาชัน้ปีที่ 4 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทัว่ไปและ

สาขาวชิาภาษาไทย 
 
ผูร้บัผิดชอบ 
ผูก้  ำกบัดแูลตวับ่งช้ี : 
       ผูช้่วยศาสตราจารยอ์นุชา พมิ
ศกัดิ ์
       โทร. 088-746-6551 

ผูจ้ดัเกบ็รวบรวมข้อมลู/รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน : 
          นายจริพงษ์ กาแกว้ 
          โทร. 099-664-5937 
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ตัวบ่งช้ีที่ 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้  

คณะควรจัดบริการด้านต่างๆ ให้นักศึกษาและศิษย์เก่าในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับนักศึกษา 
เพ่ือการด ารงชีวิตอย่างมีความสุขและคุ้มค่าในระหว่างการใช้ชีวิตในคณะตั้งแต่การให้ค าปรึกษาทั้งด้านวิชาการ
และการใช้ชีวิต จัดบริการข้อมูลหน่วยงานที่ให้บริการ เช่น ทุนกู้ยืมการศึกษา แหล่งทุนการศึกษาต่อ การ
บริการจัดหางาน แหล่งข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การเตรียมความ 
พร้อมเพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษา ข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวในและนอกมหาวิทยาลัยที่จ าเป็นแก่
นักศึกษาและศิษย์เก่า โดยการให้บริการทั้งหมดต้องให้ความส าคัญกับการบริการที่มีคุณภาพและเกิดประโยชน์
แก่ผู้รับบริการอย่างแท้จริง 
เกณฑ์มาตรฐาน   
 1. จัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะ 
 2. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและ
นอกเวลาแก่นักศึกษา 
 3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา 
 4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1-3ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51จากคะแนน
เต็ม5 
 5. น าผลการประเมินจากข้อ 4  มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพ่ือส่งให้ผลการ
ประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 
 6. ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า 
เกณฑ์การประเมิน 
  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3-4ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6ข้อ 
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ผลการด าเนินงาน 
 
1.จัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะ 

คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ให้ความส าคัญต่อการเสริมสร้างคุณภาพ ศักยภาพ และ
พัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์   ตามแนวทางและนโยบายของมหาวิทยาลัย โดย
ด าเนินการดังนี้ 
 

1.ในปีการศึกษา 2561 คณะฯ มีการจัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่
นักศึกษา โดยมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาใหแกนักศึกษาทุกชั้นปี (คศน.1.5.1-1) และมีการจัดชั่วโมง Home 
room ทุกวันพุธของสัปดาห์ ในเวลา 17.00-19.00 น. ให้อาจารย์ที่ปรึกษาได้พบปะให้ค าปรึกษาทางวิชาการ
และการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา (คศน.1.5.1-2) และมีคู่มือระบบการให้ค าปรึกษาและการใช้ชีวิตระดับปริญญาตรี 
และแบบบันทึกการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา ส าหรับอาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือให้อาจารย์         ที่ปรึกษาเก็บ
เป็นหลักฐาน และเพ่ือหาทางแกไขปัญหาต่อไป (คศน.1.5.1-3) 
 

2.มีบุคลากรคอยให้ค าปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา ประกอบด้วยนักวิชาการศึกษา 
ที่คอยให้ค าปรึกษาแนะน าเกี่ยวกับกฎระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษา ตารางเรียน/แผนการเรียน และเรื่อง
ที่ส าคัญและจ าเป็นที่นักศึกษาต้องด าเนินการ นักวิชาการศึกษาฝ่ายงานกิจการนักศึกษาที่ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับ
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา และนักวิชาการศึกษาที่รับผิดชอบงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ที่ให้ค าปรึกษาด้าน
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยนักศึกษาสามารถมาติดต่อขอรับค าปรึกษาได้ทุกวันท าการ ตั้งแต่วันจันทร์-วัน
ศุกร์ ในเวลาราชการ ณ ส านักงานคณบดี ห้องฝ่ายกิจการนักศึกษา ชั้น 1 และห้องงานฝึกวิชาชีพครู ชั้น 1 
คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา (คศน.1.5.1-4) 
 

3. มีการจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาและเสริมทักษะทางปัญญา แก่นักศึกษาคณะครุศาสตร์ 
ประจ าปีการศึกษา 2561  (คศน.1.5.1-5) เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561 ณ อาคารหอประชุมมหาวิยาลัย
กาฬสินธุ์ พ้ืนที่นามน เพ่ือแนะน าการใช้ชีวิตการเรียน ตลอดจนการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย และการดึง
ศักยภาพทักษะทางปัญญาออกมาใช้ แก่นักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 โดยได้เชิญอาจารย์ชาญณรงค์  วิเศษสัตย์ 
อาจารย์ประจ าสาขาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มาเป็นวิทยากร 
 
2.มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอก
เวลาแก่นักศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มีการจัดให้บริการข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ
กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตรแหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษาโดยด าเนินการ ดังนี้ 
 

1.มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าส านักงานคณบดี และจุดประชาสัมพันธ์
ชั้น 1 อาคารคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา (คศน.1.5.2-1) 
 

2.มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางเว็บไซต์ของคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรม
การศึกษา http://www.edu.ksu.ac.th (คศน.1.5.2-2)  
 

http://www.edu.ksu.ac.th/
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3.การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางผ่านระบบสังคมเครือข่ายที่เพจเฟสบุ๊คของคณะ 
“คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา” (คศน.1.5.2-3) 

4.มีการจัดกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร เพ่ือเสริมการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษา ตามแผนพัฒนากิจกรรม
นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา เช่น โครงการอบรมผู้ก ากับลูกเสือระดับต้น B.T.C , เชิญ
วิทยากรบรรยายพิเศษในโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่, มีโครงการเกี่ยวกับจิตอาสา ผ่านระบบสะสม
คะแนนกิจกรรมของงานพัฒนานักศึกษา, อบรมคุณธรรมจริยธรรม โดยนิมนต์พระมาให้คติธรรมในการ
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่   (คศน.1.5.2-4) 

5. คณะมีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา ทั้งในระหว่างเรียน
และเตรียมพร้อมหลังเรียนจบ หน่วยงานที่ให้ข้อมูลคือ งานพัฒนานักศึกษา โดยมีการจัดกิจกรรมต่าง  ๆ  
ประชาสัมพันธ์ งาน part time การ เช่น รับสมัครครูพิเศษสอนภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ฯลฯ ที่บอร์ด
ประชาสัมพันธ์คณะ เมื่อเลยระยะเวลาก็เก็บออก โดยมี จนท.ดูแลอย่างเป็นระบบ และประชาสัมพันธ์ผ่านเพจ
เฟสบุ๊กของคณะฯ อีกช่องทาง เพ่ือให้นักศึกษาสามารถใช้เป็นแหล่งข้อมูลในการหางานพิเศษระหว่างเรียน 
ส่วนงานประจ าแบบเต็มเวลานั้นก็ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางเดียวกัน เพื่อให้ศิษย์เก่าท่ีจบไปได้เห็นโดยทั่วกัน   
ทั้งนี้ คณะฯ มีกระบวนการติดตามดูแลกิจกรรมเสริมพิเศษนอกหลักสูตร เช่น การให้ข้อมูลเรื่องเกณฑ์ทหาร 
คณะประสานงานให้โดยส่งข่าวสารผ่าน สาขาวิชา/ลงเพจ คณะฯ เพ่ือป้องกันข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น หรือ
ประชาสัมพันธ์เรื่องการการอบรมนักศึกษาวิชาทหาร ลูกเสือ ก็ผ่านช่องทางที่หลากหลาย ทั้งผ่านอาจารย์ฝ่าย
กิจกรรมนักศึกษาประจ าสาขา เพจของคณะ เว็บไซต์ของคณะ บอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 
 
3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มีงานฝึกวิชาชีพครู เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการจัด
กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานแก่นักศึกษา เช่น การจัดอบรมด้านวิชาชีพครู ,การส่งนักศึกษาออก
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู           ในสถานศึกษาศึกษาต่าง ๆ ซึ่งเป็นกระบวนการส าคัญในการเตรียมความ
พร้อมเพ่ือการท างานส าหรับนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา (คศน.1.5.3-1)  
     คณะฯ มีโครงการเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษาจ านวน 6 โครงการ  
คือ 
 
 

โครงการ งบประมาณ 
1.โครงการปัจฉิมนิเทศ  34,950 
2.โครงการติวสอบบรรจุครูผู้ช่วย  5,000 

3.โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาเพ่ือเข้ารับการสอบแข่งขันและ
รองรับการสอบใบประกอบวิชาชีพ  

10,800 

4.โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพ่ือการเรียนสาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัยและรองรับการสอบใบประกอบวิชาชีพครู 

13,200 

5.โครงการเตรียมความพร้อมสู่วิชาชีพครูภาษาไทย 30,000 
6.โครงการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นครูวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2 70,200 
รวมเป็นเงิน 164,150 
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4.ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51      จากคะแนน
เต็ม5 

คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มีการประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการ
จัดบริการ ประจ าปีการศึกษา 2561  ในข้อที่ 1 – 3 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5  
 
5.น าผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพื่อส่งให้ผลการประเมิน
สูงข้ึนหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 
 เมื่อประเมินแล้ว น าผลประเมินเข้าที่ประชุมกรรมการพัฒนานักศึกษาของคณะ เพ่ือวางแผนการ
ด าเนินงานประจ าปีการศึกษา 2562 น าผลการประเมินโครงการทุกโครงการ มาพิจารณาและบรรจุเป็นแผน
โครงการประจ าปีงบประมาณ 2563 ดังนี้  

ข้อ 1 ด้านการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิต 
1.1) กิจกรรมการให้ค าปรึกษาทางวิชาการ น าเข้าที่ประชุมกรรมการประจ าคณะ โดยเน้นให้อาจารย์

ที่ปรึกษา ให้ค าปรึกษาอย่างละเอียด ดูแลใกล้ชิด ป้องกันปัญหาเรื่องการลงทะเบียนเรียนไม่ครบหลักสูตร หรือ
ลงทะเบียนเรียนล่าช้า 

1.2) กิจกรรมการให้ค าปรึกษาการใช้ชีวิต กรรมการพัฒนานักศึกษาครั้งที่ 1/2562 มอบหมายให้มี
อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด าเนินงานตามที่มีการตั้งศูนย์การให้ค าปรึกษาและการแนะแนวไว้แล้วตั้งแต่ปี
การศึกษา 2560 ทั้งนี้ให้ด าเนินการต่อเนื่อง โดยมีอาจารย์แจ่มจันทร์ ณ กาฬสินธุ์ และอาจารย์ปนพงศ์ งาม
มาก ที่มีประสบการณ์และคุณวุฒิด้านนี้เป็นผู้ดูแลให้ค าปรึกษานักศึกษา  
อีกทั้งในการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาในปีการศึกษา 2562 ทุกห้องต้องมีอาจารย์ทั้งทางด้านวิชาเอกและ
วิชาชีพครูเป็นที่ปรึกษาเพ่ือให้สามารถให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาได้อย่างรอบด้านมากยิ่งขึ้น 
 
           ข้อ 2 ด้านกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร 
         2.1) กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตรทุกกิจกรรมคณะกรรมการพัฒนานักศึกษาได้น าผลการประเมินมา
ปรับปรุงพัฒนาการให้บริการ เช่น โครงการอบรมผู้ก ากับลูกเสือเบื้องต้น ได้รับข้อเสนอแนะเรื่องสถานที่จัด
กิจกรรมและอาหารในโครงการ จึงมีการน ามาวางแผนในปีการศึกษาถัดไป โดยให้จัดโครงการภายใน
มหาวิทยาลัยเพ่ือความสะดวกยิ่งขึ้น, โครงการจิตอาสา ให้จัดท าสมุดบันทึกจิตอาสาเพ่ือสะดวกในการบันทึก
และตรวจสอบข้อมูล ซึ่งเดิมใช้กระดาษแผ่นเดียวในการบันทึกแต่ละครั้ง , โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม 
เน้นการส่งเสริมให้เกิดคุณธรรมจริยธรรมเชิงปฏิบัติมากกว่าการนั่งฟังการอบรม, โครงการปฐมนิเทศ ได้รับ
ความพึงพอใจในการเชิญวิทยากรที่มีความสามารถมาให้ความรู้ สร้างแรงบันดาลใจ จึงควรด าเนินกิจกรรมไป
ในแนวทางนี้ ทั้งนี้ทุกผลการประเมินและข้อเสนอแนะต่าง ๆ คณะกรรมการฯ ได้น ามาพัฒนาเป็นแผนงาน
โครงการในปีงบประมาณ 2563  และมีโครงการที่มุ่งสร้างเสริมสมรรถนะครูในศตวรรษที่ 21 

2.2) การให้บริการข้อมูลแหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลา มีการประเมินความพึงพอใจของระบบ
บริการข้อมูลเรื่องแหล่งงานครู/อ่ืน ๆ ในเว็บไซต์และเพจ ของคณะ พบว่าส่วนใหญ่พึงพอใจ แต่ยังมีแหล่งงาน
น้อยเกินไปและยังขาดระบบที่เข้าถึงได้อย่างรวดเร็วและทันสมัย จึงมีการวางแผนพัฒนาเว็บไซต์ของคณะให้
สามารถเป็นช่องทางในการบริการข้อมูลข่าวสารหรือส าหรับสื่อสารข้อมูลกับศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่าให้ดี
ยิ่งขึ้น 
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            ข้อ 3 กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการท างานเม่ือส าเร็จการศึกษา พบว่า ผลการประเมินมี
ความพึงพอใจในระดับมาก ทุกโครงการ จึงควรด าเนินการต่อ แต่เน้นการติวในภาพรวมมากยิ่งขึ้น เชิญ
วิทยากรที่มีความช านาญการเฉพาะทาง หลากหลายยิ่งขึ้น เพ่ิมระยะเวลาและรูปแบบที่เน้นการปฏิบัติมากขึ้น 
 
6.ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า 
 คณะกรรมการพัฒนานักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา  ได้ด าเนินการจัดกิจกรรม
ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า โดยมีการด าเนินงาน ดังนี้ 

1.คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษามีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่า
ผ่านเว็บไซต์ของคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 
(คศน.1.5.6-1) 

2. คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มีการจัดให้บริการข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่า 
เช่น ข้อมูลข่าวสารการรับสมัครงาน ข้อมูลข่าวสารการรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ผ่านระบบเครือข่ายสังคมออนไลน์ Facebook เครือข่ายศิษย์เก่าคณะครุศาสตร์  
(คศน.1.5.6-2)  

3. คณะฯ ได้เชิญศิษย์เก่าเข้าร่วมโครงการติวสอบบรรจุครูผู้ช่วย ที่คณะจัด และมีศิษย์เก่าเข้าร่วม
โครงการด้วย 

4. คณะอบรมเพ่ือพัฒนาวิชาชีพครู โดยจัดโครงการบริการวิชาการ โรงเรียนต้นแบบ Home ครู KSU 
มีศิษย์เก่า ป.ตรี และโท เข้าร่วมโครงการในปีงบประมาณ 2562 
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ผลการประเมินตนเอง 
ผลการประเมิน 

ปีท่ีแล้ว 
เป้าหมาย 

 

คะแนนประเมินตนเอง 
 

บรรลุเป้าหมาย 
(,) 

เป้าหมาย 
ปีถัดไป 

- 6 ข้อ 5  คะแนน  6 ข้อ 
 
รายการหลักฐาน 
 

หมายเลข รายการหลักฐาน 
คศน. 1.5.1-1 

 
ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์  
ที่ปรึกษาคณะครุศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2561  

คศน.1.5.1-2 ตารางเรียนปีการศึกษา 2561 
คศน.1.5.1-3 -คู่มือระบบการให้ค าปรึกษาและการใช้ชีวิตระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 

2561 
-แบบบันทึกการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา (ส าหรับอาจารย์ที่ปรึกษา) 

คศน.1.5.1-4 ค าสั่งแต่งตั้งมอบหมายให้บุคลากรปฏิบัติงานตามโครงการการแบ่งส่วนงานภายใน
คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา  

คศน. 1.5.1-5 
 

รายงานผลการด าเนินโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 
2561 

คศน.1.5.2-1 บอร์ดประชาสัมพันธ์ของคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 
คศน.1.5.2-2 เว็บไซต์ของคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา http://www.edu.ksu.ac.th 
คศน.1.5.2-3 Facebook คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 

 
คศน.1.5.2-4) โครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรม

การศึกษา 
คศน.1.5.3-1 ข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จากศูนย์ฝึกวิชาชีพครูคณะศึกษาศาสตร์และ

นวัตกรรมการศึกษา 
คศน.1.5.4-1 รายงานการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  

คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา   
ประจ าปีการศึกษา 2561 

คศน. 1.5.5-1   -รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนานักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรม
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ผู้รับผิดชอบ 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : 
       1. นายปัญญา  เถาว์ชาลี 
 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน  
1.นางสาวนาตยา  หกพันนา   
2.นายรศรงค์  พัฒนอนุสรณ์   
3.นายวัชรวร  วงศ์กัณหา    
4.นายนันทณัฏฐ์  เวียงอินทร์   
5.นายตะวัน ทองสุข    
6.นางสาวสมใจ  ภูครองทุ่ง 
7.นายปนพงศ์ งามมาก 
8.นายวิจิตร  ศิริกิจ 
9.นายสัณห์  แทบพล  

 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้  

คณะต้องส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาต่างๆ อย่างเหมาะสมและครบถ้วน กิจกรรมนักศึกษา 
หมายถึงกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ด าเนินการทั้งโดยคณะและโดยองค์กรนักศึกษา เป็นกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมจะมี
โอกาสได้รับการพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และคุณธรรมจริยธรรม โดยสอดคล้องกับ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ที่ประกอบด้วยมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ5

 การศึกษา  ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561  
(วันที่ 23 สิงหาคม 2560) 

คศน.1.5.5-2 รายงานการความพึงพอใจต่อการให้บริการและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ คณะกรรมการ
พัฒนานักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา   
ประจ าปีการศึกษา 2561 

คศน.1.5.5-3 ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 2562 
คศน.1.5.6-1 เว็บไซต์ 

ของคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษาhttp://www.edu.ksu.ac.Th 
 คศน. 1.5.6-2   
 

Facebook เครือข่ายศิษย์เก่าคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
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ประการ ได้แก่ (1) คุณธรรม จริยธรรม (2) ความรู้ (3) ทักษะทางปัญญา (4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ (5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่คณะ สถาบัน และสภา/องค์กรวิชาชีพได้ก าหนดเพ่ิมเติม ตลอดจน
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต และน าหลัก PDSA/PDCA (Plan, Do, Study/Check, Act) ไปใช้
ในชีวิตประจ าวันเป็นการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาอย่างยั่งยืน 

 
เกณฑ์มาตรฐาน   
  1. จัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วม
ในการจัดท าแผนและการจัดกิจกรรม 
  2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้ด าเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิต
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ให้ครบถ้วน ประกอบด้วย  
  (1) คุณธรรม จริยธรรม  
  (2) ความรู้  
  (3) ทักษะทางปัญญา  
  (4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
   (5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา 
  4. ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการ  มีการประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและ
น าผลการประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงานครั้งต่อไป 
  5. ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
  6. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ   

3 – 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
 
 

ผลการด าเนินงาน 
1. จัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วม ในการจัดท า
แผนและการจัดกิจกรรม 

คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกิจกรรมพัฒนานักศึกษา เพ่ือให้
นักศึกษาส าเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนานักศึกษาและงาน
ศิลปวัฒนธรรม คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 ซึ่งมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
งานพัฒนานักศึกษาระดับสาขาวิชา และมีตัวแทนนักศึกษาเข้ามาเป็นคณะกรรมการ (คศน.1.6.1-1) โดยมีการ
ประชุมคณะกรรมการพัฒนานักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 3 
พฤศจิกายน 2561 เพ่ือน าข้อเสนอแนะจากตัวแทนนักศึกษา ในปีการศึกษา 2560 มาปรับปรุงแก้ไข (คศน.
1.6.1-2) และร่วมกันจัดท า (ร่าง) แผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจ าปีการศึกษา 2561 และร่วมกันก าหนดวัตถุประสงค์ของแผนดังนี้ (คศ.1.6.1-3) 
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1) เพ่ือเป็นกลไกก ากับติดตามประเมินผลตามแผนพัฒนานักศึกษาอย่างครบถ้วนทุกประเภทกิจกรรม 
(โดยจะต้องมีการด าเนินงานตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75) 

2) เพ่ือให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนและจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา มีการน า (ร่าง) แผน
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจ าปีการศึกษา 
2561 เข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ประชุมครั้งที่ 2/2561  
วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เพ่ือเสนอพิจารณา โดยคณะกรรมการเห็นชอบแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา แต่
ให้คณะผู้จัดท าแผนปรับแก้  ส่วนที่ 3 ของแผน โดยให้จัดท าตารางโครงการ/กิจกรรมให้ชัดเจน และให้เพ่ิม
ช่องข้อมูลที่ระบุว่าโครงการหรือกิจกรรมสอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พ่ึงประสงค์ข้อใดบ้าง (คศน.1.6.1-
4) 
2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้ด าเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิต ตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ตามกรอบ TQF ทักษะศตวรรษที่ 21 ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต และการประกันคุณภาพ 
ประกอบด้วย 
เพ่ือพัฒนานักศึกษาตามแผน มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการดังนี้ 
  
 
 
 
 
 
 

ตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ตามกรอบ TQF 

กิจกรรม/โครงการ 

(1) คุณธรรม จริยธรรม   1. โครงการครุศาสตร์ร่วมใจแต่งชุดพื้นเมืองสวดมนต์วันศุกร์  
2. โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมของคณะฯ  
3. โครงการจิตอาสา 
4. โครงการจัดการเรียนรู้ครูปฐมวัยใส่ใจคุณธรรมน้อมน าความดีมีจิต
สาธารณะ 
(คศน.1.6-2-1) 

(2) ความรู้ โครงการปฐมนิเทศระดับคณะฯ  ระดับหลักสูตรมีกิจกรรมเสริมความรู้
ครบถ้วน เช่น  
1. โครงการถอดบทเรียนกิจกรรมสโมสรนักศึกษาจากพ่ีสู่น้อง (คศน.1.6-2-
2) 
2. โครงการส่งเสริมทักษะความเป็นครู 
3. โครงการบูรณาการความรู้สู่การสร้างสรรค์ 

(3) ทักษะทางปัญญา 1. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาและเสริมทักษะทางปัญญา แก่นักศึกษาคณะ
ครุศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2561 (คศน.1.6-2-3), 
2. โครงการ EDU Ambassador Contest 2018   
3. โครงการกีฬากล้วยไม้เกมส์ 
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(4 )  ทักษะความสัม พันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

1. โครงการร่วมออกค่ายครุศาสตร์อีสานเหนืออาสาพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 16  
2. โครงการสนับสนุนการแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
3. โครงการ EDU Ambassador Contest 2018  
4. โครงการค่ายครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์สัมพันธ์ ครั้งที่ 17 (คศน.1.6-2-
4) 

(5) ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. โครงการเตรียมความพร้อมน้องใหม่สู่รั้วครุศาสตร์ 
2. โครงการ EDU Ambassador Contest 2018 (คศน.1.6-2-4),  
3. โครงการปรับพ้ืนฐานเตรียมความพร้อมของทุกหลักสูตรของคณะฯ (คศน.
1.6-2-5) 

 
 
 
 
 
 
ทักษะศตวรรษที่ 21 (3R 7C) และทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต (คศน.1.6-2-6), คณะฯ เน้นพัฒนาทักษะ 3R8C 
      

ทักษะ 3R8C การด าเนินงาน 
3 R ประกอบด้วย 
1. Reading  มีการพัฒนาห้องสมุดสาขา/คณะ จัดซื้อหนังสือที่เก่ียวข้องกับ

วิชาชีพครูไว้ที่คณะเพ่ือสะดวกในการสืบค้น 
2. wRiting 1. โครงการถอดบทเรียนกิจกรรมสโมสรนักศึกษาจากพ่ีสู่น้อง      

2. โครงการปรับพ้ืนฐานเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ของคณะฯ  
(คศน.1.6-2-2) 
โครงการ 

3. aRithematics 1. โครงการปรับพ้ืนฐานเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ของคณะฯ  
(คศน.1.6-2-5) 
2. โครงการพัฒนาศักยภาพทางด้านการศึกษาด้วยโปรแกรม
ประยุกต์ทางคณิตศาสตร์ 

8 C ประกอบด้วย 
1. Critiacal Thinking and Problem 
solving Skills ทักษะการคิดวิเคราะห์
และทักษะการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

1. โครงการ EDU Ambassador Contest 2018 
2. โครงการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยในศตวรรษที่ 
21 ด้วยละครเวทีสร้างสรรค์  

2. Creativity and Innovation Skills 
ทักษะการคิดสร้างสรรค์และการคิดเชิง
นวัตกรรม      

1. โครงการบูรณาการความรู้สู่การสร้างสรรค์ 
2. โครงการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยในศตวรรษที่ 
21 ด้วยละครเวทีสร้างสรรค์ 
3. โครงการโรงเรียนต้นแบบ ห้องเรียนสร้างสรรค์ ปรับห้องเรียน 
เปลี่ยนห้องรู้ สู่ห้องคิด 
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3. Collaboration teamwork and 
leadership Skills ทักษะความร่วมมือ 
การท างานเป็นทีม และภาวะผู้น า 
 

1. โครงการร่วมออกค่ายครุศาสตร์อีสานเหนืออาสาพัฒนาท้องถิ่น 
ครั้งที่ 16  
2. โครงการสนับสนุนการแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
3. โครงการ EDU Ambassador Contest 2018  
4. โครงการค่ายครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์สัมพันธ์ ครั้งที่ 17 

4.Cross-cultural Understanding 
Skills ทักษะความเข้าใจความแตกต่าง
ทางวัฒนธรรม และกระบวนการคิดข้าม
วัฒนธรรม 

1. โครงการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยในศตวรรษที่ 
21 ด้วยละครเวทีสร้างสรรค์ 

5.Computing and ICT literacy 
Skills ทักษะทางคอมพิวเตอร์และการ
รู้เท่าทันเทคโนโลยี 

1. โครงการเสริมสร้างประสบการณ์และเรียนรู้สารสนเทศด้าน ICT 
ของนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 
2. โครงการการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับนักศึกษาปฐมวัย
ในศตวรรษท่ี 21 

6. Communication Information 
and Media literacy skills ทักษะการ
สื่อสารและการรู้เท่าทันสื่อ 
 

1. โครงการบูรณาการความรู้สู่การสร้างสรรค์ 
2. โครงการส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ 
3. โครงการมหกรรมตุ้มโฮมวิชาการงานวัด วันเด็ก ภาษาไทย 
4. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยของ
นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ประจ าปีการศึกษา 2561 

7.Career and Learning Skills ทักษะ
ทางอาชีพและการเรียนรู้ 

1. โครงการโรงเรียนต้นแบบ ห้องเรียนสร้างสรรค์ ปรับห้องเรียน 
เปลี่ยนห้องรู้ สู่ห้องคิด 
2. ติวสอบบรรจุครูผู้ช่วย 
3. โครงการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นครูวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2 

8.Compassion มีคุณธรรมจริยธรรม  
 

1. โครงการจัดการเรียนรู้ครูปฐมวัยใส่ใจคุณธรรมน้อมน าความดีมี
จิตสาธารณะ 
2. โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมของคณะฯ  

 
3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา 
ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษา ได้แก่โครงการ อบรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพ
การศึกษาแก่นักศึกษาภายในสถาบัน ปีการศึกษา 2561 (คศน.1.6-2-7) มีการน าผู้น านักศึกษาทั้งสภา
นักศึกษา หัวหน้าสาขาเข้าร่วมอบรมด้วยซึ่งได้น ามาถ่ายทอดลงสู่สโมสรนักศึกษา  
 
4. ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการมีการประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและน าผลการ
ประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงานครั้งต่อไป 

ทุกกิจกรรมตามข้อ 2 ที่ด าเนินการมีการรายงานผลการด าเนินโครงการ  ตามวัตถุประสงค์ของ
กิจกรรม โดยน าผลการประเมินเข้าที่ประชุมกรรมการบริหารคณะฯ เพ่ือพิจารณาและปรับปรุงโครงการเป็น
แผนปฏิบัติราชการด้านการพัฒนาคณะฯ ปีงบประมาณ  2563 ซึ่งผ่านคณะกรรมการประจ าคณะและสภา
มหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว 



45 
 

 
 
 
 
5. ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มีการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการ
จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา โดยพิจารณาความสอดคล้องกันของวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดของแต่โครงการ และ
ได้จัดท าสรุปรายงานผลการประเมินครบทุกโครงการ/กิจกรรม 
5. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มีการน าผลการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
แผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 เข้าที่
ประชุมคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 โดยคณะกรรมการให้น าผล
การประเมินมาปรับปรุงแก้ไข แผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2562 
 นอกจากนี้ในแผนการพัฒนาด้านการผลิตบัณฑิตก็ได้บรรจุนโยบาย เป้าหมาย และตัวชี้วัดที่ชัดเจน  
 
 

ผลการประเมินตนเอง 

ผลการประเมิน 
ปีท่ีแล้ว 

เป้าหมาย 

 

คะแนนประเมินตนเอง 
 

บรรลุเป้าหมาย 
(,) 

เป้าหมาย 
ปีถัดไป 

- 4 คะแนน 3  คะแนน  5 คะแนน 
 
 
รายการหลักฐาน 

หมายเลข รายการหลักฐาน 
คศน.1.6.1-1 

 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนานักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2561 

คศน. 1.6.1-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนานักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรม
การศึกษา ครั้งที่ 1/2561 (วันที่ 3 พฤศจิกายน 2561) 

คศน.1.6.1-4 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 
ประชุมครั้งที่ 2/2561  วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2561 

คศน.1.6.2-1  สรุปผลการด าเนินงานโครงการครุศาสตร์ร่วมใจแต่งชุดพ้ืนเมืองสวดมนต์วันศุกร์ 
คศน.1.6-2-2  สรุปผลการด าเนินงานโครงการถอดบทเรียนกิจกรรมสโมสรนักศึกษาจากพ่ีสู่น้อง 
คศน.1.6-2-3 

 
สรุปผลการด าเนินงาน 
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาและเสริมทักษะทางปัญญา แก่นักศึกษาคณะครุศาสตร์ 
ประจ าปีการศึกษา 2561   

