
 
 

 

 
 

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ประจ าปีการศึกษา 2561 

คณะศึกษาศาสตรแ์ละนวัตกรรมการศึกษา 
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
โดย คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ประเมิน วันที่ 30-31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ก 

ค าน า 

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เกิดการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา    
ของคณะในการจัดการศึกษา อีกทั้งเป็นการปรับปรุงประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานและเพ่ือประเมิน         
ผลการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องตามพันธกิจ ของมหาวิทยาลัย การรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในครั้งนี้เป็นการรายงานตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และตัวบ่งชี้ใหม่ 
จ านวน 5 มาตรฐาน 17 ตัวบ่งชี้ 

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในฉบับนี้ได้แบ่งสาระออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย 
ส่วนที่ 1 ส่วนน า ส่วนที่ 2 ส่วนสาระ และส่วนที่ 3 ส่วนสรุป การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน      
ประจ าปีการศึกษา 2561 จะเป็นการส่งเสริมให้คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
ได้พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาให้ดียิ่งขึ้นและอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งเป็นการน าผลการประเมิน ไปวาง
แผนพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน การบริหาร และเป็นการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยและมาตรฐานสากลต่อไป 
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ส่วนที่ 1 
ส่วนน า 

 
1. บทสรุปผู้บริหาร  
 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ์ ใน 5 มาตรฐาน 17 ตัวบ่งชี้ มีการด าเนินงานระดับดี (3.67 คะแนน) เมื่อพิจารณาเป็นรายมาตรฐาน
พบว่ามีมาตรฐานที่มีการด าเนินงานระดับดี 4 มาตรฐาน (มาตรฐานที่ 1 ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน (4.07 คะแนน) 
มาตรฐานที่ 2 ด้านการวิจัยและนวัตกรรม (4.26 คะแนน)  มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริการวิชาการ (4.00 
คะแนน)  และมาตรฐาน ที่ 4 ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย (4.00 คะแนน)) มาตรฐานที่มีการ
ด าเนินงานระดับพอใช้ 1 มาตรฐาน (มาตรฐานที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ (2.83 คะแนน)) เมื่อวิเคราะห์ตาม
ระบบการประกันคุณภาพ ด้านปัจจัยน าเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลลัพธ์ พบว่า ผลการด าเนินการ   
ด้านปัจจัยน าเข้าระดับพอใช้ ด้านกระบวนการมีการด าเนินการระดับดี และด้านผลลัพธ์มีผลการด าเนินการ
ระดับดี ส าหรับการด าเนินงานระดับหลักสูตรของคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มีหลักสูตร
ทั้งหมด 7 หลักสูตร มีผลการด าเนินงาน ระดับพอใช้ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.36 และเมื่อพิจารณารายหลักสูตร 
พบว่า หลักสูตรที่มีระดับคุณภาพดี จ านวน 3 หลักสูตร และระดับคุณภาพพอใช้ จ านวน 4 หลักสูตร 
 
2. ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ 

2.1 ประวัติความเป็นมา 
       คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา เดิมคือ คณะครุศาสตร์  จัดตั้งขึ้นตามมติสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์  
 ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2558 ได้มีพระราชบัญญัติจัดตั้งมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ขึ้น และประกาศในราช
กิจจานุเบกษา เล่ม 132 ตอนที่ 86ก เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558 โดยรวมมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ตามกฎหมาย
ว่าด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ ตามกฎหมายว่า
ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลมาจัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ตามพระราชบัญญัตินี้มีฐานะเป็นนิติ
บุคคลและเป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณในสังกั ดส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาและในปี พ.ศ. 2561 ได้มีการประกาศกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 35 ตอนที่ 69 ก ลงวันที่ 13 กันยายน 
2561 จึงได้เปลี่ยนมาเป็นคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา จนถึงปัจจุบัน 
 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ตั้งอยู่ ณ อาคาร 1 (อาคารเรียนรวม) และมีหน่วยงาน
ภายในคณะดังนี้ 
  1. ส านักงานคณบดีเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการเรียนการสอนของวิทยาลัยท าหน้าที่รับผิดชอบ 
งานบริหารและวางแผนงานบริการการศึกษาและวิจัย งานพัฒนานักศึกษา 
  2. สาขาวิชา เป็นหน่วยงานทางวิชาการท าหน้าที่รับผิดชอบ ด้านการจัดการเรียนการสอน และ
วางแผนการบริหารงานในสาขาวิชา ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ของหลักสูตรและ ปณิธานของมหาวิทยาลัย 
ให้แบ่งส่วนงานเป็นการภายในเพื่อบริหารหลักสูตรและการสอนในรูปสาขาวิชา 
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 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา เปิดสอนในสาขาวิชาที่ครอบคลุม ด้านการศึกษา ในปัจจุบัน
นี้มีการจัดการศึกษาในระดับปริญญาโท 1 หลักสูตร คือหลักสูตรครุศาสตร์มหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา) และเปิดสอนในระดับปริญญาตรีหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต 6 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ทั่วไป มีนักศึกษารวมทั้งสิ้น 1,785  คน มีคณาจารย์สายผู้สอน จ านวน 50 คน  มีผู้ด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการจ านวน 6 คน มีข้าราชการ/คณาจารย์/พนักงาน/ลูกจ้างทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน รวม  
60 คน ด้านงบประมาณปี 2562 ดังนั้น  คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มีความพร้อมในด้าน
กายภาพ บุคลากร  การบริหารจัดการ เพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีความโดดเด่น และเป็นที่ยอมรับของ
สังคม 

3. ปรัชญา ปณิธาน เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ 
3.1 ปรัชญา ครูเก่ง ครูดี ครูมีความสุข 

 
3.2 วิสัยทัศน์ 

 
เป็นศูนย์กลางการผลิตบัณฑิต พัฒนาวิชาชีพครู และสร้างสรรค์นวัตกรรมการศึกษา
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
 

3.3 พันธกิจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.4 อัตลักษณ์
บัณฑิต 

1. ผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ และมาตรฐานที่
เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง มีความรู้คู่คุณธรรม มีความใฝ่เรียนรู้ ส านึกใน
ความเป็นไทย และมีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น รองรับกระแสการเปลี่ยนแปลง
ของโลกศตวรรษที่ 21 
2. ศึกษา วิจัย และพัฒนานวัตกรรมการศึกษาเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางการวิชาการ
บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล 
3. บริการวิชาการและวิชาชีพครู เป็นศูนย์กลางและแหล่งเรียนรู้ทางวิชาชีพตลอดชีวิต 
4. ทะนุบ ารุงศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬา 
5. ด าเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมและสืบสานโครงการ
อันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริ 
6. ส่งเสริมการจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 
 
เป็นบุคคลผู้เรียนรู้   ผู้ร่วมสรา้งสรรค์นวัตกรรม มีความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง  และ
มีจิตวิญญาณความเป็นครู 
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3.5 ผลการวิเคราะห์สถานภาพขององค์กร (SWOT Analysis) 
 3.5.1 จุดแข็ง (S: STRENGTH) 
  1) บุคลากรส่วนใหญ่อยู่ในช่วงวัยหนุ่มสาว มีความรู้ความสามารถ และพร้อมที่จะปรับตัวเข้า
กับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก มีความรักสามัคคีและรวมเป็นหนึ่งเดียว  
  2) เป็นองค์กรขนาดเล็กที่มีความพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลง  

3) มีงบประมาณเพียงพอและเหมาะสมในการขับเคลื่อนและพัฒนาคณะ   
4) มีจ านวนนักศึกษาเป็นไปตามแผนการรับนักศึกษา 

  5) นักศึกษามีศักยภาพด้านดนตรี กีฬา และการแสดงศิลปะพ้ืนบ้านอีสาน 
 3.5.2 จุดอ่อน (W: WEAKNESS) 

1) สัดส่วนของบุคลากรที่มีต าแหน่งทางวิชาการและส าเร็จการศึกษาระดับ 
ปริญญาเอกค่อนข้างต่ า 
  2) สัดส่วนระหว่างจ านวนอาจารย์ต่อนักศึกษาในปัจจุบันไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของ
คุรุสภา 
  3) วัสดุอุปกรณ์และสิ่งสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู้ไม่เพียงพอ และมี
สภาพที่ไม่พร้อมต่อการใช้งาน 
  4) สภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์บริเวณคณะไม่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
  5) บุคลากรจ านวนประมาณร้อยละ 30 มีสถานภาพทางต าแหน่งเป็นลูกจ้างชั่วคราว 
 3.5.3 โอกาส (O: OPPORTUNITY) 

1) ผู้ปกครองและสังคมไทยให้การยอมรับและมีค่านิยมในเชิงบวกต่อวิชาชีพครู 
  2) รัฐบาลมีนโยบายปรับเปลี่ยนการผลิตครูจาก 5 ปี เป็น 4 ปี 
  3) รัฐบาลส่งเสริมการเรียนสายอาชีพหรืออาชีวะมากขึ้น ส่งผลให้มีความต้องการครูระดับ
อาชีวะมากข้ึน 
  4) นโยบายรัฐบาลในการขับเคลื่อนสู่ไทยแลนด์ 4.0 เป็นโอกาสให้คณะต้องผลิตบัณฑิต
วิชาชีพครูเพ่ือตอบสนองทิศทางของประเทศเพ่ิมข้ึน 
  5) ความเป็นคณะหนึ่งในมหาวิทยาลัยท้องถิ่นและใกล้บ้าน ท าให้ค่าใช้จ่ายของนักศึกษาไม่สูง
มาก 
  6)  คณะมีเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานทางการศึกษาในท้องถิ่น 
 3.5.4 อุปสรรค (T: TREAT) 

1) นโยบายการผลิตและพัฒนาวิชาชีพครูมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยมากเกินไป 
  2) ค่านิยมของผู้เรียนและผู้ปกครองที่มุ่งเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง ส่งผลให้
คณะยังไม่ได้เด็กเก่งและดีมาเรียน 
  3) ครูและบุคลากรทางการศึกษามีค่านิยมและเชื่อมั่นต่อมหาวิทยาลัย ในคณะที่มีชื่อเสียง
เพ่ือร่วมพัฒนาวิชาชีพตนเอง  

4) อัตราที่เปิดสอบบรรจุครูผู้ช่วยในแต่ละปีมีจ านวนน้อยเมื่อเทียบกับบัณฑิตครูที่ส าเร็จ      
การศึกษา 
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4. โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหาร 

การแบ่งส่วนราชการในคณะ  คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา  

 
 

คณะกรรมการประจ าคณะ 

หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทัววัท 

หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

หัวหน้าสาขาวิชาภาษาัทย 

หัวหน้าสาขาวิชาการศึกษาทฐมวัย 

หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 

หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

สาขาวิชา 

รองคณบดี รองคณบดี รองคณบดี 

งานหลกัสูตรและการจัดการ

เรียนรู้ 

งานทระกันคุณภาพการศึกษา 

งานบรกิารวิชาการและวิจัย 

งานบริการกาศึกษาและวิจัย 

งานพัสดแุละคลัง 

งานการเจ้าหน้าทีว 

งานนโยบายและแผน 

งานบริหารทัววัท 

งานบริหารและวางแผน 

ส ำนักงำนคณบดี 

งานฝกึทระสบการณ์วชิาชีพครู 

หัวหน้าสาขาวิชาสหวิทยาการและนวัตกรรม
การศึกษา 

งานพัฒนาศกึษา 

 

งานกองทุนและท านุศิลปวัฒนธรรม 

งานกิจการและสโมสรนักศึกษา 

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 
 
 

คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 
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5. รายช่ือผู้บริหาร กรรมการบริหาร ชุดปัจจุบัน 

1) ผศ.ดร.อมร  มะลาศรี   คณบดีคณะวิศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 
2) ผศ.ดร.ศักดิ์สิทธิ์  ฤทธิลัน  รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน 
3) ผศ.อนุชา  พิมศักดิ์   รองคณบดีงานบริการการศึกษาและวิจัย 
4) นายปัญญา  เถาว์ชาลี            รองคณบดีงานพัฒนานักศึกษา 
5) ดร.ธีระ  ภูดี    หัวหน้าสาขาวิชาสหวิทยาการและนวัตกรรมการศึกษา 
6) นางสาวนาตยา  หกพันนา  หัวหน้าสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
7) ผศ.อนุชา  พิมศักดิ์   หัวหน้าสาขาวิชาภาษาไทย 
8) ดร.สุริยาวุธ  สวุรรณบุบผา  หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
9) ผศ.ดร.สวียา  สุรมณี   หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 
10) ผศ.ดร.ชุลิดา  เหมตะศิลป์  หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
11) นายสุวรรณวัฒน์ เทียนยทุธกุล  หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์  

 

6. การจัดการศึกษา 
 

   6.1 หลักสูตรที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี จ านวนทั้งสิ้น 6 หลักสูตร 
 

ตารางท่ี 1.1 รายชื่อหลักสูตรที่เปิดสอนในปัจจุบัน ปีการศึกษา 2561 
ล าดับ

ที ่
ระดับปริญญา ชื่อปริญญา ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา 

ลักษณะ
หลักสูตร* 

1 ระดับปริญญาตร ี ครุศาสตรบณัฑติ ค.บ. การศึกษาปฐมวัย ภาษาไทย 
2 ระดับปริญญาตร ี ครุศาสตรบณัฑติ ค.บ. คอมพิวเตอร์ ภาษาไทย 
3 ระดับปริญญาตร ี ครุศาสตรบณัฑติ ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย 
4 ระดับปริญญาตร ี ครุศาสตรบณัฑติ ค.บ. คณิตศาสตร์ ภาษาไทย 
5 ระดับปริญญาตร ี ครุศาสตรบณัฑติ ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป ภาษาไทย 
6 ระดับปริญญาตร ี ครุศาสตรบณัฑติ ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย 

  
  6.2 หลักสูตรที่เปิดสอนในระดับปริญญาโท มีจ านวนทั้งสิ้น  1 หลักสูตร 
 

ตารางท่ี 1.2 รายชื่อหลักสูตรที่เปิดสอนในปัจจุบัน ปีการศึกษา 2561 
ล าดับ

ที ่
ระดับปริญญาโท ชื่อปริญญา ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา 

ลักษณะ
หลักสูตร* 

1 ระดับปริญญาโท ครุศาสตรมหาบณัฑิต ค.ม. การบริหารการศึกษา ภาษาไทย 
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          6.3จ านวนนักศึกษา 

 6.3.1 จ านวนนักศึกษาในปัจจุบัน ปีการศึกษา 2561   ระดับปริญญาตรีจ าแนกตามสาขาวิชา/
หลักสูตร 

  ตารางท่ี 1.3 จ านวนนักศึกษาในปัจจุบัน ปีการศึกษา 2561  

ล าดับที ่ ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา 
จ านวนนักศึกษาปี
การศึกษา 2/2561 รวมจ านวน

นักศึกษา 
ภาคปกติ ภาคพิเศษ 

1 ค.บ. การศึกษาปฐมวัย 307 - 307 
2 ค.บ. ภาษาไทย 296 - 296 
3 ค.บ. คณิตศาสตร ์ 283 - 283 
4 ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป 236 - 236 
5 ค.บ. คอมพิวเตอร ์ 158 - 158 
6 ค.บ. ภาษาอังกฤษ 261 - 261 

 
รวม 1,541 

 
1,541 
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 ตารางท่ี 1.4 จ านวนนักศึกษาในปัจจุบันปีการศึกษา 2561 ระดับปริญญาโท จ าแนกตามหลักสูตร/

สาขาวิชา 

ล าดับ
ที ่

ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา 
จ านวนนักศึกษาปกีารศึกษา 

2/2561 
จ านวนนักศึกษา

ปีการศึกษา 
2/2561 ภาคปกติ ภาคปกติ 

1 ค.ม. บริหารการศึกษา - 11 11 
รวม - 11 11 

 

 จ านวนนักศึกษาในปัจจุบัน ทุกระดับการศึกษา ทุกหลักสูตร/สาขาวิชาที่เปิดสอนในคณะศึกษาศาสตร์
และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ รวมทั้งสิ้น 1,552 คน 
 
6.4 จ านวนบุคลากร 

 6.4.1 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา  มีจ านวนบุคลากรในปัจจุบัน รวมทั้งสิ้น 61 คน ซึ่ง
สามารถจ าแนกประเภทบุคลากรได้ดังนี ้
 

ตารางท่ี 1.5 จ านวนบุคลากร จ าแนกตามประเภทบุคลากร  
 

จ าแนกตามประเภทบุคลากร 
ประเภทบุคลากร  สายวิชาการ สายสนับสนนุ ผู้บริหาร รวมบุคลากร 

ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 6 - -  6 
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 34 4  - 38 
พนักงานราชการ  - 2  - 2 
ลูกจ้างช่ัวคราว )เงินรายได้(  8 4 -  12 
ลูกจ้างช่ัวคราวชาวต่างประเทศ 2  -  - 2 

รวมบุคลากรทั้งสิ้น 50 10 - 60 
       

   ตารางท่ี 1.6 ตารางแสดงจ านวนต าแหน่งทางวิชาการ 
 

ล าดับ ต าแหน่ง จ านวน 
1 อาจารย์ 44 
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 6 
3 รองศาสตราจารย์ - 

รวมทั้งสิ้น 50 
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8. จ านวนอาจารย์และบุคลากร 
รายชื่ออาจารย์ประจ าคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา   ประจ าปีการศึกษา 2561 
 
ที ่ ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 



 
 

ปริญญา
ตร ี

ปริญญา
โท 

ปริญญา
เอก 

น้อยกว่า 
6 เดือน 

6-9  
เดือน 

มากกว่า 
9 เดือน 

จ านวน 
(คน) 

1. ผศ.ดร.อมร มะลาศรี       1 
2. ผศ.ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ฤทธิลัน       1 

3. ดร.ธีระ  ภูด ี       1 

4. ดร.สุพจน์ ดวงเนตร       1 

5. ดร.นิติยา  ค้อไผ่       1 

6 ผศ.ดร.คมสันทิ์  
ขจรปัญญาไพศาล 

      1 

7 นายมนชาย ภูวรกิจ       1 

8 นายธีรภัทร สินธุเดช       1 

9 นายธนัญชัย เฉลิมสุข       1 

10 นายปัญญา เถาว์ชาลี       1 

11 ผศ.อนุชา พิมศักดิ์       1 

12 ผศ.ดร.สายหยุด ภูปุย       1 

13 นางแจ่มจันทร์ ณ กาฬสินธุ์       1 

14 ดร.จีรนันท์ วัชรกุล       1 

15 นางสาวนาตยา หกพันนา       1 

16 ผศ.ณิชาภาท์ กันขุนทศ       1 

17 นางสาววรนุช นิลเขต       1 

18 ดร.สุริยาวุธ สุวรรณบุบผา       1 

19 นางสาวชนิดา พันธุ์โสภณ       1 

20 นายธีรชาติ น้อยสมบัติ       1 

21 นายนันทณัฎฐ์ เวียงอินทร์       1 

22 นางเยาวเรศ รัตนธารทอง       1 

23 ผศ.ดร.ชุลิดา  เหมตะศิลป์       1 

24 นายคมกริช ทองนาค       1 

25 นายวัชรวร วงศ์กัณหา       1 

26 ผศ.ดร.อัญญปารย์ ศิลปนิลมาลย์       1 

27 ดร.ลาวัณย์ ดุลยชาต ิ       1 

28 ผศ.สวียา สุรมณี       1 

29 ดร.นคินทร พัฒนชัย       1 

30 ว่าที่ร้อยตรีสุรจักษ์  
พิริยะเชิดชูชัย 

      1 

31 นายรศรงค์ พัฒนาอนุสรณ์       1 

32 ดร.ปนัดดา สังข์ศรีแก้ว       1 

33 นางสาวสมใจ ภูครองทุ่ง       1 



 
 

34 นายสุวรรณวัฒน์ เทียนยุทธกุล       1 

35 นางสาววรรณธิดา ยลวิลาศ       1 

36 ดร.ปวีณา ขันธ์ศิลา       1 

37 นายวทัญญู แก้วสุพรรณ       1 

38 ดร.บดินทร์ มงคลสิน       1 
39 นายอังคาร อินทนิล       1 
40 ดร.ทิพย์อุบล  ทิพเลิศ       0 
41 นายปนพงศ์ งามมาก       1 

42 นายวิจิตร ศิริกิจ       1 

43 นางสาวประภาพร  
หนองหารพิทักษ์ 

      1 

44 นางสาวศศิธร แสนพันดร       1 

45 นายตะวัน ทองสุข       1 

46 Mr. Francisco Garcia       1 

47 Ms. Nguyen ThiThuy Loan       1 

48 นางสาวสุทธภา อินทรศิลป์       0 
49 นางสาวนฤตา หงษ์ษา       0 
50 นายปานปั้น ปลั่งเจริญศรี       0 

รวม - 33 17  46 
รวมทั้งสิ้น  ...46...... คน 
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ส่วนที่ 2 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 

การประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน 5 มาตรฐาน 17 ตัวบ่งชี้ ตามคู่มือการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557  ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) และตัวบ่งชี้ใหม่ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ โดยใช้เกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ในกลุ่ม ข ซึ่งเป็นสถาบันที่
เน้นระดับปริญญาตรี มีคะแนนเต็ม 5 คะแนน 
 ผลการประเมินตนเองของคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา  พบว่าได้ด าเนินการตามภารกิจ
ของสถาบัน  ทั้ง 4 ด้านอย่างครบถ้วน โดยมีผลการประเมินทั้ง 5 มาตรฐาน อยู่ในระดับดี มีค่าคะแนน
เท่ากับ 3.67 รายละเอียด ผลการประเมินแต่ละมาตรฐาน ดังนี้ 

 

มาตรฐาน 

ผลประเมินตามเกณฑ์  

 
 

   คะแนน 

ผลการประเมิน 
  0.00 - 1.50  การด าเนินงานต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 
  1.51 - 2.50  การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
  2.51 - 3.50  การด าเนินงานระดับพอใช้ 
  3.51 - 4.50  การด าเนินงานระดับดี 
  4.51 - 5.00  การด าเนินงานระดับดีมาก 

มาตรฐานที ่1 ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน  4.07 การด าเนินงานระดับดี 

มาตรฐานที ่2 ด้านการวิจัยและนวัตกรรม 4.26 การด าเนินงานระดับดี 

มาตรฐานที ่3 ด้านการบริการวิชาการ 4.00 การด าเนินงานระดับพอใช้ 

มาตรฐานที ่4 ด้านศิลปวัฒนธรรมและ 
                  ความเป็นไทย 4.00 

การด าเนินงานระดับดี 

มาตรฐานที ่5 ด้านการบริหารจัดการ 2.83 การด าเนินงานระดับพอใช้ 

เฉลี่ย 5 มาตรฐาน 3.67 การด าเนินงานระดับดี 
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มาตรฐานที่ 1 ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน 

 
 พันธกิจที่ส าคัญที่สุดของมหาวิทยาลัย คือ การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้
ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่ก าหนด และสอดคล้องกับมาตรฐานการ
อุดมศึกษา พ.ศ. 2561 ใน 3 ประเด็น คือ 1) เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และความรู้รอบด้านต่างๆใน
การ สร้างสัมมาอาชีพ ความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม มีทักษะในการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต โดยเป็นผู้มีคุณธรรม ความเพียร มุ่งมั่น มานะ บากบั่น และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ 2) 
เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม มีทักษะศตวรรษที่ 21 มีความสามารถในการ บูรณาการศาสตร์ต่างๆ เพ่ือ
พัฒนาหรือแก้ไขปัญหาสังคม มีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการ รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและ
ของโลก  สามารถสร้างโอกาสและเพ่ิมมูลค่าให้กับตนเอง ชุมชน สังคม และประเทศ และ 3) เป็นพลเมืองที่
เข้มแข็ง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม ยึดมั่นในความถูกต้องรู้คุณค่าและรักษ์ความเป็นไทย ร่วมมือรวมพลัง
เพ่ือสร้างสรรค์การพัฒนาและเสริมสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืนทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน สังคม และประชาคม
โลก โดยผู้เรียนต้องมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของคณะ และสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการผลิตบัณฑิต เพ่ือมุ่งเน้นเป้าหมายการจัดการศึกษา ที่ผลการเรียนรู้ของนักศึกษาซึ่งเป็นการประกัน
คุณภาพ บัณฑิตที่ได้รับคุณวุฒิแต่ละคุณวุฒิและสื่อสารให้สังคม ชุมชน รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง ได้
เชื่อมั่นถึงคุณภาพบัณฑิตเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในผลลัพธ์การเรียนรู้ในแต่ละหลักสูตร คุณภาพบัณฑิตในแต่
ละหลักสูตรจะสะท้อนไปที่คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยพิจารณา
จากผลการ บริหารหลักสูตรโดยรวม ผลลัพธ์การเรียนรู้ การมีงานท า และคุณภาพผลงานวิจั ยของนักศึกษา
และผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในปีการศึกษานั้นๆโดยผลลัพธ์ผู้เรียนจะพิจารณาได้จากตัวบ่งชี้ 
ดังต่อไปนี้  
 
ตัวบ่งชี้ จ านวน 6 ตัวบ่งช้ี คือ 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1  ผลการบริหารหลักสูตรโดยรวม (ตัวบ่งชี้ของสกอ.ที่ 1.1 ระดับคณะ)  
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 การส่งเสริมทักษะความสามารถด้านการสื่อสารภาษาและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตามอัตลักษณ์ของบัณฑิตคณะ (ตัวบ่งชี้ใหม่) 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3  ผลงานนักศึกษาที่มีผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม      

หรือโครงงาน (ตัวบ่งชี้ใหม่)                      
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4  นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่มีคุณลักษณะเป็นผู้ประกอบการ (ตัวบ่งชี้ใหม่) 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 ระบบและกลไกการบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรีของคณะ (ตัวบ่งชี้ของสกอ. 

ที่ 1.5 ระดับคณะ) 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ตัวบ่งชี้ใหม่) 

            
 
 
 
 
 



 
 

12  
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1.  ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม  (ตัวบ่งชี้ของสกอ.ที่ 1.1 ระดับคณะ) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 

การคิดรอบป ี ปีการศึกษา   

ค าอธิบายตัวบ่งชี้   
 ผลการด าเนินการของทุกหลักสูตรในคณะซึ่งสามารถสะท้อนคุณภาพของบัณฑิตในหลักสูตรที่คณะ
รับผิดชอบ 

เกณฑ์การประเมิน  
ค่าเฉลี่ยของระดับคุณภาพของทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ 

สูตรการค านวณ  

คะแนนที่ได้ = 
 ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร  
 จ านวนหลักสูตรทั้งหมดที่คณะรับผิดชอบ  

 
หมายเหตุ :  

- หลักสูตรที่ ได้รับการรับรองโดยระบบอ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษาเห็นชอบ ไม่ต้องน าคะแนนการประเมินของหลักสูตรนั้นมาค านวณในตัวบ่งชี้นี้แต่ต้อง
รายงานผลการรับรองตามระบบนั้นๆ ในตัวบ่งชี้นี้ให้ครบถ้วน 

- ในการค านวณค่าคะแนน หากหลักสูตรใช้ระบบอ่ืนที่ไม่ใช่ของ สกอ. ไม่ต้องน ามาค านวณทั้งตัวตั้ง
ตัวหาร 

- ทุกหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอน (แม้ว่าจะเป็นหลักสูตรที่ขอปิดด าเนินการแล้วแต่ยังมี
นักศึกษาคงค้างอยู่) ให้น ามาค านวณด้วยทั้งตัวตั้งและตัวหาร โดยเฉพาะตัวบ่งชี้ที่เก่ียวข้องเท่านั้น 
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รายละเอียดผลการค านวณ 

เกณฑ์การประเมิน 

ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน () 

ไม่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน () 

คะแนน 
ประเมิน
หลักสูตร 

การด าเนินการ หลักฐาน 

ระดับปริญญาตรี 
1. หลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย 

 2.52 

หลักสูตรครุศา
สตรบัณฑิตทุก
หลักสูตรได้
ด าเนินการ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษาตาม
เกณฑ์การประเมิน
ของ สกอ. 

คศน. 1.1-1-1 รายงาน
ผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน 
หลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิตสาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย 

2. หลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ 

 3.66 คศน. 1.1-1-2 รายงาน
ผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน 
หลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิตสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ 

3. หลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาไทย 
 

 3.49 คศน. 1.1-1-3 รายงาน
ผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน 
หลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิตสาขาวิชา
ภาษาไทย 

4. หลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ 
 

 3.24 คศน. 1.1-1-4 รายงาน
ผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน 
หลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิตสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ 

5. หลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ทั่วไป 

 3.54 คศน. 1.1-1-5 รายงาน
ผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน 
หลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิตสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
 



 
 

 
6. หลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ 
 

 
 

 
3.68 

 
คศน. 1.1-1-6 รายงาน
ผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน 
หลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิตสาขาวิชา
คณิตศาสตร์ 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
1. หลักสูตรครุศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาวิชา
บริหารการศึกษา 

 3.39  คศน. 1.1-1-7 รายงาน
ผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน 
หลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิตสาขาวิชาบริหาร
การศึกษา 

คะแนนรวมทุกหลักสูตร 23.52 คะแนน 
จ านวนหลักสูตรทั้งหมดที่คณะรับผิดชอบ 7 หลักสูตร 

                                                                                          คะแนนที่ได้ 3.36 คะแนน 
 
ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนประเมินจาก

คณะกรรมการ 
บรรลุเป้าหมาย 

(,) 

3.45  3.36 3.36  

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนประเมินจาก

คณะกรรมการ 
บรรลุเป้าหมาย 

(,) 

3.45  3.36 3.36  
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รายการหลักฐาน 

หมายเลข รายการหลักฐาน 
คศน. 1.1-1-1 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
คศน. 1.1-1-2 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 
คศน. 1.1-1-3 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทย 
คศน. 1.1-1-4 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
คศน. 1.1-1-5 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
คศน. 1.1-1-6 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
คศน. 1.1-1-7 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาบริหารการศึกษา 
 
ข้อสรุปผลการประเมินตนเอง 

1. จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
บางหลักสูตรมีความพร้อมในการประเมิน TQR จึงควรส่งเสริมให้มีความพร้อมด้วยการเตรียมโครงการซ้อม
ประเมิน TQR ในปีการศึกษาถัดไป 

2. จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
บางหลักสูตรคะแนนลดลงเช่น หลักสูตร ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ควรปรับปรุง และมีบางลักสูตรที่
คณะกรรมการไม่อยู่ในบัญชีรายชื่อผู้ประเมินของ สกอ. ควรใช้ผู้ประเมิน สกอ.ทั้งหมดในปี
การศึกษาถัดไป 

3. วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
- 
ผู้รับผิดชอบ 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : 
       1. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์อนุชา พิมศักดิ์   

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน : 
          1. นางสาวปนัดดา ดวงเพชรแสง  
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2     การส่งเสริมทักษะความสามารถด้านการสื่อสารภาษาและด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศตามอัตลักษณ์ของบัณฑิตคณะ (ตัวบ่งชี้ใหม่) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี      กระบวนการ 
การคิดรอบปี  ปีการศึกษา   
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

คณะมีการส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษามีความสามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ และด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ตามอัตลักษณ์ของบัณฑิตของคณะ โดยมีความสามารถในการพูดคุยสื่อสารได้ในชีวิตประจ าวัน 
และมีความรู้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน หรื อ 
application ที่จะใช้งานได้ดีและสามารถค้นคว้าผ่านฐานข้อมูลหลักได้และเข้ารับการประเมินศักยภาพทาง
ภาษาอังกฤษ placement Test มาตรฐาน CEFR นักศึกษาชั้นปีที่ 4   
  
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 - 2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 

 
ผลการด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงาน 
กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

  1 มี แผน ในกา รสร้ า ง อัตลั กษณ์ที่ มี
วัตถุประสงค์อย่ างชัด เจน และมี
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงคอ์ย่าง
ครบถ้วน 

คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษามีแผนใน
การสร้าง     อัตลักษณ์ที่มีวัตถุประสงค์อย่างชัดเจน 
และมีตัวชี้วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์อย่าง
ครบถ้วน คือ  
1) แผนปฏิบัติการพ้ืนฐานระบบรองรับการเรียนรู้ 
(คศน.1.2-1-1, คศน. 1.2-2-1) 
 

  2 มีโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ 
เพ่ือส่ง เสริมการเรียนรู้ทักษะด้าน
ภาษาและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้กับนักศึกษา 

ในปีงบประมาณ 2562 คณะฯ ได้จัดสรรงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2562 เพ่ือส่งเสริม
การเรียนรู้ทักษะด้านภาษาและด้านเทคโนโลยี 
สารสนเทศให้กับนักศึกษาจ านวน 3 โครงการ รวม
เป็นเงินทั้งสิ้น 137,500 บาท อีกท้ัง ในปีการศึกษา 
2562 มหาวิทยาลัยด าเนินการตามมติสภา
มหาวิทยาลัย ที่ให้แนวทางการยกระดับ
ความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษา โดยมี
การจัดสรรงบประมาณโครงการอบรมและทดสอบ
ความสามารถภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 



 
 

กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

จ านวน 4 โครงการ (คศน.1.2-1-1, คศน. 1.2-2-1, 
คศน.1.2-3-1 คศน.1.2-4-1, คศน.1.2-5-1) 

