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ค าน า 

คณะผู้ประเมินได้รับมอบหมายให้ท าการตรจปประเมินคุณภาพการึึกาาภายในออคคณะ
ึึกาาึาสตร์และนจัตกรรมการึึกาา ในจันที่ 5 สิคหาคม 2563 ในการตรจปประเมินครั้คนี้มีจัตถุประสคค์เพื่อ
ตรจปสอบยืนยันสภาพปริคในการด าเนินคานออคคณะึึกาาึาสตร์และนจัตกรรมการึึกาา และประเมิน
คุณภาพการึึกาาตามมาตรฐานอย่าคมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้อ้อมูลซึ่คช่จยสะท้อนให้เห็นปุดเด่น ปุดคจร
พัฒนา เคื่อนไอออคคจามส าเร็ปและสาเหตุออคปัญหาเพื่อช่จยเสนอแนะแนจทาคปรับปรุคและพัฒนาคุณภาพ
การึึกาาแก่คณะึึกาาึาสตร์และนจัตกรรมการึึกาา ตลอดปนส่คเสริมและพัฒนาการประกันคุณภาพ
ภายในอย่าคต่อเนื่อคและรายคานผลการประเมินต่อหน่จยคานที่เกี่ยจอ้อค และน าเสนอเป็นรายคานฉบับ
สมบูรณ์ 
             คณะผู้ประเมินได้รับคจามร่จมมืออย่าคดียิ่คปากคณะผู้บริหาร คณาปารย์ นักึึกาา ตลอดปนบุคคล
ต่าค ๆ ที่เกี่ยจอ้อคในการให้อ้อมูลเพื่อยืนยันสภาพการด าเนินคานปริคออคคณะึึกาาึาสตร์และนจั ตกรรม
การึึกาา ท าให้การตรจปประเมินเป็นไปด้จยคจามเรียบร้อย คณะผู้ประเมินออออบพระคุณไจ้ ณ ที่นี้ 
             คณะผู้ประเมินหจัคจ่า ผลการประเมิน ตลอดปนอ้อสัคเกต และอ้อเสนอแนะต่าค ๆ ที่ได้ให้ไจ้
ระหจ่าคการตรจปประเมิน และในรายคานฉบับนี้ คคปะเป็นประโยชน์ และมีส่จนช่จยในการพัฒนาคุณภาพ 
การปัดการึึกาาให้ได้มาตรฐานอย่าคต่อเนื่อคในอนาคต 
 

                                                               
 (รอคึาสตราปารย ์ดร.จาโร เพ็คสจัสดิ์) 

ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการึึกาาภายใน 
                                                                   คณบดีคณะึึกาาึาสตร์และนจัตกรรมการึึกาา 
                                                                           จันที่  5  เดือน สิคหาคม พ.ึ. 2563 
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ส่วนที่ 1 

ส่วนน า 
 

1. บทสรุปผู้บริหาร  
 ผลการประเมินคุณภาพการึึกาาภายในคณะึึกาาึาสตร์และนจัตกรรมการึึกาา 
มหาจิทยาลัยกาฬสินธุ์ ใน 5 อคค์ประกอบ 18 ตัจบ่คชี้ มีการด าเนินคานระดับดี (4.07 คะแนน) เมื่อพิปารณา
เป็นรายมาตรฐานพบจ่ามีมาตรฐานที่มีการด าเนินคานระดับดี 5 มาตรฐาน มาตรฐานที่ 1 ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน 
(4.12 คะแนน) มาตรฐานที่ 2 ด้านการจิปัยและนจัตกรรม (4.05 คะแนน) มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริการ
จิชาการ (4.00 คะแนน) มาตรฐานที่ 4 ด้านึิลปจัฒนธรรมและคจามเป็นไทย (4.00 คะแนน) และมาตรฐานที่ 5 
ด้านการบริหารปัดการ (4.06 คะแนน)  
 

2. ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ 

2.1 ประวัตคิวามเป็นมา 
       คณะึึกาาึาสตร์และนจัตกรรมการึึกาา เดิมคือ คณะครุึาสตร์ ปัดตั้คอึ้นตามมติสภา
มหาจิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ต่อมาเมื่อปี พ.ึ. 2558 ได้มีพระราชบัญญัติปัดตั้คมหาจิทยาลัยกาฬสินธุ์  อึ้น 
และประกาึในราชกิปปานุเบกาา เล่ม 132 ตอนที่ 86ก เมื่อจันที่ 8 กันยายน 2558 โดยรจมมหาจิทยาลัยราชภัฏ
กาฬสินธุ์ ตามกฎหมายจ่าด้จยมหาจิทยาลัยราชภัฏและมหาจิทยาลัยเทคโนโลยีราชมคคลอีสาน จิทยาเอต
กาฬสินธุ์ ตามกฎหมายจ่าด้จยมหาจิทยาลัยเทคโนโลยีราชมคคลมาปัดตั้คเป็นมหาจิทยาลัยกาฬสินธุ์ตาม
พระราชบัญญัตินี้มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นส่จนราชการตามกฎหมายจ่าด้จยจิธีการคบประมาณในสัคกัด
ส านักคานคณะกรรมการการอุดมึึกาาและในปี พ.ึ. 2561 ได้มีการประกาึกฎกระทรจคปัดตั้คส่จนราชการ
ในมหาจิทยาลัยกาฬสินธุ์ กระทรจคึึกาาธิการ พ.ึ. 2561 ประกาึในราชกิปปานุเบกาา เล่ม 35 ตอนที่ 69 ก 
ลคจันที่ 13 กันยายน 2561 ปึคได้เปลี่ยนมาเป็นคณะึึกาาึาสตร์และนจัตกรรมการึึกาา ปนถึคปัปปุบัน 
 คณะึึกาาึาสตร์และนจัตกรรมการึึกาา ตั้คอยู่ ณ อาคาร 1 (อาคารเรียนรจม) และมีหน่จยคาน
ภายในคณะดัคนี้ 
  1. ส านักคานคณบดีเป็นหน่จยคานที่สนับสนุนการเรียนการสอนออคจิทยาลัยท าหน้าที่รับผิดชอบ 
คานบริหารและจาคแผนคานบริการการึึกาาและจิปัยคานพัฒนานักึึกาา 
  2. สาอาจิชา เป็นหน่จยคานทาคจิชาการท าหน้าที่รับผิดชอบ ด้านการปัดการเรียนการสอน และ
จาคแผนการบริหารคานในสาอาจิชา ให้เปน็ไปตามจัตถุประสคค์ ออคหลักสูตรและ ปณิธานออคมหาจิทยาลัย 
ให้แบ่คส่จนคานเป็นการภายในเพื่อบริหารหลักสูตรและการสอนในรูปสาอาจิชา     
 คณะึึกาาึาสตร์และนจัตกรรมการึึกาา เปิดสอนในสาอาจิชาที่ครอบคลุม ด้านการึึกาา ในปัปปุบัน
นี้มีการปัดการึึกาาในระดับปริญญาโท 1 หลักสูตร คือหลักสูตรครุึาสตรมหาบัณฑิต (สาอาจิชาการบริหาร
การึึกาา) มีนักึึกาารจมทั้คสิ้น 66 คน และเปิดสอนในระดับปริญญาตรีหลักสูตรครุึาสตรบัณฑิต 6 
สาอาจิชา คือ สาอาจิชาคอมพิจเตอร์ สาอาจิชาการึึกาาปฐมจัย สาอาจิชาภาาาไทย สาอาจิชาภาาาอัคกฤา 
สาอาจิชาคณิตึาสตร์ และสาอาจิชาจิทยาึาสตร์ทั่จไป มีนักึึกาารจมทั้คสิ้น 1,559 คน มีคณาปารย์        
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สายผู้สอน ป านจน 47 คน  มีผู้ด ารคต าแหน่คทาคจิชาการป านจน 10 คน มีอ้าราชการ/คณาปารย์/พนักคาน/
ลูกป้าคทั้คสายจิชาการและสายสนับสนุน รจม 57 คน ด้านคบประมาณปี 2562 ดัคนั้น คณะึึกาาึาสตร์และ
นจัตกรรมการึึกาา มีคจามพร้อมในด้านกายภาพ บุคลากร  การบริหารปัดการ เพื่อพัฒนาการปัดการึึกาา9
ให้มีคจามโดดเด่น และเป็นที่ยอมรับออคสัคคม 

3. ปรัชญา ปณิธาน เป้าหมาย และวัตถุประสงค ์
3.1 ปรัชญา ครูเก่ค ครูดี ครูมีคจามสุอ 

 
3.2 วิสัยทัศน ์

 
เป็นึูนย์กลาคการผลิตบัณฑติ พัฒนาจิชาชีพครู และสร้าคสรรค์นจัตกรรมการึึกาา
ระดับภาคตะจันออกเฉียคเหนือ ภายใต้หลักปรัชญาออคเึราฐกิปพอเพยีคและการ
เปลี่ยนแปลคในึตจรราที่ 21  
 

3.3 พันธกิจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.4 อัตลักษณ์
บัณฑิต 

1. ผลิตและพฒันาครู และบุคลากรทาคการึึกาาให้มคีณุภาพ และมาตรฐานที่
เหมาะสมกับการเป็นจิชาชีพชั้นสูค มีคจามรู้คู่คุณธรรม มคีจามใฝุเรียนรู ้ส านึกใน
คจามเป็นไทย และมีคจามรักและผูกพันต่อท้อคถิ่น รอครับกระแสการเปลี่ยนแปลค
ออคโลกึตจรราที่ 21 
2. ึึกาา จิปัย และพัฒนานจัตกรรมการึึกาาเพ่ือสู่คจามเป็นเลิึทาคการจิชาการ
บนพื้นฐานออคภูมิปัญญาท้อคถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมปิัญญาสากล 
3. บริการจิชาการและจิชาชีพครู เป็นึูนยก์ลาคและแหล่คเรียนรู้ทาคจิชาชีพตลอดชีจิต 
4. ทะนุบ ารุคึิลปะ จัฒนธรรม และการกีฬา 
5. ด าเนินคานตามหลักปรัชญาออคเึราฐกิปพอเพียค ส่คเสริมและสืบสานโครคการ
อันเน่ือคมาปากแนจพระราชด าร ิ
6. ส่คเสริมการปัดการ การบ ารุครักาา และการใช้ประโยชน์ปากทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่คแจดล้อมอย่าคสมดุลและยั่คยืน 
 
เป็นบุคคลผู้เรียนรู้   ผู้ร่จมสร้าคสรรค์นจัตกรรม มีคจามเป็นพลเมือคที่เอ้มแอ็ค  และ
มีปิตจิญญาณคจามเป็นครู 
 
 

 
3.5 ผลการวิเคราะห์สถานภาพขององค์กร (SWOT Analysis) 
 3.5.1 จุดแข็ง (S: STRENGTH) 
 1) บุคลากรส่จนใหญ่อยู่ในช่จคจัยหนุ่มสาจ มีคจามรู้คจามสามารถ และพร้อมที่ปะปรับตัจเอ้ากับการ
เปลี่ยนแปลคออคสัคคมโลก มีคจามรักสามัคคีและรจมเป็นหนึ่คเดียจ  
 2) เป็นอคค์กรอนาดเล็กที่มีคจามพร้อมที่ปะเปลี่ยนแปลค  
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  3) มีคบประมาณเพียคพอและเหมาะสมในการอับเคลื่อนและพัฒนาคณะ   
  4) มีป านจนนักึึกาาเป็นไปตามแผนการรับนักึึกาา 

 5) นักึึกาามีึ ักยภาพด้านดนตรี กีฬา และการแสดคึลิปะพื้นบ้านอีสาน 
 3.5.2 จุดอ่อน (W: WEAKNESS) 

 1) สัดส่จนออคบุคลากรที่มีต าแหน่คทาคจิชาการและส าเรป็การึึกาาระดับปริญญาเอกค่อนอ้าคต่ า 
           2) สัดส่จนระหจ่าคป านจนอาปารย์ต่อนักึึกาาในปัปปุบันไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานออคคุรุสภา 
 
 
 
           3) จัสดุอุปกรณ์และสิ่คสนับสนุนการปัดการเรียนการสอนและการเรียนรู้ไม่เพียคพอ และมีสภาพที่ 
ไม่พร้อมต่อการใช้คาน 
 4) สภาพแจดล้อมและภูมิทัึน์บริเจณคณะไม่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
 5) บุคลากรป านจนประมาณร้อยละ 30 มีสถานภาพทาคต าแหน่คเป็นลูกป้าคช่ัจคราจ 
 3.5.3 โอกาส (O: OPPORTUNITY) 

 1) ผู้ปกครอคและสัคคมไทยให้การยอมรับและมีค่านิยมในเชิคบจกต่อจิชาชีพครู 
 2) รัฐบาลมีนโยบายปรับเปลี่ยนการผลิตครปูาก 5 ปี เป็น 4 ปี 
 3) รัฐบาลส่คเสริมการเรียนสายอาชีพหรืออาชีจะมากอึ้น ส่คผลให้มีคจามต้อคการครูระดับอาชีจะ
มากอึ้น 
 4) นโยบายรัฐบาลในการอบัเคลื่อนสู่ไทยแลนด์ 4.0 เป็นโอกาสให้คณะต้อคผลิตบัณฑิตจิชาชีพครู
เพื่อตอบสนอคทิึทาคออคประเทึเพ่ิมอึ้น 
 5) คจามเป็นคณะหนึ่คในมหาจิทยาลัยท้อคถิ่นและใกล้บ้านท าให้ค่าใช้ปา่ยออคนักึึกาาไม่สูคมาก 
 6)  คณะมีเครืออ่ายคจามร่จมมือกับหน่จยคานทาคการึึกาาในท้อคถิ่น 
 3.5.4 อุปสรรค (T: TREAT) 

  1) นโยบายการผลิตและพฒันาจิชาชีพครูมีการเปลี่ยนแปลคบ่อยมากเกินไป 
 2) ค่านิยมออคผู้เรียนและผู้ปกครอคที่มุ่คเอ้าึึกาาต่อในมหาจิทยาลัยที่มีชื่อเสียค ส่คผลให้คณะยัค
ไม่ได้เด็กเก่คและดีมาเรียน 
 3) ครูและบุคลากรทาคการึึกาามีค่านิยมและเชื่อมั่นต่อมหาจิทยาลัย ในคณะที่มีชื่อเสียคเพื่อร่จม
พัฒนาจิชาชีพตนเอค  

  4) อัตราที่เปิดสอบบรรปุครูผู้ช่จยในแต่ละปีมีป านจนน้อยเมื่อเทียบกับบัณฑิตครูที่ส าเร็ป      
การึึกาา 
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4. โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหาร 

การแบ่งส่วนราชการในคณะ  คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา  

 
 
 
 
 

คณะกรรมการประป าคณะ 

สาอาจิชาจิทยาึาสตร์ 

สาอาจิชาคณิตึาสตร์ 

สาอาจิชาภาาาไทย 

สาอาจชิาการึึกาาปฐมจัย 

สาอาจิชาคอมพิจเตอร์ึึกาา 

สาอาจิชาภาาาอัคกฤา 

สาอาจิชา 

รอคคณบดีคานบริหารและจาคแผน รอคคณบดีคานกิปการนักึึกาา รอคคณบดีคานบริการการึึกาา
และจิปัย 

คานฝึกประสบการณ์จิชาชพีคร ู

คานประกันคุณภาพการึึกาา 

คานจิชาการและจิปัย 

คานบริการการึึกาาและจิปัย 

คานพสัดุ 

คานการเป้าหน้าที่ 

คานนโยบายและแผน 

คานบริหารทั่จไป 

คานบริหารและจาคแผน 

ส านักงานคณบด ี

 

สาอาจิชาสหจิทยาการและนจัตกรรม
การึึกาา 

คานพัฒนาึึกาา 

 

คานกอคทุนและท านุึิลปจัฒนธรรม 

คานกิปการและสโมสรนักึึกาา 

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 
 
 

คณะึึกาาึาสตร์และนจัตกรรมการึึกาา 
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5. รายชื่อผู้บรหิารและกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน 

1) ผึ.ดร.อมร  มะลาึรี   คณบดีคณะึึกาาึาสตร์และนจัตกรรมการึึกาา 
2) ผึ.ดร.ึักด์ิสิทธิ์  ฤทธิลัน  รอคคณบดคีานบริหารและจาคแผน 
3) ผึ.อนุชา  พิมึักดิ ์   รอคคณบดีคานบริการการึึกาาและจิปัย 
4) ดร.ปัญญา  เถาจ์ชาลี            รอคคณบดีคานพัฒนานักึึกาา 
5) ดร.ธีระ  ภูด ี    หัจหน้าสาอาจิชาสหจิทยาการและนจัตกรรมการึึกาา 
6) ผึ.อนุชา  พิมึักดิ ์                หัจหน้าสาอาจิชาการึึกาาปฐมจยั 
7) นายจัชรจร  จคึ์กัณหา   หัจหน้าสาอาจิชาภาาาไทย 
8) นายนันทณัฎฐ์ เจียคอินทร์        หัจหน้าสาอาจิชาภาาาอัคกฤา 
9) ผึ.ดร.สจียา  สุรมณ ี   หัจหน้าสาอาจิชาคอมพิจเตอร์ 
10) ผึ.ดร.ชุลิดา  เหมตะึิลป์  หัจหน้าสาอาจิชาจิทยาึาสตร์ทั่จไป 
11) นายสุจรรณจัฒน์ เทียนยุทธกุล  หัจหนา้สาอาจิชาคณิตึาสตร ์  

 

6. การจัดการศึกษา 
 

   6.1 หลักสูตรที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี ป านจนทั้คสิ้น 6 หลักสูตร 
 

ตารางที่ 1.1 รายช่ือหลักสูตรที่เปิดสอนในปัปปุบัน ปีการึึกาา 2562 
ล าดับ

ท่ี 
ระดับปริญญา ชื่อปริญญา ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา 

ลักษณะ
หลักสูตร* 

1 ระดับปริญญาตรี ครุึาสตรบัณฑิต ค.บ. การึึกาาปฐมจัย ภาาาไทย 
2 ระดับปริญญาตรี ครุึาสตรบัณฑิต ค.บ. คอมพิจเตอร์ ภาาาไทย 
3 ระดับปริญญาตรี ครุึาสตรบัณฑิต ค.บ. ภาาาไทย ภาาาไทย 
4 ระดับปริญญาตรี ครุึาสตรบัณฑิต ค.บ. คณิตึาสตร์ ภาาาไทย 
5 ระดับปริญญาตรี ครุึาสตรบัณฑิต ค.บ. จิทยาึาสตร์ทั่จไป ภาาาไทย 
6 ระดับปริญญาตรี ครุึาสตรบัณฑิต ค.บ. ภาาาอัคกฤา ภาาาไทย 

  
  6.2 หลักสูตรที่เปิดสอนในระดับปริญญาโท มีป านจนทั้คสิ้น  1 หลักสูตร 
 

ตารางที่ 1.2 รายช่ือหลักสูตรที่เปิดสอนในปัปปุบัน ปีการึึกาา 2562 
ล าดับ

ท่ี 
ระดับปริญญาโท ชื่อปริญญา ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา 

ลักษณะ
หลักสูตร* 

1 ระดับปริญญาโท ครุึาสตรมหาบัณฑิต ค.ม. การบริหารการึึกาา ภาาาไทย 
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6.3 จ านวนนักศึกษา 

 6.3.1 ป านจนนักึึกาาในปัปปุบัน ปีการึึกาา 2562 ระดับปริญญาตรปี าแนกตามสาอาจิชา/หลักสูตร 

  ตารางที่ 1.3 ป านจนนักึึกาาในปัปปุบัน ปีการึึกาา 2562  

ล าดับที่ ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา 
จ านวนนักศึกษาปีการศึกษา 

2562 
รวมจ านวน
นักศึกษา 

ภาคปกติ ภาคพิเศษ 

1 ค.บ. การึึกาาปฐมจัย 304 - 304 

2 ค.บ. ภาาาไทย 298 - 298 

3 ค.บ. คณิตึาสตร์ 297 - 297 

4 ค.บ. จิทยาึาสตร์ทั่จไป 250 - 250 

5 ค.บ. คอมพิจเตอร์ 142 - 142 

6 ค.บ. ภาาาอัคกฤา 268 - 268 

 
รวม 1,559 

 
1,559 

 
 
 

ตารางที่ 1.4 ป านจนนักึึกาาในปัปปุบันปีการึึกาา 2562 ระดับปริญญาโท ป าแนกตามหลักสูตร 

 
          ป านจนนักึึกาาในปัปปุบัน ทุกระดับการึึกาา ทุกหลักสูตร/สาอาจิชาที่เปิดสอนในคณะึกึาาึาสตร์
และนจัตกรรมการึึกาา มหาจิทยาลัยกาฬสินธุ์ รจมทั้คสิน้ 1,625  คน 
  

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา 
จ านวนนักศึกษาปีการศึกษา 

2/2562 
จ านวนนักศึกษา

ปีการศึกษา 
2/2562 ภาคปกติ ภาคพิเศษ 

1 ค.ม. บริหารการึึกาา  - 66 66 
รวม - 

 
66 
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6.4 จ านวนบุคลากร 

 6.4.1 คณะึึกาาึาสตร์และนจตักรรมการึึกาา  มีป านจนบุคลากรในปัปปุบัน รจมทั้คสิ้น 57 คน ซึ่ค
สามารถป าแนกประเภทบุคลากรได้ดัคนี ้
 

ตารางที่ 1.5 ป านจนบุคลากร ป าแนกตามประเภทบุคลากร  
 

จ าแนกตามประเภทบุคลากร 

ประเภทบุคลากร  สายวิชาการ สายสนับสนุน ผู้บริหาร รวมบุคลากร 

อ้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมึึกาา 7 - -  7 

พนักคานในสถาบันอุดมึึกาา 30 4  - 34 

พนักคานราชการ  - 2  - 2 

ลูกป้าคชั่จคราจ )เคินรายได้(  8 4 -  12 

ลูกป้าคชั่จคราจชาจต่าคประเทึ 2  -  - 2 

รวมบุคลากรทั้งสิ้น 47 10 - 57 

       

   ตารางที่ 1.6 ตาราคแสดคป านจนต าแหน่คทาคจิชาการ 
 

ล าดับ ต าแหน่ง จ านวน 
1 อาปารย ์ 37 
2 ผู้ช่จยึาสตราปารย ์ 10 
3 รอคึาสตราปารย ์ - 

รวมทั้งสิ้น 47 
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8. จ านวนอาจารย์และบุคลากร 

รายช่ืออาปารย์ประป าคณะึึกาาึาสตร์และนจัตกรรมการึึกาา   ประป าปีการึึกาา 2562 
 

ท่ี ชื่อ-สกุล 
ต าแหน่งทางวิชาการ ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 

อาจารย์ ผศ. รศ. ศ. 
น้อยกว่า 
6 เดือน 

6-9 
เดือน 

มากกว่า  
9 เดือน 

จ านวน 
(คน) 

1 ผึ.ดร.อมร มะลาึร ี        1 
2 ผึ.ึักดิ์สิทธิ์ 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 ดร.ปัญญา เถาจ์ชาลี        1 

11 ผึ.อนุชา พิมึักดิ ์        1 

12 ผึ.ดร.สายหยุด ภูปุย        1 

13 ดร.แป่มปันทร์ ณ กาฬสินธ์ุ        1 

14 นาคสาจนาตยา หกพันนา        1 

15 ผึ.ณิชาภาท์ กันอุนทึ        1 

16 นาคสาจจรนุช นิลเอต        1 

17 นาคสาจชนิดา พันธุ์โสภณ        1 

18 นายธีรชาติ น้อยสมบัต ิ        1 

19 นายนันทณัฎฐ ์เจียคอินทร์        1 

20 นาคเยาจเรึ รัตนธารทอค        1 

21 ผึ.ดร.ชุลิดา  เหมตะึิลป์        1 

22 ผึ.คมกริช ทอคนาค        1 

23 นายจัชรจร จคึ์กัณหา        1 

24 ผึ.ดร.อัญญปารย์ ึิลปนิลมาลย ์        1 

25 ดร.ลาจัณย์ ดุลยชาติ        1 

26 ผึ.ดร.สจียา สรุมณ ี        1 

27 นาคสาจนคินทร พัฒนชัย        1 

28 จ่าที่ร้อยตรีสุรปักา์ พิริยะเชิดชูชัย        1 
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ท่ี ชื่อ-สกุล 
ต าแหน่งทางวิชาการ ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 

อาจารย์ ผศ. รศ. ศ. 
น้อยกว่า 
6 เดือน 

6-9 
เดือน 

มากกว่า  
9 เดือน 

จ านวน 
(คน) 

29 นายรึรคค์ พัฒนาอนุสรณ์        1 

30 ดร.ปนัดดา สัคอ์ึรีแก้จ        1 

30 ดร.ปนัดดา สัคอ์ึรีแก้จ        1 

31 นาคสาจสมใป ภูครอคทุ่ค        1 

32 นายสุจรรณจัฒน์ เทียนยุทธกุล        1 

33 นาคสาจจรรณธิดา ยลจิลาึ        1 

34 ดร.ปจีณา อันธ์ึิลา        1 

35 นายจทัญญู แก้จสุพรรณ        1 

36 นายอัคคาร อินทนิล        1 

37 ดร.ทิพย์อุบล  ทิพเลิึ        1 

38 นายปนพงศ์ งามมาก        1 

39 นายวิจิตร ศิริกิจ        1 

40 นางสาวประภาพร หนองหารพทิักษ์        1 

41 นางสาวศศิธร แสนพันดร        1 

42 นายตะวัน ทองสุข        1 

43 Mr. Francisco Garcia        1 

44 Ms. Nguyen ThiThuy Loan        1 

45 นางสาวสุทธภา อินทรศิลป ์        1 
46 นางสาวนฤตา หงส์ษา        1 
47 นายปานปั้น ปลั่งเจริญศร ี        1 
48 นางสาวสุกานดา พันตาเอก        0 
49 นางสาวพัทฐรินทร์ โลหา        0 

รวม 39 10    47 
                                                                                                                            รวมทั้งสิ้น 47 คน 

 
 
 
 
 
 



10 
 

 
ส่วนที่ 2 

ผลการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน 
 

การประเมินคุณภาพการึึกาาตามมาตรฐาน 5 มาตรฐาน 18 ตัจบ่คชี้ ตามคู่มือการประกันคุณภาพ
การึึกาาภายในสถานึึกาา ระดับอุดมึึกาา พ.ึ. 2557  ออคส านักคานคณะกรรมการการอุดมึึกาา 
(สกอ.) และตัจบ่คชี้ใหม่ออคมหาจิทยาลัยกาฬสินธุ์ โดยใช้เกณฑ์การประเมินตัจบ่คชี้ในกลุ่ม อ ซึ่คเป็นสถาบันที่
เน้นระดับปริญญาตร ีมีคะแนนเต็ม 5 คะแนน 
 ผลการประเมินตนเอคออคคณะึึกาาึาสตร์และนจัตกรรมการึึกาา พบจ่าได้ด าเนินการตามภารกิป
ออคสถาบัน  ทั้ค 4 ด้านอย่าคครบถ้จน โดยมีผลการประเมินทั้ค 5 มาตรฐาน อยู่ใน ระดับดี มีค่าคะแนน 
เท่ากับ 4.07 รายละเอียด ผลการประเมินแต่ละมาตรฐาน ดัคนี ้

มาตรฐาน 

ผลประเมินตามเกณฑ์  

 

 

   

คะแนน 

 

ผลการประเมนิ 

  0.00 - 1.50  การด าเนินคานต้อคปรับปรุคเร่คด่จน 

  1.51 - 2.50  การด าเนินคานต้อคปรับปรุค 

  2.51 - 3.50  การด าเนินคานระดับพอใช้ 

  3.51 - 4.50  การด าเนินคานระดับดี 

  4.51 - 5.00  การด าเนินคานระดับดีมาก 

มาตรฐานที่ 1 ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน  4.12 การด าเนินคานระดับดี 

มาตรฐานที่ 2 ด้านการจิปัยและนจัตกรรม 4.05 การด าเนินคานระดับดี 

มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริการจิชาการ 4.00 การด าเนินคานระดับดี 

มาตรฐานที่ 4 ด้านึิลปจัฒนธรรมและ

คจามเป็นไทย 4.00 การด าเนินคานระดับดี 
มาตรฐานที่ 5 ด้านการบริหารปัดการ 4.06 การด าเนินคานระดับดี 

เฉลี่ย 5 มาตรฐาน 4.07 การด าเนินงานระดับด ี
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มาตรฐานที่ 1 ด้านผลลัพธผ์ู้เรียน 
 

 พันธกิปที่ส าคัญที่สุดออคมหาจิทยาลัย คือ การผลิตบัณฑิต หรือการปัดกิปกรรมการเรียนการสอนให้
ผู้เรียนมีคจามรู้ในจิชาการและจิชาชีพ มีคุณลักาณะตามหลักสูตรที่ก าหนด และสอดคล้อคกับมาตรฐานการ
อุดมึึกาา พ.ึ. 2561 ใน 3 ประเด็น คือ 1) เป็นบุคคลที่มีคจามรู้คจามสามารถ และคจามรู้รอบด้านต่าคๆใน
การ สร้าคสัมมาอาชีพ คจามมั่นคคและคุณภาพชีจิตออคตนเอค ครอบครัจ ชุมชน และสัคคม มีทักาะในการ
เรียนรู้ตลอดชีจิต โดยเป็นผู้มีคุณธรรม คจามเพียร มุ่คมั่น มานะ บากบั่น และยึดมั่นในปรรยาบรรณจิชาชีพ 2) 
เป็นผู้ร่จมสร้าคสรรค์นจัตกรรม มีทักาะึตจรราที่ 21 มีคจามสามารถในการ บูรณาการึาสตร์ต่าค ๆ เพื่อ
พัฒนาหรือแก้ไอปัญหาสัคคม มีคุณลักาณะคจามเป็นผู้ประกอบการ รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลคออคสัคคมและ
ออคโลก  สามารถสร้าคโอกาสและเพิ่มมูลค่าให้กับตนเอค ชุมชน สัคคม และประเทึ และ 3) เป็นพลเมือคที่
เอ้มแอ็ค มีคจามกล้าหาญทาคปริยธรรม ยึดมั่นในคจามถูกต้อครู้คุณค่าและรักา์คจามเป็นไทย ร่จมมือรจมพลัค
เพื่อสร้าคสรรค์การพัฒนาและเสริมสร้าคสันติสุออย่าคยั่คยืนทั้คในระดับครอบครัจ ชุมชน สัคคม และประชาคม
โลก โดยผู้เรียนต้อคมีคุณลักาณะตามอัตลักาณ์ออคคณะ และสอดคล้อคกับเกณฑ์มาตรฐานต่าคๆ ที่เกี่ยจอ้อค
กับการผลิตบัณฑิต เพื่อมุ่คเน้นเปูาหมายการปัดการึึกาา ที่ผลการเรียนรู้ออคนักึึกาาซึ่คเป็นการประกัน
คุณภาพ บัณฑิตที่ได้รับคุณจุฒิแต่ละคุณจุฒิและสื่อสารให้สัคคม ชุมชน รจมทั้คหน่จยคานที่เกี่ยจอ้อคต่าค ได้
เชื่อมั่นถึคคุณภาพบัณฑิตเป็นไปตามที่ก าหนดไจ้ในผลลัพธ์การเรียนรู้ในแต่ละหลักสูตร คุณภาพบัณฑิตในแต่
ละหลักสูตรปะสะท้อนไปที่คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณจุฒิ ระดับอุดมึึกาาแห่คชาติ โดยพิปารณา
ปากผลการ บริหารหลักสูตรโดยรจม ผลลัพธ์การเรียนรู้ การมีคานท า และคุณภาพผลคานจิปัยออคนักึึกาา
และผู้ส าเร็ปการึึกาาระดับบัณฑิตึึกาาในปีการึึกาานั้นๆโดยผลลัพธ์ผู้เรียนปะพิปารณาได้ปากตัจบ่คชี้ 
ดัคต่อไปนี้  
 
ตัวบ่งชี้ จ านวน 7 ตัวบ่งชี้ คือ 
 

ตัจบ่คช้ีที่ 1.1  ผลการบรหิารหลักสูตรโดยรจม (ตัจบ่คช้ีออคสกอ.ที่ 1.1 ระดับคณะ)  
ตัจบ่คช้ีที่ 1.2 การส่คเสริมทักาะคจามสามารถด้านการสื่อสารภาาาและด้านเทคโนโลยีสารสนเทึ

ตามอัตลักาณ์ออคบัณฑิตคณะ (ตัจบ่คชี้ใหม่) 
ตัจบ่คช้ีที่ 1.3  การส่คเสริมทักาะคจามรู้คจามสามารถด้านสมรรถนะดิปิทัลตามเกณฑ์ ที่

มหาจิทยาลัยก าหนด (ตัจบ่คชี้ใหม่) 
ตัจบ่คช้ีที่ 1.4  ผลคานนักึึกาาที่มีผลคานจิปัย หรือคานสร้าคสรรค์ หรือนจัตกรรม      

หรือโครคคาน (ตัจบ่คชี้ใหม่)                      
ตัจบ่คช้ีที่ 1.5  นักึึกาาช้ันปีสุดท้ายที่มีคุณลักาณะเป็นผู้ประกอบการ (ตัจบ่คช้ีใหม่) 
ตัจบ่คชี้ที่ 1.6 การบริการนักึึกาาระดับปริญญาตรีออคคณะ (ตัจบ่คช้ีออคสกอ. 

ที่ 1.5 ระดับคณะ) 
ตัจบ่คช้ีที่ 1.7 กิปกรรมนักึึกาาระดับปริญญาตรี (ตัจบ่คช้ีใหม่) 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.1.  ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม  (ตัวบ่งช้ีของสกอ.ที่ 1.1 ระดับคณะ) 

ชนิดของตัวบ่งชี้  ผลลัพธ ์

การคิดรอบปี  ปีการึึกาา   

ค าอธิบายตัวบ่งชี้   
 ผลการด าเนินการออคทุกหลักสูตรในคณะซึ่คสามารถสะท้อนคุณภาพออคบัณฑิตในหลักสูตรที่คณะ
รับผิดชอบ 

เกณฑ์การประเมิน  
ค่าเฉลี่ยออคระดับคุณภาพออคทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ 

สูตรการค านวณ  

คะแนนที่ได้ = 
 ผลรจมออคคา่คะแนนประเมินออคทุกหลักสูตร  
 ป านจนหลักสูตรทั้คหมดที่คณะรับผิดชอบ  

 
หมายเหตุ :  

- หลักสูตรที่ ได้รับการรับรอคโดยระบบอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน

ระดับอุดมึึกาาเห็นชอบ ไม่ต้อคน าคะแนนการประเมินออคหลักสูตรนั้นมาค านจณในตัจบ่คชี้นี้แต่ต้อค

รายคานผลการรับรอคตามระบบนั้นๆ ในตัจบ่คช้ีนี้ให้ครบถ้จน 

- ในการค านจณค่าคะแนน หากหลักสูตรใช้ระบบอื่นที่ไม่ใช่ออค สกอ. ไม่ต้อคน ามาค านจณทั้คตัจตั้ค

ตัจหาร 

- ทุกหลักสูตรที่มีการปัดการเรียนการสอน (แม้จ่าปะเป็นหลักสูตรที่ออปิดด าเนินการแล้จแต่ยัคมี

นักึึกาาคคค้าคอยู่) ให้น ามาค านจณด้จยทั้คตัจต้ัคและตัจหาร โดยเฉพาะตัจบ่คช้ีที่เกี่ยจอ้อคเท่านั้น 
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รายละเอียดผลการค านวณ 

เกณฑ์การประเมิน 

ผ่านเกณฑ์การ
ประเมนิ () 

ไม่ผ่านเกณฑก์าร
ประเมนิ () 

คะแนน 
ประเมนิ
หลักสูตร 

การด าเนินการ หลักฐาน 

ระดับปริญญาตรี 
1. หลักสูตรครุึ าสตร
บัณฑิต สาอาจิชา
การึึกาาปฐมจัย 

 3.57 

หลักสูตร 
ครุึาสตรบัณฑิต
ทุกหลักสูตรได้

ด าเนินการ 
รับการ 

ประเมินการ
ประกันคุณภาพ
การึึกาาตาม

จครอบ 
 
 
  

คึน. 1.1-1-1 รายคานผล
การประเมินคุณภาพ
การึึกาาภายใน หลักสูตร
ครุึาสตรบัณฑิตสาอาจิชา
การึึกาาปฐมจัย 

2. หลักสูตรครุึ าสตร
บัณฑิต สาอาจิชา
คอมพิจเตอร์ 

 3.94 คึน. 1.1-1-2 รายคานผล
การประเมินคุณภาพ
การึึกาาภายใน หลักสูตร
ครุึาสตรบัณฑิตสาอาจิชา
คอมพิจเตอร์ 

3. หลักสูตรครุึ าสตร
บัณฑิต สาอาจิชา
ภาาาไทย 
 

 3.96 คึน. 1.1-1-3 รายคานผล
การประเมินคุณภาพ
การึึกาาภายใน หลักสูตร
ครุึาสตรบัณฑิตสาอาจิชา
ภาาาไทย 

4. หลักสูตรครุึ าสตร
บัณฑิต สาอาจิชา
ภาาาอัคกฤา 
 

 0 คึน. 1.1-1-4 รายคานผล
การประเมินคุณภาพ
การึึกาาภายใน หลักสูตร
ครุึาสตรบัณฑิตสาอาจิชา
ภาาาอัคกฤา 

5. หลักสูตรครุึ าสตร
บัณฑิต สาอาจิชา
จิทยาึาสตร์ทั่จไป 

 3.81 คึน. 1.1-1-5 รายคานผล
การประเมินคุณภาพ
การึึกาาภายใน หลักสูตร
ครุึาสตรบัณฑิตสาอาจิชา
จิทยาึาสตร์ทั่จไป 
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เกณฑ์การประเมิน 

ผ่านเกณฑ์การ
ประเมนิ () 

ไม่ผ่านเกณฑก์าร
ประเมนิ () 

คะแนน 
ประเมนิ
หลักสูตร 

การด าเนินการ หลักฐาน 

ระดับปริญญาตรี 
 
6. หลักสูตรครุึ าสตร
บัณฑิต สาอาจิชา
คณิตึาสตร ์
 

 
 

 
3.83 

 

 
คึน. 1.1-1-6 รายคาน
ผลการประเมนิคุณภาพ
การึึกาาภายใน 
หลักสูตรครุึาสตร
บัณฑิตสาอาจิชา
คณิตึาสตร ์

ระดับบัณฑิตึึกาา 
1. หลักสูตรครุึ าสตร 
มหาบัณฑิต สาอาจิชา
บริหารการึึกาา 

 0  คึน. 1.1-1-7 รายคาน
ผลการประเมนิคุณภาพ
การึึกาาภายใน 
หลักสูตรครุึาสตร
บัณฑิตสาอาจิชาบริหาร
การึึกาา 

คะแนนรวมทกุหลักสูตร 19.11 คะแนน 
จ านวนหลักสูตรทั้งหมดที่คณะรับผิดชอบ 7 หลักสูตร 

                                                                                          คะแนนที่ได้ 2.73 คะแนน 
 
ผลการประเมนิตนเอง 

ผลการประเมนิ 
ปีที่แล้ว 

เป้าหมาย 

 

คะแนนประเมนิตนเอง 
 

บรรลเุปา้หมาย 
(,) 

เป้าหมาย 
ปีถัดไป 

3.36 4 คะแนน 3.25  คะแนน  4 คะแนน 
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนประเมนิจาก

คณะกรรมการ 
บรรลเุป้าหมาย 

(,) 

3.45 คะแนน 2.73 2.73  
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รายการหลักฐาน 

หมายเลข รายการหลักฐาน 
คึน. 1.1-1-1 รายคานผลการประเมินคุณภาพการึึกาาภายใน  

หลักสูตรครุึาสตรบัณฑิตสาอาจิชาการึึกาาปฐมจัย 
คึน. 1.1-1-2 รายคานผลการประเมินคุณภาพการึึกาาภายใน  

หลักสูตรครุึาสตรบัณฑิตสาอาจิชาคอมพิจเตอร์ 
คึน. 1.1-1-3 รายคานผลการประเมินคุณภาพการึึกาาภายใน  

หลักสูตรครุึาสตรบัณฑิตสาอาจิชาภาาาไทย 
คึน. 1.1-1-4 รายคานผลการประเมินคุณภาพการึึกาาภายใน  

หลักสูตรครุึาสตรบัณฑิตสาอาจิชาภาาาอัคกฤา 
คึน. 1.1-1-5 รายคานผลการประเมินคุณภาพการึึกาาภายใน  

หลักสูตรครุึาสตรบัณฑิตสาอาจิชาจิทยาึาสตร์ทั่จไป 
คึน. 1.1-1-6 รายคานผลการประเมินคุณภาพการึึกาาภายใน  

หลักสูตรครุึาสตรบัณฑิตสาอาจิชาคณิตึาสตร ์
คึน. 1.1-1-7 รายคานผลการประเมินคุณภาพการึึกาาภายใน  