คศน.1.6-2-4  สรุปผลการด าเนินงาน 
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หมายเลข รายการหลักฐาน 
 โครงการร่วมออกค่ายครุศาสตร์อีสานเหนืออาสาพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 16, โครงการค่าย

ครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์สัมพันธ์ ครั้งที่ 17,โครงการสนับสนุนการแข่งขั้นกีฬาภายใน
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ,โครงการ EDU Ambassador Contes 2018 

คศศ.1.6-2-5 
 

สรุปผลการด าเนินงาน 
โครงการเตรียมความ 
พร้อมน้องใหม่สู่รั้วครุศาสตร์ 

คศน.1.6-2-6  
 

สรุปผลการด าเนินงาน 
โครงการค่ายครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์สัมพันธ์ ครั้งที่ 17 

คศน.1.6-2-7  
 

สรุปผลการด าเนินงานโครงการ อบรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษา
แก่นักศึกษาภายในสถาบัน ปีการศึกษา 2561 

คศน.1.6.3-1 สรุปผลการด าเนินงานโครงการถอดบทเรียนกิจกรรมสโมสรนักศึกษาจากพ่ีสู่น้อง 
คศน.1.6.4-1 รายงานผลการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนพัฒนา 

กิจกรรมนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 
คศน.1.6.5-1 รายงานผลการประชุมคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา  

ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 27 พฤษภาคม 2562  
คศน.1.6.5-2 แผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา  

ประจ าปีการศึกษา 2562 
 
 

ผู้รับผิดชอบ 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : 
       1. นายปัญญา  เถาว์ชาลี 
 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน  
1.นางสาวนาตยา  หกพันนา   
2.นายรศรงค์  พัฒนอนุสรณ์   
3.นายวัชรวร  วงศ์กัณหา    
4.นายนันทณัฏฐ์  เวียงอินทร์   
5.นายตะวัน ทองสุข    
6.นางสาวสมใจ  ภูครองทุ่ง 
7.นายปนพงศ์ งามมาก 
8.นายวิจิตร  ศิริกิจ 
9.นายสัณห์  แทบพล 

 
รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา  องค์ประกอบท่ี 1 
จุดเด่น 
1.  มีกิจกรรมส าหรับนักศึกษาอย่างเหมาะสมและครบถ้วนทุกด้าน 
2.  มีการให้บริการแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีอย่างมีคุณภาพและเกิดประโยชน์แก่ผู้รับบริการ 
โอกาสในการพัฒนา 
1.  ควรจัดท าแผนส่งเสริมพัฒนาให้อาจารย์ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกโดยอาจมีทุนสนับสนุนในการศึกษา



47 
 

เล่าเรียน 
2.  คณะควรมีมาตรการส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์พัฒนาตนเองเพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ   
นอกจากนี้อาจจะมีระบบพี่เลี้ยง  โครงการอบรมและงบประมาณสนับสนุนในการจัดท าผลงานทางวิชาการ 
3.  สัดส่วนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่ออาจารย์ประจ าอยู่ในเกณฑ์ที่สูงมาก ดังนั้นควรพิจารณาหากรอบ
อัตราก าลังส าหรับอาจารย์ประจ าเพิ่มขึ้น 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มำตรฐำนท่ี 2 ด้ำนกำรวิจยัและนวตักรรม 

 คณะมผีลงานวจิยัทีเ่ป็นการสรา้งและประยกุตใ์ชอ้งคค์วามรูใ้หม ่ สรา้งสรรค ์ นวตักรรมหรอื
ทรพัยส์นิทางปญัญา ทีเ่ชื่อมโยงกบัสภาพเศรษฐกจิ สงัคม ศลิปวฒันธรรม หรอืสิง่แวดลอ้ม ตาม
ศกัยภาพและอตัลกัษณ์ของคณะ มเีครอืขา่ยความรว่มมอืระหว่าง มหาวทิยาลยั องคก์รภาครฐัหรอื
เอกชนทัง้ในหรอืต่างประเทศ ผลงานวจิยัและนวตักรรมตอบสนองยทุธศาสตรช์าต ิ ความตอ้งการจ าเป็น
ของสงัคม ชุมชน ภาครฐัและเอกชน และประเทศ ผลลพัธข์องการวจิยัและนวตักรรมมผีลกระทบสงูต่อ
การพฒันาผูเ้รยีน การสรา้งคุณภาพชวีติ หรอืการสรา้งโอกาส มลูค่าเพิม่ และขดีความสามารถของ
ประเทศในการแขง่ขนัระดบันานาชาต ิ
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ตวับ่งช้ี จ ำนวน 4 ตวับ่งช้ี คือ 

ตวับ่งช้ีท่ี 
ผลประเมินตนเอง 

คะแนน  ระดบัคณุภำพ 

2.1 ระบบและกลไกการบรหิารและพฒันางานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรคห์รอื
นวตักรรม (ตวับ่งชี้ของสกอ.ที ่2.1 ระดบัคณะ) 

4 ด ี

2.2 เงนิสนบัสนุนงานวจิยัและงานสรา้งสรรค ์(ตวับ่งชี้ของสกอ.ที ่2.2 ระดบั
คณะ) 

4.61 ดมีาก 

2.3 ผลงานวชิาการของอาจารยป์ระจ าและนกัวจิยั (ตวับ่งชี้ของสกอ.ที ่2.3 
ระดบัคณะ)  

5 ดมีาก 

2.4 ผลงานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรคห์รอืนวตักรรม ทีต่อบสนองยทุธศาสตร์
ชาต ิหรอืยทุธศาสตรว์จิยัของมหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์ หรอืความตอ้งการของ
สงัคมในเขตจงัหวดักาฬสนิธุท์ีเ่กดิจากเครอืข่ายความร่วมมอืระหว่าง
สถาบนัอุดมศกึษากบัองคก์รภาครฐัหรอืองคก์รภาคเอกชนทัง้ในหรอื
ต่างประเทศ (ตวับ่งชี้ใหม่) 

5 ดมีาก 

เฉล่ีย 4 ตวับ่งช้ี 4.65 ดีมำก 

 
 
 
 
 
 
 
ตวับ่งช้ีท่ี 2.1  ระบบและกลไกกำรบริหำรและพฒันำงำนวิจยัหรืองำนสร้ำงสรรคห์รือ
นวตักรรม 

(ตวับ่งชี้ของสกอ.ที ่2.1 ระดบัคณะ)  

ชนิดของตวับ่งช้ี  กระบวนการ 

กำรคิดรอบปี  ปีการศกึษา 2561 

ค ำอธิบำยตวับ่งช้ี  
สถาบนัอุดมศกึษาตอ้งมกีารบรหิารจดัการงานวจิยัและงานสรา้งสรรคแ์ละนวตักรรมทีม่คีุณภาพ          

โดยมีแนวทางการด าเนินงานที่เป็นระบบและมีกลไกส่งเสริมสนับสนุนครบถ้วนเพื่อให้สามารถ
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ด าเนินการไดต้ามแผนทีก่ าหนดไว้ ทัง้การสนับสนุนด้านการจดัหาแหล่งทุนวจิยัและการจดัสรรทุนวจิยั
จากงบประมาณของมหาวทิยาลยัใหก้บับุคลากร ส่งเสรมิพฒันาสมรรถนะแก่อาจารยแ์ละนักวจิยั การ
สนบัสนุนทรพัยากรทีจ่ าเป็น ซึง่รวมถงึทรพัยากรบุคคล ทรพัยากรการเงนิ เครื่องมอือุปกรณ์ทีเ่กี่ยวขอ้ง
ต่างๆ ตลอดจนจดัระบบสรา้งขวญัและก าลงัใจแก่นักวจิยัอย่างเหมาะสม ตลอดจนมรีะบบและกลไกเพื่อ
ช่วยในการคุม้ครองสทิธิข์องงานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรคห์รอืนวตักรรมทีน่ าไปใชป้ระโยชน์ 

เกณฑก์ำรประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มกีารด าเนินการ  
1 ขอ้ 

มกีารด าเนินการ 
2 ขอ้ 

มกีารด าเนินการ    
3 - 4 ขอ้ 

มกีารด าเนินการ 
5 ขอ้ 

มกีารด าเนินการ 
6 ขอ้ 

 
ผลกำรด ำเนินงำน 
1. มีระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรงำนวิจยัท่ีสำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ในกำรบริหำรงำนวิจยั
หรืองำนสร้ำงสรรคห์รือนวตักรรม 

คณะศกึษาศาสตรแ์ละนวตักรรมการศกึษามกีารด าเนินงานตามระบบและกลไกของ
มหาวทิยาลยัฯ ทีร่ะบุในคู่มอืการบรหิารงานวจิยั (คศน.2.1-1-1) มาก าหนดเป็นกลไกการด าเนินงาน 
(คศน.2.1-1-2) โดยมเีวบ็ไซตท์ีส่ามารถเชื่อมโยงกบัขอ้มลูระบบบรหิารงานวจิยัของมหาวทิยาลยัฯ 
(คศน.2.1-1-3)  เพื่อใหส้ามารถเขา้ถงึขอ้มลูได ้ และจะใชร้ะบบสารสนเทศดงักล่าวในการปฏบิตังิาน 
วางแผนด าเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 

2.สนับสนุนพนัธกิจด้ำนกำรวิจยัหรืองำนสร้ำงสรรคห์รือนวตักรรมอย่ำงน้อยในประเดน็ต่อไปน้ี    
คณะศกึษาศาสตรแ์ละนวตักรรมการศกึษา ไดม้กีารสนับสนุนพนัธกจิดา้นการวจิยัหรอืงานสรา้งสรรค์
ตามอตัลกัษณ์ในประเดน็ต่อไปนี้                                                                                                                                                 
ประเดน็สนับสนุนพนัธกิจฯ ผลกำรด ำเนินงำน 
1.ห้องปฏิบัติการหรือห้อ ง
ปฏิบัติงานสร้างสรรค์ หรือ
หน่วยวจิยั หรอืศูนยเ์ครื่องมอื 
หรือศูนย์ให้ค าปรึกษาและ

   คณะฯ มหีอ้งปฏบิตัแิละหอ้งปฏบิตังิานทีห่ลากหลาย ประกอบดว้ย 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องสืบค้นคณะฯ ห้อง SMART 
CLASSROOM หอ้งผลติสื่อและนวตักรรม หอ้งปฏบิตังิานของแต่ละ
สาขาฯ  ที่อ านวยความสะดวกให้บุคลากรและนักศึกษาสามารถ
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สนับสนุนการวิจัยหรืองาน
สรา้งสรรคห์รอืนวตักรรม 

ศึกษาค้นคว้าปฏิบัติการวิจ ัยหรือค้นคว้างานวิจัยและค าปรึกษา
สนบัสนุนการวจิยั (คศน.2.1-2-1)  

 
2.ห้องสมุดหรอืแหล่งค้นคว้า
ข้อมูลสนับสนุนการวิจยัหรือ
งานสรา้งสรรคห์รอืนวตักรรม 

มหีอ้งสมดุกลางของมหาวทิยาลยัฯ และหอ้งสมุดของคณะ เป็นแหล่ง
เรยีนรูแ้ละอ านวยความสะดวกอาจารย ์ในการท างานวจิยั และห้อง
สารสนเทศของคณะฯ (คศน.2.1-2-3) 

3.สิง่อ านวยความสะดวกหรอื
การรักษาความปลอดภัยใน
การวิจัยหรือการผลิตงาน
สร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม 
เ ช่ น  ร ะ บ บ เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ ระบบรกัษาความ
ปลอดภยัในหอ้งปฏบิตักิาร     

มีระบบฐานข้อมูลงานวิจัย เพื่อใช้เป็นช่องทางในการเผยแพร่
ผลงานวจิยัของนกัวจิยัและประชาสมัพนัธข์อ้มลูข่าวสารดา้นการวจิยั  
เช่น ข่าวสารการอบรม สมัมนา  ข่าวสารด้านทุนวจิยัเพื่อให้นักวจิยั
และผูส้นใจไดร้บัทราบข่าวสารต่าง ๆ บนเวบ็ไซต์ (คศน.2.1-2-3) มี
ฐานขอ้มูลบทความวชิาการที่สามารถสบืค้นผ่านระบบออนไลน์ของ
มหาวิทยาลัย และสถาบนัมรีะบบเทคโนโลยสีารสนเทศที่อ านวย
ความสะดวกในการวจิยั มเีครื่องมอืสนับสนุนในการพฒันานวตักรรม 
เช่น ห้องปฏบิตักิารสอน SMART CLASSROOM หอ้งปฏบิตักิาร
ของแต่ละหลกัสตูร เป็นตน้  
 

4.กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริม
งานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์
หรือนวัตกรรม เช่น การจัด
ประชุม 
วิช าก า รห รือ ก า ร ร่ ว มจัด
ประชุมวิชาการหรือร่วมจัด
แสดงผลงานวิจัยหรืองาน
สรา้งสรรคห์รอืนวตักรรม 

คณะศกึษาศาสตรแ์ละนวตักรรมการศกึษา ไดส้นับสนุนใหค้ณาจารย์
เข้าร่วมกิจกรรมวิชาการ การประชุมวิชาการและน าเสนอผลงาน
วชิาการ โดยการอนุมตังิบประมาณเพื่อให้คณาจารยแ์ละนักศกึษา
เข้าร่วมน าเสนอผลงานทางวชิาการ ร่วมประชุมทางวชิาการอย่าง
สม ่าเสมอ(คศน.2.1-2-4) 

                                                                                                                                                  
  
3. จดัสรรงบประมำณเพ่ือเป็นทุนวิจยัหรืองำนสร้ำงสรรคห์รือนวตักรรม 
 คณะศึกษาศาสตร์และนวตักรรมการศึกษา ได้รบัการจดัสรรทุนสนับสนุนวจิยัจ านวน 70,000 
บาท ในโครงการสนบัสนุนวจิยัภายใน คณะศกึษาศาสตรแ์ละนวตักรรมการศกึษา  (คศน.2.1-3-1) 
 
4.จดัสรรงบประมำณเพ่ือสนับสนุนกำรเผยแพร่ผลงำนวิจยัหรืองำนสร้ำงสรรคห์รือนวตักรรมใน
กำรประชุมวิชำกำรหรือกำรตีพิมพใ์นวำรสำรระดบัชำติหรือนำนำชำติ 

คณะศึกษาศาสตร์และนวตักรรมการศึกษาได้สนับสนุนงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
สนับสนุนให้นักวจิยัเดนิทางไปเผยแพร่ผลงานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรค์ในการประชุมวชิาการหรอืการ
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ตพีมิพใ์นวารสารระดบัชาตหิรอืนานาชาต ิประกอบไปดว้ยค่าใชจ้่ายต่าง ๆ อาท ิเช่น ค่าพาหนะ ค่าเบีย้
เลี้ยง ค่าที่พกั ค่าลงทะเบียน เป็นต้น จะปรากฏในรูปของค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และ
ค่าใช้จ่ายโครงการที่เกี่ยวกบัการเผยแพร่ผลงานวจิยั โดยสนับสนุนการเดนิทางไปราชการ ในรูปแบบ
ของโครงการ ดว้ยงบประมาณเงนิรายได ้
 
5.มีกำรพฒันำสมรรถนะอำจำรย์และนักวิจยัมีกำรสร้ำงขวญัและก ำลงัใจตลอดจนยกย่อง
อำจำรยแ์ละนักวิจยัท่ีมีผลงำนวิจยัหรืองำนสร้ำงสรรคห์รือนวตักรรมดีเด่น 
คณะศกึษาศาสตรแ์ละนวตักรรมการศกึษา ไดด้ าเนินการพฒันาศกัยภาพดา้นวจิยัหรอืงานสรา้งสรรค ์ 

1) มกีารพฒันาสมรรถนะอาจารย์และนักวจิยัโดยการสนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมอบรมการรบั

ความรูด้้านการวจิยั ทัง้ในด้านทฤษฎแีละปฏบิตั ิเขา้ร่วมโครงการสมัมนาเตรยีมขอ้เสนอวจิยั 

สกว.ท้องถิน่กบัมหาวทิยาลยั โดยมกีารสมัมนาเพื่อสรา้งความเขา้ใจเกี่ยวกบัการวจิยั เชญิผู้มี

ส่วนไดส้่วนเสยีมาใหข้อ้มลู อาจารยใ์นคณะไดเ้สนอโครงการวจิยัและไดร้บังบประมาณอุดหนุน

การวจิยั  

2) โครงการจดัการความรูด้า้นการวจิยั คณะฯเชญิ รศ.ดร.ประสาท เนืองเฉลมิ มาเป็นผูด้ าเนินการ 

KM โดยคณาจารยใ์หเ้ขา้รว่มโครงการจดัการความรูด้า้นการวจิยั เพื่อใหบุ้คลากรมคีวามรูค้วาม

เขา้ใจเกี่ยวกบัการจดัการความรูด้า้นการวจิยั และสามารถน าไปสู่การพฒันาเคา้โครงวจิยัและ

เสนอทุนวจิยัภายในของคณะในปีงบประมาณ 2563 ได ้(คศน.2.1-5-1) 

3) คณะฯไดส้่งเสรใิห้คณาจารยท์ี่สนใจพฒันาตนเอง เขา้ร่วมโครงการอบรมต่าง ๆ เช่น โครงการ

สมันาการจดัการเรยีนรูใ้นระดบัอุดมศกึษา (SOTOL) ณ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ เจา้

คุณทหารลาดกระบงั เป็นตน้  

4) มกีารยกย่องอาจารยท์ี่มผีลงานวจิยัหรอืงานสร้างสรรค์ดเีด่น โดยการมอบรางวลัทัง้ในระดบั

มหาวทิยาลยัและระดบัคณะ เช่น รางวลัอาจารยด์เีด่นดา้นการพฒันาตนเอง  ประกอบดว้ย ผศ.

อนุชา พมิศักดิ ์และผศ.ณิชาภาท์ กนัขุนทศ มกีารมอบรางวลัครูดศีรคีรุศาสตร์ด้านการสอน

ใหก้บัอาจารย ์   ชุลดิา เหมตะศลิป์ อาจารยร์ศรงศ ์พฒันาอนุสรณ์ อาจารยน์คนิทร พฒันชยั ใน

งานวนัครูของคณะฯ  และมกีารยกย่องผ่านเวบ็ไซต์เพื่อเป็นขวญัก าลงัใจในการปฏบิตัหิน้าที่

ต่อไป (คศน.2.1-5-2) 

6.มีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในกำรคุ้มครองสิทธ์ิของงำนวิจยัหรืองำนสร้ำงสรรค์หรือนวตักรรม
ท่ีน ำไปใช้ประโยชน์และด ำเนินกำรตำมระบบท่ีก ำหนด 

คณะศกึษาศาสตรแ์ละนวตักรรมการศึกษา ด าเนินงานตามระบบและกลไกของมหาวทิยาลยั
กาฬสนิธุ์ ที่ระบุในคู่มอืการบรหิารงานวจิยั (คศน.2.1  - 6-1) มาก าหนดเป็นกลไกการด าเนินงาน (คศน.
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2.1-6-2) เพื่อช่วยในการคุม้ครองสทิธิข์องงานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรคท์ีน่ าไปใชป้ระโยชน์และด าเนินการ
ตามระบบทีก่ าหนด โดยมคีณะกรรมการระดบัคณะ และระดบัมหาวทิยาลยัในการก ากบัดแูล 
 
ผลกำรประเมินตนเอง 

ผลกำรประเมิน 
ปีท่ีแล้ว 

เป้ำหมำย 
 

คะแนนประเมินตนเอง 
 

บรรลเุป้ำหมำย 
 (,) 

เป้ำหมำย 
ปีถดัไป 

5 คะแนน 5 คะแนน 4 คะแนน  5 
 
รายการหลักฐาน 

หมายเลข รายการหลักฐาน 
คศน.2.1-1-1 คู่มอืบรหิารจดัการงานวจิยั 
คศน.2.1-1-2 ค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการงานบรกิารวชิาการ วจิยัและพฒันานวตักรรม ของคณะ

ศกึษาศาสตรแ์ละนวตักรรมการศกึษา 
คศน.2.1-1-3 เวบ็ไซตท์ีส่ามารถเชื่อมโยงกบัขอ้มลูระบบบรหิารงานวจิยัของมหาวทิยาลยั    
คศน.2.1-2-1 ภาพถ่ายหอ้งปฏบิตักิารคอมพวิเตอรค์ณะศกึษาศาสตรแ์ละนวตักรรมการศกึษา   
คศน.2.1-2-2 ภาพถ่ายหอ้งสมดุกลาง มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ ์ 
คศน.2.1-2-3 Print Screen เวบ็ไซตส์ถาบนัวจิยัและพฒันามหาวทิยาลยักาฬสนิธุ ์ทีใ่ช้เป็น

ฐานขอ้มลูการวจิยั 
คศน.2.1-2-4  บนัทกึขอ้ความขอไปราชการเพื่อน าเสนอวจิยั 

คศน.2.1-3-1 เอกสารใบจดัสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2562 
คศ.2.1-4-1 ส าเนาบนัทกึขอ้ความขออนุญาตเดนิทางไปราชการ 

1) ผศ.ดร.อญัญปารย ์ศลิปะนิลมาลย ์

2) อ.บดนิทร ์มงคลสนิ ฯลฯ 

คศ.2.1-4-2 เอกสารใบจดัสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2562 
คศน.2.1-5-1 เกยีรตบิตัรเขา้รว่มอบรมโครงการจดัการความรูด้า้นการวจิยั เพื่อใหบุ้คลากรมี

ความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการจดัการความรูด้า้นการวจิยั 
คศน.2.1-5-2 เวบ็ไซตค์ณะศกึษาศาสตรแ์ละนวตักรรมการศกึษา 
คศน.2.1-6-1 คู่มอืบรหิารจดัการงานวจิยัของมหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์ 
คศน.2.1-6-2 ค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการงานบรกิารวชิาการ วจิยัและพฒันานวตักรรม ของคณะ

ศกึษาศาสตรแ์ละนวตักรรมการศกึษา 
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ผูร้บัผิดชอบ 
ผูก้  ำกบัดแูลตวับ่งช้ี : 
       ผูช่้วยศาสตราจารยอ์นุชา พมิศกัดิ ์
       โทร. 088-746-6551 

ผูจ้ดัเกบ็รวบรวมข้อมลู/รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน : 
          นายจริพงษ์ กาแกว้ 
          โทร. 099-664-5937 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตวับ่งช้ีท่ี 2.2 เงินสนับสนุนงำนวิจยัและงำนสร้ำงสรรค์ (ตวับ่งชี้ของสกอ.ที ่2.2 ระดบั

คณะ)  

ชนิดชองตวับ่งช้ี ปจัจยัน าเขา้ 

กำรคิดรอบปี  ปีงบประมาณ 

ค ำอธิบำยตวับ่งช้ี  
ปจัจยัส าคญัทีส่่งเสรมิสนับสนุนใหเ้กดิการผลติงานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรคใ์นสถาบนัอุดมศกึษา 

คือ เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ดังนัน้ มหาวิทยาลัยจึงต้องจัดสรรเงินจากภายใน
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มหาวทิยาลยั และทีไ่ดร้บัจากภายนอกมหาวทิยาลยัเพื่อสนับสนุนการท าวจิยัหรอืงานสรา้งสรรค์อย่างมี
ประสทิธภิาพตามสภาพแวดลอ้มและจดุเน้นของมหาวทิยาลยั 
 นอกจากนัน้ เงนิทุนวจิยัหรอืงานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัจากแหล่งทุนภายนอกมหาวทิยาลยัยงัเป็นตวั
บ่งชีท้ีส่ าคญั ทีแ่สดงถงึศกัยภาพดา้นการวจิยัของคณะโดยเฉพาะทีอ่ยูใ่นกลุ่มทีเ่น้นการวจิยั 

เกณฑก์ำรประเมิน  
แปลงจ านวนเงนิต่อจ านวนอาจารยป์ระจ าและนกัวจิยัประจ าเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 

 
เกณฑเ์ฉพำะกลุ่ม ข และ ค 2 จ าแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวชิา 
 กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี จ านวนเงนิสนบัสนุนงานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรค์
จากภายในและภายนอกมหาวทิยาลยัทีก่ าหนดใหเ้ป็นคะแนนเตม็ 5 = 60,000 บาทขึน้ไปต่อคน 
  กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตรส์ุขภำพ จ านวนเงนิสนับสนุนงานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรค์จาก
ภายในและภายนอกสถาบนัทีก่ าหนดใหเ้ป็นคะแนนเตม็ 5 = 50,000 บาท 
ขึน้ไปต่อคน 
 กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสงัคมศำสตร ์ จ านวนเงนิสนับสนุนงานวิจยัหรอืงาน
สรา้งสรรค์จากภายในและภายนอกมหาวทิยาลยัทีก่ าหนดใหเ้ป็นคะแนนเตม็ 5 = 25,000 บาทขึน้ไปต่อ
คน   

สตูรกำรค ำนวณ  

 
1. ค านวณจ านวนเงนิสนับสนุนงานวจิยัหรอืงานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกมหาวทิยาลยัต่อ
จ านวนอาจารยป์ระจ าและนกัวจิยั 

จ านวนเงนิสนบัสนุนงานวจิยั 
= 

 จ านวนเงนิสนบัสนุนงานวจิยัจากภายในและ
ภายนอก 

 

 จ านวนอาจารยป์ระจ าและนักวจิยั  
 
2. แปลงจ านวนเงนิทีค่ านวณไดใ้นขอ้ 1เทยีบกบัคะแนนเตม็ 5 
 

คะแนนทีไ่ด ้
= 

จ านวนเงนิสนบัสนุนงานวจิยัฯจากภายในและภายนอก 
x 5 

จ านวนเงนิสนบัสนุนงานวจิยัฯทีก่ าหนดใหเ้ป็นคะแนนเตม็ 5 
 
 
สรปุคะแนนท่ีได้ในระดบัคณะ : คะแนนระดบัคณะ = ค่าเฉลีย่ของคะแนนทีไ่ดข้องทุกกลุ่มสาขาวชิา
ในคณะ 
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หมำยเหต ุ 
 1. จ ำนวนอำจำรยแ์ละนักวจิยัให้นับตำมปีกำรศกึษำและนับเฉพำะทีป่ฏบิตังิำนจรงิไม่นับรวมผู้
ลำศกึษำต่อ 
 2. ให้นับจ ำนวนเงนิทีม่กีำรลงนำมในสญัญำรบัทุนในปีงบประมำณนัน้ๆ ไม่ใช่จ ำนวนเงนิที ่
เบกิจำ่ยจรงิ 
 3. กรณทีีม่หีลกัฐำนกำรแบ่งสดัส่วนเงนิสนับสนุนงำนวจิยั ซึง่อำจเป็นหลกัฐำนจำกแหล่งทุนหรอื
หลกัฐำนจำกกำรตกลงรว่มกนัของมหำวทิยำลยัทีร่่วมโครงกำร ใหแ้บ่งสดัส่วนเงนิตำมหลกัฐำนทีป่รำกฏ 
กรณทีีไ่มม่หีลกัฐำน ใหแ้บ่งเงนิตำมสดัส่วนผูร้ว่มวจิยัของแต่ละคณะ  
 4. กำรนับจ ำนวนเงนิสนับสนุนโครงกำรวจิยั สำมำรถนับเงนิโครงกำรวจิยัสถำบนัทีไ่ดล้งนำมใน
สญัญำรบัทุนโดยอำจำรยป์ระจ ำหรอืนักวจิยั แต่ไม่สำมำรถนับเงนิโครงกำรวจิยัสถำบนัทีบุ่คลำกรสำย
สนบัสนุนทีไ่มใ่ช่นกัวจิยัเป็นผูด้ ำเนินกำร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผลกำรด ำเนินงำน 
ทุนจำกภำยในสถำบนั งบประมำณแผน่ดิน + งบประมำณรำยจ่ำยเงินรำยได้ (วิจยัสถำบนั) 

ท่ี 
ช่ือเจ้ำของ 

โครงกำรวิจยั/
งำนสร้ำงสรรค ์

ช่ือโครงกำรวิจยั/งำน
สร้ำงสรรค ์

วนัเดือนปีท่ีเซน็
สญัญำ 

รบัทุนและ
ระยะเวลำของ
โครงกำรวิจยั 

จ ำนวนเงิน 
ท่ีมีกำรเซน็
สญัญำรบั

ทุน 

สดัส่วน 
เงิน

สนับสนุน 
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ท่ี 
ช่ือเจ้ำของ 

โครงกำรวิจยั/
งำนสร้ำงสรรค ์

ช่ือโครงกำรวิจยั/งำน
สร้ำงสรรค ์

วนัเดือนปีท่ีเซน็
สญัญำ 

รบัทุนและ
ระยะเวลำของ
โครงกำรวิจยั 

จ ำนวนเงิน 
ท่ีมีกำรเซน็
สญัญำรบั

ทุน 

สดัส่วน 
เงิน

สนับสนุน 

กลุ่มสาขาวชิาสงัคมศาสตร ์
1 นางสาวนคินทร 

พฒันชยั 
การพฒันาระบบ
ผูเ้ชีย่วชาญการใช้
สมนุไพรรกัษาโรคบน
ฐานความรูภู้มปิญัญา
สุขภาพโดยปราชญ์
ชาวบา้นในเขตพืน้ที่
อ าเภอเขาวงจงัหวดั 

ระยะเวลาทีท่ า
สญัญา 7 
พฤศจกิายน 2560 
-30 กนัยายน 
2561 

255,000 30% 

 นางสาวนคินทร 
พฒันชยั 

การคดัเลอืกปจัจยัเสีย่ง
ของโรคความดนัโลหติ
สงูดว้ยฟซัซเีอนโทรปี
รว่มกบัเครือ่งจกัร
เรยีนรูเ้อก็ซท์รมี
กรณศีกึษา: เขตพืน้ที่
อ าเภอนามนและ
อ าเภอสมเดจ็ จงัหวดั
กาฬสนิธุ ์

ระยะเวลาทีท่ า
สญัญา 7 
พฤศจกิายน 2560 
-30 กนัยายน 
2561 

238,000 60% 

2 นางสาวจีรนันท ์
วชัรกุล 

โครงการวจิยัการ
พฒันาสื่อมลัตมิเีดยี 
ส่งเสรมิความรูแ้ก่เดก็
ปฐมวยั เรือ่งขา้ว
อนิทรยี ์จงัหวดั
กาฬสนิธุ ์
 

ระยะเวลาทีท่ า
สญัญา 7 
พฤศจกิายน 2560 
-30 กนัยายน 
2561 

297,500 80% 

3 น า ย อั ง ค า ร 
อนิทนิล 

การศกึษา
ปรากฏการณ์ขดัขวาง
แบบคบูลอมบแ์ละ
แผนภาพเสถยีรใน
รปูแบบสีค่วอมตมัดอท

ระยะเวลาทีท่ า
สญัญา 7 
พฤศจกิายน 2560 
-30 กนัยายน 
2561 

340,000 50% 
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ท่ี 
ช่ือเจ้ำของ 