  3 มีการด าเนินงานตามแผนที่ก าหนดไว้
อย่างครบถ้วน 

ในแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2562 ใน
โครงการเตรียมความพร้อมส าหรับนักศึกษาใหม่ 
ทางคณะมีนโยบายให้ทุกหลักสูตรรวมกันจัดท า
กิจกรรมเตรียมความพร้อมในภาพรวมจึงมีการปรับ
แผนกลางปี ให้เป็นโครงการเดียว โดยให้นักศึกษา
ทุกสาขาวิชาเข้าร่วมวัดทักษะด้านภาษาอังกฤษ 
(คศน.1.2-1-1, คศน. 1.2-2-1, คศน.1.2-3-1 ) 

  4 มีการส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาเข้า
ประกวดหรือแข่งขัน และเข้าร่วม
กิจกรรมการแสดง  เพ่ือส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ 
และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

คณะฯ ได้จัดสรรงบประมาณเงินรายได้ประจ าปี
งบประมาณ 2562 ในโครงการส่งเสริมนักศึกษาที่มี
ความสามารรถเข้าแข่งขันเพ่ือสร้างชื่อเสียงให้กับ
มหาวิทยาลัย เป็นเงิน 15,000 บาท และได้ส่ง
นักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (คศน.1.2-1-1, คศน. 1.2-2-1, คศน.
1.2-3-1 คศน.1.2-4-1, คศน.1.2-5-1) 

  5 มี ก า รป ร ะ เ มิ น ค ว ามส า เ ร็ จ ต า ม
วัตถุประสงค์ของแผนและโครงการ มี
การน าผลการประเมิน  ไปปรับปรุง
และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

ในทุกโครงการของคณะฯ มีการด าเนินการ
ประเมินผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
อย่างครบถ้วน ทั้งนี้ทุกโครงการบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ ส าหรับวัตถุประสงค์ของ
แผนการส่งเสริมทักษะความสามารถด้านการสื่อสาร
ภาษาและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของคณะ
ศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษาในปีการศึกษา 
2562 ไม่ได้ก าหนดค่าเป้าหมาย ดังนั้นใน
ปีงบประมาณ 2562 จึงเป็นการริเริ่มวางแผน 
(คศน.1.2-1-1, คศน. 1.2-2-1, คศน.1.2-3-1 

  6 นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่สอบผ่านเกณฑ์
การทดสอบความสามารถด้านทักษะ
การสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ และด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศในการท างาน 
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด อย่างน้อยร้อยละ 
80 

ภาพรวมของมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ที่มี
การทดสอบวัดความรู้ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เพ่ือให้
นั ก ศึ ก ษ า เ ห็ น ถึ ง ค ว ามส า คั ญ ขอ ง ก า ร เ รี ย น
ภาษาอังกฤษ และเพ่ือเตรียมพร้อมใช้ในการท างาน 
จึ ง ให้ มี ก ารทดสอบระดับความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR เป้าหมายของคณะ 
คือ สาขาภาษาอังกฤษผ่านที่ระดับ B2 สาขาอ่ืน ๆ 
ผ่านที่ระดับ B1 (คศน.1.2-1-1, คศน. 1.2-2-1, 
คศน.1.2-3-1 คศน.1.2-4-1, คศน.1.2-5-1) 
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ผลการประเมินตนเองปีนี้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 

 

คะแนนประเมินตนเอง 
 

บรรลุเป้าหมาย 
(,) 

4 คะแนน 4 ข้อ 3  

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 

 

คะแนนประเมินจาก
คณะกรรมการ 

 

บรรลุเป้าหมาย 
(,) 

4 คะแนน 3 ข้อ 2  

 
หมายเลข รายการหลักฐาน 

คศน. 1.2.1-1 แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนา ปีงบประมาณ 2562-2564 
คศน. 1.2-2-1 แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.2562  
คศน. 1.2-3-1 เอกสารสรุปโครงการโครงการทั้ง 6 โครงการ 
คศน. 1.2-4-1 เอกสารรางวัลของนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 
คศน. 1.2-4-1 เอกสารสรุปโครงการละครเวทีสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
คศน. 1.2-5-1 เอกสารสรุปผลการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ 

 
ข้อสรุปผลการประเมินตนเอง 

1. จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
2. จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

ท าโครงการในภาพรวมที่สะท้อนการด าเนินงานตามแผนที่ชัดเจน และมีแนวทางการพัฒนาที่ระบุ
ตัวชี้วัดที่ละเอียดขึ้น 

3. วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
 

ผู้รับผิดชอบ 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี : 
       ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุชา พิมศักดิ์ 
       โทร. 088-746-6551 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน : 
นางสาวปนัดดา ดวงเพชรแสง ,  
เบอร์โทรศัพท์          โทร. 099-664-5937 
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ตัวบ่งช้ีที่ 1.3 ผลงานของนักศึกษาที่มีผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม หรือ

โครงงาน (ตัวบ่งชี้ใหม่) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 

การคิดรอบป ี ปีการศึกษา 2561  

ค าอธิบายตัวบ่งชี้   
คณะต้องส่งเสริมให้นักศึกษาสร้างผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม หรือโครงงานเพ่ือ

รองรับยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศ โดยการมีผลงานหรือการมีส่วนร่วมในการคิดและพัฒนาสร้างสรรค์
ผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม หรือโครงงาน 

เกณฑ์การประเมิน  
โดยการแปลงค่าร้อยละของจ านวนนักศึกษาที่มีผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม หรือ

โครงงาน พัฒนาหรือแก้ไขปัญหาในงานอาชีพ เป็นค่าคะแนนระหว่าง  0 – 5  
ค่าร้อยละของจ านวนนักศึกษาที่มีผลงานหรือมีส่วนร่วมในการสร้างผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ 

หรือนวัตกรรม หรือโครงงานที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 50 

 สูตรการค านวณ 
1. ค านวณค่าร้อยละของจ านวนนักศึกษาที่มีผลงานหรือมีส่วนร่วมในการสร้างผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ 
หรือนวัตกรรม หรือโครงงาน 
 

 จ านวนนักศึกษาที่มีผลงานหรือมีส่วนร่วมในการสร้างผลงานผลงานวิจัย 
หรืองานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม หรือโครงงาน 

 

x 100 
จ านวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย 

 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนที่ได้ = 
 ร้อยละของนักศึกษาที่มีผลงานหรือมีส่วนร่วมในการสร้างผลงาน

ผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม หรือโครงงาน 
 

x 5 
ร้อยละ 50 
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ผลการด าเนินงาน 

ชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อผลงาน ผลการด าเนินงาน 
ผลงานหรือมีส่วนร่วมในการสร้างผลงานวิจัย 
ผศ.ดร.อัญญปารย์  ศิลปนิลมาลย์ 
นางสาวมินตรา แสงสุดตา 

1. การพัฒนาบทเรียน
มัลติมีเดีย เรื่อง การ
สร้างแผ่นพับ ด้วย 
Microsoft Publisher 
ตามกิจกรรมส่งเสริม
สมรรถนะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(SSPC).  

คณะได้ส่งผลงานนักศึกษาเข้าร่วม
น าเสนอบทความการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ “การจัดการเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม”มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม (ครั้งที่ 4 วันที่ 6 มีนาคม 
2561) 
(คศน.1.3-1-1) 

ผศ.ดร.อัญญปารย์  ศิลปนิลมาลย์ 
นางสาวยุพาพร  ใบชา 

2. การพัฒนาบทเรียน
มัลติมีเดีย เรื่องการใช้
ภาษาจีนเบื้องต้นตาม
รูปแบบการเรียนรู้แบบ
สืบเสาะหาความรู้ (5E) 

คณะได้ส่งผลงานนักศึกษาเข้าร่วม
น าเสนอบทความในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ “การจัดการเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม” มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม (ครั้งที่ 4 วันที่ 6 มีนาคม 
2561) 
(คศน.1.3-1-2) 

ผศ.ดร.อัญญปารย์  ศิลปนิลมาลย์ 
นางสาวจาราภิวันท์ ปัตโน 

3. การพัฒนาบทเรียน
มัลติมีเดีย  เรื่อง การ
สร้างFlowchart ด้วย
โปรแกรม 
Flowgorithm ตาม
กิจกรรมส่งเสริม
สมรรถนะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(SSPC) 

คณะได้ส่งผลงานนักศึกษาเข้าร่วม
น าเสนอบทความในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ “การจัดการเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม” มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม (ครั้งที่ 4 วันที่ 6 มีนาคม 
2561) 
(คศน.1.3-1-3) 

ผศ.ดร.อัญญปารย์  ศิลปนิลมาลย์ 
นางสาวทานตะวัน พิมพัฒน์ 

4. การพัฒนาบทเรียน
มัลติมีเดีย เรื่อง การ
เขียนผังงานออนไลน์
ด้วยโปรแกรม draw.io 
ตามกิจกรรมส่งเสริม
สมรรถนะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(SSPC) 

คณะได้ส่งผลงานนักศึกษาเข้าร่วม
น าเสนอบทความในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ “การจัดการเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม” มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม (ครั้งที่ 4 วันที่ 6 มีนาคม 
2561) 
(คศน.1.3-1-4) 

ผศ.ดร.อัญญปารย์  ศิลปนิลมาลย์ 
นางสาวสุจิตรา นนทภา 

5. การพัฒนาบทเรียน
มัลติมีเดีย เรื่อง การ

คณะได้ส่งผลงานนักศึกษาเข้าร่วม
น าเสนอบทความในการประชุมวิชาการ



 
 

สร้างวีดีโอด้วย
โปรแกรม Adobe 
Photoshop CS6 ตาม
กิจกรรมส่งเสริม
สมรรถนะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(SSPC). 

ระดับชาติ “การจัดการเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม” มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม (ครั้งที่ 4 วันที่ 6 มีนาคม 
2561) 
(คศน.1.3-1-5) 

ผศ.ดร.อัญญปารย์  ศิลปนิลมาลย์ 
นางสาวสิทธิวานิช อินทรรี 

6. การพัฒนาบทเรียน
สอนผ่านเว็บ เรื่อง การ
สร้างอินโฟกราฟิก 
ด้วยเว็บไซต์ Canva 
ตามกิจกรรมส่งเสริม
สมรรถนะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(SSPC) 

คณะได้ส่งผลงานนักศึกษาเข้าร่วม
น าเสนอบทความในการประชุมวิชาการ
น าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติด้าน
คอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัย
นครพนม(ครั้งที่ 1 9 กุมภาพันธ์ 2561) 
(คศน.1.3-1-6) 

ผศ.ดร.อัญญปารย์  ศิลปนิลมาลย์ 
นางสาวมาริตา ชานันโท 

7. การพัฒนาบทเรียน
สอนผ่านเว็บ เรื่อง การ
ออกแบบอุปกรณ์
ตกแต่งบ้านด้วย
โปรแกรม Google  
SketchUp ตาม
กิจกรรมส่งเสริม
สมรรถนะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(SSPC) 

คณะได้ส่งผลงานนักศึกษาเข้าร่วม
น าเสนอบทความในการประชุมวิชาการ
น าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติด้าน
คอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัย
นครพนม(ครั้งที่ 1 9 กุมภาพันธ์ 2561) 
(คศน.1.3-1-7) 

ดร.ลาวัณย์  ดุลยชาติ 
ว่าที่ รต. สุรจักษ์  พิริยะเชิดชูชัย 
นางสาวกานต์ธิดา สุขวิชัย 

8. การพัฒนาบทเรียน
ออนไลน์ เรื่อง การ
สร้างภาพสติ๊กเกอร์
ไลน์ ด้วย Adobe 
Illustrator CS6 
ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 

คณะได้ส่งผลงานนักศึกษาเข้าร่วม
น าเสนอบทความในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ “การจัดการเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม” มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม (ครั้งที ่4 วันที่ 6 มีนาคม 
2561) 
(คศน.1.3-1-8) 

ดร.ลาวัณย์  ดุลยชาติ 
ว่าที่ รต. สุรจักษ์  พิริยะเชิดชูชัย 
นางสาววารุณี เศิกศิริ 

9. การพัฒนาบทเรียน
มัลติมีเดีย เรื่อง การ
สร้างภาพนิ่งให้เป็น
ภาพเคลื่อนไหวด้วย
โปรแกรม Plotograph 
ส าหรับนักเรียนชั้น

คณะได้ส่งผลงานนักศึกษาเข้าร่วม
น าเสนอบทความในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ “การจัดการเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม” มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม (ครั้งที่ 4 วันที่ 6 มีนาคม 
2561) 



 
 

มัธยมศึกษาปีที่ 2 (คศน.1.3-1-9) 

ดร.ลาวัณย์  ดุลยชาติ 
ว่าที่ รต. สุรจักษ์  พิริยะเชิดชูชัย 
นายอนุชิต ธนะชาติ 

11. การพัฒนา
บทเรียนออนไลน์  
เรื่อง การสร้างภาพ3
มิติด้วยโปรแกรม 
Unityส าหรับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 

คณะได้ส่งผลงานนักศึกษาเข้าร่วม
น าเสนอบทความในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ “การจัดการเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม” มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม (ครั้งที่ 4 วันที่ 6 มีนาคม 
2561) 
(คศน.1.3-1-11) 

ดร.ลาวัณย์  ดุลยชาติ 
ว่าที่ รต. สุรจักษ์  พิริยะเชิดชูชัย 
นางสาวอรปรียา เชื้อคมตา 

12. การพัฒนา
บทเรียนออนไลน์ เรื่อง 
การสื่อสารผ่าน
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
ด้วยเทคโนโลยี
ภาพเสมือนจริง 
ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 

คณะได้ส่งผลงานนักศึกษาเข้าร่วม
น าเสนอบทความในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ “การจัดการเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม” มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม (ครั้งที่ 4 วันที่ 6 มีนาคม 
2561) 
(คศน.1.3-1-12) 

ดร.ลาวัณย์  ดุลยชาติ 
ว่าที่ รต. สุรจักษ์  พิริยะเชิดชูชัย 
นางสาวอดิศักดิ์ ดอนคง 

13. การพัฒนา
บทเรียนมัลติมีเดีย 
เรื่อง การสร้าง
สติ๊กเกอร์ไลน์ด้วย
โปรแกรม Adobe 
Flash CC ส าหรับ
นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 

คณะได้ส่งผลงานนักศึกษาเข้าร่วม
น าเสนอบทความในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ “การจัดการเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม” มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม (ครั้งที่ 4 วันที่ 6 มีนาคม 
2561) 
(คศน.1.3-1-13) 

ดร.ลาวัณย์  ดุลยชาติ 
ว่าที่ รต. สุรจักษ์  พิริยะเชิดชูชัย 
นางสาวปวีณา ณ เชียงใหม่ 

14. การพัฒนา
บทเรียนออนไลน์ เรื่อง 
การสร้างภาพเสมือน
จริงด้วยโปรแกรม 
Aurasma ส าหรับ
นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 

คณะได้ส่งผลงานนักศึกษาเข้าร่วม
น าเสนอบทความในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ “การจัดการเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม” มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม (ครั้งที่ 4 วันที่ 6 มีนาคม 
2561) 
(คศน.1.3-1-14) 

ดร.ลาวัณย์  ดุลยชาติ 
ว่าที่ รต. สุรจักษ์  พิริยะเชิดชูชัย 
นายวัฒนศิลป์ เชื้อคมตา 

15. บทเรียนออนไลน์ 
เรื่อง พระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการกระท าผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 
ส าหรับชั้นมัธยมศึกษา

คณะได้ส่งผลงานนักศึกษาเข้าร่วม
น าเสนอบทความในการประชุมวิชาการ
น าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติด้าน
คอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัย
นครพนม(ครั้งที่ 1 9 กุมภาพันธ์ 2561) 
(คศน.1.3-1-15) 



 
 

ปีที่ 4 
ดร.ลาวัณย์  ดุลยชาติ 
ว่าที่ รต. สุรจักษ์  พิริยะเชิดชูชัย 
นางสาวนวลละออง วันยาว 

16. การพัฒนา
บทเรียนออนไลน์ เรื่อง 
การสร้างยูเซอร์ฟอร์ม
ด้วยโปรแกรม
ไมโครซอฟต์เอ็กเซล 
2016 ส าหรับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 

คณะได้ส่งผลงานนักศึกษาเข้าร่วม
น าเสนอบทความในการประชุมวิชาการ
น าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติด้าน
คอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัย
นครพนม(ครั้งที่ 1 9 กุมภาพันธ์ 2561) 
(คศน.1.3-1-16) 

ดร.นคินทร พัฒนชัย 
นางสาวอารียา ถิ่นช่วง 

17. การพัฒนา
แอพพลิเคชั่นเพ่ือการ
เรียนรู้บนแท็บเล็ต 
เรื่อง การสื่อสารข้อมูล 
ส าหรับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4. การประชุม
วิชาการระดับชาติ 
“การจัดการเทคโนโลยี
และนวัตกรรม” 

คณะได้ส่งผลงานนักศึกษาเข้าร่วม
น าเสนอบทความในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ “การจัดการเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม” มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม (ครั้งที่ 4 วันที่ 6 มีนาคม 
2561) 
(คศน.1.3-1-17) 

ดร.นคินทร พัฒนชัย 
นางสาวอรอุมา ไชยหงษ์ 

18. การพัฒนา
แอพพลิเคชั่นเพ่ือการ
เรียนรู้บนแท็บเล็ต 
เรื่อง การสร้างเว็บไซต์
ด้วย Google Sites 
ส าหรับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 

คณะได้ส่งผลงานนักศึกษาเข้าร่วม
น าเสนอบทความในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ “การจัดการเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม” มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม (ครั้งที่ 4 วันที่ 6 มีนาคม 
2561) 
(คศน.1.3-1-18) 

ดร.นคินทร พัฒนชัย 
นางสาวประกายพร คุนาชน 

19. การพัฒนา
บทเรียนมัลติมีเดีย 
เรื่อง ค าท่ีมาจาก
ภาษาต่างประเทศ. 

คณะได้ส่งผลงานนักศึกษาเข้าร่วม
น าเสนอบทความในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ “การจัดการเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม” มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม (ครั้งที่ 4 วันที่ 6 มีนาคม 
2561) 
(คศน.1.3-1-19) 

ดร.นคินทร พัฒนชัย 
นายปฏิพัทธ์ โพธิ์พระทอง 

20. การพัฒนา
บทเรียน E-learning 
เรื่อง การออกแบบ
แฟ้มสะสมผลงานด้วย
โปรแกรม Photoshop 
CS6 ตามแนวการ
เรียนรู้แบบห้องเรียน

คณะได้ส่งผลงานนักศึกษาเข้าร่วม
น าเสนอบทความในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ “การจัดการเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม” มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม (ครัง้ที่ 4 วันที่ 6 มีนาคม 
2561) 
(คศน.1.3-1-20) 



 
 

กลับด้าน 
ดร.นคินทร พัฒนชัย 
นางสาววิริยา ไพรสณฑ์ 

21. แอพพลิเคชั่นเพ่ือ
การเรียนรู้บนแท็บเล็ต 
เรื่อง การออกแบบปก
หนังสือด้วยโปรแกรม 
Adobe Photoshop 
CS6 ส าหรับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 

คณะได้ส่งผลงานนักศึกษาเข้าร่วม
น าเสนอบทความในการประชุมวิชาการ
น าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติด้าน
คอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัย
นครพนม(ครั้งที่ 1 9 กุมภาพันธ์ 2561) 
(คศน.1.3-1-21) 

นคินทร พัฒนชัย 
นายสิทธิราช วรรณพราหมณ์ 

22. การพัฒนา
แอพพลิเคชั่นเพ่ือการ
เรียนรูบนแท็บเล็ต 
เรื่อง การออกแบบ
ผลิตภัณฑดวย 
Google Sketch Up 
ส าหรับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 

คณะได้ส่งผลงานนักศึกษาเข้าร่วม
น าเสนอบทความในการประชุมวิชาการ
น าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติด้าน
คอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัย
นครพนม(ครั้งที่ 1 9 กุมภาพันธ์ 2561) 
(คศน.1.3-1-22) 

ผศ.ดร.สวียา  สุรมณี 
นายมงคล แสงสุวรรณ 

23. การพัฒนา
บทเรียนมัลติมีเดียแบบ
สะเต็มศึกษา เรื่อง การ
สร้างเอฟเฟคภาพ 3 
มิติ ส าหรับชั้น
มัธยมศึกษาท่ีปี 1 

คณะได้ส่งผลงานนักศึกษาเข้าร่วม
น าเสนอบทความในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ “การจัดการเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม” มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม (ครั้งที่ 4 วันที่ 6 มีนาคม 
2561) 
(คศน.1.3-1-23) 

ผศ.ดร.สวียา  สุรมณี 
นายประเสริฐศักดิ์ วันนุกูล 

24. การพัฒนา
บทเรียนมัลติมีเดียแบบ
สะเต็มศึกษา เรื่องการ
สร้างตัวอักษรและการ
เคลื่อนไหว ด้วย
โปรแกรม Adobe 
Flash CS6  ส าหรับ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

คณะได้ส่งผลงานนักศึกษาเข้าร่วม
น าเสนอบทความในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ “การจัดการเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม” มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม (ครั้งที่ 4 วันที่ 6 มีนาคม 
2561) 
(คศน.1.3-1-24) 

ผศ.ดร.สวียา  สุรมณี 
นางสาวณัฐวรรณ โคตรสะขึง 

25. การพัฒนา
บทเรียนมัลติมีเดียแบบ
สืบเสาะหาความรู้ 
เรื่องผลกระทบจาก
การใช้งานอินเทอร์เน็ต 
ส าหรับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4 

คณะได้ส่งผลงานนักศึกษาเข้าร่วม
น าเสนอบทความในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ “การจัดการเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม” มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม (ครั้งที่ 4 วันที่ 6 มีนาคม 
2561) 
(คศน.1.3-1-25) 



 
 

นางสาวธัชมาภรณ์ พรมดี 
ผศ.ดร.สวียา  สุรมณี 

26. การพัฒนา
แอพพลิเคชั่นบน
ระบบปฏิบัติการแอน
ดรอยด์ เรื่องค าราชา
ศัพท์ ส าหรับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 

คณะได้ส่งผลงานนักศึกษาเข้าร่วม
น าเสนอบทความในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ “การจัดการเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม” มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม (ครั้งที่ 4 วันที่ 6 มีนาคม 
2561) 
(คศน.1.3-1-26) 

ผศ.ดร.สวียา สุรมณี 
นายธนากร โสดา 

27. การพัฒนา
บทเรียนมัลติมีเดียแบบ
สะเต็มศึกษา เรื่องการ
ตัดต่อวิดีโอด้วย
โปรแกรม Corel 
VideoStudio pro x7 
ส าหรับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 

คณะได้ส่งผลงานนักศึกษาเข้าร่วม
น าเสนอบทความในการประชุมวิชาการ
น าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติด้าน
คอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัย
นครพนม(ครั้งที่ 1 9 กุมภาพันธ์ 2561) 
(คศน.1.3-1-27) 

ผศ.ดร.สวียา สุรมณี 
นายวทัญญู หอมหวล 

28. การพัฒนา
บทเรียนมัลติมีเดียแบบ
สืบเสาะหาความรู้ 
เรื่องค าศัพท์
คอมพิวเตอร์ ส าหรับ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

คณะได้ส่งผลงานนักศึกษาเข้าร่วม
น าเสนอบทความในการประชุมวิชาการ
น าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติด้าน
คอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัย
นครพนม(ครั้งที่ 1 9 กุมภาพันธ์ 2561) 
(คศน.1.3-1-28) 

นายรศรงค์  พัฒนาอนุสรณ์ 
นายศักดิว์ิพัฒน์  พลดงนอก 

29. การพัฒนา
บทเรียนแอนดรอย์
แอปพลิเคชัน เรื่อง 
ลิขสิทธิ์ที่เก่ียวข้องกับ
การใช้อินเตอร์เน็ต 
ส าหรับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 5 

คณะได้ส่งผลงานนักศึกษาเข้าร่วม
น าเสนอบทความในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ “การจัดการเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม” มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม (ครั้งที่ 4 วันที่ 6 มีนาคม 
2561) 
(คศน.1.3-1-29) 
 

นายรศรงค์  พัฒนาอนุสรณ์ 
นางสาวญาดา  รัตนกร 

30. การพัฒนา
บทเรียนอีเลิร์นนิง 
เรื่อง แนวทางการ
เลือกซื้อคอมพิวเตอร์ 
ส าหรับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4 

คณะได้ส่งผลงานนักศึกษาเข้าร่วม
น าเสนอบทความในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ “การจัดการเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม” มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม (ครั้งที่ 4 วันที่ 6 มีนาคม 
2561) 
(คศน.1.3-1-30) 

นายรศรงค์  พัฒนาอนุสรณ์ 
นางสาวน้ าฝน  ธงหาร 

31. การพัฒนา
บทเรียนแอนดรอย์

คณะได้ส่งผลงานนักศึกษาเข้าร่วม
น าเสนอบทความในการประชุมวิชาการ



 
 

แอปพลิเคชัน เรื่อง กล
โกงทางอินเทอร์เน็ต 
ส าหรับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 2 

ระดับชาติ “การจัดการเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม” มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม (ครั้งที่ 4 วันที่ 6 มีนาคม 
2561) 
(คศน.1.3-1-31) 

นายรศรงค์  พัฒนาอนุสรณ์ 
นายรัฐศาสตร์  วรรณพราหมณ์ 

32. การพัฒนา
บทเรียนแอนดรอยด์
แอปพลิเคชัน เรื่อง 
วิธีการใช้งานเบื้องต้น
เกี่ยวกับแอปแอร์เพย์ 

คณะได้ส่งผลงานนักศึกษาเข้าร่วม
น าเสนอบทความในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ “การจัดการเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม” มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม (ครั้งที่ 4 วันที่ 6 มีนาคม 
2561) 
(คศน.1.3-1-32) 

นายรศรงค์  พัฒนาอนุสรณ์ 
นายกฤษฎา  กฤษณานนท์ 

33. การพัฒนา
บทเรียนอีเลิร์นนิง 
เรื่อง การสร้าง โลโก้ 
ด้วยโปรแกรม Aurora 
3D Animation 
Maker ส าหรับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 

คณะได้ส่งผลงานนักศึกษาเข้าร่วม
น าเสนอบทความในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ “การจัดการเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม” มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม (ครั้งที่ 4 วันที่ 6 มีนาคม 
2561) 
(คศน.1.3-1-33) 

นายรศรงค์  พัฒนาอนุสรณ์ 
นายอนุชิต  หลาบศิริ 

34. การพัฒนา
บทเรียนแอนดรอยด์
แอปพลิเคชัน เรื่อง 
การใช้งาน Google 
Classroomส าหรับ
นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 

คณะได้ส่งผลงานนักศึกษาเข้าร่วม
น าเสนอบทความในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ “การจัดการเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม” มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม (ครั้งที่ 4 วันที่ 6 มีนาคม 
2561) 
(คศน.1.3-1-34) 

นายรศรงค์  พัฒนาอนุสรณ์ 
นายธีรพงษ์  อาจเอี่ยม 

35. การพัฒนา
บทเรียนแอนดรอยด์
แอปพลิเคชัน เรื่อง 
การสร้างการ์ตูน
แอนิเมชันโดยใช้
โปรแกรม Scratch 
ส าหรับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 

คณะได้ส่งผลงานนักศึกษาเข้าร่วม
น าเสนอบทความในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ “การจัดการเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม” มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม (ครั้งที่ 4 วันที่ 6 มีนาคม 
2561) 
(คศน.1.3-1-35) 

นายรศรงค์  พัฒนาอนุสรณ์ 
นายณรงค์เดช  พรมวงค์ 

36. การพัฒนา
บทเรียนแอนดรอยด์
แอปพลิเคชัน เรื่อง 
การสร้างการ์ตูน

คณะได้ส่งผลงานนักศึกษาเข้าร่วมน าเสนอ
บทความในการประชุมวิชาการระดับชาติ 
“การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม”
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (ครั้งที่ 4 



 
 

แอนิเมชันด้วย
โปรแกรม Adobe 
Animate CC ส าหรับ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

วันที่ 6 มีนาคม 2561) (คศน.1.3-1-36) 
 

นายรศรงค์  พัฒนาอนุสรณ์ 
นางสาวสุภาวดี  ศรีสูงเนิน 

37. การพัฒนา
บทเรียน Android 
Application เรื่อง 
การตกแต่งรูปภาพโดย
โปรแกรมAdobe 
Photoshop 
Lightroom ส าหรับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 

คณะได้ส่งผลงานนักศึกษาเข้าร่วมน าเสนอ
บทความในการประชุมวิชาการระดับชาติ 
“การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม”
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (ครั้งที่ 4 
วันที่ 6 มีนาคม 2561) (คศน.1.3-1-37) 

นายรศรงค์  พัฒนาอนุสรณ์ 
นางสาวญาดา รัตนกร 

38. การพัฒนา
บทเรียนแอนดรอยด์
แอปพลิเคชัน เรื่อง
แนวทางการเลือกซ้ือ
คอมพิวเตอร์ ส าหรับ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

คณะได้ส่งผลงานนักศึกษาเข้าร่วมน าเสนอ
บทความในการประชุมวิชาการน าเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์ศึกษา 
มหาวิทยาลัยนครพนม(ครั้งที่ 1 9 
กุมภาพันธ์ 2561) (คศน.1.3-1-38) 

นายรศรงค์  พัฒนาอนุสรณ์ 
นายกฤษฎา กฤษณานนท์ 

39. การพัฒนา
บทเรียนแอนดรอยด์
แอปพลิเคชัน เรื่อง 
การสร้างโลโก้ด้วย
โปรแกรม Aurora 3D 
animation maker 
ส าหรับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 2 
 
 

คณะได้ส่งผลงานนักศึกษาเข้าร่วมน าเสนอ
บทความในการประชุมวิชาการน าเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์ศึกษา 
มหาวิทยาลัยนครพนม(ครั้งที่ 1 9 
กุมภาพันธ์ 2561) (คศน.1.3-1-39) 

จ านวนนักศึกษาที่มีผลงานหรือมีส่วนร่วมในการท าโครงงาน 
จ านวนนักศึกษาที่มีผลงานหรือมี
ส่วนร่วมในการสร้างผลงาน
ผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ 
หรือนวัตกรรม หรือโครงงาน
ทั้งหมด 

- รายชื่อนักศึกษาคณะ
ศึกษาศาสตร์ฯ ที่ส าเร็จ
การศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2561 
จ านวน  518 คน 
- นักศึกษาที่ส าเร็จ
การศึกษามีงานวิจัย 
หรือโครงงานทุกคน 
และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 

คณะศึกษาศาสตร์ฯมีการส ารวจงานวิจัย 
หรือโครงงาน ก่อนที่นักศึกษาจะส าเร็จ
การศึกษาต้องส่งเล่มก่อนเสนอชื่อส าเร็จ
การศึกษาทุกคนโดยมีชื่อนักศึกษาและ
ผลงานวิจัย (คศน.1.3-1-73) 



 
 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
ทั้วไป 41 คน และ
สาขาวิชาภาษาไทย 59 
คน มีงานวิจัยจาก
รายวิชา รวมเป็น 618 
คน 
ค านวณ จาก 
   

   
𝑥           

 

ร้อยละของนักศึกษาที่มีผลงานหรือ
มีส่วนร่วมในการสร้างผลงาน
ผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ 
หรือนวัตกรรม หรือโครงงาน 

ค านวณจาก  
   

 
𝑥     

ร้อยละ 119.30 

 
ผลการประเมินตนเองปีนี้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 

 

คะแนนประเมินตนเอง 
 

บรรลุเป้าหมาย 
(,) 

5 คะแนน ร้อยละ 119.30 5  

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 

 

คะแนนประเมินจาก
คณะกรรมการ 

 

บรรลุเป้าหมาย 
(,) 

5 คะแนน ร้อยละ 89 5  

รายการหลักฐาน 
หมายเลข รายการหลักฐาน 

คศน.1.3-1-1 ถึง คศน.1.3-1-72 บทคัดย่องานวิจัยของนักศึกษา 
คศน.1.3-1-73 รายชื่อผลงานวิจัยของนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา 2561 
คศน.1.3-1-74 เล่มโครงการวิจัยของนักศึกษาชั้นปีที่ 5 
คศน.1.3-1-75 เล่มวิจัยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปและสาขาวิชา

ภาษาไทย 
 
ผู้รับผิดชอบ 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี : 
      ผูช้่วยศาสตราจารย์อนุชา พิมศักดิ์ 
       โทร. 088-746-6551 

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



 
 

28 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.4  นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายท่ีมีคุณลักษณะเป็นผู้ประกอบการ (ตัวบ่งชี้ใหม่) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 

การคิดรอบปี  ปีการศึกษา  

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

คณะต้องมีหลักสูตรที่ส่งเสริมให้นักศึกษามีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ที่แปลกใหม่ และมีคุณลักษณะ
ความเป็นผู้ประกอบการ รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและของโลก 
เกณฑ์ประเมิน 

 โดยการแปลงค่าร้อยละของจ านวนนักศึกษาที่ได้รับการส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการเป็นค่าคะแนน
ระหว่าง 0-5 ค่าร้อยละของจ านวนนักศึกษาที่ได้รับการส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการที่ก าหนดให้เป็นคะแนน
เต็ม 5 เท่ากับร้อยละ 20 

สูตรการค านวณ  
1. ค านวณค่าร้อยละของจ านวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่มีคุณลักษณะเป็นผู้ประกอบการ 
 

 จ านวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่มีคุณลักษณะเป็นผู้ประกอบการ  
x 100 นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตรที่มีการก าหนดมาตรฐานผลการ