หลักสูตรครุึาสตรบัณฑิตสาอาจิชาบริหารการึึกาา 
 
ข้อสรุปผลการประเมินตนเอง 

1. ปุดแอ็ค/แนจทาคเสริมปุดแอ็ค 
บาคหลักสูตรมีคจามพร้อมในการประเมิน TQR ปึคคจรส่คเสริมให้มีคจามพร้อมด้จยการเตรียมโครคการซ้อม
ประเมิน TQR ในปีการึึกาาถัดไป 

2. ปุดที่คจรพัฒนา/อ้อเสนอแนะในการปรับปรุค 
หลักสูตร ค.บ.ภาาาอัคกฤาไม่ผ่านประเมิน คจรปรับปรุคอย่าคเร่คด่จน 

3. จิธีปฏิบัติที่ดี/นจัตกรรม 
- 
ผู้รับผิดชอบ 
ผู้ก ากับดูแลตัจบ่คชี ้: 
       1. ผู้ช่จยึาสตราปารย์อนุชา พิมึกัดิ์   

ผู้ปัดเก็บรจบรจมอ้อมูล/รายคานผลการด าเนินคาน : 
นาคสาจภารดี ปันทร์ลอย 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.2     การส่งเสริมทกัษะความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย 
                                (ตวับ่งชี้ใหม่) 

ชนิดของตัวบง่ชี้      กระบจนการ 

การคิดรอบป ี  ปีการึึกาา  

ค าอธบิายตัวบ่งชี้ 
คณะมีการส่คเสริมสนับสนุนให้นักึึกาามีคจามสามารถด้านภาาาอัคกฤาตามเกณฑ์ที่มหาจิทยาลัย

ก าหนด โดยมีคจามสามารถในการพูดคุยสื่อสารได้ในชีจิตประป าจัน  
  
เกณฑ์การประเมิน 

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

1 - 2 อ้อ 
มีการด าเนินการ 

3 อ้อ 
มีการด าเนินการ 

4 อ้อ 
มีการด าเนินการ 

5 อ้อ 
มีการด าเนินการ 

6 อ้อ 
 

ผลการด าเนนิงาน 
กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนนิงาน 
  1. มีแผนในการการ

ส่คเสริมทักาะ
คจามสามารถด้าน
ภาาาอัคกฤาตามเกณฑ์
ที่มหาจิทยาลัยก าหนด 
ที่มีจัตถุประสคคอ์ย่าค
ชัดเปน และมตีัจชี้จัด
คจามส าเร็ปตาม
จัตถุประสคค์อย่าค
ครบถ้จน 

คณะึึกาาึาสตร์และนจัตกรรมการึึกาามีแผนในการด าเนินการ
พัฒนาคจามรู้ ทักาะ และ 
คจามสามารถให้กับนักึึกาาด้านภาาาอัคกฤาอย่าคชัดเปน บรรปุ
โครคการลคในแผนปฏิบัติราชการ โดยมุ่คพัฒนาตั้คแต่ชั้นปีแรก 
ปนถึคช้ันปีสุดท้าย และปัดท าแผนส่คเสริมทักาะคจามสามารถด้าน 
ภาาาอัคกฤาตามเกณฑ์ที่มหาจิทยาลัยก าหนด โดยในแผนมตีัจชี้จัด
คจามส าเร็ปตามจัตถุประสคค์อย่าคครบถ้จน โดยแบ่คเป็นตัจชี้จัด
รายปี เน้นการพัฒนาอย่าคต่อเนื่อค 

  2. มีโครคการหรือ
กิปกรรมทีส่่คเสริมการ
เรียนรู้ทักาะด้าน
ภาาาอัคกฤาให้กับ
นักึึกาา 
นักึึกาาช้ันปีที่ 4 

คณะมีโครคการหรือกิปกรรมที่ส่คเสริมการ 
เรียนรู้ทักาะด้านภาาาอัคกฤาให้กับนักึึกาา 
ดัคนี้ คือ 
1. โครคการอบรมภาาาอัคกฤาพิชิตอ้อสอบ TOEIC ออคนักึึกาา
ชั้นปีที่ 4  
2. กิปกรรมสอบจัดระดับคจามรู้ภาาาอัคกฤาโดยใช้อ้อสอบกลาค
ออคมหาจิทยาลัย ด าเนินการโดยึูนย์ภาาา เพื่อจัดระดับ
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กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนนิงาน 

ภาาาอัคกฤาออคนักึึกาาช้ันปีที่  1  ส าหรบัจาคแผนพัฒนาทักาะ
ดัคกล่าจอย่าคต่อเนื่อคตามแผนพัฒนาภาาาอัคกฤา  
3.โครคการเตรียมคจามพร้อมส าหรับนักึึกาาใหม่ คณะ
ึึกาาึาสตร์และนจัตกรรมการึึกาา ประป าปีการึึกาา 2562 
เพื่อสอบจัดทักาะภาาาอัคกฤาพื้นฐาน และพัฒนาทักาะ
ภาาาอัคกฤาเพื่อการเรียนในระดับอุดมึึกาา 

 
กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนนิงาน 
  3 มีการด าเนินคานตาม

แผนที่ก าหนดไจ้อย่าค
ครบถ้จน 

คณะมีการด าเนินคานตามแผนดัคนี้ คือ 
1. โครคการอบรมภาาาอัคกฤาพิชิตอ้อสอบ TOEIC ออคนักึึกาา
ชั้นปีที่ 4 ก าลัคด าเนินการอย่าคต่อเนื่อค สิ้นสุดเดือนมิถุนายน 2564 
2. กิปกรรมสอบจัดระดับคจามรู้ภาาาอัคกฤาโดยใช้อ้อสอบกลาค
ออคมหาจิทยาลัย ด าเนินการโดยึูนย์ภาาา ด าเนินการแลจ้เสร็ป 
ต้นภาคเรียนที่ 1/2562 
3.โครคการเตรียมคจามพร้อมส าหรับนักึึกาาใหม่ คณะ
ึึกาาึาสตรแ์ละนจัตกรรมการึึกาา ประป าปีการึึกาา 2562 
ด าเนินการแล้จเสร็ป ต้นภาคเรียนที่ 1/2562 

  4 มีการส่คเสริมสนับสนุน
ให้นักึึกาาเอา้
ประกจดหรือแอ่คอัน 
และเอ้าร่จมกิปกรรม 
เพื่อส่คเสริมและพัฒนา
ึักยภาพด้าน
ภาาาอัคกฤา 

มีการสนับสนนุให้สาอาจิชาภาาาอัคกฤาปัดกิปกรรมพัฒนาทักาะ
ภาาาอัคกฤาดัคนี ้
1.กิปกรรมละครเจทีภาาาอัคกฤา 
2.ค่ายภาาาอัคกฤาส าหรับนกัึึกาาสาอาจิชาภาาาอัคกฤา 
 
 
 

  5 มีการประเมิน
คจามส าเร็ปตาม
จัตถุประสคค์ออคแผน
และโครคการ มีการน า
ผลการประเมนิไป
ปรับปรุคและพัฒนา
อย่าคต่อเนื่อค 

ทั้คสอคโครคการมีการประเมินคจามส าเร็ปตามจัตถุประสคค์ออค
แผนและโครคการ มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุคและพัฒนา
อย่าคต่อเนื่อค โดยทั้คสอคกิปกรรม ด าเนินการครบถ้จนตามแผน
และบรรลุเปูาหมายตามจัตถุประสคค์ออคกิปกรรม มีการพัฒนาเพื่อ
จาคแผนเป็นกิปกรรมที่เผยแพร่ึักยภาพออคนักึึกาา และปรับปรุค
กระบจนการด าเนินกิปกรรมโดยเน้นการบูรณาการกับการเรียนการ
สอน จิปัย และบริการจิชาการมากอึ้น 

  6 มีนักึึกาาช้ันปีสุดท้าย
ที่สอบผ่านเกณฑ์การ

ในปีการึึกาานี้มหาจิทยาลัยยกเลิกโครคการ 
สอบจัดคจามรู้ภาาาอัคกฤาออคนักึึกาาระดับ 
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กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนนิงาน 

สอบผ่านคจามรู้
ภาาาอัคกฤาออค
นักึึกาาระดับปริญญา
ตรทีี่มหาจิทยาลัย
ก าหนดอย่าคน้อยร้อย
ละ 70 

ปริญญาตรชีั้นปีสุดท้าย เนื่อคปากสถานการณ์การแพร่ระบาดออค
เชื้อไจรัส COVID-19  

 
 

 
ผลการประเมินตนเองปีนี้  

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 

 

คะแนนประเมนิตนเอง 
 

บรรลเุป้าหมาย 
(,) 

4 คะแนน 4 ข้อ 4  

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 

 

คะแนนประเมนิจาก
คณะกรรมการ 

 

บรรลเุป้าหมาย 
(,) 

4 คะแนน 5 ข้อ 4 , 
 

 

หมายเลข รายการหลักฐาน 
คึน. 1.2.1-1 แผนปฏิบัติราชการประป าปีคบประมาณ พ.ึ. 2563 
คึน. 1.2.1-2 แผนพัฒนาทักาะภาาาอัคกฤาออคนักึึกาา คณะึึกาาึาสตร์และนจัตกรรมการึึกาา/

รายคานการประชุมคณะกรรมการประป าคณะฯ 
คึน. 1.2.2-2 แผนส่คเสริมทกัาะคจามสามารถด้านภาาาอัคกฤา 
คึน. 1.2.2-1  โครคการอบรมภาาาอัคกฤาพิชิตอ้อสอบ TOEIC ออคนักึึกาาชั้นปีที่ 4  
คึน. 1.2.2-2 

 
กิปกรรมสอบจดัระดับคจามรู้ภาาาอัคกฤาโดยใช้อ้อสอบกลาคออคมหาจิทยาลัย 
ด าเนินการโดยึูนย์ภาาา 

คึน. 1.2.2-3 โครคการเตรียมคจามพร้อมนักึึกาาใหม่ ปกีารึึกาา 2562 
คึน. 1.2.3-1  โครคการอบรมภาาาอัคกฤาพิชิตอ้อสอบ TOEIC ออคนักึึกาาชั้นปีที่ 4  
คึน. 1.2-3-2 กิปกรรมสอบจดัระดับคจามรู้ภาาาอัคกฤาโดยใช้อ้อสอบกลาคออคมหาจิทยาลัย 
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หมายเลข รายการหลักฐาน 
ด าเนินการโดยึูนย์ภาาา 

คึน. 1.2-3-3 สรุปโครคการเตรียมคจามพร้อมนักึึกาาใหม่ ปีการึึกาา 2562 
คึน. 1.2.4-1 สรุปโครคการละครเจทีภาาาอัคกฤา 
คึน. 1.2.4-2 สรุปโครคการค่ายภาาาอัคกฤาส าหรับนักึกึาาสาอาจิชาภาาาอัคกฤา 
คึน. 1.2.5-1 สรุปโครคการกิปกรรมละครเจทีภาาาอัคกฤา 
คึน. 1.2.5-2 สรุปโครคการค่ายภาาาอัคกฤาส าหรับนักึกึาาสาอาจิชาภาาาอัคกฤา 
 
 
ผู้รับผิดชอบ 
ผู้ก ากับดูแลตัจบ่คชี ้: 
       1. ผึ.อนุชา  พิมึักดิ ์
 

ผู้ปัดเก็บรจบรจมอ้อมูล/รายคานผลการด าเนินคาน : 
      1. นายอนุชิต ค าหินกอค 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 การส่งเสริมทกัษะความรูค้วามสามารถด้านสมรรถนะดิจิทัลตามเกณฑ์                                
ที่มหาวิทยาลัยก าหนด (ตัวบ่งช้ีใหม่) 

ชนิดของตัวบง่ชี้      กระบจนการ 

การคิดรอบป ี  ปีการึึกาา  

ค าอธบิายตัวบ่งชี้ 
คณะมีการส่คเสริมสนับสนุนให้นักึึกาามีคจามรู้คจามสามารถด้านสมรรถนะดิปิทัลตามเกณฑท์ี่ 

มหาจิทยาลัยก าหนด  โดยมีคจามรู้คจามสามารถด้านสมรรถนะดิปิทัล ทั้คคจามรู้พื้นฐานด้านคอมพิจเตอร์การ
ใช้คานเบื้อคต้นและการใช้โปรแกรมส าเร็ปรูปและการประยุกต์ใช้คาน 
 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 - 2 อ้อ 

มีการด าเนินการ 
3 อ้อ 

มีการด าเนินการ 
4 อ้อ 

มีการด าเนินการ 
5 อ้อ 

มีการด าเนินการ 
6 อ้อ 

 
ผลการด าเนนิงาน 
กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนนิงาน 
  1. มีแผนในการ การ

ส่คเสริมทักาะคจามรู้
คจามสามารถด้าน
สมรรถนะดิปิทลัตาม
เกณฑ์ที่มหาจิทยาลัย
ก าหนดที่มี
จัตถุประสคคอ์ย่าค
ชัดเปน และมตีัจชี้จัด
คจามส าเร็ปตาม
จัตถุประสคค์อย่าค
ครบถ้จน 

      คณะึึกาาสาสตร์และนจัตกรรมการึึกาามีแผนในการ
ด าเนินการพัฒนาคจามรู้ ทักาะและคจามสามารถให้กับนักึึกาา
ด้านสมรรถนะดิปิทัล โดยบรรปุโครคการลคในแผนปฏิบัติราชการ 
และปัดท าแผนส่คเสริมทักาะคจามรู้คจามสามารถด้านสมรรถนะ
ดิปิทัลตามตามเกณฑ์ที่มหาจิทยาลัยก าหนด 

 
 
 
 
 
 

  2. มีโครคการหรือ
กิปกรรมทีส่่คเสริม
ทักาะคจามรู้
คจามสามารถด้าน
สมรรถนะดิปิทลัให้กับ
นักึึกาา 

คณะมีโครคการหรือกิปกรรมที่ส่คเสริมทักาะคจามรู้คจามสามารถ
ด้านสมรรถนะดิปิทัลให้กับนกัึึกาาดัคนี้ คือ 
1.โครคการเตรียมคจามพร้อมนักึึกาาใหม่ คณะึึกาาึาสตร์และ
นจัตกรรมการึึกาา ปีการึกึาา 2562 
2.โครคการทดสอบคจามรู้และทักาะการใช้ดิปิทัล ออคนักึึกาาชั้น
ปีที่ 4  
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กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนนิงาน 
  3. มีการด าเนินคานตาม

แผนที่ก าหนดไจ้อย่าค
ครบถ้จน 

คณะมีการด าเนินคานตามแผนอย่าคครบถ้จน 

 
 
 
กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมนิ ผลการด าเนนิงาน 
  4. มีการส่คเสริมสนับสนุน

ให้นักึึกาาเอา้
ประกจดหรือแอ่คอัน 
และเอ้าร่จมกิปกรรม
การแสดคเพื่อส่คเสริม
และพัฒนาึักยภาพ
ด้านสมรรถนะดิปิทัล 

คณะฯ ส่คเสรมิให้นักึึกาาเอ้าร่จมประกจดหรือแอ่คอันเพื่อการ
พัฒนาึักยภาพด้านสมรรถนะดิปิทัลอย่าคสม่ าเสมอ มีการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านเจ็บไชต์คณะ เพปเฟซบุ้กออคคณะ-สาอาฯ เช่น
การประกจดออกแบบโลโก้ออคเอกชน การประกจดสื่อสร้าคสรรค์
ต่าค ๆ ออคหน่จยคานรัฐและเอกชน  

  5. มีการประเมิน
คจามส าเร็ปตาม
จัตถุประสคค์ออคแผน
และโครคการ มีการน า
ผลการประเมนิ          
ไปปรับปรุคและพัฒนา
อย่าคต่อเนื่อค 

คณะมีการประเมินคจามส าเร็ปตามจัตถุประสคค ์คือพัฒนาทักาะ
คจามรู้และการใช้ดิปิทัลตามมาตรฐานออค ICDL มีการรายคานผล
การด าเนินการที่สะท้อนทักาะด้านดิปิทัลออคนักึึกาาจ่ายัคไม่ผ่าน
การประเมินทักาะตามมาตรฐานออค ICDL มีผ่านป านจนน้อยมาก 
ปึคน ามาจาคแผนพัฒนาทักาะดา้นนี้ในปีการึึกาาหน้า บรรปุลคใน
แผนฯ ออคคณะฯ  
 

  6. มีนักึึกาาช้ันปีสุดท้าย
ที่สอบผ่านเกณฑ์การ
สอบผ่านคจามรู้
คจามสามารถด้าน
สมรรถนะดิปิทลั  
ออคนักึึกาาระดับ
ปริญญาตรทีี่
มหาจิทยาลัยก าหนด 
อย่าคน้อยร้อยละ 90 

ในปีการึึกาานี้มหาจิทยาลัยยกเลิกโครคการสอบจัดคจามรู้
คจามสามารถด้านสมรรถนะดิปิทัล ออคนักึึกาาระดับปริญญาตรี
เนื่อคปากสถานการณ์การแพร่ระบาดออคโรคCOVID19 

 
ผลการประเมินตนเอง 

ผลการประเมนิ เป้าหมาย 
 

คะแนนประเมนิตนเอง บรรลเุป้าหมาย เป้าหมาย 
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ปีที่แล้ว   (,) ปีถัดไป 

- 
4 4 

 
 5 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนประเมนิจาก

คณะกรรมการ 
บรรลเุป้าหมาย 

(,) 

4 คะแนน 4 4  

 
 
 
 
รายการหลักฐาน 

หมายเลข รายการหลักฐาน 
คึน.1.3-1-1 แผนปฏิบัติการประป าปีคบประมาณ พ.ึ. 2563 
คึน. 1.3-1-2 แผนพัฒนาทักาะดิปิทัลออคนักึึกาาคณะึึกาาึาสตร์และนจัตกรรมการึึกาา 
คึน. 1.3-2-1 โครคการเตรียมคจามพร้อมนักึึกาาใหม่ คณะึึกาาึาสตร์และนจัตกรรมการึึกาา  

ปีการึึกาา 2562 
คึน. 1.3-2-2 โครคการทดสอบคจามรู้และทักาะการใช้ดิปิทัล ออคนักึึกาาช้ันปีที่ 4 
คึน. 1.3-3-1 รายคานผลการด าเนินโครคการเตรียมคจามพร้อมนักึึกาาใหม่ คณะึึกาาึาสตร์และ

นจัตกรรมการึึกาา ปีการึกึาา 2562 
คึน.1.3-3-2 รายคานผลการด าเนินโครคการทดสอบคจามรู้และทักาะการใช้ดิปิทัล ออคนักึึกาาชั้น

ปีที่ 4 
คึน. 1.3-4-1 หน้าเพป 
คึน. 1.3-5-1 ผลคะแนนทดสอบ ICDL  
คึน. 1.3-5-2 แผนปฏิบัติการประป าปีคบประมาณ พ.ึ. 2563 

 
ผู้รับผิดชอบ 
ผู้ก ากับดูแลตัจบ่คช้ี : 
       1. ผึ.อนุชา  พิมึักดิ ์
 

ผู้ปัดเก็บรจบรจมอ้อมูล/รายคานผลการด าเนินคาน : 
      1. นายอนุชิต ค าหินกอค 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 ผลงานของนกัศึกษาที่มีผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม หรือ 
โครงงาน (ตัวบ่งช้ีใหม่) 

ชนิดของตัวบ่งชี้   ผลลัพธ ์

การคิดรอบปี  ปีการึึกาา  

ค าอธิบายตัวบ่งชี้   
คณะต้อคส่คเสริมให้นักึึกาาสร้าคผลคานจิปัย หรือคานสร้าคสรรค์ หรือนจัตกรรม หรือโครคคาน เพื่อ

รอครับยุทธึาสตร์ในการพัฒนาประเทึ โดยการมีผลคานหรือการมีส่จนร่จมในการคิดและพัฒนาสร้าคสรรค์
ผลคานจิปัย หรือคานสร้าคสรรค์ หรือนจัตกรรม หรือโครคคาน 

เกณฑ์การประเมิน  
โดยการแปลคค่าร้อยละออคป านจนนักึึกาาที่มีผลคานจิปัย หรือคานสร้าคสรรค์ หรือนจัตกรรม หรือ

โครคคาน พัฒนาหรือแก้ไอปัญหาในคานอาชีพ เป็นค่าคะแนนระหจ่าค  0 – 5  
ค่าร้อยละออคป านจนนักึึกาาที่มีผลคานหรือมีส่จนร่จมในการสร้าคผลคานจิปัย หรือคานสร้าคสรรค์ 

หรือนจัตกรรม หรือโครคคานที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 

สูตรการค านวณ 
1. ค านจณค่าร้อยละออคป านจนนักึึกาาที่มีผลคานหรือมีส่จนร่จมในการสร้าคผลคานจิปัย หรือคานสร้าคสรรค์ 
หรือนจัตกรรม หรือโครคคาน 
 

 ป านจนนักึึกาาที่มีผลคานหรือมีส่จนร่จมในการสร้าคผลคานจิปัย หรือ
คานสร้าคสรรค์ หรือนจัตกรรม หรือโครคคาน 

 

x 100 
ป านจนนักึึกาาช้ันปีสุดท้าย 

 
2. แปลคค่าร้อยละที่ค านจณได้ในอ้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนที่ได้ = 
 ร้อยละออคนักึึกาาที่มีผลคานหรือมีส่จนร่จมในการสร้าคผลคานจิปัย

หรือคานสร้าคสรรค์ หรือนจัตกรรม หรือโครคคาน 
 

x 5 
ร้อยละ 80 

หมายเหตุ :  
1. การมีส่วนร่วม คือ นักศึกษาต้องมีส่วนร่วมในการคิดผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม หรือโครงงาน นั้น ๆ  
2. ผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม หรือโครงงานของนักศึกษาสามารถนับได้ที่งานส าเร็จในทุกชั้นปี  
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ผลการด าเนินงาน 
ข้อ ชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อผลงาน 
1. ป านจนนักึึกาาที่มีผลคานหรือมีส่จนร่จมในการสร้าคผลคานจิปัย  

 1. นักึึกาาชั้นปีที่ 5 รหัส 58 สาอาจิชาการึึกาาปฐมจัย ป านจน 65 คน คึน.1.4-1-1 
 2. นักึึกาาช้ันปีที่ 5 รหัส 58 สาอาจิชาคอมพิจเตอร์ ป านจน 36 คน คึน.1.4-1-2 
 3. นักึึกาาช้ันปีที่ 5 รหัส 58 สาอาจิชาภาาาไทย ป านจน 60 คน คึน.1.4-1-3 
 4. นักึึกาาชั้นปีที่ 5 รหัส 58 สาอาจิชาภาาาอัคกฤา ป านจน 48 คน คึน.1.4-1-4 
 5. นักึึกาาชั้นปีที่ 5 รหัส 58 สาอาจิชาจิทยาึาสตร์ทั่จไป ป านจน 41 คน คึน.1.4-1-5 
 6. นักึึกาาชั้นปีที่ 5 รหัส 58 สาอาจิชาคณิตึาสตร์ ป านจน 56 คน  คึน.1.4-1-6 
 7. นักึึกาาชั้นปีที่ 4 รหัส 59 สาอาจิชาภาาาไทย ป านจน 51 คน คึน.1.4-1-7 

2. ป านจนนักึกึาาที่มีผลคานหรือมีส่จนร่จมในการสร้าคผลคานสร้าคสรรค์  
 1.   
 2.   

3. ป านจนนักึกึาาที่มีผลคานหรือมีส่จนร่จมในนจัตกรรม  
 1.   
 2.   

4. ป านจนนักึึกาาที่มีผลคานหรือมีส่จนร่จมในโครคคาน  
 1.  นักึึกาาช้ันปีที่ 4 รหัส 59 สาอาจิชาคอมพิจเตอร์ ป านจน 45 คน คึน.1.4-4-1 

จ านวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายทั้งหมด 306 คน 
ร้อยละของนักศึกษาที่มีผลงานหรือมสี่วนร่วมในการสร้างผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม 
หรือโครงงาน 

   

   
             

 

คะแนนที่ได้  
      

  
         

 

หมายเหตุ :  
1. นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายต้องมีผลวิจัยคนละ 1 เรื่อง และส่งฉบับสมบูรณ์ก่อนส าเร็จการศึกษา  
2. นักศึกษาชั้นปีที่ 4 รหัส 59 สาขาวิชาภาษาไทย จ านวน 51 คน มีงานวิจัยเชิงบูรณาการภายใต้รายวิชาวิจัยร่วมกับรายวิชา
อื่น ๆ โดยมีอาจารย์แต่ละรายวิชาเป็นผู้ควบคุม  

 
ผลการประเมินตนเอง 
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ผลการประเมนิ 
ปีที่แล้ว 

เป้าหมาย 

 

คะแนนประเมนิตนเอง 
 

บรรลเุป้าหมาย 
 (,) 

เป้าหมาย 
ปีถัดไป 

5 5 5 
 

 5 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนประเมนิจาก

คณะกรรมการ 
บรรลเุป้าหมาย 

(,) 

5 คะแนน 5 5  

 

รายการหลักฐาน 
หมายเลข รายการหลักฐาน 

คึน.1.4-1-1 ชื่อคานจิปัยออคนักึึกาาช้ันปีที่ 5 รหัส 58 สาอาจิชาการึึกาาปฐมจัย ป านจน 65 คน 
คึน.1.4-1-2 ชื่อคานจิปัยออคนักึึกาาช้ันปีที่ 5 รหัส 58 สาอาจิชาคอมพิจเตอร์ ป านจน 36 คน 
คึน.1.4-1-3 ชื่อคานจิปัยออคนักึึกาาช้ันปีที่ 5 รหัส 58 สาอาจิชาภาาาไทย ป านจน 60 คน 
คึน.1.4-1-4 ชื่อคานจิปัยออคนักึึกาาช้ันปีที่ 5 รหัส 58 สาอาจิชาภาาาอัคกฤา ป านจน 48 คน 
คึน.1.4-1-5 ชื่อคานจิปัยออคนักึึกาาชั้นปีที่ 5 รหัส 58 สาอาจิชาจิทยาึาสตร์ทั่จไป ป านจน 41 

คน 
คึน.1.4-1-6 ชื่อคานจิปัยออคนักึึกาาช้ันปีที่ 5 รหัส 58 สาอาจิชาคณิตึาสตร์ ป านจน 56 คน 
คึน.1.4-1-7 ชื่อคานจิปัยนักึึกาาช้ันปีที่ 4 รหัส 59 สาอาจิชาภาาาไทย ป านจน 51 คน 
คึน.1.4-4-1 ชื่อโครคคานออคนักึึกาาช้ันปีที่ 4 รหัส 59 สาอาจิชาคอมพิจเตอร์ ป านจน 45 คน 

 
ผู้รับผิดชอบ 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : 
       ผู้ช่จยึาสตราปารยอ์นุชา พิมึักดิ ์
       โทร. 088-746-6551 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน : 
          นายปิรพคา ์กาแก้จ 
          โทร. 099-664-5937 

 
 
 
 
 
 
 



26 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.5  จ านวนหลักสูตรที่มกีารก าหนดคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการ (ตัวบ่งช้ีใหม่) 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลลัพธ ์

การคิดรอบป ี  ปีการึึกาา  

ค าอธบิายตัวบ่งชี้ 

คณะต้อคมีหลักสูตรที่มีการก าหนดคุณลักาณะการเป็นผู้ประกอบการ ที่ส่คเสริมให้นักึึกาามีคจามคิด

ริเริ่มสร้าคสรรค์ที่แปลกใหม่ รู้ปักพัฒนาผลิตภัณฑ์ การบริการ รจมถึคน าเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการด าเนิน

ชีจิตรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลคออคสัคคมและออคโลก  

เกณฑ์ประเมนิ 

 โดยการแปลคค่าร้อยละออคป านจนหลักสูตรที่มีการก าหนดคุณลักาณะการเป็นผู้ประกอบการเป็น 

ค่าคะแนนระหจ่าค 0-5 คะแนน โดยมีค่าร้อยละออคป านจนหลักสูตรที่มีการก าหนดคุณลักาณะการเป็น

ผู้ประกอบการ ให้เป็นคะแนนเต็ม 5 เท่ากับร้อยละ 20 

สูตรการค านวณ  

1. ค านจณค่าร้อยละออคป านจนหลักสูตรที่มีการก าหนดคุณลักาณะการเป็นผู้ประกอบการ 
 

 ป านจนหลักสูตรที่มีการก าหนดคุณลักาณะการเป็นผู้ประกอบการ  
x 100 

ป านจนหลักสูตรทั้คหมดในคณะ 
 
2. แปลคค่าร้อยละที่ค านจณได้ในอ้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนที่ได้ = 
 ร้อยละออคป านจนหลักสูตรที่มีการก าหนดคุณลักาณะการเป็น

ผู้ประกอบการ 

 
x 5 

ร้อยละ 20 

หมายเหตุ : 

1. การวัดคุณลักษณะเป็นผู้ประกอบการ วัดหลักสูตรที่ก าหนดคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการเฉพาะหลักสูตรที่

ก าหนด   ไว้ใน มคอ. 2  

2. การวัดหลักสูตรที่มีคุณลักษณะเป็นผู้ประกอบการโดยต้องมีหน่วยวัดหรือเครื่องมือวัด 

3. มีการก าหนดรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นผู้ประกอบการไว้ในหลักสูตร 

 
ผลการประเมินตนเองปีนี้ 
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ไม่รับการประเมิน เนื่อคปากหลักสูตรที่เป็น Work–Integrated Learning: WIL หรือระบบสหกิป
ึึกาา (Co-operative Education: Co-op) ที่มีการเรียน-การสอน ยัคไม่มีนักึึกาาปบในปีการึึกาานี้ ดัคนั้น
ปึคไม่รับการประเมินในตัจบ่คชี้นี ้ในปีการึึกาา 2562 
 
ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 

 

คะแนนประเมนิตนเอง 
 

บรรลเุป้าหมาย 
(,) 

- - ไม่รับการประเมิน - 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 

 

คะแนนประเมนิจาก
คณะกรรมการ 

 

บรรลเุป้าหมาย 
(,) 

- - ไม่รับการประเมิน - 

 
รายการหลักฐาน 

หมายเลข รายการหลักฐาน 
อัการย่อออคหน่จยคาน 1.5-1-1  
อัการย่อออคหน่จยคาน 1.5-2-1  

 
 
ผู้รับผิดชอบ 
ผู้ก ากับดูแลตัจบ่คชี ้: 
ผู้ช่จยึาสตราปารย์อนุชา พิมึักดิ ์
โทร. 088-746-6551 

ผู้ปัดเก็บรจบรจมอ้อมูล/รายคานผลการด าเนินคาน : 
      นาคสาจภารดี  ปันทร์ลอย 
      โทร. 087-235-2993 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.6  ระบบและกลไกการบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี (สกอ.ที่ 1.5) 

ชนิดของตัวบง่ชี้      กระบจนการ 

การคิดรอบป ี  ปีการึึกาา  

ค าอธบิายตัวบ่งชี้ 
 คณะคจรปัดบริการด้านต่าคๆ ให้นักึึกาาและึิาย์เก่าในกิปกรรมที่เปน็ประโยชน์กับ

นักึึกาา        เพื่อการด ารคชีจิตอย่าคมีคจามสุอและคุ้มค่าในระหจ่าคการใช้ชีจิตในคณะ ตั้คแต่การให้
ค าปรึกาาทั้คด้านจิชาการและการใช้ชีจิตปัดบริการอ้อมูลหน่จยคานที่ให้บริการ เช่น ทนุกู้ยืมการึึกาา แหล่ค
ทุนการึึกาาต่อการบริการปัดหาคาน แหล่คอ้อมูลการฝึกประสบการณ์จิชาชีพ การเตรียมคจามพร้อมเพ่ือการ
ท าคานเมื่อส าเร็ปการึึกาา อ้อมูลอ่าจสารคจามเคลื่อนไหจในและนอกสถาบันที่ป าเป็นแก่นักึึกาาและึิาย์
เก่าโดยการให้บริการทั้คหมดต้อคให้คจามส าคัญกับการบริการที่มีคุณภาพและเกิดประโยชน์แก่ผู้รับบริการ
อย่าคแท้ปริค 

 
เกณฑ์การประเมนิ 

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

1 อ้อ 
มีการด าเนินการ 

2 อ้อ 
มีการด าเนินการ 

3 - 4 อ้อ 
มีการด าเนินการ 

5 อ้อ 
มีการด าเนินการ 

6 อ้อ 
 
ผลการด าเนนิงาน 
ก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนนิงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ปัดบริการให้ค าปรึกาา
ทาคจิชาการ และการ
ใช้ชีจิต แก่นักึึกาาใน
คณะ 

คณะึึกาาึาสตร์และนจัตกรรมการึึกาา ให้คจามส าคัญต่อการ
เสริมสร้าคคุณภาพ ึักยภาพ และพัฒนาคุณลักาณะออคนักึึกาา
ให้เป็นบัณฑิตที่พึคประสคค์  ตามแนจทาคและนโยบายออค
มหาจิทยาลัย โดยด าเนินการ ดัคนี ้
1.ในปีการึึกาา 2562 คณะฯ มีการปัดบริการให้ค าปรึกาาทาค
จิชาการและการใช้ชีจิตแก่นักึึกาา โดยมีการแต่คตั้คอาปารย์ที่
ปรึกาา ให้แกนักึึกาาทุกชั้นปี และมีการปัดชั่จโมค Home room 
ทุกจันพุธ ออคสัปดาห์ ในเจลา 17.00 -19.00 น. ให้อาปารย์ที่
ปรึกาาได้พบปะให้ค าปรึกาาทาคจิชาการและการใช้ ชีจิตแก่
นักึึกาา โดยมีคู่มือระบบให้ค าปรึกาาและการใช้ชีจิตระดับ
ปริญญาตรีออคมหาจิทยาลัย ให้อาปารย์ที่ปรึกาาใช้เป็นแนจปฏิบัติ
ในการให้ค าปรึกาา พร้อมด้จยแบบบันทึกการให้ค าปรึกาาแก่
นักึึกาา เพื่อให้อาปารย์ที่ปรึกาาเก็บเป็นหลักฐาน และเพื่อหาทาค
แกไอปัญหาต่อไป  
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    2.มีบุคลากรคอยให้ค าปรึกาาทาคจิชาการและการใช้ชีจิตแก่
นักึึกาา ประกอบด้จยนักจิชาการึึกาา ที่คอยให้ค าปรึกาา
แนะน าเกี่ยจกับกฎระเบียบ อ้อบัคคับจ่าด้จยการึึกาา ตาราคเรียน/
แผนการเรียน และเรื่อคที่ส าคัญและป าเป็นที่นักึึกาาต้อค
ด าเนินการ นักจิชาการึึกาาฝุายคานกิปการนักึึกาาที่ ให้
ค าแนะน าเกี่ยจกับกิปกรรมพัฒนานักึึกาา นักจิชาการึึกาาที่
รับผิดชอบคานฝึกประสบการณ์จิชาชีพครู ที่ให้ค าปรึกาาด้านการ
ฝึกประสบการณ์จิชาชีพ  
3. มีการปัดโครคการปฐมนิเทึนักึึกาาใหม่คณะึึกาาึาสตร์และ
นจัตกรรมการึึกาา ประป าปีการึึกาา 2562 ในจันพฤหัสบดี ที่ 
13 มิถุนายน 2562 ณ อาคารหอประชุมมหาจิทยาลัยกาฬสินธุ์         
พื้นที่นามน เพื่อแนะน าการใช้ชีจิตการเรียน ตลอดปนการใช้ชีจิตใน
มหาจิทยาลัย โดยผู้บริหาร คณาปารย์และอาปารย์ที่ปรึกาา 
4.มีการปัดโครคการปัปฉิมนิเทึนักึึกาาคณะึึกาาึาสตร์และ
นจัตกรรมการึึกาา ประป าปีการึึกาา 2562 ในจันเสาร์ที่ 22 
กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีวิทยากร จากบริษัท จ๊อบท้อปกันจ ากัด คือ
คุณปรัชญ์กวิน กิตติเลิศวีรกุล ให้ความรู้ในหัวข้อดังนี้  
- ฟังบรรยายเกณฑ์ที่ HR พิจารณานักศึกษาจบใหม่เข้าท างาน 
- วิธีการเขียน RESUME ภาษาไทย แลภาษาอังกฤษ 
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2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

มีการให้อ้อมลูออค
หน่จยคานที่ให้บริการ
กิปกรรมพิเึานอก
หลักสูตร แหลค่คานทั้ค
เต็มเจลา 
และนอกเจลาแก่
นักึึกาา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะึึกาาึาสตร์และนจัตกรรมการึึกาา มีการปัดให้บริการ
อ้อมูลออคหน่จยคานที่ให้บริการกิปกรรมพิเึานอกหลักสูตรแหล่ค
คานทั้คเต็มเจลาและนอกเจลาแก่นักึึกาาโดยด าเนินการ ดัคนี้ 
1.มีการปัดบริการอ้อมูลอ่าจสารผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์หน้า
ส านักคานคณบดี และปุดประชาสัมพันธ์ชั้น 1 อาคารคณะ
ึึกาาึาสตร์และนจัตกรรมการึึกาา  
2.มกีารประชาสัมพันธ์อ้อมูลอ่าจสารผ่านช่อคทาคเจ็บไซต์ออคคณะ
ึึกาาึาสตร์และนจัตกรรมการึึกาา 
http://www.edu.ksu.ac.th  
3.การประชาสัมพันธ์อ้อมูลอ่าจสารผ่านช่อคทาคผ่านระบบสัคคม
เครืออ่ายที่เพปเฟสบุ๊คออคคณะ “คณะึึกาาึาสตร์และนจัตกรรม
การึึกาา”  
4.มีการปัดกิปกรรมพิเึานอกหลักสูตร เพื่อเสริมการเรียนรู้ให้แก่
นักึึกาา เช่น โครคการอบรมผู้ก ากับลูกเสือระดับต้น B.T.C  
นอกปากนี้ ยัคมีโครคการตามแผนพัฒนากิปกรรมนักึึกาาคณะ
ึึกาาึาสตร์และนจัตกรรมการึึกาา ประป าปีการึึกาา 2562 ที่
พัฒนาสติปัญญา สัคคม อารมณ์ ร่าคกาย และคุณธรรมปริยธรรม 
โดยสอดคล้อคกับคุณลักาณะบัณฑิตที่พึคประสคค์ และมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณจุฒิแห่คชาต5ิประการ  
5. คณะมีการให้อ้อมูลแหล่คคานเต็มเจลาแก่นักึึกาา เช่น ประกาึ
รับสมัครป้าคคานนักึึกาาตามมาตรการช่จยเหลือนักึึกาาที่ได้รับ
ผลกระทบปากการแพร่ระบาดออค COVID 19 ระหจ่าคจันที่ 20- 
24 เมาายน 2563 และมีนักึึกาาสมัครท าคาน ป านจน 7 คน  
6.คณะมีการให้อ้อมูลแหล่คคานนอกเจลาแก่นักึึกาา เช่นประกาึ
การรับสมัครนักึึกาาเก็บอ้อมูลจิปัย เมื่อจันที่ 19 ธันจาคม 2562 
ค่าแรคอย่าคอั้นต่ า 350 บาท ต่อจัน   
ทั้คนี้ คณะฯ มกีระบจนการติดตามดูแลกิปกรรมพิเึานอกหลักสูตร 
ผ่านระบบบริหารปัดการกิปกรรมนักึึกาา KSU Activity System 
ในการส่คเสริมให้นักึึกาาเอา้ร่จมกิปกรรม และปัดเก็บอ้อมูลการ
เอ้าร่จมกิปกรรมออคนักึึกาา 
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3. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัดกิปกรรมเตรียม
คจามพร้อมเพื่อการ
ท าคานเมื่อส าเร็ป
การึึกาา 
แก่นักึึกาา 
 
 
 
 

คณะึึกาาึาสตร์และนจัตกรรมการึึกาา ปัดโครคการปัปฉิมนิเทึ
นักึึกาาคณะึึกาาึาสตร์และนจัตกรรมการึึกาา ประป าปี
การึึกาา 2562 ในจันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 256  คบประมาณ 
23,920 บาท เพื่อเตรียมคจามพร้อมเพื่อการท าคานมีจิทยากร ปาก
บริาัท ป๊อบท้อปกัน ป ากดั 
 คือคุณปรัชญ์กจิน กิตติเลิึจีรกุล  
ให้คจามรู้ในหจัอ้อดัคนี้  
- ฟัคบรรยายเกณฑ์ที่ HR พิปารณานักึึกาาปบใหม่เอ้าท าคาน 
- จิธีการเอียน RESUME ภาาาไทย และภาาาอัคกฤา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเมินคุณภาพออค

การปัดกิปกรรมและ

การปัดบริการ 

ในอ้อ 1 - 3 ทกุอ้อ 

ไม่ต่ ากจ่า 3.51 ปาก

คะแนนเต็ม 5 

คณะึึกาาึาสตร์และนจัตกรรมการึึกาา มีการประเมินคุณภาพ
ออคการปัดกิปกรรมและการปัดบริการ ประป าปีการึึกาา 2562  
ในอ้อที่ 1 – 3 ทุกอ้อไม่ต่ ากจ่า 3.51 ปากคะแนนเต็ม 5 โดยมีผล
การประเมินแต่ละด้าน ดัคน้ี  
 