โครงกำรวิจยั/
งำนสร้ำงสรรค ์

ช่ือโครงกำรวิจยั/งำน
สร้ำงสรรค ์

วนัเดือนปีท่ีเซน็
สญัญำ 

รบัทุนและ
ระยะเวลำของ
โครงกำรวิจยั 

จ ำนวนเงิน 
ท่ีมีกำรเซน็
สญัญำรบั

ทุน 

สดัส่วน 
เงิน

สนับสนุน 

ดว้ยวธิกีารฟงักช์นันลั
อนิทกิรลัฟอรม์เูลชนั 

4 นางสาววรรณ
ธดิา ยลวลิาศ 

รปูแบบการบรูณาการ
การมสี่วนรว่มระหว่าง
หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง
ในการก าหนดนโยบาย
การดแูลผูส้งูอายใุน
จงัหวดักาฬสนิธุ ์

ระยะเวลาทีท่ า
สญัญา 7 
พฤศจกิายน 2560 
-30 กนัยายน 
2561 

349,800 10% 

 นางสาววรรณ
ธดิา ยลวลิาศ 

การพฒันารปูแบบ
เทคโนโลยสีารเทศกบั
การท่องเทีย่วเชงิ
วฒันธรรมไทย-ลาว-
เวยีดนามในพืน้ที่
เศรษฐกจิพเิศษ : 
หนองคาย นครพนม 
มกุดาหาร 

ระยะเวลาทีท่ า
สญัญา 7 
พฤศจกิายน 2560 
-30 กนัยายน 
2561 

325,000 10% 

รวม 1,805,300 1,083,180 
 
 
 
 
 
เงินสนับสนุนงำนวิจยัหรืองำนสร้ำงสรรคจ์ำกภำยในและภำยนอก 

คณะ 
กลุ่ม

สำขำวิชำ 

จ ำนวนอำจำรย์
ประจ ำและ

นักวิจยัทัง้หมด 

จ ำนวนเงินทุน
วิจยั/งำน

สร้ำงสรรคร์วม 

สดัส่วนงบต่อ
จ ำนวน
อำจำรย ์

คะแนน
เฉล่ีย

ภำพรวม 
ของคณะ 

คณะ กลุ่มสาขาวชิา 47 1,083,180 23,046.38 4.61 
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ศกึษาศาสตร์
และ
นวตักรรม
การศกึษา 

สงัคมศาสตร ์

 รวมทัง้ส้ิน 48 1,083,180  4.61 
ผลกำรประเมินตนเอง 

ผลกำรประเมิน 
ปีท่ีแล้ว 

เป้ำหมำย 
 

คะแนนกำรประเมินตนเอง 
 

บรรลุ
เป้ำหมำย 
 (,) 

เป้ำหมำย 
ปีถดัไป 

1.27 คะแนน 4 4.61  5 
 
รำยกำรหลกัฐำน 

หมำยเลข รำยกำรหลกัฐำน 
คศน. 2.2-1-1 ประกาศมหาวทิยาลยักาฬสนิธุ ์ เรือ่งการจดัสรรงบวจิยั 

 
ผูร้บัผิดชอบ 
ผูก้  ำกบัดแูลตวับ่งช้ี : 
       ผูช่้วยศาสตราจารยอ์นุชา พมิศกัดิ ์
       โทร. 088-746-6551 

ผูจ้ดัเกบ็รวบรวมข้อมลู/รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน : 
          นายจริพงษ์ กาแกว้ 
          โทร. 099-664-5937 

 
 
 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.3  ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย (ตัวบ่งชี้ของสกอ.ที่ 2.3 ระดับคณะ)  

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 

การคิดรอบป ี ปีปฏิทิน 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้   
ผลงานวิชาการเป็นข้อมูลที่ส าคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจ าและนักวิจัยได้สร้างสรรค์ขึ้น

เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่องเป็นผลงานที่มีคุณค่า 
สมควรส่งเสริมให้มีการเผยแพร่และน าไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงวิชาการและการแข่ งขันของประเทศผลงาน
วิชาการอยู่ในรูปของบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI หรือ Scopus หรือตาม
ประกาศ ก.พ.อ.หรือ ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร หรือเป็น
ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้วผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กร
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ระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ ต าราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณา ตาม
เกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว  

เกณฑ์การประเมิน  
แปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยเป็น

คะแนนระหว่าง 0-5 เกณฑ์แบ่งกลุ่มตามสาขาวิชา ดังนี้  

เกณฑ์เฉพาะ กลุ่ม ข และ ค 2 
 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของ
อาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ก าหนดไว้เป็นคะแนนเต็ม 5  = ร้อยละ 30 ขึ้นไป 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ก าหนดไว้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของ
อาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ก าหนดไว้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป 

สูตรการค านวณ 
        1. ค านวณร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยตามสูตร 
 

 ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย  
x 100 

จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยทั้งหมด 
 
 
 
 
 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนที่ได้ = 
 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและ

นักวิจัย  x 5 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ า
และนักวิจัยที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

 
ก าหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการดังนี้ 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 
0.20 - บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
0.40 - บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ - 

ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 
0.60 - บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 
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ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 
0.80 - บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 
1.00 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

ที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ.2556 
- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร 
- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
- ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 
- ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 
- ต าราหรือหนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว  
- ต าราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการ      
แต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

การส่งบทความเพ่ือพิจารณาคัดเลือกให้น าเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์          
(Full Paper) และเมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ ซึ่งสามารถ               
อยู่ในรูปแบบเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 

 
ก าหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ ดังนี้ 
ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
Online 

0.40 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 
0.60 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
0.80 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
1.00 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 

ผลงานสร้างสรรค์ทุกชิ้นต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า 3 คน                     
โดยมีบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยร่วมพิจารณาด้วย 
ผลการด าเนินงาน (ผลงานทางวิชาการ) 

ล าดับ ชื่อบทความ 
ชื่ออาจารย์

ประจ า/นักวิจัย
ประจ า 

ชื่อแหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ เช่น
วารสาร/การประชุมที่ตีพิมพ์/

เผยแพร่,เล่มที,่ปีที ่

วัน/เดือน/
ปี ที่

เผยแพร่ 
ค่าน้ าหนัก 

กลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์ 
1 ผลการใช้สื่อแอนิเมชั่น

อินโฟกราฟิก วิชาการ
สัมมนาคอมพิวเตอร์เพื่อ
การศึกษา ตามกจิกรรม
ส่งเสริมสมรรถนะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(SSPC) 

ผศ.ดร.อัญญปารย์ 
ศิลปนิลมาลย์ 

วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม 
(ฉบับมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์) มหาวิทยาลยั
นครพนม 

2561 0.8 

2 การพัฒนาบทเรียน ผศ.ดร.อัญญปารย์ การประชุมวิชาการระดับชาติ “การ 2561 0.2 
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ล าดับ ชื่อบทความ 
ชื่ออาจารย์

ประจ า/นักวิจัย
ประจ า 

ชื่อแหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ เช่น
วารสาร/การประชุมที่ตีพิมพ์/

เผยแพร่,เล่มที,่ปีที ่

วัน/เดือน/
ปี ที่

เผยแพร่ 
ค่าน้ าหนัก 

กลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์ 
มัลติมีเดีย เร่ือง การสร้าง
แผ่นพับ ด้วย Microsoft 
Publisher ตามกิจกรรม
ส่งเสริมสมรรถนะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ศิลปนิลมาลย์ จัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม” 
มหาวิทยาลัยราชภฏัมหาสารคาม 
(ครั้งที่ 4 ) 

3 การพัฒนาบทเรียน
มัลติมีเดีย เร่ืองการใช้
ภาษาจีนเบื้องต้นตาม
รูปแบบการเรียนรู้แบบสืบ
เสาะหาความรู้ (5E) 

ผศ.ดร.อัญญปารย์ 
ศิลปนิลมาลย์ 

การประชุมวิชาการระดับชาติ “การ
จัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม” 
มหาวิทยาลัยราชภฏัมหาสารคาม 
(ครั้งที่ 4 ) 

2561 0.2 

4 ก า ร พั ฒ น า บ ท เ รี ย น
มัลติมีเดีย  เรื่อง การสร้าง
Flowchart ด้วยโปรแกรม 
Flowgorithm ตาม
กิจกรรมส่งเสริมสมรรถนะ
ก า ร ใ ช้ เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ (SSPC) 

ผศ.ดร.อัญญปารย์ 
ศิลปนิลมาลย์ 

การประชุมวิชาการระดับชาติ “การ
จัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม” 
มหาวิทยาลัยราชภฏัมหาสารคาม 
(ครั้งที่ 4) 

2561 0.2 

5 ก า ร พั ฒ น า บ ท เ รี ย น
มัลติมีเดีย เรื่อง การเขียน
ผั ง ง า น อ อ น ไ ล น์ ด้ ว ย
โปรแกรม draw.io ตาม
กิจกรรมส่งเสริมสมรรถนะ
ก า ร ใ ช้ เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ (SSPC) 

ผศ.ดร.อัญญปารย์ 
ศิลปนิลมาลย์ 

การประชุมวิชาการระดับชาติ “การ
จัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม” 
มหาวิทยาลัยราชภฏัมหาสารคาม 
(ครั้งที่ 4) 

2561 0.2 

6 ก า ร พั ฒ น า บ ท เ รี ย น
มัลติมีเดีย เรื่อง การสร้าง
วี ดี โ อ ด้ ว ย โ ป ร แ ก ร ม 
Adobe Photoshop CS6 
ต า ม กิ จ ก ร ร ม ส่ ง เ ส ริ ม
สมรรถนะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ (SSPC). 

ผศ.ดร.อัญญปารย์ 
ศิลปนิลมาลย์ 

การประชุมวิชาการระดับชาติ “การ
จัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม” 
มหาวิทยาลัยราชภฏัมหาสารคาม 
(ครั้งที่ 4) 

2561 0.2 

7 การพัฒนาบทเรียนสอน
ผ่านเว็บ เรื่อง การสร้าง
อินโฟกราฟิก ด้วยเว็บไซต์ 
Canva ตามกิจกรรม
ส่งเสริมสมรรถนะการใช้
เทค โน โ ลยี ส า รสน เทศ 
(SSPC) 

ผศ.ดร.อัญญปารย์ 
ศิลปนิลมาลย์ 

การประชุมวิชาการน าเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติด้าน
คอมพิวเตอร์ศึกษามหาวิทยาลยั
นครพนม  
(ครั้งที่ 1) 

2561 0.2 

8 การพัฒนาบทเรียนสอน
ผ่ า น เ ว็ บ  เ รื่ อ ง  ก า ร
ออกแบบอุปกรณ์ตกแต่ง
บ้ า น ด้ ว ย โ ป ร แ ก ร ม 
Google  SketchUp ตาม
กิจกรรมส่งเสริมสมรรถนะ
ก า ร ใ ช้ เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ (SSPC) 

ผศ.ดร.อัญญปารย์ 
ศิลปนิลมาลย์ 

ก า ร ป ร ะ ชุ ม วิ ช า ก า ร น า เ ส น อ
ผ ล ง า น วิ จั ย ร ะ ดั บ ช า ติ ด้ า น
คอมพิวเตอร์ศึกษามหาวิทยาลัย
นครพนม  
(ครั้งที่ 1) 

2561 0.2 
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ล าดับ ชื่อบทความ 
ชื่ออาจารย์

ประจ า/นักวิจัย
ประจ า 

ชื่อแหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ เช่น
วารสาร/การประชุมที่ตีพิมพ์/

เผยแพร่,เล่มที,่ปีที ่

วัน/เดือน/
ปี ที่

เผยแพร่ 
ค่าน้ าหนัก 

กลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์ 
9 การพัฒนาบทเรียน

ออนไลน์ เร่ือง การสร้าง
ภาพสติ๊กเกอร์ไลน์ ด้วย 
Adobe Illustrator CS6 
ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 

1. ดร.ลาวัณย์   
ดุลยชาต ิ
2. รต. สุรจักษ์  
พิริยะเชิดชูชัย 

การประชุมวิชาการระดับชาติ “การ
จัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม” 
มหาวิทยาลัยราชภฏัมหาสารคาม 
(ครั้งที่ 4) 

2561 0.2 

10 การพัฒนาบทเรียน
มัลติมีเดีย เร่ือง การสร้าง
ภาพนิ่งให้เป็น
ภาพเคลื่อนไหวดว้ย
โปรแกรม Plotograph 
ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 

1. ดร.ลาวัณย์   
ดุลยชาต ิ
2. รต. สุรจักษ์  
พิริยะเชิดชูชัย 

การประชุมวิชาการระดับชาติ “การ
จัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม” 
มหาวิทยาลัยราชภฏัมหาสารคาม 
(ครั้งที่ 4) 

2561 0.2 

11 การพัฒนาบทเรียน
ออนไลน์  เร่ือง การสร้าง
ภาพ3มิติด้วยโปรแกรม 
Unityส าหรับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 

1. ดร.ลาวัณย์   
ดุลยชาต ิ
2. รต. สุรจักษ์  
พิริยะเชิดชูชัย 

การประชุมวิชาการระดับชาติ “การ
จัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม” 
มหาวิทยาลัยราชภฏัมหาสารคาม 
(ครั้งที่ 4) 

2561 0.2 

12 การพัฒนาบทเรียน
ออนไลน์ เร่ือง การส่ือสาร
ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
ด้วยเทคโนโลยภีาพเสมือน
จริง ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 

1. ดร.ลาวัณย์   
ดุลยชาต ิ
2. รต. สุรจักษ์  
พิริยะเชิดชูชัย 

การประชุมวิชาการระดับชาติ “การ
จัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม” 
มหาวิทยาลัยราชภฏัมหาสารคาม 
(ครั้งที่ 4) 

2561 0.2 

13 การพัฒนาบทเรียน
มัลติมีเดีย เร่ือง การสร้าง
สติ๊กเกอร์ไลน์ด้วย
โปรแกรม Adobe Flash 
CC ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 

1. ดร.ลาวัณย์   
ดุลยชาต ิ
2. รต. สุรจักษ์  
พิริยะเชิดชูชัย 

การประชุมวิชาการระดับชาติ “การ
จัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม” 
มหาวิทยาลัยราชภฏัมหาสารคาม 
(ครั้งที่ 4) 

2561 0.2 

14 การพัฒนาบทเรียน
ออนไลน์ เร่ือง การสร้าง
ภาพเสมือนจริงด้วย
โปรแกรม Aurasma 
ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 

1. ดร.ลาวัณย์   
ดุลยชาต ิ
2. รต. สุรจักษ์  
พิริยะเชิดชูชัย 

การประชุมวิชาการระดับชาติ “การ
จัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม” 
มหาวิทยาลัยราชภฏัมหาสารคาม 
(ครั้งที่ 4) 

2561 0.2 

15 บทเรียนออนไลน์ เร่ือง 
พระราชบัญญัติวา่ด้วยการ
กระท าผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ (ฉบบัที่ 2) 
พ.ศ.2560 ส าหรับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 

1. ดร.ลาวัณย์   
ดุลยชาติ 
2. รต. สุรจักษ์  
พิริยะเชิดชูชัย 

การประชุมวิชาการน าเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติด้าน
คอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัย
นครพนม  
(ครั้งที่ 1) 

2561 0.2 

16 การพัฒนาบทเรียน
ออนไลน์ เร่ือง การสร้างยู
เซอร์ฟอร์มด้วยโปรแกรม
ไมโครซอฟต์เอ็กเซล 2016 

1. ดร.ลาวัณย์   
ดุลยชาต ิ
2. รต. สุรจักษ์  
พิริยะเชิดชูชัย 

การประชุมวิชาการน าเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติด้าน
คอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัย
นครพนม  

2561 0.2 
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ล าดับ ชื่อบทความ 
ชื่ออาจารย์

ประจ า/นักวิจัย
ประจ า 

ชื่อแหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ เช่น
วารสาร/การประชุมที่ตีพิมพ์/

เผยแพร่,เล่มที,่ปีที ่

วัน/เดือน/
ปี ที่

เผยแพร่ 
ค่าน้ าหนัก 

กลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์ 
ส าหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่
4 

(ครั้งที่ 1) 

17 การพัฒนาแอพพลิเคชั่น
เพื่อการเรียนรู้บนแท็บเล็ต 
เร่ือง การส่ือสารข้อมูล 
ส าหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่
4. การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ “การจัดการ
เทคโนโลยีและนวัตกรรม” 

อาจารย์นคินทร พัฒน
ชัย 

การประชุมวิชาการระดับชาติ “การ
จัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม” 
มหาวิทยาลัยราชภฏัมหาสารคาม 
(ครั้งที่ 4) 

2561 0.2 

18 การพัฒนาแอพพลิเคชั่น
เพื่อการเรียนรู้บนแท็บเล็ต 
เร่ือง การสร้างเว็บไซต์ด้วย 
Google Sites ส าหรับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 

อาจารย์นคินทร พัฒน
ชัย 

การประชุมวิชาการระดับชาติ “การ
จัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม” 
มหาวิทยาลัยราชภฏัมหาสารคาม 
(ครั้งที่ 4) 

2561 0.2 

19 การพัฒนาบทเรียน
มัลติมีเดีย เร่ือง ค าที่มาจา
ภาษาตา่งประเทศ 

อาจารย์นคินทร พัฒน
ชัย 

การประชุมวิชาการระดับชาติ “การ
จัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม” 
มหาวิทยาลัยราชภฏัมหาสารคาม 
(ครั้งที่ 4) 

2561 0.2 

20 การพัฒนาบทเรียน E-
learning เร่ือง การ
ออกแบบแฟ้มสะสมผลงาน
ด้วยโปรแกรม 
Photoshop CS6 ตาม
แนวการเรียนรู้แบบ
ห้องเรียนกลับด้าน 

อาจารย์นคินทร พัฒน
ชัย 

การประชุมวิชาการระดับชาติ “การ
จัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม” 
มหาวิทยาลัยราชภฏัมหาสารคาม 
(ครั้งที่ 4) 

2561 0.2 

21 แอพพลิเคชั่นเพื่อการ
เรียนรู้บนแท็บเล็ต เร่ือง 
การออกแบบปกหนังสือ
ด้วยโปรแกรม Adobe 
Photoshop CS6 ส าหรับ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

อาจารย์นคินทร พัฒน
ชัย 

การประชุมวิชาการน าเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติด้าน
คอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัย
นครพนม 
(ครั้งที่ 1) 

2561 0.2 

22 การพัฒนาแอพพลิเคชั่น
เพื่อการเรียนรบูนแท็บเล็ต 
เร่ือง การออกแบบผลิต
ภัณฑดวย Google 
Sketch Up ส าหรับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 

อาจารย์นคินทร พัฒน
ชัย 

การประชุมวิชาการน าเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติด้าน
คอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัย
นครพนม 
(ครั้งที่ 1) 

2561 0.2 

23 การพัฒนาบทเรียน
มัลติมีเดียแบบสะเต็ม
ศึกษา เร่ือง การสร้างเอฟ
เฟคภาพ 3 มิต ิส าหรับชั้น
มัธยมศึกษาที่ปี 1 

ผศ.ดร.สวียา สุรมณี การประชุมวิชาการระดับชาติ “การ
จัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม” 
มหาวิทยาลัยราชภฏัมหาสารคาม 
(ครั้งที่ 4) 

2561 0.2 

24 การพัฒนาบทเรียน
มัลติมีเดียแบบสะเต็ม
ศึกษา เร่ืองการสร้าง
ตัวอักษรและการ

ผศ.ดร.สวียา สุรมณี การประชุมวิชาการระดับชาติ “การ
จัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม” 
มหาวิทยาลัยราชภฏัมหาสารคาม 
(ครั้งที่ 4) 

2561 0.2 
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ล าดับ ชื่อบทความ 
ชื่ออาจารย์

ประจ า/นักวิจัย
ประจ า 

ชื่อแหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ เช่น
วารสาร/การประชุมที่ตีพิมพ์/

เผยแพร่,เล่มที,่ปีที ่

วัน/เดือน/
ปี ที่

เผยแพร่ 
ค่าน้ าหนัก 

กลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์ 
เคลื่อนไหว ด้วยโปรแกรม 
Adobe Flash CS6  
ส าหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่
4 

25 การพัฒนาบทเรียน
มัลติมีเดียแบบสืบเสาะหา
ความรู้ เร่ืองผลกระทบจาก
การใช้งานอินเทอร์เน็ต 
ส าหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่
4 

ผศ.ดร.สวียา สุรมณี การประชุมวิชาการระดับชาติ “การ
จัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม” 
มหาวิทยาลัยราชภฏัมหาสารคาม 
(ครั้งที่ 4) 

2561 0.2 

26 การพัฒนาแอพพลิเคชั่น
บนระบบปฏบิัติการแอน
ดรอยด์ เร่ืองค าราชาศัพท์ 
ส าหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่
2 

ผศ.ดร.สวียา สุรมณี การประชุมวิชาการระดับชาติ “การ
จัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม” 
มหาวิทยาลัยราชภฏัมหาสารคาม 
(ครั้งที่ 4) 

2561 0.2 

27 การพัฒนาบทเรียน
มัลติมีเดียแบบสะเต็ม
ศึกษา เร่ืองการตัดต่อวิดีโอ
ด้วยโปรแกรม Corel 
VideoStudio pro x7 
ส าหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่
6 

ผศ.ดร.สวียา สุรมณี การประชุมวิชาการน าเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติด้าน
คอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัย
นครพนม 
(ครั้งที่ 1) 

2561 0.2 

28 การพัฒนาบทเรียน
มัลติมีเดียแบบสืบเสาะหา
ความรู้ เร่ืองค าศัพท์
คอมพิวเตอร์ ส าหรับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 

ผศ.ดร.สวียา สุรมณี การประชุมวิชาการน าเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติด้าน
คอมพิวเตอร์ศึกษามหาวิทยาลยั
นครพนม 
(ครั้งที่ 1) 

2561 0.2 

29 การพัฒนาบทเรียนแอน
ดรอย์แอปพลิเคชัน เร่ือง 
ลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับการ
ใช้อินเตอร์เน็ต ส าหรับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 

นายรศรงค์  พัฒนา
อนุสรณ ์
 

การประชุมวิชาการระดับชาติ “การ
จัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม” 
มหาวิทยาลัยราชภฏัมหาสารคาม 
(ครั้งที่ 4) 

2561 0.2 

30 การพัฒนาบทเรียนอีเลิร์
นนิง เร่ือง แนวทางการ
เลือกซ้ือคอมพิวเตอร์ 
ส าหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่
4 

นายรศรงค์  พัฒนา
อนุสรณ ์
 

การประชุมวิชาการระดับชาติ “การ
จัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม” 
มหาวิทยาลัยราชภฏัมหาสารคาม 
(ครั้งที่ 4) 

2561 0.2 

31 การพัฒนาบทเรียนแอน
ดรอย์แอปพลิเคชัน เร่ือง 
กลโกงทางอินเทอร์เน็ต 
ส าหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่
2 

นายรศรงค์  พัฒนา
อนุสรณ ์
 

การประชุมวิชาการระดับชาติ “การ
จัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม” 
มหาวิทยาลัยราชภฏัมหาสารคาม 
(ครั้งที่ 4) 

2561 0.2 

32 การพัฒนาบทเรียนแอน
ดรอยด์แอปพลิเคชัน เร่ือง 
วิธีการใช้งานเบื้องต้น
เกี่ยวกบัแอปแอร์เพย ์

นายรศรงค์  พัฒนา
อนุสรณ ์
 

การประชุมวิชาการระดับชาติ “การ
จัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม” 
มหาวิทยาลัยราชภฏัมหาสารคาม 
(ครั้งที่ 4) 

2561 0.2 
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ล าดับ ชื่อบทความ 
ชื่ออาจารย์

ประจ า/นักวิจัย
ประจ า 

ชื่อแหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ เช่น
วารสาร/การประชุมที่ตีพิมพ์/

เผยแพร่,เล่มที,่ปีที ่

วัน/เดือน/
ปี ที่

เผยแพร่ 
ค่าน้ าหนัก 

กลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์ 
33 การพัฒนาบทเรียนอีเลิร์

นนิง เร่ือง การสร้าง โลโก ้
ด้วยโปรแกรม Aurora 3D 
Animation Maker 
ส าหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่
4 

นายรศรงค์  พัฒนา
อนุสรณ ์
 

การประชุมวิชาการระดับชาติ “การ
จัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม” 
มหาวิทยาลัยราชภฏัมหาสารคาม 
(ครัง้ที่ 4) 

2561 0.2 

34 การพัฒนาบทเรียนแอน
ดรอยด์แอปพลิเคชัน เร่ือง 
การใช้งาน Google 
Classroomส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่
5 

นายรศรงค์  พัฒนา
อนุสรณ ์
 

การประชุมวิชาการระดับชาติ “การ
จัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม” 
มหาวิทยาลัยราชภฏัมหาสารคาม 
(ครั้งที่ 4) 

2561 0.2 

35 การพัฒนาบทเรียนแอน
ดรอยด์แอปพลิเคชัน เร่ือง 
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชัน
โดยใช้โปรแกรม Scratch 
ส าหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่
3 

นายรศรงค์  พัฒนา
อนุสรณ ์
 

การประชุมวิชาการระดับชาติ “การ
จัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม” 
มหาวิทยาลัยราชภฏัมหาสารคาม 
(ครั้งที่ 4) 

2561 0.2 

36 การพัฒนาบทเรียนแอน
ดรอยด์แอปพลิเคชัน เร่ือง 
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชัน
ด้วยโปรแกรม Adobe 
Animate CC ส าหรับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 

นายรศรงค์  พัฒนา
อนุสรณ ์
 

การประชุมวิชาการระดับชาติ “การ
จัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม” 
มหาวิทยาลัยราชภฏัมหาสารคาม 
(ครั้งที่ 4) 

2561 0.2 

37 การพัฒนาบทเรียน 
Android Application 
เร่ือง การตกแต่งรูปภาพ
โดยโปรแกรมAdobe 
Photoshop Lightroom 
ส าหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่
5 

นายรศรงค์  พัฒนา
อนุสรณ ์
 

การประชุมวิชาการระดับชาติ “การ
จัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม” 
มหาวิทยาลัยราชภฏัมหาสารคาม 
(ครั้งที่ 4) 

2561 0.2 

38 การพัฒนาบทเรียนแอน
ดรอยด์แอปพลิเคชัน เร่ือง
แนวทางการเลือกซ้ือ
คอมพิวเตอร์ ส าหรับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 

นายรศรงค์  พัฒนา
อนุสรณ ์
 

การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยั
ระดับชาติดา้นคอมพิวเตอร์ศึกษา 
มหาวิทยาลยันครพนม 
(ครั้งที่ 1)  

2561 0.2 

39 การพัฒนาบทเรียนแอน
ดรอยด์แอปพลิเคชัน เร่ือง 
การสร้างโลโก้ดว้ย
โปรแกรม Aurora 3D 
animation maker 
ส าหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่
2 

นายรศรงค์  พัฒนา
อนุสรณ ์
 

การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยั
ระดับชาติดา้นคอมพิวเตอร์ศึกษา 
มหาวิทยาลยันครพนม 
(ครั้งที่ 1) 

2561 0.2 

40 การพัฒนาทักษะความคิด
สร้างสรรค์วิชา
วิทยาศาสตร์ชั้น

ชุลิดา เหมตะศิลป ์ การประชุมวิชาการและน าเสนอ
ผลงานวิจยัระดับชาติและนานาชาติ  
ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภฏัร้อยเอ็ด 

2561 0.2 
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ล าดับ ชื่อบทความ 
ชื่ออาจารย์

ประจ า/นักวิจัย
ประจ า 

ชื่อแหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ เช่น
วารสาร/การประชุมที่ตีพิมพ์/

เผยแพร่,เล่มที,่ปีที ่

วัน/เดือน/
ปี ที่

เผยแพร่ 
ค่าน้ าหนัก 

กลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์ 
มัธยมศึกษาปีที่ 2/2 เร่ือง
ทรัพยากรธรรมชาติด้วย
รูปแบบการเรียนรู้แบบ
ความคิดสร้างสรรค์เป็น
ฐาน 

41 การพัฒนาทักษะความคิด
สร้างสรรค์ของนักเรียน
โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยาโดย
ใช้การสอนแบบสร้างสรรค์
เป็นฐาน 

1.ชุลิดา เหมตะศิลป์ 
2.อังคาร อินทนิล 
3.วันวิสาข์ เพาะเจริญ 
4.บดินทร์ มงคลสิน  
5.ศศิธร แสนพันดร  
6.ตะวัน ทองสุข 

การประชุมวิชาการและน าเสนอ
ผลงานวิจยัระดับชาติและนานาชาติ  
ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภฏัร้อยเอ็ด 

2561 0.2 

42 การพัฒนาทักษะความคิด
สร้างสรรค์วิชา
วิทยาศาสตร์ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 
ด้วยรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้แบบความคิด
สร้างสรรค์เป็นฐาน 
(Creativity-Based 
Learning 

1.ชุลิดา เหมตะศิลป์ 
2.อังคาร อินทนิล 
3.ตะวัน ทองสุข 
4.วันวิสาข์ เพาะเจริญ 

การประชุมวิชาการและน าเสนอ
ผลงานวิจยัระดับชาติและนานาชาติ  
ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภฏัร้อยเอ็ด 

2561 0.2 

43 การพัฒนาทักษะความคิด
สร้างสรรค์และผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
และ การพัฒนาสมาธิ และ
ความใส่ใจต่อการเรียนของ
นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 โดย
จัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค
การจัดการเรียนรู้แบบ
ความคิดสร้างสรรค์เป็น
ฐาน (CBL) 

1.อังคาร อินทนิล 
2.ชุลิดา เหมตะศิลป์ 
3.ตะวัน ทองสุข 
4.วันวิสาข์ เพาะเจริญ 
5.ศิริพร จรรยา 
6.บดินทร์ มงคลศิลป์ 
7.ศศิธร แสนพันดร 

การประชุมวิชาการและน าเสนอ
ผลงานวิจยัระดับชาติและนานาชาติ  
ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภฏัร้อยเอ็ด 

2561 0.2 

44 การจัดการเรียนรู้แบบ
ความคิดสร้างสรรค์เป็น
ฐานในการพัฒนาการสอน
และผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่
1 

1.วันวิสาข์ เพาะเจริญ 
2.ชุลิดา เหมตะศิลป์ 
3.อังคาร อินทนิล 
4.บดินทร์ มงคลสิน 
5.ศศิธร แสนพันดร 
6.ตะวัน ทองสุข 

การประชุมวิชาการและน าเสนอ
ผลงานวิจยัระดับชาติและนานาชาติ  
ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภฏัร้อยเอ็ด 

2561 0.2 

45 การพัฒนาทักษะและการ
เรียนรู้แบบความคิด
สร้างสรรค์เป็นฐานเพื่อ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนรู้เรื่องบรรยากาศ ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่
1 

1.บดินทร์ มงคลสิน 
2.ชุลิดา เหมตะศิลป์ 
3.วันวิสาข์ เพาะเจริญ 
4.อังคาร อินทนิล 
5.ศศิธร แสนพันดร 
6.ตะวัน ทองสุข. 