เรียนรู้เป็นผู้ประกอบการ 
 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนที่ได้ = 
 ร้อยละของจ านวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่มีคุณลักษณะเป็นผู้ประกอบการ  

x 5 
ร้อยละ 20 

 
ผลการด าเนินงาน 

ข้อ รายช่ือนักศึกษา 
คุณลักษณะเป็น
ผู้ประกอบการ 

ผลการด าเนินงาน 

1    
2    
3 จ านวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายทั้งหมด   
4 ร้อยละของจ านวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่มี

คุณลักษณะเป็นผู้ประกอบการ 
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หมายเหตุ 
1. การวัดคณุลักษณะเป็นผู้ประกอบการ วัดนักศึกษาช้ันปีสุดท้ายทั้งหมดที่หลักสูตรก าหนดคณุลักษณะการเป็น

ผู้ประกอบการเฉพาะหลักสูตรที่ก าหนดไว้ใน มคอ. 2  
2. การวัดนักศึกษาที่มีคณุลักษณะเปน็ผู้ประกอบการต้องมีหน่วยวดัหรอืเครื่องมือวัดกลาง 

ผลการประเมินตนเองปีนี้ 
ไม่รับการประเมิน เนื่องจากหลักสูตรที่เป็น Work–Integrated Learning: WIL หรือระบบสหกิจ

ศึกษา (Co-operative Education: Co-op) ที่มีการเรียน-การสอน ยังไม่มีนักศึกษาจบในปีการศึกษานี้ ดังนั้น
จึงไม่รับการประเมินในตัวบ่งชี้นี้ ในปีการศึกษา 2561 
 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 

 

คะแนนประเมินตนเอง 
 

บรรลุเป้าหมาย 
(,) 

- - ไม่รับการประเมิน - 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 

 

คะแนนประเมินจาก
คณะกรรมการ 

 

บรรลุเป้าหมาย 
(,) 

- - ไม่รับการประเมิน - 

 
รายการหลักฐาน 

หมายเลข รายการหลักฐาน 
อักษรย่อของหน่วยงาน 1.4-1-1  
อักษรย่อของหน่วยงาน 1.4-2-1  

 
ผู้รับผิดชอบ 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : 
       1. ชื่อ - สกุล , เบอร์โทรศัพท์ 
       2. ชื่อ - สกุล , เบอร์โทรศัพท์ 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน : 
      1. ชื่อ - สกุล , เบอร์โทรศัพท์ 
      2. ชื่อ - สกุล , เบอร์โทรศัพท์ 
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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 
กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
  1. จัดบริการให้ค าปรึกษา

ทางวิชาการและการใช้
ชีวิตแก่นักศึกษาใน
คณะ 

คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ให้ความส าคัญ
ต่อการเสริมสร้างคุณภาพ ศักยภาพ และพัฒนาคุณลักษณะของ
นักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์   ตามแนวทางและนโยบาย
ของมหาวิทยาลัย โดยด าเนินการดังนี้ 

1. ในปีการศึกษา 2561 คณะฯ มีการจัดบริการ ให้
ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา โดยมี
การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาใหแกนักศึกษาทุกชั้นปี (คศน.1.5.1-1) 
และมีการจัดชั่วโมง Home room ทุกวันพุธของสัปดาห์ ในเวลา 
17.00-19.00 น. ให้อาจารย์ที่ปรึกษาได้พบปะให้ค าปรึกษาทาง
วิชาการและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา (คศน.1.5.1-2) และมีคู่มือ
ระบบการให้ค าปรึกษาและการใช้ชีวิตระดับปริญญาตรี และแบบ
บันทึกการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา ส าหรับอาจารย์ที่ปรึกษา 
เพ่ือให้อาจารย์         ที่ปรึกษาเก็บเป็นหลักฐาน และเพ่ือหาทาง
แกไขปัญหาต่อไป (คศน.1.5.1-3) 
 

2.มีบุคลากรคอยให้ค าปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิต
แก่นักศึกษา ประกอบด้วยนักวิชาการศึกษา ที่คอยให้ค าปรึกษา
แนะน าเกี่ยวกับกฎระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษา ตารางเรียน/
แผนการเรียน และเรื่องที่ส าคัญและจ าเป็นที่นักศึ กษาต้อง
ด าเนินการ นักวิชาการศึกษาฝ่ายงานกิจการนักศึกษาที่ ให้
ค าแนะน าเก่ียวกับกิจกรรมพัฒนานักศึกษา และนักวิชาการศึกษาที่
รับผิดชอบงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ที่ให้ค าปรึกษาด้านการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยนักศึกษาสามารถมาติดต่อขอรับ
ค าปรึกษาได้ทุกวันท าการ ตั้งแต่วันจันทร์-วันศุกร์ ในเวลาราชการ 
ณ ส านักงานคณบดี ห้องฝ่ายกิจการนักศึกษา ชั้น 1 และห้องงาน
ฝึกวิชาชีพครู ชั้น 1 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 
(คศน.1.5.1-4) 
 

3. มีการจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาและเสริมทักษะ
ทางปัญญา แก่นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2561  
(คศน.1.5.1-5) เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561 ณ อาคารหอประชุม
มหาวิยาลัยกาฬสินธุ์ พ้ืนที่นามน เพ่ือแนะน าการใช้ชีวิตการเรียน 
ตลอดจนการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย และการดึงศักยภาพทักษะทาง
ปัญญาออกมาใช้ แก่นักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 โดยได้เชิญอาจารย์
ชาญณรงค์  วิเศษสัตย์ อาจารย์ประจ าสาขาวิชาชีพครู คณะครุ



 
 

กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มาเป็นวิทยากร 
 

  2. มีการให้ข้อมูลของ
หน่วยงานที่ให้บริการ 
กิจกรรมพิเศษนอก
หลักสูตร แหล่งงานทั้ง
เต็มเวลาและนอกเวลา
แก่นักศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มีการจัด
ให้บริการข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการกิจกรรมพิเศษนอก
หลักสูตรแหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษาโดย
ด าเนินการ ดังนี้ 
 

1.มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์
หน้าส านักงานคณบดี และจุดประชาสัมพันธ์ชั้น 1 อาคารคณะ
ศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา (คศน.1.5.2-1) 
 

2.มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางเว็บไซต์
ข อ ง ค ณ ะ ศึ ก ษ า ศ า ส ต ร์ แ ล ะ น วั ต ก ร ร ม ก า ร ศึ ก ษ า 
http://www.edu.ksu.ac.th (คศน.1.5.2-2)  
 

3.การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางผ่านระบบ
สังคมเครือข่ายที่เพจเฟสบุ๊คของคณะ “คณะศึกษาศาสตร์และ
นวัตกรรมการศึกษา” (คศน.1.5.2-3) 

4.มีการจัดกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร เพ่ือเสริมการ
เรียนรู้ให้แก่นักศึกษา ตามแผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษาคณะ
ศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา เช่น โครงการอบรมผู้ก ากับ
ลูกเสือระดับต้น B.T.C , เชิญวิทยากรบรรยายพิเศษในโครงการ
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่, มีโครงการเกี่ยวกับจิตอาสา ผ่านระบบ
สะสมคะแนนกิจกรรมของงานพัฒนานักศึกษา, อบรมคุณธรรม
จริยธรรม โดยนิมนต์พระมาให้คติธรรมในการปฐมนิเทศนักศึกษา
ใหม่   (คศน.1.5.2-4) 

5. คณะมีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งงานทั้งเต็มเวลาและ
นอกเวลาแก่นักศึกษา ทั้งในระหว่างเรียนและเตรียมพร้อมหลัง
เรียนจบ หน่วยงานที่ให้ข้อมูลคือ งานพัฒนานักศึกษา โดยมีการจัด
กิจกรรมต่าง  ๆ  ประชาสัมพันธ์ งาน part time การ เช่น รับ
สมัครครู พิ เศษสอนภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ฯลฯ ที่บอร์ด
ประชาสัมพันธ์คณะ เมื่อเลยระยะเวลาก็เก็บออก โดยมี จนท.ดูแล
อย่างเป็นระบบ และประชาสัมพันธ์ผ่านเพจเฟสบุ๊กของคณะฯ อีก
ช่องทาง เพ่ือให้นักศึกษาสามารถใช้เป็นแหล่งข้อมูลในการหางาน
พิ เศษระหว่ า ง เ รี ยน  ส่ วน งานประจ าแบบเต็ ม เ วลานั้ น ก็
ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางเดียวกัน เพ่ือให้ศิษย์เก่าที่จบไปได้เห็น
โดยทั่วกัน   

ทั้งนี้ คณะฯ มีกระบวนการติดตามดูแลกิจกรรมเสริม

http://www.edu.ksu.ac.th/


 
 

กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
พิเศษนอกหลักสูตร เช่น การให้ข้อมูลเรื่องเกณฑ์ทหาร คณะ
ประสานงานให้โดยส่งข่าวสารผ่าน สาขาวิชา/ลงเพจ คณะฯ เพ่ือ
ป้องกันข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น หรือประชาสัมพันธ์เรื่องการการ
อบรมนักศึกษาวิชาทหาร ลูกเสือ ก็ผ่านช่องทางที่หลากหลาย ทั้ง
ผ่านอาจารย์ฝ่ายกิจกรรมนักศึกษาประจ าสาขา เพจของคณะ 
เว็บไซต์ของคณะ บอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 

  3. จัดกิจกรรมเตรียม
ความพร้อมเพ่ือการ
ท างานเม่ือส าเร็จ
การศึกษาแก่นักศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มีงานฝึก
วิชาชีพครู เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดกิจกรรมเตรียมความ
พร้อมเพ่ือการท างานแก่นักศึกษา เช่น การจัดอบรมด้านวิชาชีพครู,
การส่งนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู           ใน
สถานศึกษาศึกษาต่าง ๆ ซึ่งเป็นกระบวนการส าคัญในการเตรียม
ความพร้อมเพ่ือการท างานส าหรับนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์และ
นวัตกรรมการศึกษา (คศน.1.5.3-1)  

     คณะฯ มีโครงการเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างาน
เมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษาจ านวน 6 โครงการ   

  4. ประเมินคุณภาพของ
การจัดกิจกรรมและ
การจัดบริการในข้อ 1-
3 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า3.51 
จากคะแนนเต็ม 5 

คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มีการประเมิน
คุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการ ประจ าปีการศึกษา 
2561  ในข้อที่ 1 – 3 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5  

 

  5 น าผลการประเมินจาก 
ข้อ 4 มาปรับปรุง
พัฒนาการให้บริการ
และการให้ข้อมูล เพ่ือ
ส่งให้ผลการประเมิน
สูงขึ้นหรือเป็นไปตาม
ความคาดหวังของ
นักศึกษา 

 เมื่อประเมินแล้ว น าผลประเมินเข้าที่ประชุมกรรมการ
พัฒนานักศึกษาของคณะ เพ่ือวางแผนการด าเนินงานประจ าปี
การศึกษา 2562 น าผลการประเมินโครงการทุกโครงการ มา
พิจารณาและบรรจุเป็นแผนโครงการประจ าปีงบประมาณ 2563 
ดังนี้  

ข้อ 1 ด้านการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิต 
1.1) กิจกรรมการให้ค าปรึกษาทางวิชาการ น าเข้าที่

ประชุมกรรมการประจ าคณะ โดยเน้นให้อาจารย์ที่ปรึกษา ให้
ค าปรึกษาอย่างละเอียด ดูแลใกล้ชิด ป้องกันปัญหาเรื่องการ
ลงทะเบียนเรียนไม่ครบหลักสูตร หรือลงทะเบียนเรียนล่าช้า 

1.2) กิจกรรมการให้ค าปรึกษาการใช้ชีวิต กรรมการพัฒนา
นักศึกษาครั้งที่ 1/2562 มอบหมายให้มีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
ทางด าเนินงานตามที่มีการตั้งศูนย์การให้ค าปรึกษาและการแนะ
แนวไว้แล้วตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 ทั้งนี้ให้ด าเนินการต่อเนื่อง โดย
มีอาจารย์แจ่มจันทร์ ณ กาฬสินธุ์ และอาจารย์ปนพงศ์ งามมาก ที่มี
ประสบการณ์และคุณวุฒิด้านนี้เป็นผู้ดูแลให้ค าปรึกษานักศึกษา  
อีกทั้งในการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาในปีการศึกษา 2562 ทุกห้อง



 
 

กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
ต้องมีอาจารย์ทั้งทางด้านวิชาเอกและวิชาชีพครูเป็นที่ปรึกษาเพ่ือให้
สามารถให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาได้อย่างรอบด้านมากยิ่งขึ้น 
 
           ข้อ 2 ด้านกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร 
         2. 1)  กิ จ ก ร ร ม พิ เ ศ ษ น อ ก ห ลั ก สู ต ร ทุ ก กิ จ ก ร ร ม
คณะกรรมการพัฒนานักศึกษาได้น าผลการประเมินมาปรับปรุง
พัฒนาการให้บริการ เช่น โครงการอบรมผู้ก ากับลูกเสือเบื้องต้น 
ได้รับข้อเสนอแนะเรื่องสถานที่จัดกิจกรรมและอาหารในโครงการ 
จึงมีการน ามาวางแผนในปีการศึกษาถัดไป โดยให้จัดโครงการ
ภายในมหาวิทยาลัยเพ่ือความสะดวกยิ่งขึ้น, โครงการจิตอาสา ให้
จัดท าสมุดบันทึกจิตอาสาเพ่ือสะดวกในการบันทึกและตรวจสอบ
ข้อมูล ซึ่ ง เดิมใช้กระดาษแผ่นเดียวในการบันทึกแต่ละครั้ ง , 
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม เน้นการส่งเสริมให้เกิดคุณธรรม
จริยธรรมเชิงปฏิบัติมากกว่าการนั่ งฟังการอบรม , โครงการ
ปฐมนิเทศ ได้รับความพึงพอใจในการเชิญวิทยากรที่มีความสามารถ
มาให้ความรู้ สร้างแรงบันดาลใจ จึงควรด าเนินกิจกรรมไปใน
แนวทางนี้ ทั้งนี้ทุกผลการประเมินและข้อเสนอแนะต่าง ๆ คณะ
กรรมการฯ ได้น ามาพัฒนาเป็นแผนงานโครงการในปีงบประมาณ 
2563  และมีโครงการที่มุ่งสร้างเสริมสมรรถนะครูในศตวรรษที่ 21 

2.2) การให้บริการข้อมูลแหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอก
เวลา มีการประเมินความพึงพอใจของระบบบริการข้อมูลเรื่องแหล่ง
งานครู/อ่ืน ๆ ในเว็บไซต์และเพจ ของคณะ พบว่าส่วนใหญ่พึง
พอใจ แต่ยังมีแหล่งงานน้อยเกินไปและยังขาดระบบที่เข้าถึงได้
อย่างรวดเร็วและทันสมัย จึงมีการวางแผนพัฒนาเว็บไซต์ของคณะ
ให้สามารถเป็นช่องทางในการบริการข้อมูลข่าวสารหรือส าหรับ
สื่อสารข้อมูลกับศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่าให้ดียิ่งขึ้น 
            ข้อ 3 กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการท างานเม่ือ
ส าเร็จการศึกษา พบว่า ผลการประเมินมีความพึงพอใจในระดับ
มาก ทุกโครงการ จึงควรด าเนินการต่อ แต่เน้นการติวในภาพรวม
มากยิ่ งขึ้ น  เชิญวิทยากรที่ มี ความช านาญการ เฉพาะทาง 
หลากหลายยิ่งขึ้น เพ่ิมระยะเวลาและรูปแบบที่เน้นการปฏิบัติมาก
ขึ้น 

 
  6 ให้ข้อมูลและความรู้ที่

เป็นประโยชน์ในการ 
ประกอบอาชีพแก่ศิษย์
เก่า 

 คณะกรรมการพัฒนานักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์และ
นวัตกรรมการศึกษา  ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมให้ข้อมูลและความรู้
ที่ เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์ เก่า โดยมีการ
ด าเนินงาน ดังนี้ 



 
 

กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
1.คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษามีการ

จัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่าผ่านเว็บไซต์ของ
คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 
(คศน.1.5.6-1) 

2. คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มีการจัด
ให้บริการข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่า เช่น ข้อมูลข่าวสารการ
รับสมัครงาน ข้อมูลข่าวสารการรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผ่านระบบเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
Facebook เครือข่ายศิษย์เก่าคณะครุศาสตร์  
(คศน.1.5.6-2)  

3. คณะฯ ได้เชิญศิษย์เก่าเข้าร่วมโครงการติวสอบบรรจุครู
ผู้ช่วย ที่คณะจัด และมีศิษย์เก่าเข้าร่วมโครงการด้วย 

4. คณะอบรมเพ่ือพัฒนาวิชาชีพครู โดยจัดโครงการบริการ
วิชาการ โรงเรียนต้นแบบ Home ครู KSU มีศิษย์เก่า ป.ตรี และโท 
เข้าร่วมโครงการในปีงบประมาณ 2562 

 
 
ผลการประเมินตนเองปีนี้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 

 

คะแนนประเมินตนเอง 
 

บรรลุเป้าหมาย 
(,) 

6 ข้อ 6 ข้อ 5  

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 

 

คะแนนประเมินจาก
คณะกรรมการ 

 

บรรลุเป้าหมาย 
(,) 

6 ข้อ 6 ข้อ 5  
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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
การศึกษา  ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561  
(วันที่ 23 สิงหาคม 2560) 

คศน.1.5.5-2 รายงานการความพึงพอใจต่อการให้บริการและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ คณะกรรมการ
พัฒนานักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา   
ประจ าปีการศึกษา 2561 

http://www.edu.ksu.ac.th/


 
 

 
 
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  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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ตัวบ่งช้ีที่ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้  

คณะต้องส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาต่างๆ อย่างเหมาะสมและครบถ้วน กิจกรรมนักศึกษา 
หมายถึงกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ด าเนินการทั้งโดยคณะและโดยองค์กรนักศึกษา เป็นกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมจะมี
โอกาสได้รับการพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และคุณธรรมจริยธรรม โดยสอดคล้องกับ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ที่ประกอบด้วยมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ5
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 
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ผลการด าเนินงาน 
กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
  1. จัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา

ในภาพรวมของคณะโดยให้นักศึกษามีส่วน
ร่วม ในการจัดท าแผนและการจัดกิจกรรม 

คณะศึกษาศาสตร์ และนวั ตกรรม
การศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกิจกรรม
พัฒนานั กศึ กษา  เ พ่ื อ ให้ นั กศึ กษ าส า เ ร็ จ
การศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ โดยมีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนานักศึกษาและงาน
ศิลปวัฒนธรรม คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรม
การศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 ซึ่ งมี
อาจารย์ผู้รับผิดชอบงานพัฒนานักศึกษาระดับ
สาขาวิชา และมีตัวแทนนักศึกษาเข้ามาเป็น
คณะกรรมการ (คศน.1.6.1-1) โดยมีการประชุม
คณะกรรมการพัฒนานักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์
และนวัตกรรมการศึกษา ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 3 
พฤศจิกายน 2561 เพ่ือน าข้อเสนอแนะจาก
ตัวแทนนักศึกษา ในปีการศึกษา 2560 มา
ปรับปรุงแก้ไข (คศน.1.6.1-2) และร่วมกันจัดท า 
( ร่ า ง )  แผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาคณะ
ศึ ก ษ า ศ า ส ต ร์ แ ล ะน วั ต ก ร ร ม ก า ร ศึ ก ษ า 
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจ าปีการศึกษา 2561 
และร่วมกันก าหนดวัตถุประสงค์ของแผนดังนี้ 
(คศ.1.6.1-3) 
 

1 )  เ พ่ื อ เ ป็ น ก ล ไ ก ก า กั บ ติ ด ต า ม
ประเมินผลตามแผนพัฒนานักศึกษาอย่าง
ครบถ้วนทุกประเภทกิจกรรม (โดยจะต้องมีการ
ด าเนินงานตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75) 

2) เพ่ือให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการ
จัดท าแผนและจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา มีการ
น า (ร่าง) แผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาคณะ
ศึ ก ษ า ศ า ส ต ร์ แ ล ะน วั ต ก ร ร ม ก า ร ศึ ก ษ า 
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจ าปีการศึกษา 2561 
เ ข้ าที่ ป ร ะชุ มคณะกรรมการประจ า คณะ
ศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ประชุม
ครั้งที่ 2/2561  วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
เพ่ือเสนอพิจารณา โดยคณะกรรมการเห็นชอบ
แผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา แต่ให้คณะผู้จัดท า



 
 

กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
แผนปรับแก้  ส่วนที่ 3 ของแผน โดยให้จัดท า
ตารางโครงการ/กิจกรรมให้ชัดเจน และให้เพ่ิม
ช่องข้อมูลที่ ระบุว่ า โครงการหรือกิจกรรม
สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พ่ึงประสงค์ข้อ
ใดบ้าง (คศน.1.6.1-4) 

 
  2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้

ด าเนินกิจกรรมที่ส่ง เสริมคุณลักษณะ
บัณฑิต ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตาม
กรอบ TQF ทักษะศตวรรษที่ 21 ทักษะ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต และการประกัน
คุณภาพ ประกอบด้วย 
(1) คุณธรรม จริยธรรม 
(2) ความรู้ 
(3) ทักษะทางปัญญา 
(4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
 
(5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(6) ทักษะศตวรรษที่ 21 (3R 7C) และ
ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
(7) ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

มหาวิ ท ยาลั ยก าฬสิ น ธุ์  ป ระจ า ปี
การศึกษา 2561 เข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะศึ กษาศาสตร์ และนวั ตกรรม
การศึกษา ประชุมครั้งที่  2/2561  วันที่  26 
ธันวาคม พ.ศ. 2561 เพ่ือเสนอพิจารณา โดย
คณะกรรมการเห็นชอบแผนกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา แต่ให้คณะผู้จัดท าแผนปรับแก้  ส่วนที่ 
3 ของแผน โดยให้จัดท าตารางโครงการ /
กิจกรรมให้ชัดเจน และให้เพ่ิมช่องข้อมูลที่ระบุ
ว่ า โ ค ร ง ก า ร ห รื อ กิ จ ก ร รม สอด คล้ อ ง กั บ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พ่ึงประสงค์ข้อใดบ้าง (คศน.
1.6.1-4) 
โครงการปฐมนิเทศระดับคณะฯ  ระดับหลักสูตร
มีกิจกรรมเสริมความรู้ครบถ้วน เช่น  
1.  โครงการถอดบทเรี ยนกิจกรรมสโมสร
นักศึกษาจากพ่ีสู่น้อง (คศน.1.6-2-2) 
2. โครงการส่งเสริมทักษะความเป็นครู 
3. โครงการบูรณาการความรู้สู่การสร้างสรรค์ 
1. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาและเสริมทักษะ
ทางปัญญา แก่นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ประจ าปี
การศึกษา 2561 (คศน.1.6-2-3), 
2. โครงการ EDU Ambassador Contest 
2018   
3. โครงการกีฬากล้วยไม้เกมส์ 
1. โครงการร่วมออกค่ายครุศาสตร์อีสานเหนือ
อาสาพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 16  
2. โครงการสนับสนุนการแข่งขันกีฬาภายใน
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
3. โครงการ EDU Ambassador Contest 
2018  
4. โครงการค่ายครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์



 
 

กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
สัมพันธ์ ครั้งที่ 17 (คศน.1.6-2-4) 

  3. ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการมีการประเมินผล
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม
และน าผลการประเมินมาปรับปรุงการ
ด าเนินงานครั้งต่อไป 

ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษา 
ได้แก่โครงการ อบรมให้ความรู้และทักษะการ
ประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษาภายใน
สถาบัน ปีการศึกษา 2561 (คศน.1.6-2-7) มีการ
น าผู้น านักศึกษาทั้งสภานักศึกษา หัวหน้าสาขา
เข้าร่วมอบรมด้วยซึ่งได้น ามาถ่ายทอดลงสู่สโมสร
นักศึกษา  
(คศน.1.6.1-4, คศน,1.6.2-1, คศน.คศน,1.6.-3-
1, คศน.คศน,1.6.-4-1, คศน.คศน,1.6.-5-1) 

  4. ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

- ทุกกิจกรรมตามข้อ 2 ที่ด าเนินการมี
การรายงานผลการด า เนิน โครงการ ตาม
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม โดยน าผลการประเมิน
เข้ าที่ประชุมกรรมการบริหารคณะฯ เ พ่ือ
พิจารณาและปรับปรุงโครงการเป็นแผนปฏิบัติ
ราชการด้านการพัฒนาคณะฯ ปีงบประมาณ  
2563 ซึ่งผ่านคณะกรรมการประจ าคณะและ
สภามหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว 
คศน,1.6.2-1, คศน.คศน,1.6.-3-1, คศน.คศน
,1.6.-4-1, คศน.คศน,1.6.-5-1) 

  5 น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือ
ปรับปรุ งการจั ดกิจกรรมเ พ่ือพัฒนา
นักศึกษา 

-คณะศึกษาศาสตร์ และนวัตกรรม
การศึกษา มีการน าผลการประเมินความส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ของแผนพัฒนากิจกรรม
นักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรม
การศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 เข้าที่
ประชุมคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา ครั้งที่ 
1/2562 วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 โดย
คณะกรรมการให้น าผลการประเมินมาปรับปรุง
แก้ ไข  แผนพัฒนากิ จกรรมนักศึกษาคณะ
ศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2562 
 นอกจากนี้ในแผนการพัฒนาด้านการ
ผลิตบัณฑิตก็ได้บรรจุนโยบาย เป้าหมาย และ
ตัวชี้วัดที่ชัดเจน  
คศน,1.6.2-1, คศน.คศน,1.6.-3-1, คศน.คศน
,1.6.-4-1, คศน.คศน,1.6.-5-1) 
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ผลการประเมินตนเองปีนี้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 

 

คะแนนประเมินตนเอง 
 

บรรลุเป้าหมาย 
(,) 

4 คะแนน 6 ข้อ 5  

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 

 

คะแนนประเมินจาก
คณะกรรมการ 

 

บรรลุเป้าหมาย 
(,) 

4 คะแนน 6 ข้อ 5  

 
 
 

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 
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 



 
 

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

 คณะมีผลงานวิจัยที่เป็นการสร้างและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ใหม่ สร้างสรรค์ นวัตกรรมหรือทรัพย์สิน
ทางปัญญา ที่เชื่อมโยงกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม หรือสิ่งแวดล้อม ตามศักยภาพและอัตลักษณ์
ของคณะ มีเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัย องค์กรภาครัฐหรือเอกชนทั้งในหรือต่างประเทศ 
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ ความต้องการจ าเป็นของสังคม ชุมชน ภาครัฐและเอกชน 
และประเทศ ผลลัพธ์ของการวิจัยและนวัตกรรมมีผลกระทบสูงต่อการพัฒนาผู้เรียน การสร้างคุณภาพชีวิต 
หรือการสร้างโอกาส มูลค่าเพิ่ม และขีดความสามารถของประเทศในการแข่งขันระดับนานาชาติ 
 
ตัวบ่งชี้  จ านวน 4 ตัวบ่งช้ี คือ 
           2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรม  
                (ตัวบ่งชี้ของสกอ.ที่ 2.1 ระดับคณะ) 
           2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ (ตัวบ่งชี้ของสกอ.ที่ 2.2 ระดับคณะ) 
           2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย (ตัวบ่งชี้ของสกอ.ที่ 2.3 ระดับคณะ) 
           2.4 ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรม ที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ หรือยุทธศาสตร์วิจัย
ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ หรือความต้องการของสังคมในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ที่เกิดจากเครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับองค์กรภาครัฐหรือองค์กรภาคเอกชนทั้งในหรือต่างประเทศ (ตัวบ่งชี้ใหม่)  
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1  ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรม 

(ตัวบ่งชี้ของสกอ.ที่ 2.1 ระดับคณะ)  

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

การคิดรอบป ี ปีการศึกษา 2561 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี  
สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่มีคุณภาพ          

โดยมีแนวทางการด าเนินงานที่เป็นระบบและมีกลไกส่งเสริมสนับสนุนครบถ้วนเพ่ือให้สามารถด าเนินการได้
ตามแผนที่ก าหนดไว้ ทั้งการสนับสนุนด้านการจัดหาแหล่งทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณของ
มหาวิทยาลัยให้กับบุคลากร ส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะแก่อาจารย์และนักวิจัย การสนับสนุนทรัพยากรที่จ าเป็น 
ซึ่งรวมถึงทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรการเงิน เครื่องมืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องต่างๆ ตลอดจนจัดระบบสร้างขวัญ
และก าลังใจแก่นักวิจัยอย่างเหมาะสม ตลอดจนมีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ 

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 
กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
  1 มีระบบสารสนเทศ

เ พ่ื อ ก า ร บ ริ ห า ร
งานวิ จั ยที่ ส ามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ใน
การบริหารงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ 

คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษามีการ
ด าเนินงานตามระบบและกลไกของมหาวิทยาลัยฯ ที่ระบุใน
คู่มือการบริหารงานวิจัย (คศน.2.1-1-1) มาก าหนดเป็นกลไก
การด าเนินงาน (คศน.2.1-1-2) โดยมีเว็บไซต์ที่สามารถ
เชื่อมโยงกับข้อมูลระบบบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ 
(คศน.2.1-1-3)  เพ่ือให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ และจะใช้ระบบ
สารสนเทศดังกล่าวในการปฏิบัติงาน วางแผนด าเนินงาน 

 
  2 สนับสนุนพันธกิจด้าน

การวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ในประเด็น
ต่อไปนี้                                                                                                                                                     
    - ห้องปฏิบัติการ
หรือห้องปฏิบัติงาน
สร้างสรรค์ หรือหน่วย

คณะฯ มีห้ องปฏิบัติ และห้ องปฏิบัติ ง านที่ หลากหลาย 
ประกอบด้วย ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องสืบค้นคณะฯ 
ห้อง SMART CLASSROOM ห้องผลิตสื่อและนวัตกรรม ห้อง
ปฏิบัติงานของแต่ละสาขาฯ  ที่อ านวยความสะดวกให้บุคลากร
และนักศึกษาสามารถศึกษาค้นคว้าปฏิบัติการวิจัยหรือค้นคว้า
งานวิจัยและค าปรึกษาสนับสนุนการวิจัย (คศน.2.1-2-1) 
มีห้องสมุดกลางของมหาวิทยาลัยฯ และห้องสมุดของคณะ เป็น



 
 

กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
วิ จั ย  ห รื อ ศู น ย์
เครื่องมือ หรือศูนย์ให้
ค า ป รึ ก ษ า แ ล ะ
สนั บสนุ นกา รวิ จั ย
หรืองานสร้างสรรค์ 
     - ห้ องสมุดหรือ
แหล่งค้นคว้าข้อมูล
สนั บสนุ นกา รวิ จั ย
หรืองานสร้างสรรค์ 
     - สิ่งอ านวยความ
สะดวกหรือการรักษา
ความปลอดภัยในการ
วิจัยหรือการผลิตงาน
ส ร้ า ง ส ร ร ค์  เ ช่ น 
ร ะ บ บ เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ ระบบ
รักษาความปลอดภัย
ในห้องปฏิบัติการ   
    - กิจกรรมวิชาการ
ที่ ส่ ง เ สริ ม งานวิ จั ย
หรืองานสร้างสรรค์ 
เช่น การจัดประชุม
วิชาการ การจัดแสดง
งานสร้างสรรค์การจัด
ให้ มี ศาสตราจารย์
อ า คั น ตุ ก ะ ห รื อ
ศาสตราจารย์    รับ
เ ชิ ญ  ( visiting 
professor) 

แหล่งเรียนรู้และอ านวยความสะดวกอาจารย์ ในการท างานวิจัย 
และห้องสารสนเทศของคณะฯ (คศน.2.1-2-3) 
มีระบบฐานข้อมูลงานวิจัย เพ่ือใช้เป็นช่องทางในการเผยแพร่
ผลงานวิจัยของนักวิจัยและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้าน
การวิจัย  เช่น ข่าวสารการอบรม สัมมนา  ข่าวสารด้านทุนวิจัย
เพ่ือให้นักวิจัยและผู้สนใจได้รับทราบข่าวสารต่าง ๆ บนเว็บไซต์ 
(คศน.2.1-2-3) มีฐานข้อมูลบทความวิชาการที่สามารถสืบค้น
ผ่านระบบออนไลน์ของมหาวิทยาลัย และสถาบันมี ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่อ านวยความสะดวกในการวิจัย มี
เครื่องมือสนับสนุนในการพัฒนานวัตกรรม เช่น ห้องปฏิบัติการ
สอน SMART CLASSROOM ห้องปฏิบัติการของแต่ละ
หลักสูตร เป็นต้น  

คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ได้สนับสนุนให้
คณาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมวิชาการ การประชุมวิชาการและ
น าเสนอผลงานวิชาการ โดยการอนุมัติงบประมาณเพ่ือให้
คณาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมน าเสนอผลงานทางวิชาการ 
ร่วมประชุมทางวิชาการอย่างสม่ าเสมอ(คศน.2.1-2-4) 

  3 จัดสรรงบประมาณ 
เพ่ือเป็นทุนวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ 

คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ได้รับการจัดสรรทุน
สนับสนุนวิจัยจ านวน 70,000 บาท ในโครงการสนับสนุนวิจัย
ภายใน คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา   
(คศน.2.1-3-1) 

  4 จัดสรรงบประมาณ
เ พ่ื อสนั บ สนุ น ก า ร
เผยแพร่ผลงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ใน

-คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษาได้สนับสนุน
งบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนให้นักวิจัย
เดินทางไปเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 