ข้อ 1 ด้านการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิต 
1.1 คณะมีการประเมินผลการปฏิบัติคานออคอาปารย์ที่ปรึกาา ตาม
ค าสั่คคณะึึกาาึาสตร์และนจัตกรรมการึึกาา ที่ 060/2562 
ผ่านระบบ Google Forms ระหจ่าคจันที่ 23 – 26 มีนาคม 2563  
มีผลการประเมินในภาพร่จม คะแนน 4.44 ปากคะแนนเต็ม 5.00 
อยู่ ในระดับมาก โดยมีอ้อเสนอแนะ ที่ส าคัญ คืออาปารย์ให้
ค าปรึกาาด้านจิชาการได้ดี แต่ไม่ค่อยมีเจลาให้ค าปรึกาาด้านการ
ใช้ชีจิต และนักึึกาาต้อคการให้คณะปัดบริการห้อคปฐมพยาบาล
ส าหรับบริการนักึึกาา  
1.2 คณะมีการประเมินคจามพึคพอใปต่อหน่จยคานที่ให้บริการ
กิปกรรมพิเึานอกหลักสูตร แหล่คคานทั้คเต็มเจลาและนอกเจลาแก่
นักึึกาา ประป าปีการึึกาา 2562 ผ่านระบบ Google Forms 
ระหจ่าคจันที่ 5 - 15 พฤาภาคม 2563 เพื่อประเมินคจามพึคพอใป
ต่อหน่จยคานที่คอยให้ค าปรึกาาทาคจิชาการและการใช้ชีจิตแก่
นักึึกาา มีผลการประเมินในภาพร่จม คะแนน 4.21 ปากคะแนน
เต็ม 5.00 อยู่ในระดับมาก โดยมีอ้อเสนอแนะที่ส าคัญ คือ นักึึกาา
ส่จนใหญ่มีคจามพึคพอใปต่อการให้บริการออคหน่จยคานและ
บุคลากร  
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1.3 คณะมีการประเมินคจามพึคพอใปต่อการปัดโครคการปฐมนิเทึ
นักึึกาาใหม่คณะึึกาาึาสตร์และนจัตกรรมการึึกาา ประป าปี
การึึกาา 2562 มีผลการประเมินในภาพร่จม คะแนน 4.44ปาก
คะแนนเต็ม 5.00 อยู่ในระดับมา 
1.4 คณะมีการประเมินคจามพึคพอใปต่อการปัดโครคการปัปฉิม
นิเทึนักึึกาาคณะึึกาาึาสตร์และนจัตกรรมการึึกาา ประป าปี
การึึกาา 2562 มีผลการประเมินในภาพร่จม คะแนน 3.90 ปาก
คะแนนเต็ม 5.00 อยู่ในระดับมาก  
ข้อ 2 ด้านการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษ
นอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา 
2.1 คณะมีการประเมินคจามพึคพอใปต่อหน่จยคานที่ให้บริการ 
กิปกรรมพิเึานอกหลักสูตร แหล่คคานทั้คเต็มเจลาและนอกเจลาแก่
นักึึกาา ประป าปีการึึกาา 2562 ผ่านระบบ Google Forms 
ระหจ่าคจันที่ 5 - 15 พฤาภาคม 2563 เพื่อประเมินคจามพึคพอใป
ต่ออ้อมูลแหล่คคานทั้คเต็มเจลา นอกเจลา และอ้อมูลกิปกรรมพิเึา
นอกหลักสูตร มีผลการประเมินในภาพร่วม คะแนน 4.14 จาก
คะแนนเต็ม 5.00 อยู่ในระดับมาก โดยมีอ้อเสนอแนะที่ส าคัญ คือ 
อยากให้มีการประกาึอ่าจสารที่ชัดเปน และอยากให้ปัดติจเตรียม
สอบบรรป ุ 
2.2 คณะมีการประเมินคจามพึคพอใปต่อกิปกรรมพิเึานอก
หลักสูตร ตามแผนพัฒนากิปกรรมนักึึกาาคณะึึกาาึาสตร์และ
นจัตกรรมการึึกาา ประป าปีการึึกาา 2562 ทุกโครคการ มีผล
การประเมินทุกโครงการ ไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5  
ข้อ 3 กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการท างานเมื่อส าเร็จ
การศึกษา  
คณะมีการประเมินคจามพึคพอใปต่อปัดโครคการเตรียมคจามพร้อม
เพื่อการท าคานเมื่อส าเร็ปการึึกาาแก่นักึึกาา คือ โครงการ
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2562 มีผลการประเมินในภาพร่วม คะแนน 
3.90 จากคะแนนเต็ม 5.00 อยู่ในระดับมาก  
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น าผลการประเมินปาก
อ้อ 4  
มาปรับปรุคพัฒนาการ
ให้บริการ 
และการให้อ้อมูล เพื่อ
ส่คให้ผลการประเมิน
สูคอึ้นหรอืเป็นไปตาม
คจามคาดหจัคออค
นักึึกาา 

ข้อ 1 ด้านการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิต 
1.1) กิปกรรมการให้ค าปรึกาาทาคจิชาการ เน้นให้อาปารย์ที่ปรึกาา  
ให้ค าปรึกาาอย่าคละเอียด ดูแลใกล้ชิด ปูอคกันปัญหาเรื่อคการ
ลคทะเบียนเรียนไม่ครบหลักสูตร หรือลคทะเบียนเรียนล่าช้า อีกทั้ค
ในการแต่คตั้คอาปารย์ที่ปรึกาาในปีการึึกาา 2563 ทุกห้อคต้อคมี
อาปารย์  ทั้คทาคด้านจิชาเอกและจิชาชีพครูเป็นที่ปรึกาาเพื่อให้
สามารถให้ค าปรึกาาแก่นักึึกาาได้อย่าครอบด้านมากย่ิคอึ้น  
1.2) กิปกรรมการให้ค าปรึกาาการใช้ชีจิตมอบหมายเลอานุการ 
ด าเนินการปัดท าค าสัค่แต่คตั้คคณะกรรมการให้ค าปรึกาาด้านการใช้
ชีจิตแก่นักึึกาา ประป าปีการึึกาา 2563 โดยมีอาปารย์สาอาจิชา
ละ 1 คน อาปารย์แป่มปันทร์ ณ กาฬสินธุ์ และอาปารย์ปนพคา์ 
คามมาก ซึ่คเป็นอาปารย์ด้านปิตจิทยาและการแนะแนจ เป็น
กรรมการ และปัดห้อคปฐมพยาบาลและห้อคให้ค าปรึกาา (First 
aid room and counseling service) เพื่อบริการนักึึกาา  
 ข้อ 2 ด้านการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรม
พิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่
นักศึกษา  
2.1 ด้านคจามพึคพอใปต่ออ้อมูลแหล่คคานทั้คเต็มเจลา นอกเจลา 
และอ้อมูลกิปกรรมพิเึานอกหลักสูตร ในปีการึึกาา 2563 คณะ
ด าเนินการเปิดรับสมัครเป้าหน้าที่สารสนเทึ ป านจน 1 ต าแหน่ค 
เพื่อดูแลเจ็บไซต์ ดูแลการประชาสัมพันธ์อ้อมูลอ่าจสารแก่นักึึกาา  
2.2 ด้านกิปกรรมพิเึานอกหลักสูตร ในปีการึึกาา 2562 
โครคการเตรียมคจามพร้อมเพื่อสอบครูผู้ช่จยคบประมาณ 5,000 
บาท คณะได้ด าเนินการปัดสรรคบประมาณให้กับโครคการดัคกล่าจ
ในปีการึึกาา 2563 ป านจน 100,000 บาท เพื่อปรับปรุค
พัฒนาการปัดโครคการดัคกล่าจตามคจามมุ่คหจัคออคนักึึกาา 
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ให้อ้อมูลและคจามรู้ที่
เป็นประโยชนใ์นการ
ประกอบอาชีพแก่ึิาย์
เก่า 

คณะึึกาาึาสตร์และนจัตกรรมการึึกาา ได้ด าเนินการปัด
กิปกรรมให้อ้อมูลและคจามรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพ
แก่ึิาย์เก่า โดยมีการด าเนินคาน ดัคนี้ 
1.มีการปัดบริการอ้อมูลอ่าจสารที่เป็นประโยชน์แก่ึิาย์เก่าผ่าน
เจ็บไซต์ออคคณะึึกาาึาสตร์และนจัตกรรมการึึกาา  
2. มีการปัดให้บริการอ้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ึิาย์เก่า เช่น อ้อมูล
อ่าจสารการรับสมัครคาน อ้อมูลอ่าจสารการรับสมัครสอบบรรปุเอ้า
รับราชการครูและบุคลากรทาคการึึกาา ผ่านระบบเครืออ่ายสัคคม
ออนไลน์ Facebook เครืออ่ายึิาย์เก่าคณะึึกาาึาสตร์และ
นจัตกรรมการึึกาา   
3. คณะฯ ได้เชิญึิาย์เก่าเอ้าร่จมโครคการติจสอบบรรปุครูผู้ช่จย ที่
คณะปัด และมีึิาย์เก่าเอ้าร่จมโครคการด้จย  

 
ผลการประเมนิตนเอง 

ผลการประเมนิ 
ปีที่แล้ว 

เป้าหมาย 

 

คะแนนประเมนิตนเอง 
 

บรรลเุป้าหมาย 
(,) 

เป้าหมาย 
ปีถัดไป 

- 6 ข้อ 5  คะแนน  6 ข้อ 
 
ผลการประเมนิตนเอง 

ผลการประเมนิ 
ปีที่แล้ว 

เป้าหมาย 

 

คะแนนประเมนิตนเอง 
 

บรรลเุป้าหมาย 
(,) 

เป้าหมาย 
ปีถัดไป 

5 5 คะแนน 5  คะแนน  5 คะแนน 
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนประเมนิจาก

คณะกรรมการ 
บรรลเุป้าหมาย 

(,) 

5 คะแนน 5 5  

 
ผู้รับผิดชอบ 
ผู้ก ากับดูแลตัจบ่คชี ้: 
       นายปัญญา  เถาจ์ชาลี 
 

ผู้ปัดเก็บรจบรจมอ้อมูล/รายคานผลการด าเนินคาน  
นายสัณห์  แทบพล  
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.7   กิจกรรมนักศึกษาระดับปรญิญาตร ี(สกอ.ที่ 1.6) 

ชนิดของตัวบง่ชี้      กระบจนการ 

การคิดรอบป ี  ปีการึึกาา  

ค าอธบิายตัวบ่งชี้ 
 คณะต้อคส่คเสริมให้มีการปัดกิปกรรมนักึึกาาต่าคๆ อย่าคเหมาะสมและครบถ้จน กิปกรรมนักึึกาา 
หมายถึค กิปกรรมเสริมหลักสูตรที่ด าเนินการทั้คโดยคณะ และโดยอคค์การนักึึกาา เป็นกิปกรรมที่ผู้เอ้าร่จมปะ
มีโอกาสได้รับการพัฒนาสติปัญญา สัคคม อารมณ์ ร่าคกาย และคุณธรรมปริยธรรม โดยสอดคล้อคกับ
คุณลักาณะบัณฑิตที่พึคประสคค์ ที่ประกอบด้จยมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณจุฒิแห่คชาติ    
5 ประการ ได้แก่ (1) คุณธรรม ปริยธรรม (2) คจามรู้ (3) ทักาะทาคปัญญา (4) ทักาะคจามสัมพันธ์ระหจ่าค
บุคคลและคจามรับผิดชอบ (5) ทักาะการจิเคราะห์เชิคตัจเลอ การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทึ 
และคุณลักาณะออคบัณฑิตที่พึคประสคค์ที่คณะ สถาบัน และสภา/อคค์กรจิชาชีพได้ก าหนดเพิ่มเติม ตลอดปน
สอดคล้อคกับคจามต้อคการออคผู้ใช้บัณฑิตและน าหลัก PDSA/PDCA (Plan, Do, Study/Check, Act) ไปใช้
ในชีจิตประป าจันเป็นการพัฒนาคุณภาพนักึึกาาอย่าคยั่คยืน 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 อ้อ 

มีการด าเนินการ 
2 อ้อ 

มีการด าเนินการ 
3 - 4 อ้อ 

มีการด าเนินการ 
5 อ้อ 

มีการด าเนินการ 
6 อ้อ 

 
ผลการด าเนนิงาน 

กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนนิงาน 
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1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัดท าแผนการปัด
กิปกรรมพัฒนา
นักึึกาาในภาพรจม
ออคคณะโดยให้
นักึึกาามีส่จนร่จมใน
การปัดท าแผนและการ
ปัดกิปกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะึึกาาึาสตร์และนจัตกรรมการึึกาา ส่คเสริมและสนับสนุน
ให้มีกิปกรรมพัฒนานักึึกาา เพื่อให้นักึึกาาส าเร็ปการึึกาาเป็น
บัณฑิตที่มีคุณภาพ โดยมีการแต่คตั้คคณะกรรมการพัฒนานักึึกาา 
และท านุบ ารุคึิลปจัฒนธรรม และการกีฬา คณะึึกาาึาสตร์และ
นจัตกรรมการึึกาา มหาจิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประป าปีการึึกาา 
2562 ซึ่คมีอาปารย์ผู้รับผิดชอบคานพัฒนานักึึกาาระดับสาอาจิชา 
และมีตัจแทนนักึึกาาเอ้ามาเป็นคณะกรรมการ โดยมีการประชุม
คณะกรรมการพัฒนานักึึกาา และท านุบ ารุคึิลปจัฒนธรรมและ
การกีฬา คณะึึกาาึาสตร์และนจัตกรรมการึึกาา ครั้คที่ 1 
/2562 ในจันปันทร์ ที่ 27 พฤาภาคม 2562 เพื่อให้นายกสโมสร
นักึึกาาในนามตัจแทนนักึึกาา ได้น าเสนอ สิ่คที่ต้อคปรับปรุค
แก้ไอ ในปีการึึกาา 2561 เพื่อน ามาปรับปรุคแก้ไอ และพัฒนา
กิปกรรมนักึึกาาในปีการึึกาา 2562 ตามที่นักึึกาามุ่คหจัค และ
ให้คานพัฒนานักึึกาาคณะน าอ้อมูลไปปัดท า (ร่าค) แผนกิปกรรม
พัฒนานักึึกาาคณะึึกาาึาสตร์และนจัตกรรมการึึกาา 
มหาจิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประป าปีการึึกาา 2562  และน า (ร่าค) 
แผนกิปกรรมพัฒนานักึึกาา ดัคกล่าจ ให้ที่ประชุมคณะกรรมการ
พัฒนานักึึกาา และท านุบ ารุคึิลปจัฒนธรรมและการกีฬา คณะ
ึึกาาึาสตร์และนจัตกรรมการึึกาา ครั้คที่ 2 /2562ในจันที่ 14 
สิคหาคม  2562  ได้พิปารณา และร่จมกันก าหนดจัตถุประสคค์ออค
แผน) ดัคนี้  
1) เพื่อพัฒนานักึึกาาและบัณฑิตให้มีคุณลักาณะออคบัณฑิตที่พึค
ประสคค์ สอดคล้อคกับอัตลักาณ์บัณฑิตออคมหาจิทยาลัย 
2) เพื่อเป็นกลไกก ากับติดตามประเมินผลตามแผนพัฒนากิปกรรม
นักึึกาาอย่าคครบถ้จนทุกประเภทกิปกรรม 
3) เพื่อให้นักึึกาามีส่จนร่จมในการปัดท าแผนและปัดกิปกรรม
พัฒนานักึึกาาและปรับแก้  ส่จนที่ 3 ออคแผน โดยให้ปัดท าตาราค
โครคการ/กิปกรรมให้ชัดเปน และให้เพิ่มช่อคอ้อมูลที่ระบุจ่า
โครคการหรือกิปกรรมสอดคล้อคกับคุณลักาณะบัณฑิตที่พึ่คประสคค์
อ้อใดบ้าค พร้อมโครคการออคสาอาจิชา ที่เกี่ยจอ้อคกับการปัด
กิปกรรมเตรียมคจามพร้อมเพื่อการท าคาน เมื่อส าเร็ปการึึกาาแก่
นักึึกาามาบรรปุ ไจ้ในแผน และแผนกิปกรรมพัฒนานักึึกาาคณะ
ึึกาาึาสตร์และนจัตกรรมการึึกาา มหาจิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
ประป าปีการึึกาา 2562 ได้น าเอ้าที่ประชุมคณะกรรมการประป า
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คณะ เพื่อพิปารณาเห็นชอบ โดยคณะกรรมการเห็นชอบแผน
กิปกรรมพัฒนานักึึกาา  
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  2  (1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม   

1.โครคการปฐมนิเทึนักึึกาาใหม่คณะึึกาาึาสตร ์
และนจัตกรรมการึึกาา 
2.โครคการค่ายครุึาสตร์อีสานเหนืออาสาพัฒนาท้อคถิ่น ครั้คที่ 17 
3.โครคการอบรมหลักสูตรผู้ก ากับลูกเสือ B.T.C 
(2) ด้านความรู้ 
1.โครคการเตรียมคจามพร้อมนักึึกาาใหม่สู่รั้จคณะึึกาาึาสตร์ 
และนจัตกรรมการึึกาา 
2.โครคการ EDU Idol ครั้คที่ 1 
3.โครคการกล้จยไม้เกมส์ ครั้คที่ 3 
4.โครคการพี่พาน้อคจิ่คอึ้นมอ ครั้คที่ 2 
5.โครคการสัมมนาเตรียมคจามพร้อมค่ายครุึาสตร์ฯ อีสานเหนือ 
อาสาพัฒนาท้อคถิ่น ครั้คที่ 17 
6.โครคการถอดบทเรียนกิปกรรมสโมสรนักึึกาาปากพ่ีสู่น้อค 
7.โครคการพัฒนาึักยภาพนักกีฬาคณะึึกาาึาสตร ์
และนจัตกรรมการึึกาา 
8.โครคการส่คนักึึกาาเอ้าร่จมการแอ่คอันกีฬาภายในมหาจิทยาลัย
กาฬสินธ์ุ ปีการึึกาา 2562 
9.โครคการค่ายครุึาสตร์อีสานเหนืออาสาพัฒนาท้อคถิ่น ครั้คที่ 17 
10.โครคการปัปฉิมนิเทึนักึึกาา 
คณะึึกาาึาสตร์และนจัตกรรมการึึกาา ประป าปีการึึกาา 
2562 
11.โครคการอบรมหลักสูตรผู้ก ากับลูกเสือ B.T.C 
12.โครคการส่คเสริมคจามร่จมมือและการสร้าคเครืออ่ายกิปกรรม
พัฒนานักึึกาาระหจ่าคมหาจิทยาลัย 
(3) ด้านทักษะทางปัญญา 
1.โครคการเตรียมคจามพร้อมนักึึกาาใหม่สู่รั้จคณะึึกาาึาสตร์ 
และนจัตกรรมการึึกาา 
2.โครคการ EDU Idol ครั้คที่ 1 
3.โครคการกล้จยไม้เกมส์ ครั้คที่ 3 
4.โครคการพี่พาน้อคจิ่คอึ้นมอ ครั้คที่ 2 
5.โครคการสัมมนาเตรียมคจามพร้อมค่ายครุึาสตร์ฯ อีสานเหนือ 
อาสาพัฒนาท้อคถิ่น ครั้คที่ 17 
6.โครคการถอดบทเรียนกิปกรรมสโมสรนักึึกาาปากพ่ีสู่น้อค 
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7.โครคการพัฒนาึักยภาพนักกีฬาคณะึึกาาึาสตร ์
และนจัตกรรมการึึกาา 
8.โครคการส่คนักึึกาาเอ้าร่จมการแอ่คอันกีฬาภายในมหาจิทยาลัย
กาฬสินธ์ุ ปีการึึกาา 2562 
9.โครคการค่ายครุึาสตร์อีสานเหนืออาสาพัฒนาท้อคถิ่น ครั้คที่ 17 
10.โครคการปัปฉิมนิเทึนักึึกาา 
คณะึึกาาึาสตร์และนจัตกรรมการึึกาา ประป าปีการึึกาา 
2562 
11.โครคการอบรมหลักสูตรผู้ก ากับลูกเสือ B.T.C 
12.โครคการึึกาาดูคานออคนักึึกาาสาอาจิชาคอมพิจเตอร์ 
13.โครคการส่คเสริมคจามร่จมมือและการสร้าคเครืออ่ายกิปกรรม
พัฒนานักึึกาาระหจ่าคมหาจิทยาลัย 
(4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผิดชอบ 
1.โครคการเตรียมคจามพร้อมนักึึกาาใหม่สูร่ั้จคณะึึกาาึาสตร ์
และนจัตกรรมการึึกาา 
2.โครคการ EDU Idol ครั้คที่ 1 
3.โครคการกล้จยไม้เกมส์ ครั้คที่ 3 
4.โครคการพี่พาน้อคจิ่คอึ้นมอ ครั้คที่ 2 
5.โครคการสัมมนาเตรียมคจามพร้อมค่ายครุึาสตร์ฯ อีสานเหนือ 
อาสาพัฒนาท้อคถิ่น ครั้คที่ 17 
6.โครคการถอดบทเรียนกิปกรรมสโมสรนักึึกาาปากพ่ีสู่น้อค 
7.โครคการพัฒนาึักยภาพนักกีฬาคณะึึกาาึาสตร์ 
และนจัตกรรมการึึกาา 
8.โครคการส่คนกัึึกาาเอ้าร่จมการแอ่คอันกีฬาภายในมหาจิทยาลัย
กาฬสินธ์ุ ปีการึึกาา 2562 
9.โครคการค่ายครุึาสตร์อีสานเหนืออาสาพัฒนาท้อคถิ่น ครั้คที่ 17 
10.โครคการปัปฉิมนิเทึนักึกึาา 
คณะึึกาาึาสตร์และนจัตกรรมการึึกาา ประป าปีการึึกาา 
2562 
11.โครคการอบรมหลักสูตรผู้ก ากับลูกเสือ B.T.C 
12.โครคการส่คเสริมคจามร่จมมือและการสรา้คเครืออ่ายกิปกรรม
พัฒนานักึึกาาระหจ่าคมหาจิทยาลัย 
(5) ด้านทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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1.โครคการเตรียมคจามพร้อมนักึึกาาใหม่สูร่ั้จคณะึึกาาึาสตร์
และนจัตกรรมการึึกาา 
2.โครคการ EDU Idol ครั้คที่ 1 
3.โครคการกล้จยไม้เกมส์ ครั้คที่ 3 
4.โครคการพี่พาน้อคจิ่คอึ้นมอ ครั้คที่ 2 
5.โครคการสัมมนาเตรียมคจามพร้อมค่ายครุึาสตร์ฯ อีสานเหนือ 
อาสาพัฒนาท้อคถิ่น ครั้คที่ 17 
6.โครคการถอดบทเรียนกิปกรรมสโมสรนักึึกาาปากพ่ีสู่น้อค 
7.โครคการพัฒนาึักยภาพนักกีฬาคณะึึกาาึาสตร ์
และนจัตกรรมการึึกาา 
8.โครคการส่คนักึึกาาเอ้าร่จมการแอ่คอันกีฬาภายในมหาจิทยาลัย
กาฬสินธ์ุ ปีการึึกาา 2562 
9.โครคการค่ายครุึาสตร์อีสานเหนืออาสาพัฒนาท้อคถิ่น ครั้คที่ 17 
10.โครคการปัปฉิมนิเทึนักึกึาา 
คณะึึกาาึาสตร์และนจัตกรรมการึึกาา ประป าปีการึึกาา 
2562 
11.โครคการอบรมหลักสูตรผู้ก ากับลูกเสือ B.T.C 
12.โครคการส่คเสริมคจามร่จมมือและการสรา้คเครืออ่ายกิปกรรม
พัฒนานักึึกาาระหจ่าคมหาจิทยาลัย 
(6) ด้านทักษะด้านการจัดการเรยีนรู้ 
1.โครคการเตรียมคจามพร้อมนักึึกาาใหม่สูร่ั้จคณะึึกาาึาสตร ์
และนจัตกรรมการึึกาา 
2.โครคการ EDU Idol ครั้คที่ 1 
3.โครคการกล้จยไม้เกมส์ ครั้คที่ 3 
4.โครคการพี่พาน้อคจิ่คอึ้นมอ ครั้คที่ 2 
5.โครคการสัมมนาเตรียมคจามพร้อมค่ายครุึาสตร์ฯ อีสานเหนือ 
อาสาพัฒนาท้อคถิ่น ครั้คที่ 17 
6.โครคการถอดบทเรียนกิปกรรมสโมสรนักึึกาาปากพ่ีสู่น้อค 
7.โครคการพฒันาึักยภาพนักกีฬาคณะึึกาาึาสตร ์
และนจัตกรรมการึึกาา 
8.โครคการส่คนักึึกาาเอ้าร่จมการแอ่คอันกีฬาภายในมหาจิทยาลัย
กาฬสินธ์ุ ปีการึึกาา 2562 
9.โครคการค่ายครุึาสตร์อีสานเหนืออาสาพัฒนาท้อคถิ่น ครั้คที่ 17 
10.โครคการปัปฉิมนิเทึนักึกึาา 
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คณะึึกาาึาสตร์และนจัตกรรมการึึกาา ประป าปีการึึกาา 
2562 
11.โครคการอบรมหลักสูตรผู้ก ากับลูกเสือ B.T.C 
12.โครคการส่คเสริมคจามร่จมมือและการสรา้คเครืออ่ายกิปกรรม
พัฒนานักึึกาาระหจ่าคมหาจิทยาลัย 
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  3. ปัดกิปกรรมใหค้จามรู้

และทักาะการประกัน
คุณภาพแก่นักึึกาา 

มหาจิทยาลัยได้ปัดโครคการปฐมนิเทึนักึึกาาใหม่ ประป าปี
การึึกาา 2562 เมื่อจันที่ 12 มิถุนายน 2562เพื่อให้คจามรู้และ
ทักาะการประกันคุณภาพการึึกาา ได้แก่นักึึกาาชั้นปีที่ 1 ทุก
คณะ โดยมีการน าสโมสรนักึึกาา เอ้าร่จมการอบรม และ มีการ
ถ่ายทอดคจามรู้สู่หัจหน้าหมู่เรียน 

  4. ทุกกิปกรรมที่
ด าเนินการมีการ
ประเมินผลคจามส าเร็ป
ตามจัตถุประสคค์ออค
กิปกรรมและน าผลการ
ประเมินมาปรับปรุค
การด าเนินคานครั้ค
ต่อไป 

ทุกกิปกรรมตามอ้อ 2 ที่ด าเนินการมีการรายคานผลการด าเนิน
โครคการ ตามจัตถุประสคค์ ออคกิปกรรม โดยน าผลการประเมินเอ้า
ที่ ป ระชุ มคณะกรรมการพัฒนานั กึึ กาา  และท านุบ า รุ ค
ึิลปจัฒนธรรมและการกีฬา คณะึึกาาึาสตร์และนจัตกรรม
การึึกาา ครั้คที่ 1 /2563 ในจันพฤหัสบดี ที่ 21 พฤาภาคม 2563 
เพื่อพิปารณาและปรับปรุคโครคการเป็นแผนการปัดกิปกรรมพัฒนา
นักึึกาา ประป าปีการึึกาา 2563 ซึ่คผ่านคณะกรรมการฯ 
เรียบร้อยแล้จ  

  5. ประเมินคจามส าเร็ป
ตามจัตถุประสคค์ออค
แผนการปัดกิปกรรม
พัฒนานักึึกาา 

คณะึึกาาึาสตร์และนจัตกรรมการึึกาา มีการประเมิน
คจามส าเร็ปตามจัตถุประสคค์ออคแผนการปัดกิปกรรมพัฒนา
นักึึกาา โดยพิปารณาคจามสอดคล้อคกันออคจัตถุประสคค์และ
ตัจชี้จัดออคแต่โครคการ   และได้ปัดท าสรุปรายคานผลการประเมิน
ครบทุกโครคการ/กิปกรรมโดยน าผลการประเมินเอ้าที่ประชุม
คณะกรรมการพัฒนานักึึกาา และท านุบ ารุคึิลปจัฒนธรรม และ
การกีฬา คณะึึกาาึาสตร์และนจัตกรรมการึึกาา ครั้คที่ 1 
/2563 ในจันพฤหัสบดี ที่ 21 พฤาภาคม 2563 เพื่อพิปารณาและ
ปรับปรุคแผนการปัดกิปกรรมพัฒนานักึึกาาต่อไป 

  6. น าผลการประเมินไป
ปรับปรุคแผนหรือ
ปรับปรุคการปัด
กิปกรรมเพื่อพัฒนา
นักึึกาา 

คณะึึกาาึาสตร์และนจัตกรรมการึึกาา มีการน าผลการประเมิน
คจามส าเร็ปตามจัตถุประสคค์   ออคแผนพัฒนากิปกรรมนักึึกาา 
คณะึึกาาึาสตร์และนจัตกรรมการึึกาา ประป าปีการึึกาา 
2562เอ้าที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนานักึึกาา และท านุบ ารุค
ึิลปจัฒนธรรมและการกีฬา คณะึึกาาึาสตร์และนจัตกรรม
การึึกาา ครั้คที่ 2 /2563 ในจันปันทร์ ที่ 25 พฤาภาคม 2563 
และมอบให้คานพัฒนานักึึกาาด าเนินการปัดท า (ร่าค) แผนพัฒนา
กิปกรรมนักึึกาา คณะึึกาาึาสตร์และนจัตกรรมการึึกาา 
ประป าปีการึึกาา 2563 โดยให้ปรับปรุคการด าเนินคาน กิปกรรม
ให้คจามรู้และทักาะการประกันคุณภาพแก่นักึึกาา ให้บรรปุเป็น
โครคการหรือกิปกรรมในโครคการตามแผนประป าปีการึึกาา 
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2563 นอกปากนี้ในแผนการพัฒนาด้านการผลิตบัณฑิตก็ได้บรรปุ
นโยบาย เปาูหมาย และตัจชี้จัดที่ชัดเปน  

 
 
 
 
ประเมนิตนเอง 

ผลการประเมนิ 
ปีที่แล้ว 

เป้าหมาย 

 

คะแนนประเมนิตนเอง 
 

บรรลเุป้าหมาย 
(,) 

เป้าหมาย 
ปีถัดไป 

5 5 คะแนน 5  คะแนน  5 คะแนน 
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนประเมนิจาก

คณะกรรมการ 
บรรลเุป้าหมาย 

(,) 

5 คะแนน 5 5  

 
ผู้รับผิดชอบ 
ผู้ก ากับดูแลตัจบ่คชี ้: 
       นายปัญญา  เถาจ์ชาลี 
 

ผู้ปัดเก็บรจบรจมอ้อมูล/รายคานผลการด าเนินคาน .
นายสัณห์  แทบพล 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.1  ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  (สกอ.ที่ 2.1)  

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบจนการ 

การคิดรอบปี  ปีการึึกาา 2562 

ค าอธบิายตัวบ่งชี้  
สถาบันอุดมึึกาาต้อคมีการบริหารปัดการคานจิปัยและคานสร้าคสรรค์ที่มีคุณภาพ โดยมีแนจทาค         

การด าเนินคานที่เป็นระบบและมีกลไกส่คเสริมสนับสนุนครบถ้จนเพื่อให้สามารถด าเนินการได้ตามแผนที่
ก าหนดไจ้ ทั้คการสนับสนุนด้านการปัดหาแหล่คทุนจิปัยและการปัดสรรทุนจิปัยปากคบประมาณออคสถาบัน
ให้กับบุคลากร ส่คเสริมพัฒนาสมรรถนะแก่อาปารย์และนักจิปัย การสนับสนุนทรัพยากรที่ป าเป็นซึ่ครจมถึค
ทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรการเคิน เครื่อคมืออุปกรณ์ที่เกี่ยจอ้อคต่าคๆ ตลอดปนปัดระบบสร้าคอจัญและ
ก าลัคใปแก่นักจิปัยอย่าคเหมาะสม ตลอดปนมีระบบและกลไกเพ่ือช่จยในการคุ้มครอคสิทธิ์ออคคานจิปัย หรือคาน
สร้าคสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน ์

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนนิการ  
1 อ้อ 

มีการด าเนินการ 
2 อ้อ 

มีการด าเนินการ    
3 - 4 อ้อ 

มีการด าเนินการ 
5 อ้อ 

มีการด าเนินการ 
6 อ้อ 

 

ผลการด าเนนิงาน 
กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนนิงาน 
  1. มีระบบสารสนเทึเพื่อ

การบริหารคานจิปัยที่
ส า ม า ร ถ น า ไ ป ใ ช้
ป ร ะ โ ย ช น์ ใ น ก า ร
บริหารคานจิปัย หรือ
คานสร้าคสรรค ์

คณะึึกาาึาสตร์และนจัตกรรมการึึกาามีการด าเนินคานตาม
ระบบและกลไกออคมหาจิทยาลัยฯ ที่ระบุในคู่มือการบริหาร
คานจิปัย (คึน.2.1-1-1) มาก าหนดเป็นกลไกการด าเนินคาน (คึน.
2.1-1-2) โดยมีเจ็บไซต์ที่สามารถเชื่อมโยคกับอ้อมูลระบบบริหาร
คานจิปัยออคมหาจิทยาลัยฯ (คึน.2.1-1-3)  เพื่อให้สามารถเอ้าถึค
อ้อมูลได้ และปะใช้ระบบสารสนเทึดัคกล่าจในการปฏิบัติคาน 
จาคแผนด าเนินคาน 
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กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนนิงาน 
  2. สนับสนุนพันธกิปด้าน

การจิปัยหรือคาน
สร้าคสรรค์ในประเด็น
ต่อไปนี้ 
- ห้อคปฏิบัติการหรือ
ห้อคปฏิบัติคาน
สร้าคสรรค์ หรอืหน่จย
จิปัยหรือึูนย์เครื่อคมือ 
หรือึูนย์ให้ค าปรึกาา
และสนับสนุนการจิปัย
หรือคานสร้าคสรรค ์
- ห้อคสมุดหรอืแหล่ค
ค้นคจ้าอ้อมูลสนับสนุน
การจิปัยหรือคาน 
สร้าคสรรค ์
- สิ่คอ านจยคจาม
สะดจกหรือการรักาา
คจามปลอดภัยในการ
จิปัย  หรือการผลิตคาน
สร้าคสรรค์  เช่น ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทึ 
ระบบรักาาคจาม
ปลอดภัยใน
ห้อคปฏิบัติการ     
- กิปกรรมจิชาการที่
ส่คเสริมคานจิปัยหรือ
คานสร้าคสรรค์ เช่น 
การปัดประชุมจิชาการ 
การปัดแสดคคาน
สร้าคสรรค์ การปัดให้ 
มีึาสตราปารย์
อาคันตุกะหรือ
ึาสตราปารย ์

คณะึึกาาึาสตร์และนจัตกรรมการึึกาา ได้มีการสนับสนุนพันธ
กิปด้านการจิปัยหรือคานสร้าคสรรค์ตามอัตลักาณ์ในประเด็นต่อไปน้ี                                                                                                                                                 
     1. มีห้อคปฏิบัติการคอมพิจเตอร์ ที่อ านจยคจามสะดจกให้
บุคลากรและนักึึกาาสามารถึึกาาค้นคจ้าปฏิบัติการจิปัยหรือ
ค้นคจ้าคานจิปัยและค าปรึกาาสนับสนุนการจิปัย (คึน.2.1-2-1)     
1. มีห้อคปฏิบัติการคอมพิจเตอร์  ที่อ านจยคจามสะดจกให้บุคลากร
และนักึึกาาสามารถึึกาาค้นคจ้าปฏิบัติการจิปัยหรือค้นคจ้า
คานจิปัยและค าปรึกาาสนับสนนุการจิปัย  
     2. มีห้อคสมุดกลาคออคมหาจิทยาลัยฯ เป็นแหล่คเรียนรู้และ
อ านจยคจามสะดจกอาปารย ์ในการท าคานจิปัย (คึน.2.1-2-3) 
     3. มีระบบฐานอ้อมูลคานจิปัย เพื่อใช้เป็นช่อคทาคในการ
เผยแพร่ผลคานจิปัยออคนักจิปัยและประชาสัมพันธ์อ้อมูลอ่าจสาร
ด้านการจิปัย  เช่นอ่าจสารการอบรม สัมมนา  อ่าจสารด้านทุนจิปัย
เพื่อให้นักจิปัยและผู้สนใปได้รับทราบอ่าจสารต่าค ๆ บนเจ็บไซต์ 
(คึน.2.1-2-3) 
     4. คณะึึกาาึาสตร์และนจัตกรรมการึึกาา ได้สนับสนุนให้
คณาปารย์เอ้าร่จมกิปกรรมจิชาการการประชุมจิชาการและน าเสนอ 
(คึน.2.1-2-4) 
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กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนนิงาน 

รับเชิญ  (Visiting 
professor) 

 
 
กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนนิงาน 
  3. ปัดสรรคบประมาณเพื่อ

เป็นทุนจิปัยหรือคาน
สร้าคสรรค ์

คณะึึกาาึาสตร์และนจัตกรรมการึึกาา ได้รับการปัดสรรทุน
สนับสนุนจิปัยประเภทต่าค ๆ เพื่อท าจิปัย ทั้คด้านการจิปัยพื้นฐาน 
การจิปัยประยุกต์ การจิปัยพัฒนา และการจิปัยสถาบัน เพื่อสร้าค
อคค์คจามรู้ สร้าคผลคานจิปัยที่น าไปใช้ประโยชน์ (คึน.2.1-3-1) 

  4. ปัดสรรคบประมาณเพื่อ
สนับสนุนการเผยแพร่
ผลคานจิปัยหรือคาน
สร้าคสรรค์ในการ
ประชุมจิชาการหรือ
การตีพิมพ์ในจารสาร
ระดับชาติหรือ
นานาชาติ 

คณะึึกาาึาสตร์และนจัตกรรมการึึกาาได้สนับสนุนคบประมาณ
เพื่อเป็นค่าใช้ป่ายในการสนับสนุนให้นักจิปัยเดินทาคไปเผยแพร่
ผลคานจิปัยหรือคานสร้าคสรรค์ในการประชุมจิชาการหรือการ
ตีพิมพ์ในจารสารระดับชาติหรือนานาชาติ  

  5. มีการพัฒนาสมรรถนะ
อาปารย์และนักจิปัย มี
การสร้าคอจัญและ
ก าลัคใปตลอดปนยก
ย่อคอาปารย์และ
นักจิปัยที่มีผลคานจิปัย
หรือคานสร้าคสรรค์
ดีเด่น 

คณะึึกาาึาสตร์และนจัตกรรมการึึกาา ได้มีการยกย่อคอาปารย์
ที่มีผลคานจิปัยหรือคานสร้าคสรรค์ดีเด่นโดยการประกาึผ่าน
เจบ็ไซต์เพื่อเป็นอจัญก าลัคใปในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป 
 (คึน.2.1-5-1) 

  6. มีระบบและกลไกเพื่อ
ช่จยในการคุ้มครอค
สิทธิ์ออคคานจิปัยหรือ
คานสร้าคสรรค์ ที่
น าไปใช้ประโยชน์และ
ด าเนินการตามระบบที่
ก าหนด 

คณะึึกาาึาสตร์และนจัตกรรมการึึกาา ด าเนินคานตามระบบ
และกลไกออคมหาจิทยาลัยกาฬสินธุ์ ที่ระบุในคู่มือการบริหาร
คานจิปัย (คึน.2.1-6-1) มาก าหนดเป็นกลไกการด าเนินคาน (คึน.
2.1-6-2) เพื่อช่จยในการคุ้มครอคสิทธิ์ออคคานจิปัยหรือคาน
สร้าคสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 
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ผลการประเมนิตนเอง 

ผลการประเมนิ 
ปีที่แล้ว 

เป้าหมาย 

 

คะแนนประเมนิตนเอง 
 

บรรลเุป้าหมาย 
(,) 

เป้าหมาย 
ปีถัดไป 

4 5 คะแนน 5  คะแนน  5 คะแนน 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนประเมนิจาก

คณะกรรมการ 
บรรลเุป้าหมาย 

(,) 

5 คะแนน 5 5  

 
รายการหลักฐาน 

หมายเลข รายการหลักฐาน 
คึน.2.1-1-1 คู่มือบริหารปัดการคานจิปัย 
คึน.2.1-1-2 ค าสั่คแต่คตั้คคณะกรรมการคานบริการจิชาการ จิปัยและพัฒนานจัตกรรม ออคคณะ

ึึกาาึาสตร์และนจัตกรรมการึึกาา 
คึน.2.1-1-3 เจ็บไซต์ที่สามารถเชื่อมโยคกับอ้อมูลระบบบริหารคานจิปัยออคมหาจิทยาลัย    
คึน.2.1-2-1 ภาพถ่ายห้อคปฏิบัติการคอมพิจเตอร์คณะึึกาาึาสตร์และนจัตกรรมการึึกาา   
คึน.2.1-2-2 ภาพถ่ายห้อคสมุดกลาค มหาจิทยาลัยกาฬสินธ์ุ 
คึน.2.1-2-3 Print Screen เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ที่ใช้เป็น

ฐานข้อมูลการวิจัย 
คึน.2.1-2-4 เอกสารแสดครายละเอียดการสนับสนุนให้คณาปารย์เอ้าร่จมกิปกรรมจิชาการการ