การประชุมวิชาการและน าเสนอ
ผลงานวิจยัระดับชาติและนานาชาติ  
ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภฏัร้อยเอ็ด 

2561 0.2 
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ล าดับ ชื่อบทความ 
ชื่ออาจารย์

ประจ า/นักวิจัย
ประจ า 

ชื่อแหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ เช่น
วารสาร/การประชุมที่ตีพิมพ์/

เผยแพร่,เล่มที,่ปีที ่

วัน/เดือน/
ปี ที่

เผยแพร่ 
ค่าน้ าหนัก 

กลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์ 
46 การจัดการเรียนรู้แบบ

ความคิดสร้างสรรค์เป็น
ฐาน เร่ือง หน่วยของ
สิ่งมีชีวิต ส าหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

1.ศศิธร แสนพันดร 
2.วันวิสาข์ เพาะเจริญ 
3.บดินทร์ มงคลสิน 

วารสารมหาวทิยาลัยราชภัฏรอ้ยเอ็ด, 12 
(ฉบับพิเศษ) 

2561 0.2 

47 การพัฒนาทักษะความคิด
สร้างสรรค์วิชา
วิทยาศาสตร์ เร่ือง 
ปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้วย
รูปแบบการจัดการเรียนรู้
แบบความคิดสร้างสรรค์
เป็นฐาน 

1.ศศิธร แสนพันดร 
2.วันวิสาข์ เพาะเจริญ 
3.บดินทร์ มงคลสิน 

วารสารมหาวทิยาลัยราชภัฏรอ้ยเอ็ด, 12 
(ฉบับพิเศษ) 

2561 0.2 

 
 
 
ผลการด าเนินงาน (งานสร้างสรรค์) 

ที ่

รวม
อาจารย์
ประจ า
และ

นักวิจัย 

จ านวน 
บทความวิจัยและ 
งานสร้างสรรค์ 

ที่ได้รับการตีพิมพ์
ทั้งหมด 

บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ 

ผลรวม
น้ าหนัก
คุณภาพ 

ร้อยละ
คุณภาพ
งานวิจัย
และงาน

สร้างสรรค์
ที่ได้รับ

การตีพิมพ์ 

คะแนน 

น้ าหนักคุณภาพ 

0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 

1 กลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์ 47 - - 1 - 10 21.28 5.43 
 
 
 
 
ผลการประเมินตนเอง 

ผลการประเมิน 
ปีท่ีแล้ว 

เป้าหมาย 
 

คะแนนการประเมินตนเอง 
 

บรรลุเป้าหมาย 
 (,) 

เป้าหมาย 
ปีถัดไป 

5 5 คะแนน 5  5 
 
รายการหลักฐาน 

หมายเลข รายการหลักฐาน 
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คศน.2.3-1-1  แฟ้มรวบรวมผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ า 
 
ผู้รับผิดชอบ 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี : 
       ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุชา พิมศักดิ์ 
       โทร. 088-746-6551 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน : 
          นายจิรพงษ์ กาแก้ว 
          โทร. 099-664-5937 

 
 
 
 
ตวับ่งช้ีท่ี 2.4  ผลงำนวิจยัหรืองำนสร้ำงสรรค์หรือนวตักรรม ท่ีตอบสนองยุทธศำสตร์

ชำติ หรือยุทธศำสตรวิ์จยัของมหำวิทยำลยักำฬสินธุ์ หรือควำมต้องกำร
ของสังคมในเขตจังหวัดกำฬสินธุ์ท่ีเกิดจำกเครือข่ำยควำมร่วมมือ
ระหว่ำงสถำบนัอดุมศึกษำกบัองคก์รภำครฐัหรือองคก์รภำคเอกชนทัง้ใน
หรือต่ำงประเทศ (ตวับ่งชี้ใหม)่ 

ชนิดของตวับ่งช้ี  ผลลพัธ ์

กำรคิดรอบปี  ปีปฏทินิ 

ค ำอธิบำยตวับ่งช้ี 
 จ านวนผลงานวิจยั หรอืงานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม ที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ หรือ
ยทุธศาสตรว์จิยัของมหาวทิยาลยักาฬสนิธุ ์หรอืความตอ้งการของสงัคมในเขตจงัหวดักาฬสนิธุท์ีเ่กดิจาก
เครอืขา่ยความรว่มมอืระหว่างสถาบนัอุดมศกึษากบัองคก์รภาครฐัหรอืเอกชนทัง้ในหรอืต่างประเทศ  
 
เกณฑก์ำรประเมิน 
 ผลงานวจิยั หรอืงานสรา้งสรรค์ หรอืนวตักรรม ที่ตอบสนองยุทธศาสตรช์าต ิหรอืยุทธศาสตร์
วจิยัของมหาวทิยาลยักาฬสนิธุ ์หรอืความต้องการของสงัคมในเขตจงัหวดักาฬสนิธุ์ทีเ่กดิจากเครอืข่าย
ความรว่มมอืระหว่าง สถาบนัอุดมศกึษากบัองคก์รภาครฐัหรอืเอกชนทัง้ในหรอืต่างประเทศ ทีก่ าหนดไว้
คะแนนเตม็ 5= รอ้ยละ 20  
 
สตูรกำรค ำนวณ 

1. ค านวณค่ารอ้ยละของผลงานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรคห์รอืนวตักรรมทีต่อบสนองยุทธศาสตรช์าต ิ
หรอืยุทธศาสตร์วิจยัของมหาวิทยาลยักาฬสินธุ์ หรอืความต้องการของสงัคมในเขตจงัหวดั
กาฬสนิธุ์ที่เกิดจากเครอืข่ายความร่วมมอืระหว่าง สถาบนัอุดมศึกษากับองค์กรภาครฐัหรอื
เอกชนทัง้ในหรอืต่างประเทศ  ตามสตูร 
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ค่ารอ้ยละ = 

 จ านวนผลงานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรคห์รอืนวตักรรมทีต่อบสนอง
ยทุธศาสตรฯ์ 

ทีเ่กดิจากเครอืขา่ยความรว่มมอื 

 

x 100 

 จ านวนผลงานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรคห์รอืนวตักรรมทัง้หมด  

 
 
 
 

2. แปลงค่ารอ้ยละทีไ่ดจ้ากการค านวณไดใ้นขอ้ 1 เทยีบกบัคะแนนเตม็ 5 
 

คะแนนทีไ่ด ้= 

 รอ้ยละผลงานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรคห์รอืนวตักรรมทีต่อบสนอง
ยทุธศาสตรฯ์ 

ทีเ่กดิจากเครอืขา่ยความรว่มมอื 

 

x 5 

 รอ้ยละ 20  
 
 

ผลกำรด ำเนินงำน 
 

ข้อ 
ช่ือผลงำน 

ผลงำนวิจยั หรืองำนสร้ำงสรรค ์
หรือนวตักรรมทัง้หมด 

ประเดน็กำรตอบสนอง 

ตอบสนอง
ยทุธศำสตร์

ชำติ 

ยทุธศำสตร์
วิจยัของ

มหำวิทยำลยั 

ควำม
ต้องกำร
ของสงัคม
ในเขต
จงัหวดั
กำฬสินธุ ์

ควำม
ร่วมมือ 

1 การพฒันาระบบผูเ้ชีย่วชาญการใช้
สมนุไพรรกัษาโรคบนฐานความรู้
ภมูปิญัญาสุขภาพโดยปราชญ์
ชาวบา้นในเขตพืน้ทีอ่ าเภอเขาวง
จงัหวดั 

    

2 การคัดเลือกปจัจัยเสี่ยงของโรค
ความดนัโลหติสูงดว้ยฟซัซเีอนโทร
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ปีร่วมกับเครื่องจกัรเรยีนรู้เอ็กซ์ท
รมีกรณีศึกษา: เขตพื้นที่อ าเภอนา
มนและอ า เภอสมเด็จ  จังหวัด
กาฬสนิธุ ์

3 โ ค ร ง ก า ร วิ จั ย ก า รพัฒ น า สื่ อ
มลัติมีเดีย ส่งเสรมิความรู้แก่เด็ก
ปฐมวัย เรื่องข้าวอินทรยี์ จงัหวัด
กาฬสนิธุ ์

    

4 การศึกษาปรากฏการณ์ขัดขวาง
แบบคูบลอมบ์และแผนภาพเสถยีร
ในรูปแบบสี่ควอมตัมดอทด้วย
วธิกีารฟงัก์ชนันัลอนิทกิรลัฟอรม์เูล
ชนั 

    

5 รูปแบบการบูรณาการการมีส่วน
ร่วมระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการก าหนดนโยบายการดูแล
ผูส้งูอายใุนจงัหวดักาฬสนิธุ ์

    

 
ค่ารอ้ยละ 3x 100/5 = 100 
5 =100x5/รอ้ยละ 60  
ค่ารอ้ยละ 1x 100/5 = 100 
5 =100x5/รอ้ยละ 60  
ผลกำรประเมินตนเอง 

ผลกำรประเมิน 
ปีท่ีแล้ว 

เป้ำหมำย 
 

คะแนนประเมินตนเอง 
 

บรรลุ
เป้ำหมำย 
 (,) 

เป้ำหมำย 
ปีถดัไป 

- 
5 5 

 
 5 

 
รำยกำรหลกัฐำน 
คศน.2.4.1-1สญัญารบัทุนและขอ้เสนอโครงการวจิยั วช.01 
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ตวับ่งช้ีท่ี 3.1 กำรบริกำรวิชำกำรแก่สงัคม (ตวับ่งชี้ใหม)่ 

ชนิดของตวับ่งช้ี  กระบวนการ 

กำรคิดรอบปี  ปีการศกึษา  

ค ำอธิบำยตวับ่งช้ี 
การบรกิารวิชาการเป็นภารกิจหลักอีกอย่างหนึ่งของสถาบนัอุดมศึกษา คณะควรค านึงถึง

กระบวนการในการให้บรกิารวชิาการแก่สงัคม โดยศกึษาความต้องการของกลุ่มเป้าหมายน ามาจดัท า
แผนบรกิารวชิาการประจ าปีทัง้การบรกิารวชิาการทีท่ าใหเ้กดิรายได ้และการบรกิารวชิาการทีค่ณะจดัท า
เพื่อสรา้งประโยชน์แก่ชุมชน โดยมกีารประเมนิความส าเรจ็ของการบรกิารวชิาการ และน ามาจดัท าเป็น
แผนเพื่อพฒันาการเรยีนการสอนแก่นักศกึษาใหม้ปีระสบการณ์จากสภาพจรงิและน ามาใช้ประโยชน์จน
เกดิผลลพัธท์ีส่รา้งความพงึพอใจต่อชุมชนและสงัคมอยา่งต่อเนื่องและยัง่ยนื 
 
เกณฑก์ำรประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มกีารด าเนินการ 

1 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

2 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

3 - 4 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

5 - 6 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

7 ขอ้ 
 
ผลกำรด ำเนินงำน 

ข้อ เกณฑก์ำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน 
1 จดัท าแผนการบรกิารวชิาการประจ าปีโดย

ก าหนดชุมชน   กลุ่มเป้าหมายอย่างน้อย 1 
แห่งทีส่อดคลอ้งกบัความตอ้งการของสงัคม 
และก าหนดตวับ่งชีว้ดัความส าเรจ็ในระดบั
แผนและโครงการบรกิารวชิาการแก่สงัคม และ
เสนอกรรมการประจ าคณะเพื่อพจิารณาอนุมตัิ 

ปีการศกึษา 2561 คณะฯ ไดด้ าเนินการจดัท า
แผนการบรกิารวชิาการประจ าปีบรรจลุงใน
แผนปฏบิตัริาชการปีงบประมาณ 2562 โดยมี
โครงการในแผนทัง้สิน้ 5 โครงการ ดงันี้ 
1.โครงการโรงเรยีนตน้แบบสู่ความเป็นเลศิทาง
วชิาการ "HOME คร ูKSU" 
2.โครงการบรกิารวชิาการคอมพวิเตอรเ์พื่อ
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ข้อ เกณฑก์ำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน 
ชุมชน 
3. โครงการสรา้งความรูแ้ละการปฏบิตัแิก่
ผูป้กครองในการส่งเสรมิและพฒันาทกัษะสมอง 
(EF) ส าหรบัเดก็ปฐมวยั 
4. โครงการเผยแพรอ่งคค์วามรูแ้ละผลงานดา้น
การศกึษาปฐมวยัแก่สถานศกึษา 
(Show&Share) 
5.โครงการโรงเรยีนตน้แบบ ปรบัหอ้งเรยีน
เปลีย่นหอ้งรูสู้่หอ้งคดิ  
โดยทัง้  5 โครงการไดผ้่านการพจิารณาจาก
คณะกรรมการประจ าคณะและเสนอใหส้ภา
มหาวทิยาลยัอนุมตัแิผนฯ เมือ่คราวประชุมที ่
10/2561 วนัที ่12 ตุลาคม 2561 

2 โครงการบรกิารวชิาการแก่สงัคมตามแผน มี
การจดัท าแผนการใชป้ระโยชน์จากการ
บรกิารวชิาการเพื่อใหเ้กดิผลต่อการพฒันา
นกัศกึษา ชุมชน หรอืสงัคม 

คณะศกึษาศาสตรแ์ละนวตักรรมการศกึษามี
โครงการบรกิารวชิาการ ทีอ่ยูใ่นแผนปฏบิตัิ
ราชการประจ าปี พ.ศ.2562 จ านวน 5 โครงการ 
ยงัไม่มกีารจดัท าแผนการใชป้ระโยชน์จากการ
บรกิารวชิาการเพื่อใหเ้กดิผลต่อการพฒันา
นกัศกึษา ชุมชน หรอืสงัคม แต่มกีารน าผลการ
บรกิารวชิาการมาพฒันาแนวทางในการบรกิาร
วชิาการในอนาคต 
 

3 โครงการบรกิารวชิาการในขอ้ 1 อยา่งน้อย
ตอ้งมโีครงการทีบ่รกิารแบบใหเ้ปล่าหรอืคดิ
ค่าใชจ้่ายตามความเหมาะสม 

คณะศกึษาศาสตรแ์ละนวตักรรมการศกึษา มี
โครงการบรกิารวชิาการแก่สงัคมแบบใหเ้ปล่า
ตามแผนงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2562 ทัง้สิน้  
5 โครงการ ประกอบดว้ย 
1.โครงการโรงเรยีนตน้แบบสู่ความเป็นเลศิทาง
วชิาการ "HOME คร ูKSU" 
2.โครงการบรกิารวชิาการคอมพวิเตอรเ์พื่อ
ชุมชน 
3. โครงการสรา้งความรูแ้ละการปฏบิตัแิก่
ผูป้กครองในการส่งเสรมิและพฒันาทกัษะสมอง 
(EF) ส าหรบัเดก็ปฐมวยั 
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ข้อ เกณฑก์ำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน 
4. โครงการเผยแพรอ่งคค์วามรูแ้ละผลงานดา้น
การศกึษาปฐมวยัแก่สถานศกึษา 
(Show&Share) 
5.โครงการโรงเรยีนตน้แบบ ปรบัหอ้งเรยีน
เปลีย่นหอ้งรูสู้่หอ้งคดิ  
 

4 คณะ/หน่วยงานเทยีบเท่า มเีครอืขา่ยความ
รว่มมอืกบัหน่วยงานภายในหรอืภายนอก
มหาวทิยาลยั และบูรณาการบรกิารวชิาการ
เขา้กบัการจดัการเรยีนการสอน หรอืการวจิยั 
หรอืการท านุบ ารงุศลิปวฒันธรรม 

คณะศกึษาศาสตรแ์ละนวตักรรมการศกึษา มี
เครอืขา่ยความรว่มมอืกบัโรงเรยีนกลุ่มเป้าหมาย
ทีอ่อกใหบ้รกิารวชิาการ โดยไดม้กีารบูรณาการ
บรกิารวชิาการเขา้กบัการจดัการเรยีนการสอน 
โดยผ่านโครงการบรกิารวชิาการของคณะฯที่
จดัท าขึน้ จ านวน 4 โครงการ คอื 
- โครงการโรงเรยีนตน้แบบสู่ความเป็นเลศิทาง
วชิาการ "HOME คร ูKSU" ท าเครอืข่ายพฒันา
โรงเรยีนเพื่อเป็นโรงเรยีนต้นแบบกบัโรงเรยีนมอ
สวนขงิพทิยาสรรพแ์ละโรงเรยีนสงเปลอืย
วทิยายน  
- โครงการบรกิารวชิาการคอมพวิเตอรเ์พื่อชุมชน 
โรงเรยีนหว้ยผึง้พทิยา 
- โครงการสรา้งความรูแ้ละการปฏบิตัแิก่
ผูป้กครองในการส่งเสรมิและพฒันาทกัษะสมอง 
(EF) ส าหรบัเดก็ปฐมวยั กลุ่มเป้าหมายเป็น
ผูป้กครอง โรงเรยีน และศูนยเ์ดก็เลก็ ในเขต
เทศบาลต าบลสงเปลอืย 
 

5. คณะมสี่วนรว่มในการบรกิารวชิาการแก่
สงัคมในระดบัสถาบนั 

คณะฯ ไดเ้ขา้รว่มโครงการหมูบ่า้นตน้แบบ
มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ ์ตามหลกัปรชัญา
เศรษฐกจิพอเพยีง บา้นหนองแวง ต าบลหนอง
แวง อ าเภอสมเดจ็ จงัหวดักาฬสนิธุ์ และมกีาร
ด าเนินงานตามค าสัง่คณะท างานตามโครงการ
หมูบ่า้นตน้แบบมหาวทิยาลยักาฬสนิธุ ์ตามหลกั
ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง บา้นหนองแวง ต าบล
หนองแวง อ าเภอสมเดจ็ จงัหวดักาฬสนิธุ ์โดยมี
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ข้อ เกณฑก์ำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน 
ผูเ้ขา้รว่มทัง้คณาจารยแ์ละผูบ้รหิารคณะ  
 

6. ประเมนิความส าเรจ็ตามตวับ่งชีข้องแผนและ
โครงการบรกิารวชิาการในขอ้ 1 และน าเสนอ
กรรมการประจ าคณะเพื่อพจิารณา 

6.1 คณะมกีารประเมนิความส าเรจ็ตามตวับ่งชี้
ของแผนและโครงการครบทุกโครงการ 
6.2 โครงการบรกิารวชิาการทัง้ 5 โครงการ มี
การประเมนิความส าเรจ็ตามตวัชีว้ดัครบถว้น 
และไดน้ าเสนอใหก้รรมการคณะพจิารณาผลการ
ด าเนินงานโครงการของคณะ เพื่อพจิารณาผล
การด าเนินงานของแผนและปรบัปรงุเป็น
โครงการประจ าปีงบประมาณ 2563  

7. น าผลการประเมนิตามขอ้ 6 มาปรบัปรงุแผน
หรอืพฒันาการใหบ้รกิารวชิาการแก่สงัคม 

เมือ่ผ่านการพจิารณาผลการด าเนินงานของแผน
และโครงการประจ าปีงบประมาณ 2562 ของ
คณะกรรมการประจ าคณะเรยีบรอ้ยแลว้ คณะได้
น ามาปรบัปรงุแผนการบรกิารวชิาการ โดยเน้น
การบรกิารวชิาการทีก่่อใหเ้กดิรายไดต้าม
นโยบายของมหาวทิยาลยั โดยเฉพาะโครงการ
คปูองคร ูเสนอต่ออธกิารบดเีพื่ออนุมตั ิ 
ทัง้นี้ไดม้กีารปรบัปรงุแผนการบรกิารวชิาการแก่
สงัคมแบ่งออกเป็นโครงการทีบ่รกิารแบบใหเ้ปล่า
และโครงการบรกิารวชิาการทีก่่อใหเ้กดิรายได ้
โดยมกีารแต่งตัง้คณะกรรมการก ากบัดแูลอยา่ง
ชดัเจน  

 
ผลกำรประเมินตนเอง 

ผลกำรประเมิน 
ปีท่ีแล้ว 

เป้ำหมำย 
คะแนนประเมินตนเอง 

 

บรรลุ
เป้ำหมำย 
 (,) 

เป้ำหมำย 
ปีถดัไป 

- 4 คะแนน 4  5 คะแนน 
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หมำยเลข รำยกำรหลกัฐำน 
คศน. 3.1-1-1 แผนปฏบิตัริาชการประจ าปี พ.ศ.2562  
คศน. 3.1-1-2 เอกสารสรปุโครงการโครงการทัง้ 4 โครงการ 
คศน. 3.1-5-1 สรปุผลการด าเนินงานโครงการบรกิารวชิาการระดบัสถาบนัโครงการหมูบ่า้น

ตน้แบบมหาวทิยาลยักาฬสนิธุ ์ตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง ต าบลหนองแวง 
อ าเภอสมเดจ็ จงัหวดักาฬสนิธุ ์

   คศน. 3.1-5-2 ค าสัง่คณะกรรมการด าเนินโครงการบรกิารวชิาการระดบัสถาบนัโครงการหมูบ่า้น
ตน้แบบมหาวทิยาลยักาฬสนิธุ ์ตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง ต าบลหนองแวง 
อ าเภอสมเดจ็ จงัหวดักาฬสนิธุ ์

 
 
ผูร้บัผิดชอบ 
ผูก้  ำกบัดแูลตวับ่งช้ี : 
       ผูช่้วยศาสตราจารยอ์นุชา พมิศกัดิ ์
       โทร. 088-746-6551 

ผูจ้ดัเกบ็รวบรวมข้อมลู/รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน : 
          นายจริพงษ์ กาแกว้ 
          โทร. 099-664-5937 
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มำตรฐำนท่ี 4 ด้ำนศิลปวฒันธรรมและควำมเป็นไทย 
  

คณะมกีารจดัการเรยีนรู้ การวจิยั หรอืการบรกิารวิชาการ ซึ่งน าไปสู่การสืบสาน การสร้าง
ความรู ้ความเขา้ใจในศลิปวฒันธรรมการปรบัและประยุกต์ใชศ้ลิปวฒันธรรมทัง้ของไทยและต่างประเทศ
อย่างเหมาะสม ตามศกัยภาพและอตัลกัษณ์ของคณะ ผลลพัธ์ของการจดัการด้านศลิปวฒันธรรมท าให้
เกดิความภาคภูมใิจในความเป็นไทยหรอืการสรา้งโอกาสและมลูค่าเพิม่ใหก้บัผูเ้รยีน ชุมชน สงัคม และ
ประเทศชาต ิ

 
ตวับ่งช้ี จ ำนวน 1 ตวับ่งช้ี คือ 
ตวับ่งช้ีท่ี 4.1   ระบบและกลไกกำรท ำนุบ ำรงุศิลปวฒันธรรมและควำมเป็นไทย (ตวับ่งชี้

ใหม)่ 

ชนิดตวับ่งช้ี    กระบวนการ 

กำรคิดรอบปี  ปีการศกึษา  
ค ำอธิบำยตวับ่งช้ี 
 คณะต้องมีนโยบายแผนงาน โครงการ/กิจกรรม เพื่อการบริหารจัดการงานท านุบ ารุง
ศลิปวฒันธรรมและความเป็นไทย ทัง้การอนุรกัษ์ ฟ้ืนฟู สบืสาน เผยแพร่ศลิปวฒันธรรมและความเป็น
ไทย ตามจดุเน้นของคณะอยา่งมปีระสทิธภิาพและเกดิประสทิธผิล 
 

เกณฑก์ำรประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มกีารด าเนินการ 
1 ขอ้ 

มกีารด าเนินการ 
2 ขอ้ 

มกีารด าเนินการ 
3 ขอ้ 

มกีารด าเนินการ 
4 - 5 ขอ้ 

มกีารด าเนินการ 
6 ขอ้ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
ผลกำรด ำเนินงำน 
ข้อ เกณฑก์ำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลกัฐำน 
1. มรีะบบและกลไก

ด าเนินงานดา้นท านุบ ารงุ
ศลิปวฒันธรรมและความ

คณะศกึษาศาสตรแ์ละนวตักรรม
การศกึษา มรีะบบและกลไกในการ
ด าเนินงานดา้นการท านุบ ารุง

คศน. 4.1-1-1 ค าสัง่
แต่งตัง้คณะกรรมการ
ท านุบ ารงุ
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ข้อ เกณฑก์ำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลกัฐำน 
เป็นไทย ศลิปวฒันธรรมและความเป็นไทย โดย

ก าหนดผูร้บัผดิชอบในการท านุบ ารงุ
ศลิปวฒันธรรมและความเป็นไทย ผ่าน
กลไกคณะกรรมการ ทัง้นี้ได้แต่งตัง้ใน
คณะกรรมการพฒันานกัศกึษาและ
ศลิปวฒันธรรม ตามค าสัง่ที ่013/2561 ลง
วนัที ่16 พฤศจกิายน  2561 
คณะกรรมการท านุบ ารงุศลิปวฒันธรรม
ของคณะศกึษาศาสตรแ์ละนวตักรรม
การศกึษา  ซึง่ประกอบดว้ย รองคณบดี
งานพฒันานกัศกึษา อาจารย ์เจา้หน้าที ่
นายกสโมสรนกัศกึษา และประธาน
นกัศกึษาแต่ละสาขาวชิา และมรีะบบการ
ด าเนินงานทีช่ดัเจน ตามผงัการ
ด าเนินงานทีก่ าหนดและประชาสมัพนัธใ์ห้
ทราบทัว่กนัผ่านแผนปฏบิตัริาชการที่
น าเสนอผ่านคณะกรรมการประจ าคณะฯ 

ศลิปวฒันธรรม 
ประจ าปีการศกึษา 
2561 (ค าสัง่ที ่     
013/2561 ลงวนัที ่16 
พฤศจกิายน  2561) 

2. มีแผนงานด้านการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมและ
ความเป็นไทย 

1. คณะกรรมการจดัท าแผนท านุบ ารงุ
ศลิปวฒันธรรม ประจ าปีการศกึษา 2561 
และมกีารก าหนดตวับ่งชีว้ดัความส าเรจ็
ตามวตัถุประสงคข์องแผน  
2. จดัท าเล่มแผนการด าเนินงานท านุ
บ ารงุศลิปวฒันธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 ตามมตทิีป่ระชุมคณะกรรมการท านุ
บ ารงุศลิปะและวฒันธรรม 
3. น าเสนอเล่มแผนแผนท านุบ ารงุ
ศลิปวฒันธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ตามทีไ่ดจ้ดัท าใหค้ณะคณะกรรมการท านุ
บ ารงุศลิปวฒันธรรมตรวจสอบอกีครัง้แลว้
จงึเขา้ทีป่ระชุมคณะกรรมการประจ าคณะ
เพื่อพจิารณา 

คศน. 4.1-2-1 รายงาน
การประชุม
คณะกรรมการพฒันา
นกัศกึษาและ
ศลิปวฒันธรรม  ครัง้ที ่
1/2561 วนัที ่3 พฤษจิ
กายน 2561 
คศน. 4.1-2-2 แผน
ดา้นท านุบ ารงุ
ศลิปวฒันธรรม 
ประจ าปีการศกึษา 
2561 
คศน. 4.1-2-3 รายงาน
การประชุม
คณะกรรมการประจ า
คณะ ครัง้ที ่2/2561 วนั
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ข้อ เกณฑก์ำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลกัฐำน 
องัคารที ่26 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2561    

3. มแีผนงานและโครงการ
ท านุบ ารงุศลิปวฒันธรรม
และความเป็นไทย บูรณา
การกบัการเรยีนการสอน 
หรอืการวจิยั หรอืการ
บรกิารวชิาการ    

คณะศกึษาศาสตรแ์ละนวตักรรม
การศกึษา มนีโยบายส่งเสรมิและ
สนบัสนุนใหทุ้กหลกัสตูร/สาขาวชิา/
หน่วยงาน น าความรูแ้ละประสบการณ์ใน
การท านุบ ารงุศลิปวฒันธรรมสอดแทรก
และเชื่อมโยงเขา้กบัการเรยีนการสอน 
โดยเน้นการบรูณาการเขา้กบัรายวชิาหรอื
กจิกรรมเสรมิหลกัสตูร โดยบรรจไุวใ้น
แผนปฏบิตัริาชการ ดงันี้ 
1.โครงการละครเวทปีระเพณภีาษาไทย  
ครัง้ที ่6 ของสาขาวชิาภาษาไทยบูรณา
การกบัการเรยีนการสอนในหลายวชิาของ
หลกัสตูรและบรกิารวชิาการ โดยการให้
นกัศกึษาทีช่ านาญการท าละครเวที
ออกไปจดัท าละครเวทใีนโรงเรยีนระดบั
ต่าง ๆ  
2.โครงการตุ้มโฮมวชิาการงานวดัวนัเดก็
ภาษาไทย บรูณาการกบัการเรยีนการ
สอนทุกรายวชิาของหลกัสตูร และบรูณา
การกบัการเรยีนการสอนของทุกหลกัสตูร
ในระดบัปรญิญาตรโีดยใหทุ้กสาขาวชิาจดั
กจิกรรมน าเสนอโครงงานของหลกัสตูรที่
บรูณาการในโครงการ 

สรปุผลการด าเนินงาน 
โครงการตุม้โฮมงาน
วชิาการงานวดั
ภาษาไทย ปี 2561 
 

4. มกีารประเมนิผล
ความส าเรจ็ตามตวัชีว้ดัใน
แผนงานและโครงการท านุ
บ ารงุศลิปวฒันธรรมและ
ความเป็นไทย อย่างน้อย
รอ้ยละ 80 

1. มกีารประเมนิผลความส าเรจ็ตาม
ตวัชีว้ดัในแผนงาน โดยคณะฯ ไดป้ระเมนิ
ความส าเรจ็ตามตวับ่งชีท่ีว่ดัความส าเรจ็
ตามวตัถุประสงคข์องแผน                     
2. มกีารประเมนิผลความส าเรจ็โครงการ
ท านุบ ารงุศลิปวฒันธรรมและความเป็น
ไทยโดยการจดัท าสรุปรายงานผลของ
โครงการครบทุกโครงการ ดงันี้ 