 
 

กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
การประชุมวิชาการ
ห รื อ ก า รตี พิ ม พ์ ใ น
วารสารระดับชาติ
หรือนานาชาติ 

ประกอบไปด้วยค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อาทิ เช่น ค่าพาหนะ ค่าเบี้ย
เลี้ยง ค่าที่พัก ค่าลงทะเบียน เป็นต้น จะปรากฏในรูปของ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และค่าใช้จ่ายโครงการที่
เกี่ยวกับการเผยแพร่ผลงานวิจัย โดยสนับสนุนการเดินทางไป
ราชการ ในรูปแบบของโครงการ ด้วยงบประมาณเงินรายได้ 
 

  5 มี ก า ร พั ฒ น า
สมรรถนะอาจารย์
แ ล ะนั ก วิ จั ย มี ก า ร
สร้างขวัญและก าลังใจ
ต ล อ ด จ น ย ก ย่ อ ง
อาจารย์และนักวิจัยที่
มี ผล งานวิ จั ย  หรื อ
งานสร้างสรรค์ดีเด่น 

คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ได้ด าเนินการพัฒนา
ศักยภาพด้านวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  

1) มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัยโดยการ
สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมอบรมการรับความรู้ด้าน
การวิจัย ทั้งในด้านทฤษฎีและปฏิบัติ เข้าร่วมโครงการ
สั มมนา เ ตรี ยมข้ อ เ สนอวิ จั ย  สกว . ท้ อ งถิ่ น กั บ
มหาวิทยาลัย โดยมีการสัมมนาเพ่ือสร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับการวิจัย เชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาให้ข้อมูล 
อาจารย์ ในคณะได้ เสนอโครงการวิจัยและได้รับ
งบประมาณอุดหนุนการวิจัย  

2) โครงการจัดการความรู้ด้านการวิจัย คณะฯเชิญ รศ.
ดร.ประสาท เนืองเฉลิม มาเป็นผู้ด าเนินการ KM โดย
คณาจารย์ให้เข้าร่วมโครงการจัดการความรู้ด้านการ
วิจัย เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
จัดการความรู้ด้านการวิจัย และสามารถน าไปสู่การ
พัฒนาเค้าโครงวิจัยและเสนอทุนวิจัยภายในของคณะ
ในปีงบประมาณ 2563 ได้ (คศน.2.1-5-1) 

3) คณะฯได้ส่งเสริให้คณาจารย์ที่สนใจพัฒนาตนเอง เข้า
ร่วมโครงการอบรมต่าง ๆ เช่น โครงการสัมนาการ
จัดการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษา (SOTOL) ณ สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็น
ต้น  

4) มีการยกย่องอาจารย์ที่มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ดีเด่น โดยการมอบรางวัลทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและ
ระดับคณะ เช่น รางวัลอาจารย์ดีเด่นด้านการพัฒนา
ตนเอง  ประกอบด้วย ผศ.อนุชา พิมศักดิ์ และผศ.ณิชา
ภาท์ กันขุนทศ มีการมอบรางวัลครูดีศรีครุศาสตร์ด้าน



 
 

กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
การสอนให้กับอาจารย์ชุลิดา เหมตะศิลป์ อาจารย์ร
ศรงศ์ พัฒนาอนุสรณ์  อาจารย์นคินทร พัฒนชัย      
ในงานวันครูของคณะฯ  และมีการยกย่องผ่านเว็บไซต์
เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป (คศน.
2.1-5-2) 

 
  6 มีระบบและกลไกเพ่ือ

ช่วยในการคุ้มครอง
สิทธิ์ของงานวิจัยหรือ
ง า น ส ร้ า ง ส ร ร ค์ ที่
น า ไป ใช้ประ โยชน์
และด าเนินการตาม
ระบบที่ก าหนด 

คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ด าเนินงาน
ตามระบบและกลไกของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ที่ระบุในคู่มือ
การบริหารงานวิจัย (คศน.2.1-6-1) มาก าหนดเป็นกลไกการ
ด าเนินงาน (คศน.2.1-6-2) เพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของ
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์และด าเนินการ
ตามระบบที่ก าหนด โดยมีคณะกรรมการระดับคณะ และระดับ
มหาวิทยาลัยในการก ากับดูแล 

 
ผลการประเมินตนเองปีนี้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 

 

คะแนนประเมินตนเอง 
 

บรรลุเป้าหมาย 
(,) 

5 คะแนน 5 ข้อ 4  

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 

 

คะแนนประเมินจาก
คณะกรรมการ 

 

บรรลุเป้าหมาย 
(,) 

5 คะแนน 5 ข้อ 4  
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รายการหลักฐาน 

 
 
ผู้รับผิดชอบ 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี : 
       ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุชา พิมศักดิ์ 
       โทร. 088-746-6551 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเลข รายการหลักฐาน 
คศน.2.1-1-1 คู่มือบริหารจัดการงานวิจัย 
คศน.2.1-1-2 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการงานบริการวิชาการ วิจัยและพัฒนานวัตกรรม ของคณะ

ศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 
คศน.2.1-1-3 เว็บไซต์ที่สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลระบบบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัย    
คศน.2.1-2-1 ภาพถ่ายห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา   
คศน.2.1-2-2 ภาพถ่ายห้องสมุดกลาง มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  
คศน.2.1-2-3 Print Screen เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ที่ใช้เป็นฐานข้อมูล

การวิจัย 
คศน.2.1-2-4  บันทึกข้อความขอไปราชการเพ่ือน าเสนอวิจัย 

คศน.2.1-3-1 เอกสารใบจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2562 
คศ.2.1-4-1 ส าเนาบันทึกข้อความขออนุญาตเดินทางไปราชการ 

1) ผศ.ดร.อัญญปารย์ ศิลปะนิลมาลย์ 
2) อ.บดินทร์ มงคลสิน ฯลฯ 

คศ.2.1-4-2 เอกสารใบจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2562 
คศน.2.1-5-1 เกียรติบัตรเข้าร่วมอบรมโครงการจัดการความรู้ด้านการวิจัย เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการความรู้ด้านการวิจัย 
คศน.2.1-5-2 เว็บไซต์คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 
คศน.2.1-6-1 คู่มือบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
คศน.2.1-6-2 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการงานบริการวิชาการ วิจัยและพัฒนานวัตกรรม ของคณะ

ศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 
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ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ (ตัวบ่งชี้ของสกอ.ที่ 2.2 ระดับคณะ)  

ชนิดชองตัวบ่งช้ี ปัจจัยน าเข้า 

การคิดรอบปี  ปีงบประมาณ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  
ปัจจัยส าคัญที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในสถาบันอุดมศึกษา คือ 

เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงต้องจัดสรรเงินจากภายในมหาวิทยาลัย และที่
ได้รับจากภายนอกมหาวิทยาลัยเพ่ือสนับสนุนการท าวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างมีประสิทธิภาพตาม
สภาพแวดล้อมและจุดเน้นของมหาวิทยาลัย 
 นอกจากนั้น เงินทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัยยังเป็นตัวบ่งชี้ที่
ส าคัญ ที่แสดงถึงศักยภาพด้านการวิจัยของคณะโดยเฉพาะที่อยู่ในกลุ่มที่เน้นการวิจัย 

เกณฑ์การประเมิน  
แปลงจ านวนเงินต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 

 
เกณฑ์เฉพาะกลุ่ม ข และ ค 2 จ าแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา 
 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จาก
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 60,000 บาทขึ้นไปต่อคน 
  กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและ
ภายนอกสถาบันที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 50,000 บาท 
ขึ้นไปต่อคน 
 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จาก
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 25,000 บาทข้ึนไปต่อคน   

สูตรการค านวณ  

 
1. ค านวณจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยต่อจ านวน
อาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัย = 
 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยจากภายในและภายนอก  
 จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย  

 
2. แปลงจ านวนเงินที่ค านวณได้ในข้อ 1เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนที่ได้ = 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก 

x 5 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
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สรุปคะแนนที่ได้ในระดับคณะ : คะแนนระดับคณะ = ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของทุกกลุ่มสาขาวิชาในคณะ 

หมายเหตุ  
 1. จ านวนอาจารย์และนักวิจัยให้นับตามปีการศึกษาและนับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริงไม่นับรวมผู้ลา
ศึกษาต่อ 
 2. ให้นับจ านวนเงินที่มีการลงนามในสัญญารับทุนในปีงบประมาณนั้นๆ ไม่ใช่จ านวนเงินที่เบิกจ่ายจริง 
 3. กรณีที่มีหลักฐานการแบ่งสัดส่วนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซึ่งอาจเป็นหลักฐานจากแหล่งทุนหรือ
หลักฐานจากการตกลงร่วมกันของมหาวิทยาลัยที่ร่วมโครงการ ให้แบ่งสัดส่วนเงินตามหลักฐานที่ปรากฏ กรณี
ที่ไม่มีหลักฐาน ให้แบ่งเงินตามสัดส่วนผู้ร่วมวิจัยของแต่ละคณะ  
 4. การนับจ านวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่ได้ลงนามในสัญญา
รับทุนโดยอาจารย์ประจ าหรือนักวิจัย แต่ไม่สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่บุคลากรสายสนับสนุนที่ไม่ใช่
นักวิจัยเป็นผู้ด าเนินการ 
 
 
ผลการด าเนินงาน 
ทุนจากภายในสถาบัน งบประมาณแผ่นดิน + งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ (วิจัยสถาบัน) 

ที ่
ชื่อเจ้าของ 

โครงการวิจัย/
งานสร้างสรรค์ 

ชื่อโครงการวิจัย/งาน
สร้างสรรค์ 

วันเดือนปีท่ีเซ็น
สัญญา 

รับทุนและ
ระยะเวลาของ
โครงการวิจัย 

จ านวนเงิน 
ที่มีการเซ็น

สัญญารับทุน 

สัดส่วน 
เงินสนับสนุน 

กลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์ 
1 นางสาวนคินทร 

พัฒนชัย 
การพัฒนาระบบ
ผู้เชี่ยวชาญการใช้
สมุนไพรรักษาโรคบน
ฐานความรู้ภูมิปัญญา
สุขภาพโดยปราชญ์
ชาวบ้านในเขตพ้ืนที่
อ าเภอเขาวงจังหวัด 

ระยะเวลาที่ท า
สัญญา 7 
พฤศจิกายน 2560 -
30 กันยายน 2561 

255,000 76,500 

 นางสาวนคินทร 
พัฒนชัย 

การคัดเลือกปัจจัยเสี่ยง
ของโรคความดันโลหิต
สูงด้วยฟัซซีเอนโทรปี
ร่วมกับเครื่องจักรเรียนรู้
เอ็กซ์ทรีมกรณีศึกษา: 
เขตพ้ืนที่อ าเภอนามน
และอ าเภอสมเด็จ 
จังหวัดกาฬสินธุ์ 

ระยะเวลาที่ท า
สัญญา 7 
พฤศจิกายน 2560 -
30 กันยายน 2561 

238,000 142,800 



 
 

ที ่
ชื่อเจ้าของ 

โครงการวิจัย/
งานสร้างสรรค์ 

ชื่อโครงการวิจัย/งาน
สร้างสรรค์ 

วันเดือนปีท่ีเซ็น
สัญญา 

รับทุนและ
ระยะเวลาของ
โครงการวิจัย 

จ านวนเงิน 
ที่มีการเซ็น

สัญญารับทุน 

สัดส่วน 
เงินสนับสนุน 

2 นางสาวจีรนันท์ 
วัชรกุล 

โครงการวิจัยการพัฒนา
สื่อมัลติมีเดีย ส่งเสริม
ความรู้แก่เด็กปฐมวัย 
เรื่องข้าวอินทรีย์ จังหวัด
กาฬสินธุ์ 
 

ระยะเวลาที่ท า
สัญญา 7 
พฤศจิกายน 2560 -
30 กันยายน 2561 

297,500 23,800 

3 น า ย อั ง ค า ร 
อินทนิล 

การศึกษาปรากฏการณ์
ขัดขวางแบบคูบลอมบ์
และแผนภาพเสถียรใน
รูปแบบสี่ควอมตัมดอท
ด้วยวิธีการฟังก์ชันนัล
อินทิกรัลฟอร์มูเลชัน 

ระยะเวลาที่ท า
สัญญา 7 
พฤศจิกายน 2560 -
30 กันยายน 2561 

340,000 170,000 

4 นางสาววรรณธิดา 
ยลวิลาศ 

รูปแบบการบูรณาการ
การมีส่วนร่วมระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
การก าหนดนโยบายการ
ดูแลผู้สูงอายุในจังหวัด
กาฬสินธุ์ 

ระยะเวลาที่ท า
สัญญา 7 
พฤศจิกายน 2560 -
30 กันยายน 2561 

349,800 34,980 

 นางสาววรรณธิดา 
ยลวิลาศ 

การพัฒนารูปแบบ
เทคโนโลยีสารเทศกับ
การท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมไทย-ลาว-
เวียดนามในพ้ืนที่
เศรษฐกิจพิเศษ : 
หนองคาย นครพนม 
มุกดาหาร 

ระยะเวลาที่ท า
สัญญา 7 
พฤศจิกายน 2560 -
30 กันยายน 2561 

325,000 32,500 

รวม 1,805,300 694,780 
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เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอก 

คณะ กลุ่มสาขาวิชา 
จ านวนอาจารย์

ประจ าและนักวิจัย
ทั้งหมด 

จ านวนเงินทุน
วิจัย/งาน

สร้างสรรค์รวม 

สัดส่วนงบต่อ
จ านวน
อาจารย ์

คะแนน
เฉลี่ย

ภาพรวม 
ของคณะ 

คณะ
ศึกษาศาสตร์
และ
นวัตกรรม
การศึกษา 

กลุ่มสาขาวิชา
สังคมศาสตร์ 

47 1,083,180 23,046.38 4.61 

 รวมทั้งสิ้น 48 1,083,180  4.61 
 
 
ผลการประเมินตนเองปีนี้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 

 

คะแนนประเมินตนเอง 
 

บรรลุเป้าหมาย 
(,) 

4 คะแนน 4.61 4.61  

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 

 

คะแนนประเมินจาก
คณะกรรมการ 

 

บรรลุเป้าหมาย 
(,) 

4 คะแนน 3.02 3.02  

 
 
รายการหลักฐาน 

หมายเลข รายการหลักฐาน 
คศน. 2.2-1-1 ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  เรื่องการจัดสรรงบวิจัย 

 
ผู้รับผิดชอบ 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี : 
       ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุชา พิมศักดิ์ 
       โทร. 088-746-6551 

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



 
 

55 
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 
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 
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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
มัลติมีเดีย เร่ือง การสร้าง
แผ่นพับ ด้วย Microsoft 
Publisher ตามกิจกรรม
ส่งเสริมสมรรถนะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผศ.ดร.อัญญปารย์ 
ศิลปนิลมาลย์ 

การประชุมวิชาการระดับชาติ “การ
จัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม” 
มหาวิทยาลัยราชภฏัมหาสารคาม 
(ครั้งที่ 4 ) 

2561 0.2 

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

ผศ.ดร.อัญญปารย์ 
ศิลปนิลมาลย์ 

การประชุมวิชาการระดับชาติ “การ
จัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม” 
มหาวิทยาลัยราชภฏัมหาสารคาม 

2561 0.2 



 
 

ล าดับ ชื่อบทความ 
ชื่ออาจารย์

ประจ า/นักวิจัย
ประจ า 

ชื่อแหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ เช่น
วารสาร/การประชุมที่ตีพิมพ์/

เผยแพร่,เล่มที,่ปีที ่

วัน/เดือน/
ปี ที่

เผยแพร่ 
ค่าน้ าหนัก 

กลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์ 
โปรแกรม draw.io ตาม
กิจกรรมส่งเสริมสมรรถนะ
ก า ร ใ ช้ เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ (SSPC) 

(ครั้งที่ 4) 

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 

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

1. ดร.ลาวัณย์   
ดุลยชาต ิ

การประชุมวิชาการระดับชาติ “การ
จัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม” 

2561 0.2 



 
 

ล าดับ ชื่อบทความ 
ชื่ออาจารย์

ประจ า/นักวิจัย
ประจ า 

ชื่อแหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ เช่น
วารสาร/การประชุมที่ตีพิมพ์/

เผยแพร่,เล่มที,่ปีที ่

วัน/เดือน/
ปี ที่

เผยแพร่ 
ค่าน้ าหนัก 

กลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์ 
ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
ด้วยเทคโนโลยภีาพเสมือน
จริง ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 

2. รต. สุรจักษ์  
พิริยะเชิดชูชัย 

มหาวิทยาลัยราชภฏัมหาสารคาม 
(ครั้งที่ 4) 

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   
ดุลยชาต ิ
2. รต. สุรจักษ์  
พิริยะเชิดชูชัย 

การประชุมวิชาการน าเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติด้าน
คอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัย
นครพนม  
(ครั้งที่ 1) 

2561 0.2 

16 การพัฒนาบทเรียน
ออนไลน์ เร่ือง การสร้างยู
เซอร์ฟอร์มด้วยโปรแกรม
ไมโครซอฟต์เอ็กเซล 2016 
ส าหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่
4 

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

การประชุมวิชาการน าเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติด้าน
คอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัย
นครพนม  
(ครั้งที่ 1) 

2561 0.2 

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

อาจารย์นคินทร พัฒน
ชัย 

การประชุมวิชาการระดับชาติ “การ
จัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม” 

2561 0.2 



 
 

ล าดับ ชื่อบทความ 
ชื่ออาจารย์

ประจ า/นักวิจัย
ประจ า 

ชื่อแหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ เช่น
วารสาร/การประชุมที่ตีพิมพ์/

เผยแพร่,เล่มที,่ปีที ่

วัน/เดือน/
ปี ที่

เผยแพร่ 
ค่าน้ าหนัก 

กลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์ 
ออกแบบแฟ้มสะสมผลงาน
ด้วยโปรแกรม 
Photoshop CS6 ตาม
แนวการเรียนรู้แบบ
ห้องเรียนกลับด้าน 

มหาวิทยาลัยราชภฏัมหาสารคาม 
(ครั้งที่ 4) 

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
เคลื่อนไหว ด้วยโปรแกรม 
Adobe Flash CS6  
ส าหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่
4 

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

2561 0.2 

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 

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

2561 0.2 



 
 

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 ่
6 

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 

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

นายรศรงค์  พัฒนา
อนุสรณ ์
 

การประชุมวิชาการระดับชาติ “การ
จัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม” 
มหาวิทยาลัยราชภฏัมหาสารคาม 
(ครั้งที่ 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 

นายรศรงค์  พัฒนา
อนุสรณ ์

การประชุมวิชาการระดับชาติ “การ
จัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม” 

2561 0.2 



 
 

ล าดับ ชื่อบทความ 
ชื่ออาจารย์

ประจ า/นักวิจัย
ประจ า 

ชื่อแหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ เช่น
วารสาร/การประชุมที่ตีพิมพ์/

เผยแพร่,เล่มที,่ปีที ่

วัน/เดือน/
ปี ที่

เผยแพร่ 
ค่าน้ าหนัก 

กลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์ 
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชัน
ด้วยโปรแกรม Adobe 
Animate CC ส าหรับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 

 มหาวิทยาลัยราชภฏัมหาสารคาม 
(ครั้งที่ 4) 

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
มัธยมศึกษาปีที่ 2/2 เร่ือง
ทรัพยากรธรรมชาติด้วย
รูปแบบการเรียนรู้แบบ
ความคิดสร้างสรรค์เป็น
ฐาน 

ชุลิดา เหมตะศิลป ์ การประชุมวิชาการและน าเสนอ
ผลงานวิจยัระดับชาติและนานาชาติ  
ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภฏัร้อยเอ็ด 

2561 0.2 

41 การพัฒนาทักษะความคิด
สร้างสรรค์ของนักเรียน
โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยาโดย
ใช้การสอนแบบสร้างสรรค์
เป็นฐาน 

1.ชุลิดา เหมตะศิลป์ 
2.อังคาร อินทนิล 
3.วันวิสาข ์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.วันวิสาข ์เพาะเจริญ 

การประชุมวิชาการและน าเสนอ
ผลงานวิจยัระดับชาติและนานาชาติ  
ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภฏัร้อยเอ็ด 

2561 0.2 



 
 

ล าดับ ชื่อบทความ 
ชื่ออาจารย์

ประจ า/นักวิจัย
ประจ า 

ชื่อแหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ เช่น
วารสาร/การประชุมที่ตีพิมพ์/

เผยแพร่,เล่มที,่ปีที ่

วัน/เดือน/
ปี ที่

เผยแพร่ 
ค่าน้ าหนัก 

กลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์ 
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.วันวิสาข ์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 เหมตะศิลป ์
3.วันวิสาข ์เพาะเจริญ 
4.อังคาร อินทนิล 
5.ศศิธร แสนพันดร 
6.ตะวัน ทองสุข. 

การประชุมวิชาการและน าเสนอ
ผลงานวิจยัระดับชาติและนานาชาติ  
ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภฏัร้อยเอ็ด 

2561 0.2 

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 

 
 
 
 
 



 
 

63 
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 
 
ผลการประเมินตนเองปีนี้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 

 

คะแนนประเมินตนเอง 
 

บรรลุเป้าหมาย 
(,) 

5 คะแนน ร้อยละ 21.28 5  

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 

 

คะแนนประเมินจาก
คณะกรรมการ 

 

บรรลุเป้าหมาย 
(,) 

5 คะแนน  ร้อยละ 22.17 5  

 
รายการหลักฐาน 

หมายเลข รายการหลักฐาน 
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 
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ตัวบ่งช้ีที่ 2.4  ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรม ที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ หรือ

ยุทธศาสตร์วิจัยของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ หรือความต้องการของสังคมในเขต
จังหวัดกาฬสินธุ์ที่เกิดจากเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับ
องค์กรภาครัฐหรือองค์กรภาคเอกชนทั้งในหรือต่างประเทศ (ตัวบ่งชี้ใหม่) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลลัพธ์ 

การคิดรอบป ี ปีปฏิทิน 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
 จ านวนผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม ที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ หรือยุทธศาสตร์
วิจัยของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ หรือความต้องการของสังคมในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ที่เกิดจากเครื อข่ายความ
ร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับองค์กรภาครัฐหรือเอกชนทั้งในหรือต่างประเทศ  
 
เกณฑ์การประเมิน 
 ผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม ที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ หรือยุทธศาสตร์วิจัยของ
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ หรือความต้องการของสังคมในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ที่เกิดจากเครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่าง สถาบันอุดมศึกษากับองค์กรภาครัฐหรือเอกชนทั้งในหรือต่างประเทศ ที่ก าหนดไว้คะแนนเต็ม 5= 
ร้อยละ 20  
 
สูตรการค านวณ 

1. ค านวณค่าร้อยละของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ หรือ
ยุทธศาสตร์วิจัยของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ หรือความต้องการของสังคมในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ที่เกิด
จากเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง สถาบันอุดมศึกษากับองค์กรภาครัฐหรือเอกชนทั้งในหรือ
ต่างประเทศ  ตามสูตร 
 

ค่าร้อยละ = 

 จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมที่ตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ฯ 

ที่เกิดจากเครือข่ายความร่วมมือ 

 

x 100 

 จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมทั้งหมด  

 
 

2. แปลงค่าร้อยละที่ได้จากการค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนที่ได้ = 

 ร้อยละผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมที่ตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ฯ 

ที่เกิดจากเครือข่ายความร่วมมือ 

 

x 5 

 ร้อยละ 20  
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ผลการด าเนินงาน 
 

ข้อ 
ชื่อผลงาน 

ผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ 
หรือนวัตกรรมทั้งหมด 

ประเด็นการตอบสนอง 

ตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ชาติ 

ยุทธศาสตร์
วิจัยของ

มหาวิทยาลัย 

ความ
ต้องการของ
สังคมในเขต

จังหวัด
กาฬสินธุ์ 

ความ
ร่วมมือ 

1 การพัฒนาระบบผู้เชี่ยวชาญการใช้
สมุนไพรรักษาโรคบนฐานความรู้ภูมิ
ปัญญาสุขภาพโดยปราชญ์ชาวบ้านใน
เขตพ้ืนที่อ าเภอเขาวงจังหวัด 

    

2 การคัดเลือกปัจจัยเสี่ยงของโรคความ
ดันโลหิตสูงด้วยฟัซซีเอนโทรปีร่วมกับ
เ ค รื่ อ ง จั ก ร เ รี ย น รู้ เ อ็ ก ซ์ ท รี ม
กรณีศึกษา: เขตพ้ืนที่อ าเภอนามน
และอ าเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

    

3 โครงการวิจัยการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย 
ส่งเสริมความรู้แก่เด็กปฐมวัย เรื่อง
ข้าวอินทรีย์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

    

4 การศึกษาปรากฏการณ์ขัดขวางแบบ
คูบลอมบ์และแผนภาพเสถียรใน
รูปแบบสี่ควอมตัมดอทด้วยวิธีการ
ฟังก์ชันนัลอินทิกรัลฟอร์มูเลชัน 

    

5 รูปแบบการบูรณาการการมีส่วนร่วม
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
ก าหนดนโยบายการดูแลผู้สูงอายุใน
จังหวัดกาฬสินธุ์ 

    

 
ค่าร้อยละ 3x 100/5 = 100 
5 =100x5/ร้อยละ 60  
ค่าร้อยละ 1x 100/5 = 100 
5 =100x5/ร้อยละ 60  
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ผลการประเมินตนเองปีนี้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 

 

คะแนนประเมินตนเอง 
 

บรรลุเป้าหมาย 
(,) 

5 คะแนน 5 5  

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 

 

คะแนนประเมินจาก
คณะกรรมการ 

 

บรรลุเป้าหมาย 
(,) 

5 คะแนน 5 5  

 
รายการหลักฐาน 
คศน.2.4.1-1สัญญารับทุนและข้อเสนอโครงการวิจัย วช.01 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม (ตัวบ่งชี้ใหม่) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

การคิดรอบปี  ปีการศึกษา  

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
การบริการวิชาการเป็นภารกิจหลักอีกอย่างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา คณะควรค านึงถึงกระบวนการ

ในการให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยศึกษาความต้องการของกลุ่มเป้าหมายน ามาจัดท าแผนบริการวิชาการ
ประจ าปีทั้งการบริการวิชาการที่ท าให้เกิดรายได้ และการบริการวิชาการที่คณะจัดท าเพ่ือสร้างประโยชน์แก่
ชุมชน โดยมีการประเมินความส าเร็จของการบริการวิชาการ และน ามาจัดท าเป็นแผนเพ่ือพัฒนาการเรียนการ
สอนแก่นักศึกษาให้มีประสบการณ์จากสภาพจริงและน ามาใช้ประโยชน์จนเกิดผลลัพธ์ที่สร้างความพึงพอใจต่อ
ชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
 
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 - 6 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

7 ข้อ 
 
 
ผลการด าเนินงาน 
กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
  1 จัดท าแผนการบริการวิชาการประจ าปี

โดยก าหนดชุมชนกลุ่มเป้าหมายอย่าง
น้อย 1 แห่งที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของสังคม และก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จ
ในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแก่
สังคม และเสนอกรรมการประจ าคณะ
เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

ปีการศึกษา 2561 คณะฯ ได้ด าเนินการจัดท า
แผนการบริการวิชาการประจ าปีบรรจุลงใน
แผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ 2562 โดยมี
โครงการในแผนทั้งสิ้น 5 โครงการ ดังนี้ 
1.โครงการโรงเรียนต้นแบบสู่ความเป็นเลิศทาง
วิชาการ "HOME ครู KSU" 
2.โครงการบริการวิชาการคอมพิวเตอร์เพ่ือชุมชน 
3. โครงการสร้างความรู้และการปฏิบัติแก่
ผู้ปกครองในการส่งเสริมและพัฒนาทักษะสมอง 
(EF) ส าหรับเด็กปฐมวัย 
4. โครงการเผยแพร่องค์ความรู้และผลงานด้าน
การศึกษาปฐมวัยแก่สถานศึกษา (Show&Share) 
5.โครงการโรงเรียนต้นแบบ ปรับห้องเรียนเปลี่ยน
ห้องรู้สู่ห้องคิด  

โดยทั้ง  5 โครงการได้ผ่านการพิจารณา
จากคณะกรรมการประจ าคณะและเสนอให้สภา



 
 

กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
มหาวิทยาลัยอนุมัติแผนฯ เมื่อคราวประชุมที่ 
10/2561 วันที่ 12 ตุลาคม 2561 

  2 โครงการบริการวิชาการแก่สังคมตาม
แผน มีการจัดท าแผนการใช้ประโยชน์
จากการบริการวิชาการเพ่ือให้เกิดผลต่อ
การพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม 

คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษามี
โครงการบริการวิชาการ ที่อยู่ในแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ.2562 จ านวน 5 โครงการ 
ยังไม่มีการจัดท าแผนการใช้ประโยชน์จากการ
บริการวิชาการเพ่ือให้เกิดผลต่อการพัฒนา
นักศึกษา ชุมชน หรือสังคม แต่มีการน าผลการ
บริการวิชาการมาพัฒนาแนวทางในการบริการ
วิชาการในอนาคต 

  3 โครงการบริการวิชาการในข้อ 1 อย่าง
น้อยต้องมีโครงการที่บริการแบบให้
เปล่ าหรื อคิ ดค่ า ใช้ จ่ า ยตามความ
เหมาะสม 

คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มี
โครงการบริการวิชาการแก่สังคมแบบให้เปล่าตาม
แผนงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2562 ทั้งสิ้น  5 
โครงการ ประกอบด้วย 
1.โครงการโรงเรียนต้นแบบสู่ความเป็นเลิศทาง
วิชาการ "HOME ครู KSU" 
2.โครงการบริการวิชาการคอมพิวเตอร์เพ่ือชุมชน 
3. โครงการสร้างความรู้และการปฏิบัติแก่
ผู้ปกครองในการส่งเสริมและพัฒนาทักษะสมอง 
(EF) ส าหรับเด็กปฐมวัย 
4. โครงการเผยแพร่องค์ความรู้และผลงานด้าน
การศึกษาปฐมวัยแก่สถานศึกษา (Show&Share) 
5.โครงการโรงเรียนต้นแบบ ปรับห้องเรียนเปลี่ยน
ห้องรู้สู่ห้องคิด  

  4 คณะ/หน่วยงานเทียบเท่า มีเครือข่าย
ความร่วมมือกับหน่วยงานภายในหรือ
ภายนอกมหาวิทยาลัย และบูรณาการ
บริการวิชาการเข้ากับการจัดการเรียน
การสอน หรือการวิจัย หรือการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มี
เครือข่ายความร่วมมือกับโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายที่
ออกให้บริการวิชาการ โดยได้มีการบูรณาการ
บริการวิชาการเข้ากับการจัดการเรียนการสอน 
โดยผ่านโครงการบริการวิชาการของคณะฯที่จัดท า
ขึ้น จ านวน 4 โครงการ คือ 
- โครงการโรงเรียนต้นแบบสู่ความเป็นเลิศทาง
วิชาการ "HOME ครู KSU" ท าเครือข่ายพัฒนา
โรงเรียนเพ่ือเป็นโรงเรียนต้นแบบกับโรงเรียนมอ
สวนขิงพิทยาสรรพ์และโรงเรียนสงเปลือยวิทยายน  
- โครงการบริการวิชาการคอมพิวเตอร์เพ่ือชุมชน 
โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา 
- โครงการสร้างความรู้และการปฏิบัติแก่ผู้ปกครอง



 
 

กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
ในการส่งเสริมและพัฒนาทักษะสมอง (EF) ส าหรับ
เด็กปฐมวัย กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ปกครอง โรงเรียน 
และศูนย์เด็กเล็ก ในเขตเทศบาลต าบลสงเปลือย 

  5 คณะมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่
สังคมในระดับสถาบัน 

คณะฯ ได้เข้าร่วมโครงการหมู่บ้านต้นแบบ
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง บ้านหนองแวง ต าบลหนองแวง อ าเภอ
สมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ และมีการด าเนินงานตาม
ค าสั่งคณะท างานตามโครงการหมู่บ้านต้นแบบ
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง บ้านหนองแวง ต าบลหนองแวง อ าเภอ
สมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีผู้เข้าร่วมทั้ง
คณาจารย์และผู้บริหารคณะ  

 
  6 ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของ

แผนและโครงการบริการวิชาการในข้อ 
1 และน าเสนอกรรมการประจ าคณะ
เพ่ือพิจารณา 

6.1 คณะมีการประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้
ของแผนและโครงการครบทุกโครงการ 
6.2 โครงการบริการวิชาการทั้ง 5 โครงการ มีการ
ประเมินความส าเร็จตามตัวชี้วัดครบถ้วน 

และได้น าเสนอให้กรรมการคณะพิจารณา
ผลการด าเนินงานโครงการของคณะ เพ่ือพิจารณา
ผลการด าเนินงานของแผนและปรับปรุงเป็น
โครงการประจ าปีงบประมาณ 2563 

  7 น า ผ ลกา รประ เ มิ นต ามข้ อ  6  ม า
ปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให้บริการ
วิชาการแก่สังคม 

เมื่อผ่านการพิจารณาผลการด าเนินงานของแผน
และโครงการประจ าปีงบประมาณ 2562 ของ
คณะกรรมการประจ าคณะเรียบร้อยแล้ว คณะได้
น ามาปรับปรุงแผนการบริการวิชาการ โดยเน้น
การบริการวิชาการท่ีก่อให้เกิดรายได้ตามนโยบาย
ของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะโครงการคูปองครู 
เสนอต่ออธิการบดีเพ่ืออนุมัติ  