ประชุมจิชาการและน าเสนอ ผลคานจิปัย 
คึน.2.1-3-1 เอกสารใบปัดสรรคบประมาณรายป่ายประป าปี พ.ึ.2563 
คึน.2.1-4-1 เอกสารแสดครายละเอียดการสนับสนุนให้คณาปารย์เอ้าร่จมกิปกรรมจิชาการการประชุม

จิชาการและน าเสนอ ผลคานจิปัย 
คึน.2.1-4-2 เอกสารใบปัดสรรคบประมาณรายป่ายประป าปี พ.ึ.2562 
คึน.2.1-5-1 เจ็บไซต์คณะึึกาาึาสตร์และนจัตกรรมการึึกาา 
คึน.2.1-6-1 คู่มือบริหารปัดการคานจิปัยออคมหาจิทยาลัยกาฬสินธ์ุ 
คึน.2.1-6-2 ค าสั่คแต่คตั้คคณะกรรมการคานบริการจิชาการ จิปัยและพัฒนานจัตกรรม ออคคณะ

ึึกาาึาสตร์และนจัตกรรมการึึกาา 
ผู้รับผิดชอบ 

 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : 
       ผู้ช่จยึาสตราปารยอ์นุชา พิมึักด ิ

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน : 
          นายปิรพคา ์กาแก้จ    
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ (สกอ.ที่ 2.2)  

ชนิดชองตัวบง่ชี ้ ปัปปัยน าเอ้า 

การคิดรอบป ี  ปีคบประมาณ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  
ปัปปัยส าคัญที่ส่คเสริมสนับสนุนให้เกิดการผลิตคานจิปัยหรือคานสร้าคสรรค์ในสถาบันอุดมึึกาา คือ 

เคินสนับสนุนคานจิปัยหรือคานสร้าคสรรค์ ดัคนั้น มหาจิทยาลัยปึคต้อคปัดสรรเคินปากภายในมหาจิทยาลัย และที่
ได้รับปากภายนอกมหาจิทยาลัยเพื่อสนับสนุนการท าจิปัยหรือคานสร้าคสรรค์อย่ าคมีประสิทธิภาพตาม
สภาพแจดล้อมและปุดเน้นออคมหาจิทยาลัย 
 นอกปากนั้น เคินทุนจิปัยหรือคานสร้าคสรรค์ที่ได้รับปากแหล่คทุนภายนอกมหาจิทยาลัยยัคเป็นตัจบ่คชี้ที่
ส าคัญ ที่แสดคถึคึักยภาพด้านการจิปัยออคคณะโดยเฉพาะที่อยู่ในกลุ่มที่เน้นการจิปัย 

เกณฑ์การประเมิน  
แปลคป านจนเคินต่อป านจนอาปารย์ประป าและนักจิปัยประป าเป็นคะแนนระหจ่าค 0 – 5 

 

เกณฑ์เฉพาะกลุ่ม ข และ ค 2 ป าแนกเป็น 3 กลุ่มสาอาจิชา 
 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีป านจนเคินสนับสนุนคานจิปัยหรือคานสร้าคสรรค์ปาก
ภายในและภายนอกมหาจิทยาลัยที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 60,000 บาทอึ้นไปต่อคน 
  กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ป านจนเคินสนับสนุนคานจิปัยหรือคานสร้าคสรรค์ปากภายในและ
ภายนอกสถาบันที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 50,000 บาท 
อึ้นไปต่อคน 
 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ป านจนเคินสนับสนุนคานจิปัยหรือคานสร้าคสรรค์ปาก
ภายในและภายนอกมหาจิทยาลัยที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 25,000 บาทอึ้นไปต่อคน   

สูตรการค านวณ  

 

1. ค านจณป านจนเคินสนับสนุนคานจิปัยหรือคานสร้าคสรรค์ปากภายในและภายนอกมหาจิทยาลัยต่อป านจน
อาปารย์ประป าและนักจิปัย 

ป านจนเคินสนับสนุนคานจิปัย = 
 ป านจนเคินสนับสนุนคานจิปัยปากภายในและภายนอก  
 ป านจนอาปารย์ประป าและนักจิปัย  

 
2. แปลคป านจนเคินที่ค านจณได้ในอ้อ 1เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนที่ได้ = 
ป านจนเคินสนับสนุนคานจิปัยฯปากภายในและภายนอก 

x 5 
ป านจนเคินสนับสนุนคานจิปัยฯที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
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สรุปคะแนนที่ได้ในระดับคณะ : คะแนนระดับคณะ = ค่าเฉลี่ยออคคะแนนที่ได้ออคทุกกลุ่มสาอาจิชาในคณะ 

หมายเหตุ  
 1. จ านวนอาจารย์และนักวิจัยให้นับตามปีการศึกษาและนับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริงไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ 
 2. ให้นับจ านวนเงินที่มีการลงนามในสัญญารับทุนในปีงบประมาณนั้น ๆ ไม่ใช่จ านวนเงินที่เบิกจ่ายจริง 
 3. กรณีที่มีหลักฐานการแบ่งสัดส่วนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซึ่งอาจเป็นหลักฐานจากแหล่งทุนหรือหลักฐานจากการตก
ลงร่วมกันของมหาวิทยาลัยที่ร่วมโครงการ ให้แบ่งสัดส่วนเงินตามหลักฐานที่ปรากฏ กรณีที่ไม่มีหลักฐาน ให้แบ่งเงินตาม
สัดส่วนผู้ร่วมวิจัยของแต่ละคณะ  
 4. การนับจ านวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่ได้ลงนามในสัญญารับทุนโดย
อาจารย์ประจ าหรือนักวิจัย แต่ไม่สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่บุคลากรสายสนับสนุนที่ไม่ใช่นักวิจัยเป็นผู้ด าเนินการ 

 
ผลการด าเนินงาน 
ทุนจากภายในสถาบัน งบประมาณแผ่นดิน + งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ (วิจัยสถาบัน) 

ที่ 
ชื่อเจ้าของ 

โครงการวิจัย/
งานสร้างสรรค ์

ชื่อโครงการวิจัย/
งานสร้างสรรค ์

วันเดือนปีทีเ่ซ็นสัญญา 
รับทุนและระยะเวลา
ของโครงการวิจัย 

จ านวนเงิน 
ที่มีการเซน็

สัญญารับทุน 

สัดส่วน 
เงินสนบัสนุน 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
1. นายธีรชาต ิ

น้อยสมบัต ิ
การพัฒนาเจ็บไชต์
เพื่อการส่คเสริมการ
ท่อคเที่ยจเชิค
ประจัติึาสตร์โดย
ชุมชนมีสจนร่จมใน
ปัคหจัดกาฬสินธุ์  

ระยะเจลาที่ท าสัญญา 
1 พฤึปิกายน 2562 -
30 กันยายน 2563 

73,100 60% 

รจม 73,100  
 
ทุนจากภายนอกสถาบัน งบประมาณ สกอ. สกว. และหน่วยอื่น 

ที่ 
ชื่อเจ้าของ 

โครงการวิจัย/
งานสร้างสรรค ์

ชื่อโครงการวิจัย/
งานสร้างสรรค ์

แหล่งทุน 

วันเดือนปีทีเ่ซ็น
สัญญารับทุนและ
ระยะเวลาของ
โครงการวิจัย 

จ านวนเงิน 
ที่มีการเซน็

สัญญารับทุน 

สัดส่วน 
เงิน

สนับสนุน 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
1. - ผึ.สายหยุด 

ภูปุย 
- ผึ.ึักดิ์สิทธิ ์
ฤทธิลัน 

โครคการ ‘พัฒนา
หลักสูตรท้อคถิน่ 
การท าผลิตภัณฑ์ 
“มาลัยไม้ไผ”่ 

สกจ. 
 
 

30 มกราคม 2562 300,000 50% 
 

15% 
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ที่ 
ชื่อเจ้าของ 

โครงการวิจัย/
งานสร้างสรรค ์

ชื่อโครงการวิจัย/
งานสร้างสรรค ์

แหล่งทุน 

วันเดือนปีทีเ่ซ็น
สัญญารับทุนและ
ระยะเวลาของ
โครงการวิจัย 

จ านวนเงิน 
ที่มีการเซน็

สัญญารับทุน 

สัดส่วน 
เงิน

สนับสนุน 

- นาคสาจจรนุช 
นิลเอต 

ด้จยกระบจนการ
เรียนปากครูภูมิ
ปัญญาเพื่อพัฒนา
ก าลัคคนในการ
ผลิตในท้อคที่
ต าบลกุดหจ้า 
อ าเภอกุฉิ
นารายณ์ ปัคหจัด
กาฬสินธ์ุ  

15% 

รจม 300,000  
 

เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอก 

คณะ กลุ่มสาขาวิชา 
จ านวนอาจารย์

ประจ าและนักวิจัย
ทั้งหมด 

จ านวนเงินทุน
วิจัย/งาน

สร้างสรรค์รวม 

สัดส่วนงบต่อ
จ านวน
อาจารย ์

คะแนนเฉลี่ย
ภาพรวม 
ของคณะ 

คณะ
ึึกาาึาสตร์
และ
นจัตกรรม
การึึกาา 

กลุ่มสาอาจิชา
สัคคมึาสตร ์

47 373,100 7,938 1.59 

รวมทั้งสิ้น 47 373,100  1.59 

 
ผลการประเมนิตนเอง 

ผลการประเมนิ 
ปีที่แล้ว 

เป้าหมาย 

 

คะแนนประเมนิตนเอง 
 

บรรลเุป้าหมาย 
(,) 

เป้าหมาย 
ปีถัดไป 

4.61 4 คะแนน 1.59  คะแนน  5 คะแนน 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนประเมนิจาก

คณะกรรมการ 
บรรลเุป้าหมาย 

(,) 

4 คะแนน 4 4  
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รายการหลักฐาน 
หมายเลข รายการหลักฐาน 

คึน. 2.2-1-1 ประกาึมหาจิทยาลัยกาฬสินธ์ุ  เรื่อคการปัดสรรคบจิปัย 
คึน. 2.2-1-2 รายคานจิปัยฉบับสมบูรณ์โครคการ ‘พัฒนาหลักสูตรท้อคถิ่น 

การท าผลิตภัณฑ์ “มาลัยไม้ไผ่” 
 

ผู้รับผิดชอบ 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : 
       ผู้ช่จยึาสตราปารย์อนุชา พิมึักดิ ์
       โทร. 088-746-6551 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน : 
          นายปิรพคา์ กาแก้จ 
          โทร. 099-664-5937 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.3  ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย (สกอ.ที่ 2.3)  

ชนิดของตัวบ่งชี้  ผลลัพธ ์

การคิดรอบปี  ปีปฏิทิน 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้   
ผลคานจิชาการเป็นอ้อมูลที่ส าคัญในการแสดคให้เห็นจ่าอาปารย์ประป าและนักจิปัยได้สร้าคสรรค์อึ้น

เพื่อแสดคให้เห็นถึคคจามก้าจหน้าทาคจิชาการและการพัฒนาอคค์คจามรู้อย่าคต่อเนื่อคเป็นผลคานที่มีคุณค่า 
สมคจรส่คเสริมให้มีการเผยแพร่และน าไปใช้ประโยชน์ทั้คเชิคจิชาการและการแอ่คอันออคประเทึผลคาน
จิชาการอยู่ในรูปออคบทคจามจิปัยหรือบทคจามจิชาการที่ตีพิมพ์ในรายคานสืบเนื่อคปากการประชุมจิชาการ
ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ตีพิมพ์ในจารสารจิชาการที่ปรากฏในฐานอ้อมูล TCI หรือ Scopus หรือตาม
ประกาึ ก.พ.อ.หรือ ระเบียบคณะกรรมการการอุดมึึกาาจ่าด้จยหลักเกณฑ์การพิปารณาจารสารทาคจิชาการ
ส าหรับการเผยแพร่ผลคานทาคจิชาการ พ.ึ.2556 ผลคานได้รับการปดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิ บัตร หรือเป็น
ผลคานจิชาการรับใช้สัคคมที่ผ่านการประเมินต าแหน่คทาคจิชาการแล้จผลคานจิปัยที่หน่จยคานหรืออคค์กร
ระดับชาติจ่าป้าคให้ด าเนินการ ต าราหรือหนัคสือที่ใช้ในการออผลคานทาคจิชาการและผ่านการพิปารณา ตาม
เกณฑ์การออต าแหน่คทาคจิชาการแล้จ  

เกณฑ์การประเมิน  
แปลคค่าร้อยละออคผลรจมถ่จคน้ าหนักออคผลคานจิชาการออคอาปารย์ประป าและนักจิปัยเป็น

คะแนนระหจ่าค 0-5 เกณฑ์แบ่คกลุ่มตามสาอาจิชา ดัคนี ้  

เกณฑ์เฉพาะ กลุ่ม ข และ ค 2 
 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร้อยละออคผลรจมถ่จคน้ าหนักออคผลคานจิชาการออค
อาปารย์ประป าและนักจิปัยที่ก าหนดไจ้เป็นคะแนนเต็ม 5  = ร้อยละ 30 อึ้นไป 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ร้อยละออคผลรจมถ่จคน้ าหนักออคผลคานทาคจิชาการออค
อาปารย์ประป าและนักจิปัยที่ก าหนดไจ้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 อึ้นไป 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร้อยละออคผลรจมถ่จคน้ าหนักออคผลคานจิชาการออค
อาปารย์ประป าและนักจิปัยที่ก าหนดไจ้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 อึ้นไป 

สูตรการค านวณ 
        1. ค านจณร้อยละออคผลรจมถ่จคน้ าหนักออคผลคานจิชาการออคอาปารย์ประป าและนักจิปัยตามสูตร 
 

 ผลรจมถ่จคน้ าหนักออคผลคานจิชาการออคอาปารย์ประป าและนักจิปัย  
x 100 

ป านจนอาปารย์ประป าและนักจิปัยทั้คหมด 
 
        

        2. แปลคค่าร้อยละที่ค านจณได้ในอ้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
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คะแนนที่ได้ = 
 ร้อยละออคผลรจมถ่จคน้ าหนักออคผลคานจิชาการออคอาปารย์ประป าและนักจิปัย 

x 5 
ร้อยละออคผลรจมถ่จคน้ าหนักออคผลคานทาคจิชาการออคอาปารย์ประป า

และนักจิปัยที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
 
 
ก าหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการดังนี้ 

ค่าน้ าหนัก ระดับคณุภาพ 

0.20 - บทคจามฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายคานสืบเน่ือคปากการประชุมจิชาการระดับชาต ิ

0.40 - บทคจามฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายคานสืบเน่ือคปากการประชุมจิชาการระดับนานาชาติ - 
ผลคานที่ได้รับการปดอนุสิทธิบัตร 

0.60 - บทคจามที่ตีพิมพ์ในจารสารจิชาการที่ปรากฏในฐานอ้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 

0.80 - บทคจามที่ตีพิมพ์ในจารสารจิชาการที่ปรากฏในฐานอ้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

1.00 - บทคจามจิปัยหรือบทคจามจิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในจารสารจิชาการระดับนานาชาติ
ที่ปรากฏในฐานอ้อมูลระดับนานาชาติตามประกาึ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมึึกาา จ่าด้จย หลักเกณฑ์การพิปารณาจารสารทาคจิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลคาน
ทาคจิชาการ พ.ึ.2556 
- ผลคานได้รับการปดสิทธิบัตร 
- ผลคานจิชาการรับใช้สัคคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การออต าแหน่คทาคจิชาการแล้จ 
- ผลคานจิปัยที่หน่จยคานหรืออคค์กรระดับชาติจ่าป้าคให้ด าเนินการ 
- ผลคานค้นพบพันธ์ุพืช พันธุ์สัตจ์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการปดทะเบียน 
- ต าราหรือหนัคสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การออต าแหน่คทาคจิชาการแล้จ  
- ต าราหรอืหนัคสือที่ผ่านการพิปารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่คทาคจิชาการ      
แต่ไม่ได้น ามาออรับการประเมินต าแหน่คทาคจิชาการ 

 
การส่คบทคจามเพื่อพิปารณาคัดเลือกให้น าเสนอในการประชุมจิชาการต้อคส่คเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full 

Paper) และเมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้จ การตีพิมพ์ต้อคตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ ซึ่คสามารถ อยู่ใน
รูปแบบเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 

 
ก าหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ ดังนี้ 
ค่าน้ าหนัก ระดับคณุภาพ 

0.20 คานสร้าคสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักาณะใดลกัาณะหนึ่ค หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
Online 

0.40 คานสร้าคสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 
0.60 คานสร้าคสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาต ิ
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0.80 คานสร้าคสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับคจามร่จมมือระหจ่าคประเทึ 
1.00 คานสร้าคสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 

ผลคานสร้าคสรรค์ทุกชิ้นต้อคผ่านการพิปารณาปากคณะกรรมการที่มีอคค์ประกอบไม่น้อยกจ่า 3 คน                     
โดยมีบุคคลภายนอกมหาจิทยาลัยร่จมพิปารณาด้จย 
 
ผลการด าเนินงาน (ผลงานทางวิชาการ) 

ล าดับ 
ชื่ออาจารย์

ประจ า/นักวิจยั
ประจ า 

ชื่อบทความ 

ชื่อแหล่งตีพิมพ์
เผยแพร่ เช่น

วารสาร/การประชุม
ที่ตีพิมพ์/เผยแพร่

,เล่มที่,ปีที ่

วัน/เดือน/ปี 
ที่เผยแพร่ 

ฐานข้อมูล
ที่ตีพิมพ ์

ค่า
น้ าหนัก 

กลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร ์
1 
 

ดร.จิึรุต พยุคเกียรติ
คุณ 

Physiological Properties 
and Oxygen Affinity of 
Glutaraldehyde 
Polymerized Crocodile 
Hemoglobin: The New 
Alternative Hemoglobin 
Source for Hemoglobin-
Based Oxygen Carriers. 

Artif Cells Nanomed 
Biotechnol. 47 

29 ตุลาคม 
2562 

 1.0 

2 ผึ.ดร.ชุลิดา เหมตะ
ึิลป์ 

Antimicrobial activity of 
medicinal plant extracts 
against food spoilage 
microorganisms. 

KHON KAEN AGR. J. 47 
(SUPPL. 1) 

มกราคม 2562  0.8 

การพัฒนาทักาะ 4Cs รายจิชา
จิทยาึาสตร์พื้นฐานส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมึึกาาปีที่ 2 
โรคเรียนเชียคยืนพิทยาคม 

การประชุมจิชาการ
ระดับชาติการปัดเทคโนโลยี
และนจัตกรรม ครั้คที่ 5 
มหาจิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม  

5 มีนาคม 2562  0.2 

นจัตกรรมการปัดการเรียนรู้ 4A 
เพื่อพัฒนาทักาะ 4Cs รายจิชา
จิทยาึาสตร์พื้นฐานส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมึึกาาปีที่ 3 
โรคเรียนเชียคยืนพิทยาคม 

การประชุมจิชาการ
ระดับชาติการปัดเทคโนโลยี
และนจัตกรรม ครั้คที่ 5 
มหาจิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม 

5 มีนาคม 2562  0.2 

ผลการพัฒนาทักาะคจามคิด
สร้าคสรรค์ โดยใช้รูปแบบการ
ปัดการเรียนรู้แบบ R.L.P.E ใน
รายจิชาจิทยาึาสตร์ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมึึกาาปีที่ 2 
โรคเรียนดคมูลจิทยาคม 

การประชุมจิชาการ
ระดับชาติึรีโคตรบูรณ์
ึึกาา ครั้คที่ 1 “แลสายน้ า
โอคกับคานจัฒนธรรมเพื่อ
พัฒนาท้อคถิ่น” 
มหาจิทยาลัยนครพนม 

2 พฤาภาคม 
2562 

 0.2 

การปัดการเรียนรู้แบบ RuamC 
เพื่อพัฒนาทักาะคจามคิด

การประชุมจิชาการ
ระดับชาติึรีโคตรบูรณ์

2 พฤาภาคม 
2562 

 0.2 
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ล าดับ 
ชื่ออาจารย์

ประจ า/นักวิจยั
ประจ า 

ชื่อบทความ 

ชื่อแหล่งตีพิมพ์
เผยแพร่ เช่น

วารสาร/การประชุม
ที่ตีพิมพ์/เผยแพร่

,เล่มที่,ปีที ่

วัน/เดือน/ปี 
ที่เผยแพร่ 

ฐานข้อมูล
ที่ตีพิมพ ์

ค่า
น้ าหนัก 

สร้าคสรรค์ ในรายจิชา
จิทยาึาสตร์ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมึึกาาปีที่ 3 โรคเรียนค า
เพิ่มพิทยา 

ึึกาา ครั้คที่ 1 “แลสายน้ า
โอคกับคานจัฒนธรรมเพื่อ
พัฒนาท้อคถิ่น” 
มหาจิทยาลัยนครพนม 

การพัฒนาทักาะการท าคานเป็น
ทีมโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ 
IE(GAS) ในรายจิชาจิทยาึาสตร์ 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมึึกาาปี
ที่ 2 โรคเรียนนาคูพัฒนา “กรป.
กลาคอุปถัมภ์” 

การประชุมจิชาการ
ระดับชาติึรีโคตรบูรณ์
ึึกาา ครั้คที่ 1 “แลสายน้ า
โอคกับคานจัฒนธรรมเพื่อ
พัฒนาท้อคถิ่น” 
มหาจิทยาลัยนครพนม 

2 พฤาภาคม 
2562 

 0.2 

การพัฒนาทักาะการส่ือสารโดย
ใช้รูปแบบการปัดการเรียนรู้ 
FRIEND LEARNING ในรายจิชา
จิทยาึาสตร์ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมึึกาาปีที่ 3 รร.เมือค
สมเด็ป 

การประชุมจิชาการ
ระดับชาติึรีโคตรบูรณ์
ึึกาา ครั้คที่ 1 “แลสายน้ า
โอคกับคานจัฒนธรรมเพื่อ
พัฒนาท้อคถิ่น” 
มหาจิทยาลัยนครพนม 

2 พฤาภาคม 
2562 

 0.2 

การพัฒนาทักาะคจามคิด
สร้าคสรรค์ โดยใช้รูปแบบการ
เรียนรู้ Repcae ในรายจิชา
จิทยาึาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมึึกาาปีที่ 1 โรคเรียนนาคู
พัฒนา “กรป.กลาคอุปถัมภ์” 

การประชุมจิชาการ
ระดับชาติึรีโคตรบูรณ์
ึึกาา ครั้คที่ 1 “แลสายน้ า
โอคกับคานจัฒนธรรมเพื่อ
พัฒนาท้อคถิ่น” 
มหาจิทยาลัยนครพนม 

2 พฤาภาคม 
2562 

 0.2 

3 อาปารย์อัคคาร อินทนิล การพัฒนาทักาะคจามคิด
สร้าคสรรค์จิชาจิทยาึาสตร์ 
เรื่อค คจามผิดปกติทาค
พันธุกรรมโดยใช้รูปแบบการ
ปัดการเรียนรู้แบบ 2 ต 3 ส 
ส าหรับนักเรียนชั้น ม.3 

การประชุมจิชาการ
ระดับชาติึรีโคตรบูรณ์
ึึกาา ครั้คที่ 1 “แลสายน้ า
โอคกับคานจัฒนธรรมเพื่อ
พัฒนาท้อคถิ่น” 
มหาจิทยาลัยนครพนม 

2 พฤาภาคม 
2562 

 0.2 

  การพัฒนาทักาะการท าคานเป็น
ทีมด้านจิทยาึาสตร์ โดยใช้
รูปแบบการปัดการเรียนรู้แบบ 
TTCE ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยม 
ึึกาาปีที่ 2 โรคเรียนเมือค
สมเด็ป 

การประชุมจิชาการ
ระดับชาติึรีโคตรบูรณ์
ึึกาา ครั้คที่ 1 “แลสายน้ า
โอคกับคานจัฒนธรรมเพื่อ
พัฒนาท้อคถิ่น” 
มหาจิทยาลัยนครพนม 

2 พฤาภาคม 
2562 

 0.2 

การพัฒนาทักาะการท าคานเป็น
ทีมโดยใช้รูปแบบการปัดการ
เรียนรู้แบบเรียนเล่นสื่อ 
(LEARN-PLAY-PRESENT) ใน
รายจิชาจิทยาึาสตร์ส าหรับ

การประชุมจิชาการ
ระดับชาติึรีโคตรบูรณ์
ึึกาา ครั้คที่ 1 “แลสายน้ า
โอคกับคานจัฒนธรรมเพื่อ
พัฒนาท้อคถิ่น” 

2 พฤาภาคม 
2562 

 0.2 
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ล าดับ 
ชื่ออาจารย์

ประจ า/นักวิจยั
ประจ า 

ชื่อบทความ 

ชื่อแหล่งตีพิมพ์
เผยแพร่ เช่น

วารสาร/การประชุม
ที่ตีพิมพ์/เผยแพร่

,เล่มที่,ปีที ่

วัน/เดือน/ปี 
ที่เผยแพร่ 

ฐานข้อมูล
ที่ตีพิมพ ์

ค่า
น้ าหนัก 

นักเรียนชั้นมัธยมึึกาาปีที่ 1 
โรคเรียนค าม่จค 

มหาจิทยาลัยนครพนม 

การพัฒนาทักาะการท าคานเป็น
ทีม โดยใช้รูปแบบการปัดการ
เรียน 
รู้แบบ Mix ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมึึกาาปีที่ 3 โรคเรียนค า
ม่จค. 

การประชุมจิชาการ
ระดับชาติึรีโคตรบูรณ์
ึึกาา ครั้คที่ 1 “แลสายน้ า
โอคกับคานจัฒนธรรมเพื่อ
พัฒนาท้อคถิ่น” 
มหาจิทยาลัยนครพนม 

2 พฤาภาคม 
2562 

 0.2 

การพัฒนาทักาะการท าคานเป็น
ทีมด้านจิทยาึาสตร์ โดยใช้
รูปแบบการปัดการเรียนรู้แบบ 2
ป 2ร เรื่อค การอยายพันธุ์และ
การเปริญเติบโตออคพืช ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมึึกาาปีที่ 1 
โรคเรียนท่าคันโทจิทยาคาร 

การประชุมจิชาการ
ระดับชาติึรีโคตรบูรณ์
ึึกาา ครั้คที่ 1 “แลสายน้ า
โอคกับคานจัฒนธรรมเพื่อ
พัฒนาท้อคถิ่น” 
มหาจิทยาลัยนครพนม 

2 พฤาภาคม 
2562 

 0.2 

การพัฒนาทักาะคจามคิดสร้าค 
สรรค์ด้านจิทยาึาสตร์ โดยใช้
รูป 
แบบการปัดการเรียนรู้ SDS 
Learning ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมึึกาาปีที่ 2. การประชุม
จิชาการระดับชาติึรีโคตรบูรณ์
ึึกาา ครั้คที่ 1 

การประชุมจิชาการ
ระดับชาติึรีโคตรบูรณ์
ึึกาา ครั้คที่ 1 “แลสายน้ า
โอคกับคานจัฒนธรรมเพื่อ
พัฒนาท้อคถิ่น” 
มหาจิทยาลัยนครพนม 

2 พฤาภาคม 
2562 

 0.2 

     
4 ดร.ทิพย์อุบล ทิพเลิึ ผลออคกิปกรรมการเรียนรู้

แบบจัฏปักรสืบเสาะหาคจามรู้ 7 
อั้น ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทาคการ
เรียนและคจามพึคพอใปออค
นักึึกาาระดับปริญญาตรี  
มหาจิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

การประชุมจิชาการและ
น าเสนอผลคานจิปัย
ระดับชาติ ราชธานีจิชาการ 
ครั้คที่ 4 “การจิปัยเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่คยืน” 
มหาจิทยาลัยราชธานี 

31 พฤาภาคม  
2562 

 0.2 

การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักาะ
กระบจนการทาคจิทยาึาสตร์
ส าหรับนักึึกาาระดับปริญญา
ตรี มหาจิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี 

การประชุมจิชาการและน า 
เสนอผลคานจิปัยระดับชาติ 
ครั้คที่ 7 “นจัตกรรมเพื่อการ
พัฒนาสัคคมไทยในึตจรรา
ที่ 21” มหาจิทยาลัย
กรุคเทพธนบุร ี

28 เมาายน  
2562 

 0.2 

5 อาปารย์ตะจัน ทอคสุอ การพัฒนาทกัาะคจามคิด
สร้าคสรรค์รายจิชา จิทยาึาสตร์ 
เรื่อค คจามร้อนกับการอยายตัจ

การประชุมจิชาการ
ระดับชาติึรีโคตรบูรณ์
ึึกาา ครั้คที่ 1 “แลสายน้ า

2 พฤาภาคม 
2562 

 0.2 
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ล าดับ 
ชื่ออาจารย์

ประจ า/นักวิจยั
ประจ า 

ชื่อบทความ 

ชื่อแหล่งตีพิมพ์
เผยแพร่ เช่น

วารสาร/การประชุม
ที่ตีพิมพ์/เผยแพร่

,เล่มที่,ปีที ่

วัน/เดือน/ปี 
ที่เผยแพร่ 

ฐานข้อมูล
ที่ตีพิมพ ์

ค่า
น้ าหนัก 

หรือหดตัจ ออคสสาร โดยใช้
รูปแบบการปัดการเรียนรู้แบบ 4
ค ส าหรับนักเรียน ชั้น
มัธยมึึกาาปีที่ 1 โรคเรียนกุฉิ
นารายณ์ 

โอคกับคานจัฒนธรรมเพื่อ
พัฒนาท้อคถิ่น” 
มหาจิทยาลัยนครพนม 

การพัฒนาทักาะคจามคิด
สร้าคสรรค์จิชาจิทยาึาสตร์ 
เรื่อค การแบ่คชั้นบรรยากาึ 
โดยใช้รูปแบบการปัดการเรียนรู้
แบบ BIG2Show ส าหรับ
นักเรียน ชั้นมัธยมึึกาาปีที่ 1 
โรคเรียนอนุกูลนารี 

การประชุมจิชาการ
ระดบัชาติึรีโคตรบูรณ์
ึึกาา ครั้คที่ 1 “แลสายน้ า
โอคกับคานจัฒนธรรมเพื่อ
พัฒนาท้อคถิ่น” 
มหาจิทยาลัยนครพนม 

2 พฤาภาคม 
2562 

 0.2 

การพัฒนาทักาะการท าคานเป็น
ทีม จิชาจิทยาึาสตร์ เรื่อคเอก
ภพและกาแล็กซี โดยใช้รูปแบบ
การปัดการเรียนรู้แบบ 5ส 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมึึกาาปี
ที่ 3 โรคเรียนกุดบากพัฒนา
ึึกาา 

การประชุมจิชาการ
ระดับชาติึรีโคตรบูรณ์
ึึกาา ครั้คที่ 1 “แลสายน้ า
โอคกับคานจัฒนธรรมเพื่อ
พัฒนาท้อคถิ่น” 
มหาจิทยาลัยนครพนม 

2 พฤาภาคม 
2562 

 0.2 

การพัฒนาทักาะการท าคานเป็น
ทีม จิชาจิทยาึาสตร์ เรื่อค การ
ถ่ายโอน คจามร้อน โดยใช้
รูปแบบการปัดการเรียนรู้แบบ 
Relax Learning Easy ส าหรับ
นักเรียนชั้น ม. 1 รร.อนุกูลนารี 

การประชุมจิชาการ
ระดับชาติึรีโคตรบูรณ์
ึึกาา ครั้คที่ 1 “แลสายน้ า
โอคกับคานจัฒนธรรมเพื่อ
พัฒนาท้อคถิ่น” 
มหาจิทยาลัยนครพนม 

2 พฤาภาคม 
2562 

 0.2 

การพัฒนาทักาะคจามคิด
สร้าคสรรค์จิชาจิทยาึาสตร์ 
เรื่อค การน าคจามร้อน โดยใช้
รูปแบบการปัดการเรียนรู้แบบ 
EBACE ส าหรับนักเรียน ชั้น
มัธยมึึกาาปีที่ 1 โรคเรียน
อนุกูลนารี 

การประชุมจิชาการ
ระดับชาติึรีโคตรบูรณ์
ึึกาา ครั้คที่ 1 “แลสายน้ า
โอคกับคานจัฒนธรรมเพื่อ
พัฒนาท้อคถิ่น” 
มหาจิทยาลัยนครพนม 

2 พฤาภาคม 
2562 

 0.2 

  การพัฒนาทักาะการท าคานเป็น
ทีม จิชาจิทยาึาสตร์ เรื่อค 
อาหารและสารอาหาร โดยใช้
รูปแบบการปัดการเรียนรู้บันได 
3 อั้น ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมึึกาาปีที่ 2 โรคเรียนมหา
ไชยพิทยาคม 

การประชุมจิชาการ
ระดับชาติึรีโคตรบูรณ์
ึึกาา ครั้คที่ 1 “แลสายน้ า
โอคกับคานจัฒนธรรมเพื่อ
พัฒนาท้อคถิ่น” 
มหาจิทยาลัยนครพนม 

2 พฤาภาคม 
2562 

 0.2 
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6 อาปารยจ์รนุช นิลเอต ผลการใช้ชุดกิปกรรมการทดลอค
บ้านนักจิทยาึาสตร์น้อยเพื่อ
ส่คเสริมทักาะการคิดจิเคราะห์
ออคเด็กปฐมจัยชั้นปีที่  3  
โรคเรียนบ้านกอกจิทยาคม  
อ าเภอสมเด็ป  ปัคหจัดกาฬสินธุ์ 

การประชุมจชิาการน าเสนอ
ผลคานจิปัยระดับชาติและ
นานาชาติ  มหาจิทยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ด “The 3rd 
Roi Et Rajabhat 
University National and 
International 
Conference on 
Education and 
Technology Research 
๒๐๑๙ (RRU ICET III): 
Innovative Local 
Development”  
ครั้คที่  3 ณ  มหาจิทยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ด 

12 กรกฎาคม 
2562 

 0.2 

การพัฒนาทักาะการจิเคราะห 
ออมูล การน าเสนอออมูล และ
การสรุปผลการจิปัยใน 
กระบจนการพัฒนาทักาะการ
จิปัยออคนักึึกาามหาจิทยาลัย
กาฬสินธุ ์

การประชุมจิชาการ
ระดับชาติ มหาจิทยาลัยกาฬ
สินธุ ครั้คที่ 1 ประป าปี พ.ึ. 
2562“นจัตกรรมดานจิท
ยาึาสตรและสัคคมึาสตร
เพื่อคจามยั่คยืน”  

 15  กรกฎาคม 
2562 

 0.2 

7 อาปารยป์จีณา อันธ์ึิลา การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทาคการ
เรียนจิชาคณิตึาสตร์ เรื่อค การ
แปลคทาคเรอาคณิตออคนักเรียน
ชั้นมัธยมึึกาาปีที่ 2 โดยใช้
รูปแบบการเรียนรู้แบบร่จมมือ
เทคนิค TAI ร่จมกับสือ่ปีโอบอร
ด 

การประชุมจิชาการ
ระดับชาติ มหาจิทยาลัย
กาฬสินธุ ์ครั้คที่ 1  

15 - 16 
กรกฎาคม 2562 

 0.2 

การพัฒนาและเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทาคการเรียนจิชา
คณิตึาสตร์ เรื่อค เึาส่จนออค
นักเรียนชั้นมธัยมึึกาาปีที่ 1 
โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบ
ร่จมมือเทคนิค TAI 

การประชุมจชิาการระดับชาติ 
มหาจิทยาลัยกาฬสินธุ์ ครั้คที ่1  

15 - 16 
กรกฎาคม 2562 

 0.2 

8 อาปารย์สมใป ภูครอค
ทุ่ค 

การึึกาาผลสัมฤทธิ์ทาคการ
เรียนคณิตึาสตร์ เรื่อค ป านจน
เต็ม ออคนักเรียนชั้นมัธยมึึกาา
ปีที่ 1 โดยแบบฝึกทักาะ
คณิตึาสตร์ 

การประชุมจชิาการระดับชาติ 
มหาจิทยาลัยกาฬสินธุ์ ครั้คที ่1  

15 - 16 
กรกฎาคม 2562 

 0.2 
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9 อาปารย์จรรณธิดา ยล
จิลาึ 

การสร้าคแรคปูคใปในการเรียน
ด้จยเกมมิฟิเคชั่น  

การประชุมจชิาการระดับชาติ 
มหาจิทยาลัยกาฬสินธุ์ ครั้คที ่1 

15 - 16 
กรกฎาคม 2562 

 0.2 

  การปัดกิปกรรมการ เรียนรู้ด้จย
เทคนิค KWDL เรื่อค การ
ประยุกต์เกี่ยจกับ อัตราส่จนและ
ร้อยละที่มีผลต่อทักาะการ
แก้ปัญหาทาคการเรียน
คณิตึาสตร์ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมึึกาาปีที่ 2 

การประชุมจชิาการระดับชาติ 
มหาจิทยาลัยกาฬสินธุ์ ครั้คที ่1 

15 - 16 
กรกฎาคม 2562 

 0.2 

การึึกาาผลสัมฤทธิ์ทาคการ
เรียนคณิตึาสตร์ เรื่อค การ
 แปลคทาคเรอาคณิต 
โดยการปัดการ เรียนรู้แบบเน้น
ภาระคานเพื่อนร่จมกับเทคนิค
เพื่อนช่จยส าหรับนักเรียนชั้น 
มัธยมึึกาาปีที่ 2 

การประชุมจชิาการระดับชาติ 
มหาจิทยาลัยกาฬสินธุ์ ครั้คที ่1 

15 - 16 
กรกฎาคม 2562 

 0.2 

ผลการปัดกิปกรรม การเรียนรู้
แบบร่จมมือด้จยเทคนิค STAD 
ร่จมกับกลจิธี STAR ที่มีผลต่อ
คจาม 
สามารถในการแก้โปทย์ปัญหา
ทาคคณิตึาสตร์ เรื่อคโปทย์
ปัญหาสมการเชิคเส้นสอคตัจ 
แปร ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมึึกาาปีที่ 3 

การประชุมจชิาการระดับชาติ 
มหาจิทยาลัยกาฬสินธุ์ ครั้คที ่1 

15 - 16 
กรกฎาคม 2562 

 0.2 

การึึกาา ผลสัมฤทธิ์ทาคการ
เรียน เรื่อค การแปลคทาคเรอา 
คณิต ออคนักเรียน ชั้น
มัธยมึึกาาปีที่ 2 โดยใช้การ
เรียนรู้แบบร่จม 
มือเทคนิค TAI ร่จมกับกระดาน
ตะปู 

การประชุมจชิาการระดับชาติ 
มหาจิทยาลัยกาฬสินธุ์ ครั้คที ่1 

15 - 16 
กรกฎาคม 2562 

 0.2 

ผลออคการปัดการเรียนรู้แบบ
ร่จมมือเทคนิค STAD ร่จมกับ 
SSCS ที่มีผลต่อคจามสามารถใน
การแก้โปทย์ปัญหาคณิตึาสตร์ 
เรื่อค ทฤาฎีบทพีทาโกรัสออค
นักเรียนชั้นมัธยมึึกาาปีที่ 2 

จารสารจิชาการแพรจา
กาฬสินธุ์ มหาจิทยาลัย
กาฬสินธุ ์

  0.2 

10 ผึ.อนุชา พิมึักดิ ์ นจัตกรรมการปัดการเรียนรู้ 4A การประชุมจิชาการ 5 มีนาคม 2562  0.2 
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เพื่อพัฒนาทักาะ 4Cs รายจิชา
จิทยาึาสตร์พื้นฐาน 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมึึกาาปี
ที่ 3 โรคเรียนเชียคยืนพิทยาคม 

ระดับชาติการปัดการ
เทคโนโลยีและนจัตกรรม 
ครั้คที่ 5 มหาจิทยาลัยราช
ภัฏมหาสารคาม 

การพัฒนาทักาะ 4Cs โดยใช้
นจัตกรรมการปัดการเรียนรู้ 4A 
รายจิชาจิทยาึาสตร์พ้ืนฐาน
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมึึกาาปี
ที่ 2 โรคเรียนเชียคยืนพิทยาคม 

การประชุมจิชาการ
ระดับชาติการปัดการ
เทคโนโลยีและนจัตกรรม 
ครั้คที่ 5 มหาจิทยาลัยราช
ภัฏมหาสารคาม 

5 มีนาคม 2562  0.2 

11 ผึ.ณิชาภาท ์กันอุนทึ บทคจามเรื่อคการึึกาา
พฤติกรรมการไม่ส่คคาน/
การบ้านออคนักึึกาาชั้นปีที่ 1 
ในรายจิชาภาาาไทย คณะ
ึึกาาึาสตร์และนจัตกรรม
การึึกาา มหาจิทยาลัย
กาฬสินธุ ์

การประชุมจิชาการ
ระดับชาติ มหาจิทยาลัย
กาฬสินธุ์ ครั้คที่ 1 ประป าปี
การึึกาา 2562”นจัตกรรม
ด้านจิทยาึาสตร์และ
สัคคมึาสตร์เพื่อคจามยั่คยืน 