คศน. 4.1-4-1 การ
ประเมนิผลตามตวัชีว้ดั
ความส าเรจ็ของ
แผนงาน 
คศน. 4.1-4-2 รายงาน
ผลการด าเนินโครงการ
สมมาน ้า ลอยประทปี 
สบืฮตี ประเพณอีสีาน 
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ข้อ เกณฑก์ำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลกัฐำน 
 2.1) โครงการสมมาน ้า ลอยประทปี สบื
ฮตี ประเพณอีสีาน  
2.2) โครงการสบืฮตี สานฮอย สงกรานต ์
วถิอีสีาน “ก่อพระทราย ไหวพ้ระพุทธอฐั
โลกวทิ”ู 
2.3) โครงการพฒันาทกัษะการจดัการ
เรยีนรูภ้าษาไทยในศตวรรษที ่21 ดว้ย
ละครเวทสีรา้งสรรค ์ละครเวทปีระเพณี
ภาษาไทย ครัง้ที ่6 
2.4) มหกรรมตุม้โฮมวชิาการงานวดัวนั
เดก็ภาษาไทย 

คศน. 4.1-4-3รายงาน
ผลการด าเนิน 
โครงการสบืฮตี สาน
ฮอย สงกรานต ์วถิี
อสีาน "ก่อพระทราย 
ไหวพ้ระพุทธอฐั
โลกวทิ"ู 

5. มกีารน าผลประเมนิในขอ้ 
4 มาปรบัปรงุแผนงาน
ดา้นท านุบ ารงุ
ศลิปวฒันธรรมและความ
เป็นไทย 

คณะฯ มกีารก ากบัตดิตาม ตามแผนท านุ
บ ารงุศลิปวฒันธรรมของคณะเพื่อสรปุ
ตามตวับ่งชีข้องแผนท านุบ ารงุ
ศลิปวฒันธรรมโดยการน าสรปุรายงานผล
การด าเนินโครงการเขา้ทีป่ระชุม
คณะกรรมการพฒันานกัศกึษาและท านุ
บ ารงุศลิปวฒันธรรม ครัง้ที ่1/2562 วนัที ่
27 พฤษภาคม 2562 เพื่อน าผลการ
ด าเนินงานไปปรบัปรงุในปีการศกึษา
ถดัไป คณะไดน้ าสรปุผลโครงการรายงาน
ต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการท านุบ ารงุ
ศลิปะและวฒันธรรมเพื่อรว่มกนัวเิคราะห์
ประเมนิความส าเรจ็ของการด าเนิน
โครงการและวางแผนในการจดัท าในปี
ถดัไป 

คศน. 4.1-5-1รายงาน
ความส าเรจ็ของตวัชีว้ดั
ตามแผนการ
ด าเนินงานดา้นการ
ท านุบ ารงุ
ศลิปวฒันธรรม 
ประจ าปีการศกึษา 
2561 
คศน. 4.1-5-1 รายงาน
การประชุม 
คณะกรรมการพฒันา
นกัศกึษา และท านุ
บ ารงุศลิปะ วฒันธรรม
และการกฬีา 
ครัง้ที ่1/2562 
วนัที ่ 27 พฤษภาคม  
พ.ศ. 2562 

6 เผยแพรก่จิกรรมหรอืการ
บรกิารดา้นท านุบ ารงุ
ศลิปวฒันธรรมและความ
เป็นไทยต่อสาธารณชน 

คณะฯ โดยฝา่ยพฒันานกัศกึษาและ
สาขาวชิาฯ ไดเ้ผยแพรก่จิกรรมหรอื
บรกิารดา้นท านุบ ารงุศลิปวฒันธรรมต่อ
สาธารณชนทีไ่ดด้ าเนินการในช่วงปี
การศกึษา 2561 ผ่านทางช่องทางต่างๆ 

คศน. 4.1-6-1 หน้าเวป
ไซตค์ณะศกึษาศาสตร์
และนวตักรรม
การศกึษา 
คศน. 4.1-6-1 หน้าเพจ
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ข้อ เกณฑก์ำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลกัฐำน 
ไดแ้ก่  
1.ทางเวปไซต์คณะศึกษาศาสตร์และ
นวตักรรมการศกึษา  
2.เพจเฟสบุ๊คคณะศึกษาศาสตร์และ
นวตักรรมการศกึษา  
3.เพจของสาขาวิชา/เพจของโครงการ 
ละครเวทปีระเพณภีาษาไทย ครัง้ที ่6  
4.เวบ็ไซตข์องมหาวทิยาลยั  
5.ช่อง YOUTUBE  

เฟสบุ๊คคณะ
ศกึษาศาสตรแ์ละ
นวตักรรมการศกึษา 

 
ผลกำรประเมินตนเอง 

ผลกำรประเมิน 
ปีท่ีแล้ว 

เป้ำหมำย 

 

คะแนนประเมินตนเอง 
 

บรรลุ
เป้ำหมำย 
 (,) 

เป้ำหมำย 
ปีถดัไป 

- 5 5  6 
 
ข้อสรปุผลกำรประเมินตนเอง 

1. จดุแขง็/แนวทางเสรมิจดุแขง็ 

มกีจิกรรมทีห่ลากหลาย บรูณาการ 

2. จดุทีค่วรพฒันา/ขอ้เสนอแนะในการปรบัปรงุ 
จดัท าแผนและโครงการทีช่ดัเจน มตีวัชีว้ดัทัง้เชงิปรมิาณและคุณภาพทีส่อดคลอ้งกบัทศิทางการพฒันา 

3. วธิปีฏบิตัทิีด่/ีนวตักรรม 
 
ผูร้บัผิดชอบ 
ผูก้ ากบัดแูลตวับ่งชี ้: 
       1. นายปญัญา เถาวช์าล ี
       เบอรโ์ทรศพัท ์0813200048 
  

ผูจ้ดัเกบ็รวบรวมขอ้มลู/รายงานผลการด าเนินงาน : 
      1. นางสาวปิยนุช เกีย้นมา 
        เบอรโ์ทรศพัท ์0872223473 
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มำตรฐำนท่ี 5 กำรบริหำรจดักำร 

 คณะต้องใหค้วามส าคญักบัการบรหิารจดัการ โดยมกีรรมการประจ าคณะท าหน้าทีใ่นการก ากบั
ดูแล      การท างานของคณะให้มปีระสทิธภิาพ คณะจะต้องบรหิารจดัการดา้นต่างๆ ใหม้คีุณภาพ เช่น 
ทรัพยากรบุคคล ระบบฐานข้อมูล การบริหารความสี่ยง การจัดการความรู้ และการบริหารการ
เปลีย่นแปลง โดยใหค้รอบคลุม         3 ประเดน็ ดงันี้ 1) คณะมหีลกัสตูรและการจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นการ
พฒันาผู้เรยีนแบบบูรณาการ เพื่อให้มคีุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ ตอบสนองยุทศาสตร์ชาตแิละความ
ต้องการที่หลากหลายของประเทศ ทัง้ในด้านเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดล้อม โดยมกีารส่วนร่วมของ
ชุมชน สงัคม สถานประกอบการ ทัง้ภาครฐัและภาคเอกชน 2) คณะมกีารบรหิารงานตามพนัธกจิและ
วสิยัทศัน์ของสถาบนัอุดมศกึษาตลอดจนมกีารบรหิารจดัการบุคลากรและทรพัยากรการเรยีนรูเ้ป็นไป
ตามหลกัธรรมาภบิาล ค านึงถงึความหลากหลายและความ   เป็นอสิระทางวชิาการ มปีระสทิธภิาพและ
ประสทิธผิล ยดืหยุน่คล่องตวั โปรง่ใสและตรวจสอบไดแ้ละ 3) คณะมรีะบบประกนัคุณภาพ มกีารตดิตาม 
ตรวจสอบ ประเมนิ และพฒันาการจดัการศึกษา ระดบัหลกัสูตร และระดบัคณะ ที่มปีระสทิธภิาพและ
ประสทิธผิล มกีารก ากบัให้การจดัการศกึษาและการด าเนินงานตามพนัธกจิเป็นไปตากฎกระทรวงการ
ประกนัคุณภาพการศกึษาอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกบัเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศกึษา กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิและมาตรฐานอื่นๆ ทีก่ระทรวงศกึษาธกิารก าหนด 
 
ตงับ่งช้ี  จ ำนวน 6 ตวับ่งช้ี คือ 

ตวับ่งชีท้ี ่5.1 จ านวนหลักสูตรที่มีการจดัการเรียนการสอนควบคู่กับการท างาน (Work–  
Integrated Learning: WIL) หรอื ระบบสหกจิศกึษา (Co-operative Education: 
Co-op)  
(ตวับ่งชี้ใหม)่ 

ตวับ่งชีท้ี ่5.2  หลกัสตูรทีไ่ดร้บัการขึน้ทะเบยีนการเผยแพรห่ลกัสตูรทีม่คีุณภาพและมาตรฐาน
ตามกรอบคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2552 (TQR) (ตวับ่งชี้ใหม)่   

ตวับ่งชีท้ี ่5.3  อาจารยป์ระจ าทีม่คีุณวุฒปิรญิญาเอก (ตวับ่งชี้ของสกอ.ที ่1.2 ระดบัคณะ) 
ตวับ่งชีท้ี ่5.4  อาจารยป์ระจ าทีด่ ารงต าแหน่งทางวชิาการ (ตวับ่งชี้ของสกอ.ที ่1.3 ระดบัคณะ) 
ตวับ่งชีท้ี ่5.5  การบรหิารของคณะเพื่อการก ากบัตดิตามผลลพัธต์ามพนัธกจิ กลุ่มสถาบนัและ 
                     เอกลกัษณ์ของคณะ (ตวับ่งชี้ของสกอ.ที ่5.1 ขอ้ 1 - 6 ระดบัคณะ) 
ตวับ่งชีท้ี ่5.6  ระบบก ากบัตดิตามการประกนัคุณภาพ ในระดบัอุดมศกึษา (ตวับ่งชี้ใหม)่   



82 
 

 
 
 
 
 

 
ตงับ่งช้ี  จ ำนวน 6 ตวับ่งช้ี คือ 

ตวับ่งช้ีท่ี 

ผลประเมินตนเอง 

คะแนน  ระดบัคณุภำพ 

5.1 จ านวนหลกัสตูรทีม่กีารจดัการเรยีนการสอนควบคู่กบัการท างาน (Work– 
Integrated Learning: WIL) หรอื ระบบสหกจิศกึษา (Co-operative Education: Co-
op) (ตวับ่งชี้ใหม)่ 

5.00 ดมีาก 

5.2 หลกัสตูรทีไ่ดร้บัการขึน้ทะเบยีนการเผยแพร่หลกัสตูรทีม่คีณุภาพและมาตรฐาน
ตามกรอบคุณวฒุริะดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ. 2552 (TQR) (ตวับ่งชี้ใหม)่ 

0.00 ตอ้งปรบัปรุง 

5.3 อาจารยป์ระจ าทีม่คีุณวฒุปิรญิญาเอก (ตวับง่ชี้ของสกอ.ที ่1.2 ระดบัคณะ) 4.72 ดมีาก 

5.4 อาจารยป์ระจ าทีด่ ารงต าแหน่งทางวชิาการ (ตวับ่งชี้ของสกอ.ที ่1.3 ระดบัคณะ) 1.48 ตอ้งปรบัปรุง 

5.5 การบรหิารของคณะเพื่อการก ากบัตดิตามผลลพัธต์ามพนัธกจิ กลุ่มสถาบนัและ 
เอกลกัษณ์ของคณะ (ตวับ่งชี้ของสกอ.ที ่5.1 ขอ้ 1 - 6 ระดบัคณะ) 

5.00 
ดมีาก 

5.6 ระบบก ากบัตดิตามการประกนัคุณภาพ ในระดบัอุดมศกึษา (ตวับ่งชี้ใหม)่ 5.00 ดมีาก 

เฉล่ีย 6 ตวับ่งช้ี 3.53 ดี 
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ตวับ่งช้ีท่ี 5.1 จ ำนวนหลักสูตรท่ีมีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนควบคู่กับกำรท ำงำน (Work–
Integrated Learning: WIL) หรือระบบสหกิจศึกษำ (Co-operative Education: Co-op)  

(ตวับ่งชี้ใหม)่ 

ชนิดของตวับ่งช้ี      ผลลพัธ ์

กำรคิดรอบปี  ปีการศกึษา  
ค ำอธิบำยตวับ่งช้ี 
 การพฒันาหลกัสูตรแบบบูรณาการการเรยีน-การสอนควบคู่กบัการท างาน Work–Integrated 
Learning: WIL เป็นการจดัการศกึษาเชงิบูรณาการกบัการท างานซึง่เป็นการเรยีนรูเ้ชงิประสบการณ์ที่
ช่วยใหน้ักศกึษามโีอกาสในการประยุกต์ความรูท้กัษะการท างาน และทกัษะเฉพาะทีส่มัพนัธก์บัวชิาชพี 
ไดรู้จ้กัชวีติที่แท้จรงิของการท างาน และพฒันาทกัษะทีส่ถานประกอบการต้องการให้มอียู่ในตวับัณฑติ 
ดังนัน้คณะจึงจ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับการจดัการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (Work-
integrated Learning, WIL) เพื่อเป็นการพฒันาสมรรถนะของบณัฑติใหม้คีุณภาพและมคีุณลกัษณะที่
ตรงกบัความตอ้งการของสถานประกอบการและสามารถแขง่ขนัไดใ้นระดบัสากล 
 

เกณฑก์ำรประเมิน 
ค่าร้อยละของจ านวนหลักสูตรที่บูรณการการเรียน -การสอนควบคู่กับการท างาน Work–

Integrated Learning: WIL หรอืระบบสหกจิศกึษา (Co-operative Education: Co-op) ทีก่ าหนดไวเ้ป็น
คะแนนเตม็      
5 = รอ้ยละ 30 

 
สตูรกำรค ำนวณ 
1. ค านวณค่าร้อยละของจ านวนหลกัสูตรที่บูรณาการการเรียน-การสอนควบคู่กบัการท างาน Work–
Integrated Learning: WIL หรอืระบบสหกจิศกึษา (Co-operative Education: Co-op) ตามสตูร 
 

 จ านวนหลกัสตูรทีบู่รณาการการเรยีน-การสอนควบคู่กบัการท างาน Work–Integrated 
Learning: WIL หรอืระบบสหกจิศกึษา (Co-operative Education: Co-op)  x 100 

จ านวนหลกัสตูรทัง้หมดของคณะ 
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2. แปลงค่ารอ้ยละทีค่ านวณไดใ้นขอ้ 1 เทยีบกบัคะแนนเตม็ 5 

คะแนนทีไ่ด ้= 
 รอ้ยละจ านวนหลกัสตูรทีบ่รูณาการการเรยีน-การสอนควบคู่กบัการท างาน Work–

Integrated Learning: WIL หรอืระบบสหกจิศกึษา (Co-operative Education: Co-op)  
 

x 5 
 รอ้ยละ 30 

 
 
ผลกำรด ำเนินงำน 

หลกัสตูร จ ำนวนหลกัสตูร 
ทัง้หมด Wil/Co-op 

ระดบัปริญญำตรี 
1. การศกึษาปฐมวยั 1 1 
2. วทิยาศาสตรท์ัว่ไป 1 1 
3. คอมพวิเตอร ์ 1 1 
4. ภาษาองักฤษ 1 1 
5. คณติศาสตร ์ 1 1 
6. ภาษาไทย 1 1 
ระดบับณัฑิตศึกษำ 
1.การบรหิารการศกึษา 1 1 
รวม 7 7 
ร้อยละของจ ำนวนหลกัสูตรท่ีบรณูำกำรกำรเรียน-กำรสอนควบคู่กบักำรท ำงำน         100 
คะแนน (ร้อยละ30 = 5)                                                                              16.66 
1. ค านวณค่าร้อยละของจ านวนหลกัสูตรที่บูรณาการการเรยีน-การสอนควบคู่กบัการท างาน Work–
Integrated Learning: WIL หรอืระบบสหกจิศกึษา (Co-operative Education: Co-op) ตามสตูร 
 

 7  
x 100 

7 

2. แปลงค่ารอ้ยละทีค่ านวณไดใ้นขอ้ 1 เทยีบกบัคะแนนเตม็ 5 

            5 = 
 100   

x 5 
 รอ้ยละ 30 

 
 
ผลกำรประเมินตนเอง 
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ผลกำรประเมิน 
ปีท่ีแล้ว 

เป้ำหมำย 

 

คะแนนประเมินตนเอง 
 

บรรลุ
เป้ำหมำย 
 (,) 

เป้ำหมำย 
ปีถดัไป 

- 5  5  5 

 
 
หลกัฐำนอ้ำงอิง 

หมำยเลข รำยกำรหลกัฐำน 
คศน 5.1-1-1 
คศน 5.1-1-2 
คศน 5.1-1-3 
คศน 5.1-1-4 
คศน 5.1-1-5 
คศน 5.1-1-6 
คศน 5.1-1-7 

มคอ. 2 หลกัสตูรครศุาสตรบณัทติ สาขาวชิาการศกึษาปฐมวยั 
มคอ. 2 หลกัสตูรครศุาสตรบณัทติ สาขาวชิาวทิยาศาสตรท์ัว่ไป 
มคอ. 2 หลกัสตูรครศุาสตรบณัทติ สาขาวชิาคอมพวิเตอร ์
มคอ. 2 หลกัสตูรครศุาสตรบณัทติ สาขาวชิาภาษาองักฤษ 
มคอ. 2 หลกัสตูรครศุาสตรบณัทติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์
มคอ. 2 หลกัสตูรครศุาสตรบณัทติ สาขาวชิาภาษาไทย 
มคอ. 2 หลกัสูตรครุศาสตรมหาบณัทติ สาขาวชิาการบรหิาร
การศกึษา 

 
ผูร้บัผิดชอบ 
ผูก้  ำกบัดแูลตวับ่งช้ี : 
1. ผูช่้วยศาสตราจารยอ์นุชา พมิศกัดิ ์
 
 

ผูจ้ดัเกบ็รวบรวมข้อมลู/รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน : 
1. นางสาวภารด ีจนัทรล์อย 
ผูร้ำยงำนและจดัเกบ็เอกสำร 
1. นางสาวภารด ีจนัทรล์อย 
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ตวับ่งช้ีท่ี 5.2  หลกัสูตรท่ีได้รบักำรขึ้นทะเบียนกำรเผยแพร่หลกัสูตรท่ีมีคณุภำพและมำตรฐำน
ตำมกรอบคณุวฒิุระดบัอดุมศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2552 (TQR) (ตวับ่งชี้ใหม)่   

ชนิดของตวับ่งช้ี       ผลลพัธ ์

กำรคิดรอบปี  ปีการศกึษา  

 
ค ำอธิบำยตวับ่งช้ี   

 คณะต้องจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนด เพื่อยืนยนัว่า
หลกัสูตรสามารถผลติบณัฑติไดต้ามมาตรฐานผลการเรยีนรู ้ (Learning Outcome) เพื่อใหส้าธารณชน
รบัรู้ว่าหลักสูตรมกีารจดัการศึกษาได้คุณภาพ เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาก าหนด อีกทัง้เป็น
เครือ่งมอืใหม้กีารปรบัปรงุพฒันาคุณภาพการจดัการศกึษาใหบ้ณัฑติมคีุณลกัษณะตามมาตรฐานผลการ
เรยีนรูอ้ยา่งสม ่าเสมอและเป็นการสรา้งความมัน่ใจใหก้บัผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี 

เกณฑก์ำรประเมิน  
 ค่ารอ้ยละของหลกัสตูรทีไ่ดร้บัการขึน้ทะเบยีนการเผยแพรห่ลกัสตูรทีม่คีุณภาพและมาตรฐาน
ตามกรอบคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2552 (TQR) ทีก่ าหนดไวเ้ป็นคะแนนเตม็ 5 = รอ้ยละ 
50 
 

สตูรกำรค ำนวณ   
1. ค านวณค่ารอ้ยละของหลกัสตูรไดร้บัการขึน้ทะเบยีนการเผยแพรห่ลกัสตูรทีม่คีุณภาพและมาตรฐาน
ตามกรอบคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2552 (TQR) ตามสตูร 
 

 

จ านวนหลกัสตูรทีไ่ดร้บัการขึน้ทะเบยีนการเผยแพร่หลกัสตูรทีม่คีุณภาพและ
มาตรฐานตามกรอบคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2552 (TQR) 

 

x 100 
จ านวนหลกัสตูรทัง้หมดของคณะ 

2. แปลงค่ารอ้ยละทีค่ านวณไดใ้นขอ้ 1 เทยีบกบัคะแนนเตม็ 5 
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คะแนนทีไ่ด ้
= 

 รอ้ยละของหลกัสตูรไดร้บัการขึน้ทะเบยีนการเผยแพรห่ลกัสตูรทีม่คีณุภาพและ
มาตรฐานตามกรอบคณุวุฒริะดบัอดุมศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ. 2552 (TQR)  x 5 

รอ้ยละ 50 
 

 
 
ผลกำรด ำเนินงำน 
 

จ ำนวนหลกัสตูรทัง้หมดของคณะ หลกัสตูรท่ีได้รบักำรข้ึนทะเบียน (TQR) 
7 0 

รอ้ยละจ านวนหลกัสตูรทีห่ลกัสตูรที่ 
ไดร้บัการขึน้ทะเบยีน (TQR) 

0 

 
ผลกำรประเมินตนเอง 

ผลกำรประเมิน 
ปีท่ีแล้ว 

เป้ำหมำย 

 

คะแนนประเมินตนเอง 
 

บรรลุ
เป้ำหมำย 
 (,) 

เป้ำหมำย 
ปีถดัไป 

- 0 0  2 

 
หลกัฐำนอ้ำงอิง 

หมำยเลข รำยกำรหลกัฐำน 
ไม่มี ไม่มี 

 
ผูร้บัผิดชอบ 
ผูก้  ำกบัดแูลตวับ่งช้ี : 
1.ผูช่้วยศาสตราจารยอ์นุชา พมิศกัดิ ์ 
 

ผูจ้ดัเกบ็รวบรวมข้อมลู/รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน : 
1. นางสาวภารด ีจนัทรล์อย 
 
ผูร้ำยงำนและจดัเกบ็เอกสำร : 
1. นางสาวภารด ีจนัทรล์อย 
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ตวับ่งช้ีท่ี 5.3   อำจำรยป์ระจ ำท่ีมีคณุวฒิุปริญญำเอก (ตวับ่งชี้ของสกอ.ที ่1.2 ระดบัคณะ) 

ชนิดของตวับ่งช้ี  ปจัจยัน าเขา้   

กำรคิดรอบปี  ปีการศกึษา  
ค ำอธิบำยตวับ่งช้ี  

การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดที่ต้องการบุคลากรที่มีความรู ้
ความสามารถและความลุ่มลึกทางวชิาการ เพื่อปฏิบตัิพนัธกิจส าคญัของสถาบนัในการผลิตบณัฑติ 
ศกึษาวจิยัเพื่อการตดิตามความก้าวหน้าทางวชิาการและการพฒันาองคค์วามรู ้ดงันัน้ สถาบนัจงึควรมี
อาจารยท์ีม่รีะดบัคุณวุฒทิางการศกึษาทีต่รงหรอืสมัพนัธก์บัหลกัสูตรทีเ่ปิดสอนในสดัส่วนทีเ่หมาะสมกบั
พนัธกจิหรอืจดุเน้นของหลกัสตูร  

เกณฑก์ำรประเมิน  แปลงค่ารอ้ยละของอาจารยป์ระจ าคณะทีม่คีุณวุฒปิรญิญาเอก เป็นคะแนนระหว่าง 
0 – 5 
เกณฑเ์ฉพำะสถำบนักลุ่ม ข และ ค 2   
        ค่ารอ้ยละของอาจารยป์ระจ าคณะทีม่คีุณวุฒปิรญิญาเอกทีก่ าหนดใหเ้ป็นคะแนนเตม็ 5 = รอ้ยละ 
40 ขึน้ไป 

สตูรกำรค ำนวณ   
1. ค านวณค่ารอ้ยละของอาจารยป์ระจ าคณะทีม่วีุฒปิรญิญาเอก ตามสตูร 
 

 จ านวนอาจารยป์ระจ าคณะทีม่คีุณวุฒปิรญิญาเอก  
x 100 

จ านวนอาจารยป์ระจ าคณะทัง้หมด 
  
2. แปลงค่ารอ้ยละทีค่ านวณไดใ้นขอ้1เทยีบกบัคะแนนเตม็ 5 

คะแนนทีไ่ด ้= 
 รอ้ยละของอาจารยป์ระจ าคณะทีม่คีุณวุฒปิรญิญาเอก 

 x 5 
รอ้ยละ 40 

หมายเหต ุ
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1. คุณวุฒปิรญิญำเอกพจิำรณำจำกระดบัคุณวุฒทิีไ่ดร้บัหรอืเทยีบเท่ำตำมหลกัเกณฑก์ำรพจิำรณำคุณวุฒขิอง

กระทรวงศกึษำธกิำร กรณีทีม่กีำรปรบัวุฒกิำรศกึษำใหม้หีลกัฐำนกำรส ำเรจ็กำรศกึษำภำยในรอบปีกำรศกึษำนัน้ ทัง้นี้

อำจใชคุ้ณวุฒอิืน่เทยีบเท่ำคุณวุฒปิรญิญำเอกได ้ส ำหรบักรณีทีบ่ำงสำขำวชิำชพีมคีุณวุฒอิืน่ทีเ่หมำะสมกว่ำ ทัง้นี้  ต้อง

ไดร้บัควำมเหน็ชอบจำกคณะกรรมกำรกำรอุดมศกึษำ 

2. กำรนบัจ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำใหน้บัตำมปีกำรศกึษำและนับทัง้ทีป่ฏบิตังิำนจรงิและลำศกึษำต่อ ในกรณีทีม่ี

อำจำรย์บรรจุใหม่ให้ค ำนวณตำมเกณฑ์อำจำรย์ประจ ำทีร่ะบุในค ำชี้แจงเกีย่วกบักำรนับจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำและ

นกัวจิยั 

แบบรายงานอาจารยป์ระจ าคณะทีม่คีุณวุฒปิรญิญาเอก 

ท่ี ช่ือ-สกลุ 

วฒิุกำรศึกษำ ระยะเวลำกำรปฏิบติังำน 

ปริญญำ
ตรี 

ปริญญำ
โท 

ปริญญ
ำเอก 

น้อย
กว่ำ 6 
เดือน 

6-9  
เดือน 

มำกก
ว่ำ 9 
เดือน 

จ ำนวน 
(คน) 

1. นายอมร มะลาศร ี       1 
2. ผศ.ศกัดิส์ทิธิ ์ฤทธลินั       1 

3. นายธรีะ  ภดู ี       1 

4. นายสุพจน์ ดวงเนตร       1 

5. นางนิตยิา  คอ้ไผ่       1 

6 ผศ.คมสนัทิ ์ขจรปญัญาไพศาล       1 

7 นายมนชาย ภวูรกจิ       1 

8 นายธรีภทัร สนิธุเดช       1 

9 นายธนชัชยั เฉลมิสุข       1 

10 นายปญัญา เถาวช์าล ี       1 

11 ผศ.อนุชา พมิศกัดิ ์       1 

12 ผศ.สายหยดุ ภปูยุ       1 

13 นางแจม่จนัทร ์ณ กาฬสนิธุ์       1 

14 นางสาวจรีนนัท ์วชัรกุล       1 

15 นางสาวนาตยา หกพนันา       1 

16 ผศ.ณชิาภาท ์กนัขนุทศ       1 

17 นางสาววรนุช นิลเขต       1 

18 นายสุรยิาวุธ สุวรรณบุบผา       1 

19 นางสาวชนิดา พนัธุโ์สภณ       1 

20 นายธรีชาต ิน้อยสมบตั ิ       1 

21 นายนนัทณฎัฐ ์เวยีงอนิทร ์       1 

22 นางเยาวเรศ รตันธารทอง       1 
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23 นางสาวชุลดิา  เหมตะศลิป์       1 

24 นายคมกรชิ ทองนาค       1 

25 นายวชัรวร วงศก์ณัหา       1 

26 ผศ.อญัญปารย ์ศลิปนิลมาลย ์       1 

27 นางสาวลาวณัย ์ดุลยชาต ิ       1 

28 นางสาวสวยีา สุรมณี       1 

29 นางสาวนคนิทร พฒันชยั       1 

30 ว่าทีร่อ้ยตรสีุรจกัษ์ พริยิะเชดิชู
ชยั 

      1 

31 นายรศรงค ์พฒันาอนุสรณ์       1 

32 นางสาวปนดัดา สงัขศ์รแีกว้       1 

33 นางสาวสมใจ ภคูรองทุ่ง       1 

34 นายสุวรรณวฒัน์ เทยีนยุทธกุล       1 

35 นางสาววรรณธดิา ยลวลิาศ       1 

36 นางสาวปวณีา ขนัธศ์ลิา       1 

37 นายวทญัญ ูแกว้สุพรรณ       1 

38 นายบดนิทร ์มงคลสนิ       0.5 
39 นายองัคาร อนิทนิล       0.5 
40 นางสาวทพิยอุ์บล  ทพิเลศิ       0 
41 นายปนพงศ ์งามมาก       1 

42 นายวจิติร ศริกิจิ       1 

43 นางสาวประภาพร หนองหาร
พทิกัษ์ 

      1 

44 นางสาวศศธิร แสนพนัดร       1 

45 นายตะวนั ทองสุข       1 

46  Mr. Francisco Garcia       1 

47 Ms. Nguyen ThiThuy Loan       1 

48 นางสาวสุทธภา อนิทรศลิป์       0 
49 นางสาวนฤตา หงษ์ษา       0 
50 นายปานป ัน้ ปลัง่เจรญิศร ี       0 

รวม - 32 (18-1) 
=17 

 (50-
5)=45 

รวมทัง้สิน้ 45 คน 
ค่ารอ้ยละของอาจารยป์ระจ าคณะทีม่คีุณวุฒปิรญิญาเอกรอ้ยละ 37.77   
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คะแนนทีไ่ด ้ 4.72 คะแนน 
 
 
 
 
 
ผลกำรค ำนวณ  

รำยกำร 

จ ำนวน (คน) 
ปีกำรศึกษำ 
ปีท่ีแล้ว 

ปีกำรศึกษำ 
ท่ีรบักำร
ประเมิน 

จ านวนอาจารยท์ีป่ฏบิตังิานจรงิ 38.5 45 
จ านวนอาจารยท์ีล่าศกึษาต่อ - - 
จ านวนอาจารยป์ระจ าทัง้หมด 38.5 45 
จ านวนอาจารยป์ระจ าทีม่วีุฒปิรญิญาเอก 13 18 
รอ้ยละของอาจารยป์ระจ าทีม่คีุณวุฒปิรญิญาเอก 33.77 37.77 
 