ทั้ งนี้ ได้มีการปรับปรุงแผนการบริการ
วิชาการแก่สังคมแบ่งออกเป็นโครงการที่บริการ
แบบให้ เปล่าและโครงการบริการวิชาการที่
ก่อให้เกิดรายได้ โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ก ากับดูแลอย่างชัดเจน 
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ผลการประเมินตนเองปีนี้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 

 

คะแนนประเมินตนเอง 
 

บรรลุเป้าหมาย 
(,) 

4 คะแนน 6 ข้อ 4  

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 

 

คะแนนประเมินจาก
คณะกรรมการ 

 

บรรลุเป้าหมาย 
(,) 

4 คะแนน 5 ข้อ 4  

 
 

หมายเลข รายการหลักฐาน 
คศน. 3.1-1-1 แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.2562  
คศน. 3.1-1-2 เอกสารสรุปโครงการโครงการทั้ง 4 โครงการ 
คศน. 3.1-5-1 สรุปผลการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการระดับสถาบันโครงการหมู่บ้านต้นแบบ

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ต าบลหนองแวง อ าเภอสมเด็จ 
จังหวัดกาฬสินธุ์ 

   คศน. 3.1-5-2 ค าสั่งคณะกรรมการด าเนินโครงการบริการวิชาการระดับสถาบันโครงการหมู่บ้านต้นแบบ
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ต าบลหนองแวง อ าเภอสมเด็จ 
จังหวัดกาฬสินธุ์ 

 
 
ผู้รับผิดชอบ 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี : 
       ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุชา พิมศักดิ์ 
       โทร. 088-746-6551 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน : 
          นายจิรพงษ์ กาแก้ว 
          โทร. 099-664-5937 
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มาตรฐานที่ 4 ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 

  
คณะมีการจัดการเรียนรู้ การวิจัย หรือการบริการวิชาการ ซึ่งน าไปสู่การสืบสาน การสร้างความรู้ 

ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมการปรับและประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรมทั้งของไทยและต่างประเทศอย่าง
เหมาะสม ตามศักยภาพและอัตลักษณ์ของคณะ ผลลัพธ์ของการจัดการด้านศิลปวัฒนธรรมท าให้เกิดความ
ภาคภูมิใจในความเป็นไทยหรือการสร้างโอกาสและมูลค่าเพ่ิมให้กับผู้เรียน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

 
ตัวบ่งชี้ จ านวน 1 ตัวบ่งช้ี คือ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1   ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย (ตัวบ่งชี้ใหม่) 

ชนิดตัวบ่งชี้    กระบวนการ 

การคิดรอบปี  ปีการศึกษา  
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
 คณะต้องมีนโยบายแผนงาน โครงการ/กิจกรรม เพ่ือการบริหารจัดการงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
และความเป็นไทย ทั้งการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสาน เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ตามจุดเน้นของ
คณะอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 - 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 

                    
ผลการด าเนินงาน 
กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
  1. มีระบบและกลไกด าเนินงานด้านท านุ

บ ารุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มี
ระบบและกลไกในการด าเนินงานด้านการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย โดย
ก าหนดผู้รับผิดชอบในการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ผ่านกลไก
คณะกรรมการ ทั้งนี้ได้แต่งตั้งในคณะกรรมการ
พัฒนานักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม ตามค าสั่งที่ 
013/2561 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน  2561 
คณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของ
คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา  ซึ่ง
ประกอบด้วย รองคณบดีงานพัฒนานักศึกษา 
อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นายกสโมสรนักศึกษา และ
ประธานนักศึกษาแต่ละสาขาวิชา และมีระบบ



 
 

กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
การด าเนินงานที่ชัดเจน ตามผังการด าเนินงานที่
ก าหนดและประชาสัมพันธ์ให้ทราบทั่วกันผ่าน
แผนปฏิบัติราชการที่น าเสนอผ่านคณะกรรมการ
ประจ าคณะฯ คศน. 4.1-1-1 ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ประจ าปีการศึกษา 2561 (ค าสั่งที่      
013/2561 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน  2561) 

  2. มี แ ผ น ง า น ด้ า น ก า ร ท า นุ บ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 

1. คณะกรรมการจัดท าแผนท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ประจ าปีการศึกษา 2561 และมี
การก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผน  
2. จัดท าเล่มแผนการด าเนินงานท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตาม
มติที่ประชุมคณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 
3. น าเสนอเล่มแผนแผนท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ตามท่ีได้จัดท าให้คณะคณะกรรมการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมตรวจสอบอีกครั้งแล้วจึงเข้าท่ี
ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณา 
คศน. 4.1-2-1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการพัฒนานักศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม  ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 3  
พฤศจิกายน 2561 คศน. 4.1-2-2 แผนด้าน 
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประจ าปีการศึกษา 
2561 คศน. 4.1-2-3 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 2/2561    
วันอังคารที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2561    

  3. มีแผนงานและโครงการท านุบ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
บูรณาการกับการเรียน  การสอน หรือ
การวิจัย หรือการบริการวิชาการ    

คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มี
นโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกหลักสูตร/
สาขาวิชา/หน่วยงาน น าความรู้และ
ประสบการณ์ในการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
สอดแทรกและเชื่อมโยงเข้ากับการเรียนการสอน 
โดยเน้นการบูรณาการเข้ากับรายวิชาหรือ
กิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยบรรจุไว้ใน
แผนปฏิบัติราชการ ดังนี้ 
1.โครงการละครเวทีประเพณีภาษาไทย  ครั้งที่ 



 
 

กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
6 ของสาขาวิชาภาษาไทยบูรณาการกับการ
เรียนการสอนในหลายวิชาของหลักสูตรและ
บริการวิชาการ โดยการให้นักศึกษาที่ช านาญ
การท าละครเวทีออกไปจัดท าละครเวทีใน
โรงเรียนระดับต่าง ๆ  
2.โครงการตุ้มโฮมวิชาการงานวัดวันเด็ก
ภาษาไทย บูรณาการกับการเรียนการสอนทุก
รายวิชาของหลักสูตร และบูรณาการกับการ
เรียนการสอนของทุกหลักสูตรในระดับปริญญา
ตรีโดยให้ทุกสาขาวิชาจัดกิจกรรมน าเสนอ
โครงงานของหลักสูตรที่บูรณาการในโครงการ 
สรุปผลการด าเนินงาน โครงการตุ้มโฮมงาน
วิชาการงานวัดภาษาไทย ปี 2561 

  4. มีการประเมินผลความส า เร็จตาม
ตัวชี้วัดในแผนงานและโครงการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
อย่างน้อยร้อยละ 80 

1. มีการประเมินผลความส าเร็จตามตัวชี้วัดใน
แผนงาน โดยคณะฯ ได้ประเมินความส าเร็จตาม
ตัวบ่งชี่ที่วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
แผน                     
2. มีการประเมินผลความส าเร็จโครงการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยโดยการ
จัดท าสรุปรายงานผลของโครงการครบทุก
โครงการ ดังนี้ 
 2.1) โครงการสมมาน้ า ลอยประทีป สืบฮีต 
ประเพณีอีสาน  
2.2) โครงการสืบฮีต สานฮอย สงกรานต์ วิถี
อีสาน “ก่อพระทราย ไหว้พระพุทธอัฐโลกวิทู” 
2.3) โครงการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้
ภาษาไทยในศตวรรษท่ี 21 ด้วยละครเวที
สร้างสรรค์ ละครเวทีประเพณีภาษาไทย ครั้งที่ 
6 
2.4) มหกรรมตุ้มโฮมวิชาการงานวัดวันเด็ก
ภาษาไทย 
คศน. 4.1-4-1 การประเมินผลตามตัวชี้วัด
ความส าเร็จของแผนงาน 
คศน. 4.1-4-2 รายงานผลการด าเนินโครงการ
สมมาน้ า ลอยประทีป สืบฮีต ประเพณีอีสาน 
คศน. 4.1-4-3รายงานผลการด าเนิน โครงการ
สืบฮีต สานฮอย สงกรานต์ วิถีอีสาน "ก่อพระ



 
 

กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
ทราย ไหว้พระพุทธอัฐโลกวิทู" 

  5. มี ก า รน า ผลประ เมิน ในข้ อ  4  มา
ปรั บปรุ งแผนงานด้ านท านุ บ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 

คณะฯ มีการก ากับติดตาม ตามแผนท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมของคณะเพ่ือสรุปตามตัวบ่งชี้ของ
แผนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมโดยการน าสรุป
รายงานผลการด าเนินโครงการเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการพัฒนานักศึกษาและท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 27 
พฤษภาคม 2562 เพ่ือน าผลการด าเนินงานไป
ปรับปรุงในปีการศึกษาถัดไป คณะได้น าสรุปผล
โครงการรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อร่วมกันวิเคราะห์
ประเมินความส าเร็จของการด าเนินโครงการและ
วางแผนในการจัดท าในปีถัดไป 
คศน. 4.1-5-1รายงานความส าเร็จของตัวชี้วัด
ตามแผนการด าเนินงานด้านการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ประจ าปีการศึกษา 2561 
คศน. 4.1-5-1 รายงานการประชุม 
คณะกรรมการพัฒนานักศึกษา และท านุบ ารุง
ศิลปะ วัฒนธรรมและการกีฬา 
ครั้งที่ 1/2562 วันที่  27 พฤษภาคม พ.ศ.2562 

  6 เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้าน
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็น
ไทยต่อสาธารณชน 

คณะฯ โดยฝ่ายพัฒนานักศึกษาและสาขาวิชาฯ 
ได้เผยแพร่กิจกรรมหรือบริการด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมต่อสาธารณชนที่ได้ด าเนินการ
ในช่วงปีการศึกษา 2561 ผ่านทางช่องทางต่างๆ 
ได้แก่  
1.ทางเวปไซต์คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรม
การศึกษา  
2.เพจเฟสบุ๊คคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรม
การศึกษา  
3.เพจของสาขาวิชา/เพจของโครงการ ละครเวที
ประเพณีภาษาไทย ครั้งที่ 6  
4.เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย  
5.ช่อง YOUTUBE  
คศน. 4.1-6-1 หน้าเวปไซต์คณะศึกษาศาสตร์
และนวัตกรรมการศึกษา 

คศน. 4.1-6-1 หน้าเพจเฟสบุ๊คคณะ
ศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 
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ผลการประเมินตนเองปีนี้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 

 

คะแนนประเมินตนเอง 
 

บรรลุเป้าหมาย 
(,) 

5 คะแนน 6 ข้อ 5  
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 

 

คะแนนประเมินจาก
คณะกรรมการ 

 

บรรลุเป้าหมาย 
(,) 

5 คะแนน 5 ข้อ 4  

 
ข้อสรุปผลการประเมินตนเอง 

1. จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
มีกิจกรรมที่หลากหลาย บูรณาการ 

2. จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
จัดท าแผนและโครงการที่ชัดเจน มีตัวชี้วัดทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา 

3. วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
 
ผู้รับผิดชอบ 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : 
       1. นายปัญญา เถาว์ชาลี 
       เบอร์โทรศัพท ์0813200048 
  

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน : 
      1. นางสาวปิยนุช เกี้ยนมา 
        เบอร์โทรศัพท ์0872223473 
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มาตรฐานที่ 5 การบริหารจัดการ 

 คณะต้องให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการ โดยมีกรรมการประจ าคณะท าหน้าที่ในการก ากับดูแล      
การท างานของคณะให้มีประสิทธิภาพ คณะจะต้องบริหารจัดการด้านต่างๆ ให้มีคุณภาพ เช่น ทรัพยากรบุคคล 
ระบบฐานข้อมูล การบริหารความสี่ยง การจัดการความรู้ และการบริหารการเปลี่ยนแปลง โดยให้ครอบคลุม         
3 ประเด็น ดังนี้ 1) คณะมีหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการ เพ่ือให้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตอบสนองยุทศาสตร์ชาติและความต้องการที่หลากหลายของประเทศ ทั้งในด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมีการส่วนร่วมของชุมชน สังคม สถานประกอบการ ทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน 2) คณะมีการบริหารงานตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ของสถาบันอุดมศึกษาตลอดจนมีการบริหาร
จัดการบุคลากรและทรัพยากรการเรียนรู้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ค านึงถึงความหลากหลายและความ   
เป็นอิสระทางวิชาการ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ยืดหยุ่นคล่องตัว โปร่งใสและตรวจสอบได้และ 3) คณะ
มีระบบประกันคุณภาพ มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน และพัฒนาการจัดการศึกษา ระดับหลักสูตร และ
ระดับคณะ ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการก ากับให้การจัดการศึกษาและการด าเนินงานตามพันธกิจ
เป็นไปตากฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐานอ่ืนๆ ที่กระทรวงศึกษาธิการ
ก าหนด 
 
ตังบ่งชี้  จ านวน 6 ตัวบ่งช้ี คือ 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 จ านวนหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนควบคู่ กับการท างาน (Work–  
Integrated Learning: WIL) หรือ ระบบสหกิจศึกษา (Co-operative Education: 
Co-op)  
(ตัวบ่งชี้ใหม่) 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2  หลักสูตรที่ได้รับการข้ึนทะเบียนการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตาม
กรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (TQR) (ตัวบ่งชี้ใหม่)   

ตัวบ่งชี้ที่ 5.3  อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก (ตัวบ่งชี้ของสกอ.ที่ 1.2 ระดับคณะ) 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.4  อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ (ตัวบ่งชี้ของสกอ.ที่ 1.3 ระดับคณะ) 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.5  การบริหารของคณะเพ่ือการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและ 
                     เอกลักษณ์ของคณะ (ตัวบ่งชี้ของสกอ.ที่ 5.1 ข้อ 1 - 6 ระดับคณะ) 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.6  ระบบก ากับติดตามการประกันคุณภาพ ในระดับอุดมศึกษา (ตัวบ่งชี้ใหม่)   
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ตัวบ่งช้ีที่ 5.1 จ านวนหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนควบคู่กับการท างาน (Work–Integrated 
Learning: WIL) หรือระบบสหกิจศึกษา (Co-operative Education: Co-op)  

(ตัวบ่งชี้ใหม่) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี      ผลลัพธ์ 

การคิดรอบปี  ปีการศึกษา  
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
 การพัฒนาหลักสูตรแบบบูรณาการการเรียน -การสอนควบคู่กับการท างาน Work–Integrated 
Learning: WIL เป็นการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างานซึ่งเป็นการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ที่ช่วยให้
นักศึกษามีโอกาสในการประยุกต์ความรู้ทักษะการท างาน และทักษะเฉพาะที่สัมพันธ์กับวิชาชีพ ได้รู้จักชีวิตที่
แท้จริงของการท างาน และพัฒนาทักษะที่สถานประกอบการต้องการให้มีอยู่ในตัวบัณฑิต ดังนั้นคณะจึง
จ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (Work-integrated Learning, 
WIL) เพ่ือเป็นการพัฒนาสมรรถนะของบัณฑิตให้มีคุณภาพและมีคุณลักษณะที่ตรงกับความต้องการของสถาน
ประกอบการและสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล 
 

เกณฑ์การประเมิน 
ค่าร้อยละของจ านวนหลักสูตรที่บูรณการการเรียน-การสอนควบคู่กับการท างาน Work–Integrated 

Learning: WIL หรือระบบสหกิจศึกษา (Co-operative Education: Co-op) ที่ก าหนดไว้เป็นคะแนนเต็ม      
5 = ร้อยละ 30 

 
สูตรการค านวณ 
1. ค านวณค่าร้อยละของจ านวนหลักสูตรที่บูรณาการการเรียน -การสอนควบคู่กับการท างาน Work–
Integrated Learning: WIL หรือระบบสหกิจศึกษา (Co-operative Education: Co-op) ตามสูตร 
 

 จ านวนหลักสูตรที่บูรณาการการเรียน-การสอนควบคู่กับการท างาน Work–Integrated 
Learning: WIL หรือระบบสหกิจศึกษา (Co-operative Education: Co-op)  x 100 

จ านวนหลักสูตรทั้งหมดของคณะ 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได้ = 
 ร้อยละจ านวนหลักสูตรที่บูรณาการการเรียน-การสอนควบคู่กับการท างาน Work–Integrated 

Learning: WIL หรือระบบสหกิจศึกษา (Co-operative Education: Co-op)  
 

x 5 
 ร้อยละ 30 
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ผลการด าเนินงาน 

หลักสูตร จ านวนหลักสูตร 
ทั้งหมด Wil/Co-op 

ระดับปริญญาตรี 
1. การศึกษาปฐมวัย 1 1 
2. วิทยาศาสตร์ทั่วไป 1 1 
3. คอมพิวเตอร์ 1 1 
4. ภาษาอังกฤษ 1 1 
5. คณิตศาสตร์ 1 1 
6. ภาษาไทย 1 1 
ระดับบัณฑิตศึกษา 
1.การบริหารการศึกษา 1 1 
รวม 7 7 
ร้อยละของจ านวนหลักสูตรที่บรูณาการการเรียน-การสอนควบคู่กับการท างาน         100 
คะแนน (ร้อยละ30 = 5)                                                                              16.66 
1. ค านวณค่าร้อยละของจ านวนหลักสูตรที่บูรณาการการเรียน -การสอนควบคู่กับการท างาน Work–
Integrated Learning: WIL หรือระบบสหกิจศึกษา (Co-operative Education: Co-op) ตามสูตร 
 

 7  
x 100 

7 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

            5 = 
 100   

x 5  ร้อยละ 30 

ผลการประเมินตนเองปีนี้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 

 

คะแนนประเมินตนเอง 
 

บรรลุเป้าหมาย 
(,) 

5 คะแนน 5 5  
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 

 

คะแนนประเมินจาก
คณะกรรมการ 

 

บรรลุเป้าหมาย 
(,) 

5 คะแนน 5 5  
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หลักฐานอ้างอิง 

หมายเลข รายการหลักฐาน 
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 หลักสูตรครุศาสตรบัณทิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
มคอ. 2 หลักสูตรครุศาสตรบัณทิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
มคอ. 2 หลักสูตรครุศาสตรบัณทิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 
มคอ. 2 หลักสูตรครุศาสตรบัณทิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
มคอ. 2 หลักสูตรครุศาสตรบัณทิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
มคอ. 2 หลักสูตรครุศาสตรบัณทิต สาขาวิชาภาษาไทย 
มคอ. 2 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณทิต สาขาวิชา 
         การบริหารการศึกษา 

 
ผู้รับผิดชอบ 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี : 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุชา พิมศักดิ์ 
 
 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน : 
1. นางสาวภารดี จันทร์ลอย 
ผู้รายงานและจัดเก็บเอกสาร 
1. นางสาวภารดี จันทร์ลอย 
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ตัวบ่งช้ีที่ 5.2  หลักสูตรที่ได้รับการขึ้นทะเบียนการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบ
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (TQR) (ตัวบ่งชี้ใหม่)   

ชนิดของตัวบ่งช้ี       ผลลัพธ์ 

การคิดรอบปี  ปีการศึกษา  

 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้   

 คณะต้องจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนด เพ่ือยืนยันว่าหลักสูตร
สามารถผลิตบัณฑิตได้ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ (Learning Outcome) เพ่ือให้สาธารณชนรับรู้ว่าหลักสูตร
มีการจัดการศึกษาได้คุณภาพ เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาก าหนด อีกทั้งเป็นเครื่องมือให้มีการปรับปรุง
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้บัณฑิตมีคุณลักษณะตามมาตรฐานผลการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอและเป็นการ
สร้างความม่ันใจให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

เกณฑ์การประเมิน  
 ค่าร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการขึ้นทะเบียนการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตาม
กรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (TQR) ที่ก าหนดไว้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 50 
 

สูตรการค านวณ   
1. ค านวณค่าร้อยละของหลักสูตรได้รับการขึ้นทะเบียนการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตาม
กรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (TQR) ตามสูตร 
 

 

จ านวนหลักสูตรที่ได้รับการขึ้นทะเบียนการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
ตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (TQR) 

 

x 100 
จ านวนหลักสูตรทั้งหมดของคณะ 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได้ = 
 ร้อยละของหลักสูตรได้รับการขึ้นทะเบียนการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและ

มาตรฐานตามกรอบคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (TQR)  x 5 
ร้อยละ 50 
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ผลการด าเนินงาน 

ข้อ หลักสูตรที่ได้รับการขึ้นทะเบียน (TQR) ผลการด าเนินงาน 
 จ านวนหลักสูตรที่ได้รับการขึ้นทะเบียนการเผยแพร่หลักสูตรที่มี

คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2552 (TQR) 

0
1 0 0 0

5
   

1 จ านวนหลักสูตรทั้งหมดของคณะ 5 หลักสูตร 
0

5 0
5 0

   

 ร้อยละจ านวนหลักสูตรที่หลักสูตรที่ ได้รับการขึ้นทะเบียน (TQR) 0 

 
ผลการประเมินตนเองปีนี้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 

 

คะแนนประเมินตนเอง 
 

บรรลุเป้าหมาย 
(,) 

4 คะแนน 0 0  
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 

 

คะแนนประเมินจาก
คณะกรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 
(,) 

4 คะแนน 0 0  

 
รายการหลักฐาน 

หมายเลข รายการหลักฐาน 
- - 

 
ผู้รับผิดชอบ 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี : 
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุชา พิมศักดิ์  
 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน : 
1. นางสาวภารดี จันทร์ลอย 
 
ผู้รายงานและจัดเก็บเอกสาร : 
1. นางสาวภารดี จันทร์ลอย 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.3   อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก (ตัวบ่งชี้ของสกอ.ที่ 1.2 ระดับคณะ) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน าเข้า   

การคิดรอบป ี ปีการศึกษา  
ค าอธิบายตัวบ่งชี้  

การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดที่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ
และความลุ่มลึกทางวิชาการ เพื่อปฏิบัติพันธกิจส าคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัยเพ่ือการติดตาม
ความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ ดังนั้น สถาบันจึงควรมีอาจารย์ที่มีระดับคุณวุฒิทาง
การศึกษาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับพันธกิจหรือจุดเน้นของหลักสูตร  

เกณฑ์การประเมิน  แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก เป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 
เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค 2   
        ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 
ขึ้นไป 

สูตรการค านวณ   
1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร 
 

 จ านวนอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  
x 100 

จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมด 
  
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ1เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได้ = 
 ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

 x 5 
ร้อยละ 40 

หมายเหตุ 
1. คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณวุฒิของ

กระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการส าเร็จการศึกษาภายในรอบปีการศึกษานั้น ทั้งนี้อาจใช้
คุณวุฒิอื่นเทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอกได้ ส าหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอื่นที่เหมาะสมกว่า ทั้งนี้ ต้องได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

2. การนับจ านวนอาจารย์ประจ าให้นับตามปีการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ ในกรณีที่มี
อาจารย์บรรจุใหม่ให้ค านวณตามเกณฑ์อาจารย์ประจ าที่ระบุในค าช้ีแจงเกี่ยวกับการนับจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
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แบบรายงานอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ที ่ ชื่อ-สกุล 
วุฒิการศึกษา ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 

ปริญญา
ตร ี

ปริญญา
โท 

ปริญญา
เอก 

น้อยกว่า 
6 เดือน 

6-9  
เดือน 

มากกว่า 
9 เดือน 

จ านวน 
(คน) 

1. ผศ.ดร.อมร มะลาศรี       1 
2. ผศ.ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ฤทธิลัน       1 

3. ดร.ธีระ  ภูด ี       1 

4. ดร.สุพจน์ ดวงเนตร       1 

5. ดร.นิติยา  ค้อไผ่       1 

6 ผศ.ดร.คมสันทิ์  
ขจรปัญญาไพศาล 

      1 

7 นายมนชาย ภูวรกิจ       1 

8 นายธีรภัทร สินธุเดช       1 

9 นายธนัญชัย เฉลิมสุข       1 

10 นายปัญญา เถาว์ชาลี       1 

11 ผศ.อนุชา พิมศักดิ์       1 

12 ผศ.ดร.สายหยุด ภูปุย       1 

13 นางแจ่มจันทร์ ณ กาฬสินธุ์       1 

14 ดร.จีรนันท์ วัชรกุล       1 

15 นางสาวนาตยา หกพันนา       1 

16 ผศ.ณิชาภาท์ กันขุนทศ       1 

17 นางสาววรนุช นิลเขต       1 

18 ดร.สุริยาวุธ สุวรรณบุบผา       1 

19 นางสาวชนิดา พันธุ์โสภณ       1 

20 นายธีรชาติ น้อยสมบัติ       1 

21 นายนันทณัฎฐ์ เวียงอินทร์       1 

22 นางเยาวเรศ รัตนธารทอง       1 

23 ผศ.ดร.ชุลิดา  เหมตะศิลป์       1 

24 นายคมกริช ทองนาค       1 

25 นายวัชรวร วงศ์กัณหา       1 

26 ผศ.ดร.อัญญปารย์ ศิลปนิลมาลย์       1 

27 ดร.ลาวัณย์ ดุลยชาต ิ       1 

28 ผศ.สวียา สุรมณี       1 

29 ดร.นคินทร พัฒนชัย       1 

30 ว่าที่ร้อยตรีสุรจักษ์  
พิริยะเชิดชูชัย 

      1 



 
 

31 นายรศรงค์ พัฒนาอนุสรณ์       1 

32 ดร.ปนัดดา สังข์ศรีแก้ว       1 

33 นางสาวสมใจ ภูครองทุ่ง       1 

34 นายสุวรรณวัฒน์ เทียนยุทธกุล       1 

35 นางสาววรรณธิดา ยลวิลาศ       1 

36 ดร.ปวีณา ขันธ์ศิลา       1 

37 นายวทัญญู แก้วสุพรรณ       1 

38 ดร.บดินทร์ มงคลสิน       0.5 
39 นายอังคาร อินทนิล       0.5 
40 ดร.ทิพย์อุบล  ทิพเลิศ       0 
41 นายปนพงศ์ งามมาก       1 

42 นายวิจิตร ศิริกิจ       1 

43 นางสาวประภาพร  
หนองหารพิทักษ์ 

      1 

44 นางสาวศศิธร แสนพันดร       1 

45 นายตะวัน ทองสุข       1 

46 Mr. Francisco Garcia       1 

47 Ms. Nguyen ThiThuy Loan       1 

48 นางสาวสุทธภา อินทรศิลป์       0 
49 นางสาวนฤตา หงษ์ษา       0 
50 นายปานปั้น ปลั่งเจริญศรี       0 

รวม - 32 (18-1) 
=17 

 (50-
5)=45 

รวมทั้งสิ้น 45 คน 
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกร้อยละ 37.77   

คะแนนที่ได้  4.72 คะแนน 
 
ผลการค านวณ  

รายการ 
จ านวน (คน) 

ปีการศึกษา 
ปีท่ีแล้ว 

ปีการศึกษา 
ที่รับการประเมิน 

จ านวนอาจารย์ที่ปฏิบัติงานจริง 38.5 45 
จ านวนอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ - - 
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 38.5 45 
จ านวนอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาเอก 13 18 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 33.77 37.77 
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วิธีการค านวณ  
            แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะ ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 
 
 1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีวุฒิปริญญาเอก  
                            
                                =   

 
                      =     
 
                              =       37.77 
 
 2.  แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5  
 
                 คะแนนที่ได้   =   
 
                                =  
 
                                  =  4.72  คะแนน 
 
ผลการประเมินตนเองปีนี้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 

 

คะแนนประเมินตนเอง 
 

บรรลุเป้าหมาย 
(,) 

4 คะแนน ร้อยละ 37.77 4.72  
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 

 

คะแนนประเมินจาก
คณะกรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 
(,) 

4 คะแนน ร้อยละ 39.13 4.89  

 
รายการหลักฐาน 

หมายเลข รายการหลักฐาน 
คศน. 5.3-1-1 แบบรายงานอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

 
 

 จ านวนอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
x 100 

 จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมด 
 17 

x 100 
 45 

 ร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
x 5 

 40 

 37.77 
x 5 

 40 
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ข้อสรุปผลการประเมินตนเอง 

1. จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
มีอาจารย์ที่จบปริญญาเอกจ านวนมาก  

2. จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
ส่งเสริมอาจารย์ที่ยังไม่จบปริญญาเอกให้ศึกษาต่อ 

3. วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
 
ผู้รับผิดชอบ 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : 
       1. ผศ.ศักดิ์สิทธิ์ ฤทธิลัน, เบอร์
โทรศัพท์ 
        

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน : 
       1.  น า ง ส าวสุ พ ร รษา  ผ าสุ ข  ,  เ บอร์ โ ทรศั พท์  : 
0933241971 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.4  อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ (ตัวบ่งชี้ของสกอ.ที่ 1.3 ระดับ   คณะ) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน าเข้า   

การคิดรอบปี  ปีการศึกษา  
ค าอธิบายตัวบ่งชี้  

มหาวิทยาลัยถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่จะต้องส่งเสริมให้อาจารย์ใน
สถาบันท าการศึกษาวิจัยเพื่อแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ อย่างต่อเนื่องเพ่ือน าไปใช้
ในการเรียนการสอน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ การด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นสิ่งสะท้อน
การปฏิบัติงานดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกิจ 

เกณฑ์การประเมิน แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ เป็นคะแนนระหว่าง   
0 – 5 

เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค 2  
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์รวมกัน ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป  

สูตรการค านวณ   
1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการตามสูตร 
 
 

 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได้ = 
 ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

 x 5 
ร้อยละ 60 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 จ านวนอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
 x 100 

จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมด 
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แบบรายงานอาจารย์ประจ าคณะที่มีต าแหน่งทางวิชาการ 

ที ่ ชื่อ-สกลุ 
ต าแหน่งทางวิชาการ ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 

อาจารย ์ ผศ. รศ. ศ. 
น้อยกว่า 
6 เดือน 

6-9 
เดือน 

มากกว่า  
9 เดือน 

จ านวน 
(คน) 

1. ดร.อมร มะลาศรี        1 
2. ผศ.ศักดิ์สิทธิ์ ฤทธิลัน        1 

3. ดร.ธีระ  ภูด ี        1 

4 ดร.สุพจน์ ดวงเนตร        1 

5 ดร.นิติยา  ค้อไผ่        1 

6 ผศ.ดร.คมสันทิ์ ขจรปัญญา
ไพศาล 

       1 

7 นายมนชาย ภูวรกิจ        1 

8 นายธีรภัทร สินธุเดช        1 

9 นายธนัญชัย เฉลิมสุข        1 

10 ดร.ปัญญา เถาว์ชาลี        1 

11 ผศ.อนุชา พิมศักดิ์        1 

12 ผศ.สายหยุด ภูปุย        1 

13 นางแจ่มจันทร์ ณ กาฬสินธุ์        1 

14 นางสาวจีรนันท์ วัชรกุล        1 

15 นางสาวนาตยา หกพันนา        1 

16 ผศ.ณิชาภาท์ กันขุนทศ        1 

17 นางสาววรนุช นิลเขต        1 

18 นายสุริยาวุธ สุวรรณบุบผา        1 

19 นางสาวชนิดา พันธุ์โสภณ        1 

20 นายธีรชาติ น้อยสมบัติ        1 

21 นายนันทณัฎฐ์ เวียงอินทร์        1 

22 นางเยาวเรศ รัตนธารทอง        1 

23 นางสาวชุลิดา  เหมตะศิลป์        1 

24 นายคมกริช ทองนาค        1 

25 นายวัชรวร วงศ์กัณหา        1 

26 ผศ.อัญญปารย์ ศิลปนิลมาลย์        1 

27 นางสาวลาวัณย์ ดุลยชาติ        1 

28 นางสาวสวียา สุรมณี        1 

29 นางสาวนคินทร พัฒนชัย        1 

30 ว่าที่ร้อยตรีสุรจักษ์  
พิริยะเชิดชูชัย 

       1 

31 นายรศรงค์ พัฒนาอนุสรณ์        1 



 
 

32 นางสาวปนัดดา สังข์ศรีแก้ว        1 

33 นางสาวสมใจ ภูครองทุ่ง        1 

34 นายสุวรรณวัฒน์ เทียนยุทธกุล        1 

35 นางสาววรรณธิดา ยลวิลาศ        1 

36 นางสาวปวีณา ขันธ์ศิลา        1 

37 นายวทัญญู แก้วสุพรรณ        1 

38 นายบดินทร์ มงคลสิน        0.5 
39 นายอังคาร อินทนิล        0.5 
40 นางสาวทิพย์อุบล  ทิพเลิศ        0 
41 นายปนพงศ์ งามมาก        1 

42 นายวิจิตร ศิริกิจ        1 

43 นางสาวประภาพร  
หนองหารพิทักษ์ 

       1 

44 นางสาวศศิธร แสนพันดร        1 

45 นายตะวัน ทองสุข        1 

46  Mr. Francisco Garcia        1 

47 Ms. Nguyen ThiThuy Loan        1 

48 นางสาวสุทธภา อินทรศิลป์        0 
49 นางสาวนฤตา หงษ์ษา        0 
50 นายปานปั้น ปลั่งเจริญศรี        0 

รวม 44 6    45 
                                                                                                                       รวมทั้งสิ้น 45 คน 

ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ  13.33   
คะแนนที่ได้  1.48  คะแนน 

 
ผลการค านวณ  

รายการ 
จ านวน (คน) 

ปีการศึกษา 
ปีท่ีแล้ว 

ปีการศึกษา 
ที่รับการประเมิน 

จ านวนอาจารย์ที่ปฏิบัติงานจริง 38.5 45 
จ านวนอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ - - 
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 38.5 45 
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งอาจารย์ 33 39 
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 6 6 
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ - - 
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ - - 
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ - - 