15 - 16 
กรกฎาคม 2562 

 0.2 

12 อาปารย์จัชรจร จคึ์กัณหา คานสร้าคสรรค์กจีนิพนธ์ชื่อ 
มาตุภูม ิ

สนพ.ไทกสินบุคส์ 2562 
(แนบเล่ม) 

  0.4 

13 อาปารยล์าจัณย์ ดุลยชาต ิ การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ 
เรื่อค การออกแบบโลโก้ ด้จยโซ
ทิ้คค์ โลโก้ เมคเกอร์ โปรเฟสชั่น
แนล ตามกระบจนการเรียนรู้
แบบ MIAP 

การประชุมจิชาการ
ระดับชาติการปัดการ
เทคโนโลยีและนจัตกรรม 
ครั้คที่ 5 หรือ NCTIM 2019 
(The 5th National 
Conference on 
Technology and 
Innovation 
Management) 

5 มีนาคม 2562  0.2 

การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ 
เรื่อค อาชญากรรมคอมพิจเตอร์
ด้จยเทคโนโลยีภาพเสมือนปริค 
ตามกระบจนการเรียนรู้แบบ 
MIAP 

การประชุมจิชาการ
ระดับชาติการปัดการ
เทคโนโลยีและนจัตกรรม 
ครั้คที่ 5 หรือ NCTIM 2019 
(The 5th National 
Conference on 
Technology and 
Innovation 
Management) 

5 มีนาคม 2562  0.2 

การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ 
เรื่อค การสร้าคเจ็บไซต์ด้จย
โปรแกรม อะโดบี้ มิจส์ ซีซี 

การประชุมจิชาการ
ระดับชาติการปัดการ
เทคโนโลยีและนจัตกรรม 

5 มีนาคม 2562  0.2 
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2017 ตามแนจทฤาฏีการสอน
แบบสร้าคสรรค์เป็นฐาน 

ครั้คที่ 5 หรือ NCTIM 2019 
(The 5th National 
Conference on 
Technology and 
Innovation 
Management) 

14 
 

อาปารย์สุรปักา์ พิริยะ
เชิดชูชัย 

การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ 
เรื่อค การฝึกเอียนโปรแกรม 
ด้จยโปรแกรมโรโบมายด์ ตาม
แนจทฤาฎีการสร้าคคจามรู้ด้จย
ตนเอคโดยการสร้าคสรรค์ชิ้นคาน 

การประชุมจิชาการ
ระดับชาติการปัดการ
เทคโนโลยีและนจัตกรรม 
ครั้คที่ 5 หรือ NCTIM 2019 
(The 5th National 
Conference on 
Technology and 
Innovation 
Management) 

5 มีนาคม 2562  0.2 

การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ 
เรื่อค การทาสมุดเล่มเล็กด้จย
โปรแกรม ไมโครซอฟท์ พับลิช
เชอร์ 2013 ตามแนจทฤาฏีการ
สอนแบบสร้าคสรรค์เป็นฐาน 

การประชุมจิชาการ
ระดับชาติการปัดการ
เทคโนโลยีและนจัตกรรม 
ครั้คที่ 5 หรือ NCTIM 2019 
(The 5th National 
Conference on 
Technology and 
Innovation 
Management) 

5 มีนาคม 2562  0.2 

การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ 
เรื่อค การสร้าคอินโฟกราฟิกส์ 
ด้จยเจ็บ Piktochar ตามแนจ
ทฤาฎีการสร้าคคจามรู้ด้จย
ตนเอคโดยการสร้าคสรรค์ชิ้นคาน 

การประชุมจิชาการ
ระดับชาติการปัดการ
เทคโนโลยีและนจัตกรรม 
ครั้คที่ 5 หรือ NCTIM 2019 
(The 5th National 
Conference on 
Technology and 
Innovation 
Management) 

5 มีนาคม 2562  0.2 

15 อาปารยน์คินทร พัฒนชัย การพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิค 
เรื่อค การสร้าคเอกสารด้จย 
Google Docs ตามแนจเทคนิค
สะเต็มึึกาา 

การประชุมจิชาการ
ระดับชาติการปัดการ
เทคโนโลยีและนจัตกรรม 
ครั้คที่ 5 หรือ NCTIM 2019 
(The 5th National 
Conference on 

5 มีนาคม 2562  0.2 
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Technology and 
Innovation 
Management) 

การพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิค 
เรื่อค การสร้าคการ์ตูน
เคลื่อนไหจ 2 มิติ ด้จย 
โปรแกรม Adobe Flash CS6 
ตาม กิปกรรมส่คเสริมสมรรถนะ
การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทึ 
(SSPC) 

การประชุมจิชาการ
ระดับชาติการปัดการ
เทคโนโลยีและนจัตกรรม 
ครั้คที่ 5 หรือ NCTIM 2019 
(The 5th National 
Conference on 
Technology and 
Innovation 
Management) 

5 มีนาคม 2562  0.2 

การพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิค 
เรื่อค การสร้าคผัคมโนทัึน์ด้จย
โปรแกรมSimple mind ตาม
แนจทฤาฎีการสร้าคอคค์คจามรู้
ด้จยตนเอคโดยการสร้าคสรรค์
ชิ้นคาน 

การประชุมจิชาการ
ระดับชาติการปัดการ
เทคโนโลยีและนจัตกรรม 
ครั้คที่ 5 หรือ NCTIM 2019 
(The 5th National 
Conference on 
Technology and 
Innovation 
Management) 

5 มีนาคม 2562  0.2 

การพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิค 
เรื่อค การสร้าคภาพอินโฟกราฟิก
ด้จยโปรแกรม Microsoft 
PowerPoint 2013 ตามแนจ
ทฤาฎีการสร้าคสรรค์อคค์คจามรู้
ด้จยตนเอค โดยการสร้าคสรรค์
ชิ้นคาน 

การประชุมจิชาการ
ระดับชาติการปัดการ
เทคโนโลยีและนจัตกรรม 
ครั้คที่ 5 หรือ NCTIM 2019 
(The 5th National 
Conference on 
Technology and 
Innovation 
Management) 

5 มีนาคม 2562  0.2 

การพัฒนาบทเรียนมัลติมิเดีย 
เรื่อค การสร้าคแบบป้าลอค 3 
มิติ ด้จยโปรแกรม Google 
SketchUp ตามแนจเทคนิคสะ
เต็มึึกาา 

การประชุมจิชาการ
ระดับชาติการปัดการ
เทคโนโลยีและนจัตกรรม 
ครั้คที่ 5 หรือ NCTIM 2019 
(The 5th National 
Conference on 
Technology and 
Innovation 
Management) 

5 มีนาคม 2562  0.2 
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ล าดับ 
ชื่ออาจารย์

ประจ า/นักวิจยั
ประจ า 

ชื่อบทความ 

ชื่อแหล่งตีพิมพ์
เผยแพร่ เช่น

วารสาร/การประชุม
ที่ตีพิมพ์/เผยแพร่

,เล่มที่,ปีที ่

วัน/เดือน/ปี 
ที่เผยแพร่ 

ฐานข้อมูล
ที่ตีพิมพ ์

ค่า
น้ าหนัก 

การพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดีย 
เรื่อค การใช้บริการพื้นที่เก็บ
อ้อมูลออนไลน์ ตามแนจทฤาฎี
การสร้าคอคคคจามรูด้จยตนเอค
โดยการสราคสรรคชิ้นคาน 

การประชุมจิชาการ
ระดับชาติการปัดการ
เทคโนโลยีและนจัตกรรม 
ครั้คที่ 5 หรือ NCTIM 2019 
(The 5th National 
Conference on 
Technology and 
Innovation 
Management) 

5 มีนาคม 2562  0.2 

16 ผึ.อัญญปารย์ ึิลปนิล
มาลย ์

การพัฒนาบทเรียนสอนผ่านเจ็บ 
เรื่อค ภัยคุกคามทาค
คอมพิจเตอร์ตามกิปกรรม
ส่คเสริมสมรรถนะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทึ (SSPC) 

การประชุมจิชาการ
ระดับชาติการปัดการ
เทคโนโลยีและนจัตกรรม 
ครั้คที่ 5 หรือ NCTIM 2019 
(The 5th National 
Conference on 
Technology and 
Innovation 
Management) 

5 มีนาคม 2562  0.2 

การพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดีย 
เรื่อค การเกาตรยุค 4.0 ตาม
กิปกรรมส่คเสริมสมรรถนะการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทึ (SSPC) 

การประชุมจิชาการ
ระดับชาติการปัดการ
เทคโนโลยีและนจัตกรรม 
ครั้คที่ 5 หรือ NCTIM 2019 
(The 5th National 
Conference on 
Technology and 
Innovation 
Management) 

5 มีนาคม 2562  0.2 

การพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิค 
เรื่อค การสร้าคภาพโมเดล 3D 
ด้จยโปรแกรมแอพพลิเคชั่น
พลิกไลเพลเยอร์ ตามกิปกรรม
ส่คเสริมสมรรถนะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทึ (SSPC) 

การประชุมจิชาการ
ระดับชาติการปัดการ
เทคโนโลยีและนจัตกรรม 
ครั้คที่ 5 หรือ NCTIM 2019 
(The 5th National 
Conference on 
Technology and 
Innovation 
Management) 

5 มีนาคม 2562  0.2 

การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ 
เรื่อค เคมีที่เป็นพื้นฐานออค
สิ่คมีชีจิต ส าหรับชั้นมัธยมึึกาา

การประชุมจิชาการ
ระดับชาติการปัดการ
เทคโนโลยีและนจัตกรรม 

5 มีนาคม 2562  0.2 
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ล าดับ 
ชื่ออาจารย์

ประจ า/นักวิจยั
ประจ า 

ชื่อบทความ 

ชื่อแหล่งตีพิมพ์
เผยแพร่ เช่น

วารสาร/การประชุม
ที่ตีพิมพ์/เผยแพร่

,เล่มที่,ปีที ่

วัน/เดือน/ปี 
ที่เผยแพร่ 

ฐานข้อมูล
ที่ตีพิมพ ์

ค่า
น้ าหนัก 

ปีที่ 4 ด้จยสะเต็มึึกาา ครั้คที่ 5 หรือ NCTIM 2019 
(The 5th National 
Conference on 
Technology and 
Innovation 
Management) 

การพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดีย 
เรื่อค ไฟฟูาสถิต ส าหรับชั้น
มัธยมึึกาาปีที่ 6 ตามรูปแบบ
การเรียนรู้แบบสืบเสาะหา
คจามรู้ (5Es) 

การประชุมจิชาการ
ระดับชาติการปัดการ
เทคโนโลยีและนจัตกรรม 
ครั้คที่ 5 หรือ NCTIM 2019 
(The 5th National 
Conference on 
Technology and 
Innovation 
Management) 

5 มีนาคม 2562  0.2 

การพัฒนาบทเรียนสอนผ่านเจ็บ 
เรื่อค ภัยคุกคามทาค
คอมพิจเตอร์ตามกิปกรรม
ส่คเสริมสมรรถนะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทึ (SSPC) 

การประชุมจิชาการ
ระดับชาติการปัดการ
เทคโนโลยีและนจัตกรรม 
ครั้คที่ 5 หรือ NCTIM 2019 
(The 5th National 
Conference on 
Technology and 
Innovation 
Management) 

5 มีนาคม 2562  0.2 

17 ผ .ึสจียา สุรมณี การพัฒนาแอปพลิเคชั่นบน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
เรื่อค เสียคในภาาาไทย ส าหรับ
ชั้นมัธยมึึกาาปีที่ 1 

การประชุมจิชาการ
ระดับชาติการปัดการ
เทคโนโลยีและนจัตกรรม 
ครั้คที่ 5 หรือ NCTIM 2019 
(The 5th National 
Conference on 
Technology and 
Innovation 
Management) 

5 มีนาคม 2562  0.2 

การพัฒนาแอปพลิเคชันบน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
เรื่อค สมบัติออคเลอยกกาลัค 
ส าหรับชั้นมัธยมึึกาาปีที่ 2 

การประชุมจิชาการ
ระดับชาติการปัดการ
เทคโนโลยีและนจัตกรรม 
ครั้คที่ 5 หรือ NCTIM 2019 
(The 5th National 
Conference on 

5 มีนาคม 2562  0.2 
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ล าดับ 
ชื่ออาจารย์

ประจ า/นักวิจยั
ประจ า 

ชื่อบทความ 

ชื่อแหล่งตีพิมพ์
เผยแพร่ เช่น

วารสาร/การประชุม
ที่ตีพิมพ์/เผยแพร่

,เล่มที่,ปีที ่

วัน/เดือน/ปี 
ที่เผยแพร่ 

ฐานข้อมูล
ที่ตีพิมพ ์

ค่า
น้ าหนัก 

Technology and 
Innovation 
Management) 

การพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิ่ค
แบบสะเต็มึึกาา เร่ือค การ
สร้าคแอนิเมชันด้จยโปรแกรม 
Microsoft PowerPoint 
ส าหรับชั้นมัธยมึึกาาปีที่ 1 

การประชุมจิชาการ
ระดับชาติการปัดการ
เทคโนโลยีและนจัตกรรม 
ครั้คที่ 5 หรือ NCTIM 2019 
(The 5th National 
Conference on 
Technology and 
Innovation 
Management) 

5 มีนาคม 2562  0.2 

การพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิ่ค
แบบสะเต็มึึกาา เร่ือค การ
ออกแบบโปสเตอร์ ส าหรับชั้น
มัธยมึึกาาปีที่ 3 

การประชุมจิชาการ
ระดับชาติการปัดการ
เทคโนโลยีและนจัตกรรม 
ครั้คที่ 5 หรือ NCTIM 2019 
(The 5th National 
Conference on 
Technology and 
Innovation 
Management) 

5 มีนาคม 2562  0.2 

การพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิค
แบบสะเต็มึึกาา เร่ือค การตัด
ต่อจีดีโอ ด้จยโปรแกรม Adobe 
Premiere Pro CC ส าหรับชั้น
มัธยมึึกาาชั้นปีที่ 5 

การประชุมจิชาการ
ระดับชาติการปัดการ
เทคโนโลยีและนจัตกรรม 
ครั้คที่ 5 หรือ NCTIM 2019 
(The 5th National 
Conference on 
Technology and 
Innovation 
Management) 

5 มีนาคม 2562  0.2 

การพัฒนาเกม 3 มิติ เรื่อค 
อริยสัป 4 ส าหรับชั้น
มัธยมึึกาาปีที่ 5 

การประชุมจิชาการ
ระดับชาติการปัดการ
เทคโนโลยีและนจัตกรรม 
ครั้คที่ 5 หรือ NCTIM 2019 
(The 5th National 
Conference on 
Technology and 
Innovation 
Management) 

5 มีนาคม 2562  0.2 
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ล าดับ 
ชื่ออาจารย์

ประจ า/นักวิจยั
ประจ า 

ชื่อบทความ 

ชื่อแหล่งตีพิมพ์
เผยแพร่ เช่น

วารสาร/การประชุม
ที่ตีพิมพ์/เผยแพร่

,เล่มที่,ปีที ่

วัน/เดือน/ปี 
ที่เผยแพร่ 

ฐานข้อมูล
ที่ตีพิมพ ์

ค่า
น้ าหนัก 

การพัฒนาแอปพลิเคชันบน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
เรื่อครูปแบบออคประโยคใน
ภาาาไทย ส าหรับชั้น
มัธยมึึกาาปีที่ 2 

การประชุมจิชาการ
ระดับชาติการปัดการ
เทคโนโลยีและนจัตกรรม 
ครั้คที่ 5 หรือ NCTIM 2019 
(The 5th National 
Conference on 
Technology and 
Innovation 
Management) 

5 มีนาคม 2562  0.2 

การพัฒนาแอปพลิเคชันบน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
เรื่อค การดารคชีจิตออคพืช 
ส าหรับมัธยมึึกาาปีที่ 1 

การประชุมจิชาการ
ระดับชาติการปัดการ
เทคโนโลยีและนจัตกรรม 
ครั้คที่ 5 หรือ NCTIM 2019 
(The 5th National 
Conference on 
Technology and 
Innovation 
Management) 

5 มีนาคม 2562  0.2 

18 อาปารย์รึรคค์  พัฒนา
อนุสรณ์ 

การพัฒนาบทเรียนแอนดรอยด์
แอปพลิเคชัน เรื่อค การใช้คาน 
Google Maps ส าหรับชั้น
มัธยมึึกาาปีที่ 5 

การประชุมจิชาการ
ระดับชาติการปัดการ
เทคโนโลยีและนจัตกรรม 
ครั้คที่ 5 หรือ NCTIM 2019 
(The 5th National 
Conference on 
Technology and 
Innovation 
Management) 

5 มีนาคม 2562  0.2 

 
ผลการด าเนนิงาน (งานสร้างสรรค์) 

ที ่

รวม
อาจารย์

ประจ าและ
นักวิจัย 

จ านวน 
บทความวิจัย

และ 
งานสร้างสรรค ์

ที่ได้รับการ
ตีพิมพ์ทั้งหมด 

บทความที่ไดร้ับการตีพิมพ ์

ผลรวม
น้ าหนัก
คุณภาพ 

ร้อยละ
คุณภาพ
งานวิจัย
และงาน

สร้างสรรค์
ที่ได้รับ

การตีพิมพ ์

คะแนน 

น้ าหนักคุณภาพ 

0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 
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ที ่

รวม
อาจารย์

ประจ าและ
นักวิจัย 

จ านวน 
บทความวิจัย

และ 
งานสร้างสรรค ์

ที่ได้รับการ
ตีพิมพ์ทั้งหมด 

บทความที่ไดร้ับการตีพิมพ ์

ผลรวม
น้ าหนัก
คุณภาพ 

ร้อยละ
คุณภาพ
งานวิจัย
และงาน

สร้างสรรค์
ที่ได้รับ

การตีพิมพ ์

คะแนน 

น้ าหนักคุณภาพ 

0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 

1 กลุ่ม
สาอาจิชา

สัคคมึาสตร ์

65 62 1 - 1 1 14.6 31.06 7.77 

 
ผลการประเมนิตนเอง 

ผลการประเมนิ 
ปีที่แล้ว 

เป้าหมาย 

 

คะแนนการประเมินตนเอง 
 

บรรลเุป้าหมาย 
 (,) 

เป้าหมาย 
ปีถัดไป 

5 5 5  5 
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนประเมนิจาก

คณะกรรมการ 
บรรลเุป้าหมาย 

(,) 

5 คะแนน 5 5  

 
รายการหลักฐาน 

หมายเลข รายการหลักฐาน 
คึน.2.3-1-1 แฟูมรจบรจมผลคานจิชาการออคอาปารย์ประป า 

 
ผู้รับผิดชอบ 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : 
       ผู้ช่จยึาสตราปารย์อนุชา พิมึักดิ ์
       โทร. 088-746-6551 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน : 
          นายปิรพคา์ กาแก้จ 
          โทร. 099-664-5937 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.4  ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรม ที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดกาฬสินธุ์  ยุทธศาสตร์วิจัยของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ หรือ
ความต้ อ งการของสั งคมที่ เ กิ ดจาก เครื อข่ า ยความร่ วมมื อ ระหว่ า ง
สถาบันอุดมศึกษากับองค์กรภาครัฐหรือองค์กรภาคเอกชนทั้งในหรือต่างประเทศ 
(ตัวบ่งช้ีใหม่) 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลลัพธ ์

การคิดรอบปี  ปีปฏิทิน 

ค าอธบิายตัวบ่งชี้ 
 ป านจนผลคานจิปัย หรือคานสร้าคสรรค์ หรือนจัตกรรมที่ตอบสนอคยุทธึาสตร์ชาติ ยุทธึาสตร์ปัคหจัด
กาฬสินธุ์ ยุทธึาสตร์จิปัยออคมหาจิทยาลัยกาฬสินธุ์ หรือคจามต้อคการออคสัคคมที่เกิดปากเครืออ่ายคจาม
ร่จมมือระหจ่าคสถาบันอุดมึึกาากับอคค์กรภาครัฐหรือเอกชนทั้คในหรือต่าคประเทึ  
 

เกณฑ์การประเมิน 
 ผลคานจิปัย หรือคานสร้าคสรรค์ หรือนจัตกรรม ที่ตอบสนอคยุทธึาสตร์ชาติ  ยุทธึาสตร์ปัคหจัด
กาฬสินธุ์ ยุทธึาสตร์จิปัยออคมหาจิทยาลัยกาฬสินธุ์ หรือคจามต้อคการออคสัคคมที่เกิดปากเครืออ่ายคจาม
ร่จมมือระหจ่าคสถาบันอุดมึึกาากับอคค์กรภาครัฐหรือเอกชนทั้คในหรือต่าคประเทึ ที่ก าหนดไจ้คะแนนเต็ม   
5 = ร้อยละ 20  
 

สูตรการค านวณ 
1. ค านจณค่าร้อยละออคผลคานจิปัยหรือคานสร้าคสรรค์หรือนจัตกรรมที่ตอบสนอคยุทธึาสตร์ชาติ 

ยุทธึาสตร์ปัคหจัด หรือยุทธึาสตร์จิปัยออคมหาจิทยาลัยกาฬสินธุ์ หรือคจามต้อคการออคสัคคมที่เกิด
ปากเครืออ่ายคจามร่จมมือระหจ่าค สถาบันอุดมึึกาากับอคค์กรภาครัฐหรือเอกชนทั้คในหรือ
ต่าคประเทึ     ตามสูตร 
 

ค่าร้อยละ = 

 ป านจนผลคานจิปัยหรือคานสร้าคสรรค์หรือนจัตกรรมที่ตอบสนอค
ยุทธึาสตร์ฯที่เกิดปากเครืออ่ายคจามร่จมมือ 

 

x 100 
 ป านจนผลคานจิปัยหรือคานสร้าคสรรค์หรือนจัตกรรมทั้คหมด  

 

2. แปลคค่าร้อยละที่ได้ปากการค านจณได้ในอ้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได้ = 
 ร้อยละผลคานจิปัยหรือคานสร้าคสรรค์หรือนจัตกรรมที่ตอบสนอค

ยุทธึาสตร์ฯที่เกิดปากเครืออ่ายคจามร่จมมือ 
 

x 5 
 ร้อยละ 20  
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หมายเหตุ 
เครือข่ายความร่วมมือ หมายถึง การท างานร่วมกันเป็นเครือข่ายระหว่างสถาบันการศึกษากับหน่วยงานภาครัฐหรือ
ภาคเอกชนหรือองค์กรภาคประชาชน โดยส่งเสริมผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการท างาน การประสานงาน ระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและองค์กรภาคประชาชนในลักษณะการบริหารงานในรูปแบบเครือข่าย 
(Network) หรือเป็นหุ้นส่วน (Partnership) ในการรับผลประโยชน์ร่วมกันในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง 
ความต้องการของสังคม หมายถึง งานวิจัยที่เกิดจากการส ารวจความต้องการหรือการแสดงเจตจ านงของชุมชน ท้องถิ่น หรือ
ภาคีเครือข่ายของสถาบันการศึกษา ซึ่งสามารถเกิดขึ้นก่อน หรืออยู่ระหว่างการด าเนินการ หรือการน าผลงานวิจัยไป
ด าเนินการให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชน ท้องถิ่น หรือภาคีเครือข่ายของสถาบันการศึกษา 

 

ผลการด าเนินงาน 
 

ข้อมูลพื้นฐาน จ านวน 

ป านจนผลคานจิปัย 2 
ป านจนผลคานสร้าคสรรค ์ 1 
ป านจนผลคานนจัตกรรม - 
ป านจนผลคานจิปัยหรือคานสร้าคสรรค์หรือนจัตกรรมทั้คหมด 3 
ร้อยละผลคานจิปัยหรือคานสร้าคสรรค์หรือนจัตกรรมที่ตอบสนอคยุทธึาสตร์
ฯที่เกิดปากเครืออ่ายคจามร่จมมือ 

66.66 

 
ผลการประเมนิตนเอง 

ผลการประเมนิ 
ปีที่แล้ว 

เป้าหมาย 

 

คะแนนการประเมินตนเอง 
 

บรรลเุป้าหมาย 
 (,) 

เป้าหมาย 
ปีถัดไป 

5 5 5  5 
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนประเมนิจาก

คณะกรรมการ 
บรรลเุป้าหมาย 

(,) 

5 คะแนน 5 5  

 
รายการหลักฐาน 

หมายเลข รายการหลักฐาน 
คึน.2.4-1-1 รายคานจิปัยฉบับสมบูรณ์ โครคการ ‘พัฒนาหลักสูตรท้อคถิ่น การท าผลิตภัณฑ์ 

“มาลัยไม้ไผ่” ด้จยกระบจนการเรียนปากครูภูมิปัญญาเพื่อพัฒนาก าลัคคนในการ
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ผลิตในท้อคที่ต าบลกุดหจ้า อ าเภอกุฉินารายณ์ ปัคหจัดกาฬสินธ์ุ 
คึน.2.4-1-2 ประกาึมหาจิทยาลัยกาฬสินธุ์  เรื่อคการปัดสรรคบจิปัย 
คึน.2.4-1-3 แฟูมรจบรจมผลคานจิชาการออคอาปารย์ประป า 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : 
       ผู้ช่จยึาสตราปารย์อนุชา พิมึักดิ ์
       โทร. 088-746-6551 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน : 
          นายปิรพคา์ กาแก้จ 
          โทร. 099-664-5937 
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม (ตัวบ่งช้ีใหม่) 

ชนิดของตัวบง่ชี ้  กระบจนการ 

การคิดรอบป ี  ปีการึึกาา  

ค าอธบิายตัวบ่งชี้ 
การบริการจิชาการเป็นภารกิปหลักอีกอย่าคหนึ่คออคสถาบันอุดมึึกาา คณะคจรค านึคถึคกระบจนการ

ในการให้บริการจิชาการแก่สัคคม โดยึึกาาคจามต้อคการออคกลุ่มเปูาหมายน ามาปัดท าแผนบริการจิชาการ
ประป าปีทั้คการบริการจิชาการที่ท าให้เกิดรายได้ และการบริการจิชาการที่คณะปัดท าเพื่อสร้าคประโยชน์แก่
ชุมชน โดยมีการประเมินคจามส าเร็ปออคการบริการจิชาการ และน ามาปัดท าเป็นแผนเพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอนแก่นักึึกาาให้มีประสบการณ์ปากสภาพปริคและน ามาใช้ประโยชน์ปนเกิดผลลัพธ์ที่สร้าคคจามพึคพอใป 
ต่อชุมชนและสัคคมอย่าคต่อเนื่อคและยั่คยืน 
 
เกณฑ์การประเมิน 

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

1 อ้อ 
มีการด าเนินการ 

2 อ้อ 
มีการด าเนนิการ 

3 - 4 อ้อ 
มีการด าเนินการ 

5 - 6 อ้อ 
มีการด าเนินการ 

7 อ้อ 
 
ผลการด าเนนิงาน 
กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนนิงาน 
  1. ปัดท าแผนการบริการ

จิชาการประป าปีโดย
ก าหนดชุมชนหรือ
อคค์กรกลุ่มเปูาหมาย
อย่าคน้อย 1 แห่คที่
สอดคล้อคกับคจาม
ต้อคการออคสัคคม และ
ก าหนดตัจบ่คชี้จัด
คจามส าเร็ปในระดับ
แผนและโครคการ
บริการจิชาการแก่สัคคม 
และเสนอกรรมการ
ประป าคณะเพื่อ
พิปารณาอนุมัต ิ

ปีการึึกาา 2562 คณะฯ ได้ดาเนินการปัดท าแผนการบริการ
จิชาการประป าปีบรรปุลคในแผนปฏิบัติราชการปีคบประมาณ 2563 
โดยมีโครคการในแผนทั้คสิ้น 7 โครคการ ดัคนี้ 
1) โครคการการพัฒนาทักาะการปัดกิปกรรมการเรียนรู้แก่ครู 
ผู้ดูแลเด็กปฐมจัยในึูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อคค์กรปกครอคส่จนท้อคถิ่น 
2) โครคการส่คเสริมการเรียนรู้ภาาาอัคกฤาออคนักเรียนระดับ
ประถมึึกาาด้จยโปรแกรมประยุกต์ส าหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ 
3) โครคการพัฒนาทักาะการอ่านออคนักเรียนระดับประถมึึกาา 
และมัธยมึึกาา ด้จยเทคนิคการเรียนรู้ในึตจรราที่ 21 
4) โครคการเผยแพร่อคค์คจามรู้และผลคานด้านการึึกาาปฐมจัย
แก่สถานึึกาา (Show & Share)" 
5) โครคการอบรมดาราึาสตร์เชิคปฏิบัติการและบูรณาการทาค
จิทยาึาสตร์สัมพันธ์ สอนน้อคเรียนจิทยาึาสตร์และดูดาจ ครั้คที่ 5  
ประป าปีการึึกาา 2562   
6) โครคการพัฒนาึักยภาพทาคคณิตึาสตร์สู่โรคเรียน 
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กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนนิงาน 

7) โครคการคอมพิจเตอร์เพื่อชุมชน 

 
 
 
 
กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนนิงาน 
  2 โครคการบริการ

จิชาการแก่สัคคมตาม
แผน มีการปัดท า
แผนการใช้ประโยชน์
ปากการบริการจิชาการ
เพื่อให้เกิดผลต่อการ
พัฒนานักึึกาา ชุมชน 
หรือสัคคม 

โครคการบริการจิชาการออคสาอาจิชาจิชาภาาาไทยมีการปัดท า
แผนการใช้ประโยชน์โดยการน ารูปแบบการท าบอร์ดเกมไปพัฒนา
ครูต่อยอดในโครคการอุดมึึกาาพี่เลี้ยค เพื่อพัฒนาทักาะการอ่าน
การเอียนภาาาไทยอย่าคต่อเนื่อค 

  3. โครคการบริการ
จิชาการในอ้อ 1 อย่าค
น้อยต้อคมีโครคการที่
บริการแบบให้เปล่า
หรือคิดค่าใช้ป่ายตาม
คจามเหมาะสม 

คณะึึกาาึาสตร์และนจัตกรรมการึึกาา มีโครคการบริการ
จิชาการแก่สัคคมแบบให้เปล่าตามแผนคบประมาณประปาปี พ.ึ. 
2562 ทั้คสิ้น 7 โครคการ 

  4. คณะ/หน่จยคาน
เทียบเท่า มีเครืออ่าย
คจามร่จมมือกับ
หน่จยคานภายในหรือ
ภายนอกมหาจิทยาลัย 
และบูรณาการบริการ
จิชาการเอ้ากับการ
ปัดการเรียนการสอน 
หรือการจิปัย หรือการ
ท านุบ ารุค
ึิลปจัฒนธรรม 

คณะฯ มีการบรูณาการโครคการบริการจิชาการ เอ้ากับการปัดการ
เรียนการสอน 
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กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนนิงาน 
  5. คณะมีส่จนร่จมในการ

บริการจิชาการแก่
สัคคมในระดับสถาบัน 

คณะฯ ได้เอ้าร่จมโครคการหมู่บ้านต้นแบบมหาจิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
ตามหลักปรัชญาเึราฐกิปพอเพียค บ้านหนอคแจค ต าบลหนอคแจค 
อ าเภอสมเด็ป ปัคหจัดกาฬสินธุ์ และมีการดาเนินคานตามคาสั่คคณะ
ทาคานตามโครคการหมู่บ้านต้นแบบมหาจิทยาลัยกาฬสินธุ์ ตาม
หลักปรัชญาเึราฐกิปพอเพียค บ้านหนอคแจค ตาบลหนอคแจค 
อ าเภอสมเด็ป ปัคหจัดกาฬสินธุ์ โดยม ี
ผู้เอ้าร่จมทั้คคณาปารย์และผู้บริหารคณะ 
 

 
 
กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนนิงาน 
  6. ประเมินคจามส าเร็ป

ตามตัจบ่คชี้ออคแผน
และโครคการบริการ
จิชาการในอ้อ 1 และ
น าเสนอกรรมการ
ประป าคณะเพื่อ
พิปารณา 

คณะฯได้ด าเนินการประเมินผลส าเร็ปออคตัจบ่คช้ีตามแผนบริการ
จิชาการและการใช้ประโยชน์ประป าปีคบประมาณ พ.ึ. 2562 
พร้อมประเมินตัจบ่คช้ีออคโครคการ และเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการประป าคณะึึกาาึาสตร์และนจัตกรรมการึึกาา 

  7. น าผลการประเมินตาม
อ้อ 6 มาปรับปรุคแผน
หรือพัฒนาการ
ให้บริการจิชาการแก่
สัคคม 

คณะมีการน าผลการประเมินตามอ้อ 6 มาปรบัปรุคแผนหรอืพัฒนาการ
ให้บริการจิชาการสัคคม โดยคณะได้น าอ้อเสนอแนะที่ได้ปากการ
ด าเนินคานโครคการบริการจิชาการสู่ชุมชน ปีคบประมาณ พ.ึ. 2563 
มาปรับปรคุเพื่อปัดท าเป็น (ร่าค) แผนบริการจิชาการและการใช้
ประโยชน์ ประป าปีคบประมาณ พ.ึ. 2564 น าเสนอกรรมการประป า
คณะ เพื่อพิปารณาในการประชมุคณะึึกาาึาสตร์และ 
นจัตกรรมการึกึาา 

 
ผลการประเมินตนเอง 
ผลการประเมนิ 

ปีที่แล้ว 
เป้าหมาย 

คะแนนประเมนิตนเอง 
 

บรรลเุป้าหมาย 
 (,) 

เป้าหมาย 
ปีถัดไป 

4 5 คะแนน  5  5 คะแนน 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนประเมนิจาก

คณะกรรมการ 
บรรลเุป้าหมาย 

(,) 
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4 คะแนน 4 4  

 
รายการหลักฐาน 

หมายเลข รายการหลักฐาน 
คึน. 3.1-1-1 แบบรายคานการส ารจปคจามต้อคการออคชุมชนและสัคคม ปีการึึกาา 2562 
คึน. 3.1-1-2 แผนบริการจิชาการและการใช้ประโยชน์ ประป าปีคบประมาณ 2563 
คึน. 3.1-1-3 รายคานการประชุมคณะกรรมการประป าคณะึึกาาึาสตร์และนจัตกรรม

การึึกาา 
คึน. 3.1-1-4 แผนปฏิบัติราชการคณะกรรมการประป าคณะึึกาาึาสตร์และนจัตกรรม

การึึกาา ประป าปีคบประมาณ 2563 
คึน. 3.1-2-1 โครคการอุดมึึกาาพี่เลี้ยค 
คึน.3.1-3-1 รายคานผลโครคการบริการจิชาการที่ด าเนินการแล้จ 
คึน.3.1-4-1 เอกสารแสดคการบูรณาการโครคการบริการจิชาการ เอ้ากับการปัดการเรียนการ

สอน 
คึน.3.1-5-1 โครคการหมู่บ้านต้นแบบมหาจิทยาลัยกาฬสินธุ์ ตามหลักปรัชญาเึราฐกิปพอเพียค 

บ้านหนอคแจค ต าบลหนอคแจค อ าเภอสมเด็ป ปัคหจัดกาฬสินธุ์ 
คึน.3.1-6-1 ประเมินผลส าเร็ปออคตัจบ่คชี้ตามแผนบริการจิชาการและการใช้ประโยชน์ประป าปี

คบประมาณ พ.ึ. 2563 
คึน.3.1-6-2 รายคานผลโครคการบริการจิชาการที่ด าเนินการแล้จ 
คึน. 3.1-7-1 (ร่าค) แผนบริการจิชาการแก่สัคคมและการใช้ประโยชน์ คณะึึกาาึาสตร์และ

นจัตกรรมการึึกาา ปีการึึกาา 2564 
 
ผู้รับผิดชอบ 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : 
       ผู้ช่จยึาสตราปารย์อนุชา พิมึักดิ ์
       โทร. 088-746-6551 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน : 
          นายปิรพคา์ กาแก้จ 
          โทร. 099-664-5937 
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มาตรฐานที่ 4 ด้านศลิปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
  

คณะมีการปัดการเรียนรู้ การจิปัย หรือการบริการจิชาการ ซึ่คน าไปสู่การสืบสาน การสร้าคคจามรู้ 
คจามเอ้าใปในึิลปจัฒนธรรมการปรับและประยุกต์ใช้ึิลปจัฒนธรรมทั้คออคไทยและต่าคประเทึอย่าค
เหมาะสม ตามึักยภาพและอัตลักาณ์ออคคณะ ผลลัพธ์ออคการปัดการด้านึิลปจัฒนธรรมท าให้เกิดคจาม
ภาคภูมิใปในคจามเป็นไทยหรือการสร้าคโอกาสและมูลค่าเพิ่มให้กับผู้เรียน ชุมชน สัคคม และประเทึชาติ 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1   ระบบและกลไกการท านุบ ารงุศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย (ตัวบ่งช้ีใหม่) 

ชนิดตัวบ่งชี้    กระบจนการ 

การคิดรอบป ี  ปีการึึกาา  
ค าอธบิายตัวบ่งชี้ 
 คณะต้อคมีนโยบายแผนคาน โครคการ/กิปกรรม เพื่อการบริหารปัดการคานท านุบ ารุคึิลปจัฒนธรรม
และคจามเป็นไทย ทั้คการอนุรักา์ ฟื้นฟู สืบสาน เผยแพร่ึิลปจัฒนธรรมและคจามเป็นไทย ตามปุดเน้นออค
คณะอย่าคมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 อ้อ 

มีการด าเนินการ 
2 อ้อ 

มีการด าเนินการ 
3 อ้อ 

มีการด าเนินการ 
4 - 5 อ้อ 

มีการด าเนินการ 
6 อ้อ 

 
ผลการด าเนนิงาน 
 

กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนนิงาน 
  1. มีระบบและกลไก

ด าเนินคานด้านท านุ
บ ารคุึิลปจัฒนธรรม 
และคจามเป็นไทย 

คณะึึกาาึาสตร์และนจัตกรรมการึึกาา มีระบบและกลไกในการ
ด าเนินคานด้านการท านุบ ารุคึิลปจัฒนธรรมและคจามเป็นไทย  
โดยก าหนดผู้รับผิดชอบในการท านุบ ารุคึิลปจัฒนธรรมและคจาม
เป็นไทย ผ่านกลไกคณะกรรมการ ทั้คนี้ได้แต่คตั้คคณะกรรมการ
แ ต่ ค ตั้ ค คณะก ร รมก า ร พัฒน านั ก ึึ กา า  แ ล ะท า นุ บ า รุ ค
ึิลปจัฒนธรรม และการกีฬา คณะึึกาาึาสตร์และนจัตกรรม
การึึกาา มหาจิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประป าปีการึึกาา 2562  ซึ่ค
ประกอบด้จย รอคคณบดีคานพัฒนานักึึกาา อาปารย์ เป้าหน้าที่ 
นายกสโมสรนักึึกาา และมีระบบการด าเนินคานที่ชัดเปน ตามผัค
การด าเนินคานที่ก าหนดและประชาสัมพันธ์ให้ทราบทั่จกันผ่าน
แผนปฏิบัติราชการที่น าเสนอผ่านคณะกรรมการประป าคณะฯ  



76 
 
กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนนิงาน 
  2. มีแผนคานด้านการท าน ุ

บ ารุคึิลปจัฒนธรรม
และคจามเป็นไทย 

1.คณะกรรมการพัฒนานักึึกาา และท านุบ ารุคึิลปจัฒนธรรม 
และการกีฬา คณะึึกาาึาสตร์และนจัตกรรมการึึกาา 
มหาจิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประป าปีการึึกาา 2562 คณะกรรมการ
ปัดท าแผนท านุบ ารุคึิลปจัฒนธรรม ประป าปีการึึกาา 2562 มี
การก าหนดตัจบ่คชี้จัดคจามส าเร็ปตามจัตถุประสคค์ออคแผน 
2. ปัดท าเล่มแผนการด าเนินคานท านุบ ารุคึิลปจัฒนธรรม ประป าปี
การึึกาา 2562 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนานักึึกาา 
และท านุบ ารุคึิลปจัฒนธรรม และการกีฬา คณะึึกาาึาสตร์และ
นจัตกรรมการึึกาา มหาจิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประป าปีการึึกาา 
2562 
3. น าเสนอเล่มแผนท านุบ ารุคึิลปจัฒนธรรม ประป าปีการึึกาา 
2562 ตามที่ได้ปัดท าให้คณะกรรมการพัฒนานักึึกาา และท านุ
บ ารุคึิลปจัฒนธรรม และการกีฬา คณะึึกาาึาสตร์และ
นจัตกรรมการึึกาา มหาจิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประป าปีการึึกาา 
2562 ตรจปสอบอีกครั้คแล้จปึคเอ้าที่ประชุมคณะกรรมการประป า
คณะเพื่อพิปารณา 

  3. มีแผนคานและ
โครคการท านุบ ารุค
ึิลปจัฒนธรรมและ
คจามเป็นไทย บูรณา
การกับการเรียนการ
สอน หรือการจิปัย 
หรือการบริการ
จิชาการ    