วิธีกำรค ำนวณ  
            แปลงค่ารอ้ยละของอาจารยป์ระจ าคณะ ทีม่คีุณวุฒปิรญิญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 
 
 1. ค านวณค่ารอ้ยละของอาจารยป์ระจ าคณะทีม่วีุฒปิรญิญาเอก  
                            
                                =   

 
                      =     
 
                              =       37.77 
 
 2.  แปลงค่ารอ้ยละทีค่ านวณไดใ้นขอ้ 1 เทยีบกบัคะแนนเตม็ 5  
 
                 คะแนนทีไ่ด ้  
=   

 จ านวนอาจารยป์ระจ าทีม่คีุณวุฒปิรญิญาเอก 
x 100 

 จ านวนอาจารยป์ระจ าคณะทัง้หมด 

 17 
x 100 

 45 

 รอ้ยละของอาจารยป์ระจ าสถาบนัทีม่คีุณวุฒปิรญิญาเอก 
x 5 

 40 

 37.77 x 5 
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                                =  
 
                                  =  4.72  คะแนน 
 
 
 
 
 
ผลกำรประเมินตนเอง 

ผลกำรประเมิน 
ปีท่ีแล้ว 

เป้ำหมำย 

 

คะแนนประเมินตนเอง 
 

บรรลเุป้ำหมำย 
(,) 

เป้ำหมำย 
ปีถดัไป 

4.22 

  
 5 
 

4.72  5 

 
รำยกำรหลกัฐำน 

หมำยเลข รำยกำรหลกัฐำน 
คศน. 5.3-1-1 แบบรายงานอาจารยป์ระจ าคณะทีม่คีุณวุฒปิรญิญาเอก 

 
ข้อสรปุผลกำรประเมินตนเอง 

1. จดุแขง็/แนวทางเสรมิจดุแขง็ 

มอีาจารยท์ีจ่บปรญิญาเอกจ านวนมาก  

2. จดุทีค่วรพฒันา/ขอ้เสนอแนะในการปรบัปรงุ 
ส่งเสรมิอาจารยท์ีย่งัไมจ่บปรญิญาเอกใหศ้กึษาต่อ 

3. วธิปีฏบิตัทิีด่/ีนวตักรรม 
 
ผูร้บัผิดชอบ 
ผูก้ ากบัดแูลตวับ่งชี ้: 
       1. ผศ.ศกัดิส์ทิธิ ์ฤทธลินั, เบอร์
โทรศพัท ์
        

ผูจ้ดัเกบ็รวบรวมขอ้มลู/รายงานผลการด าเนินงาน : 
       1. นางสาวสุพรรษา ผาสุข , เบอร์โทรศัพท์ : 
0933241971 
        

 

 40 
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ตวับ่งช้ีท่ี 5.4   อำจำรยป์ระจ ำท่ีด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร (ตวับ่งชี้ของสกอ.ที ่1.3 ระดบั

คณะ) 

ชนิดของตวับ่งช้ี  ปจัจยัน าเขา้   

กำรคิดรอบปี  ปีการศกึษา  
ค ำอธิบำยตวับ่งช้ี  

มหาวทิยาลยัถอืเป็นขมุปญัญาของประเทศ และมคีวามรบัผดิชอบทีจ่ะต้องส่งเสรมิใหอ้าจารยใ์น
สถาบนัท าการศกึษาวจิยัเพื่อแสวงหาและพฒันาองคค์วามรูใ้นศาสตรส์าขาวชิาต่างๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อ
น าไปใชใ้นการเรยีนการสอน รวมทัง้การแก้ไขปญัหาและพฒันาประเทศ การด ารงต าแหน่งทางวชิาการ
เป็นสิง่สะทอ้นการปฏบิตังิานดงักล่าวของอาจารยต์ามพนัธกจิ 

เกณฑ์กำรประเมิน แปลงค่ารอ้ยละของอาจารยป์ระจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวชิาการ เป็นคะแนน
ระหว่าง                
                        0 – 5 

เกณฑเ์ฉพำะสถำบนักลุ่ม ข และ ค 2  
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารยร์วมกนั ทีก่ าหนดใหเ้ป็นคะแนนเตม็ 5 = รอ้ยละ 60 ขึน้ไป  

สตูรกำรค ำนวณ   
1. ค านวณค่ารอ้ยละของอาจารยป์ระจ าคณะทีด่ ารงต าแหน่งทางวชิาการตามสตูร 
 
 

 

2. แปลงค่ารอ้ยละทีค่ านวณไดใ้นขอ้ 1 เทยีบกบัคะแนนเตม็ 5 
คะแนนทีไ่ด ้  รอ้ยละของอาจารยป์ระจ าคณะทีด่ ารงต าแหน่งทาง  x 5 

 จ านวนอาจารยป์ระจ าคณะทีด่ ารงต าแหน่งทางวชิาการ 
 x 100 

จ านวนอาจารยป์ระจ าคณะทัง้หมด 
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= วชิาการ 
รอ้ยละ 60 

 
 
 
 
 
 
 
แบบรำยงำนอำจำรยป์ระจ ำคณะท่ีมีต ำแหน่งทำงวิชำกำร 

ท่ี ช่ือ-สกลุ 

ต ำแหน่งทำงวิชำกำร ระยะเวลำกำรปฏิบติังำน 

อำจำรย ์ ผศ. รศ. ศ. 
น้อย
กว่ำ 6 
เดือน 

6-9 
เดือน 

มำกกว่ำ  
9 เดือน 

จ ำนว
น 

(คน) 
1. ดร.อมร มะลาศร ี        1 
2. ผศ.ศกัดิส์ทิธิ ์ฤทธลินั        1 

3. ดร.ธรีะ  ภดู ี        1 

4 ดร.สุพจน์ ดวงเนตร        1 

5 ดร.นิตยิา  คอ้ไผ่        1 

6 ผศ.ดร.คมสนัทิ ์ขจรปญัญา
ไพศาล 

       1 

7 นายมนชาย ภวูรกจิ        1 

8 นายธรีภทัร สนิธุเดช        1 

9 นายธนชัชยั เฉลมิสุข        1 

10 ดร.ปญัญา เถาวช์าล ี        1 

11 ผศ.อนุชา พมิศกัดิ ์        1 

12 ผศ.สายหยดุ ภปูยุ        1 

13 นางแจม่จนัทร ์ณ กาฬสนิธุ์        1 

14 นางสาวจรีนนัท ์วชัรกุล        1 

15 นางสาวนาตยา หกพนันา        1 

16 ผศ.ณชิาภาท ์กนัขนุทศ        1 

17 นางสาววรนุช นิลเขต        1 

18 นายสุรยิาวุธ สุวรรณบุบผา        1 

19 นางสาวชนิดา พนัธุโ์สภณ        1 
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20 นายธรีชาต ิน้อยสมบตั ิ        1 

21 นายนนัทณฎัฐ ์เวยีงอนิทร ์        1 

22 นางเยาวเรศ รตันธารทอง        1 

23 นางสาวชุลดิา  เหมตะศลิป์        1 

24 นายคมกรชิ ทองนาค        1 

25 นายวชัรวร วงศก์ณัหา        1 

26 ผศ.อญัญปารย ์ศลิปนิลมาลย ์        1 

27 นางสาวลาวณัย ์ดุลยชาต ิ        1 

28 นางสาวสวยีา สุรมณี        1 

29 นางสาวนคนิทร พฒันชยั        1 

30 ว่าทีร่อ้ยตรสีุรจกัษ์ พริยิะเชดิชู
ชยั 

       1 

31 นายรศรงค ์พฒันาอนุสรณ์        1 

32 นางสาวปนดัดา สงัขศ์รแีกว้        1 

33 นางสาวสมใจ ภคูรองทุ่ง        1 

34 นายสุวรรณวฒัน์ เทยีนยุทธกุล        1 

35 นางสาววรรณธดิา ยลวลิาศ        1 

36 นางสาวปวณีา ขนัธศ์ลิา        1 

37 นายวทญัญ ูแกว้สุพรรณ        1 

38 นายบดนิทร ์มงคลสนิ        0.5 
39 นายองัคาร อนิทนิล        0.5 
40 นางสาวทพิยอุ์บล  ทพิเลศิ        0 
41 นายปนพงศ ์งามมาก        1 

42 นายวจิติร ศริกิจิ        1 

43 นางสาวประภาพร หนองหาร
พทิกัษ์ 

       1 

44 นางสาวศศธิร แสนพนัดร        1 

45 นายตะวนั ทองสุข        1 

46  Mr. Francisco Garcia        1 

47 Ms. Nguyen ThiThuy Loan        1 

48 นางสาวสุทธภา อนิทรศลิป์        0 
49 นางสาวนฤตา หงษ์ษา        0 
50 นายปานป ัน้ ปลัง่เจรญิศร ี        0 

รวม 44 6    45 
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                                                                                                                       รวมทัง้ส้ิน 45 คน 
ค่ำร้อยละของอำจำรยป์ระจ ำคณะท่ีด ำรงต ำแหน่งทำวิชำกำร ร้อยละ  13.33   

คะแนนท่ีได้  1.48  คะแนน 
 
 
 
 
 
ผลกำรค ำนวณ  

รำยกำร 
จ ำนวน (คน) 

ปีกำรศึกษำ 
ปีท่ีแล้ว 

ปีกำรศึกษำ 
ท่ีรบักำรประเมิน 

จ านวนอาจารยท์ีป่ฏบิตังิานจรงิ 38.5 45 
จ านวนอาจารยท์ีล่าศกึษาต่อ - - 
จ านวนอาจารยป์ระจ าทัง้หมด 38.5 45 
จ านวนอาจารยป์ระจ าทัง้หมดทีด่ ารงต าแหน่งอาจารย์ 33 39 
จ านวนอาจารยป์ระจ าทัง้หมดทีด่ ารงต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์ 6 6 
จ านวนอาจารยป์ระจ าทัง้หมดทีด่ ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ - - 
จ านวนอาจารยป์ระจ าทัง้หมดทีด่ ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ - - 
จ านวนอาจารยป์ระจ าทัง้หมดทีด่ ารงต าแหน่งทางวชิาการ - - 
รอ้ยละของอาจารยป์ระจ าทีด่ ารงต าแหน่งทางวชิาการ 15.58 13.33 
 
วิธีกำรค ำนวณ  
  แปลงค่ารอ้ยละของอาจารยป์ระจ าทีด่ ารงต าแหน่งทางวชิาการเป็นคะแนนระหว่าง 0 - 5 
 1. ค านวณค่ารอ้ยละของอาจารยป์ระจ าหลกัสตูรทีด่ ารงต าแหน่งทางวชิาการ                                                                 
 
                                  = 

 
                                  = 
                                   
                                  =      13.33 
 
   2. แปลงค่ารอ้ยละทีค่ านวณไดใ้นขอ้ 1 เทยีบกบัคะแนนเตม็ 5 

 จ านวนอาจารยป์ระจ าทีด่ ารงต าแหน่งทางวชิาการ 
x 100 

 จ านวนอาจารยป์ระจ าคณะทัง้หมด 

  6 
x 100 

 45 
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                       คะแนนทีไ่ด ้        
=  
 
                                              =  
                         
                                              =       1.48 
 
 
ผลกำรประเมินตนเอง 

ผลกำรประเมิน 
ปีท่ีแล้ว 

เป้ำหมำย 

 

คะแนนประเมินตนเอง 
 

บรรลเุป้ำหมำย 
 (,) 

เป้ำหมำย 
ปีถดัไป 

1.30 4 1.48  4 

 
 
รำยกำรหลกัฐำน 

หมำยเลข รำยกำรหลกัฐำน 
คศน. 5.4 -1-1 แบบรายงานอาจารยป์ระจ าคณะทีม่ตี าแหน่งทางวชิาการ 

 
ข้อสรปุผลกำรประเมินตนเอง 

1. จดุแขง็/แนวทางเสรมิจดุแขง็ 

ไมม่ ี

2. จดุทีค่วรพฒันา/ขอ้เสนอแนะในการปรบัปรงุ 
ส่งเสรมิการเขา้สู่ต าแหน่งทางวชิาการอยา่งเป็นระบบ 

3. วธิปีฏบิตัทิีด่/ีนวตักรรม 
 
ผูร้บัผิดชอบ 
ผูก้ ากบัดแูลตวับ่งชี ้: 
       1. ผศ.ศกัดิส์ทิธิ ์ฤทธลินั, เบอร์
โทรศพัท ์
        

ผูจ้ดัเกบ็รวบรวมขอ้มลู/รายงานผลการด าเนินงาน : 
       1. นางสาวสุพรรษา ผาสุข , เบอร์โทรศัพท์ : 
0933241971 
        

 
 
 

 รอ้ยละของอาจารยป์ระจ าทีด่ ารงต าแหน่งทางวชิาการ 
x 5 

 จ านวนอาจารยป์ระจ าคณะทัง้หมด 

 13.33 x 5 
 45   
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ตวับ่งช้ีท่ี 5.5  กำรบริหำรของคณะเพ่ือกำรก ำกบัติดตำมผลลพัธต์ำมพนัธกิจ กลุ่ม

สถำบนัและเอกลกัษณ์ของคณะ (ตวับ่งชี้ของสกอ.ที ่5.1 ขอ้ 1 - 6 ระดบั
คณะ) 

ชนิดของตวับ่งช้ี        กระบวนการ 

กำรคิดรอบปี   ปงบประมาณ (เกณฑขอที ่1,2,3 และ 6) ปการศกึษา (เกณฑขอที ่4 และ 5)  

ค ำอธิบำยตวับ่งช้ี  
มหาวทิยาลยัมพีนัธกิจหลกั คอื การเรยีนการสอน การวจิยั การบรกิารทางวชิาการแก่สงัคม 

และ  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ในการด าเนินพันธกิจหลักสูตรสถาบันอุดมศึกษาจ าเป็นต้อง
ด าเนินงานผ่านคณะ ดงันัน้ คณะต้องมแีผนเพื่อก าหนดทศิทางการพฒันาและการด าเนินงานของคณะ
ให้สอดคล้องกบัเป้าหมาย และกลุ่มสถาบนัตลอดจนมกีารบรหิารทัง้ด้านบุคลากร การเงนิ และความ
เสีย่ง เพื่อสนบัสนุนการด าเนินงาน ตามพนัธกจิหลกัใหบ้รรลุตามเป้าหมายทีก่ าหนดไว ้

เกณฑก์ำรประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มกีารด าเนินการ  
1 ขอ้ 

มกีารด าเนินการ 
2 ขอ้ 

มกีารด าเนินการ 
3 - 4 ขอ้ 

มกีารด าเนินการ 
5 ขอ้ 

มกีารด าเนินการ 
6 ขอ้ 

 
ผลกำรด ำเนินงำน 

1.พฒันำแผนกลยทุธจ์ำกผลกำรวิเครำะห ์SWOT เช่ือมโยงกบัวิสยัทศัน์ของคณะ และ
สอดคล้องกบัวิสยัทศัน์ของคณะ สถำบนั รวมทัง้สอดคล้องกบักลุ่มสถำบนัและเอกลกัษณ์ของ
คณะ และพฒันำไปสู่แผนกลยทุธแ์ละเสนอผู้บริหำรสถำบนัเพ่ือพิจำรณำอนุมติั 
 คณะศึกษาศาสตร์และนวตักรรมการศึกษาด าเนินการจดัท าแผนปฏบิตัิการด้านการพฒันา
คณะฯ ระยะ 4 ปี (2562 – 2565) โดยน าเสนอต่อที่สภามหาวิทยาลัยฯ ตามโครงการประชุมเชิง
ปฏบิตักิารและระดมความคดิเหน็เชงินโยบาย (Retreat) ประจ าปี 2562 วนัที ่24-26 กุมภาพนัธ ์2562 
ณ โรงแรมเดอะโบนนัซ่า เขาใหญ่ อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสมีา และโครงการจดัท าและถ่ายทอด
แผนปฏบิตักิารดา้นการพฒันาคณะศกึษาศาสตรแ์ละนวตักรรมการศกึษา โดยการมสี่วนร่วมของผูม้สี่วน
ได้เสยี ทุกภาคส่วน ทัง้ผู้ใช้บณัฑติ บณัฑติ บุคลากรภายในคณะ และนักศึกษาปจัจุบนั ในวนัที่ 30 



99 
 

เมษายน – 3 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมเดอะรเิวอร ์จงัหวดันครพนม เมื่อจดัท าแผนปฏบิตักิารดา้น
การพัฒนาเรียบร้อยแล้ว ได้น าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณาให้ความ
เหน็ชอบและเสนอต่อสภามหาวทิยาลยัฯ โดยสภามหาวทิยาลยัอนุมตัใินคราวประชุมครัง้ที ่4/2562 ณ 
โรงแรมทนิดิ ีโฮเตล็ แอท บางกอก กอลฟ์คลบั จงัหวดัปทุมธานี  
2.ด ำเนินกำรวิเครำะหข้์อมลูทำงกำรเงินท่ีประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลกัสูตร 
สดัส่วนค่ำใช้จ่ำยเพ่ือพฒันำนักศึกษำ อำจำรย ์บคุลำกร กำรจดักำรเรียนกำรสอนอย่ำงต่อเน่ือง 
เพ่ือวิเครำะหค์วำมคุ้มค่ำของกำรบริหำรหลกัสตูร ประสิทธิภำพ ประสิทธิผลในกำรผลิตบณัฑิต 
และโอกำสในกำรแข่งขนั 

คณะศกึษาศาสตรแ์ละนวตักรรมการศกึษาได้ด าเนินการวเิคราะห์ขอ้มูลทางการเงนิทีป่ระกอบ
ไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลกัสูตร สดัส่วนค่าใชจ้่ายเพื่อพฒันานักศกึษา อาจารย ์บุคลากร การ
จดัการเรยีนการสอน อย่างต่อเนื่องเพื่อวเิคราะห์ความคุ้มค่าของการบรหิารหลกัสูตร ประสทิธภิาพ
ประสทิธผิลในการผลติบณัฑติ และโอกาสในการแขง่ขนั ดงันี้ 

1.แต่งตัง้คณะกรรมการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยและความคุ้มค่าของหลักสูตร คณะ
ศกึษาศาสตรแ์ละนวตักรรมการศกึษา มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ ์เพื่อด าเนินการวเิคราะหข์อ้มลูทางการเงนิ 
ซึ่งจะใช้ข้อมูลเพื่อประกอบการวิเคราะห์ คือ (1) แผนกลยุทธ์ทางการเงิน คณะศึกษาศาสตร์และ
นวตักรรมการศกึษา มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์ ประจ าปี พ.ศ. 2561-2564 (2) แผนกลยุทธ์ทางการเงนิ 
คณะศกึษาศาสตรแ์ละนวตักรรมการศกึษา มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (3) 
แผนปฏบิตัิราชการประจ าปีคณะศึกษาศาสตร์และนวตักรรมการศึกษา  ประจ าปีงบประมาณ  พ .ศ.  
2562 (4) รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าเดือน ประจ าไตรมาส และประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและวิเคราะห์สถานะทางการเ งิน เพื่อเป็นข้อมูล
ประกอบการพจิารณาการท างานตามแผนและการตดัสินใจการใช้จ่ายเงนิ เพื่อให้คณะมสีถานะทาง
การเงนิทีม่ ัน่คงอยา่งต่อเนื่อง 

2.จดัท ารายงานต้นทุนต่อหน่วยและความคุ้มค่าของหลกัสูตร คณะศกึษาศาสตรแ์ละนวตักรรม
การศกึษา มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ ์ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการประจ า
คณะเพื่อพจิารณา รวมทัง้มกีารน าข้อมูลทางการเงนิไปใช้ในการวิเคราะห์ คณะได้น าข้อมูลรายงาน
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตจากมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มาค านวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของคณะ
ศกึษาศาสตรแ์ละนวตักรรมการศกึษา โดยผลจากการวเิคราะหค์่าใชจ้่ายต้นทุนต่อหน่วยผลผลติในแต่ละ
หลกัสตูร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน 6 หลกัสตูร ดงันี้ 
 1) หลกัสตูรครศุาสตรบณัฑติ สาขาวชิาการศกึษาปฐมวยั มตีน้ทุนค่าใชจ้่ายต่อนักศกึษา จ านวน 

6,952.11 บาท 

 2) หลกัสูตรครุศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาภาษาไทย มตี้นทุนค่าใช้จ่ายต่อนักศึกษา จ านวน 

8,059.51 บาท 
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 3) หลกัสูตรครุศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาภาษาองักฤษ มตี้นทุนค่าใชจ้่ายต่อนักศกึษา จ านวน 

7,154.36 บาท 

 4) หลกัสูตรครุศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาคณิตศาสตร์ มตี้นทุนค่าใช้จ่ายต่อนักศกึษา จ านวน 

8,213.46 บาท 

 5) หลกัสูตรครุศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาวทิยาศาสตร ์มตี้นทุนค่าใช้จ่ายต่อนักศกึษา จ านวน 

5,160.37 บาท 

 6) หลกัสูตรครุศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาคอมพวิเตอร ์มตี้นทุนค่าใช้จ่ายต่อนักศกึษา จ านวน 

8,200.60 บาท 

 จะพบว่าค่าใช้จ่ายที่น ามาคิดเข้าต้นทุนที่มีผลท าให้ต้นทุนต่อหน่วยในการผลิตสูง จะเป็ น
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกบังบบุคลากร ค่าใช้สอย ค่าเสื่อมราคา ค่าสาธารณูปโภค และค่าใช้จ่ายอื่นๆ จากการ
วเิคราะหค์วามคุม้ค่าของการบรหิารหลกัสูตร ประสทิธภิาพ ประสทิธผิลในการผลติบณัฑติ และโอกาส
ในการแข่งขัน พบว่ำทุกหลกัสูตรของคณะศึกษำศำสตร์และนวัตกรรมกำรศึกษำมีจ ำนวน
นักศึกษำมำกส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยในกำรผลิตบณัฑิตต ำ่กว่ำทุกหลกัสูตรท่ีเกิดท ำกำรสอน
ในมหำวิทยำลยักำฬสินธุ ์
 ทัง้นี้ไดน้ าเสนอผลการวเิคราะหต์้นทุนต่อหน่วยต่อคณะกรรมการประจ าคณะฯ เพื่อพจิารณา
และใหข้อ้เสนอแนะ มขีอ้สงัเกตเกี่ยวกบัต้นทุนต่อหน่วยในมหาวทิยาลยัทีสู่งมาก แต่ในระดบัคณะไม่สูง
เกนิไป มโีอกาสในการแข่งขนักบัสถาบนัต่าง ๆ ได ้และมโีอกาสในการพฒันาบุคลากรได ้เมื่อวเิคราะห์
ผลผลติบณัฑติในเชงิปรมิาณและคุณภาพมคีวามคุม้ค่า 
 
3.ด ำเนินงำนตำมแผนบริหำรควำมเส่ียงท่ีเป็นผลจำกกำรวิเครำะห์และระบุปัจจยัเส่ียงท่ีเกิดจำก
ปัจจยัภำยนอก หรือปัจจยัท่ีไม่สำมำรถควบคุมได้ท่ีส่งผลต่อกำรด ำเนินงำนตำมพนัธกิจของ
คณะและให้ระดบัควำมเส่ียงลดลงจำกเดิม 
 คณะศกึษาศาสตรแ์ละนวตักรรมการศกึษาไดด้ าเนินงานตามแผนบรหิารความเสีย่ง ทีเ่ป็นผล
จากการวเิคราะหแ์ละระบุปจัจยัเสีย่งทีเ่กดิจากปจัจยัภายนอก หรอืปจัจยัทีไ่ม่สามารถควบคุมไดท้ีส่่งผล
ต่อการด าเนินงานตามพนัธกจิของคณะและใหร้ะดบัความเสีย่งลดลงจากเดมิ ดงันี้ 

1. คณะศกึษาศาสตรแ์ละนวตักรรมการศกึษา ไดน้ าประกาศมหาวทิยากาฬสนิธุ ์เรื่อง นโยบาย
บรหิารความเสี่ยง ลงวนัที่ 21 กนัยายน พ.ศ. 2559 มาเป็นแนวทางในการด าเนินงานด้านการบรหิาร
ความเสีย่งและการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึง่มนีโยบายดงันี้ 

1) ใหม้กีารบรหิารความเสีย่งทัว่ทัง้องคก์ร อยา่งเป็นระบบและต่อเนื่อง 
2) ใหม้กีารก าหนดกระบวนการบรหิารความเสีย่งทีเ่ป็นระบบและมาตรฐานเดยีวกนัทัว่ทัง้องคก์ร 
3) ใหม้กีารตดิตามประเมนิผลการบรหิารความเสีย่งเพื่อป้องกนัหรอืลดความเสีย่งอยา่งต่อเน่ือง 
4) ใหก้ารบรหิารความเสีย่งเป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินงานปกต ิ
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ผูบ้รหิารและบุคลากรทุกคนต้องตระหนักและใหค้วามส าคญักบัการบรหิารจดัการเหตุการณ์ทีอ่าจส่งผล
กระทบต่อการบรรลุวตัถุประสงค์ของมหาวทิยาลยัฯ ทัง้ที่เป็นความเสีย่งและโอกาสที่จะเกดิความเสีย่ง
โดยบรหิารจดัการใหอ้ยูใ่นระดบัทีย่อมรบัได ้ภาคผนวก ข. หน้า 31. 

2. คณะศกึษาศาสตรแ์ละนวตักรรมการศกึษาไดเ้ลง็เหน็ความส าคญัของการน านโยบายบรหิาร
ความเสี่ยงมาปฏบิตั ิจงึได้ด าเนินการจดัโครงการอบรมเชงิปฏบิตักิารควบคุมภายในและบรหิารความ
เสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขึน้ ในวนัที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2561 โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อให้
บุคลากรคณะศกึษาศาสตรแ์ละนวตักรรมการศกึษา มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัการควบคุมภายในและ
การบริหารความเสี่ยง โดยได้เชิญนางขนิษฐา โสดามรรค นักตรวจสอบภายในช านาญการพิเศษ
มหาวิทยาลยัขอนแก่น มาเป็นวิทยาการผู้ให้ความรู้ ซึ่งในการอบรมเชิงปฏบิตัิการในครัง้นี้คณะได้
ด าเนินระดมสมองเพื่อวเิคราะหแ์ละระบุความเสีย่งในเบือ้งตน้ ภาคผนวก ช. หน้า 37 
 3. มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์ได้ด าเนินการจดัท าค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งและ
การควบคุมภายใน มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ ์ตามค าสัง่ที ่0236/2562 ลงวนัที ่22 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2562 
โดยมคีณะกรรมการมาจากทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลยัรวมถึงคณบดีคณะศึกษาศาสตร์และ
นวตักรรมการศกึษารว่มเป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการนี้ดว้ย ภาคผนวก ค. หน้า 32 

4. มหาวทิยาลยัมกีารจดัประชุมเพื่อด าเนินการวเิคราะหแ์ละระบุปจัจยัเสีย่งทีส่่งผลกระทบหรอื
ลดโอกาสที่มหาวทิยาลยัจะบรรลุเป้าหมายในการบรหิารงาน รวบรวมปจัจยัเสี่ยง ประเมนิความเสี่ยง 
และจดัท าแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และก าหนดให้คณบดีน าความเสี่ยงของ
มหาวทิยาลยั (ทีม่คีณบดเีป็นผูร้บัผดิชอบ) มาด าเนินการในระดบัคณะและถ้าคณะมคีวามเสีย่งตวัอื่น ๆ 
กส็ามารถเพิม่เตมิไดต้ามบรบิทของคณะนัน้ ๆ ภาคผนวก จ หน้า 36 

5. คณะศึกษาศาสตรแ์ละนวตักรรมการศกึษา ได้แต่งตัง้คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามค าสัง่คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรม
การศกึษา ที ่017/2562 ลงวนัที ่25 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2562 ภาคผนวก ง. หน้า 34 

6. คณะศกึษาศาสตรแ์ละนวตักรรมการศกึษา ไดด้ าเนินการจดัท าปฏทินิการบรหิารความเสีย่ง
และการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ภาคผนวก ก. หน้า 29 

7. คณะศึกษาศาสตร์และนวตักรรมการศึกษา ได้น าข้อมูลความเสี่ยงตามขัน้ตอนที่ 2 และ
ขัน้ตอนที ่4 มาจดัท าเป็นแผนบรหิารความเสีย่งและการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
และได้น าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบรหิารคณะศึกษาศาสตร์และนวตักรรมการศึกษา ในวนัที่ 14 
พฤษภาคม พ.ศ. 2562 สรุปสาระส าคญัของแผนบรหิารความเสี่ยง ประจ าปี พ.ศ. 2562 พบว่าคณะ
ศกึษาศาสตร์และนวตักรรมการศกึษามคีวามเสี่ยง 2 ด้าน คอื 1) ความเสี่ยงด้านทรพัยากร 2) ความ
เสีย่งดา้นยทุธศาสตรแ์ละกลยทุธข์องคณะ รายละเอยีดดงันี้ 

1) ความเสีย่งดา้นทรพัยากร ประกอบดว้ย 
     1.1 การบรหิารงบประมาณรายจ่ายประจ าปี มปีจัจยัเสีย่งคอื 1) กระบวนการจดัเตรยีม
ร่าง TOR ล่าชา้ไม่สามารถด าเนินการไดต้ามขัน้ตอนพสัดุ 2) หน่วยงานไม่ด าเนินโครงการเป็นไปตาม
แผนงานรายไตรมาส กจิกรรมการจดัการความเสี่ยง 1) ด าเนินการจดัเตรยีมร่าง TOR และด าเนินการ
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ตามขัน้ตอนทางพสัดุก่อน พรบ. งบประมาณรายจ่ายประจ าปี มผีลบงัคบัใช้แต่ยงัไม่ต้องลงนามใน
สญัญา 2) ก ากบัตดิตามและเรง่รดัการเบกิจา่ยงบประมาณใหเ้ป็นไปตามแผน 
     1.2 การจดัเก็บเงนิรายได้ลดลง มปีจัจยัเสี่ยงคือ 1) รายได้จากการวิจยัและบรกิาร
วชิาการมแีนวโน้มทีล่ดลง กจิกรรมการจัดการความเสีย่ง 1) ส่งเสรมิให้บุคลากรบรกิารสงัคมเพื่อสรา้ง
รายไดม้ากยิง่ขึน้ 2) ส่งเสรมิใหบุ้คลากรเสนอโครงการวจิยัจากหน่วยงานภายนอก 