 
 

รายการ 
จ านวน (คน) 

ปีการศึกษา 
ปีท่ีแล้ว 

ปีการศึกษา 
ที่รับการประเมิน 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 15.58 13.33 
 
วิธีการค านวณ  
  แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนระหว่าง 0 - 5 
 1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ                                                                 
 
                                  = 

 
                                  = 
                                   
                                  =      13.33 
 
   2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
  
                       คะแนนที่ได้         =  

 
                                              =  
                         
                                              =       1.48 
 
ผลการประเมินตนเองปีนี้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 

 

คะแนนประเมินตนเอง 
 

บรรลุเป้าหมาย 
(,) 

4 คะแนน  ร้อยละ 13.33 1.48  
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 

 

คะแนนประเมินจาก
คณะกรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 
(,) 

4 คะแนน ร้อยละ 13.04 1.09  

 
 
 

 จ านวนอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
x 100 

 จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมด 

  6 
x 100 

 45 

 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
x 5 

 จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมด 
 13.33 x 5 

 45   
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ข้อสรุปผลการประเมินตนเอง 

1. จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
ไม่มี 

2. จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
ส่งเสริมการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการอย่างเป็นระบบ 

3. วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
 
ผู้รับผิดชอบ 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : 
       1. ผศ.ศักดิ์สิทธิ์ ฤทธิลัน, เบอร์
โทรศัพท์ 
        

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน : 
       1.  น า ง ส าวสุ พ ร รษา  ผ าสุ ข  ,  เ บอร์ โ ทรศั พท์  : 
0933241971 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.5  การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและ

เอกลักษณ์ของคณะ (ตัวบ่งชี้ของสกอ.ที่ 5.1 ข้อ 1 - 6 ระดับคณะ) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี        กระบวนการ 

การคิดรอบป ี  ปีงบประมาณ (เกณฑข้์อที่ 1,2,3 และ 6) ปีการศึกษา (เกณฑข์อที่ 4 และ 5)  

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  
มหาวิทยาลัยมีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคม และการ

ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ในการด าเนินพันธกิจหลักสูตรสถาบันอุดมศึกษาจ าเป็นต้องด าเนินงานผ่านคณะ 
ดังนั้น คณะต้องมีแผนเพ่ือก าหนดทิศทางการพัฒนาและการด าเนินงานของคณะให้สอดคล้องกับเป้าหมาย 
และกลุ่มสถาบันตลอดจนมีการบริหารทั้งด้านบุคลากร การเงิน และความเสี่ยง เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงาน 
ตามพันธกิจหลักให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

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 
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ผลการด าเนินงาน 
กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
  1. พัฒนาแผนกลยุทธ์

จากผลการวิเคราะห์ 
SWOT เชื่อมโยงกับ
วิสัยทัศน์ของคณะ 
และสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ของคณะ 
ส ถ า บั น  ร ว ม ทั้ ง
สอดคล้องกับกลุ่ ม
ส ถ า บั น แ ล ะ
เอกลักษณ์ของคณะ 
และพัฒนาไปสู่แผน
กลยุทธ์ และ เสนอ
ผู้บริหารสถาบันเพ่ือ
พิจารณาอนุมัติ 

คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษาด าเนินการจัดท า
แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาคณะฯ ระยะ 4 ปี (2562 – 2565) 
โดยน าเสนอต่อที่สภามหาวิทยาลัยฯ ตามโครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการและระดมความคิดเห็นเชิงนโยบาย (Retreat) ประจ าปี 
2562 วันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมเดอะโบนันซ่า 
เขาใหญ่ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา และโครงการจัดท า
และถ่ายทอดแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาคณะศึกษาศาสตร์
และนวัตกรรมการศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ทุก
ภาคส่วน ทั้งผู้ ใช้บัณฑิต บัณฑิต บุคลากรภายในคณะ และ
นักศึกษาปัจจุบัน ในวันที่ 30 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2562 ณ 
โรงแรมเดอะริเวอร์ จังหวัดนครพนม เมื่อจัดท าแผนปฏิบัติการ
ด้ านการ พัฒนา เรี ยบร้ อยแล้ ว  ได้ น า เสนอต่ อที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบและ
เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ โดยสภามหาวิทยาลัยอนุมัติในคราว
ประชุมครั้งที่ 4/2562 ณ โรงแรมทินิดี โฮเต็ล แอท บางกอก 
กอล์ฟคลับ จังหวัดปทุมธานี  

  2. ด าเนินการวิเคราะห์
ข้อมูลทางการเงินที่
ป ร ะ ก อ บ ไ ป ด้ ว ย
ต้นทุนต่อหน่วยในแต่
ละหลักสูตร สัดส่วน
ค่าใช้จ่ายเพ่ือพัฒนา
นักศึกษา อาจารย์ 
บุคลากร การจัดการ
เรียนการสอนอย่าง
ต่ อ เ นื่ อ ง  เ พ่ื อ
วิเคราะห์ความคุ้มค่า
ข อ ง ก า ร บ ริ ห า ร
ห ลั ก สู ต ร 
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ 
ประสิทธิผลในการ
ผ ลิ ต บั ณ ฑิ ต  แ ล ะ
โอกาสในการแข่งขัน 

คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษาได้ด าเนินการ
วิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยใน
แต่ละหลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพ่ือพัฒนานักศึกษา อาจารย์ 
บุคลากร การจัดการเรียนการสอน อย่างต่อเนื่องเพ่ือวิเคราะห์
ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพประสิทธิผลใน
การผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน ดังนี้ 

1.แต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยและ
ความคุ้มค่าของหลักสูตร คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรม
การศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เพ่ือด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล
ทางการเงิน ซึ่งจะใช้ข้อมูลเพ่ือประกอบการวิเคราะห์ คือ (1) 
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรม
การศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจ าปี พ.ศ. 2561-2564 (2) 
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรม
การศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 (3) แผนปฏิบัติราชการประจ าปีคณะศึกษาศาสตร์และ
นวัตกรรมการศึกษา  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562 (4) 
รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าเดือน ประจ า
ไตรมาส และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพ่ือวิเคราะห์
ค่าใช้จ่ายและวิ เคราะห์สถานะทางการเงิน เ พ่ือเป็นข้อมูล



 
 

กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
ประกอบการพิจารณาการท างานตามแผนและการตัดสินใจการใช้
จ่ายเงิน เพ่ือให้คณะมีสถานะทางการเงินที่มั่นคงอย่างต่อเนื่อง 

2.จัดท ารายงานต้นทุนต่อหน่วยและความคุ้มค่าของ
หลั กสู ต ร  คณะศึ กษาศาสตร์ และนวั ตกร รมการศึ กษ า 
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพ่ือเสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณา รวมทั้งมีการน า
ข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ คณะได้น าข้อมูลรายงาน
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตจากมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มาค านวณ
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรม
การศึกษา โดยผลจากการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายต้นทุนต่อหน่วย
ผลผลิตในแต่ละหลักสูตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
จ านวน 6 หลักสูตร ดังนี้ 
 1) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
มีต้นทุนค่าใช้จ่ายต่อนักศึกษา จ านวน 6,952.11 บาท 
 2) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มี
ต้นทุนค่าใช้จ่ายต่อนักศึกษา จ านวน 8,059.51 บาท 
 3) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มี
ต้นทุนค่าใช้จ่ายต่อนักศึกษา จ านวน 7,154.36 บาท 
 4) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มี
ต้นทุนค่าใช้จ่ายต่อนักศึกษา จ านวน 8,213.46 บาท 
 5) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ มี
ต้นทุนค่าใช้จ่ายต่อนักศึกษา จ านวน 5,160.37 บาท 
 6) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ มี
ต้นทุนค่าใช้จ่ายต่อนักศึกษา จ านวน 8,200.60 บาท 
 จะพบว่าค่าใช้จ่ายที่น ามาคิดเข้าต้นทุนท่ีมีผลท าให้ต้นทุน
ต่อหน่วยในการผลิตสูง จะเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับงบบุคลากร ค่า
ใช้สอย ค่าเสื่อมราคา ค่าสาธารณูปโภค และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ จาก
การวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน พบว่า
ทุกหลักสูตรของคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษามี
จ านวนนักศึกษามากส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยในการผลิต
บัณฑิตต่ ากว่าทุกหลักสูตรที่เกิดท าการสอนในมหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ์ 
 ทั้งนี้ได้น าเสนอผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยต่อ
คณะกรรมการประจ าคณะฯ เพ่ือพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ มี



 
 

กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
ข้อสังเกตเกี่ยวกับต้นทุนต่อหน่วยในมหาวิทยาลัยที่สูงมาก แต่ใน
ระดับคณะไม่สูงเกินไป มีโอกาสในการแข่งขันกับสถาบันต่าง ๆ 
ได้ และมีโอกาสในการพัฒนาบุคลากรได้ เมื่อวิเคราะห์ผลผลิต
บัณฑิตในเชิงปริมาณและคุณภาพมีความคุ้มค่า 

  3. ด าเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยงที่
เ ป็ น ผ ล จ า ก ก า ร
วิ เคราะห์และระบุ
ปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจาก
ปัจจัยภายนอก หรือ
ปัจจัยที่ ไม่สามารถ
ควบคุมได้ที่ส่งผลต่อ
การด าเนินงานตาม
พันธกิจของคณะและ
ให้ระดับความเสี่ยง
ลดลงจากเดิม 

คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษาได้ด าเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยง
ที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่
ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของคณะและให้ระดับความ
เสี่ยงลดลงจากเดิม ดังนี้ 

1. คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ได้น า
ประกาศมหาวิทยากาฬสินธุ์ เรื่อง นโยบายบริหารความเสี่ยง ลง
วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2559 มาเป็นแนวทางในการด าเนินงาน
ด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งมีนโยบายดังนี้ 

1) ให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร อย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่อง 

2) ให้มีการก าหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เป็น
ระบบและมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งองค์กร 

3) ให้มีการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงเพ่ือ
ป้องกันหรือลดความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง 

4) ให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินงาน
ปกต ิ

ผู้บริหารและบุคลากรทุกคนต้องตระหนักและให้ความส าคัญกับ
การบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยฯ ทั้งที่เป็นความเสี่ยงและโอกาสที่
จะเกิดความเสี่ยงโดยบริหารจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
ภาคผนวก ข. หน้า 31. 

2. คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษาได้เล็งเห็น
ความส าคัญของการน านโยบายบริหารความเสี่ยงมาปฏิบัติ จึงได้
ด าเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการควบคุมภายในและ
บริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขึ้น ในวันที่ 
31 มกราคม พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บุคลากรคณะ
ศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง โดยได้เชิญ
นางขนิษฐา โสดามรรค นักตรวจสอบภายในช านาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มาเป็นวิทยาการผู้ให้ความรู้ ซึ่งในการ
อบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้คณะได้ด าเนินระดมสมองเพ่ือ



 
 

กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
วิเคราะห์และระบุความเสี่ยงในเบื้องต้น ภาคผนวก ช. หน้า 37 
 3. มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ได้ด าเนินการจัดท าค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ ยงและการควบคุมภายใน 
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ตามค าสั่งที่ 0236/2562 ลงวันที่ 22 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 โดยมีคณะกรรมการมาจากทุกหน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัยรวมถึงคณบดีคณะศึกษาศาสตร์และ
นวัตกรรมการศึกษาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการนี้ด้วย 
ภาคผนวก ค. หน้า 32 

4. มหาวิทยาลัยมีการจัดประชุมเพ่ือด าเนินการวิเคราะห์
และระบุปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบหรือลดโอกาสที่มหาวิทยาลัย
จะบรรลุเป้าหมายในการบริหารงาน รวบรวมปัจจัยเสี่ยง ประเมิน
ความเสี่ยง และจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน และก าหนดให้คณบดีน าความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย (ที่มี
คณบดีเป็นผู้รับผิดชอบ) มาด าเนินการในระดับคณะและถ้าคณะมี
ความเสี่ยงตัวอื่น ๆ ก็สามารถเพ่ิมเติมได้ตามบริบทของคณะนั้น ๆ 
ภาคผนวก จ หน้า 36 

5. คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามค าสั่งคณะศึกษาศาสตร์และ
นวัตกรรมการศึกษา ที่ 017/2562 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 
2562 ภาคผนวก ง. หน้า 34 

6. คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ได้
ด าเนินการจัดท าปฏิทินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ภาคผนวก ก. หน้า 29 

7. คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ได้น า
ข้อมูลความเสี่ยงตามขั้นตอนที่ 2 และขั้นตอนที่ 4 มาจัดท าเป็น
แผนบริหารความเสี่ ยงและการควบคุมภายใน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 และได้น าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ในวันที่ 14 
พฤษภาคม พ.ศ. 2562 สรุปสาระส าคัญของแผนบริหารความ
เสี่ยง ประจ าปี พ.ศ. 2562 พบว่าคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรม
การศึกษามีความเสี่ยง 2 ด้าน คือ 1) ความเสี่ยงด้านทรัพยากร 2) 
ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของคณะ รายละเอียดดังนี้ 

1) ความเสี่ยงด้านทรัพยากร ประกอบด้วย 
     1.1 การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจ าปี มี
ปัจจัยเสี่ยงคือ 1) กระบวนการจัดเตรียมร่าง TOR ล่าช้าไม่
สามารถด าเนินการได้ตามขั้นตอนพัสดุ 2) หน่วยงานไม่ด าเนิน



 
 

กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
โครงการเป็นไปตามแผนงานรายไตรมาส กิจกรรมการจัดการ
ความเสี่ยง 1) ด าเนินการจัดเตรียมร่าง TOR และด าเนินการตาม
ขั้นตอนทางพัสดุก่อน พรบ. งบประมาณรายจ่ายประจ าปี มีผล
บังคับใช้แต่ยังไม่ต้องลงนามในสัญญา 2) ก ากับติดตามและเร่งรัด
การเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน 
     1.2 การจัดเก็บเงินรายได้ลดลง มีปัจจัยเสี่ยงคือ 
1) รายได้จากการวิจัยและบริการวิชาการมีแนวโน้มที่ลดลง 
กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง 1) ส่งเสริมให้บุคลากรบริการสังคม
เ พ่ือสร้ างรายได้มากยิ่ งขึ้น  2 )  ส่ ง เสริมให้บุคลากรเสนอ
โครงการวิจัยจากหน่วยงานภายนอก 

2) ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของ 
คณะ ประกอบด้วย 
     2.1 ด้านการผลิตบัณฑิต มีปัจจัยเสี่ยงคือ 1) 
นักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ของมหาวิทยาลัยประกาศ 2) บัณฑิตท างานไม่ตรงกับคุณวุฒิ 
กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง 1) เพ่ิมมาตรการส่งเสริมการ
เรียนรู้ภาษาสากลแก่นักศึกษาโดยเฉพาะภาษาอังกฤษ 2) ส่งเสริม
ให้แต่ละสาขาวิชาเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา/บัณฑิต 
(โครงการติวสอบบรรจุ) 
    2.2 ด้านการพัฒนาการวิจัย มีปัจจัยเสี่ยงคือ 1) 
ผล ง านวิ จั ยที่ ส ามารถน า ไป ใช้ ประ โยชน์ ในท้ อ งถิ่ น  2 ) 
โครงการวิจัยไม่แล้วเสร็จตามก าหนดเวลา 3) เงินทุนสนับสนุน
การวิจัยลดลง กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง 1) เพ่ิมมาตรการ
เร่งรัดการวิจัยส าหรับโครงการวิจัยน าไปใช้ประโยชน์ในท้องถิ่น 2) 
เพ่ิมมาตรการเร่งรัดการวิจัยให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 
3) ส่งเสริมนักวิจัยสร้างงานวิจัยที่ตอบสนองการพัฒนาประเทศ
มากยิ่งขึ้น 4) ส่งเสริมนักวิจัยให้ท างานร่วมกับสถาบันอ่ืน ๆ มาก
ยิ่งขึ้น  
 ผลของการบริหารความเสี่ยงท าให้ความเสี่ยงในแต่ละ
ด้านได้รับการจัดการและลดความเสี่ยงลงได้ 
 

  4. บริหารงานด้วยหลัก
ธรรมาภิบาลอย่าง
ค ร บ ถ้ ว น ทั้ ง  1 0 
ประการที่อธิบายการ
ด า เ นิ น ง า น อ ย่ า ง
ชัดเจน 

คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ที่บริหารงานโดย
คณบดี ยึดหลักธรรมาภิบาลเป็นเครื่องมือในการบริหารตาม
หลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 10 
ด้าน คือ 

1. หลักประสิทธิผล (Effectiveness) คือ ผลการปฏิบัติ
ราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติ



 
 

กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
ราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ โดยมีผลการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2562 
และระบบการติดตามผลการด าเนินงานต่างๆ และรายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2562 ในการ
ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะทุกไตรมาส ส่งผลให้คณะฯ 
สามารถด าเนินงานในด้านต่าง ๆ บรรลุตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการที่ก าหนดไว้  โดยด าเนิน
โครงการ/กิจกรรมได้ส าเร็จตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 
2562 วางแผนด าเนินโครงการ 50 โครงการ อยู่ในระหว่างด าเนิน
โครงการ(โครงการประกันคุณภาพฯ)และแล้วเสร็จรวม 40 
โครงการ (ร้อยละ 80) ยกเลิก 10 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 20)  
เหตุผลในการยกเลิกโครงการเพราะมีการทบทวนปรับแผนกลางปี 
เพ่ือตัดโครงการที่ซ้ าซ้อนมาควบรวมโครงการให้สามารถบริหาร
จัดการได้รวดเร็วขึ้น  
 

2. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ การบริหาร
ราชการตามแนวทางการก ากับดูแลที่ ดีที่ มีการออกแบบ
กระบวนการปฏิบัติงานโดยใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหาร
จัดการที่เหมาะสมให้องค์การสามารถใช้ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน 
แรงงานและระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาขีด
ความสามารถในการปฏิบัติราชการตามภารกิจเพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม โดยที่
ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรม
การศึกษามีวาระพิจารณาให้ความเห็นชอบ/อนุมัติให้มีการ
ด าเนินงานโครงการต่างๆตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ 2562 และมีผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการ
รายงานต่อคณะกรรมการประจ าคณะทุกไตรมาส ทั้งนี้คณะฯ ได้
ก าหนดแนวทางในการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพผ่าน
ระบบการปฏิบัติงานที่ชัดเจน  
 1) มีการก ากับดูแลการบริหารงานอย่างเป็นระบบเพ่ือให้
งานเกิดประสิทธิภาพ โดยการวางแผนการประชุมคณะกรรมการ
ระดับต่าง ๆ เป็นประจ าทุกเดือน เพ่ือให้สามารถด าเนินงานได้
อย่างรวดเร็วทั้งระดับกรรมการบริหารหลักสูตร กรรมการบริหาร
คณะ และกรรมการประจ าคณะ   
          2) มีการออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานมีการจัดท า
คู่มือการปฏิบัติงานของส านักงานคณบดี คณะศึกษาศาสตร์และ
นวัตกรรมการศึกษา คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา 



 
 

กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
          3) ในการด าเนินงานต่าง ๆ คณะใช้ระบบการประชุม
คณะกรรมการใตแต่ละส่วน กระจายความรับผิดชอบ โดยการ
แต่งตั้งคณะกรรมการที่ชัดเจน  
 

3. หลักการตอบสนอง (Responsiveness) คือ การ
ให้บริการที่สามารถด าเนินการได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด และ
สร้างความเชื่อม่ัน ความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวัง
หรือความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่าง คณะฯ ด าเนินการ
ดังนี้  

1) การเปิดช่องทางในการน าเสนอผ่านการประชุม
คณะกรรมการระดับต่างๆ เพ่ือน าเสนอปัญหา อุปสรรค และผล
การด าเนินงาน  

2)มีการให้บริการข้อมูลข่าวสารที่หลากหลายช่องทาง 
ได้แก่ เว็บไซต์ของหน่วยงาน เว็บเพจ Facebook  ของ คณะ
ศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษาออนไลน์ เป็นต้น และ
หนงัสือขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการจากหน่วยงานภายนอก 

3) มีช่องทางการติดต่อสื่อสารกับคณบดีผ่านเว็บไซต์
ของคณะ ช่อง “สายตรงคณบดี” 

4) การเปิดโอกาสให้บุคลากรน าเสนอปัญหาและ
เรื่องราวต่าง ๆ ในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือการพัฒนาอย่าง
รวดเร็วผ่านช่องสนทนากลุ่มของคณะ ท าให้สามารถด าเนินการ
แก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว     ลดช่องว่างระหว่างผู้บริหารกับ
บุคลากรทุกระดับ 

 
4. หลักความรับผิดชอบ (Accountability) คือ การ

แสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และผลงานต่อเป้าหมาย
ที่ก าหนดไว้ โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยู่ในระดับที่สนองต่อ
ความคาดหวังของสาธารณะ รวมทั้งการแสดงถึงความส านึกใน
การรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ  

คณบดีแสดงความรับผิดชอบในการบริหารงานอย่าง
เต็มที่ โดยเฉพาะการด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ การ
ก ากับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการต่าง ๆ  เช่นในกรณีมี
ข้อร้องเรียนในเรื่องทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอนไม่
เ พีย งพอคณบดี ได้ ด า เนิ นการปรั บแผนกลางปี เ สนอต่ อ
คณะกรรมการประจ าคณะและเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือ
ด าเนินการใช้จ่ายงบประมาณลงทุนจัดซื้อโทรทัศน์ระบบดิจิตอล
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จ านวน 14 เครื่องให้ทันก่อนเปิดเทอม  
 กรณีข้อร้องเรียนเรื่องสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่แรง ได้
ด าเนินการจัดหาตัวกระจายสัญญาณในตึกคณะฯ เพ่ิมตั้งแต่ชั้น 
1-5 จนสามารถใช้งานได้ในระดับดี  
 

5.หลักความโปร่งใส (Transparency) คือ 
กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมาชี้แจงได้เมื่อมีข้อสงสัยและ
สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่าง
เสรีโดยประชาชนสามารถรู้ทุกข้ันตอนในการด าเนินกิจกรรมหรือ
กระบวนการต่างๆ และสามารถตรวจสอบได้  

ในการบริหารงานของคณะฯ คณบดีได้ด าเนินงานอย่าง
โปร่งใสในทุกด้าน ทั้งนี้มีการน าเสนอผลการด าเนินงาน การ
ประชุมกับผู้บริหารระดับสูงขึ้นไปมาน าเสนอต่อที่ประชุมในระดับ
ต่าง ๆ ของคณะอย่างสม่ าเสมอ ทั้ งการประชุมคณาจารย์ 
กรรมการบริหารคณะ และกรรมการประจ าคณะ และมีการน า
รายงานการประชุมเผยแพร่ลงในเว็บไซต์ของคณะและเพจเฟสบุ๊ค 
อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา อย่าง
ครบถ้วน  
 ในการประชุมทุกครั้งคณบดีเปิดโอกาสให้ทุกคนร่วม
ซักถาม แสดงความคิดเห็นอย่างทั่วถึง และชี้แจงในข้อสงสัยทุก
กรณี เช่น ในการประชุมคณาจารย์คณะฯ ที่มีการซักถามเกี่ยวกับ
งบประมาณคณะฯ การจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู การ
เบิกค่าใช้จ่ายในการไปราชการเพ่ือนิเทศนักศึกษา เป็นต้น  
 
 6. หลักการมีส่วนร่วม (Participation) คือ 
กระบวนการที่บุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีโอกาสได้
เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ท าความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะร่วม
เสนอปัญหาหรือ ประเด็นที่ส าคัญท่ีเกี่ยวข้อง ร่วมคิดแนวทาง 
ร่วมการแก้ไขปัญหาร่วมในกระบวนการตัดสินใจ และร่วม
กระบวนการพัฒนาในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา 
  1) การประชุมคณาจารย์ประจ าคณะก่อนเปิดภาค
การศึกษา 
 2) การประชุมคณาจารย์ประจ าคณะเรื่องการนิเทศการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
 3) การจัดโครงการพัฒนาแผน ที่เชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมี
โอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ท าความเข้าใจ ร่วมแสดง
ทัศนะร่วมเสนอปัญหาหรือ ประเด็นที่ส าคัญที่เกี่ยวข้อง ร่วมคิด
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แนวทาง ร่วมการแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจ และ
ร่วมกระบวนการพัฒนาในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา ทั้งนี้ประกอบ
ไปด้วย คณาจารย์ ในคณะ นักศึกษา ศิษย์ เก่า ผู้ ใช้บัณฑิต 
ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้น าชุมชน 
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารมหาวิทยาลัย /
นครพนมถ่ายทอดแผน เชิญบุคลากรทั้งสายสนับสนุนและสาย
วิชาการร่วมแลกเปลี่ยน แสดงความคิดเห็น เสนอแนวทางในการ
ด าเนินงาน จนได้ผลสรุปที่สะท้อนแนวคิดจากทุกฝ่ายอย่าง 
รอบด้าน 
 

7. หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) คือ 
การถ่ายโอนอ านาจการตัดสินใจ ทรัพยากร และภารกิจจาก
คณบดีลงสู่ผู้บริหารระดับถัดไป ให้มีอ านาจในการตัดสินใจและ
บริหารงานได้อย่างราบรื่น โดยมีการแต่งตั้งรองคณบดี หัวหน้า
สาขาวิชา คณะกรรมการบริหารหลักสูตร คณะกรรมการที่
รับผิดชอบภารกิจด้านการพัฒนาคณะในทุกด้าน เพ่ือกระจายการ
ท างาน และมอบหมายผู้ปฏิบัติราชการแทนในกรณีที่คณบดีติด
ราชการเพ่ือให้มีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการ
กระจายอ านาจในการตัดสินใจในการบริหารลงไปในระดับ
หลักสูตร ในระดับคณะเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้การ
ท างานระดับหลักสูตรมีความเข้มแข็ง 
 8. หลักนิติธรรม  (Rule of Law) คือ การใช้อ านาจของ
กฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับในการบริหารราชการด้วยความ
เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติและค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ทั้งนี้คณบดีได้บริหารงานโดยยึดหลักนิติธรรม ในการ
พิจารณาอนุมัติเอกสารโครงการ การไปราชการ หรืออ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้องจะพิจารณาโดยยึดข้อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
ประกาศ อย่างรัดกุมเพ่ือป้องกันความผิดพลาด ความเสียหายที่
จะเกิดขึ้นกับหน่วยงาน ท าให้การด าเนินงานของคณะทุกคนได้รับ
ความเป็นธรรม ไม่ถูกเลือกปฏิบัติ หากผู้ใดถูกร้องเรียนก็จะมีการ
ด าเนินการตามล าดับขั้น โดยค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียเป็นส าคัญ เช่น กรณีการแก้ไขผลการศึกษาของนักศึกษา
ก็ด าเนินการตามขั้นตอน โดยเน้นการด าเนินงานที่โปร่งใส อิงหลัก
กฎหมาย  

9. หลักความเสมอภาค (Equity) คือ การได้รับการ
ปฏิบัติและได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่มีการแบ่งแยก
ด้าน ชายหรือหญิง ถิ่นก าเนิด เชื้อชาติภาษา เพศ อายุความพิการ 



 
 

กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจ
และสังคม ความเชื่อทางศาสนาการศึกษา การฝึกอบรม และอ่ืนๆ 
    1)คณะฯ ได้จัดงบประมาณส่งเสริมให้บุคลากรทั้งสาย
วิชาการและสายสนับสนุนให้มีการพัฒนางานของตนเองอย่าง
เสมอภาค โดย การอนุมัติให้บุคลากรทุกประเภทเข้าร่วมการ
ฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ตามความเหมาะสม และการเข้าร่วม
โครงการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ.2560-2563) และ
แผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และมีโครงการ
พัฒนาบุคลากรประจ าปีงบประมาณ 2562 อย่างเท่าเทียมกัน คือ 
ผู้ใดที่มีความประสงค์จะไปราชการที่สอดคล้องกับการพัฒนา
คณะฯ ก็มสีิทธิ์ในการไปราชการ 
 2) ในการบริการด้านต่าง ๆ ของคณะ เน้นให้บริการ
นักศึกษาและบุคลากรทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน  

3)นักศึกษาและบุคลากรทุกคนสามารถเข้าพบผู้บริหาร
ได้ตลอดเวลา สามารถสะท้อนปัญหาได้ในทุกช่องทาง 

10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ คณบดีด าเนินการบริหารงาน
โดยมุ่งเน้นให้ทึกคนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและลง
มติในการด าเนินงานต่าง ๆ ไม่ตัดสินใจโดยใช้อ านาจของ
ผู้บริหารฝ่ายเดียวโดยไม่ฟังบุคลากรอื่น ๆ ตัวอย่างเช่น  

1) มีการประชุมบุคลากรเพ่ือรับฟังความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ และมีมติร่วมกันเพื่อด าเนินงาน กิจกรรมของ
หน่วยงานฯ สรุปโครงการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ.2560-
2564) และแผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ.2562  

2) มีการลงมติในการเลือกเสนอชื่อผู้สมควรด ารง
ต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมกรรมการ
ประจ าคณะ 

3) มีการลงมติเลือกรูปแบบการนิเทศการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู เป็นต้น 
 

  5. ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี
จากความรู้ทั้งที่มีอยู่
ในตัวบุคคล ทักษะ
ของผู้มีประสบการณ์
ตรง และแหล่งเรียนรู้
อ่ืนๆ ตามประเด็น
ความรู้  อย่ า งน้อย
ครอบคลุม พันธกิจ

1.ด้านการวิจัย มีการค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีด้วยการด าเนิน
โครงการจัดการความรู้ด้านการวิจัย ส่งผลให้ อาจารย์ที่เข้าร่วม
กระบวนการในโครงการสามารถน าความรู้จากการ KM มาพัฒนา
ตนเองจนสามารถเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเสนอต่อคณะเพ่ือ
พิจารณาให้ทุนวิจัยได้ถึง 7 โครงการ 
          2.ด้านการผลิตบัณฑิต ได้จัดการความรู้ด้วยกระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการเตรียมสอบบรรจุในปี พ.ศ. 2561 
ที่บัณฑิตของสาขาวิชาภาษาไทยสามารถสอบบรรจุได้จ านวนมาก 



 
 

กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
ด้านการผลิตบัณฑิต
และด้ า นก า ร วิ จั ย 
จั ด เ ก็ บ อ ย่ า ง เ ป็ น
ระบบโดยเผยแพร่
อ อ ก ม า เ ป็ น ล า ย
ลั ก ษ ณ์ อั ก ษ ร แ ล ะ
น ามาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริง 

และได้ล าดับที่ 1 ของ กศจ.ต่อเนื่องสองปี ที่มีบัณฑิตจบไป ซึ่ง
สาขาวิชาภาษาไทยได้น าเสนอในที่ประชุมกรรมการบริหารคณะ
เกี่ยวกับโครงการติวสอบบรรจุที่ร่วมกับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
ทั่วไป ติวระยะเวลา 10 วัน ในรูปแบบค่ายติว ท าให้นักศึกษาได้
พัฒนาตนเองอย่างเต็มที่ นักศึกษาจบใหม่และรุ่นแรกที่เข้าติว
สอบบรรจุขึ้นบัญชีได้เกินร้อยละ 90 ของผู้เข้าร่วมติวในโครงการ
ดังกล่าว จึงน ามาสู่การพัฒนาโครงการเป็นโครงการติวสอบบรรจุ
ครูผู้ช่วยของคณะที่จัดติวให้กับบัณฑิตของทุกสาขาวิชา ที่สถานี
อนุรักษ์สัตว์ป่าสวนสะออนเมื่อวันที่ 4-11เดือนพฤษภาคม 2562 
ที่ผ่านมา 

  6 การก ากับติดตามผล
การด าเนินงานตาม
แผนการบริหารและ
แผนพัฒนาบุคลากร
สายวิชาการและสาย
สนับสนุน 

คณะฯ มีการก ากับติดตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุน อย่างต่อเนื่อง หลังจากที่  อาจารย์มี
การส ารวจการขอ ผศ. ในวงรอบปีการศึกษา 2561 พบว่ามีผู้มี
คุณสมบัติ 30  คนและมีผู้ยื่นขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ
ระดับ ผศ.แล้วอยู่ในระหว่างพิจารณ 13 คน พบว่า   ในการ
ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2561 มี
ความคาบเกี่ยวเรื่องคุณสมบัติการยื่นตามเกณฑ์ของผศ.ใหม่ของ
ก.พ.อ. จึงมีการสอบถามไปที่ฝ่ายวิชาการของมหาวิทยาลัยเพ่ือให้
เกิดความชัดเจน เมื่อได้รับค าอธิบายว่าสามารถยื่นได้โดยยึดวันที่
คณบดีลงนามไม่ใช่วันที่ผ่านกรรมการประจ าคณะจึงด าเนินการ
ต่อไป ส่วน สายสนับสนุน มีแผน 4 ปี ที่ก าหนดให้สายสนับสนุน
เข้าสู่ต าแหน่ง โดยได้เสนองานวิจัยสถาบันของนางสาวชนกวนร
รณ ศรีสูงเนินและได้อนุมัติให้ด าเนินการในปีงบประมาณ 