คณะึึกาาึาสตร์และนจัตกรรมการึึกาา  
มีนโยบายส่คเสริมและสนับสนุนให้ทุกหลักสูตร/สาอาจิชา/
หน่ จยคาน น าคจามรู้ และประสบการณ์ ในการท านุบ ารุ ค
ึิลปจัฒนธรรมสอดแทรกและเชื่อมโยคเอ้ากับการเรียนการสอน 
โดยเน้นการบูรณาการเอ้ากับรายจิชาหรือกิปกรรมเสริมหลักสูตร 
โดยบรรปุไจ้ในแผนปฏิบัติราชการ ดัคนี ้
1.โครคการพัฒนาทักาะการปัดการเรียนรู้ภาาาไทยในึตจรราที่ 
21 ด้จยละครเจทีสร้าคสรรค์ ละครเจทีประเพณีภาาาไทย ครั้คที่ 7 
ออคสาอาจิชาภาาาไทยบูรณาการกับการเรียนการสอนในหลายจิชา
ออคหลักสูตรและบริการจิชาการ โดยการให้นักึึกาาที่ช านาญการ
ท าละครเจทีออกไปปัดท าละครเจทีในโรคเรียนระดับต่าค ๆ  

  4. มีการประเมินผล
คจามส าเร็ปตาม
ตัจชี้จัดในแผนคานและ
โครคการท านุบ ารุค
ึิลปจัฒนธรรมและ
คจามเป็นไทย อย่าค
น้อยร้อยละ 80 

1. มีการประเมินผลคจามส าเร็ปตามตัจชี้จัดในแผนคาน โดยคณะฯ 
ได้ประเมินคจามส า เร็ ปตามตั จบ่ คชี่ ที่ จั ดคจามส า เร็ ปตาม
จัตถุประสคค์ออคแผน                     
2. มีการประเมินผลคจามส าเร็ปโครคการท านุบ ารุคึิลปจัฒนธรรม
และคจามเป็นไทยโดยการปัดท าสรุปรายคานผลออคโครคการครบ
ทุกโครคการ ดัคนี ้
 2.1) โครคการโครคการสืบสานท านุบ ารุคึิลปจัฒนธรรม ท าบุญ
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กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนนิงาน 

ถจายเทียนพรราา 
2.2) โครคการพัฒนาทักาะการปัดการเรียนรู้ภาาาไทยในึตจรราที่ 
21 ด้จยละครเจทีสร้าคสรรค์ ละครเจทีประเพณีภาาาไทย  
ครั้คที่ 6 

 
กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนนิงาน 
  5. มีการน าผลประเมินใน

อ้อ 4 มาปรับปรุค
แผนคานด้านท านุบ ารุค
ึิลปจัฒนธรรมและ
คจามเป็นไทย 

1.คณะฯ มีการก ากับติดตาม ตามแผนท านุบ ารุคึิลปจัฒนธรรมออค
คณะเพื่อสรุปตามตัจบ่คชี ้
ออคแผนท านุบ ารุคึิลปจัฒนธรรมโดยการน าสรุปรายคานผลการ
ด าเนินโครคการเอ้าที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนานักึึกาา และ
ท านุบ ารุคึิลปจัฒนธรรม และการกีฬา คณะึึกาาึาสตร์และ
นจัตกรรมการึึกาา มหาจิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประป าปีการึึกาา 
2563 ครั้คที่ 2/2563 จันที่ 25 พฤาภาคม 2563 เพื่อน าผลการ
ด าเนินคานไปปรับปรุคในปีการึึกาาถัดไป  
2.คณะได้น าสรุปผลโครคการรายคานต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
พัฒนานักึึกาา และท านุบ ารุคึิลปจัฒนธรรม และการกีฬา คณะ
ึึกาาึาสตร์และนจัตกรรมการึึกาา มหาจิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
ประป าปีการึึกาา 2563  เพื่ อร่ จมกันจิ เคราะห์ประเมิน
คจามส าเร็ปออคการด าเนินโครคการและจาคแผนในการปัดท าในปี
ถัดไป  

  6. เผยแพร่กิปกรรมหรือ
การบริการด้านท านุ
บ ารุคึิลปจฒันธรรม 
และคจามเป็นไทยต่อ
สาธารณชน 

คณะฯ โดยฝุายพัฒนานักึึกาาและสาอาจิชาฯ ได้เผยแพร่กิปกรรม
หรือบริการด้านท านุบ ารุคึิลปจัฒนธรรมต่อสาธารณชนที่ได้
ด าเนินการในช่จคปีการึึกาา 2561 ผ่านทาคช่อคทาคต่าคๆ ได้แก่  
1.ทาคเจปไซต์คณะึึกาาึาสตร์และนจัตกรรมการึึกาา  
2.เพปเฟสบุค๊คณะึึกาาึาสตร์และนจัตกรรมการึึกาา  
3.เพปออคสาอาจิชา/เพปออคโครคการ ละครเจทีประเพณีภาาาไทย 
ครั้คที่ 6  
4.เจ็บไซต์ออคมหาจิทยาลัย  
5.ช่อค YOUTUBE  
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ผลการประเมินตนเอง 

ผลการประเมนิ 
ปีที่แล้ว 

เป้าหมาย 

 

คะแนนประเมินตนเอง 
 

บรรลเุป้าหมาย 
 (,) 

เป้าหมาย 
ปีถัดไป 

4 คะแนน 
 5 คะแนน 5 คะแนน  5 คะแนน 

 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนประเมนิจาก

คณะกรรมการ 
บรรลเุป้าหมาย 

(,) 

4 คะแนน 4 4  

ผู้รับผิดชอบ 
ผู้ก ากับดูแลตัจบ่คชี ้: 
       1. นายปัญญา เถาจ์ชาล ี 

ผู้ปัดเก็บรจบรจมอ้อมูล/รายคานผลการด าเนินคาน : 
   นายสัณห์ แทบพล 
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มาตรฐานที่ 5 การบริหารจดัการ 

 คณะต้อคให้คจามส าคัญกับการบริหารปัดการ โดยมีกรรมการประป าคณะท าหน้าที่ในการก ากับดูแล      
การท าคานออคคณะให้มีประสิทธิภาพ คณะปะต้อคบริหารปัดการด้านต่าคๆ ให้มีคุณภาพ เช่น ทรัพยากรบุคคล 
ระบบฐานอ้อมูล การบริหารคจามสี่ยค การปัดการคจามรู้ และการบริหารการเปลี่ยนแปลค โดยให้ครอบคลุม         
3 ประเด็น ดัคนี้ 1) คณะมีหลักสูตรและการปัดการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการ เพื่อให้มี
คุณลักาณะอันพึคประสคค์ ตอบสนอคยุทธึาสตร์ชาติและคจามต้อคการที่หลากหลายออคประเทึ ทั้คในด้าน
เึราฐกิป สัคคม และสิ่คแจดล้อม โดยมีการส่จนร่จมออคชุมชน สัคคม สถานประกอบการ ทั้คภาครัฐและ
ภาคเอกชน 2) คณะมีการบริหารคานตามพันธกิปและจิสัยทัึน์ออคสถาบันอุดมึึกาาตลอดปนมีการบริหาร
ปัดการบุคลากรและทรัพยากรการเรียนรู้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ค านึคถึคคจามหลากหลายและคจาม   
เป็นอิสระทาคจิชาการ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ยืดหยุ่นคล่อคตัจ โปร่คใสและตรจปสอบได้และ 3) คณะ
มีระบบประกันคุณภาพ มีการติดตาม ตรจปสอบ ประเมิน และพัฒนาการปัดการึึกาา ระดับหลักสูตร และ
ระดับคณะ ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการก ากับให้การปัดการึึกาาและการด าเนินคานตามพันธกิป
เป็นไปตากฎกระทรจคการประกันคุณภาพการึึกาาอย่าคต่อเนื่อค สอดคล้อคกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมึึกาา กรอบมาตรฐานคุณจุฒิระดับอุดมึึกาาแห่คชาติ และมาตรฐานอื่นๆ ที่กระทรจคึึกาาธิการ
ก าหนด 
 
ตังบ่งชี้  จ านวน 6 ตัวบ่งชี้ คือ 

ตัจบ่คช้ีที่ 5.1 ป านจนหลักสูตรที่มีการปัดการเรียนการสอนคจบคู่กับการท าคาน (Work–  
Integrated Learning: WIL) หรือ ระบบสหกิปึึกาา (Co-operative Education: 
Co-op)         (ตัวบ่งช้ีใหม่) 

ตัจบ่คช้ีที่ 5.2  อาปารย์ประป าที่มีคุณจุฒิปรญิญาเอก (สกอ.ที่ 1.2) 
ตัจบ่คช้ีที่ 5.3  อาปารย์ประป าที่ด ารคต าแหน่คทาคจิชาการ (สกอ.ที ่1.3) 
ตัจบ่คช้ีที่ 5.4  การบริหารออคคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิป กลุ่มสถาบันและ 
                     เอกลักาณอ์อคคณะ (ที่ 5.1 ข้อ 1 - 6) 
ตัจบ่คชี้ที่ 5.5  ระบบก ากับติดตามการประกันคุณภาพ ในระดับอุดมึึกาา (ตัวบ่งช้ีใหม่)   
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 จ านวนหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนควบคู่กับการท างาน (Work–

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

ชนิดของตัวบง่ชี้      ผลลัพธ ์

การคิดรอบป ี  ปีการึึกาา  
ค าอธบิายตัวบ่งชี้ 
 การพัฒนาหลักสูตรแบบบูรณาการการเรียน-การสอนคจบคู่กับการท าคาน Work–Integrated 
Learning: WIL เป็นการปัดการึึกาาเชิคบูรณาการกับการท าคานซึ่คเป็นการเรียนรู้เชิคประสบการณ์ที่ช่จยให้
นักึึกาามีโอกาสในการประยุกต์คจามรู้ทักาะการท าคาน และทักาะเฉพาะที่สัมพันธ์กับจิชาชีพ ได้รู้ปักชีจิตที่
แท้ปริคออคการท าคาน และพัฒนาทักาะที่สถานประกอบการต้อคการให้มีอยู่ในตัจบัณฑิต ดัคนั้นคณะปึค
ป าเป็นต้อคให้คจามส าคัญกับการปัดการึึกาาเชิคบูรณาการกับการท าคาน (Work-integrated Learning, 
WIL) เพื่อเป็นการพัฒนาสมรรถนะออคบัณฑิตให้มีคุณภาพและมีคุณลักาณะที่ตรคกับคจามต้อคการออคสถาน
ประกอบการและสามารถแอ่คอันได้ใน     ระดับสากล 
 
เกณฑ์การประเมิน 

ค่าร้อยละออคป านจนหลักสูตรที่บูรณการการเรียน-การสอนคจบคู่กับการท าคาน Work–Integrated 
Learning: WIL หรือระบบสหกิปึึกาา (Co-operative Education: Co-op) ที่ก าหนดไจ้เป็นคะแนนเต็ม            
5  = ร้อยละ 30 
สูตรการค านวณ 
1. ค านจณค่าร้อยละออคป านจนหลักสูตรที่บูรณาการการเรียน-การสอนคจบคู่กับการท าคาน Work–
Integrated Learning: WIL หรือระบบสหกิปึึกาา (Co-operative Education: Co-op) ตามสูตร 
 
 ป านจนหลักสูตรที่บูรณาการการเรียน-การสอนคจบคู่กับการท าคาน Work–Integrated 

Learning: WIL หรือระบบสหกิปึึกาา (Co-operative Education: Co-op)  x 100 
ป านจนหลักสูตรทั้คหมดออคคณะ 

2. แปลคค่าร้อยละที่ค านจณได้ในอ้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนที่ได=้ 

 ร้อยละป านจนหลักสูตรทีบู่รณาการการเรียน-การสอนคจบคู่กับการท าคาน Work–
Integrated Learning: WIL หรือระบบสหกิปึึกาา (Co-operative Education: 

Co-op)  

 

x 5 

 ร้อยละ 30 
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ผลการด าเนินงาน 
หลักสูตร จ านวนหลักสูตร 

ทั้งหมด Wil/Co-op 
ระดับปริญญาตรี 
1. การึึกาาปฐมจัย 1 1 
2. จิทยาึาสตร์ทั่จไป 1 1 
3. คอมพิจเตอร ์ 1 1 
4. ภาาาอัคกฤา 1 1 
5. คณิตึาสตร์ 1 1 
6. ภาาาไทย 1 1 
ระดับบัณฑิตศึกษา 
1.การบริหารการึึกาา 1 1 
รวม 7 7 
ร้อยละของจ านวนหลักสูตรที่บรูณาการการเรยีน-การสอนควบคู่กับการท างาน         100 
คะแนน (ร้อยละ30 = 5)                                                                              5 
1. ค านจณค่าร้อยละออคป านจนหลักสูตรที่บูรณาการการเรียน -การสอนคจบคู่กับการท าคาน Work–
Integrated Learning: WIL หรือระบบสหกิปึึกาา (Co-operative Education: Co-op) ตามสูตร 
 

 7  
x 100 

7 

2. แปลคค่าร้อยละที่ค านจณได้ในอ้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

            5 = 
 100   

x 5 
 ร้อยละ 30 

 
ผลการประเมินตนเองปีนี้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 

 

คะแนนประเมนิตนเอง 
 

บรรลเุป้าหมาย 
(,) 

5 คะแนน 5 5  
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ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 

 

คะแนนประเมนิจาก
คณะกรรมการ 

 

บรรลเุป้าหมาย 
(,) 

5 คะแนน 5 5  

 

หลักฐานอ้างอิง 
หมายเลข รายการหลักฐาน 

คึน 5.1-1-1 
คึน 5.1-1-2 
คึน 5.1-1-3 
คึน 5.1-1-4 
คึน 5.1-1-5 
คึน 5.1-1-6 
คึน 5.1-1-7 

มคอ. 2 หลักสูตรครุึาสตรบัณทิต สาอาจิชาการึึกาาปฐมจัย 
มคอ. 2 หลักสูตรครุึาสตรบัณทิต สาอาจิชาจิทยาึาสตร์ทั่จไป 
มคอ. 2 หลักสูตรครุึาสตรบัณทิต สาอาจิชาคอมพิจเตอร์ 
มคอ. 2 หลักสูตรครุึาสตรบัณทิต สาอาจิชาภาาาอัคกฤา 
มคอ. 2 หลักสูตรครุึาสตรบัณทิต สาอาจิชาคณิตึาสตร ์
มคอ. 2 หลักสูตรครุึาสตรบัณทิต สาอาจิชาภาาาไทย 
มคอ. 2 หลักสูตรครุึาสตรมหาบัณทิต สาอาจิชาการบริหารการึึกาา 

 
ผู้รับผิดชอบ 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : 
1. ผู้ช่จยึาสตราปารย์อนุชา พิมึักดิ ์
 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน : 
1. นาคสาจภารดี ปันทร์ลอย 
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.2   อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก (ตัวบ่งช้ีของสกอ.ที่ 1.2 ระดบัคณะ) 

ชนิดของตัวบ่งชี้  ปัปปัยน าเอ้า   

การคิดรอบปี  ปีการึึกาา  
ค าอธิบายตัวบ่งชี้  

การึึกาาระดับอุดมึึกาาถือเป็นการึึกาาระดับสูคสุดที่ต้อคการบุคลากรที่มีคจามรู้ คจามสามารถ
และคจามลุ่มลึกทาคจิชาการ เพื่อปฏิบัติพันธกิปส าคัญออคสถาบันในการผลิตบัณฑิต ึึกาาจิปัยเพื่อการติดตาม
คจามก้าจหน้าทาคจิชาการและการพัฒนาอคค์คจามรู้ ดัคนั้น สถาบันปึคคจรมีอาปารย์ที่มีระดับคุณจุฒิทาค
การึึกาาที่ตรคหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอนในสัดส่จนที่เหมาะสมกับพันธกิปหรือปุดเน้นออคหลักสูตร  

เกณฑ์การประเมิน  แปลคค่าร้อยละออคอาปารย์ประป าคณะที่มีคุณจุฒปิริญญาเอก เป็นคะแนนระหจ่าค 0 – 5 
เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค 2   
        ค่าร้อยละออคอาปารย์ประป าคณะที่มีคุณจุฒิปรญิญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 
อึ้นไป 

สูตรการค านวณ   
1. ค านจณค่าร้อยละออคอาปารย์ประป าคณะที่มีจุฒิปริญญาเอก ตามสตูร 
 

 ป านจนอาปารย์ประป าคณะที่มีคุณจุฒิปรญิญาเอก  
x 100 

ป านจนอาปารย์ประป าคณะทั้คหมด 
  
2. แปลคค่าร้อยละที่ค านจณได้ในอ้อ1เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนที่ได้ = 
 ร้อยละออคอาปารย์ประป าคณะที่มีคุณจุฒปิริญญาเอก 

 x 5 
ร้อยละ 40 

 

หมายเหตุ 
1. คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณวุฒิของ

กระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการส าเร็จการศึกษาภายในรอบปีการศึกษานั้น ทั้งนี้อาจใช้

คุณวุฒิอื่นเทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอกได้ ส าหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอื่นที่เหมาะสมกว่า ทั้งนี้ ต้องได้รับความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

2. การนับจ านวนอาจารย์ประจ าให้นับตามปีการศึกษาและนับทั้ งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ ในกรณีที่มี

อาจารย์บรรจุใหม่ให้ค านวณตามเกณฑ์อาจารย์ประจ าที่ระบุในค าชี้แจงเกี่ยวกับการนับจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

แบบรายงานอาจารย์ประจ าคณะที่มคีุณวุฒิปริญญาเอก 
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ท่ี ชื่อ-สกุล 
วุฒิการศึกษา ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 

ปริญญา
ตร ี

ปริญญา
โท 

ปริญญา
เอก 

น้อยกว่า 
6 เดือน 

6-9  
เดือน 

มากกว่า 
9 เดือน 

จ านวน 
(คน) 

1 ผึ.ดร.อมร มะลาึร ี       1 
2 ผึ.ดร.ึักดิ์สิทธิ์ ฤทธิลัน       1 

3 ดร.ธีระ  ภูด ี       1 

4 ดร.สุพจน์ ดวงเนตร       1 

5 ดร.นิติยา  ค้อไผ ่       1 

6 ผศ.ดร.คมสันทิ ์ขจรปัญญาไพศาล       1 

7 นายมนชาย ภูวรกิจ       1 

8 นายธีรภัทร สินธุเดช       1 

9 นายธนญัชัย เฉลิมสุข       1 

10 ดร.ปัญญา เถาจ์ชาลี       1 

11 ผึ.อนุชา พิมึักดิ ์       1 

12 ผึ.ดร.สายหยุด ภูปุย       1 

13 ดร.แป่มปันทร์ ณ กาฬสินธุ ์       1 

14 นาคสาจนาตยา หกพันนา       1 

15 ผึ.ณิชาภาท์ กันอุนทึ       1 

16 นาคสาจจรนุช นิลเอต       1 

17 นาคสาจชนิดา พันธุ์โสภณ       1 

18 นายธีรชาติ น้อยสมบัต ิ       1 

19 นายนันทณัฎฐ ์เจียคอินทร ์       1 

20 นาคเยาจเรึ รัตนธารทอค       1 

21 ผึ.ดร.ชุลิดา  เหมตะึิลป์       1 

22 ผึ.คมกริช ทอคนาค       1 

23 นายจัชรจร จคึ์กัณหา       1 

24 ผึ.ดร.อัญญปารย์ ึิลปนิลมาลย ์       1 

25 ดร.ลาจัณย์ ดุลยชาติ       1 

26 ผึ.ดร.สจียา สรุมณ ี       1 

27 นาคสาจนคินทร พัฒนชัย       1 

38 จ่าที่ร้อยตรีสุรปักา์ พิรยิะเชิดชูชัย       1 

39 นายรึรคค์ พัฒนาอนุสรณ์       1 

30 ดร.ปนัดดา สัคอ์ึรีแก้จ       1 

31 นาคสาจสมใป ภูครอคทุ่ค       1 



85 
 

ท่ี ชื่อ-สกุล 
วุฒิการศึกษา ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 

ปริญญา
ตร ี

ปริญญา
โท 

ปริญญา
เอก 

น้อยกว่า 
6 เดือน 

6-9  
เดือน 

มากกว่า 
9 เดือน 

จ านวน 
(คน) 

32 นายสุจรรณจัฒน์ เทียนยุทธกุล       1 

33 นาคสาจจรรณธิดา ยลจิลาึ       1 

34 ดร.ปจีณา อันธ์ึิลา       1 

35 นายจทัญญู แก้จสุพรรณ       1 

36 นายอัคคาร อินทนิล       1 
37 ดร.ทิพย์อุบล  ทิพเลิึ       1 
38 นายปนพงศ์ งามมาก       1 

39 นายวิจิตร ศิริกิจ       1 

40 นางสาวประภาพร หนองหาร
พิทักษ ์

      1 

41 นางสาวศศิธร แสนพันดร       1 

42 นายตะวัน ทองสุข       1 

43 Mr. Francisco Garcia       1 

44 Ms. Nguyen ThiThuy Loan       1 

45 นางสาวสุทธภา อินทรศิลป ์       1 
46 นางสาวนฤตา หงษ์ษา       1 
47 นายปานปั้น ปลั่งเจริญศร ี       1 
48 นางสาวสุกานดา พันตาเอก       0 
49 นางสาวพัทฐรินทร์ โลหา       0 
         

รจม - 32 17  47 
รจมทั้คสิ้น  47 คน 

ค่าร้อยละออคอาปารย์ประป าคณะที่มีคุณจฒุิปริญญาเอก 36.17 คน 
คะแนนที่ได้ 4.52 คะแนน 
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ผลการค านวณ  

รายการ 
จ านวน (คน) 

ปีการศึกษา 
ปีที่แล้ว 

ปีการศึกษา 
ที่รับการประเมิน 

ป านจนอาปารย์ที่ปฏิบัติคานปริค 45 47 
ป านจนอาปารย์ที่ลาึึกาาต่อ - - 
ป านจนอาปารย์ประป าทั้คหมด 45 47 
ป านจนอาปารย์ประป าที่มีจุฒิปริญญาเอก 18 17 
ร้อยละออคอาปารย์ประป าที่มีคุณจุฒิปริญญาเอก 37.77 36.17 
 
วิธีการค านวณ 
            แปลคค่าร้อยละออคอาปารย์ประป าคณะ ที่มีคุณจุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหจ่าค 0 – 5 
 
 1. ค านจณค่ารอ้ยละออคอาปารย์ประป าคณะที่มีจุฒิปริญญาเอก  
                            
                                =   

 
                      =     
 
                              =       36.17 
 2.  แปลคค่าร้อยละที่ค านจณได้ในอ้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5  
 
                 คะแนนที่ได้   =   
 
                                =  
 
                                  =  4.52  คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 

 ป านจนอาปารย์ประป าที่มีคณุจุฒิปริญญาเอก 
x 100 

 ป านจนอาปารย์ประป าคณะทั้คหมด 

 17 
x 100 

 47 

 ร้อยละออคอาปารย์ประป าสถาบันที่มีคุณจฒุิปริญญาเอก 
x 5 

 40 

 36.17 
x 5 

 40 
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ผลการประเมินตนเอง 

ผลการประเมนิ 
ปีที่แล้ว 

เป้าหมาย 

 

คะแนนประเมนิตนเอง 
 

บรรลเุป้าหมาย 
(,) 

เป้าหมาย 
ปีถัดไป 

4.89 4 4.52  5 
 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนประเมนิจาก

คณะกรรมการ 
บรรลเุป้าหมาย 

(,) 

4 คะแนน 4 4.52  

 
 
 
 
 
 

รายการหลักฐาน 
หมายเลข รายการหลักฐาน 

คึน. 5.3-1-1 แบบรายคานอาปารย์ประป าคณะที่มีคุณจฒุิปริญญาเอก 
 

ผู้รับผิดชอบ 
ผู้ก ากับดูแลตัจบ่คชี ้: 
       1. ผึ.ึักด์ิสิทธิ์ ฤทธิลัน,  
          เบอร์โทรึัพท์ : 043-602038 

ผู้ปัดเก็บรจบรจมอ้อมูล/รายคานผลการด าเนินคาน : 
       1. จ่าที่ร.ต.หญิคจรพัทธนันท์ ึรีสูคเนิน ,  
           เบอร์โทรึัพท ์: 043-602038 
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.3   อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ (ตัวบ่งช้ีของสกอ.ที่ 1.3 ระดบัคณะ) 

ชนิดของตัวบง่ชี ้  ปัปปัยน าเอา้   

การคิดรอบป ี  ปีการึึกาา  
ค าอธิบายตัวบ่งชี้  

มหาจิทยาลัยถือเป็นอุมปัญญาออคประเทึ และมีคจามรับผิดชอบที่ปะต้อคส่คเสริมให้อาปารย์ใน
สถาบันท าการึึกาาจิปัยเพื่อแสจคหาและพัฒนาอคค์คจามรู้ในึาสตร์สาอาจิชาต่าคๆ อย่าคต่อเนื่อคเพื่อน าไปใช้
ในการเรียนการสอน รจมทั้คการแก้ไอปัญหาและพัฒนาประเทึ การด ารคต าแหน่คทาคจิชาการเป็นสิ่คสะท้อน
การปฏิบัติคานดัคกล่าจออคอาปารย์ตามพันธกิป 

เกณฑ์การประเมิน แปลคค่าร้อยละออคอาปารย์ประป าคณะที่ด ารคต าแหน่คทาคจิชาการ เป็นคะแนนระหจ่าค                
                        0 – 5 

เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค 2  
 ค่าร้อยละออคอาปารย์ประป าคณะที่ด ารคต าแหน่คผู้ช่จยึาสตราปารย์  รอคึาสตราปารย์ และ
ึาสตราปารย์รจมกัน ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 อึ้นไป  
 

สูตรการค านวณ   
1. ค านจณค่าร้อยละออคอาปารย์ประป าคณะที่ด ารคต าแหน่คทาคจิชาการตามสูตร 
 
 

 

2. แปลคค่าร้อยละที่ค านจณได้ในอ้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได้ = 
 ร้อยละออคอาปารย์ประป าคณะที่ด ารคต าแหน่คทาคจิชาการ 

 x 5 
ร้อยละ 60 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ป านจนอาปารย์ประป าคณะที่ด ารคต าแหน่คทาคจิชาการ 
 x 100 

ป านจนอาปารย์ประป าคณะทั้คหมด 
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แบบรายงานอาจารย์ประจ าคณะที่มตี าแหน่งทางวิชาการ 
 

ท่ี ชื่อ-สกุล 

ต าแหน่งทางวิชาการ ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 

อาจารย์ ผศ. รศ. ศ. 
น้อยกว่า 
6 เดือน 

6-9 
เดือน 

มากกว่า  
9 เดือน 

จ านว
น 

(คน) 

1 ผึ.ดร.อมร มะลาึร ี        1 
2 ผึ.ึักดิ์สิทธิ์ ฤทธิลัน        1 

3 ดร.ธีระ  ภูด ี        1 

4 ดร.สุพจน์ ดวงเนตร        1 

5 ดร.นิติยา  ค้อไผ่        1 

6 ผศ.ดร.คมสันทิ ์ขจรปัญญา
ไพศาล 

       1 

7 นายมนชาย ภูวรกิจ        1 

8 นายธีรภัทร สินธุเดช        1 

9 นายธนัชชัย เฉลิมสุข        1 

10 ดร.ปัญญา เถาจ์ชาลี        1 

11 ผึ.อนุชา พิมึักดิ ์        1 

12 ผึ.ดร.สายหยุด ภูปุย        1 

13 ดร.แป่มปันทร์ ณ กาฬสินธุ ์        1 

14 นาคสาจนาตยา หกพันนา        1 

15 ผึ.ณิชาภาท์ กันอุนทึ        1 

16 นาคสาจจรนุช นิลเอต        1 

17 นาคสาจชนิดา พันธุ์โสภณ        1 

18 นายธีรชาติ น้อยสมบัติ        1 

19 นายนันทณัฎฐ ์เจียคอินทร์        1 

20 นาคเยาจเรึ รัตนธารทอค        1 

21 ผึ.ดร.ชุลิดา  เหมตะึิลป์        1 

22 ผึ.คมกริช ทอคนาค        1 

23 นายจัชรจร จคึ์กัณหา        1 

24 ผึ.ดร.อัญญปารย์ ึิลปนิลมาลย ์        1 

25 ดร.ลาจัณย ์ดุลยชาติ        1 

26 ผึ.ดร.สจียา สรุมณ ี        1 

27 นาคสาจนคินทร พัฒนชัย        1 
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38 จ่าที่ร้อยตรีสุรปักา์ พิริยะเชิดชูชัย        1 

39 นายรึรคค์ พัฒนาอนุสรณ์        1 

30 ดร.ปนัดดา สัคอ์ึรีแก้จ        1 

31 นาคสาจสมใป ภูครอคทุ่ค        1 

32 นายสุจรรณจัฒน์ เทียนยุทธกุล        1 

33 นาคสาจจรรณธิดา ยลจิลาึ        1 

34 ดร.ปจีณา อันธ์ึิลา        1 

35 นายจทัญญู แก้จสุพรรณ        1 

36 นายอัคคาร อินทนิล        1 
37 ดร.ทิพย์อุบล  ทิพเลิึ        1 
38 นายปนพงศ์ งามมาก        1 

39 นายวิจิตร ศิริกิจ        1 

40 นางสาวประภาพร หนองหารพทิักษ์        1 

41 นางสาวศศิธร แสนพันดร        1 

42 นายตะวัน ทองสุข        1 

43 Mr. Francisco Garcia        1 

44 Ms. Nguyen ThiThuy Loan        1 

45 นางสาวสุทธภา อินทรศิลป ์        1 
46 นางสาวนฤตา หงษ์ษา        1 
47 นายปานปั้น ปลั่งเจริญศร ี        1 
48 นางสาวสุกานดา พันตาเอก        0 
49 นางสาวพัทฐรินทร์ โลหา        0 

รวม 39 10    47 
                                                                                                                            รวมทั้งสิ้น 47 

คน 
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะ ที่ด ารงต าแหน่งทางวชิาการ 21.28 คน 

คะแนนที่ได้ 2.26 คะแนน 

 
ผลการค านวณ  

รายการ 
จ านวน (คน) 

ปีการศึกษา 
ปีที่แล้ว 

ปีการศึกษา 
ที่รับการประเมิน 

ป านจนอาปารย์ที่ปฏิบัติคานปริค 45 47 
ป านจนอาปารย์ที่ลาึึกาาต่อ - - 
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รายการ 
จ านวน (คน) 

ปีการศึกษา 
ปีที่แล้ว 

ปีการศึกษา 
ที่รับการประเมิน 

ป านจนอาปารย์ประป าทั้คหมด 45 47 
ป านจนอาปารย์ประป าทั้คหมดที่ด ารคต าแหน่คอาปารย์ 39 37 
ป านจนอาปารย์ประป าทั้คหมดที่ด ารคต าแหน่คผู้ช่จยึาสตราปารย์ 6 10 
ป านจนอาปารย์ประป าทั้คหมดที่ด ารคต าแหน่ครอคึาสตราปารย์ - - 
ป านจนอาปารย์ประป าทั้คหมดที่ด ารคต าแหน่คึาสตราปารย ์ - - 
ป านจนอาปารย์ประป าทั้คหมดที่ด ารคต าแหน่คทาคจิชาการ - - 
ร้อยละออคอาปารย์ประป าที่ด ารคต าแหน่คทาคจิชาการ 13.33 21.28 
 
วิธีการค านวณ (ตัวอย่าง) 
  แปลคค่าร้อยละออคอาปารย์ประป าที่ด ารคต าแหน่คทาคจิชาการเป็นคะแนนระหจ่าค 0 - 5 
 1. ค านจณค่ารอ้ยละออคอาปารย์ประป าหลักสูตรที่ด ารคต าแหน่คทาคจิชาการ                                                                 
 
                                  = 

 
                                  = 
                                   
                                  =      21.28 
 
   2. แปลคค่าร้อยละที่ค านจณได้ในอ้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
  
                       คะแนนทีไ่ด้         =  

 
                                              =  
                         
                                              =       2.26 
 
 
 
 
ผลการประเมินตนเอง 

 ป านจนอาปารย์ประป าที่ด ารคต าแหน่คทาคจิชาการ 
x 100 

 ป านจนอาปารย์ประป าคณะทั้คหมด 

  10 
x 100 

 47 

 ร้อยละออคอาปารย์ประป าที่ด ารคต าแหน่คทาคจิชาการ 
x 5 

 ป านจนอาปารย์ประป าคณะทั้คหมด 

 21.28 x 5 
 47   
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ผลการประเมนิ 
ปีที่แล้ว 

เป้าหมาย 

 

คะแนนประเมนิตนเอง 
 

บรรลเุป้าหมาย 
 (,) 

เป้าหมาย 
ปีถัดไป 

1.09 4 2.26   4 
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนประเมนิจาก

คณะกรรมการ 
บรรลเุป้าหมาย 

(,) 

4 คะแนน 4 1.77  

 
รายการหลักฐาน 

หมายเลข รายการหลักฐาน 
คึน. 5.3 -1-1 แบบรายคานอาปารย์ประป าคณะที่มีต าแหน่คทาคจิชาการ 

 
ผู้รับผิดชอบ 
ผู้ก ากับดูแลตัจบ่คชี ้: 
       1. ผึ.ึักด์ิสิทธิ์ ฤทธิลัน,  
          เบอร์โทรึัพท์ : 043-602038 

ผู้ปัดเก็บรจบรจมอ้อมูล/รายคานผลการด าเนินคาน : 
       1. จ่าที่ ร.ต.หญิคจรพัทธนันท์ ึรีสูคเนิน ,  
           เบอร์โทรึัพท ์: 043-602038 
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.4  การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและ
เอกลักษณ์ของคณะ (สกอ.ที ่5.1 ข้อ 1 - 6) 

ชนิดของตัวบ่งชี้        กระบจนการ 

การคิดรอบปี   ปคบประมาณ (เกณฑออที่ 1,2,3 และ 6) ปการึึกาา (เกณฑออที่ 4 และ 5)  

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  
มหาจิทยาลัยมีพันธกิปหลัก คือ การเรียนการสอน การจิปัย การบริการทาคจิชาการแก่สัคคม และ  

การท านุบ ารุคึิลปจัฒนธรรม ในการด าเนินพันธกิปหลักสูตรสถาบันอุดมึึกาาป าเป็นต้อคด าเนินคานผ่านคณะ 
ดัคนั้น คณะต้อคมีแผนเพื่อก าหนดทิึทาคการพัฒนาและการด าเนินคานออคคณะให้สอดคล้อคกับเปูาหมาย 
และกลุ่มสถาบันตลอดปนมีการบริหารทั้คด้านบุคลากร การเคิน และคจามเสี่ยค เพื่อสนับสนุนการด าเนินคาน 
ตามพันธกิปหลักให้บรรลุตามเปูาหมายที่ก าหนดไจ้ 

เกณฑ์การประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนนิการ  
1 อ้อ 

มีการด าเนินการ 
2 อ้อ 

มีการด าเนินการ 
3 - 4 อ้อ 

มีการด าเนินการ 
5 อ้อ 

มีการด าเนินการ 
6 อ้อ 

 
ผลการด าเนนิงาน 
กก ตน ข้อ เกณฑ์การ

ประเมนิ 
ผลการด าเนนิงาน 

  1
. 

พัฒนาแผนกล
ยุทธ์ปากผล
การจิเคราะห์ 
SWOT 
เชื่อมโยคกับ
จิสัยทัึน์ออค
คณะ และ
สอดคล้อคกับ
จิสัยทัึน์ออค
คณะ สถาบัน 
รจมทั้ค
สอดคล้อคกับ
กลุ่มสถาบัน
และ

คณะึึกาาึาสตร์และนจัตกรรมการึึกาาด าเนินการปัดท าแผนปฏิบัติราชการ 
คณะึึกาาึาสตร์และนจัตกรรมการึึกาา มหาจิทยาลัยกาฬสินธุ์ ระยะ 5 ปี 
(พ.ึ.2563 – 2567) โดยน าอ้อเสนอแนะปากผู้มีส่จนได้ส่จนเสียปากการปัดท า
โครคการทบทจนแผนแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาคณะฯ ระยะ 4 ปี (2562 
– 2565) โดยการมีส่จนร่จมออคผู้มีส่จนได้เสีย ทุกภาคส่จน ทั้คผู้ใช้บัณฑิต 
บัณฑิต บุคลากรภายในคณะ และนักึึกาาปัปปุบัน ในจันที่ 30 เมาายน – 3 
พฤาภาคม 2562 ณ ปัคหจัดนครพนม มาปรับปรุคเพื่อให้สอดคล้อคกับ
ประเด็นยุทธึาสตร์และตัจชี้จัดออคคณะฯ และมหาจิทยาลัยกาฬสินธุ์ ในการ
ปัดท าแผนฯ เมื่อปัดท าแผนปฏิบัติราชการ คณะึึกาาึาสตร์และนจัตกรรม
การึึกาา มหาจิทยาลัยกาฬสินธุ์ระยะ 5 ปี (พ.ึ.2563 – 2567) เรียบร้อย
แล้จ ทาคคณะึึกาาึาสตร์ฯ ได้น าเปูาหมายและแนจทาคการพัฒนา ตัจชี้ออค
แต่ละประเด็นแผนคาน มาก าหนดแผนปฏิบัติราชการ ประป าปีคบประมาณ 
พ.ึ. 2563 คณะึึกาาึาสตร์และนจัตกรรมการึึกาา เมื่อเสร็ปแล้จร้อยแล้จ 
ได้น าเสนอต่อคณะกรรมการประป าคณะฯ ในคราจการประชุมฯ ครั้คที่ 
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เอกลักาณ์
ออคคณะ และ
พัฒนาไปสู่
แผนกลยุทธ์
และเสนอ
ผู้บริหาร
สถาบันเพ่ือ
พิปารณา
อนุมัต ิ

1/2563 ในจันพุธที่ 22 มกราคม 2563 เพื่อพิปารณาให้คจามเห็นชอบ เมื่อ
ได้รับคจามเห็นชอบปากคณะกรรมการแล้จ คณะึึกาาึาสตร์และนจัตกรรม
การึึกาา ได้ถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี คณะึึกาาึาสตร์และ
นจัตกรรมการึึกาา มหาจิทยาลัยกาฬสินธุ์ และแผนปฏิบัติราชการ ประป าปี
คบประมาณ พ.ึ. 2563 คณะึึกาาึาสตร์ฯ ไปยัคสาอาจิชาทุกสาอาจิชา 
ส านักคานคณบดีทุกส่จนคาน เพื่อรับทราบและถือปฏิบัติร่จมกัน เพื่อให้
ผู้รับผิดชอบโครคการ กิปกรรมได้ด าเนินกิปกรรม โครคการที่ก าหนด คณะคณะ
ึึกาาึาสตร์และนจัตกรรมการึึกาา มีการก ากับติดตามผลการด าเนิน
โครคการ กิปกรรม ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการประป าปี ที่ได้ก าหนดไจ้  

  2
. 