2) ความเสีย่งดา้นยทุธศาสตรแ์ละกลยทุธข์องคณะ ประกอบดว้ย 
     2.1 ดา้นการผลติบณัฑติ มปีจัจยัเสี่ยงคอื 1) นักศกึษาที่สอบผ่านเกณฑ์ภาษาองักฤษ
ไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของมหาวทิยาลยัประกาศ 2) บณัฑติท างานไม่ตรงกบัคุณวุฒ ิกจิกรรมการ
จดัการความเสี่ยง 1) เพิม่มาตรการส่งเสรมิการเรยีนรูภ้าษาสากลแก่นักศกึษาโดยเฉพาะภาษาองักฤษ 
2) ส่งเสรมิใหแ้ต่ละสาขาวชิาเตรยีมความพรอ้มใหก้บันกัศกึษา/บณัฑติ (โครงการตวิสอบบรรจ)ุ 
    2.2 ดา้นการพฒันาการวจิยั มปีจัจยัเสีย่งคอื 1) ผลงานวจิยัทีส่ามารถน าไปใชป้ระโยชน์
ในทอ้งถิน่ 2) โครงการวจิยัไมแ่ลว้เสรจ็ตามก าหนดเวลา 3) เงนิทุนสนับสนุนการวจิยัลดลง กจิกรรมการ
จดัการความเสีย่ง 1) เพิม่มาตรการเร่งรดัการวจิยัส าหรบัโครงการวจิยัน าไปใช้ประโยชน์ในท้องถิน่ 2) 
เพิ่มมาตรการเร่งรดัการวจิยัให้แล้วเสรจ็ตามระยะเวลาที่ก าหนด 3) ส่งเสรมินักวิจยัสร้างงานวิจยัที่
ตอบสนองการพฒันาประเทศมากยิง่ขึน้ 4) ส่งเสรมินกัวจิยัใหท้ างานรว่มกบัสถาบนัอื่น ๆ มากยิง่ขึน้  
 ผลของการบรหิารความเสี่ยงท าใหค้วามเสีย่งในแต่ละด้านไดร้บัการจดัการและลดความเสีย่ง
ลงได ้
 
4.บริหำรงำนด้วยหลกัธรรมำภิบำลอย่ำงครบถ้วนทัง้ 10 ประกำรท่ีอธิบำยกำรด ำเนินงำนอย่ำง
ชดัเจน 
           คณะศกึษาศาสตร์และนวตักรรมการศึกษา ที่บรหิารงานโดยคณบด ียดึหลกัธรรมาภบิาลเป็น
เครือ่งมอืในการบรหิารตามหลกัการบรหิารจดัการบา้นเมอืงทีด่โีดยยดึหลกัธรรมาภบิาล 10 ดา้น คอื 

1. หลกัประสิทธิผล (Effectiveness) คือ ผลการปฏิบตัิราชการที่บรรลุวตัถุประสงค์และ
เป้าหมายของแผนการปฏบิตัริาชการตามทีไ่ดร้บังบประมาณมาด าเนินการ โดยมผีลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบตัิราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2562 และระบบการติดตามผลการด าเนินงานต่างๆ และ
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตัิราชการ ปีงบประมาณ 2562 ในการประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะทุกไตรมาส ส่งผลใหค้ณะฯ สามารถด าเนินงานในด้านต่าง ๆ บรรลุตามวตัถุประสงคแ์ละ
เป้าหมายของแผนปฏบิตัิราชการที่ก าหนดไว้ โดยด าเนินโครงการ/กิจกรรมได้ส าเรจ็ตามแผนปฏบิตัิ
ราชการ ปีงบประมาณ 2562 วางแผนด าเนินโครงการ 50 โครงการ อยู่ในระหว่างด าเนินโครงการ
(โครงการประกนัคุณภาพฯ)และแลว้เสรจ็รวม 40 โครงการ (รอ้ยละ 80) ยกเลกิ 10 โครงการ (คดิเป็น
รอ้ยละ 20)  เหตุผลในการยกเลกิโครงการเพราะมกีารทบทวนปรบัแผนกลางปี เพื่อตดัโครงการที่
ซ ้าซอ้นมาควบรวมโครงการใหส้ามารถบรหิารจดัการไดร้วดเรว็ขึน้  
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2. หลกัประสิทธิภำพ (Efficiency) คอื การบรหิารราชการตามแนวทางการก ากบัดูแลทีด่ทีี่มี
การออกแบบกระบวนการปฏบิตังิานโดยใชเ้ทคนิคและเครือ่งมอืการบรหิารจดัการทีเ่หมาะสมใหอ้งคก์าร
สามารถใช้ทรพัยากรทัง้ด้านต้นทุน แรงงานและระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาขีด
ความสามารถในการปฏบิตัริาชการตามภารกจิเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและผูม้สี่วนได้
ส่วนเสยีทุกกลุ่ม โดยที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศกึษาศาสตรแ์ละนวตักรรมการศกึษามวีาระ
พจิารณาให้ความเห็นชอบ/อนุมตัใิห้มกีารด าเนินงานโครงการต่างๆตามแผนปฏบิตัริาชการ ประจ าปี
งบประมาณ 2562 และมผีลการปฏบิตัติามแผนปฏบิตัริาชการรายงานต่อคณะกรรมการประจ าคณะทุก
ไตรมาส ทัง้นี้คณะฯ ได้ก าหนดแนวทางในการปฏิบตัิงานเพื่อให้เกิดประสทิธภิาพผ่านระบบการ
ปฏบิตังิานทีช่ดัเจน  
 1) มกีารก ากบัดูแลการบรหิารงานอย่างเป็นระบบเพื่อให้งานเกดิประสทิธภิาพ โดยการวาง
แผนการประชุมคณะกรรมการระดบัต่าง ๆ เป็นประจ าทุกเดอืน เพื่อให้สามารถด าเนินงานได้อย่าง
รวดเรว็ทัง้ระดบักรรมการบรหิารหลกัสตูร กรรมการบรหิารคณะ และกรรมการประจ าคณะ   
          2) มกีารออกแบบกระบวนการปฏบิตังิานมกีารจดัท าคู่มอืการปฏบิตังิานของส านักงานคณบด ี
คณะศกึษาศาสตรแ์ละนวตักรรมการศกึษา คู่มอือาจารยท์ีป่รกึษา 
          3) ในการด าเนินงานต่าง ๆ คณะใชร้ะบบการประชุมคณะกรรมการใตแต่ละส่วน กระจายความ
รบัผดิชอบ โดยการแต่งตัง้คณะกรรมการทีช่ดัเจน  
 

3. หลกักำรตอบสนอง (Responsiveness) คอื การให้บรกิารทีส่ามารถด าเนินการได้ภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด และสรา้งความเชื่อมัน่ ความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวงัหรอืความ
ต้องการของประชาชนผู้รบับรกิาร และผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีที่มคีวามหลากหลายและมคีวามแตกต่าง  
คณะฯ ด าเนินการดงันี้  

1) การเปิดช่องทางในการน าเสนอผ่านการประชุมคณะกรรมการระดบัต่างๆ เพื่อน าเสนอ
ปญัหา อุปสรรค และผลการด าเนินงาน  

2)มกีารใหบ้รกิารขอ้มูลข่าวสารที่หลากหลายช่องทาง ได้แก่ เวบ็ไซต์ของหน่วยงาน เวบ็เพจ 
Facebook  ของ คณะศกึษาศาสตรแ์ละนวตักรรมการศกึษาออนไลน์ เป็นตน้ และหนงัสอืขอเชญิเขา้ร่วม
ประชุมวชิาการจากหน่วยงานภายนอก 

3) มชี่องทางการตดิต่อสื่อสารกบัคณบดผี่านเวบ็ไซตข์องคณะ ช่อง “สายตรงคณบด”ี 
4) การเปิดโอกาสใหบุ้คลากรน าเสนอปญัหาและเรื่องราวต่าง ๆ ในการจดัการเรยีนการสอน 

เพื่อการพฒันาอย่างรวดเรว็ผ่านช่องสนทนากลุ่มของคณะ ท าให้สามารถด าเนินการแก้ปญัหาได้อย่าง
รวดเรว็     ลดช่องว่างระหว่างผูบ้รหิารกบับุคลากรทุกระดบั 

 
4. หลกัควำมรบัผิดชอบ (Accountability) คอื การแสดงความรบัผดิชอบในการปฏบิตัหิน้าที่

และผลงานต่อเป้าหมายทีก่ าหนดไว ้โดยความรบัผดิชอบนัน้ควรอยูใ่นระดบัทีส่นองต่อความคาดหวงั
ของสาธารณะ รวมทัง้การแสดงถงึความส านึกในการรบัผดิชอบต่อปญัหาสาธารณะ  
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คณบดีแสดงความรบัผดิชอบในการบรหิารงานอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะการด าเนินการจดัท า
แผนปฏบิตัริาชการ การก ากบัดูแลการใชจ้่ายงบประมาณโครงการต่าง ๆ  เช่นในกรณีมขีอ้รอ้งเรยีนใน
เรื่องทรพัยากรสนับสนุนการเรยีนการสอนไม่เพยีงพอคณบดไีด้ด าเนินการปรบัแผนกลางปีเสนอต่อ
คณะกรรมการประจ าคณะและเสนอต่อสภามหาวิทยาลยัเพื่อด าเนินการใชจ้่ายงบประมาณลงทุนจดัซื้อ
โทรทศัน์ระบบดจิติอลจ านวน 14 เครือ่งใหท้นัก่อนเปิดเทอม  
 กรณขีอ้รอ้งเรยีนเรือ่งสญัญาณอนิเทอรเ์น็ตไมแ่รง ไดด้ าเนินการจดัหาตวักระจายสญัญาณในตกึ
คณะฯ เพิม่ตัง้แต่ชัน้ 1-5 จนสามารถใชง้านไดใ้นระดบัด ี 
 

5.หลกัควำมโปร่งใส (Transparency) คอื กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมาชี้แจงได้
เมื่อมขีอ้สงสยัและสามารถเขา้ถงึขอ้มูลข่าวสารอนัไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรโีดยประชาชน
สามารถรูทุ้กขัน้ตอนในการด าเนินกจิกรรมหรอืกระบวนการต่างๆ และสามารถตรวจสอบได ้ 

ในการบรหิารงานของคณะฯ คณบดไีดด้ าเนินงานอย่างโปร่งใสในทุกดา้น ทัง้นี้มกีารน าเสนอผล
การด าเนินงาน การประชุมกบัผู้บรหิารระดบัสูงขึน้ไปมาน าเสนอต่อที่ประชุมในระดบัต่าง ๆ ของคณะ
อย่างสม ่าเสมอ ทัง้การประชุมคณาจารย ์กรรมการบรหิารคณะ และกรรมการประจ าคณะ และมกีารน า
รายงานการประชุมเผยแพร่ลงในเว็บไซต์ของคณะและเพจเฟสบุ๊ค อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์และ
นวตักรรมการศกึษา อยา่งครบถว้น  
 ในการประชุมทุกครัง้คณบดเีปิดโอกาสใหทุ้กคนร่วมซกัถาม แสดงความคดิเหน็อย่างทัว่ถงึ และ
ชีแ้จงในขอ้สงสยัทุกกรณ ีเช่น ในการประชุมคณาจารยค์ณะฯ ทีม่กีารซกัถามเกี่ยวกบังบประมาณคณะฯ 
การจดัการฝึกประสบการณ์วชิาชพีคร ูการเบกิค่าใชจ้า่ยในการไปราชการเพื่อนิเทศนกัศกึษา เป็นตน้  
 
 6. หลกักำรมีส่วนร่วม (Participation) คอื กระบวนการทีบุ่คลากรและผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีทุก
กลุ่มมโีอกาสไดเ้ขา้ร่วมในการรบัรู ้เรยีนรู ้ท าความเขา้ใจ ร่วมแสดงทศันะร่วมเสนอปญัหาหรอื ประเดน็
ที่ส าคัญที่เกี่ยวข้อง ร่วมคิดแนวทาง ร่วมการแก้ไขปญัหาร่วมในกระบวนการตัดสินใจ และร่วม
กระบวนการพฒันาในฐานะหุน้ส่วนการพฒันา 
  1) การประชุมคณาจารยป์ระจ าคณะก่อนเปิดภาคการศกึษา 
 2) การประชุมคณาจารยป์ระจ าคณะเรือ่งการนิเทศการฝึกประสบการณ์วชิาชพีครู 
 3) การจดัโครงการพฒันาแผน ที่เชญิผู้มสี่วนไดส้่วนเสยีมโีอกาสได้เขา้ร่วมในการรบัรู ้เรยีนรู ้
ท าความเขา้ใจ ร่วมแสดงทศันะร่วมเสนอปญัหาหรอื ประเดน็ทีส่ าคญัที่เกี่ยวขอ้ง ร่วมคดิแนวทาง ร่วม
การแกไ้ขปญัหา 
ร่วมในกระบวนการตดัสนิใจ และร่วมกระบวนการพฒันาในฐานะหุ้นส่วนการพฒันา ทัง้นี้ประกอบไป
ด้วย คณาจารย์ในคณะ นักศึกษา ศิษย์เก่า ผู้ใช้บณัฑติ ผู้บรหิารสถานศึกษา ผู้อ านวยการเขตพื้นที่
การศกึษา ผูน้ าชุมชน ผูบ้รหิารองคก์รปกครองส่วนท้องถิน่ ผู้บรหิารมหาวทิยาลยั /นครพนมถ่ายทอด
แผน เชญิบุคลากรทัง้สายสนบัสนุนและสายวชิาการรว่มแลกเปลีย่น แสดงความคดิเหน็ เสนอแนวทางใน
การด าเนินงาน จนไดผ้ลสรปุทีส่ะทอ้นแนวคดิจากทุกฝา่ยอยา่งรอบดา้น 
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7. หลกักำรกระจำยอ ำนำจ (Decentralization) คือ การถ่ายโอนอ านาจการตัดสินใจ 

ทรพัยากร และภารกจิจากคณบดลีงสู่ผูบ้รหิารระดบัถดัไป ใหม้อี านาจในการตดัสนิใจและบรหิารงานได้
อย่างราบรื่น โดยมีการแต่งตัง้รองคณบดี หัวหน้าสาขาวิชา คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
คณะกรรมการทีร่บัผดิชอบภารกจิดา้นการพฒันาคณะในทุกดา้น เพื่อกระจายการท างาน และมอบหมาย
ผูป้ฏบิตัริาชการแทนในกรณีที่คณบดตีดิราชการเพื่อให้มกีารด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการ
กระจายอ านาจในการตดัสนิใจในการบรหิารลงไปในระดบัหลกัสูตร ในระดบัคณะเน้นการส่งเสรมิและ
สนบัสนุนใหก้ารท างานระดบัหลกัสตูรมคีวามเขม้แขง็ 
 8. หลกันิติธรรม  (Rule of Law) คอื การใชอ้ านาจของกฎหมาย กฎระเบยีบขอ้บงัคบัในการ
บรหิารราชการดว้ยความเป็นธรรม ไมเ่ลอืกปฏบิตัแิละค านึงถงึสทิธเิสรภีาพของผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี ทัง้นี้
คณบดไีดบ้รหิารงานโดยยดึหลกันิตธิรรม ในการพจิารณาอนุมตัเิอกสารโครงการ การไปราชการ  หรอื
อื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ้งจะพจิารณาโดยยดึขอ้กฎหมาย ระเบยีบ ข้อบงัคบั ประกาศ อย่างรดักุมเพื่อป้องกนั
ความผดิพลาด ความเสยีหายทีจ่ะเกดิขึน้กบัหน่วยงาน ท าใหก้ารด าเนินงานของคณะทุกคนไดร้บัความ
เป็นธรรม ไม่ถูกเลอืกปฏบิตั ิหากผูใ้ดถูกรอ้งเรยีนกจ็ะมกีารด าเนินการตามล าดบัขัน้ โดยค านึงถงึสทิธิ
เสรภีาพของผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีเป็นส าคญั เช่น กรณีการแก้ไขผลการศกึษาของนักศกึษาก็ด าเนินการ
ตามขัน้ตอน โดยเน้นการด าเนินงานทีโ่ปรง่ใส องิหลกักฎหมาย  

9. หลกัควำมเสมอภำค (Equity) คอื การไดร้บัการปฏบิตัแิละไดร้บับรกิารอย่างเท่าเทยีมกนั 
โดยไมม่กีารแบ่งแยกดา้น ชายหรอืหญงิ ถิน่ก าเนิด เชือ้ชาตภิาษา เพศ อายุความพกิาร สภาพทางกาย
หรอืสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสงัคม ความเชื่อทางศาสนาการศึกษา การ
ฝึกอบรม และอื่นๆ 
    1)คณะฯ ได้จดังบประมาณส่งเสรมิใหบุ้คลากรทัง้สายวชิาการและสายสนับสนุนใหม้กีารพฒันา
งานของตนเองอย่างเสมอภาค โดย การอนุมตัิให้บุคลากรทุกประเภทเข้าร่วมการฝึกอบรม ประชุม 
สมัมนา ตามความเหมาะสม และการเขา้รว่มโครงการจดัท าแผนยทุธศาสตร ์5 ปี (พ.ศ.2560-2563) และ
แผนปฏบิตัริาชการปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และมโีครงการพฒันาบุคลากรประจ าปีงบประมาณ 2562 
อย่างเท่าเทยีมกนั คอื ผู้ใดที่มคีวามประสงค์จะไปราชการที่สอดคล้องกบัการพฒันาคณะฯ ก็มสีทิธิใ์น
การไปราชการ 
 2) ในการบรกิารดา้นต่าง ๆ ของคณะ เน้นใหบ้รกิารนกัศกึษาและบุคลากรทุกคนอย่างเท่าเทยีม
กนั  

3)นกัศกึษาและบุคลากรทุกคนสามารถเขา้พบผูบ้รหิารไดต้ลอดเวลา สามารถสะทอ้นปญัหาได้
ในทุกช่องทาง 

10. หลกัมุ่งเน้นฉันทำมติ คณบดีด ำเนินกำรบริหำรงำนโดยมุ่งเน้นให้ทึกคนมีส่วนร่วมใน
กำรแสดงควำมคิดเหน็และลงมติในกำรด ำเนินงำนต่ำง ๆ ไม่ตดัสินใจโดยใช้อ ำนำจของ
ผูบ้ริหำรฝ่ำยเดียวโดยไม่ฟังบคุลำกรอ่ืน ๆ ตวัอย่ำงเช่น  
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1) มกีารประชุมบุคลากรเพื่อรบัฟงัความคดิเหน็ ขอ้เสนอแนะ และมมีตริ่วมกนัเพื่อด าเนินงาน 
กจิกรรมของหน่วยงานฯ สรุปโครงการจดัท าแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) และแผนปฏบิตัิ
ราชการปีงบประมาณ พ.ศ.2562  

2) มกีารลงมตใินการเลอืกเสนอชื่อผูส้มควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวทิยาลยั ในการ
ประชุมกรรมการประจ าคณะ 

3) มกีารลงมตเิลอืกรปูแบบการนิเทศการฝึกประสบการณ์วชิาชพีครู เป็นตน้ 
 
5.ค้นหำแนวปฏิบติัท่ีดีจำกควำมรู้ทัง้ท่ีมีอยู่ในตัวบุคคล ทกัษะของผู้มีประสบกำรณ์ตรง และ
แหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ตำมประเดน็ควำมรู้ อย่ำงน้อยครอบคลุมพนัธกิจด้ำนกำรผลิตบณัฑิตและ
ด้ำนกำรวิจยั จดัเกบ็อย่ำงเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมำเป็นลำยลกัษณ์อกัษรและน ำมำปรบัใช้
ในกำรปฏิบติังำนจริง 

1.ด้านการวจิยั มกีารค้นหาแนวปฏบิตัทิี่ดดี้วยการด าเนินโครงการจดัการความรู้ด้านการวจิยั 
ส่งผลให ้อาจารยท์ีเ่ขา้ร่วมกระบวนการในโครงการสามารถน าความรูจ้ากการ KM มาพฒันาตนเองจน
สามารถเขยีนขอ้เสนอโครงการวจิยัเสนอต่อคณะเพื่อพจิารณาใหทุ้นวจิยัไดถ้งึ 7 โครงการ 
          2.ดา้นการผลติบณัฑติ ได้จดัการความรูด้ว้ยกระบวนการแลกเปลีย่นเรยีนรูเ้กี่ยวกบัการเตรยีม
สอบบรรจุในปี พ.ศ. 2561 ทีบ่ณัฑติของสาขาวชิาภาษาไทยสามารถสอบบรรจุได้จ านวนมาก และได้
ล าดบัที่ 1 ของ กศจ.ต่อเนื่องสองปี ที่มบีณัฑติจบไป ซึ่งสาขาวชิาภาษาไทยได้น าเสนอในที่ประชุม
กรรมการบรหิารคณะเกี่ยวกบัโครงการตวิสอบบรรจุทีร่่วมกบัสาขาวชิาวทิยาศาสตรท์ัว่ไป ตวิระยะเวลา 
10 วนั ในรปูแบบค่ายตวิ ท าใหน้ักศกึษาไดพ้ฒันาตนเองอย่างเตม็ที่ นักศกึษาจบใหม่และรุ่นแรกทีเ่ขา้
ตวิสอบบรรจุขึน้บญัชไีด้เกินรอ้ยละ 90 ของผู้เข้าร่วมติวในโครงการดงักล่าว จงึน ามาสู่การพฒันา
โครงการเป็นโครงการติวสอบบรรจุครูผู้ช่วยของคณะที่จดัติวให้กบับณัฑติของทุกสาขาวชิา ที่สถานี
อนุรกัษ์สตัวป์า่สวนสะออนเมือ่วนัที ่4-11เดอืนพฤษภาคม 2562 ทีผ่่านมา 
 
6.กำรก ำกบัติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรบริหำรและแผนพฒันำบุคลำกรสำยวิชำกำร
และสำยสนับสนุน 
 คณะฯ มกีารก ากบัตดิตามแผนบรหิารและพฒันาบุคลากรสายวชิาการและสายสนับสนุน อย่าง
ต่อเนื่อง หลงัจากที ่ อาจารยม์กีารส ารวจการขอ ผศ. ในวงรอบปีการศกึษา 2561 พบว่ามผีูม้คีุณสมบตั ิ
30  คนและมผีูย้ ืน่ขอก าหนดต าแหน่งทางวชิาการระดบั ผศ.แลว้อยู่ในระหว่างพจิารณ 13 คน พบว่า ใน
การประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเมื่อเดอืนพฤศจกิายน 2561 มคีวามคาบเกี่ยวเรื่องคุณสมบตักิาร
ยื่นตามเกณฑ์ของผศ.ใหม่ของก.พ.อ. จงึมกีารสอบถามไปที่ฝ่ายวชิาการของมหาวทิยาลยัเพื่อให้เกิด
ความชดัเจน เมื่อได้รบัค าอธบิายว่าสามารถยื่นได้โดยยดึวนัที่คณบดลีงนามไม่ใช่วนัที่ผ่านกรรมการ
ประจ าคณะจงึด าเนินการต่อไป ส่วน สายสนับสนุน มแีผน 4 ปี ทีก่ าหนดใหส้ายสนับสนุนเขา้สู่ต าแหน่ง 
โดยได้เสนองานวิจัยสถาบันของนางสาวชนกวนรรณ ศรีสูงเนินและได้อนุมัติให้ด าเนินการใน
ปีงบประมาณ 
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ในปีการศกึษา 2561 คณะศกึษาศาสตรแ์ละนวตักรรมการศกึษา ไดม้กีารจดัท าแผนการบรหิาร
และพฒันาบุคลากร คณะศกึษาศาสตรแ์ละนวตักรรมการศกึษา มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ ์ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 
2562-2565)ทีส่อดคลอ้งกบัประเดน็การพฒันาของมหาวทิยาลยัประเดน็การพฒันาที ่1 ดา้นการพฒันาบุ
ลากร ที่มเีป้าประสงค์เพื่อให้บุคลากรของคณะมสีมรรถนะในการท างานสูงและมคีุณภาพชีวติที่ด ีมี
วฒันธรรมองคก์รทีด่ ี  โดยคณะไดข้บัเคลื่อนแผนการบรหิารและพฒันาบุคลากร คณะศกึษาศาสตรแ์ละ
นวตักรรมการศึกษา มหาวิทยาลยักาฬสินธุ์ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2562-2565) เพื่อยกระดบัสมรรถนะ
บุคลากรในการปฏบิตังิานใหม้ปีระสทิธภิาพ ทีป่ระกอบดว้ยตวับ่งชีจ้ านวน 4 ตวับ่งชี ้คอื 1) รอ้ยละของ
อาจารยท์ีด่ ารงต าแหน่งทางวชิาการ 2) รอ้ยละของสายสนับสนุนทีด่ ารงต าแหน่งทางวชิาชพี 3) รอ้ยละ
ของอาจารยท์ีม่คีุณวุฒริะดบัปรญิญาเอก  4) รอ้ยละของบุคลากรสายวชิาการและสายสนับสนุนทีไ่ดร้บั
การพฒันาความรูแ้ละทกัษะในการปฏบิตัิงาน โดยคณะสนับสนุนให้บุคลากรทัง้สายวชิาการและสาย
สนบัสนุนเขา้รว่มโครงการทีม่หาวทิยาลยัจดั เช่น โครงการส่งเสรมิการเขยีนผลงานทางวชิาการเพื่อเขา้
สู่ต าแหน่ง และโครงการการเขยีนคู่มอืการปฏบิตังิานพฒันาบุคลากรสายสนับสนุนเขา้สู่ต าแหน่งทาง
วชิาชพีนอกจากนัน้คณะไดจ้ดัสรรงบประมาณเพื่อใหบุ้คลากรทัง้สายวชิาการและสายสนับสนุนเพื่อใชใ้น
การพฒันาตนเองนอกจากนัน้ยงัมกีารสรา้งขวญัและก าลงัใจให้กบับุคลากรโดยการมอบโล่ที่มกีารเผย
เเพร่ผลงานวจิยัดเีด่น สายสนับสนุนดเีด่น และเกยีรตบิตัรให้อาจารยท์ี่ไดเ้ผยเเพร่ผลงานวจิยั เพื่อเป็น
ขวญัและก าลงัใจพรอ้มทัง้สรา้งแรงบนัดาลใจใหก้บัอาจารยแ์ละสายสนบัสนุนในการพฒันาตนเอง 
 
คะแนนกำรประเมินตนเอง 

ผลกำรประเมิน 
ปีท่ีแล้ว 

เป้ำหมำย 

 

คะแนนประเมินตนเอง 
 

บรรลุ
เป้ำหมำย 
 (,) 

เป้ำหมำย 
ปีถดัไป 

- 6 ขอ้ 5  5 
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รำยกำรหลกัฐำน 
หมำยเลข รำยกำรหลกัฐำน 
คศน. 5.5-1-1 ผลการด าเนินงานโครงการจดัท าและถ่ายทอดแผนปฏบิตักิารดา้นการพฒันาคณะ

ศกึษาศาสตรแ์ละนวตักรรมการศกึษา ประจ าปีงบประมาณ 2562 
คศน. 5.5-1-2 แผนปฏบิตักิารดา้นการพฒันาคณะศกึษาศาสตรแ์ละนวตักรรมการศกึษา ระยะ 4 

ปี (2562 – 2565) 
คศน. 5.5-1-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครัง้ที ่4/2562 และครัง้ที ่5/2562 
คศน.5.5-1-4 บนัทกึขอ้ความส่งแผนปฏบิตักิารดา้นการพฒันา คณะศกึษาศาสตรแ์ละนวตักรรม

การศกึษา มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ ์ระยะ 4 ปี (2562 – 2565) 
คศน.5.5-1-5 รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลยักาฬสนิธุ ์ครัง้ที ่4 /2562 
คศน. 5.5.2-1   ส าเนาค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการวเิคราะหต์น้ทุนต่อหน่วยและความคุม้ค่าของ

หลกัสตูร คณะศกึษาศาสตรแ์ละนวตักรรมการศกึษามหาวทิยาลยักาฬสนิธุ ์, แผน
กลยทุธท์างการเงนิ  คณะศกึษาศาสตรแ์ละนวตักรรมการศกึษา            
มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ ์ประจ าปี พ.ศ. 2561-2564 (เสนอต่อคณะกรรมการประจ า
คณะ 20 พฤศจกิายน 2560) , แผนกลยทุธท์างการเงนิ  คณะศกึษาศาสตรแ์ละ
นวตักรรมการศกึษา           มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 , แผนปฏบิตัริาชการประจ าปีคณะศกึษาศาสตรแ์ละนวตักรรมการศกึษา
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562 

คศ.  5.5.2-2 รายงานตน้ทุนต่อหน่วยและความคุม้ค่าของหลกัสตูร คณะศกึษาศาสตรแ์ละ
นวตักรรมการศกึษา มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ ์ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

คศ.  5.5.3-1   ค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งและควบคุมภายใน ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.  2562 

คศ.  5.5.3-2   รายงานผลการบรหิารความเสีย่ง  คณะศกึษาศาสตรแ์ละนวตักรรมการศกึษา  
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561 

คศ.  5.5.3-3   แผนบรหิารความเสีย่ง  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562, รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะครัง้ที ่ 4/2562 ลว.  22 พฤษภาคม 2562 

คศน. 5.5-4.1 รายงานการด าเนินตามแผนปฏบิตัริาชการปีงบประมาณ 2562  
คศน. 5.5-4.2 เครือ่งมอือุปกรณ์ส านกังานสนบัสนุนการท างานของบุคลากร เช่น การเช่าเครือ่ง

ถ่ายเอกสารส าหรบับรกิารบุคลากร 
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ข้อสรปุผลกำรประเมินตนเอง 
1. จดุแขง็/แนวทางเสรมิจดุแขง็ 

2. จดุทีค่วรพฒันา/ขอ้เสนอแนะในการปรบัปรงุ 
3. วธิปีฏบิตัทิีด่/ีนวตักรรม 

 
ผูร้บัผิดชอบ 
ผูก้ ากบัดแูลตวับ่งชี ้: 
       1. ชื่อ - สกุล , เบอรโ์ทรศพัท ์
       2. ชื่อ - สกุล , เบอรโ์ทรศพัท ์

ผูจ้ดัเกบ็รวบรวมขอ้มลู/รายงานผลการด าเนินงาน : 
       1. ชื่อ - สกุล , เบอรโ์ทรศพัท ์
       2. ชื่อ - สกุล , เบอรโ์ทรศพัท ์

 
 
 
 

คศน. 5.5-4.3 เวบ็ไซตค์ณะฯhttps://ed.ksu.ac.th/และ facebook https://www.facebook.com/edu.ksu.ac.th/

คณะศกึษาศาสตรแ์ละนวตักรรมการศกึษา 
คศน. 5.5-4.4 ค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินงานตามโครงการต่างๆในปี พ.ศ.2562 
คศน. 5.5-4.5 เวบ็ไซตค์ณะ https://ed.ksu.ac.th/และ facebook https://www.facebook.com/edu.ksu.ac.th/

คณะศกึษาศาสตรแ์ละนวตักรรมการศกึษา 
คศน. 5.5-4.6 ค าสัง่อื่นๆ ค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินงานตามโครงการต่างๆ ในปีพ.ศ.