ในปีการศึกษา 2561 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรม
การศึกษา ได้มีการจัดท าแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร 
คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2562-2565)ที่สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนา
ของมหาวิทยาลัยประเด็นการพัฒนาที่ 1 ด้านการพัฒนาบุลากร 
ที่มีเป้าประสงค์เพ่ือให้บุคลากรของคณะมีสมรรถนะในการท างาน
สูงและมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีวัฒนธรรมองค์กรที่ดี   โดยคณะได้
ขับเคลื่อนแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร คณะศึกษาศาสตร์
และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 
2562-2565) เพ่ือยกระดับสมรรถนะบุคลากรในการปฏิบัติงานให้
มีประสิทธิภาพ ที่ประกอบด้วยตัวบ่งชี้จ านวน 4 ตัวบ่งชี้ คือ 1) 
ร้อยละของอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 2) ร้อยละของ
สายสนับสนุนที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาชีพ 3) ร้อยละของอาจารย์ที่
มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก  4) ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการ



 
 

กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
และสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะในการ
ปฏิบัติงาน โดยคณะสนับสนุนให้บุคลากรทั้งสายวิชาการและสาย
สนับสนุนเข้าร่วมโครงการที่มหาวิทยาลัยจัด เช่น  โครงการ
ส่งเสริมการเขียนผลงานทางวิชาการเพ่ือเข้าสู่ต าแหน่ง และ
โครงการการเขียนคู่มือการปฏิบัติงานพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุนเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาชีพนอกจากนั้นคณะได้จัดสรร
งบประมาณเพ่ือให้บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนเพ่ือ
ใช้ในการพัฒนาตนเองนอกจากนั้นยังมีการสร้างขวัญและก าลังใจ
ให้กับบุคลากรโดยการมอบโล่ที่มีการเผยเเพร่ผลงานวิจัยดีเด่น 
สายสนับสนุนดีเด่น และเกียรติบัตรให้อาจารย์ที่ได้เผยเเพร่
ผลงานวิจัย เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจพร้อมทั้งสร้างแรงบันดาลใจ
ให้กับอาจารย์และสายสนับสนุนในการพัฒนาตนเอง 

 
ผลการประเมินตนเองปีนี้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 

 

คะแนนประเมินตนเอง 
 

บรรลุเป้าหมาย 
(,) 

6 ข้อ 6 ข้อ 5  
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 

 

คะแนนประเมินจาก
คณะกรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 
(,) 

6 ข้อ 3 ข้อ 3  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

105 
รายการหลักฐาน 
หมายเลข รายการหลักฐาน 
คศน. 5.5-1-1 ผลการด าเนินงานโครงการจัดท าและถ่ายทอดแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาคณะ

ศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2562 
คศน. 5.5-1-2 แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ระยะ 4 ปี 

(2562 – 2565) 
คศน. 5.5-1-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 4/2562 และครั้งที่ 5/2562 
คศน.5.5-1-4 บันทึกข้อความส่งแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนา คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรม

การศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ระยะ 4 ปี (2562 – 2565) 
คศน.5.5-1-5 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 4 /2562 
คศน. 5.5.2-1   ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยและความคุ้มค่าของ

หลักสูตร คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ , แผนกล
ยุทธ์ทางการเงิน  คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา            มหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ์ ประจ าปี พ.ศ. 2561-2564 (เสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะ 20 
พฤศจิกายน 2560) , แผนกลยุทธ์ทางการเงิน  คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรม
การศึกษา           มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 , 
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษาประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.  2562 

คศ.  5.5.2-2 รายงานต้นทุนต่อหน่วยและความคุ้มค่าของหลักสูตร คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรม
การศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

คศ.  5.5.3-1   ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.  2562 

คศ.  5.5.3-2   รายงานผลการบริหารความเสี่ยง  คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา  
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561 

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

คศน. 5.5-4.1 รายงานการด าเนินตามแผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ 2562  
คศน. 5.5-4.2 เครื่องมืออุปกรณ์ส านักงานสนับสนุนการท างานของบุคลากร เช่น การเช่าเครื่องถ่าย

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

คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 
คศน. 5.5-4.4 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานตามโครงการต่างๆในปี พ.ศ.2562 
คศน. 5.5-4.5 เว็บไซต์คณะ https://ed.ksu.ac.th/และ facebook https://www.facebook.com/edu.ksu.ac.th/

คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 
คศน. 5.5-4.6 ค าสั่งอ่ืนๆ ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานตามโครงการต่างๆ ในปีพ.ศ.2562 

ค าสั่งแต่งตั้งคณบดีและค าสั่งแต่งตั้งรองคณบดี 

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


 
 

 
ข้อสรุปผลการประเมินตนเอง 

1. จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
2. จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
3. วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 

 
ผู้รับผิดชอบ 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : 
       1. ชื่อ - สกุล , เบอร์โทรศัพท์ 
       2. ชื่อ - สกุล , เบอร์โทรศัพท์ 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน : 
       1. ชื่อ - สกุล , เบอร์โทรศัพท์ 
       2. ชื่อ - สกุล , เบอร์โทรศัพท์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คศน. 5.5-4.7 ค าสั่งแต่งตั้งคณบดีและค าสั่งแต่งตั้งรองคณบดี 
คศน. 5.5-4.8 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ.ศ.2558 
คศน. 5.5-4.9 บันทึกข้อความอนุมัติให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 
คศน.5.5-4.10 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ปี 

2561และ2562 
คศน. 5.5-6-1 แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2562-2565) 
คศน. 5.5-6-2 โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งทาง

วิชาชีพ 
คศน. 5.5-6-3 โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อเข้าสู่ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คศน. 5.5-6-4 ภาพถ่ายในการมอบโล่แก่บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน 
คศน. 5.5-6-5 ภาพถ่ายแสดงความยินดีต่อบุคลากรที่ได้รับแต่งตั้งต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 



 
 

107 
ตัวบ่งช้ีที่ 5.6   ระบบก ากับติดตามการประกันคุณภาพ ในระดับอุดมศึกษา (ตัวบ่งชี้ใหม่)   

ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 

การคิดรอบปี  ปีการศึกษา  
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี   
 คณะมีหน้าที่ก ากับการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร คณะ ในระดับอุดมศึกษา 
โดยมีการด าเนินงานตั้งแต่การควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพการ
พัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินจะมุ่งไปที่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกว่าการประเมิน
คุณภาพ เพื่อให้สามารถส่งเสริม สนับสนุน ก ากับติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนด สะท้อนการจัด
การศึกษาอย่างมีคุณภาพ  

เกณฑ์การประเมิน   
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ  
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ   
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
5 ข้อ 

 
 
ผลการด าเนินงาน 
กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
  1. มีระบบและกลไกใน

ก า ร ด า เ นิ น ก า ร
ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ
ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง
หลักสูตร คณะ ให้
เป็นไปตามมาตรฐาน
การประกันคุณภาพ 

ในปีการศึกษา 2561 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรม
การศึกษา ได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอน จ านวน 7 หลักสูตร 
และคณะ ซึ่งประกอบ  

1) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย 
 2) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) คอมพิวเตอร์ 

3) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ภาษาอังกฤษ 
4) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) คณิตศาสตร์ 
5) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
6) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ภาษาไทย 
7) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)  
    การบริหารการศึกษา  
8) คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา  
คณะฯ ได้ด าเนินการตามระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพระดับหลักสูตร และระดับคณะ โดยก าหนดแนวปฏิบัติ
ดังนี้ (คศน. 5.6-1-1 และคศน. 5.6-1-2) 

(1) คณะก าหนดให้ทุกหลักสูตรจะต้อง
ด าเนินการจัดส่งรายวิชาที่เปิดสอน ในแต่ละ



 
 

กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
ภาคการศึกษา ภาระงานสอนของแต่ละภาค
การศึกษาเพ่ือให้ สวท. ด าเนินการจัดรายวิชา
สอนให้กับนักศึกษาแต่ละหลักสูตร (คศน. 5.6-
1-3) 
(2) คณะฯ ก าหนดให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
รายวิชาและอาจารย์ผู้สอน ในภาคการศึกษานั้น 
ๆ จัดท า มคอ.3/มคอ.4 ในการก าหนดรายวิชา
ทั้งนี้ต้องจัดรายละเอียดของทุกรายวิชาให้แล้ว
เสร็จก่อนเปิดภาคการศึกษา และเม่ือสิ้นสุดภาค
การศึกษาอาจารย์ผู้สอนจะต้องด าเนินการ
รายงานผลการด าเนินการของรายวิชาโดยจัดท า 
มคอ.5/มคอ.6 ทุกภาคการศึกษา (คศน. 5.6-1-
4 และคศน. 5.6-1-5) 
(3) เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษาอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรจะต้องด าเนินการจัดท าเอกสาร มคอ.7 
(คศน. 5.6-1-6) รายงานผลการด าเนินการของ
หลักสูตรในภาพรวม เพื่อใช้ในการปรับปรุงและ
พัฒนากลยุทธ์การสอน การประเมินผล รวมทั้ง
การแก้ไขปัญหาอุปสรรค ในการจัดการเรียน
การสอนของหลักสูตร ทั้งนี้ใช้เป็นแนวทางใน
การปรับปรุงหลักสูตรต่อไปอีกท้ังเมื่อสิ้นสุดการ
จัดการเรียนการสอนแต่ละภาคการศึกษาได้มี
การให้นักศึกษาประเมินผลการสอนของอาจารย์
แต่ละท่าน เพ่ือสะท้อนคุณภาพการเรียนการ
สอนใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพ 
การเรียนการสอนต่อไป (คศน. 5.6-1-7) 

 
  2. มี ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร

อ านวยการประกัน
คุณภาพการศึกษา ที่
ท า ห น้ า ที่ ก า กั บ
ติดตาม ให้ เป็ น ไป
ตามระบบที่ก าหนด

คณะฯ ได้ด าเนินการแต่งตั้ง คณะกรรมการ ก ากับ 
ติดตาม การด าเนินงานการ ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับ หลักสูตร และระดับคณะ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรม
การศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 และเพ่ือให้เป็นไปตามระบบ
และกลไกการด าเนินการประกันคุณภาพหลักสูตร (คศน. 5.6-2-
1)  



 
 

กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
ในข้อ1และรายงาน
ต่ อคณะกรรมการ
ป ร ะ จ า ค ณ ะ เ พ่ื อ
พิจารณา 

คณะกรรมการก ากับ ติดตาม การด าเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร และระดับคณะ คณะ
ศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา  ประจ าปีการศึกษา 2561 
ประชุมรอบ 6 เดือน (คศน. 5.6-2-2) คณะกรรมการก ากับ 
ติดตาม การด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร และระดับคณะ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรม
การศึกษา ได้น าผลการด าเนินการของแต่ละหลักสูตรน าเข้าที่
ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะฯ แบบรายงานผลการ
ด าเนินงานการประกันคุณภาพหลักสูตร ระดับคณะ รอบ 6 เดือน 
(คศน. 5.6-2-3)  
คณะกรรมการ ก ากับ ติดตาม การด าเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตร และระดับคณะ คณะ
ศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ประจ าปี การศึกษา 2561 
ประชุมรอบ 9 เดือน (คศน. 5.6-2-4)  คณะกรรมการก ากับ 
ติดตาม การด าเนินงานการประกัน คุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับ หลักสูตร และระดับคณะ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรม
การศึกษา ได้น าผลการ ด าเนินงานรายงานผลการด าเนินงาน การ
ประกันคุณภาพหลักสูตร และระดับคณะ รอบ 9 เดือน เข้าที่
ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะ (คศน. 5.6-2-5) หลักสูตรได้
ด าเนินการประเมินคุณภาพ การศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 
2561 และรายงานผลต่อคณะกรรมการ ประจ าคณะ (คศน. 5.6-2-6) 

  3. มีการจัดสรร
งบประมาณ หรือ
บุคลากร หรือวัสดุ
ครุภัณฑ์ เพื่อ
สนับสนุนการ
ด าเนินงานของ
หลักสูตร และส่วน
งานภายในให้เกิดผล
ตามมาตรฐานการ
ประกันคุณภาพ 

ในปีการศึกษา 2561 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรม
การศึกษา ได้จัดสรรทรัพยากรสนับสนุนการด าเนินงานประกัน
คุณภาพของหลักสูตรตลอดปีการศึกษา 2561 หลากหลาย
รูปแบบทั้งทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรทางการเงิน และทรัพยากร
สนับสนุน อ่ืนๆ  
         ด้านทรัพยากรบุคคล คณะได้มีการแต่งตั้งรองคณบดี
งานบริการการศึกษาและวิจัย รองคณบดีงานบริหารและวางแผน 
และรองคณบดีงานพัฒนานักศึกษา  และได้รับการจัดสรร
ต าแหน่งอัตราก าลัง พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่ง “เจ้าหน้าที่
บริหารงานทั่วไป” จ านวน 2 อัตรา และ พนักงานราชการ 
ต าแหน่ง “เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป” จ านวน 1 อัตรา ที่จะท า
หนา้ที่และรับผิดชอบการด าเนินงานภายในส านักงานคณบดี ทุก
หลักสูตร  และทุกสาขาวิชา  และทุกหลักสูตรมีอาจารย์ประจ า
หลักสูตรครบ 5 คน ที่ท าหน้าที่ก ากับดูแล และด าเนินการบริหาร
หลักสูตรให้มีคุณภาพ ภายใต้การก ากับของหัวหน้าสาขาวิชาและ
คณะ 



 
 

กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
        ด้านทรัพยากรทางการเงิน  ในปีงบประมาณ  2561  
คณะได้จัดสรรเงินงบประมาณด าเนินงาน ให้กับทุกสาขา จ านวน 
7 สาขาวิชา และส านักงานคณบดี แบ่งเป็นงบประมาณค่าวัสดุ
โครงการสอนและงบด าเนินงาน รวมทั้งสิ้น 923,000 บาท ซึ่งได้
ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารคณะ
นอกจากนั้น คณะยังได้จัดโครงการเพื่อสนับสนุนการด าเนินงาน
ของหลักสูตร เช่น โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน  ระดับหลักสูตร จ านวน 80,994 บาท โครงการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ จ านวน 18,932 
บาท เป็นต้น (คศน. 5.6-3-1) 
     ด้านทรัพยากรอ่ืนๆ คณะและมหาวิทยาลัยมีระบบ
สารสนเทศที่เอ้ือต่อการประกันคุณภาพในระดับหลักสูตร เช่น ใน
การก ากับติดตามนักศึกษา เพ่ือสนับสนุนการ ให้ค าปรึกษาและ
ก ากับติดตามนักศึกษาโดยระบบ ESS ระบบ E-Document 
ส าหรับส่งเอกสารด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการได้รับทราบ
ข้อมูลข่าวสาร และการติดต่อประสานงานด้านการประกัน
คุณภาพ ตลอดจนเว็ปไซต์ของฝ่ายต่าง ๆ ของคณะและ
มหาวิทยาลัย ที่จะช่วยให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการ
ประกันคุณภาพ เป็นต้น 

  4 น าผลการประเมิน
คุณภาพหลักสูตร 
และระดับคณะ เสนอ
ต่อคณะกรรมการ
ประจ าคณะเพ่ือ
พิจารณา 

คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ได้จัดให้มีการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) ระดับ หลักสูตร ประจ าปี
การศึกษาศึกษา 2561 ซึ่งคณะฯ มีการประเมิน ทั้งหมด 2 
หลักสูตร 7 สาขาวิชาเป็นที่ เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดดังนี้  

1) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย 
ประเมินในวันที่ 10 มิถุนายน 2561 
 2) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) คอมพิวเตอร์ 
ประเมินในวันที่ 12 มิถุนายน 2561 

3) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ภาษาอังกฤษ 
ประเมินในวันที่ 12 มิถุนายน 2561 

4) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) คณิตศาสตร์ 
ประเมินในวันที่ 12 มิถุนายน 2561 

5) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
ประเมินในวันที่ 12 มิถุนายน 2561 

6) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ภาษาไทย ประเมิน
ในวันที่ 12 มิถุนายน 2561 

7) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) การบริหาร
การศึกษา ประเมินในวันที่ 18 มิถุนายน 2561 



 
 

กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
และรายงานผลการประเมินประกันคุณภาพหลักสูตรต่อ

คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณาตามปฏิทินการด าเนินงาน 
(คศน.5.6-4-2 

  5. น าผลการประเมิน
และข้อเสนอแนะจาก
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
ประจ าคณะมาจัดท า
แผนพัฒนาคุณภาพ
ตามข้อเสนอแนะ 

คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มีการน าผล
การประเมินมาปรับปรุงพร้อมกับข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ
เข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ และได้น าข้อเสนอแนะ
จากคณะกรรมการประจ าคณะ มาปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพ
ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง (คศน. 5.6-5-1) คณะมีการน าข้อเสนอแนะ
มาร่วมกันด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
(Improvement plan) โดยมีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท า
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (คศน. 5.6-5-2) พร้อมนี้คณะได้
ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนา คุณภาพการศึกษา(Improvement 
plan) ประจ าปีการศึกษา 2561 ตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร (คศน. 
5.6-5-3) และรายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการประจ า
คณะพิจารณา คือ น าผลการประเมิน หลักสูตรทุกหลักสูตรเข้าที่
ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 6/2561 และมีการ
รายงานผลการด า เนินงาน ประกันคุณภาพหลักสูตรต่อ
คณะกรรมการประจ าคณะ (ศศน. 5.6-5-4) 

 
ผลการประเมินตนเองปีนี้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 

 

คะแนนประเมินตนเอง 
 

บรรลุเป้าหมาย 
(,) 

5 คะแนน 5 ข้อ 5  
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 

 

คะแนนประเมินจาก
คณะกรรมการ 

 

บรรลุเป้าหมาย 
(,) 

5 คะแนน 3 ข้อ 3  
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หลักฐานอ้างอิง 

หมายเลข รายการหลักฐาน 
คศน. 5.6-1-1 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ของ สกอ. 
คศน. 5.6-1-2 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา 2561 ของ

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
คศน. 5.6-1-3 รายวิชาที่เปิดสอน ภาระสอน ปีการศึกษา 2561 
คศน. 5.6-1-4 หนังสือแจ้งก าหนดการส่ง มคอ.3, มคอ.5ของแต่ละภาคการศึกษา 
คศน. 5.6-1-5 มคอ.3, มคอ.5 ของแต่ละภาคการศึกษา 
คศน. 5.6-1-6 มคอ.7 ปีการศึกษา 2561 
คศน. 5.6-1-7 คะแนนความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอน แต่ละ   ภาค

การศึกษา ปีการศึกษา 2561 
คศน. 5.6-2-1 ค าสั่งคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา เรื่อง แต่งตั้งคณะท างาน ก ากับ 

ติดตาม การด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร และระดับ
คณะ ประจ าปีการศึกษา 2561 

คศน. 5.6-2-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการ ก ากับ ติดตาม การด าเนินงานการประกัน คุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และระดับคณะ รอบ 6 เดือน 

คศน. 5.6-2-3 รายงานการ ประชุมกรรมการประจ า คณะฯ ครั้งที่ 1/2562 
คศน. 5.6-2-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการ ก ากับ ติดตาม การด าเนินงานการประกัน คุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และระดับคณะ รอบ 9 เดือน 
คศน. 5.6-2-5 รายงานการ ประชุมกรรมการประจ า คณะฯ ครั้งที่ 3/2562 
คศน. 5.6-2-6 รายงานการ ประชุมกรรมการประจ า คณะฯ ครั้งที่ 5/2562 
คศน. 5.6-3-1 แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2561 
คศน. 5.6-4-1 ปฏิทินการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 
คศน. 5.6-4-2 รายงานการ ประชุมกรรมการประจ า คณะฯ ครั้งที่ 5/2562 
คศน. 5.6-5-1 รายงานการ ประชุมกรรมการประจ า คณะฯ ครั้งที่ 5/2562 
คศน. 5.6-5-2 ค าสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement 

plan) ประจ าปีการศึกษา 2561 
คศน. 5.6-5-3  แผนพัฒนา คุณภาพการศึกษา (Improvement plan) ประจ าปีการศึกษา 2561 
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ผู้รับผิดชอบ 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี : 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุชา พิมศักดิ์ 
 
 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน : 
1. นางสาวภารดี จันทร์ลอย 
 
ผู้รายงานและจัดเก็บเอกสาร 
1. นางสาวภารดี จันทร์ลอย 
 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ส่วนที ่3 
สรุปผลการประเมิน 

 
การประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน 5 มาตรฐาน 17 ตัวบ่งชี้ ตามคู่มือการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557  ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) และตัวบ่งชี้ใหม่ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ โดยใช้เกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ในกลุ่ม ข ซึ่งเป็นสถาบันที่
เน้นระดับปริญญาตรี มีคะแนนเต็ม 5 คะแนน 
 ผลการประเมินตนเองของคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา  พบว่าได้ด าเนินการตามภารกิจ
ของสถาบัน  ทั้ง 4 ด้านอย่างครบถ้วน โดยมีผลการประเมินทั้ง 5 มาตรฐาน อยู่ในระดับดี มีค่าคะแนน 
เท่ากับ 3.67 รายละเอียด ผลการประเมินแต่ละมาตรฐาน ดังนี้ 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
คะแนน
ประเมิน 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์           
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร 

มาตรฐานที ่1 ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน 
1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม  
(ตัวบ่งชี้ของสกอ.ที่ 1.1 ระดับคณะ)  

3.45 คะแนน 23.52 
3.36 3.36 

7 

1.2 การส่งเสริมทักษะความสามารถด้านการสื่อสารภาษาและด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศตามอัตลักษณ์ของบัณฑิตคณะ  
(ตัวบ่งชี้ใหม่) 

 
4 คะแนน 

 

ด าเนินการได้
ข้อ 
2-4 

ขาดข้อ 1, 5, 
6 

2 

1.3 ผลงานนักศึกษาที่มีผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม  หรือ
โครงงาน (ตัวบ่งชี้ใหม่)                      

5 คะแนน 
 

ร้อยละ 89 5 

1.4 นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่มีคุณลักษณะเป็นผู้ประกอบการ  
(ตัวบ่งชี้ใหม่) ไม่รับการประเมิน 

ไม่รับประเมิน  - - 

1.5 ระบบและกลไกการบริการนกัศึกษาระดับปริญญาตรีของคณะ (ตัวบ่งชี้ของ
สกอ.ที่ 1.5 ระดับคณะ) 

5 คะแนน 
 

ด าเนินการได้
ข้อ 
1-6 

5 

1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ตัวบ่งชี้ใหม่) 
5 คะแนน 

 
ด าเนินการได้

ข้อ 
1-6 

5 

เฉลี่ยมาตรฐานที่ 1 4.07 

มาตรฐานที ่2 ด้านการวิจยัและนวตักรรม 

2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์หรือ
นวัตกรรม (ตัวบ่งชี้ของสกอ.ที่ 2.1 ระดบัคณะ)  

5 คะแนน 

 

ด าเนินการได้
ข้อ  
1-5  

ขาดข้อ 6 

4 

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  4 คะแนน  
 

3.02 



 
 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
คะแนน
ประเมิน 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์           
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร 

(ตัวบ่งชี้ของสกอ.ที่ 2.2 ระดับคณะ)  
2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวจิัย (ตัวบ่งชี้ของสกอ.ที ่2.3 
ระดับคณะ)  

5 คะแนน 
 

 
5 

2.4 ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรม ที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ 
หรือยุทธศาสตร์วิจัยของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ หรือความต้องการของสังคมใน
เขตจังหวัดกาฬสินธุ์ที่เกิดจากเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา
กับองค์กรภาครัฐหรือองค์กรภาคเอกชนทั้งในหรือต่างประเทศ (ตัวบ่งชี้ใหม่) 

 
 

5 คะแนน 
 

 
5 

เฉลี่ยรวมมาตรฐานที่ 2 4.26 
มาตรฐานที ่3 ด้านการบริการวชิาการ 

3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม (ตัวบ่งชี้ใหม่) 4 คะแนน  

ด าเนินการได้
ข้อ  
1-5 

ขาดข้อ 6, 7  

4 

เฉลี่ยรวมมาตรฐานที่ 3 4.00 

มาตรฐานที ่4 ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย  
4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย (ตัวบ่งชี้
ใหม่) 

5 คะแนน  

ด าเนินการได้
ข้อ  

1-4 และ  
ข้อ 6 

ขาดข้อ 5 

4 

เฉลี่ยรวมมาตรฐานที่ 4 4.00 
มาตรฐานที ่5 การบรหิารจดัการ 
5.1 จ านวนหลกัสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนควบคู่กับการท างาน (Work–  
Integrated Learning: WIL) หรือ ระบบสหกิจศึกษา (Co-operative 
Education: Co-op)  
(ตัวบ่งชี้ใหม่) 

5 คะแนน  ร้อยละ 100 5 

5.2 หลักสูตรที่ได้รับการขึ้นทะเบียนการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและ
มาตรฐาน   ตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2552 (TQR) (ตัว
บ่งชี้ใหม่) 

0 คะแนน  0 0 

5.3 อาจารยป์ระจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  
(ตัวบ่งชี้ของสกอ.ที่ 1.2 ระดับคณะ) 

4 คะแนน  
ร้อยละ 
39.13 

4.89 

5.4 อาจารยป์ระจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  
(ตัวบ่งชี้ของสกอ.ที่ 1.3 ระดับคณะ) 

4 คะแนน  
ร้อยละ  
13.04 

1.09 

5.5 การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน
และเอกลักษณ์ของคณะ  
(ตัวบ่งชี้ของสกอ.ที่ 5.1 ข้อ 1 - 6 ระดับคณะ) 5 คะแนน  

ด าเนินการได้
ข้อ  
2-4  

ขาดข้อ 1, 5, 
6 

3 

5.6 ระบบก ากบัติดตามการประกันคุณภาพ ในระดับอุดมศึกษา (ตัวบ่งชี้ใหม่)   5 คะแนน  ด าเนินการได้ 3 



 
 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
คะแนน
ประเมิน 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์           
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร 

ข้อ  
1-3 

ขาดข้อ 4, 5 
เฉลี่ยรวมมาตรฐานที่ 5 2.83 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ (17 ตัวบง่ชี้) 3.67 

 
 
ตารางวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ 
 การประเมินระดับคณะจะสะท้อนผลการด าเนินงานของผู้บริหารของคณะ ใน 4 พันธกิจ รวมทั้ง
ระบบการบริหารจัดการของคณะด้วย โดยแสดงเป็นค่าเฉลี่ยในแต่ละพันธกิจ นอกนั้นมีการวิเคราะห์แยกเป็น
ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ และผลลัพธ์ด้วย เพ่ือให้ผู้บริหารคณะได้น าไปใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงพัฒนา         
ดังตารางต่อไปนี้ 
 

มาตรฐาน 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
0.00 – 1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง

เร่งด่วน 
1.51 – 2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51 – 3.50 การด าเนินงานระดบัพอใช ้
3.51 – 4.50 การด าเนินงานระดบัด ี
4.51 – 5.00 การด าเนินงานระดบัดมีาก 

จ านวน 
ตัวบ่งชี้ 

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

 

1 5 - 4 4.18 4.07 การด าเนินงานระดับดี 

2 4 3.02 4 5 4.26 การด าเนินงานระดับดี 

3 1 - 4 - 4.00 การด าเนินงานระดับดี 

4 1 - 4 - 4.00 การด าเนินงานระดับดี 

5 6 2.99 3 2.50 2.83 การด าเนินงานระดับพอใช้ 

รวม 17 3 8 6   
คะแนนเฉล่ีย  3.00 3.75 3.89 3.67 การด าเนินงานระดับดี 

ผลการประเมิน  ระดับพอใช ้ ระดับด ี ระดับด ี ระดับดี  

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  



 
 

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 
วงรอบปีการศึกษา 2561 

 
หน่วยประเมิน คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
ผู้ประเมิน คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
 
มาตรฐานที่ 1 ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน  

มาตรฐาน
ที ่

รายการ ผลประเมินตนเอง 
ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

....1...... 
 

ตัวบ่งชี้ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
(ตัวบ่งชี้ของสกอ.ที่ 1.1 ระดับคณะ) 
 
ข้อค้นพบ 
ด าเนินการได้ ......3.36......คะแนน ดังนี้ 
      คณะมีหลักสูตรระดับปริญญาตรี จ านวน 6 
หลักสูตร และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน   
1 หลักสูตร รวมทั้งหมด 7 หลักสูตร มีคะแนนรวม 
จากผลการประเมินของคณะกรรมการระดับหลักสูตร 
ทุกหลักสูตร เท่ากับ 23.52 และคะแนนเฉลี่ย  
เท่ากับ 3.36 
 
                           = 3.36 
 
              คะแนนที่ได้ = 3.36 คะแนน 
 
     มีหลักสูตรที่มีคะแนนจากผลประเมินของ
คณะกรรมการระดับหลักสูตร ไม่ถึง 3.01 จ านวน 1 
หลักสูตร คือสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คะแนน 
2.52 โดยในตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ร้อยละของบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรีที่ได้งานท า หรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี มีการส ารวจบัณฑิตไม่ถึง ร้อยละ 70   
ส่งผลให้ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ได้ 0 คะแนน  
 
ข้อเสนอแนะ 
    คณะควรก ากับติดตามให้ทุกหลักสูตรส ารวจ 
ข้อมูลการภาวะได้งานท าของบัณฑิตปริญญาตรี และ
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่
ก าหนด และทันตามก าหนดเวลา 

23.52 
7 

ค่าเป้าหมาย 
ผลสัมฤทธิ์ : 
 .....3.45...... คะแนน 
 
ผลการประเมิน 
ตนเองผลสัมฤทธิ์ 
 : .....3.36.... คะแนน 
 
คะแนนการประเมิน
ตนเอง : 
 .....3.36..... คะแนน 
 
การบรรลุเป้าหมาย 
      บรรลุ 
  ไม่บรรลุ 
 

 
 
 
 
ผลการประเมิน 
ผลสัมฤทธิ์ 
 : ....3.36... คะแนน 
 
คะแนนการประเมิน 
ของกรรมการ : 
 .....3.36.....คะแนน 
 
การบรรลุเป้าหมาย 
      บรรลุ 
  ไม่บรรลุ 
 



 
 

 

  



 
 

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 

วงรอบปีการศึกษา 2561 
 

หน่วยประเมิน คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
ผู้ประเมิน คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
 
มาตรฐานที่ 1 ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน  
 

มาตรฐาน
ที ่

รายการ ผลประเมินตนเอง 
ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

....1...... 
 

ตัวบ่งชี้ 1.2 การส่งเสริมทักษะความสามารถด้าน 
การสื่อสารภาษาและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตามอัตลักษณ์ของบัณฑิตคณะ (ตัวบ่งชี้ใหม่) 
 
ข้อค้นพบ 
ด าเนินการได้ ......3...... ข้อ ดังนี้ 
       มีแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (ปรับแผนกลางปี) แต่ยังไม่มี
วัตถุประสงค์ในการสร้างอัตลักษณ์ที่ชัดเจน และ
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ไมค่รบถ้วน 
       มีการด าเนินโครงการที่ส่งเสริมการเรียนรู้ 
ทักษะด้านภาษาและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ     
ให้นักศึกษา จ านวน 4 โครงการ และมีการ
ด าเนินงานตามแผนที่ก าหนดไว้อย่างครบถ้วน 
       มีการส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าประกวด
หรือแข่งขัน และเข้าร่วมกิจกรรมการแสดงเพ่ือ
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษและ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
       ไม่มีการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์
ของแผน รวมถึงไม่มีการน าผลการประเมินไป
ปรับปรุง 
        
ข้อเสนอแนะ 
     ควรระบุวัตถุประสงค์ของแผนในการสร้าง 
อัตลักษณ์ให้ชัดเจน มีตัวชี้วัดที่ครอบคลุม และ
สามารถประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ

ค่าเป้าหมาย 
ผลสัมฤทธิ์ : 
 .......4.... คะแนน 
 
ผลการประเมิน 
ตนเองผลสัมฤทธิ์ 
 : .....3.... คะแนน 
 
คะแนนการประเมิน
ตนเอง : 
 .....3..... คะแนน 
 
การบรรลุเป้าหมาย 
      บรรลุ 
  ไม่บรรลุ 
 

 
 
 
 
ผลการประเมิน 
ผลสัมฤทธิ์ 
 : ....2... คะแนน 
 
คะแนนการประเมิน 
ของกรรมการ : 
 .....2.....คะแนน 
 
การบรรลุเป้าหมาย 
      บรรลุ 
  ไม่บรรลุ 
 



 
 

แผนและโครงการได้อย่างครบถ้วน 
 

  



 
 

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 
วงรอบปีการศึกษา 2561 

 
หน่วยประเมิน คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
ผู้ประเมิน คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
 
มาตรฐานที่ 1 ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน  

มาตร 
ฐานที่ 

รายการ ผลประเมินตนเอง 
ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

....1.... 
 

ตัวบ่งชี้ 1.3 ผลงานนักศึกษาที่มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือ
นวัตกรรมการหรือโครงการ (ตัวบ่งชี้ใหม่) 
 
ข้อค้นพบ 
ด าเนินการได้ ......5......คะแนน ดังนี้ 
      คณะมีนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ทั้งระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ดังนี้ 
      - นักศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 6 สาขาวิชา ประกอบด้วย 

        1. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  จ านวน 114 คน 
2. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์       จ านวน 59 คน 
3. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป จ านวน 81 คน 

             4. สาขาวิชาภาษาไทย            จ านวน 124 คน 
   5. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ        จ านวน 67 คน 

              6. สาขาวิชาคณิตศาสตร์        จ านวน 99 คน 
- รวมปริญญาตรี                         จ านวน 544 คน 
- นักศึกษาระดับปริญญาโท            จ านวน 37 คน 
รวมทั้งหมด                             จ านวน 581 คน 

       มีนักศึกษาที่ท าวิจัยหรือโครงการ จ านวน 518 คน (518 เรื่อง) 
        
                          X100 = 89.00 
 
 
                          X5 = 8.90 
 
              คะแนนที่ได้ = 5 คะแนน 
 
ข้อเสนอแนะ   
      ควรส่งเสริมให้นักศึกษาระดับปริญญาโท จัดท าบทความวิชาการจาก
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่สนใจ ที่สามารถส่งตีพิมพ์ใน
ลักษณะใดลักษณะหนึ่งได้ 

518 
581 

89.00 
50 

ค่าเป้าหมาย 
ผลสัมฤทธิ์ : 
 .......5......... คะแนน 
 
ผลการประเมิน 
ตนเองผลสัมฤทธิ์ 
 : ร้อยละ...119.30... 
 