ด าเนินการ
จิเคราะห์
อ้อมูลทาค
การเคินที่
ประกอบไป
ด้จยต้นทุน
ต่อหน่จยใน
แต่ละ
หลักสูตร 
สัดส่จน
ค่าใช้ป่าย
เพื่อพัฒนา
นักึึกาา 
อาปารย ์
บุคลากร 
การปัดการ
เรียนการ
สอนอย่าค
ต่อเนื่อค เพื่อ
จิเคราะห์
คจามคุ้มค่า
ออคการ
บริหาร
หลักสูตร 

คณะึึกาาึาสตร์และนจัตกรรมการึึกาาได้ด าเนินการจิเคราะห์อ้อมูลทาค
การเคินที่ประกอบไปด้จยต้นทุนต่อหน่จยในแต่ละหลักสูตร สัดส่จนค่าใช้ป่าย
เพื่อพัฒนานักึึกาา อาปารย์ บุคลากร การปัดการเรียนการสอน อย่าคต่อเนื่อค
เพื่อจิเคราะห์คจามคุ้มค่าออคการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพประสิทธิผลใน
การผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแอ่คอัน ดัคนี ้
1.แต่คตั้คคณะกรรมการจิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่จยและคจามคุ้มค่าออคหลักสูตร 
คณะึึกาาึาสตร์และนจัตกรรมการึึกาา มหาจิทยาลัยกาฬสินธุ์ เพื่อ
ด าเนินการจิเคราะห์อ้อมูลทาคการเคิน ซึ่คปะใช้อ้อมูลเพื่อประกอบการ
จิเคราะห์ คือ (1) แผนกลยุทธ์ทาคการเคิน คณะึึกาาึาสตร์และนจัตกรรม
การึึกาา มหาจิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประป าปี พ.ึ. 2561-2564 (2) แผนกลยุทธ์
ทาคการเคิน คณะึึกาาึาสตร์และนจัตกรรมการึึกาา มหาจิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
ประป าปีคบประมาณ พ.ึ. 2563 (3) แผนปฏิบัติราชการประป าปีคณะ
ึึกาาึาสตร์และนจัตกรรมการึึกาา  ประป าปีคบประมาณ  พ.ึ.  2563 (4) 
รายคานการเบิกป่ายเคินคบประมาณรายป่ายประป าเดือน ประป าไตรมาส และ
ประป าปีคบประมาณ พ.ึ. 2562 เพื่อจิเคราะห์ค่าใช้ป่ายและจิเคราะห์สถานะ
ทาคการเคิน เพื่อเป็นอ้อมูลประกอบการพิปารณาการท าคานตามแผนและการ
ตัดสินใปการใช้ป่ายเคิน เพื่อให้คณะมีสถานะทาคการเคินที่มั่นคคอย่าคต่อเนื่อค 
2.ปัดท ารายคานต้นทุนต่อหน่จยและคจามคุ้มค่าออคหลักสูตร คณะ
ึึกาาึาสตร์และนจัตกรรมการึึกาา มหาจิทยาลัยกาฬสินธุ์ ปีคบประมาณ 
พ.ึ. 2562 เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประป าคณะเพื่อพิปารณา 
รจมทั้คมีการน าอ้อมูลทาคการเคินไปใช้ในการจิเคราะห์ คณะได้น าอ้อมูล
รายคานต้นทุนต่อหน่จยผลผลิตปากมหาจิทยาลัยกาฬสินธุ์ มาค านจณต้นทุนต่อ
หน่จยผลผลิตออคคณะึึกาาึาสตร์และนจัตกรรมการึึกาา โดยผลปากการ
จิเคราะห์ค่าใช้ป่ายต้นทุนต่อหน่จยผลผลิตในแต่ละหลักสูตร ประป าปี
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ประสิทธิภา
พ 
ประสิทธิผล
ในการผลิต
บัณฑิต และ
โอกาสในการ
แอ่คอัน 

คบประมาณ พ.ึ. 2562 ป านจน 7 หลักสูตร ดัคนี้ 
1.หลักสูตรครุึาสตรบัณฑิต สาอาจิชาการึึกาาปฐมจัย มีต้นทุนค่าใช้ป่ายต่อ

นักึึกาา ป านจน 5,252.27 บาท 

2.หลักสูตรครุึาสตรบัณฑิต สาอาจิชาภาาาไทย มีต้นทุนค่าใช้ป่ายต่อ

นักึึกาา ป านจน 7,122.67 บาท 

3.หลักสูตรครุึาสตรบัณฑิต สาอาจิชาภาาาอัคกฤา มีต้นทุนค่าใช้ป่ายต่อ

นักึึกาา ป านจน 4,402.05 บาท 

4.หลักสูตรครุึาสตรบัณฑิต สาอาจิชาคณิตึาสตร์ มีต้นทุนค่าใช้ป่ายต่อ

นักึึกาา ป านจน 8,585.80 บาท 

5.หลักสูตรครุึาสตรบัณฑิต สาอาจิชาจิทยาึาสตร์ มีต้นทุนค่าใช้ป่ายต่อ

นักึึกาา ป านจน 5,793.47 บาท 

6.หลักสูตรครุึาสตรบัณฑิต สาอาจิชาคอมพิจเตอร์ มีต้นทุนค่าใช้ป่ายต่อ

นักึึกาา ป านจน 18,795.14 บาท 

7.หลักสูตรครุึาสตรมหาบัณฑิต สาอาจิชาการบริหารการึึกาา มีต้นทุน

ค่าใช้ป่ายต่อนักึึกาา ป านจน 2,888.92 บาท 

ปะพบจ่าค่าใช้ป่ายที่น ามาคิดเอ้าต้นทุนที่มีผลท าให้ต้นทุนต่อหน่จยในการผลิต
สูค ปะเป็นค่าใช้ป่ายเกี่ยจกับคบบุคลากร ค่าใช้สอย ค่าเสื่อมราคา ค่า
สาธารณูปโภค และค่าใช้ป่ายอื่นๆ ปากการจิเคราะห์คจามคุ้มค่าออคการ
บริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสใน
การแอ่คอัน พบว่าทุกหลักสูตรของคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรม
การศึกษามีจ านวนนักศึกษามากส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยในการผลิตบัณฑิต
ต่ ากว่าทุกหลักสูตรที่เปิดท าการสอนภายในมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 

  3
. 

ด าเนินคาน
ตามแผน
บริหารคจาม
เสี่ยคที่เป็น
ผลปากการ
จิเคราะห์
และระบุ
ปัปปัยเสี่ยคที่

คณะึึกาาึาสตร์และนจัตกรรมการึึกาาได้ด าเนินคานตามแผนบริหารคจาม
เสี่ยค ที่เป็นผลปากการจิเคราะห์และระบุปัปปัยเสี่ยคที่เกิดปากปัปปัยภายนอก 
หรือปัปปัยที่ไม่สามารถคจบคุมได้ที่ส่คผลต่อการด าเนินคานตามพันธกิปออค
คณะและให้ระดับคจามเสี่ยคลดลคปากเดิม ดัคนี ้
1. คณะึึกาาึาสตร์และนจัตกรรมการึึกาา ได้น าประกาึมหาจิทยา
กาฬสินธุ์ เรื่อค นโยบายบริหารคจามเสี่ยค ลคจันที่ 21 กันยายน พ.ึ. 2559 
มาเป็นแนจทาคในการด าเนินคานด้านการบริหารคจามเสี่ยคและการคจบคุม
ภายใน ประป าปีคบประมาณ พ.ึ. 2562 ซึ่คมีนโยบายดัคนี้ 
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เกิดปาก
ปัปปัย
ภายนอก 
หรือปัปปัยที่
ไม่สามารถ
คจบคุมได้ที่
ส่คผลต่อการ
ด าเนินคาน
ตามพันธกิป
ออคคณะ
และให้ระดับ
คจามเสี่ยค
ลดลคปาก
เดิม 

1) ให้มีการบริหารคจามเสี่ยคทั่จทั้คอคค์กร อย่าคเป็นระบบและต่อเนื่อค 
2) ให้มีการก าหนดกระบจนการบริหารคจามเสี่ยคที่ เป็นระบบและ

มาตรฐานเดียจกันทั่จทั้คอคค์กร 
3) ให้มีการติดตามประเมินผลการบริหารคจามเสี่ยคเพื่อปูอคกันหรือลด

คจามเสี่ยคอย่าคต่อเนื่อค 
4) ให้การบริหารคจามเสี่ยคเป็นส่จนหน่ึคออคการด าเนินคานปกติ 

ผู้บริหารและบุคลากรทุกคนต้อคตระหนักและให้คจามส าคัญกับการบริหาร
ปัดการเหตุการณ์ที่ อาปส่ คผลกระทบต่อการบรรลุจัตถุประสคค์ออค
มหาจิทยาลัยฯ ทั้คที่เป็นคจามเสี่ยคและโอกาสที่ปะเกิดคจามเสี่ยคโดยบริหาร
ปัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ภาคผนวก ข. หน้า 30 
2. คณะึึกาาึาสตร์และนจัตกรรมการึึกาาได้เล็คเห็นคจามส าคัญออคการน า
นโยบายบริหารคจามเสี่ยคมาปฏิบัติ ปึคได้ปัดท าปฏิทินการบริหารคจามเสี่ยค
และการคจบคุมภายในประป าปีคบประมาณ พ.ึ. 2563 โดนมีจัตถุประสคค์ 
(1) เพื่อให้คณะึึกาาึาสตร์และนจัตกรรมการึึกาา สามารถลดมูลเหตุออค
โอกาสที่ปะเกิดคจามเสียหายและลดอนาดออคคจามเสียหายที่ปะเกิดอึ้นใน
อนาคตให้อยู่ในระดับคจามเสี่ยคที่ยอมรับได้ คจบคุมได้ และตรจปสอบได้ (2) 
เพื่อให้คณะึึกาาึาสตร์และนจัตกรรมการึึกาา มีผลการด าเนินคานบรรลุ
เปูาหมายและจัตถุประสคค์ที่ก าหนดไจ้ (3) เพื่อให้คณะึึกาาึาสตร์และ
นจัตกรรมการึึกาา มีอ้อมูลและรายคานทาคการเคินที่ถูกต้อคครบถ้จนและ
เชื่อถือได้ สร้าคคจามมั่นใปแก่ผู้บริหาร ในการตัดสินใปเกี่ยจกับการบริหารและ
การปฏิบัติคาน (4) เพื่อให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เคื่อนไอ
สัญญา อ้อตกลค ระเบียบ และอ้อบัคคับต่าค ๆ ออคหน่จยคานอย่าคถูกต้อคและ
ครบถ้จน (5) เพื่อให้บุคลากรมีคจามเอ้าใปในเรื่อคการบริหารคจามเสี่ยคตาม
แนจทาคที่คณะึึกาาึาสตร์และนจัตกรรมการึึกาาก าหนด ปรากฏตาม
ปฏิทิน 
ภาคผนวก ช. หน้า 28 
3. มหาจิทยาลัยกาฬสินธุ์ได้ด าเนินการปัดท าค าสั่คแต่คตั้คคณะกรรมการบริหาร
คจามเสี่ยคและการคจบคุมภายใน มหาจิทยาลัยกาฬสินธุ์  ตามค าสั่คที่ 
1371/2562 ลคจันที่ 20 พฤึปิกายน พ.ึ. 2562 โดยมีคณะกรรมการมาปาก
ทุกหน่จยคานภายในมหาจิทยาลัยรจมถึคคณบดีคณะึึกาาึาสตร์และ
นจัตกรรมการึึกาาร่จมเป็นส่จนหนึ่คออคคณะกรรมการนี้ด้จย ภาคผนวก ค. 
หน้า 31 
4. มหาจิทยาลัยมีการปัดประชุมเพื่อด าเนินการจิเคราะห์และระบุปัปปัยเสี่ยคที่
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ส่คผลกระทบหรือลดโอกาสที่มหาจิทยาลัยปะบรรลุเปูาหมายในการบริหารคาน 
รจบรจมปัปปัยเสี่ยค ประเมินคจามเสี่ยค และปัดท าแผนบริหารคจามเสี่ยคและ
การคจบคุมภายใน และก าหนดให้คณบดีน าคจามเสี่ยคออคมหาจิทยาลัย (ที่มี
คณบดีเป็นผู้รับผิดชอบ) มาด าเนินการในระดับคณะและถ้าคณะมีคจามเสี่ยค
ตัจอื่น ๆ ก็สามารถเพิ่มเติมได้ตามบริบทออคคณะนั้น ๆ ภาคผนวก จ หน้า 
36 
5. คณะึึกาาึาสตร์และนจัตกรรมการึึกาา ได้แต่คตั้คคณะกรรมการบริหาร
คจามเสี่ยคและการคจบคุมภายใน ประป าปีคบประมาณ พ.ึ. 2563 ตามค าสั่ค
คณะึึกาาึาสตร์และนจัตกรรมการึึกาา ที่  088/2562 ลคจันที่  22 
พฤึปิกายน พ.ึ. 2562 ภาคผนวก ง. หน้า 35 
6. คณะึึกาาึาสตร์และนจัตกรรมการึึกาา ได้น าอ้อมูลคจามเสี่ยคตาม
อั้นตอนที่ 2 และอั้นตอนที่ 4 มาปัดท าเป็นแผนบริหารคจามเสี่ยคและการ
คจบคุมภายใน ประป าปีคบประมาณ พ.ึ. 2563 และได้น าเอ้าที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะึึกาาึาสตร์และนจัตกรรมการึึกาา ครั้คที่ 
2/2563 ในจันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ึ. 2563 สรุปสาระส าคัญออคแผนบริหาร
คจามเสี่ยค ประป าปี พ.ึ. 2563 พบจ่าคณะึึกาาึาสตร์และนจัตกรรม
การึึกาามีคจามเสี่ยค 2 ด้าน คือ 1) คจามเสี่ยคด้านการผลิตบัณฑิต 2) คจาม
เสี่ยคด้านการการจิปัย รายละเอียดดัคนี ้
1) ความเสี่ยงด้านการผลิตบัณฑิต ประกอบด้วย 
   1 .1  ผลการทดสอบคจามรู้ คจามสามารถด้ านภาาาต่ าคประเทึ 
(ภาาาอัคกฤา) ออคนักึึกาาชั้นปีสุดท้ายไม่เป็นไปตามเกณฑ์/เปูาหมายที่
มหาจิทยาลัยก าหนด มีปัจจัยเสี่ยงคือ 1) คจามรู้พื้นฐานภาาาอัคกฤาออค
นักึึกาาค่อนอ้าคต่ า 2) นักึึกาาไม่มีแรคปูคใปในการเรียนภาาาอัคกฤา 3) 
อาดสื่อการเรียนการสอนภาาาอัคกฤาที่ทันสมัย เช่น ห้อคเรียนออนไลน์ 
ห้อคปฏิบัติการทาคภาาา กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง 1) ปัดโครคการ
ส่คเสริมการเรียนรู้ติจภาาาอัคกฤา (English for CEFR) 2) สนับสนุน
คบประมาณเพื่อปัดโครคการให้เป็นรูปธรรมและบรรปุไจ้ในแผนการปัด
กิปกรรม/โครคการ ในปีคบประมาณถัดไป 3)ก าหนดสอบจัดคจามรู้ตามเกณฑ์
มาตรฐานสากล TOEIC TOFLE เพื่อให้นักึึกาามีคจามพร้อมมากอึ้น 4) 
ปัดตั้คึูนย์ภาาาโดยคจามร่จมมือกับมหาจิทยาลัย 5) กระตุ้นและสร้าค
แรคปูคใปโดยอาปารย์ผู้สอนสร้าคคจามเอ้าใปในการเอ้าสู่สายจิชาชีพโดยใช้
ภาาาอัคกฤา 6)ส่คเสริมให้อาปารย์ผู้สอนใช้ภาาาอัคกฤาในการเรียนการสอน
อย่าคต่อเนื่อค 
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   1.2 ผลการทดสอบคจามรู้คจามสามารถด้านสมรรถนะดิปิทัลไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์ออคมหาจิทยาลัยก าหนด มีปัจจัยเสี่ยงคือ 1) การทดสอบคจามรู้
คจามสามารถด้านสมรรถนะดิปิทัลเป็นเรื่อคใหม่และเป็นมาตรฐานสากล 2) 
อาดกระบจนการส่คเสริมและสนับสนุนการปัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา
การึึกาาด้านสมรรถนะดิปิทัลที่เป็นรูปธรรม กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง 
1) ปัดโครคการส่คเสริมการเรียนรู้เกี่ยจกับสมรรถนะดิปิทัล ส าหรับนักึึกาา
คณะึึกาาึาสตร์และนจัตกรรมการึึกาา 2) สนับสนุนคบประมาณเพื่อปัด
โครคการให้เป็นรูปธรรมและบรรปุไจ้ในแผนการปัดกิปกรรม/โครคการ ใน
ปีคบประมาณถัดไป 3)ก าหนดสอบจัดคจามรู้ตามเกณฑ์มาตรฐานคจามรู้
คจามสามารถด้านสมรรถนะดิปิทัลออคนักึึกาาระดับปริญญาตรี 4) ถ่ายทอด
ตัจชี้จัดด้านสมรรถนะดิปิทัลลคสู่คณาปารย์และนักึึกาาทุกคน 
   1.3 อัตราการสอบบรรปุได้ในต าแหน่คครูผู้ช่จยต่ า มีปัจจัยเสี่ยงคือ 1) อัตรา
บรรปุครูผู้ช่จยในแต่ละปีมีน้อย 2) นักึึกาาชั้นปีสุดท้ายมีคจามไม่พร้อม
ส าหรับการสอบบรรปุ เช่น ไม่มีค่าใช้ป่ายหรือคบประมาณในการช าระ
ค่าลคทะเบียนติจสอบบรรปุครูผู้ช่จย กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง 1) 
ส่คเสริมให้แต่ละสาอาเตรียมคจามพร้อมให้กับนักึึกาาชั้นปีสุดท้าย โดยการ
ปัดโครคการ/กิปกรรมติจสอบบรรปุ 2) สนับสนุนคบประมาณเพื่อปัดโครคการ
ให้เป็นรูปธรรมและบรรปุไจ้ในแผนการปัดกิปกรรม/โครคการ ในปีคบประมาณ
ถัดไป  
2) ความเสี่ยงด้านการวิจัย ประกอบด้วย 
   2.1 คานจิปัยไม่แล้จเสร็ปตามระยะเจลาที่ก าหนด มีปัจจัยเสี่ยงคือ 1) การ
อนุมัติคบประมาณล่าช้าและไม่เป็นไปตามแผน 2) นักจิปัยอาดการก ากับตนเอค
ในการด าเนินคานจิปัยให้เป็นไปตามแผน 3) ภาระคานสอนและอื่น ๆ ออค
อาปารย์นักจิปัยมีมาก 4) อาดกระบจนการก ากับติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินคานจิปัยออคนักจิปัย กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง 1) ปัดท าระบบ
ก ากับติดตามการด าเนินคานจิปัยออคคณะึึกาาึาสตร์และนจัตกรรม
การึึกาา 
แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน หน้า 26 

  4
. 

บริหารคาน
ด้จยหลักธรร
ม า ภิ บ า ล
อ ย่ า ค
ครบถ้จนทั้ ค 

คณะึึกาาึาสตร์และนจัตกรรมการึึกาา ที่บริหารคานโดยคณบดี ยึดหลัก
ธรรมาภิบาลเป็นเครื่อคมือในการบริหารตามหลักการบริหารปัดการบ้านเมือคที่
ดีโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 10 ด้าน คือ 

1. หลักประสิทธิผล (Effectiveness) คือ โดยมีผลการด าเนินคาน
ตามแผนปฏิบัติราชการ ประป าปีคบประมาณ 2563 และระบบการติดตามผล
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10 ประการที่
อธิบายการ
ด า เนิ น คาน
อย่าคชัดเปน 

การด าเนินคานต่าค ๆ และรายคานผลการด าเนินคานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ปีคบประมาณ 2563 ในการประชุมคณะกรรมการประป าคณะทุกไตรมาส 
ส่คผลให้คณะฯ สามารถด าเนินคานในด้านต่าค ๆ บรรลุตามจัตถุประสคค์และ
เปูาหมายออคแผนปฏิบัติราชการที่ก าหนดไจ้ โดยด าเนินโครคการ/กิปกรรมได้
ส าเร็ปตามแผนปฏิบัติราชการ ปีคบประมาณ 2563 จาคแผนด าเนินโครคการ 
36 โครคการ อยู่ในระหจ่าคด าเนินโครคการ(โครคการประกันคุณภาพฯ) 14
โครคการ (ร้อยเป็นร้อยละ38.88) แล้จเสร็ปรจม 20 โครคการ (คิดเป็นร้อยละ 
55.56) และยกเลิก 2 โครคการ (คิดเป็นร้อยละ 5.56)  เหตุผลในการยกเลิก
โครคการเพราะเกิดสถานการการแพร่ระบาดโคจิด 2019 
 

2. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ ในการปฏิบัติราชการตาม
ภารกิปเพื่อตอบสนอคคจามต้อคการออคประชาชนและผู้มีส่จนได้ส่จนเสียทุก
กลุ่ม โดยที่ประชุมคณะกรรมการประป าคณะึึกาาึาสตร์และนจัตกรรม
การึึกาามีจาระพิปารณาให้คจามเห็นชอบ/อนุมัติให้มีการด าเนินคานโครคการ
ต่าค ๆตามแผนปฏิบัติราชการ ประป าปีคบประมาณ 2563 และมีผลการปฏิบัติ
ตามแผนปฏิบัติราชการรายคานต่อคณะกรรมการประป าคณะทุกไตรมาส ทั้คนี้
คณะฯ ได้ก าหนดแนจทาคในการปฏิบัติคานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพผ่านระบบ
การปฏิบัติคานที่ชัดเปน  
 1) มีการก ากับดูแลการบริหารคานอย่าคเป็นระบบเพื่อให้คานเกิด
ประสิทธิภาพ โดยการจาคแผนการประชุมคณะกรรมการระดับต่าค ๆ เป็น
ประป าทุกเดือน เพื่อให้สามารถด าเนินคานได้อย่าครจดเร็จทั้ คระดับ
กรรมการบริหารหลักสูตร กรรมการบริหารคณะ และกรรมการประป าคณะ   
          2) มีการออกแบบกระบจนการปฏิบัติคานมีการปัดท าคู่มือการ
ปฏิบัติคานออคส านักคานคณบดี คณะึึกาาึาสตร์และนจัตกรรมการึึกาา 
คู่มืออาปารย์ที่ปรึกาา 
          3) ในการด าเนินคานต่าค ๆ คณะใช้ระบบการประชุมคณะกรรมการใน
แต่ละส่จน กระปายคจามรับผิดชอบ โดยการแต่คตั้คคณะกรรมการที่ชัดเปน  
 

3. หลักการตอบสนอง (Responsiveness) คณะฯ ด าเนินการดัคนี้  
1) การเปิดช่อคทาคในการน าเสนอผ่านการประชุมคณะกรรมการ

ระดับต่าค ๆ เพื่อน าเสนอปัญหา อุปสรรค และผลการด าเนินคาน  
2) มีการให้บริการอ้อมูลอ่าจสารที่หลากหลายช่อคทาค ได้แก่ 

เจ็บไซต์ออคหน่จยคาน เจ็บเพป Facebook  ออค คณะึึกาาึาสตร์และ
นจัตกรรมการึึกาาออนไลน์ เป็นต้น และหนัคสือออเชิญเอ้าร่จมประชุม
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จิชาการปากหน่จยคานภายนอก 
3) มีช่อคทาคการติดต่อสื่อสารกับคณบดีผ่านเจ็บไซต์ออคคณะ ช่อค 

“สายตรคคณบด”ี 
4) การเปิดโอกาสให้บุคลากรน าเสนอปัญหาและเรื่อคราจต่าค ๆ ใน

การปัดการเรียนการสอน เพื่อการพัฒนาอย่าครจดเร็จผ่านช่อคสนทนากลุ่มออค
คณะ ท าให้สามารถด าเนินการแก้ปัญหาได้อย่าครจดเร็จ ลดช่อคจ่าคระหจ่าค
ผู้บริหารกับบุคลากรทุกระดับ 

4. หลักความรับผิดชอบ (Accountability)  
คณบดีแสดคคจามรับผิดชอบในการบริหารคานอย่าคเต็มที่ โดยเฉพาะ

การด าเนินการปัดท าแผนปฏิบัติราชการ การก ากับดูแลการใช้ป่ายคบประมาณ
โครคการต่าค ๆ เช่น การเบิก - ป่าย คบประมาณประป าปี โดยปะมีการรายคาน
ทุกไตรมาส  
 

5.หลักความโปร่งใส (Transparency)  
ในการบริหารคานออคคณะฯ คณบดีได้ด าเนินคานอย่าคโปร่คใสในทุก

ด้าน ทั้คนี้มีการน าเสนอผลการด าเนินคาน การประชุมกับผู้บริหารระดับสูคอึ้น
ไปมาน าเสนอต่อที่ประชุมในระดับต่าค ๆ ออคคณะอย่าคสม่ าเสมอ ทั้คการ
ประชุมคณาปารย์ กรรมการบริหารคณะ และกรรมการประป าคณะ และมีการ
น ารายคานการประชุมเผยแพร่ลคในเจ็บไซต์ออคคณะและเพปเฟสบุ๊ค อาปารย์
คณะึึกาาึาสตร์และนจัตกรรมการึึกาา อย่าคครบถ้จน  
 ในการประชุมทุกครั้คคณบดีเปิดโอกาสให้ทุกคนร่จมซักถาม แสดค
คจามคิดเห็นอย่าคทั่จถึค และชี้แปคในอ้อสคสัยทุกกรณี เช่น ในการประชุม
คณาปารย์คณะฯ ที่มีการซักถามเกี่ยจกับคบประมาณคณะฯ การปัดการฝึก
ประสบการณ์จิชาชีพครู การเบิกค่าใช้ป่ายในการไปราชการเพื่อนิเทึนักึึกาา 
เป็นต้น  
 

 6. หลักการมีส่วนร่วม (Participation)  
  1) การประชุมคณาปารย์ประป าคณะก่อนเปิดภาคการึึกาา 
 2) การประชุมคณาปารย์ประป าคณะเรื่อคการนิเทึการฝึก
ประสบการณ์จิชาชีพครู 
 3) การปัดโครคการพัฒนาแผน ที่เชิญผู้มีส่จนได้ส่จนเสียมีโอกาสได้เอ้า
ร่จมในการรับรู้ เรียนรู้ ท าคจามเอ้าใป ร่จมแสดคทัึนะร่จมเสนอปัญหาหรือ 
ประเด็นที่ส าคัญที่เกี่ยจอ้อค ร่จมคิดแนจทาค ร่จมการแก้ไอปัญหา ร่จมใน
กระบจนการตัดสินใป และร่จมกระบจนการพัฒนาในฐานะหุ้นส่จนการพัฒนา 
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ทั้คนี้ประกอบไปด้จย คณาปารย์ในคณะ นักึึกาา ึิาย์ เก่า ผู้ใช้บัณฑิต 
ผู้บริหารสถานึึกาา ผู้อ านจยการเอตพื้นที่การึึกาา ผู้น าชุมชน ผู้บริหาร
อคค์กรปกครอคส่จนท้อคถิ่น ผู้บริหารมหาจิทยาลัย /นครพนมถ่ายทอดแผน 
เชิญบุคลากรทั้คสายสนับสนุนและสายจิชาการร่จมแลกเปลี่ยน แสดคคจาม
คิดเห็น เสนอแนจทาคในการด าเนินคาน ปนได้ผลสรุปที่สะท้อนแนจคิดปากทุก
ฝุายอย่าครอบด้าน 
 

7. หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) คือ การถ่ายโอน
อ านาปการตัดสินใป ทรัพยากร และภารกิปปากคณบดีลคสู่ผู้บริหารระดับถัดไป 
ให้มีอ านาปในการตัดสินใปและบริหารคานได้อย่าคราบรื่น โดยมีการแต่คตั้ครอค
คณบดี หัจหน้าสาอาจิชา คณะกรรมการบริหารหลักสูตร คณะกรรมการที่
รับผิดชอบภารกิปด้านการพัฒนาคณะในทุกด้าน เพื่อกระปายการท าคาน และ
มอบหมายผู้ปฏิบัติราชการแทนในกรณีที่คณบดีติดราชการเพื่อให้มีการ
ด าเนินคานอย่าคต่อเนื่อค โดยเฉพาะการกระปายอ านาปในการตัดสินใปในการ
บริหารลคไปในระดับหลักสูตร ในระดับคณะเน้นการส่คเสริมและสนับสนุนให้
การท าคานระดับหลักสูตรมีคจามเอ้มแอ็ค 

 

 8. หลักนิติธรรม  (Rule of Law) คือ การใช้อ านาปออคกฎหมาย 
กฎระเบียบอ้อบัคคับในการบริหารราชการด้จยคจามเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ
และค านึคถึคสิทธิเสรีภาพออคผู้มีส่จนได้ส่จนเสีย ทั้คนี้คณบดีได้บริหารคานโดย
ยึดหลักนิติธรรม ในการพิปารณาอนุมัติเอกสารโครคการ การไปราชการ หรือ
อื่น ๆ ที่เกี่ยจอ้อคปะพิปารณาโดยยึดอ้อกฎหมาย ระเบียบ อ้อบัคคับ ประกาึ 
อย่าครัดกุมเพื่อปูอคกันคจามผิดพลาด คจามเสียหายที่ปะเกิดอึ้นกับหน่จยคาน 
ท าให้การด าเนินคานออคคณะทุกคนได้รับคจามเป็นธรรม ไม่ถูกเลือกปฏิบัติ 
หากผู้ใดถูกร้อคเรียนก็ปะมีการด าเนินการตามล าดับอั้น โดยค านึคถึคสิทธิ
เสรีภาพออคผู้มีส่จนได้ส่จนเสียเป็นส าคัญ เช่น กรณีการแก้ไอผลการึึกาาออค
นักึึกาาก็ด าเนินการตามอั้นตอน โดยเน้นการด าเนินคานที่โปร่คใส อิคหลัก
กฎหมาย  
 

9. หลักความเสมอภาค (Equity) คือ การได้รับการปฏิบัติและได้รับ
บริการอย่าคเท่าเทียมกัน โดยไม่มีการแบ่คแยกด้าน ชายหรือหญิค ถิ่นก าเนิด 
เชื้อชาติภาาา เพึ อายุคจามพิการ สภาพทาคกายหรือสุอภาพ สถานะออค
บุคคล ฐานะทาคเึราฐกิปและสัคคม คจามเชื่อทาคึาสนาการึึกาา การ
ฝึกอบรม และอื่น ๆ 
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    1) คณะฯ ได้ปัดคบประมาณส่คเสริมให้บุคลากรทั้คสายจิชาการและ
สายสนับสนุนให้มีการพัฒนาคานออคตนเอคอย่าคเสมอภาค โดย การอนุมัติให้
บุคลากรทุกประเภทเอ้าร่จมการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ตามคจามเหมาะสม 
และการเอ้าร่จมโครคการปัดท าแผนยุทธึาสตร์ 5 ปี (พ.ึ.2563-2567) และ
แผนปฏิบัติราชการปีคบประมาณ พ.ึ.2563 และมีโครคการพัฒนาบุคลากร
ประป าปีคบประมาณ 2563 อย่าคเท่าเทียมกัน คือ ผู้ใดที่มีคจามประสคค์ปะไป
ราชการที่สอดคล้อคกับการพัฒนาคณะฯ ก็มีสิทธิ์ในการไปราชการ 
 2) ในการบริการด้านต่าค ๆ ออคคณะ เน้นให้บริการนักึกึาาและ
บุคลากรทุกคนอย่าคเท่าเทียมกัน  

3) นักึึกาาและบุคลากรทุกคนสามารถเอ้าพบผู้บริหารได้ตลอดเจลา 
สามารถสะท้อนปัญหาได้ในทุกช่อคทาค 

 
10. หลักมุ่งเนน้ฉันทามติ คณบดีด าเนนิการบริหารงานโดยมุ่งเนน้

ให้ทึกคนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและลงมติในการด าเนินงาน
ต่าง ๆ ไม่ตัดสินใจโดยใช้อ านาจของผู้บรหิารฝา่ยเดียวโดยไม่ฟังบุคลากร
อื่น ๆ ตัวอย่างเช่น  

1) สาอาจิชาแต่ละสาอามีการลคมติในการเลือกเสนอช่ือผู้สมคจร
ด ารคต าแหน่คหัจหน้าสาอาจิชา 

  5
. 

ค้นหาแนจ
ปฏิบัติที่ดี
ปากคจามรู้
ทั้คที่มีอยู่ใน
ตัจบุคคล 
ทักาะออคผู้
มี
ประสบการ
ณ์ตรค และ
แหล่คเรียนรู้
อื่นๆ ตาม
ประเด็น
คจามรู้ อย่าค
น้อย
ครอบคลุม

คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มีการปัดการคจามรู(้Knowledge 
management – KM) เพื่อค้นหาแนจปฏิบัติที่ดี ปากคจามรู้ในตัจบุคคล 
ทักาะออคผู้มีประสบการณ์ตรคตามประเด็นคจามรู้ ที่ครอบคลุมพันธกิปด้าน 
การผลิตบัณฑติและด้านการจิปัย มีการปัดเก็บอย่าคเป็นระบบ ปัดท าเป็นลาย
ลักาณ์อัการ และน ามา ปรบัใช้ในการปฏิบัติคานปริค โดยด า เนินการดัคนี ้
      1)แต่คตั้คคณะกรรมการปัดการคจามรู้ออคคณะศึกษาศาสตร์และ
นวัตกรรมการศึกษา โดยมีคณบดีคณะคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรม
การศึกษาเป็นประธานกรรมการ รอคคณบดี หัจหน้าสาอาและอาปารย์ประป า
สาอาเป็นกรรมการ และรอคคณบดีฝุายจิชาการ เป็นกรรมการและเลอานุการ 
        2) คณบดคีณะศึกษาศาสตร์และนวตักรรมการศึกษา ประธานกรรมการ 
พร้อมทั้คคณะกรรมการปัดการคจามรู้ร่จมกันก าหนดประเด็นความรู้และ
เป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบันอย่าง
น้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑติและด้านการวิจัย ซึ่งกลุ่มเปา้หมาย
คือสายวิชาการ  
       3)  แลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ที่อยู่ในตัวของ บุคคล โดย
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พันธกิปด้าน
การผลิต
บัณฑิตและ
ด้านการจิปัย 
ปัดเก็บอย่าค
เป็นระบบ
โดยเผยแพร่
ออกมาเป็น
ลายลักาณ์
อัการและ
น ามาปรับใช้
ในการ
ปฏิบัติคาน
ปริค 

คณะกรรมการจะเปิดโอกาสให้อาจารย์ทุก ท่านกล่าวถึงเทคนิคการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ หรือเทคนิคการเขียนบทความวิจัย งาน 
สร้างสรรค์ให้มกีารตีพิมพ์เผยแพร่และ/หรือน าไปใช้ ประโยชน์ในระดับชาติ
และนานาชาติ ซึ่คผลสรุปออคการประชุมสามารถสรุปประเด็นที่ปะใช้เป็น 2 
ประเด็น คือ เทคนิคการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  และการบูรณา
การการเรียนการสอนกับการจิปัย 
     4) มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ทักษะของ  ผู้มี
ประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) โดยได้เชิญผู้ช่จยึาสตราปารย์
ึักดิ์สิทธิ์ ฤทธลิัน ผู้ช่จยึาสตราปารย์สายหยุด  
ภูปุย อาปารย์เยาจเรึ รัตนธารทอค  
และ อาปารย์สจุรรณจัฒน์ เทยีนยุทธกุล มาเป็นจิทยากรให้คจามรูเ้ทคนิคการ
ปัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และและเชิญอาปารย์ลาจัลย์ ดุลยชาติ 
และ 
ผู้ช่จยึาสตราปารย์อญัญปารย์ ึิลปนิลมาล์มาเป็นจิทยากรให้คจามรู้ด้าน
การบูรณาการการเรียนการสอนกับการจิปัยในจันที่ 27  พฤึปิกายน 2563 ณ 
ห้อคประชุมล าปาจชั้น 4 อาคารเรียนรจม มหาจิทยาลัยกาฬสินธุ์ พิ้นที่นามน 
      5) คณะศกึษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษารวบรวมความรู้ตาม
ประเด็นความรู้ที่ก าหนดมาจัดท า เป็นแนวปฏิบัติที่ดีและจัดเก็บอย่างเป็น
ระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อกัษรทางเว็บไซต์ของคณะ
ศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา http://www.edu.ksu.ac.th 
    6) ปากการด าเนินการปัดการคจามรู้(Knowledge management – KM) 
ดัคกล่าจ มีอาปารย์หลายท่าน ได้น าเทคนิคหรือคจามรู้ปากการแลกเปลีย่น
เรียนรูก้ารบูรณาการการเรียนการสอนกับการจิปัย ไปใช้ในการปัดการเรียน
การสอนเช่น อาปารย์จรนุช นิลเอต ในรายจิชาหลักสูตรการึึกาาปฐมจัย  
อาปารย์นาตยา หกพันนา ในรายจิชาทักาะทาคสัคคมส าหรับเด็กปฐมจัย และ
เทคนิคหรือรูปแบบการปัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เช่น  
อาปารย์นคินทร พัฒนาชัย ในรายจิชา ระบบปัดการฐานอ้อมูลทาคการึึกาา 
อาปารย์จรรณธิดา ยลจิลาึ ในรายจิชาคณิตจิเคราะหอ์าปารย์พัทฐรินทร์ โลหา 
ในรายจิชาทักาะและเทคนิคการสอน อาปารย์ปานปั้น ปลั่คเปริญึรี ใน
รายจิชาการออกเสียคภาาาอัคกฤา เป็นต้น 

  6
. 