2562 ค าสัง่แต่งตัง้คณบดแีละค าสัง่แต่งตัง้รองคณบด ี
คศน. 5.5-4.7 ค าสัง่แต่งตัง้คณบดแีละค าสัง่แต่งตัง้รองคณบด ี
คศน. 5.5-4.8 พระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยักาฬสนิธุ ์พ.ศ.2558 
คศน. 5.5-4.9 บนัทกึขอ้ความอนุมตัใิหบุ้คลากรเดนิทางไปราชการ 
คศน.5.5-4.10 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศกึษาศาสตรแ์ละนวตักรรม

การศกึษา ปี 2561และ2562 
คศน. 5.5-6-1 แผนการบรหิารและพฒันาบุคลากร คณะศกึษาศาสตรแ์ละนวตักรรมการศกึษา 

มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ ์ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2562-2565) 
คศน. 5.5-6-2 โครงการพฒันาบุคลากรสายสนบัสนุนจดัท าคู่มอืการปฏบิตังิานเพื่อเขา้สู่ต าแหน่ง

ทางวชิาชพี 
คศน. 5.5-6-3 โครงการพฒันาบุคลากรสายวชิาการจดัท าคู่มอืการปฏบิตังิานเพื่อเขา้สู่ต าแหน่ง

ทางวชิาการ 
คศน. 5.5-6-4 ภาพถ่ายในการมอบโล่หแ์ก่บุคลากรทัง้สายวชิาการและสายสนับสนุน 
คศน. 5.5-6-5 ภาพถ่ายแสดงความยนิดต่ีอบุคลากรทีไ่ดร้บัแต่งตัง้ต าแหน่งทางวชิาการ ผูช้่วย

ศาสตราจารย ์

https://ed.ksu.ac.th/
https://www.facebook.com/edu.ksu.ac.th/คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
https://www.facebook.com/edu.ksu.ac.th/คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
https://ed.ksu.ac.th/
https://www.facebook.com/edu.ksu.ac.th/คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
https://www.facebook.com/edu.ksu.ac.th/คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
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ตวับ่งช้ีท่ี 5.6   ระบบก ำกบัติดตำมกำรประกนัคณุภำพ ในระดบัอดุมศึกษำ (ตวับ่งชี้ใหม)่   

ชนิดของตวับ่งช้ี กระบวนการ 

กำรคิดรอบปี  ปีการศกึษา  
ค ำอธิบำยตวับ่งช้ี   
 คณะมีหน้าที่ก ากับการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร คณะ ใน
ระดบัอุดมศกึษา โดยมกีารด าเนินงานตัง้แต่การควบคุมคุณภาพ การตดิตามตรวจสอบคุณภาพ และการ
พฒันาคุณภาพการพฒันาตวับ่งชี้และเกณฑก์ารประเมนิจะมุ่งไปที่ระบบการประกนัคุณภาพการศกึษา
มากกว่าการประเมนิคุณภาพ เพื่อใหส้ามารถส่งเสรมิ สนับสนุน ก ากบัตดิตามการด าเนินงานให้เป็นไป
ตามทีก่ าหนด สะทอ้นการจดัการศกึษาอยา่งมคีุณภาพ  

เกณฑก์ำรประเมิน   
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มกีารด าเนินการ  

1 ขอ้ 

มกีารด าเนินการ 

2 ขอ้ 

มกีารด าเนินการ   

3 ขอ้ 

มกีารด าเนินการ 

4 ขอ้ 

มกีารด าเนินการ  

5 ขอ้ 

 
ผลกำรด ำเนินงำน 
1. มีระบบและกลไกในกำรด ำเนินกำรประกนัคณุภำพกำรศึกษำของหลกัสตูร คณะให้เป็นไป

ตำมมำตรฐำนกำรประกนัคณุภำพ 
ในปีการศกึษา 2561 คณะศกึษาศาสตรแ์ละนวตักรรมการศกึษา ไดด้ าเนินการจดัการเรยีนการ

สอน จ านวน 7 หลกัสตูร และคณะ ซึง่ประกอบ  
1) หลกัสตูรครศุาสตรบณัฑติ (ค.บ.) การศกึษาปฐมวยั 

 2) หลกัสตูรครศุาสตรบณัฑติ (ค.บ.) คอมพวิเตอร ์
3) หลกัสตูรครศุาสตรบณัฑติ (ค.บ.) ภาษาองักฤษ 
4) หลกัสตูรครศุาสตรบณัฑติ (ค.บ.) คณติศาสตร ์
5) หลกัสตูรครศุาสตรบณัฑติ (ค.บ.) วทิยาศาสตรท์ัว่ไป 
6) หลกัสตูรครศุาสตรบณัฑติ (ค.บ.) ภาษาไทย 
7) หลกัสตูรครศุาสตรมหาบณัฑติ (ค.ม.) การบรหิารการศกึษา  
8) คณะศกึษาศาสตรแ์ละนวตักรรมการศกึษา  
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คณะฯ ไดด้ าเนินการตามระบบและกลไกการประกนัคุณภาพระดบัหลกัสูตร และระดบัคณะ โดย
ก าหนดแนวปฏบิตัดิงันี้ (คศน. 5.6-1-1 และคศน. 5.6-1-2) 

(1) คณะก าหนดใหทุ้กหลกัสูตรจะต้องด าเนินการจดัส่งรายวชิาทีเ่ปิดสอน ในแต่ละภาค

การศกึษา ภาระงานสอนของแต่ละภาคการศกึษาเพื่อให้ สวท. ด าเนินการจดัรายวชิา

สอนใหก้บันกัศกึษาแต่ละหลกัสตูร (คศน. 5.6-1-3) 

(2) คณะฯ ก าหนดใหอ้าจารยผ์ูร้บัผดิชอบรายวชิาและอาจารยผ์ูส้อน ในภาคการศกึษา

นัน้ ๆ จดัท า มคอ.3/มคอ.4 ในการก าหนดรายวชิาทัง้นี้ต้องจดัรายละเอียดของทุก

รายวชิาใหแ้ลว้เสรจ็ก่อนเปิดภาคการศกึษา และเมื่อสิน้สุดภาคการศกึษาอาจารยผ์ูส้อน

จะต้องด าเนินการรายงานผลการด าเนินการของรายวชิาโดยจดัท า มคอ .5/มคอ.6 ทุก

ภาคการศกึษา (คศน. 5.6-1-4 และคศน. 5.6-1-5) 

(3) เมื่อสิน้สุดปีการศกึษาอาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสูตรจะต้องด าเนินการจดัท าเอกสาร 

มคอ.7 (คศน. 5.6-1-6) รายงานผลการด าเนินการของหลกัสูตรในภาพรวม เพื่อใชใ้น

การปรบัปรุงและพัฒนากลยุทธ์การสอน การประเมินผล รวมทัง้การแก้ไขปญัหา

อุปสรรค ในการจดัการเรยีนการสอนของหลกัสูตร ทัง้นี้ใช้เป็นแนวทางในการปรบัปรุง

หลกัสตูรต่อไปอกีทัง้เมื่อสิน้สุดการจดัการเรยีนการสอนแต่ละภาคการศกึษาไดม้กีารให้

นักศกึษาประเมนิผลการสอนของอาจารยแ์ต่ละท่าน เพื่อสะท้อนคุณภาพการเรยีนการ

สอนใชเ้ป็นแนวทางในการปรบัปรงุคุณภาพการเรยีนการสอนต่อไป (คศน. 5.6-1-7) 

 

2. มีคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรประกนัคณุภำพกำรศึกษำ ท่ีท ำหน้ำท่ีก ำกบัติดตำม ให้เป็นไปตำม

ระบบท่ีก ำหนดในข้อ 1 และรำยงำนต่อคณะกรรมกำรประจ ำคณะเพ่ือพิจำรณำ 

คณะฯ ไดด้ าเนินการแต่งตัง้ คณะกรรมการ ก ากบั ตดิตาม การด าเนินงานการ ประกนัคุณภาพ
การศกึษาภายในระดบั หลกัสูตร และระดบัคณะ คณะศกึษาศาสตร์และนวตักรรมการศกึษา ประจ าปี
การศกึษา 2561 และเพื่อใหเ้ป็นไปตามระบบและกลไกการด าเนินการประกนัคุณภาพหลกัสูตร (คศน. 
5.6-2-1)  

คณะกรรมการก ากับ ติดตาม การด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หลกัสูตร และระดบัคณะ คณะศกึษาศาสตรแ์ละนวตักรรมการศกึษา  ประจ าปีการศกึษา 2561 ประชุม
รอบ 6 เดอืน (คศน.  5.6-2-2) คณะกรรมการก ากบั ติดตาม การด าเนินงานการประกนัคุณภาพ
การศกึษาภายในระดบัหลกัสตูร และระดบัคณะ คณะศกึษาศาสตรแ์ละนวตักรรมการศกึษา ไดน้ าผลการ
ด าเนินการของแต่ละหลักสูตรน าเข้าที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะฯ แบบรายงานผลการ
ด าเนินงานการประกนัคุณภาพหลกัสตูร ระดบัคณะ รอบ 6 เดอืน (คศน. 5.6-2-3)  

คณะกรรมการ ก ากับ ติดตาม การด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หลกัสูตร และระดบัคณะ คณะศกึษาศาสตรแ์ละนวตักรรมการศกึษา ประจ าปี การศกึษา 2561 ประชุม
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รอบ 9 เดอืน (คศน.  5 .6-2-4)  คณะกรรมการก ากบั ตดิตาม การด าเนินงานการประกนั คุณภาพ
การศกึษาภายในระดบั หลกัสูตร และระดบัคณะ คณะศกึษาศาสตรแ์ละนวตักรรมการศกึษา ได้น าผล
การ ด าเนินงานรายงานผลการด าเนินงาน การประกนัคุณภาพหลกัสูตร และระดบัคณะ รอบ 9 เดอืน 
เข้าที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะ (คศน.  5 .6-2-5) หลกัสูตรได้ด าเนินการประเมนิคุณภาพ 
การศกึษาภายใน ประจ าปีการศกึษา 2561 และรายงานผลต่อคณะกรรมการ ประจ าคณะ (คศน.  5 .6-2-
6)   
 

3. มีกำรจดัสรรงบประมำณ หรือบคุลำกร หรือวสัดคุรภุณัฑ ์เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของ

หลกัสตูร และส่วนงำนภำยในให้เกิดผลตำมมำตรฐำนกำรประกนัคณุภำพ 

ในปีการศกึษา 2561 คณะศกึษาศาสตรแ์ละนวตักรรมการศกึษา ไดจ้ดัสรรทรพัยากรสนับสนุน
การด าเนินงานประกนัคุณภาพของหลกัสูตรตลอดปีการศกึษา 2561 หลากหลายรปูแบบทัง้ทรพัยากร
บุคคล ทรพัยากรทางการเงนิ และทรพัยากรสนบัสนุน อื่นๆ  
         ด้ำนทรพัยำกรบคุคล คณะไดม้กีารแต่งตัง้รองคณบดงีานบรกิารการศกึษาและวจิยั รองคณบดี
งานบรหิารและวางแผน และรองคณบดงีานพฒันานักศกึษา  และได้รบัการจดัสรรต าแหน่งอตัราก าลงั  
พนักงานมหาวทิยาลยั ต าแหน่ง “เจา้หน้าที่บรหิารงานทัว่ไป” จ านวน 2 อตัรา และ พนักงานราชการ 
ต าแหน่ง “เจา้หน้าที่บรหิารงานทัว่ไป” จ านวน 1 อตัรา ที่จะท าหน้าที่และรบัผดิชอบการด าเนินงาน
ภายในส านกังานคณบด ีทุกหลกัสูตร  และทุกสาขาวชิา  และทุกหลกัสูตรมอีาจารยป์ระจ าหลกัสูตรครบ 
5 คน ทีท่ าหน้าทีก่ ากบัดูแล และด าเนินการบรหิารหลกัสูตรใหม้คีุณภาพ ภายใต้การก ากบัของหวัหน้า
สาขาวชิาและคณะ 
        ด้ำนทรพัยำกรทำงกำรเงิน  ในปีงบประมาณ  2561  คณะได้จดัสรรเงนิงบประมาณ
ด าเนินงาน ให้กบัทุกสาขา จ านวน 7 สาขาวชิา และส านักงานคณบด ีแบ่งเป็นงบประมาณค่าวสัดุ
โครงการสอนและงบด าเนินงาน รวมทัง้สิ้น 923,000 บาท ซึ่งได้ผ่านการพจิารณาเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบรหิารคณะนอกจากนัน้ คณะยงัไดจ้ดัโครงการเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของหลกัสูตร เช่น 
โครงการตรวจประเมนิคุณภาพการศกึษาภายใน  ระดบัหลกัสูตร จ านวน 80,994 บาท โครงการตรวจ
ประเมนิคุณภาพการศกึษาภายใน ระดบัคณะ จ านวน 18,932 บาท เป็นตน้ (คศน. 5.6-3-1) 
     ด้ำนทรพัยำกรอ่ืนๆ คณะและมหาวทิยาลยัมรีะบบสารสนเทศทีเ่อื้อต่อการประกนัคุณภาพใน
ระดบัหลกัสูตร เช่น ในการก ากบัติดตามนักศึกษา เพื่อสนับสนุนการ ให้ค าปรกึษาและก ากบัติดตาม
นักศกึษาโดยระบบ ESS ระบบ E-Document ส าหรบัส่งเอกสารดา้นต่าง ๆ ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการได้
รบัทราบขอ้มูลข่าวสาร และการตดิต่อประสานงานด้านการประกนัคุณภาพ ตลอดจนเวป็ไซต์ของฝ่าย
ต่าง ๆ ของคณะและมหาวทิยาลยั ที่จะช่วยใหข้อ้มูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพฒันาการประกนัคุณภาพ 
เป็นตน้ 
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4. น ำผลกำรประเมินคณุภำพหลกัสตูร และระดบัคณะ เสนอต่อคณะกรรมกำรประจ ำคณะเพ่ือ

พิจำรณำ 

 คณะศึกษาศาสตร์และนวตักรรมการศึกษา ได้จดัให้มกีารประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน 
(SAR) ระดบั หลกัสูตร ประจ าปีการศกึษาศกึษา 2561 ซึง่คณะฯ มกีารประเมนิ ทัง้หมด 2 หลกัสูตร 7 
สาขาวชิาเป็นที ่เรยีบรอ้ยแลว้ ตามรายละเอยีดดงันี้  

1) หลกัสตูรครศุาสตรบณัฑติ (ค.บ.) การศกึษาปฐมวยั ประเมนิในวนัที ่10 มถุินายน 2561 
 2) หลกัสตูรครศุาสตรบณัฑติ (ค.บ.) คอมพวิเตอร ์ประเมนิในวนัที ่12 มถุินายน 2561 

3) หลกัสตูรครศุาสตรบณัฑติ (ค.บ.) ภาษาองักฤษ ประเมนิในวนัที ่12 มถุินายน 2561 
4) หลกัสตูรครศุาสตรบณัฑติ (ค.บ.) คณติศาสตร ์ประเมนิในวนัที ่12 มถุินายน 2561 
5) หลกัสตูรครศุาสตรบณัฑติ (ค.บ.) วทิยาศาสตรท์ัว่ไป ประเมนิในวนัที ่12 มถุินายน 2561 
6) หลกัสตูรครศุาสตรบณัฑติ (ค.บ.) ภาษาไทย ประเมนิในวนัที ่12 มถุินายน 2561 
7) หลกัสูตรครุศาสตรมหาบณัฑติ (ค.ม.) การบรหิารการศกึษา ประเมนิในวนัที่ 18 มถุินายน 

2561 
และรายงานผลการประเมนิประกนัคุณภาพหลกัสูตรต่อคณะกรรมการประจ าคณะพจิารณาตาม

ปฏทินิการด าเนินงาน (คศน.5.6-4-2) 
5. น ำผลกำรประเมินและข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำรประจ ำคณะมำจดัท ำแผนพฒันำ

คณุภำพตำมข้อเสนอแนะ 

 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มีการน าผลการประเมินมาปรบัปรุงพร้อมกับ
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ และได้น าข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการประจ าคณะ มาปรบัปรุงหลกัสูตรใหม้คีุณภาพดขีึน้อย่างต่อเนื่อง (คศน. 5.6-5-1) คณะมี
การน าขอ้เสนอแนะมาร่วมกนัด าเนินการจดัท าแผนพฒันาคุณภาพการศกึษา (Improvement plan) โดย
มคี าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการจดัท าแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา (คศน. 5.6-5-2) พร้อมนี้คณะได้
ด าเนินการจดัท าแผนพฒันา คุณภาพการศกึษา(Improvement plan) ประจ าปีการศกึษา 2561 ตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมนิคุณภาพการศึกษาในระดบัหลกัสูตร (คศน. 5.6-5-3) และ
รายงานผลการประเมนิให้คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณา คือ น าผลการประเมิน หลกัสูตรทุก
หลกัสูตรเขา้ที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะ ครัง้ที่ 6/2561 และมกีารรายงานผลการด าเนินงาน 
ประกนัคุณภาพหลกัสตูรต่อคณะกรรมการประจ าคณะ (ศศน. 5.6-5-4) 
 
คะแนนกำรประเมินตนเอง 

ผลกำรประเมิน 
ปีท่ีแล้ว 

เป้ำหมำย 

 

คะแนนประเมินตนเอง 
 

บรรลุ
เป้ำหมำย 
 (,) 

เป้ำหมำย 
ปีถดัไป 
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5 5 5  5 
 
หลกัฐำนอ้ำงอิง 

หมำยเลข รำยกำรหลกัฐำน 
คศน. 5.6-1-1 คู่มอืการประกนัคุณภาพการศกึษาภายใน ระดบัอุดมศกึษา พ.ศ. 2557 ของ 

สกอ. 
คศน. 5.6-1-2 คู่มอืการประกนัคุณภาพการศกึษาภายใน ระดบัคณะ ประจ าปีการศกึษา 2561 

ของมหาวทิยาลยักาฬสนิธุ ์
คศน. 5.6-1-3 รายวชิาทีเ่ปิดสอน ภาระสอน ปีการศกึษา 2561 
คศน. 5.6-1-4 หนงัสอืแจง้ก าหนดการส่ง มคอ.3, มคอ.5ของแต่ละภาคการศกึษา 
คศน. 5.6-1-5 มคอ.3, มคอ.5 ของแต่ละภาคการศกึษา 
คศน. 5.6-1-6 มคอ.7 ปีการศกึษา 2561 
คศน. 5.6-1-7 คะแนนความพงึพอใจต่อการจดัการเรยีนการสอนของอาจารยผ์ูส้อน แต่ละภาค

การศกึษา ปีการศกึษา 2561 
คศน. 5.6-2-1 ค าสัง่คณะศกึษาศาสตรแ์ละนวตักรรมการศกึษา เรือ่ง แต่งตัง้คณะท างาน ก ากบั 

ตดิตาม การด าเนินงานการประกนัคุณภาพการศกึษาภายในระดบัหลกัสตูร และ
ระดบัคณะ ประจ าปีการศกึษา 2561 

คศน. 5.6-2-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการ ก ากบั ตดิตาม การด าเนินงานการประกนั 
คุณภาพการศกึษาภายใน ระดบัหลกัสตูร และระดบัคณะ รอบ 6 เดอืน 

คศน. 5.6-2-3 รายงานการ ประชุมกรรมการประจ า คณะฯ ครัง้ที ่1/2562 
คศน. 5.6-2-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการ ก ากบั ตดิตาม การด าเนินงานการประกนั 

คุณภาพการศกึษาภายใน ระดบัหลกัสตูร และระดบัคณะ รอบ 9 เดอืน 
คศน. 5.6-2-5 รายงานการ ประชุมกรรมการประจ า คณะฯ ครัง้ที ่3/2562 
คศน. 5.6-2-6 รายงานการ ประชุมกรรมการประจ า คณะฯ ครัง้ที ่5/2562 
คศน. 5.6-3-1 แผนปฏบิตัริาชการประจ าปี 2561 
คศน. 5.6-4-1 ปฏทินิการด าเนินงานประกนัคุณภาพการศกึษาระดบัหลกัสตูร 
คศน. 5.6-4-2 รายงานการ ประชุมกรรมการประจ า คณะฯ ครัง้ที ่5/2562 
คศน. 5.6-5-1 รายงานการ ประชุมกรรมการประจ า คณะฯ ครัง้ที ่5/2562 
คศน. 5.6-5-2 ค าสัง่แต่งตัง้ คณะกรรมการจดัท าแผนพฒันาคุณภาพการศกึษา (Improvement 

plan) ประจ าปีการศกึษา 2561 
คศน. 5.6-5-3  แผนพฒันา คุณภาพการศกึษา (Improvement plan) ประจ าปีการศกึษา 2561 
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ผูร้บัผิดชอบ 
ผูก้  ำกบัดแูลตวับ่งช้ี : 
1. ผูช่้วยศาสตราจารยอ์นุชา พมิศกัดิ ์
 
 

ผูจ้ดัเกบ็รวบรวมข้อมลู/รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน : 
1. นางสาวภารด ีจนัทรล์อย 
 
ผูร้ำยงำนและจดัเกบ็เอกสำร 
1. นางสาวภารด ีจนัทรล์อย 
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ส่วนท่ี 3 
สรปุผลกำรประเมิน 

การประเมนิคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน 5 มาตรฐาน 17 ตัวบ่งชี้ ตามคู่มอืการประกัน
คุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษา ระดบัอุดมศกึษา พ.ศ. 2557  ของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศกึษา (สกอ.) และตวับ่งชีใ้หม่ของมหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์ โดยใชเ้กณฑก์ารประเมนิตวับ่งชี้ในกลุ่ม 
ข ซึง่เป็นสถาบนัทีเ่น้นระดบัปรญิญาตร ีมคีะแนนเตม็ 5 คะแนน 
 ผลการประเมนิตนเองของคณะศกึษาศาสตรแ์ละนวตักรรมการศกึษา  พบว่าไดด้ าเนินการตาม
ภารกจิของสถาบนั  ทัง้ 4 ด้านอย่างครบถ้วน โดยมผีลการประเมนิทัง้ 5 มาตรฐาน อยู่ในระดบัดี มี
ค่าคะแนน เท่ากบั 4.07 รายละเอยีด ผลการประเมนิแต่ละมาตรฐาน ดงันี้ 

ตวับง่ช้ีคณุภำพ เป้ำหมำย 

ผลกำรด ำเนินงำน 

คะแนน

ประเมิน 

ตวัตัง้ ผลลพัธ์           

(% หรือ

สดัส่วน) 
ตวัหำร 

มำตรฐำนท่ี 1 ด้ำนผลลพัธ์ผูเ้รียน 

1.1 ผลการบรหิารจดัการหลกัสตูรโดยรวม  

(ตวับ่งชี้ของสกอ.ที ่1.1 ระดบัคณะ)  

3.45 คะแนน 23.52 
3.36 3.36 

7 

1.2 การส่งเสรมิทกัษะความสามารถดา้นการสือ่สารภาษาและดา้นเทคโนโลยี

สารสนเทศตามอตัลกัษณ์ของบณัฑติคณะ  

(ตวับ่งชี้ใหม)่ 

 

4 คะแนน  3 3 

1.3 ผลงานนกัศกึษาทีม่ผีลงานวจิยั หรอืงานสรา้งสรรค์ หรอืนวตักรรม  หรอื

โครงงาน (ตวับ่งชี้ใหม)่                      

5 คะแนน 100
5

5


  
5 5 

1.4 นกัศกึษาชัน้ปีสุดทา้ยทีม่คีุณลกัษณะเป็นผูป้ระกอบการ  

(ตวับ่งชี้ใหม)่ ไมร่บักำรประเมนิ 
    

1.5ระบบและกลไกการบรกิารนกัศกึษาระดบัปรญิญาตรขีองคณะ (ตวับ่งชี้

ของสกอ.ที ่1.5 ระดบัคณะ) 

5 คะแนน 
 5 5 

1.6 กจิกรรมนกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ี(ตวับ่งชี้ใหม)่ 5 คะแนน  5 5 

เฉล่ียมำตรฐำนท่ี 1 4.27 

มำตรฐำนท่ี 2 ด้ำนกำรวิจยัและนวตักรรม 

2.1 ระบบและกลไกการบรหิารและพฒันางานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรคห์รอื

นวตักรรม (ตวับ่งชี้ของสกอ.ที ่2.1 ระดบัคณะ)  

5 คะแนน 
 4 4 

2.2 เงนิสนบัสนุนงานวจิยัและงานสรา้งสรรค ์ 

(ตวับ่งชี้ของสกอ.ที ่2.2 ระดบัคณะ)  

4 คะแนน 
 4.61 4.61 

2.3 ผลงานวชิาการของอาจารยป์ระจ าและนกัวจิยั (ตวับ่งชี้ของสกอ.ที ่2.3 

ระดบัคณะ)  

5 คะแนน 
 5 5 
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ตวับง่ช้ีคณุภำพ เป้ำหมำย 

ผลกำรด ำเนินงำน 

คะแนน

ประเมิน 

ตวัตัง้ ผลลพัธ์           

(% หรือ

สดัส่วน) 
ตวัหำร 

2.4 ผลงานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรคห์รอืนวตักรรม ทีต่อบสนองยุทธศาสตร์

ชาต ิหรอืยุทธศาสตรว์จิยัของมหาวทิยาลยักาฬสนิธุ ์หรอืความตอ้งการของ

สงัคมในเขตจงัหวดักาฬสนิธุท์ีเ่กดิจากเครอืขา่ยความร่วมมอืระหว่าง

สถาบนัอุดมศกึษากบัองคก์รภาครฐัหรอืองคก์รภาคเอกชนทัง้ในหรอื

ต่างประเทศ (ตวับ่งชี้ใหม)่ 

 

 

5 คะแนน  5 5 

เฉล่ียรวมมำตรฐำนท่ี 2 4.65 

มำตรฐำนท่ี 3 ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร 

3.1 การบรกิารวชิาการแก่สงัคม (ตวับ่งชี้ใหม)่ 4 คะแนน  4 4 

เฉล่ียรวมมำตรฐำนท่ี 3 4 

มำตรฐำนท่ี 4 ด้ำนศิลปวฒันธรรมและควำมเป็นไทย  

4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศลิปวฒันธรรมและความเป็นไทย (ตวับ่งชี้

ใหม)่ 
5 คะแนน  5 5 

เฉล่ียรวมมำตรฐำนท่ี 4 5 

มำตรฐำนท่ี 5 กำรบริหำรจดักำร 

5.1จ านวนหลกัสตูรทีม่กีารจดัการเรยีนการสอนควบคู่กบัการท างาน (Work–  

Integrated Learning: WIL) หรอื ระบบสหกจิศกึษา (Co-operative 

Education: Co-op)  

(ตวับ่งชี้ใหม)่ 

5  5 5 

5.2 หลกัสตูรทีไ่ดร้บัการขึน้ทะเบยีนการเผยแพร่หลกัสตูรทีม่คีุณภาพและ

มาตรฐาน   ตามกรอบคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2552 (TQR) 

(ตวับ่งชี้ใหม)่ 

0  0 0 

5.3 อาจารยป์ระจ าทีม่คีุณวุฒปิรญิญาเอก  

(ตวับ่งชี้ของสกอ.ที ่1.2 ระดบัคณะ) 
4  4.72 4.72 

5.4 อาจารยป์ระจ าทีด่ ารงต าแหน่งทางวชิาการ  

(ตวับ่งชี้ของสกอ.ที ่1.3 ระดบัคณะ) 
4  1.48 1.48 

5.5 การบรหิารของคณะเพือ่การก ากบัตดิตามผลลพัธต์ามพนัธกจิ กลุ่ม

สถาบนัและเอกลกัษณ์ของคณะ  

(ตวับ่งชี้ของสกอ.ที ่5.1 ขอ้ 1 - 6 ระดบัคณะ) 

5  5 5 

5.6 ระบบก ากบัตดิตามการประกนัคุณภาพ ในระดบัอุดมศกึษา (ตวับ่งชี้ใหม)่   5  5 5 

เฉล่ียรวมมำตรฐำนท่ี 5 3.53 

เฉล่ียรวมทุกตวับ่งช้ี (17 ตวับง่ช้ี) 4.13 

 
ตำรำงวิเครำะหค์ณุภำพกำรศึกษำภำยในระดบัคณะ 



118 
 

 การประเมนิระดบัคณะจะสะทอ้นผลการด าเนินงานของผูบ้รหิารคณะใน 4 พนัธกจิ รวมทัง้ระบบ
การบรหิารจดัการของคณะดว้ย โดยแสดงเป็นค่าเฉลีย่ในแต่ละพนัธกจิ นอกนัน้มกีารวเิคราะหแ์ยกเป็น
ปจัจยัน าเขา้ กระบวนการ และผลลพัธด์ว้ย เพื่อใหผู้บ้รหิารคณะไดน้ าไปใชเ้ป็นขอ้มลูในการปรบัปรงุ
พฒันา ดงัตารางต่อไปนี้ 
 

 
 
 
 
 

มาตรฐาน 

 
 
 
 
 

จ านวนตวับ่งชี้ 

คะแนนการประเมนิเฉลีย่ ผลการประเมนิ 

 
 

 
I 

 
 

 
P 

 
 

 
O 

 
 

 
รวม 

0.00-1.50  การด าเนินงานตอ้งปรบัปรุง
เร่งด่วน 
 
1.51-2.50 การด าเนินงานตอ้งปรบัปรุง 
 
2.51-3.50 การด าเนินงานระดบัพอใช ้
 
3.51-4.50 การด าเนินงานระดบัด ี
 
4.51-5.00 การด าเนินงานระดบัดมีาก 
 

1 6  - 4.33 4.18 4.26 การด าเนินงานระดบัด ี
2 4 4.61 4.00 5 4.54 การด าเนินงานระดบัดมีาก 
3 1  - 4.00  - 4.00 การด าเนินงานระดบัด ี
4 1  - 5.00  - 5.00 การด าเนินงานระดบัดมีาก 
5 6 3.1 5.00 2.5 3.53 การด าเนินงานระดบัด ี

เฉลีทุ่กตวับง่ชีทุ้กมาตรฐาน 3.86 4.47 3.89 4.27 การด าเนินงานระดบัด ี

ผลการประเมนิ ระดบัด ี ระดบัด ี ระดบัด ี ระดบัด ี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