คะแนนการประเมิน
ตนเอง : 
 ........5........ 
คะแนน 
 
การบรรลุเป้าหมาย 
  บรรลุ 
      ไม่บรรล ุ
 

 
 
 
 
ผลการประเมิน 
ผลสัมฤทธิ์ 
 : ร้อยละ....89.00...  
 
คะแนนการประเมิน 
ของกรรมการ : 
 ........5.......คะแนน 
 
 
การบรรลุเป้าหมาย 
   บรรลุ 
      ไม่บรรล ุ
 



 
 

 
  



 
 

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 
วงรอบปีการศึกษา 2561 

 
หน่วยประเมิน คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
ผู้ประเมิน คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
 
มาตรฐานที่ 1 ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน  
 

มาตรฐาน
ที ่

รายการ ผลประเมินตนเอง 
ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

....1...... 
 

ตัวบ่งชี้ 1.5 ระบบและกลไกการบริการนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีของคณะ (ตัวบ่งชี้ของสกอ.ที่ 1.5 
ระดับคณะ) 
 
ข้อค้นพบ 
ด าเนินการได้ .......6......ข้อ  ดังนี้ 
      มีผลการประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรม
และการจัดบริการในข้อ 1-3 ทั้ง 3 ด้าน ดังนี้ 
   1. ด้านการบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและ
การใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะ เท่ากับ 4.21                            
   2. ด้านการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ 
กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลา
และนอกเวลาแก่นักศึกษา เท่ากับ 4.46  
   3. ด้านการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือ      
การท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา     
เท่ากับ 4.24 
 
ข้อเสนอแนะ   
   ควรปรับปรุงประเด็นการประเมินด้านการให้ข้อมูล 
ของหน่วยงานที่ให้บริการในบางประเด็นให้ชัดเจน 
 

ค่าเป้าหมาย 
ผลสัมฤทธิ์ : 
 .....6..... ข้อ 
 
ผลการประเมิน 
ตนเองผลสัมฤทธิ์ 
 : .....5.....คะแนน 
 
คะแนนการประเมิน
ตนเอง : 
 .......5......คะแนน 
 
การบรรลุเป้าหมาย 
    บรรลุ 
        ไม่บรรลุ 
 

 
 
 
 
ผลการประเมิน 
ผลสัมฤทธิ์ 
 : .....5......คะแนน 
 
คะแนนการประเมิน 
ของกรรมการ : 
 .......5......คะแนน 
 
การบรรลุเป้าหมาย 
       บรรลุ 
            ไม่บรรล ุ
 

 



 
 

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 

วงรอบปีการศึกษา 2561 
 

หน่วยประเมิน คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
ผู้ประเมิน คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
 
มาตรฐานที่ 1 ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน  
 

มาตรฐาน
ที ่

รายการ ผลประเมินตนเอง 
ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

....1...... 
 

ตัวบ่งชี้  1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
(ตัวบ่งชี้ใหม่) 
 
ข้อค้นพบ 
ด าเนินการได้ ......6......ข้อ ดังนี้ 
      มีการจัดท าแผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา โดยนักศึกษา 
มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนและการจัดกิจกรรมที่
ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ตามกรอบ TQF ทักษะศตวรรษที่ 21 ทักษะ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต และการประกันคุณภาพ 
      มีการประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 
ของแผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษา และน าไปปรับปรุง
เป็นแผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษา ปีการศึกษา 2562  
 
ข้อเสนอแนะ   
    ควรปรับปรุงวัตถุประสงค์ของแผนพัฒนากิจกรรม
นักศึกษา ให้สามารถประเมินวัตถุประสงค์ของ
แผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษาของคณะ ได้อย่าง
ชัดเจน 
 
 

ค่าเป้าหมาย 
ผลสัมฤทธิ์ : 
 ......4....... คะแนน 
 
ผลการประเมิน 
ตนเองผลสัมฤทธิ์ 
 : .....5..... คะแนน 
 
คะแนนการประเมิน
ตนเอง : 
 .......5.... คะแนน 
 
การบรรลุเป้าหมาย 
 บรรล ุ
     ไม่บรรลุ 
 

 
 
 
 
ผลการประเมิน 
ผลสัมฤทธิ์ 
 : ....5..... คะแนน 
 
คะแนนการประเมิน 
ของกรรมการ : 
 ......5......คะแนน 
 
การบรรลุเป้าหมาย 
  บรรลุ 
      ไม่บรรล ุ
 



 
 

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 
วงรอบปีการศึกษา 2561 

 
หน่วยประเมิน คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
ผู้ประเมิน คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
 
มาตรฐานที่ 2 ด้านการวิจัยและนวัตกรรม 
 

มาตรฐาน
ที ่

รายการ ผลประเมินตนเอง 
ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

....2...... 
 

ตัวบ่งชี้  2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนา
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์นวัตกรรม (ตัวบ่งชี้ของ
สกอ. ที่ 2.1 ระดับคณะ) 
 
ข้อค้นพบ 
ด าเนินการได้ .....4.....คะแนน ดังนี้ 
   1. มีระบบสารสนเทศ โดยใช้ระบบสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัย โดยเชื่อมต่อผ่านเว็บคณะ  
   2. มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัย, 
ห้องปฏิบัติการ, ห้องสมุด, สิ่งอ านวยความสะดวก,
กิจกรรมส่งเสริมงานวิจัย 
   3. มีการจัดสรรงบประมาณ ประจ าปี 2561  
ทั้งงบภายใน จากเงินรายได้ และงบประมาณ 
   4. มีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการเผยแพร่
ผลงานวิจัย 
   5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ และยกย่อง 
 
ข้อเสนอแนะ 
    ควรด าเนินการตามระบบที่ก าหนดในการคุ้มครอง
สิทธิของงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ 
 
 

ค่าเป้าหมาย 
ผลสัมฤทธิ์ : 
 ......5.... คะแนน 
 
ผลการประเมิน 
ตนเองผลสัมฤทธิ์ 
 : .....4.... คะแนน 
 
คะแนนการประเมิน
ตนเอง : 
 ........4.. คะแนน 
 
การบรรลุเป้าหมาย 
      บรรลุ 
  ไม่บรรลุ 
 

 
 
 
 
ผลการประเมิน 
ผลสัมฤทธิ์ 
 : ....4... คะแนน 
 
คะแนนการประเมิน 
ของกรรมการ : 
 .....4.....คะแนน 
 
การบรรลุเป้าหมาย 
      บรรลุ 
  ไม่บรรลุ 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 
วงรอบปีการศึกษา 2561 

 
หน่วยประเมิน คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
ผู้ประเมิน คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
 
มาตรฐานที่ 2 ด้านการวิจัยและนวัตกรรม 
 

มาตรฐาน
ที ่

รายการ ผลประเมินตนเอง 
ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

....2...... 
 

ตัวบ่งชี้  2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ (ตัวบ่งชี้ของสกอ.ที่ 2.2 ระดับคณะ) 
 
ข้อค้นพบ 
ด าเนินการได้ .....3.02.......คะแนน ดังนี้ 
     ทุนจากภายในสถาบัน งบประมาณแผ่นดิน + 
งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ (วิจัยสถาบัน) 
 

สัดส่วนเงินสนับสนุน 
 
                       =   15,104 
 
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
               
      X5  = 3.02 
 
              คะแนนที่ได้ = 3.02  คะแนน 
 

หมายเหตุ จ านวนเงินงบประมาณสนับสนุน
โครงการวิจัยตามสัดส่วนของนักวิจัย 
 
ข้อเสนอแนะ 
     - 

694,780 
46 

15,104 
25,000 

ค่าเป้าหมาย 
ผลสัมฤทธิ์ : 
 ......4.... คะแนน 
 
ผลการประเมิน 
ตนเองผลสัมฤทธิ์ 
 : .....4.61.... คะแนน 
 
คะแนนการประเมิน
ตนเอง : 
 ......4.61.... คะแนน 
 
การบรรลุเป้าหมาย 
     บรรลุ 
         ไม่บรรลุ 
 

 
 
 
 
ผลการประเมิน 
ผลสัมฤทธิ์ 
 : ...3.02.... คะแนน 
 
คะแนนการประเมิน 
ของกรรมการ : 
 ....3.02....คะแนน 
 
การบรรลุเป้าหมาย 
      บรรลุ 
  ไม่บรรลุ 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 
วงรอบปีการศึกษา 2561 

 
หน่วยประเมิน คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
ผู้ประเมิน คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
 
มาตรฐานที่ 2 ด้านการวิจัยและนวัตกรรม 
 

มาตรฐาน
ที ่

รายการ ผลประเมินตนเอง 
ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

....2...... 
 

ตัวบ่งชี้  2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ า
และนักวิจัย (ตัวบ่งชี้ของสกอ.ที่ 2.3 ระดับคณะ) 
 
ข้อค้นพบ 
ด าเนินการได้ .......5.....คะแนน ดังนี้ 
     ผลการด าเนินงาน (ผลงานทางวิชาการ) 
        จ านวน 48 บทความ 
        TCI 1 =  1   บทความ 
        Proceeding =  47  บทความ 
    ผลรวมค่าน้ าหนักบทความวิจัย เท่ากับ 10.20 
จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยทั้งหมด 
เท่ากับ 46 คน 
 
                          X100 = 22.17 
 
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 
                          X5 = 5.54 
 
              คะแนนที่ได้ = 5 คะแนน 
ข้อเสนอแนะ 
     - 

10.20 
46 

22.17 
20 

ค่าเป้าหมาย 
ผลสัมฤทธิ์ : 
 ......5.... คะแนน 
 
ผลการประเมิน 
ตนเองผลสัมฤทธิ์ 
 : ร้อยละ....21.28.... 
 
คะแนนการประเมิน
ตนเอง : 
 ......5...... คะแนน 
 
การบรรลุเป้าหมาย 
  บรรลุ 
       ไม่บรรล ุ
 

 
 
 
 
ผลการประเมิน 
ผลสัมฤทธิ์ 
 : ร้อยละ....22.17... 
 
คะแนนการประเมิน 
ของกรรมการ : 
 .....5.....คะแนน 
 
การบรรลุเป้าหมาย 
  บรรลุ 
       ไม่บรรล ุ
 

 
 
 
 
 
 



 
 

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 
วงรอบปีการศึกษา 2561 

 
หน่วยประเมิน คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
ผู้ประเมิน คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
 
มาตรฐานที่ 2 ด้านการวิจัยและนวัตกรรม 
 

มาตรฐาน
ที ่

รายการ ผลประเมินตนเอง 
ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

....2...... 
 

ตัวบ่งชี้  2.4 ผลงานผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
หรือนวัตกรรมที่ตอบยุทธศาสตร์ชาติ หรือ
ยุทธศาสตร์วิจัยของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  
หรือความต้องการของสังคมในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์  
ที่เกิดจากเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษากับองค์กรภาครัฐ หรือองค์กร
ภาคเอกชนทั้งในหรือต่างประเทศ (ตัวบ่งชี้ใหม่) 
 
ข้อค้นพบ 
      รายงานการวิจัยของ นางสาวนคินทร พัฒนชัย 
เรื่อง การคัดเลือกปัจจัยเสี่ยงของโรคความดันโลหิต
สูงด้วยฟัซซีเอนโทรปีร่วมกับเครื่องจักรเรียนรู้เอ็กซ์-
ทรีม กรณีศึกษา: เขตพ้ืนที่อ าเภอนามนและอ าเภอ
สมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
      โดยเครือข่ายร่วมจัดท าโรงพยาบาลอ าเภอ
สมเด็จ และโรงพยาบาลอ าเภอเขาวง 
 
                          X100 = 20.00 
 
                   
        X5 = 5 
 
         คะแนนที่ได้ = 5 คะแนน                           

1 
5 

20.00 
20 

ค่าเป้าหมาย 
ผลสัมฤทธิ์ : 
 .....5..... คะแนน 
 
ผลการประเมิน 
ตนเองผลสัมฤทธิ์ 
 : .....5...... คะแนน 
 
คะแนนการประเมิน
ตนเอง : 
 ........5..... คะแนน 
 
การบรรลุเป้าหมาย 
  บรรลุ 
       ไม่บรรล ุ
 

 
 
 
 
ผลการประเมิน 
ผลสัมฤทธิ์ 
 : ....5... คะแนน 
 
คะแนนการประเมิน 
ของกรรมการ : 
 ......5.....คะแนน 
 
การบรรลุเป้าหมาย 
  บรรลุ 
       ไม่บรรล ุ
 

 
 
 
 
 
 



 
 

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 
วงรอบปีการศึกษา 2561 

 
หน่วยประเมิน คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
ผู้ประเมิน คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
 
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริการวิชาการ 
 

มาตรฐาน
ที ่

รายการ ผลประเมินตนเอง 
ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

....3...... 
 

ตัวบ่งชี้  3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 
(ตัวบ่งชี้ใหม่)            
 
ข้อค้นพบ 
ด าเนินการได้ .....5.......ข้อ ดังนี้ 
  1. แผนบริการจัดการ ประจ าปีการศึกษา มี
โครงการ จ านวน 6 โครงการ 
  2. โครงการบริการมีประโยชน์ต่อนักศึกษาและ
สังคม 
  3. มีโครงการบริการวิชาการแบบให้เปล่าทั้งหมด 
  4. มีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการเผยแพร่  
ผลงานวิจัย 
  5. คณะมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมใน   
ระดับสถาบัน 
 
ข้อเสนอแนะ 
1. ควรน าผลการประเมินความส าเร็จ                         
    ตามตัวบ่งชี้ น าเสนอคณะกรรมการประจ าคณะ  
    เพ่ือรับฟังข้อเสนอแนะ 
2. การท า Improvement Plan จากการน าเสนอ 
   ข้อ 6 ในการบริการวิชาการบริการมีประโยชน์ต่อ   
   นักศึกษาและสังคม       

ค่าเป้าหมาย 
ผลสัมฤทธิ์ : 
 .....4..... คะแนน 
 
ผลการประเมิน 
ตนเองผลสัมฤทธิ์ 
 : .....4.... คะแนน 
 
คะแนนการประเมิน
ตนเอง : 
 .......4.... คะแนน 
 
การบรรลุเป้าหมาย 
  บรรลุ 
       ไม่บรรล ุ
 

 
 
 
 
ผลการประเมิน 
ผลสัมฤทธิ์ 
 : .....4.....คะแนน 
 
คะแนนการประเมิน 
ของกรรมการ : 
 .......4......คะแนน 
 
การบรรลุเป้าหมาย 
  บรรลุ 
       ไม่บรรล ุ
 

 
 
 
 
 
 



 
 

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 
วงรอบปีการศึกษา 2561 

 
หน่วยประเมิน คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
ผู้ประเมิน คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
 
มาตรฐานที่ 4 ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
 

มาตรฐาน
ที ่

รายการ ผลประเมินตนเอง 
ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

....4...... 
 

ตัวบ่งชี้  4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุง 
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย (ตัวบ่งชี้ใหม่)            
 
ข้อค้นพบ 
ด าเนินการได้ .....5...... ข้อ ดังนี้ 
   1. มีระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
   2. มีแผนงานด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
   3. มีแผนงานและโครงการท านุบ ารุงบูรณาการกับ   
การเรียนสอน 
   4. มีการประเมินผลความส าเร็จตามตัวชี้วัด 
   5. มีการเผยแพร่กิจกรรม 
 
ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีการจัดท า Improvement Plan 
 
 
                          
 
 
 
 
 

ค่าเป้าหมาย 
ผลสัมฤทธิ์ : 
 ......5.... คะแนน 
 
ผลการประเมิน 
ตนเองผลสัมฤทธิ์ 
 : .....5.... คะแนน 
 
คะแนนการประเมิน
ตนเอง : 
 ......5..... คะแนน 
 
การบรรลุเป้าหมาย 
  บรรลุ 
       ไม่บรรล ุ
 

 
 
 
 
ผลการประเมิน 
ผลสัมฤทธิ์ 
 : ....4…..คะแนน 
 
คะแนนการประเมิน 
ของกรรมการ : 
 .......4.....คะแนน 
 
การบรรลุเป้าหมาย 
       บรรลุ 
   ไม่บรรลุ 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 
วงรอบปีการศึกษา 2561 

 
หน่วยประเมิน คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
ผู้ประเมิน คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
 
มาตรฐานที่ 5 ด้านบริหารจัดการ 
 

มาตรฐาน
ที ่

รายการ ผลประเมินตนเอง 
ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

....5...... 
 

ตัวบ่งชี้  5.1  จ านวนหลักสูตรที่มีการจัดการเรียน
การสอนควบคู่กับการท างาน (Work Integrated 
Learning: WIL) หรือระบบสหกิจศึกษา 
(Co-operative  Education:Co-op) 
(ตัวบ่งชี้ใหม่) 
 
ข้อค้นพบ 
ด าเนินการได้ ......5......คะแนน ดังนี้ 

      คณะมีหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนควบคู่กับ
การท างาน (Work Integrated Learning: WIL) 
จ านวน 7 หลักสูตร คิดเป็น 
 
                          X100 = 100 
 
                   
        X5 = 16.67 
 
        คะแนนที่ได้ = 5 คะแนน 
 
ข้อเสนอแนะ   
     - 
 

7 
7 

100 
30 

ค่าเป้าหมาย 
ผลสัมฤทธิ์ : 
 .......5...... คะแนน 
 
ผลการประเมิน 
ตนเองผลสัมฤทธิ์ 
 : .....5..... คะแนน 
 
คะแนนการประเมิน
ตนเอง : 
 ......5...... คะแนน 
 
การบรรลุเป้าหมาย 
  บรรลุ 
      ไม่บรรล ุ
 

 
 
 
 
ผลการประเมิน 
ผลสัมฤทธิ์ 
 : ....5..... คะแนน 
 
คะแนนการประเมิน 
ของกรรมการ : 
 .....5.......คะแนน 
 
การบรรลุเป้าหมาย 
  บรรลุ 
      ไม่บรรล ุ
 

 
 
 
 
 
 



 
 

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 
วงรอบปีการศึกษา 2561 

 
หน่วยประเมิน คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
ผู้ประเมิน คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
 
มาตรฐานที่ 5 ด้านบริหารจัดการ 
 

มาตร 
ฐานที่ 

รายการ ผลประเมินตนเอง 
ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

....5.... 
 

ตัวบ่งชี้ 5.2   หลักสูตรที่ได้รับการขึ้นทะเบียนการเผยแพร่หลักสูตรที่มี
คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2552 (TQR) (ตัวบ่งชี้ใหม่) 
 
 
ข้อค้นพบ 
ด าเนินการได้ ....ร้อยละ 0.......  
      ไม่มีหลักสูตรที่ได้รับการขึ้นทะเบียน TQR 
 
 
ข้อเสนอแนะ   

  ควรมีแผนการเตรียมการขึ้นทะเบียน TQR ของหลักสูตร ที่พิจารณา
จากหลักสูตรที่มีผลการประเมินย้อนหลัง 2 ปี ติดต่อกัน ได้คะแนนอยู่ใน
ระดับดี แต่ควรพิจารณาเฉพาะหลักสูตรที่ได้คะแนนสูงกว่า 3.50        
เป็นต้นไป 

 
 
 
 
 

 

ค่าเป้าหมาย 
ผลสัมฤทธิ์ : 
 .......0......... คะแนน 
 
ผลการประเมิน 
ตนเองผลสัมฤทธิ์ 
 : ร้อยละ......0........  
 
คะแนนการประเมิน
ตนเอง : 
 ........0........คะแนน 
 
การบรรลุเป้าหมาย 
        บรรล ุ
   ไม่บรรลุ 
 

 
 
 
 
ผลการประเมิน 
ผลสัมฤทธิ์ 
 : ร้อยละ......0.......  
 
คะแนนการประเมิน 
ของกรรมการ : 
 ........0.......คะแนน 
 
การบรรลุเป้าหมาย 
      บรรล ุ
  ไม่บรรลุ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 
วงรอบปีการศึกษา 2561 

 
หน่วยประเมิน คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
ผู้ประเมิน คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
 
มาตรฐานที่ 5 ด้านบริหารจัดการ 
 

มาตรฐาน
ที ่

รายการ ผลประเมินตนเอง 
ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

....5...... 
 

ตัวบ่งชี้  5.3 อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
(ตัวบ่งชี้ของสกอ.ที่ 1.2 ระดับคณะ) 
 
ข้อค้นพบ 
ด าเนินการได้ ......4.89......คะแนน ดังนี้ 
      คณะมีอาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก 
จ านวน 18 คน จากอาจารย์ประจ าทั้งหมด 46 คน 
คิดเป็นร้อยละ 39.13 
หลักสูตร คิดเป็น 
 
                          X100 = 39.13 
 
                   
        X5 = 4.89 
 

 
คะแนนที่ได้ = 4.89 คะแนน 
 
 
ข้อเสนอแนะ   
      - 
 
 

18 
46 

39.13 
40 

ค่าเป้าหมาย 
ผลสัมฤทธิ์ : 
 .....4.22...... คะแนน 
 
ผลการประเมิน 
ตนเองผลสัมฤทธิ์ 
 : ร้อยละ.....37.77....  
 
คะแนนการประเมิน
ตนเอง : 
 .....4.72 ..... คะแนน 
 
การบรรลุเป้าหมาย 
  บรรลุ 
      ไม่บรรล ุ
 

 
 
 
 
ผลการประเมิน 
ผลสัมฤทธิ์ 
 : ร้อยละ....39.13...  
 
คะแนนการประเมิน 
ของกรรมการ : 
 .....4.89......คะแนน 
 
การบรรลุเป้าหมาย 
  บรรลุ 
      ไม่บรรล ุ
 

 
 
 
 
 



 
 

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 
วงรอบปีการศึกษา 2561 

 
หน่วยประเมิน คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
ผู้ประเมิน คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
 
มาตรฐานที่ 5 ด้านบริหารจัดการ 
 

มาตรฐาน
ที ่

รายการ ผลประเมินตนเอง 
ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

....5...... 
 

ตัวบ่งชี้  5.4  อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ (ตัวบ่งชี้ของสกอ.ที่ 1.3 ระดับคณะ) 
 
ข้อค้นพบ 
ด าเนินการได้ ......1.09......คะแนน ดังนี้ 
      คณะมีอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์จ านวน 6 คน จากอาจารย์
ประจ าทั้งหมด 46 คน คิดเป็นร้อยละ 13.04 
เป็น 
 
                          X100 = 13.04 
 
                   
        X5 = 1.09 
 
 

     

คะแนนที่ได้ = 1.09 คะแนน 
 
 
ข้อเสนอแนะ   
     - 
 

6 
46 

13.04 
60 

ค่าเป้าหมาย 
ผลสัมฤทธิ์ : 
 .....4...... คะแนน 
 
ผลการประเมิน 
ตนเองผลสัมฤทธิ์ 
 : ร้อยละ....13.33.....  
 
คะแนนการประเมิน
ตนเอง : 
 .....1.48 ..... คะแนน 
 
การบรรลุเป้าหมาย 
      บรรลุ 
  ไม่บรรลุ 
 

 
 
 
 
ผลการประเมิน 
ผลสัมฤทธิ์ 
 : ร้อยละ....13.04....  
 
คะแนนการประเมิน 
ของกรรมการ : 
 .....1.09......คะแนน 
 
การบรรลุเป้าหมาย 
      บรรลุ 
  ไม่บรรลุ 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 
วงรอบปีการศึกษา 2561 

 
หน่วยประเมิน คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
ผู้ประเมิน คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
 
มาตรฐานที่ 5 ด้านบริหารจัดการ 
 

มาตรฐาน
ที ่

รายการ ผลประเมินตนเอง 
ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

....5...... 
 

ตัวบ่งชี้  5.5 การบริหารของคณะเพ่ือการก ากับ 
ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและ 
เอกลักษณ์ของคณะ (ตัวบ่งชี้ของสกอ.ที่ 5.1  
ข้อ 1 - 6 ระดับคณะ) 
 
ข้อค้นพบ 
ด าเนินการได้ ......3.....ข้อ ดังนี้ 
    1. ไม่ผ่านการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนา
คณะฯ ระยะ 4 ปี (2562-2565) จากผลการวิเคราะห์ 
SWOT มีการวิเคราะห์ความเชื่อมโยง และความ
สอดคล้องกับแผนต่าง ๆ แต่ไม่มีการวิเคราะห์ความ
สอดคล้องของวิสัยทัศน์คณะ กลุ่มสถาบัน และ
เอกลักษณ์ของคณะ และน าไปจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
    2. มีการด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน 
ประกอบด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร ทั้ง 7 
หลักสูตร มีการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและคุ้มทุน 
    3. มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงของคณะ มี
ความเสี่ยง 2 ด้าน คือ 1) ความเสียงด้านทรัพยากร 
และ 2) ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของ
คณะ และเมื่อจัดท ากิจกรรมและโครงการเกี่ยวกับ 
การบริหารความเสียงแล้ว ปรากฏว่ามีความเสียงบาง
เรื่องลดลง 

ค่าเป้าหมาย 
ผลสัมฤทธิ์ : 
 .....6..... ข้อ 
 
ผลการประเมิน 
ตนเองผลสัมฤทธิ์ 
 : .....6..... ข้อ 
 
คะแนนการประเมิน
ตนเอง : 
 .......5...... คะแนน 
 
การบรรลุเป้าหมาย 
  บรรล ุ
      ไม่บรรล ุ
 

 
 
 
 
ผลการประเมิน 
ผลสัมฤทธิ์ 
 : ......3...... ข้อ 
 
คะแนนการประเมิน 
ของกรรมการ : 
 .......3...... คะแนน 
 
การบรรลุเป้าหมาย 
      บรรลุ 
  ไม่บรรลุ 
 

 

 
 
 
 



 
 

 
มาตรฐาน

ที ่
รายการ ผลประเมินตนเอง 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

     4. คณบดีบริหารด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่าง
ครบถ้วนทั้ง 10 ประการ มีข้อมูลหลักฐานประกอบ
ทุกประเด็น 
    5. ไม่ผ่าน เนื่องจากไม่มีการก ากับติดตามผลการ
ด าเนินงานตามแผนการบริหารและบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุน นอกจากนี้แผนดังกล่าวยัง
จัดท าไม่ถูกต้อง และไม่ครอบคลุมหลายประเด็น 
 
ข้อเสนอแนะ 
    1. ควรปรับปรุงกระบวนการจัดท าแผนกลยุทธ ซึ่ง
ทางคณะเรียกว่า แผนปฏิบัติราชการด้านการพัฒนา
คณะฯ ระยะ 4 ปี (2562-2565) โดยต้องมีการ
วิเคราะห์และเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะฯ และ
ควรสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะฯ รวมทั้ง
สอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะฯ 
ให้ชัดเจน  
    2. มีการวิเคราะห์ให้ข้อมูล unit cost ของ
หลักสูตรที่ด าเนินการเรียนการสอนในปีการศึกษา 
2560 แต่ควรมีการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการ
บริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพประสิทธิผลในการผลิต
บัณฑิตและโอกาสในการแข่งขัน โดยพิจารณาข้อมูล 
Unit cost ที่ก าหนดไว้ใน มคอ.2 และผลผลิตในแต่
ละหลักสูตรรวมทั้งโอกาสในการแข่งขันกับหลักสูตร
ต่าง ๆ ของสถาบันอ่ืนที่มีการเปิดสอนหลักสูตร
เดียวกันหรือใกล้เคียงกันด้วย 
    3. ควรพิจารณาปรับปรุงการจัดแผนบริหารความ
เสี่ยงและมีการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงไว้ในแผน
ให้ชัดเจนทั้งความเสี่ยงระดับสูงและระดับสูงมาก ที่
จะต้องมีการจัดท ากิจกรรมหรือโครงการเพ่ือป้องกัน
ความเสี่ยงให้ชัดเจน 
    4. การรายงานผลการบริหารด้วยหลักธรรมาภิ
บาลทั้ง 10 ประการควรรายงานผลของคณบดีในแต่
ละประเด็นแล้วมีตัวอย่างข้อมูลหลักฐานประกอบให้
ชัดเจนทุกประเด็น 
    5. การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผน

  



 
 

บริหารและพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุน ควรมีการก ากับติดตามและน าเข้าสู่การ
พิจารณาของกรรมการบริหารคณะ โดยพิจารณาเป็น
ระยะ ๆ เพ่ือประโยชน์ในการปรับปรุงแก้ไขให้
สามารถด าเนินการได้ตามแผนที่ก าหนดไว้ และที่
ส าคัญแผนดังกล่าวต้องจัดท าให้ถูกต้องมีข้อมูลที่เป็น
ปัจจุบันตามระยะเวลาของแผนที่ก าหนดไว้ โดย
อาจจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 1. ส่วนน าที่เป็น
สภาพของคณะข้อมูลบุคลากรทั้งสายวิชาการและ
สายสนับสนุน 2. ส่วนของแผนบริหารบุคลากรและ 
3. ส่วนของแผนพัฒนาบุคลากร ในส่วนที่ 2 และ 3 
ต้องคลอบคลุมบุคลากรในคณะทุกคนทุกฝ่าย และ
ต้องระบุให้ชัดเจนส าหรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรทุกหลักสูตรด้วย เพื่อน าไปเป็นข้อมูล
ประกอบการประเมินในระดับหลักสูตรต่อไป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 
วงรอบปีการศึกษา 2561 

 
หน่วยประเมิน คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
ผู้ประเมิน คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
 
มาตรฐานที่ 5 ด้านบริหารจัดการ 

มาตรฐาน
ที ่

รายการ ผลประเมินตนเอง 
ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

....5...... 
 

ตัวบ่งชี้ 5.6  ระบบก ากับติดตามการประกันคุณภาพ 
ในระดับอุดมศึกษา (ตัวบ่งชี้ใหม่) 
 
ข้อค้นพบ 
ด าเนินการได้ .......3...... ข้อ ดังนี้ 
      1. มีระบบและกลไกในการด าเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษาของหลักสูตรและคณะให้เป็นไป
ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา โดย
ก าหนดไว้ในคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับคณะ 
     2. มีคณะกรรมการท าหน้าที่ก ากับติดตามการ
ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร
และคณะ 
     3. มีการจัดสรรงบประมาณและบุคลากร รวมทั้ง
วัสดุครุภัณฑ์เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของ
หลักสูตรและคณะ โดยระบุไว้ในแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี 2561 
    4. ไม่ผ่าน เนื่องจากไม่มีการน าผลการประเมิน
คุณภาพระดับหลักสูตรและระดับที่เป็นผลการ
ประเมินในปีการศึกษา 2560 เข้าสู่การพิจารณาของ
คณะกรรมการประจ าคณะ 
     5. ไม่ผ่าน เนื่องจากไม่มีการน าผลประเมินและ
ข้อเสนอแนะจากกรรมการประจ าคณะมาจัดท า
แผนพัฒนาคุณภาพ เพราะไม่มีโครงการด าเนินการใน
ข้อ 4  
 
   ข้อเสนอแนะ   

1. ควรพิจารณาท าความเข้าใจเกี่ยวกับระบบและ
กลไกการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ระบบ หมายถึง 

ค่าเป้าหมาย 
ผลสัมฤทธิ์ : 
 .......5......... คะแนน 
 
ผลการประเมิน 
ตนเองผลสัมฤทธิ์ 
 : ......5........ ข้อ 
 
คะแนนการประเมิน
ตนเอง : 
 ........5........ คะแนน 
 
การบรรลุเป้าหมาย 
  บรรลุ 
      ไม่บรรล ุ
 

 
 
 
 
ผลการประเมิน 
ผลสัมฤทธิ์ 
 : ......3....... ข้อ 
 
คะแนนการประเมิน 
ของกรรมการ : 
 ........3....... คะแนน 
 
การบรรลุเป้าหมาย 
      บรรล ุ
  ไม่บรรลุ 
 



 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานจะต้องปรากฏให้ทราบโดยทั่ว
กัน ไม่ว่าจะอยู่ในรูปของเอกสารหรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์  อาจจะเป็น Flow Chart หรือ
ขั้นตอนการด าเนินงาน ส่วนกลไกคือการก าเนิดงาน
ขัยเคลื่อนระบบที่ก าหนดไว้ อาจจะเป็นการแต่งตั้ง
คณะกรรการการด าเนินงานโครงการต่าง ๆ หรือ
งบประมาณ เป็นต้น 

2. กระบวนการก ากับติดตาม ควรมีการก าหนดให้
มีการก ากับติดตามเป็นระยะ ๆ เช่น ระยะ 3 เดือน 
6 เดือน เป็นต้น เพ่ือสามารถน าไปปรับปรุงแก้ไขได้
ทันเวลา 

3. การน าผลประเมินระดับหลักสูตร และระดับ
คณะเสนอพิจารณาของคณะกรรมการประจ าคณะ 
หมายถึง ผลการประเมินในปีการศึกษาท่ีผ่านมา คือ 
ปีการศึกษา 2560 เพ่ือขอรับข้อเสนอแนะน าไป
ปรับปรุงเพื่อจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพในปีการศึกษา 
2561 ซึ่งเป็นปีที่รับการประเมิน 
 

 
 
 
 
 
 