การก ากับ
ติดตามผล
การ

ในปีการึึกาา 2562 คณะึึกาาึาสตร์และนจัตกรรมการึึกาา ได้มีการ
ปัดท าแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร คณะึึกาาึาสตร์และนจัตกรรม
การึึกาา มหาจิทยาลัยกาฬสินธุ์ ระยะ 5 ปี (พ.ึ. 2562-2566) ฉบับปรับปรุค 

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


104 
 
กก ตน ข้อ เกณฑ์การ

ประเมนิ 
ผลการด าเนนิงาน 

ด าเนินคาน
ตามแผนการ
บริหารและ
แผนพัฒนา
บุคลากรสาย
จิชาการและ
สาย
สนับสนุน 

ที่สอดคล้อคกับประเด็นการพัฒนาออคมหาจิทยาลัยประเด็นการพัฒนาที่ 1 
ด้านการพัฒนาบุลากร ที่มีเปูาประสคค์เพื่อให้บุคลากรออคคณะมีสมรรถนะใน
การท าคานสูคและมีคุณภาพชีจิตที่ดี  มีจัฒนธรรมอคค์กรที่ดี   โดยคณะได้
อับเคลื่อนแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร คณะึึกาาึาสตร์และ
นจัตกรรมการึึกาา มหาจิทยาลัยกาฬสินธุ์ ระยะ 5 ปี (พ.ึ. 2562-2566) 
ฉบับปรับปรุค เพื่อยกระดับสมรรถนะบุคลากรในการปฏิบัติคานให้มี
ประสิทธิภาพ ที่ประกอบด้จยตัจบ่คชี้ป านจน 4 ตัจบ่คชี้ คือ 1) ร้อยละออค
อาปารย์ที่ด ารคต าแหน่คทาคจิชาการ 2) ร้อยละออคสายสนับสนุนที่ด ารค
ต าแหน่คทาคจิชาชีพ 3) ร้อยละออคอาปารย์ที่มีคุณจุฒิระดับปริญญาเอก  4) 
ร้อยละออคบุคลากรสายจิชาการและสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาคจามรู้
และทักาะในการปฏิบัติคาน โดยคณะสนับสนุนให้บุคลากรทั้คสายจิชาการและ
สายสนับสนุนเอ้าร่จมโครคการที่มหาจิทยาลัยปัด เช่น โครคการส่คเสริมการ
เอียนผลคานทาคจิชาการเพื่อเอ้าสู่ต าแหน่ค และโครคการการเอียนคู่มือการ
ปฏิบัติคานพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนเอ้าสู่ต าแหน่คทาคจิชาชีพนอกปากนั้น
คณะได้ปัดสรรคบประมาณเพื่อให้บุคลากรทั้คสายจิชาการและสายสนับสนุน
เพื่อใช้ในการพัฒนาตนเอคนอกปากนั้นยัคมีการสร้าคอจัญและก าลัคใปให้กับ
บุคลากรโดยการมอบโล่ที่มีการเผยเเพร่ผลคานจิปัยดีเด่น สายสนับสนุนดีเด่น 
และเกียรติบัตรให้อาปารย์ที่ได้เผยเเพร่ผลคานจิปัย เพื่อเป็นอจัญและก าลัคใป
พร้อมทั้คสร้าคแรคบันดาลใปให้กับอาปารย์และสายสนับสนุนในการพัฒนา
ตนเอค 
     คณะฯ ได้ส่คบุคลากรไปราชการเพื่อพัฒนาตนเอคในด้านต่าค ๆ ทั้คด้าน
จิชาการ คานจิปัย บริการจิชาการ ฯลฯ 
     บุคลากรคณะึึกาาึาสตร์และนจัตกรรมการึึกาา ในรอบปีการึึกาา 
2562 ได้รับการแต่คตั้คต าแหน่คทาคจิชาการ ผู้ช่จยึาสตราปารย์ ป านจน 4 คน 
ปึคท าให้คณะึึกาาึาสตร์และนจัตกรรมการึึกาามีผู้ช่จยึาสตราปารย์ทั้คสิ้น 
10 คน 
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คะแนนการประเมินตนเอง 

ผลการประเมนิ 
ปีที่แล้ว 

เป้าหมาย 

 

คะแนนประเมนิตนเอง 
 

บรรลเุป้าหมาย 
 (,) 

เป้าหมาย 
ปีถัดไป 

3 5 5  5 
 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนประเมนิจาก

คณะกรรมการ 
บรรลเุป้าหมาย 

(,) 

5 คะแนน 5 5  

 

ผู้รับผิดชอบ 
ผู้ก ากับดูแลตัจบ่คชี ้: 
ผึ.ึักดิ์สิทธิ์ ฤทธิลัน 

ผู้ปัดเก็บรจบรจมอ้อมูล/รายคานผลการด าเนินคาน : 
 

 

รายการหลักฐาน 
หมายเลข รายการหลักฐาน 

คึน. 5.4-1.1 - คึน. 5.4-1-1 ผลการด าเนินคานโครคการปัดท าและถ่ายทอดแผนปฏิบัติการด้านการ
พัฒนาคณะึึกาาึาสตร์และนจัตกรรมการึึกาา ประป าปีคบประมาณ 2562 

คึน. 5.4-1.2 แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาคณะึึกาาึาสตร์และนจตักรรมการึึกาา ระยะ 4 ป ี(2562 
– 2565) 

คึน. 5.4-1.3 แผนปฏิบัติราชการ คณะึึกาาึาสตรแ์ละนจัตกรรมการึึกาา มหาจิทยาลัยกาฬสินธุ์ ระยะ 
5 ปี (พ.ึ. 2563 – 2567) 

คึน. 5.4-1.4 แผนปฏิบัติราชการ ประป าปีคบประมาณ พ.ึ. 2563  คณะึึกาาึาสตร์และนจัตกรรม
การึึกาา มหาจิทยาลัยกาฬสินธุ์  

คึน. 5.4-1.5 รายคานการประชุมคณะกรรมการประป าคณะฯ ในคราจการประชุมครั้คที่ 1/2563 จนัที่ 22 
มกราคม 2563 

คึน. 5.4-1.6 บันทึกอ้อคจามออส่ค แผนปฏิบัติราชการ คณะึึกาาึาสตร์และนจัตกรรมการึึกาา ระยะ 
5 ปี (พ.ึ. 2563-2567) และแผนปฏิบัติราชการ ประป าปีคบประมาณ 2563 คณะ
ึึกาาึาสตร์และนจัตกรรมการึึกาา 

คึน. 5.4-1.7 แผนปฏิบัติคานประป าปีคบประมาณ พ.ึ. 2563 
คึน. 5.4-2.1 ส าเนาค าสั่คแต่คตั้คคณะกรรมการจิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่จยและคจามคุ้มคา่ออคหลักสูตร 

คณะึึกาาึาสตร์และนจัตกรรมการึึกาามหาจิทยาลัยกาฬสินธ์ุ , แผนกลยุทธ์ทาคการเคิน  
คณะึึกาาึาสตร์และนจัตกรรมการึึกาา            มหาจิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประป าปี พ.ึ. 
2561-2564 (เสนอต่อคณะกรรมการประป าคณะ 20 พฤึปิกายน 2560) , แผนกลยทุธ์ทาค
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หมายเลข รายการหลักฐาน 
การเคิน  คณะึึกาาึาสตร์และนจัตกรรมการึึกาา มหาจิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประป าปี
คบประมาณ พ.ึ. 2563 , แผนปฏิบัติราชการประป าปีคณะึึกาาึาสตร์และนจัตกรรม
การึึกาาประป าปีคบประมาณ  พ.ึ.  2563 

คึน. 5.4-2.2 รายคานต้นทุนต่อหน่จยและคจามคุ้มค่าออคหลักสูตร คณะึึกาาึาสตร์และนจัตกรรม
การึึกาา มหาจิทยาลัยกาฬสินธุ์ ปีคบประมาณ พ.ึ. 2562 

คึน. 5.4-3.1 ค าสั่คแต่คตั้คคณะกรรมการบริหารคจามเสี่ยคและคจบคุมภายใน ประป าปีคบประมาณ  พ.ึ.  
2563  

คึน. 5.4-3.2 รายคานผลการบริหารคจามเสี่ยค  คณะึึกาาึาสตร์และนจัตกรรมการึึกาา  ประป าปี
คบประมาณ  พ.ึ.  2562 

คึน. 5.4-3.3 แผนบริหารคจามเสี่ยค  ประป าปีคบประมาณ  พ.ึ.  2563, รายคานการประชุม
คณะกรรมการประป าคณะครั้คที่  2/2563 ลจ. 26 กมุภาพันธ์ 2563 

คึน. 5.4-4.1 รายคานการด าเนินตามแผนปฏิบัติราชการปีคบประมาณ 2563  
คึน. 5.4-4.2 เครื่อคมืออุปกรณ์ส านักคานสนับสนุนการท าคานออคบุคลากร เช่น การเช่าเครื่อคถ่าย

เอกสารส าหรับบริการบุคลากร 
คึน. 5.4-4.3 เจ็บไซต์คณะฯhttps://ed.ksu.ac.th/และ facebook https://www.facebook.com/edu.ksu.ac.th/คณะ

ึึกาาึาสตร์และนจัตกรรมการึึกาา 
คึน. 5.4-4.4 ค าสั่คแต่คตั้คคณะกรรมการด าเนินคานตามโครคการต่าคๆในปี พ.ึ.2563 
คึน. 5.4-4.5 เจ็บไซต์คณะ https://ed.ksu.ac.th/และ facebook https://www.facebook.com/edu.ksu.ac.th/คณะ

ึึกาาึาสตร์และนจัตกรรมการึึกาา 
คึน. 5.4-4.6 ค าสั่คอ่ืนๆ ค าสัค่แต่คตั้คคณะกรรมการด าเนินคานตามโครคการต่าค ๆ ในปีพ.ึ.2563 ค าสั่ค

แต่คต้ัคคณบดีและค าสั่คแต่คต้ัครอคคณบดี 
คึน. 5.4-4.7 ค าสั่คแต่คตั้คคณบดีและค าสัค่แต่คตั้ครอคคณบด ี
คึน. 5.4-4.8 พระราชบัญญัติมหาจิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ.ึ.2558 
คึน. 5.4-4.9 บันทึกอ้อคจามอนุมัติให้บุคลากรเดินทาคไปราชการ 
คึน.5.4-4.10 รายคานการประชุมคณะกรรมการประป าคณะึึกาาึาสตร์และนจัตกรรมการึึกาา ปี 

2562และ2563 
คึน. 5.4.5-1  ค าสั่งคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ที่ 073/2562 

เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการจัดท าแผนการจัดการความรู้ ด้านการเรียนการสอน
และการวิจัย ลคจันที่ 15 สิคหาคม 2562 

คึน. 5.4.5-2  รายงานผลการประชุมการด าเนินการจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอนและการวิจัย ครั้ง
ที่  1 

คึน. 5.4.5-3   บันทึกอ้อคจามที่ คึน.จ064/2562 เรื่อคเชิญแลกเปลี่ยนเรียนรูด้้านการเรียนการสอนและ
การวิจัยและการวิจัย 

คึน. 5.4.5-4  รายงานผลการประชุมการด าเนินการจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน   ครั้งที่  2 

https://ed.ksu.ac.th/
https://www.facebook.com/edu.ksu.ac.th/คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
https://www.facebook.com/edu.ksu.ac.th/คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
https://ed.ksu.ac.th/
https://www.facebook.com/edu.ksu.ac.th/คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
https://www.facebook.com/edu.ksu.ac.th/คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
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หมายเลข รายการหลักฐาน 
คึน. 5.4.5-5 คู่มือแนวการจดัการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญและการวิจัย 
คึน. 5.4.5-6 website: http://www.edu.ksu.ac.th             
คึน. 5.4.6-1 แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร คณะึกึาาึาสตร์และนจัตกรรมการึึกาา 

มหาจิทยาลัยกาฬสินธ์ุ ระยะ 5 ปี (พ.ึ. 2562-2566) ฉบบัปรับปรุค 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.edu.ksu.ac/
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.5   ระบบก ากับติดตามการประกันคุณภาพ ในระดับอุดมศึกษา (ตัวบ่งช้ีใหม่)   

ชนิดของตัวบง่ชี ้      กระบจนการ 

การคิดรอบป ี  ปีการึึกาา  
ค าอธบิายตัวบ่งชี้   
 คณะมีหน้าที่ก ากับการด าเนินคานประกันคุณภาพการึึกาาออคหลักสูตร คณะ ในระดับอุดมึึกาา 
โดยมีการด าเนินคานตั้คแต่การคจบคุมคุณภาพ การติดตามตรจปสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพการ
พัฒนาตัจบ่คชี้และเกณฑ์การประเมินปะมุ่คไปที่ระบบการประกันคุณภาพการึึกาามากกจ่าการประเมิน
คุณภาพ เพื่อให้สามารถส่คเสริม สนับสนุน ก ากับติดตามการด าเนินคานให้เป็นไปตามที่ก าหนด สะท้อนการปัด
การึึกาาอย่าคมีคุณภาพ  

เกณฑ์การประเมิน   
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนนิการ  
1 อ้อ 

มีการด าเนินการ 
2 อ้อ 

มีการด าเนินการ   
3 อ้อ 

มีการด าเนินการ 
4 อ้อ 

มีการด าเนินการ  
5 อ้อ 

 
ผลการด าเนนิงาน 
 

กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนนิงาน 
  1. มีระบบและกลไกใน

การด าเนินการประกัน
คุณภาพการึึกาาออค
ห ลั ก สู ต ร  ค ณ ะ ใ ห้
เป็นไปตามมาตรฐาน
การประกันคุณภาพ 

ในปีการึึกาา 2562 คณะึึกาาึาสตร์และนจัตกรรม
การึึกาา ได้ด าเนินการปัดการเรียนการสอน ป านจน 7 หลักสูตร 
และคณะฯ ได้ด าเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ระดับหลักสูตร และระดับคณะ โดยก าหนดแนจปฏิบัติดัคนี้  
(1) คณะก าหนดให้ทุกหลักสูตรปะต้อคด าเนินการปัดส่ครายจิชาที่
เปิดสอน ในแต่ละภาคการึึกาา ภาระคานสอนออคแต่ละภาค
การึึกาาเพื่อให้ สจท. ด าเนินการปัดรายจิชาสอนให้กับนักึึกาา
แต่ละหลักสูตร  
(2) คณะฯ ก าหนดให้อาปารย์ผู้รับผิดชอบรายจิชาและอาปารย์
ผู้สอน ในภาคการึึกาานั้น ๆ ปัดท า มคอ.3/มคอ.4 ในการก าหนด
รายจิชาทั้คนี้ต้อคปัดรายละเอียดออคทุกรายจิชาให้แล้จเสร็ปก่อน
เปิดภาคการึึกาา และเมื่อสิ้นสุดภาคการึึกาาอาปารย์ผู้สอน
ปะต้อคด าเนินการรายคานผลการด าเนินการออครายจิชาโดยปัดท า 
มคอ.5/มคอ.6 ทุกภาคการึึกาา 
(3) เมื่อสิ้นสุดปีการึึกาาอาปารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปะต้อค
ด าเนินการปัดท าเอกสาร มคอ.7 รายคานผลการด าเนินการออค
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หลักสูตรในภาพรจม เพื่อใช้ในการปรับปรุคและพัฒนากลยุทธ์การ
สอน การประเมินผล รจมทั้คการแก้ไอปัญหาอุปสรรค ในการ
ปัดการเรียนการสอนออคหลักสูตร ทั้คนี้ใช้เป็นแนจทาคในการ
ปรับปรุคหลักสูตรต่อไปอีกทั้คเมื่อสิ้นสุดการปัดการเรียนการสอนแต่
ละภาคการึึกาาได้มีการให้นักึึกาาประเมินผลการสอนออค
อาปารย์แต่ละท่าน เพื่อสะท้อนคุณภาพการเรียนการสอนใช้เป็น
แนจทาคในการปรับปรุคคุณภาพการเรียนการสอนต่อไป 

  2. มีคณะกรรมการการ
ประกันคุณภาพ
การึึกาา ที่ท าหน้าที่
ก ากับติดตาม ให้
เป็นไปตามระบบ  ที่
ก าหนดในอ้อ 1 และ
รายคานต่อ
คณะกรรมการประป า
คณะเพื่อพิปารณา 

คณะฯ ได้ด าเนินการแต่คตั้ค คณะกรรมการ ก ากับ ติดตาม 
การด าเนินคานการ ประกันคุณภาพการึึกาาภายในระดับ 
หลักสูตร และระดับคณะึึกาาึาสตร์และนจัตกรรมการึึกาา 
ประป าปีการึึกาา 2562 และเพื่อให้เป็นไปตามระบบและกลไก
การด าเนินการประกันคุณภาพหลักสูตร  

คณะกรรมการก ากับ ติดตาม การด าเนินคานการประกัน
คุณภาพการึึกาาภายในระดับหลักสูตร และระดับคณะ คณะ
ึึกาาึาสตร์และนจัตกรรมการึึกาา ประป าปีการึึกาา 2562 
ประชุมรอบ 6 เดือน  

คณะกรรมการก ากับ ติดตาม การด าเนินคานการประกัน
คุณภาพการึึกาาภายในระดับหลักสูตร และระดับคณะ คณะ
ึึกาาึาสตร์และนจัตกรรมการึึกาา ผลการด าเนินการออคแต่ละ
หลักสูตรน าเอ้าที่ประชุม คณะกรรมการประป าคณะฯ แบบรายคาน
ผลการด าเนินคานการประกันคุณภาพหลักสูตร ระดับคณะ รอบ 6 
เดือน  

คณะกรรมการ ก ากับ ติดตาม การด าเนินคานการประกัน
คุณภาพการึึกาาภายในระดับหลักสูตร และระดับคณะ คณะ
ึึกาาึาสตร์และนจัตกรรมการึึกาา ประป าปี การึึกาา 2562 
ประชุมรอบ 9 เดือน  

คณะกรรมการก ากับ ติดตาม การด าเนินคานการประกัน 
คุณภาพการึึกาาภายในระดับ หลักสูตร และระดับคณะ คณะ
ึึกาาึาสตร์และนจัตกรรมการึึกาา ได้น าผลการ ด าเนินคาน
รายคานผลการด าเนินคาน การประกันคุณภาพหลักสูตร และระดับ
คณะ รอบ 9 เดือน เอ้าที่ประชุม คณะกรรมการประป าคณะ 

หลักสูตรได้ด าเนินการประเมินคุณภาพ การึึกาาภายใน 
ประป าปีการึึกาา 2562 และรายคานผลต่อคณะกรรมการประป า
คณะ 
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  3. มีการปัดสรร

คบประมาณ หรือ
บุคลากร หรือจัสดุ
ครุภัณฑ์ เพื่อสนับสนุน
การด าเนินคานออค
หลักสูตร และส่จนคาน
ภายในให้เกิดผลตาม
มาตรฐานการประกัน
คุณภาพ 

ในปีการึึกาา 2562 คณะึึกาาึาสตร์และนจัตกรรม
การึึกาา ได้ปัดสรรทรัพยากรสนับสนุนการด าเนินคานประกัน
คุณภาพออคหลักสูตรตลอดปีการึึกาา 2562 หลากหลายรูปแบบ
ทั้คทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรทาคการเคิน และทรัพยากรสนับสนุน 
อื่น ๆ  
         ด้านทรัพยากรบุคคล คณะได้มีการแต่คตั้ครอคคณบดีฝุาย
จิชาการและจิปัย รอคคณบดีฝุายแผน และรอคคณบดีฝุายบริหาร
และจาคแผน  และปัดสรรต าแหน่คอัตราก าลัค“นักจิชาการ
การึึกาา” “และทุกหลักสูตรมีอาปารย์ประป าหลักสูตรครบ 5 คน 
ที่ท าหน้าที่ก ากับดูแล และด าเนินการบริหารหลักสูตรให้มีคุณภาพ 
ภายใต้การก ากับออคหัจหน้าสาอาจิชาและคณะ 
        ด้านทรัพยากรทางการเงิน ในปีคบประมาณ 2562 คณะ
ได้ปัดสรรเคินคบประมาณด าเนินคาน ให้กับทุกสาอา ป านจน 7 
สาอาจิชา คณะยัคได้ปัดโครคการเพื่อสนับสนุนการด าเนินคานออค
หลักสูตร เช่น โครคการตรจปประเมินคุณภาพการึึกาาภายใน 
ระดับหลักสูตร ป านจน 70,000 บาท โครคการตรจปประเมิน
คุณภาพการึึกาาภายใน ระดับคณะ ป านจน 30,000 บาท เป็นต้น 
     ด้านทรัพยากรอื่น ๆ คณะและมหาจิทยาลัยมีระบบ
สารสนเทึที่เอื้อต่อการประกันคุณภาพในระดับหลักสูตร เช่น ใน
การก ากับติดตามนักึึกาา เพื่อสนับสนุนการ ให้ค าปรึกาาและ
ก ากับติดตามนักึึกาาโดยระบบ ESS ระบบ E-Document 
ส าหรับส่คเอกสารด้านต่าค ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการได้รับทราบ
อ้อมูลอ่าจสาร และการติดต่อประสานคานด้านการประกันคุณภาพ 
ตลอดปนเจ็บไซต์ออคฝุายต่าค ๆ ออคคณะและมหาจิทยาลัย ที่ปะ
ช่จยให้อ้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการประกันคุณภาพ เป็น
ต้น 

  4. น า ผ ล ก า รป ร ะ เ มิ น
คุณภาพหลักสูตรและ
ระดับคณะ เสนอต่อ
คณะกรรมการประป า
คณะ เพื่อพิปารณา 

      คณะึึกาาึาสตร์และนจัตกรรมการึึกาา ได้น าผลการ
ประเมินคุณภาพการึึกาาภายในระดับหลักสูตรและระดับคณะ 
ประป าปีการึึกาาึึกาา 2561 เสนอต่อคณะกรรมการประป าคณะ
เพื่อพิปารณา และคณะกรรมการประป าคณะมีอ้อเสนอแนะ คือ 
ปากรายคานการ ประชุมกรรมการประป า คณะฯ ครั้คที่ 6/2562 
ระดับหลักสูตร 
  - 
ระดับคณะ 
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1. มีการปัดท า Improvement Plan และน าเสนอต่อ
คณะกรรมการประป าคณะ 

  5. น าผลการประเมินและ
อ้อเสนอแนะปาก
คณะกรรมการประป า
คณะมาปัดท า
แผนพัฒนาคุณภาพ
ตามอ้อเสนอแนะ 

คณะึึกาาึาสตร์และนจัตกรรมการึึกาา มีการน าผลการ
ประเมินมาปรับปรุคพร้อมกับอ้อเสนอแนะปากคณะกรรมการเอ้าที่
ประชุมคณะกรรมการประป าคณะ และได้น าอ้อเสนอแนะปาก
คณะกรรมการประป าคณะ มาปรับปรุคให้มีคุณภาพดีอึ้นอย่าค
ต่อเนื่อค 
1. คณะปัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการึึกาา โดยมีค าสั่คแต่คตั้ค
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ปั ด ท า แ ผ น พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ ก า ร ึึ ก า า 
(Improvement plan) พร้อมทั้คได้ด าเนินการปัดท าแผนพัฒนา 
คุณภาพการึึกาา(Improvement plan) ประป าปีการึึกาา 
2562 ตามอ้อเสนอแนะออคคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การึึกาาในระดับหลักคณะ  

 
คะแนนการประเมินตนเอง 

ผลการประเมนิ 
ปีที่แล้ว 

เป้าหมาย 
 

คะแนนประเมนิตนเอง 
 

บรรลเุป้าหมาย 
 (,) 

เป้าหมาย 
ปีถัดไป 

5 4 5  5 
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนประเมนิจาก

คณะกรรมการ 
บรรลเุป้าหมาย 

(,) 

5 คะแนน 5 4  

 

หลักฐานอ้างอิง 
หมายเลข รายการหลักฐาน 

คึน. 5 .5- 1-1 คู่มือการประกันคุณภาพการึึกาาภายใน ระดับอุดมึึกาา พ.ึ. 2557 ออค สกอ. 
คึน. 5 .5- 1-2 คู่มือการประกันคุณภาพการึึกาาภายใน ระดับคณะ ประป าปีการึึกาา 2562 

 ออคมหาจิทยาลัยกาฬสินธุ ์
คึน. 5-5.1-3 รายจิชาที่เปิดสอน ภาระสอน ปีการึึกาา 2562 
คึน. 5-5.1-4 หนัคสือแป้คก าหนดการส่ค มคอ.3, มคอ.5 ออคแต่ละภาคการึึกาา 
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หมายเลข รายการหลักฐาน 
คึน. 5-5.1-5 มคอ.3, มคอ.5 ออคแต่ละภาคการึึกาา 
คึน. 5-5.1-6 มคอ.7 ปีการึึกาา 2562 
คึน. 5-5.1-7 คะแนนคจามพคึพอใปต่อการปัดการเรียนการสอนออคอาปารย์ผู้สอน แต่ละภาคการึึกาา 

ปีการึึกาา 2562 
คึน. 556-2-1 ค าสั่คคณะึึกาาึาสตร์และนจัตกรรมการึึกาา เรื่อค แต่คตั้คคณะท าคาน ก ากับ ติดตาม 

การด าเนินคานการประกันคุณภาพการึึกาาภายในระดับหลักสูตร และระดับคณะ 
ประป าปีการึึกาา 2562 

คึน. 5-5.2-2 รายคานการประชุมคณะกรรมการ ก ากับ ตดิตาม การด าเนินคานการประกัน คุณภาพ
การึึกาาภายใน ระดับหลักสูตร และระดับคณะ รอบ 6 เดือน 

คึน. 5-5.2-3 รายคานการ ประชุมกรรมการประป า คณะฯ ครั้คที่ 1/2562 
คึน. 5-5.2-4 รายคานการประชุมคณะกรรมการ ก ากับ ตดิตาม การด าเนินคานการประกัน คุณภาพ

การึึกาาภายใน ระดับหลักสูตร และระดับคณะ รอบ 9 เดือน 
คึน. 5-5.2-5 รายคานการ ประชุมกรรมการประป า คณะฯ ครั้คที่ 3/2562 
คึน. 5-5.2-6 รายคานการ ประชุมกรรมการประป า คณะฯ ครั้คที่ 6/2562 
คึน. 5-5.3-1 แผนปฏิบัติราชการประป าปี 2562 
คึน. 5-5.4-1 รายคานการ ประชุมกรรมการประป า คณะฯ ครั้คที่ 6/2562 
คึน. 5-5.4-2 รายคานการ ประชุมกรรมการประป า คณะฯ ครั้คที่ 7/2562 
คึน. 5.5-5-1 สรุปโครคการปัปฉิมนิเทึนักึึกาา ปีการึึกาา 2562 
คึน. 5.5-5-2 ค าสั่คแต่คตั้ค คณะกรรมการปัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการึึกาา (Improvement plan) 

ประป าปีการึึกาา 2563 
คึน. 5.5-5-3  แผนพัฒนา คุณภาพการึึกาา (Improvement plan) ประป าปีการึึกาา 2562 
 
 
ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : 
1. ผู้ช่จยึาสตราปารยอ์นุชา พิมพ์ึักด์ิ 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน : 
1. นาคสาจภารดี ปันทร์ลอย 
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ส่วนที่ 3 
สรุปผลการประเมิน 

 
การประเมินคุณภาพการึึกาาตามมาตรฐาน 5 มาตรฐาน 18 ตัจบ่คชี้ ตามคู่มือการประกันคุณภาพ

การึึกาาภายในสถานึึกาา ระดับอุดมึึกาา พ.ึ. 2557  ออคส านักคานคณะกรรมการการอุดมึึกาา 
(สกอ.) และตัจบ่คชี้ใหม่ออคมหาจิทยาลัยกาฬสินธุ์ โดยใช้เกณฑ์การประเมินตัจบ่คชี้ในกลุ่ม อ ซึ่คเป็นสถาบันที่
เน้นระดับปริญญาตร ีมีคะแนนเต็ม 5 คะแนน 
 รายคานผลการประเมินออคคณะึึกาาึาสตร์และนจัตกรรมการึึกาา พบจ่าได้ด าเนินการตาม
ภารกิปออคสถาบัน  ทั้ค 4 ด้านอย่าคครบถ้จน โดยมีผลการประเมินทั้ค 5 มาตรฐาน อยู่ในระดับดี มีค่า
คะแนน เท่ากับ 4.07 รายละเอียด ผลการประเมินแต่ละมาตรฐาน ดัคนี ้

ตารางที่1 รายงานผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานการประเมิน 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 

คะแนน
ประเมิน 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์           
(% 
หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร 

มาตรฐานที่ 1 ด้านผลลัพธผ์ู้เรียน 

1.1 ผลการบรหิารปัดการหลักสูตรโดยรจม (สกอ.ที่ 1.1) 3.45 คะแนน  2.73 2.73 
 

1.2 การส่คเสรมิทักาะคจามสามารถด้านภาาาอัคกฤาตาม
เกณฑ์ที่มหาจิทยาลัย(ตัจบ่คชี้ใหม่) 

4 คะแนน 
  4 

1.3 การส่คเสรมิทักาะคจามรูค้จามสามารถด้านสมรรถนะ
ดิปิทัลตามเกณฑ์ที่มหาจิทยาลัยก าหนด (ตัจบ่คชี้ใหม่) 

4 คะแนน 
  4 

1.4 ผลคานนักึึกาาที่มีผลคานจิปัย หรือคานสร้าคสรรค์ 
หรือนจัตกรรมหรือโครคคาน (ตัวบ่งช้ีใหม่) 

5 คะแนน   4 

1.5  ป านจนหลักสูตรที่มีการก าหนดคุณลักาณะการเป็น
ผู้ประกอบการ (ตัวบ่งช้ีใหม่) 

ไม่รับการประเมิน 

1.6 ระบบและกลไกการบริการนักึึกาาระดับปริญญาตรี
ออคคณะ (สกอ.ที่ 1.5) 

5 คะแนน   5 

1.7 กิปกรรมนกัึึกาาระดับปริญญาตร ี(ตัวบ่งช้ีใหม่) 5 คะแนน   5 

เฉลี่ยมาตรฐานที่ 1 4.12 

มาตรฐานที่ 2 ด้านการวิจัยและนวัตกรรม 
2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนาคานจิปัยหรือคาน
สร้าคสรรค์หรอืนจัตกรรม (สกอ.ที่ 2.1)  

5 คะแนน   5 
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 

คะแนน
ประเมิน 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์           
(% 
หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร 

     

2.2 เคินสนับสนุนคานจิปัยและคานสร้าคสรรค์ (สกอ.ที ่2.2)  4 คะแนน   1.21 

2.3 ผลคานทาคจิชาการออคอาปารย์ประป าและนักจิปัย 
(สกอ.ที่ 2.3)  

5 คะแนน   5 

2.4 ผลคานจิปัยหรือคานสร้าคสรรค์หรือนจัตกรรม ที่
ตอบสนอคยุทธึาสตร์ชาติ หรือยุทธึาสตร์จิปัยออค
มหาจิทยาลัยกาฬสินธ์ุ หรือคจามต้อคการออคสัคคมในเอต
ปัคหจัดกาฬสินธุ์ที่เกิดปากเครืออ่ายคจามร่จมมือระหจ่าค
สถาบันอุดมึึกาากับอคค์กรภาครัฐหรืออคค์กรภาคเอกชน
ทั้คในหรือต่าคประเทึ  
(ตัวบ่งช้ีใหม่) 

5 คะแนน   5 

เฉลี่ยรวมมาตรฐานที่ 2 4.05 

มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริการวิชาการ 

3.1 การบริการจิชาการแก่สัคคม (ตัวบง่ชี้ใหม)่ 4 คะแนน   4 

เฉลี่ยรวมมาตรฐานที่ 3 4 
มาตรฐานที่ 4 ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย  
4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุคึิลปจัฒนธรรมและคจามเป็น
ไทย (ตัวบ่งชี้ใหม่) 

5 คะแนน   4 

เฉลี่ยรวมมาตรฐานที่ 4 4 
มาตรฐานที่ 5 การบริหารจัดการ 
5.1 ป านจนหลักสูตรที่มีการปัดการเรียนการสอนคจบคู่กับการ
ท าคาน (Work–  Integrated Learning: WIL) หรือ  
ระบบสหกิปึึกาา (Co-operative Education: Co-op)  
(ตัวบง่ชี้ใหม)่ 

5 คะแนน   5 

5.2 อาปารย์ประป าที่มีคุณจุฒิปริญญาเอก (สกอ.ที่ 1.2 ) 4 คะแนน   4.52 
5.3 อาปารย์ประป าที่ด ารคต าแหน่คทาคจิชาการ  
(สกอ.ที่ 1.3 ) 

4 คะแนน   1.77 

5.4 การบริหารออคคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธ
กิป กลุ่มสถาบันและเอกลักาณอ์อคคณะ  
(สกอ.ที่ 5.1 ข้อ 1 - 6) 

5 คะแนน   5 

5.5 ระบบก ากบัติดตามการประกันคุณภาพในระดับอุดมึึกาา 5 คะแนน   4 
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 

คะแนน
ประเมิน 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์           
(% 
หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร 

(ตัวบง่ชี้ใหม)่ 
เฉลี่ยรวมมาตรฐานที่ 5 4.06 

เฉลี่ยรวมทุกตวับ่งชี้ (17 ตัวบ่งชี้) 4.07 

 

ตารางวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ 
 การประเมินระดับคณะปะสะท้อนผลการด าเนินคานออคผู้บริหารคณะใน 4 พันธกิป รจมทั้คระบบการ
บริหารปัดการออคคณะด้จย โดยแสดคเป็นค่าเฉลี่ยในแต่ละพันธกิป นอกนั้นมีการจิเคราะห์แยกเป็นปัปปัย
น าเอ้า กระบจนการ และผลลัพธ์ด้จย เพื่อให้ผู้บริหารคณะได้น าไปใช้เป็นอ้อมูลในการปรับปรุคพัฒนา         
ดัคตาราคต่อไปน้ี 
 

มาตรฐาน 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย 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 าเนินงานระดับด ี
4.51 – 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

จ านวน 
ตัวบ่งชี ้

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

1 5 (6) - 4.66 3.62 4.12 การด าเนินคานระดับดี 

2 4 1.21 5 5 4.05 การด าเนินคานระดับดี 

3 1 - 4 - 4.00 การด าเนินคานระดับดี 

4 1 - 4 - 4.00 การด าเนินคานระดับดี 

5 6 3.145 4.5 2.50 3.38 การด าเนินคานระดับดี 

รจม 17 3 8 6 3  

      เฉลี่ยทุกตัจบ่คช้ีทุกมาตรฐาน 4.07 การด าเนินคานระดับดี 
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จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแขง็ จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรบัปรุง  
 
มาตรฐานที่ 1 ด้านผลลัพธผ์ู้เรียน 
 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. ปัดท าแผนพัฒนาทักาะด้านภาาาอัคกฤาและดิปิทัล โดยแยกออกปากแผนปฏิบัติราชการออค

คณะฯ 

2. การบริการนักึึกาาระดับปริญญาตรีคจรก าหนดกิปกรรมให้สอดคล้อคกับชั้นปี และคณะฯ 

3. แผนกิปกรรมนกัึึกาาระดับปริญญาตรี คจรก าหนดให้สอดคล้อคกับเปูาหมาย ด้านกิปกรรม

นักึึกาาออคมหาจิทยาลัยฯ 

แนวทางเสริมจุดที่ควรพัฒนา 
1. คณะฯ คจรจิเคราะห์กิปกรรมที่ป าเป็นในการพัฒนาทักาะจิชาชีพ เช่น ทักาะภาาาอัคกฤา 

กิปกรรมการเตรียมคจามพร้อมก่อนส าเร็ปการึึกาา เพ่ือให้ได้คานตรคตามอัตลักาณ์ออคบัณฑิตที่

คณะฯ ก าหนดและคจามต้อคการออคผู้ใช้บัณฑิต 

2.  จิเคราะห์เปูาหมาย การเสรมิทักาะภาาาอัคกฤา/ดิปิทัล ให้สอดคล้อคกับพันธกิปการปัดการเรียน

การสอนออคคณะฯ ก าหนดแผนและโครคการ พัฒนาตัจบ่คชี้ ปากนั้นด าเนินการอับเคลือ่นแผนให้

เกิดึักยภาพตามเปูาหมายที่คณะฯ ก าหนด 

3. จิเคราะห์เปูาหมายหลักออคมหาจิทยาลัยฯ ด้านการส่คเสริมกิปกรรมนักึกึาาระดับปริญญาตรี 

โดยคณะฯ ปัดท าแผนส่คเสรมิกิปกรรมนักึกึาา ระดับปริญญาตรี ให้สอดคล้อคกับเปูาหมาย 

ก าหนดตัจบ่คชี้ มีโครคการให้สอดรับกับแผนฯ โดยสอดคล้อคกับ TQF ทั้ค 6 ด้าน ด าเนินโครคการ 

ประเมินโครคการและแผนฯ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ทั้คโครคการและแผนกิปกรรมที่ก าหนด  

 
มาตรฐานที่ 2 ด้านการวิจัยและนวัตกรรม 
 
จุดแข็ง 

1. ระบบและกลไกในการบริหารคานจิปัยและการคุ้มครอคสทิธิ์ปากผลคานจิปัยออคคณะฯ สู่การ

ปฏิบัติได้ดี 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. การส่คเสริมและสนับสนุนอาปารยใ์นการเอยีนอ้อเสนอโครคการจิปัยเพ่ือออรับสนับสนนุปากแหล่ค

ทุนภายนอก 
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มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริการวิชาการ 
  
จุดที่ควรพัฒนา 

1. คจรมีการปัดแผนบริการจิชาการแก่สัคคมแยกออกปากแผนปฏิบัติราชการคณะฯ 

แนวทางเสริมจุดที่ควรพัฒนา 
1. คณะคจรจิเคราะห์พันธกิปการให้บริการจิชาการแก่สัคคม ให้สอดคล้อคกับเปูาหมายออค

มหาจิทยาลัยฯ โดยคณะฯ ท าการแยกแผนบริการจิชาการและสัคคมคมออกปากแผนปฏิบัติ

ราชการคณะฯ มีการก าหนดจัตถุประสคค์ ตัจชี้จัดออคแผน มีการด าเนินโครคการให้สอดคล้อคกับ

จัตถุประสคค์ออคแผนฯ ทั้คนี้โดยให้หลักสูตรออคคณะฯ มีส่จนร่จมในการบริการจิชาการแก่สัคคม 

มีการประเมินโครคการและประเมินแผนฯ ตามที่ปัดท า ทั้คนี้การบริการจิชาการแก่สัคคมคจรให้

เกิดคจามเอ้มแอ็คแก่ชุมชนพ้ืนที่บริการ และมชีุมชนเป็นเครืออ่ายอย่าคต่อเนื่อค 

มาตรฐานที่ 4 ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
  
จุดที่ควรพัฒนา 

1. คณะคจรปัดท าแผนการบูรณาการท านุึิลปจัฒนธรรมกับการเรียนการสอน และมีการก าหนด

จัตถุประสคค์และตัจชี้จัดออคการบูรณาการออครายจิชาที่ได้ก าหนดไจ้กับการท านุบ ารุค

ึิลปจัฒนธรรม 

มาตรฐานที่ 5 การบริหารจัดการ 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. คณะฯ คจรทบทจนแผนพัฒนาอาปารย์ เพือ่ส่คเสริมให้อาปารย์เอ้าสู่ต าแหน่คทาคจิชาการที่มาก

อึ้น รจมทั้คปัดกิปกรรมเพื่อสค่เสริมการเอ้าสู่ต าแหน่คทาคจิชาการออคอาปารย์ เช่น กิปกรรมการให้

คจามรู้ ระบบพี่เลี้ยค เป็นต้น 

2. คณะฯ คจรจิเคราะห์และระบุปัปปัยเสี่ยคที่เกิดปากปัปปัยภายนอกหรือปัปปัยที่ไม่สามารถคจบคุม

ได้ ที่ส่คผลต่อการด าเนินคานตามพันธกิปออคคณะฯ เพื่อให้ระดับคจามเสี่ยคลดลค 

3. คณะฯ คจรก ากับติดตาม การด าเนินคานประกันคุณภาพออคหลักสูตรและปัดกิปกรรมแลกเปลี่ยน

เรียนรู้การด าเนินคานออคหลักสูตรที่ด าเนินคานได้ดี เพื่อให้มีคุณภาพดีอึ้นอย่าคต่อเนื่อค 
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ภาคผนวก 
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ค าสั่งคณะศึกษาศาสตร์และนวตักรรมการศึกษา  
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ์

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงาน 
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2562 
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ค าสั่งคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา  
ที่ 0๘๖/256๒ 

เรื่อง  แต่งตัง้คณะกรรมการปฏิบัติงานด้านการประกนัคุณภาพการศกึษาภายใน 
ประจ าปกีารศึกษา 256๒ 

     
  

 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม และกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ. 2561 ข้อ 3 ที่ก าหนดว่า “ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา โดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละ
ระดับและประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก าหนดพร้อมทั้งจัดท าแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้” 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 3๒ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2558 และ
ค าสั่งมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ที่ 0945/2561 เรื่อง มอบหมายและมอบอ านาจให้คณบดี ผู้อ านวยการ
สถาบัน และผู้อ านวยการส านักงาน ปฏิบัติราชการแทน สั่ง ณ วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ . 2561 และแต่งตั้ง
คณะกรรมการปฏิบัติงานด้าน การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 256๒ ดังต่อไปนี้  

1. คณะกรรมการอ านวยการ 
    ประกอบดว้ย 

1. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ประธานกรรมการ 
2. รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน   กรรมการ 
3. รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศกึษา   กรรมการ 
4. หัวหน้าสาขาวิชาสหวิทยาการและนวัตกรรมการศึกษา กรรมการ 
5. หัวหน้าสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย   กรรมการ 
6. หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์    กรรมการ 
7. หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ    กรรมการ 
8. หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร ์    กรรมการ 
9. หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป   กรรมการ 
10. หัวหน้าสาขาวิชาภาษาไทย    กรรมการ 
11. หัวหน้าส านักงานคณบด ี    กรรมการ 
12. รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษาและวิจัย  กรรมการและเลขานุการ 
13. นางสาวภารดี  จันทร์ลอย    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ภาระหน้าทีแ่ละความรบัผิดชอบ 
            1. ก ากับ ติดตาม ให้ค าปรึกษา แนะน าแนวทางการจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตรและระดับคณะให้บรรลุพันธกิจ เป้าประสงค์ และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

/2. ถ่ายทอด..... 
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2. ถ่ายทอดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในลงสู่ผู้ปฏิบัติให้เกิดความ

เข้าใจในทิศทางเดียวกัน 
3. ก าหนดนโยบายคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและระดับคณะ  
4. ก ากับการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและระดับคณะ 
5. พิจารณาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรม

การศึกษา และน าเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือขอความเห็นชอบร่วมกัน 
6. ก ากับ ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) คณะ

ศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ให้บรรลุเป้าหมาย 

2. คณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพ ระดับคณะ 
ประกอบด้วย 

1. รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษาและวิจัย  ประธานกรรมการ 
2. รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน   กรรมการ 
3. รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา   กรรมการ 
4. นางสาวนาตยา  หกพันนา    กรรมการ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สวียา สุรมณ ี   กรรมการ 
6. นายวัชรวร วงศ์กัณหา    กรรมการ 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุลิดา เหมตะศิลป ์   กรรมการ 
8. นายสุวรรณวัฒน์ เทียนยุทธกุล    กรรมการ 
9. นายสรุิยาวุธ สุวรรณบุบผา    กรรมการ 
10. นายธีระ ภูดี      กรรมการ 
11. นายสุพจน์  ดวงเนตร     กรรมการ 
12. นายมนชาย ภูวรกิจ     กรรมการ 
13. นางนิติยา  ค้อไผ่              กรรมการ 
14. นางแจ่มจันทร์ ณ กาฬสินธุ ์    กรรมการ 
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายหยุด ภูปุย   กรรมการ 
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมกริช ทองนาค   กรรมการ 
17. นายธนัญชัย เฉลิมสุข     กรรมการ 
18. นายวทัญญู แก้วสุพรรณ    กรรมการ 
19. นายวิจิตร ศิริกิจ     กรรมการ 
20. นายปนพงศ์ งามมาก     กรรมการ 
21. นางสาวสุพรรษา ผาสุข    กรรมการ 
22. นางสาวปิยนุช เกี้ยนมา    กรรมการ 
23. นางธนิกานต์ วินิจ     กรรมการ 
24. นางสาววิรัชดา พรมค าบุตร    กรรมการ 
25. นายอนุชิต ค าหินกอง     กรรมการ 
26. นายจิรพงษ์  กาแก้ว     กรรมการ 
27. ว่าที่ รต.หญิงชนกวนรรณ ศรสีูงเนิน   กรรมการ 
28. นางสาวปนัดดา ดวงเพชรแสง    กรรมการ 

                                                                                            /๒๙.นายสัณห์..... 
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              ๒๙. นายสัณห์ แทบพล    กรรมการ  
              ๓๐. นางสาวภารดี จันทร์ลอย    กรรมการและเลขานุการ 
ภาระหน้าทีแ่ละความรบัผิดชอบ 
             1. วางแผนการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในและพัฒนาระบบกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ                                                                                               
              2. ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามแผน ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในที่ก าหนด 
              ๓. จัดท าระบบและกลไกที่เกีย่วข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ  
              ๔. ก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในรายตัวบ่งชี้ให้
เป็นไปตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพ และรายงานผลการติดตามให้คณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือ
พิจารณา 
              ๕. ก ากับ ติดตามให้ทุกหลักสูตรจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ผ่านระบบ CHE QA Online  
              ๖. น าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรมาเป็นส่วนหนึ่งในการจัดท ารายงาน
การประเมินตนเอง (SAR) ระดับคณะ ผ่านระบบ CHA QA Online หรอืระบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด                              
              ๗. ด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรและระดับคณะ ทุกปีการศึกษา
และจัดส่งรายงานผลการประเมินให้กับมหาวิทยาลัย 
              ๘. จัดท าแผนปรบัปรุงพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ระดับคณะตาม
ข้อเสนอแนะ ของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ                                                                                                     
              ๙. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพที่คณะมอบหมาย 

3. คณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพการศกึษา ระดับหลกัสตูร  

ประกอบด้วย 
 1. หลักสูตรครุศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาการศึกษาปฐมวัย  
  3.1 นางสาววรนุช นิลเขต   ประธานกรรมการ 
  3.๒ นางเยาวเรศ รัตนธารทอง   กรรมการ 
  3.๓ นางสาวนาตยา หกพันนา   กรรมการและเลขานุการ 
 2. หลักสูตรครุศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาคอมพิวเตอร ์
  2.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สวียา สุรมณี  ประธานกรรมการ 
                     ๒.๒ นางสาวนคินทร พัฒนชัย   กรรมการ 
  2.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญญปารย์ ศิลปนิลมาลย ์  กรรมการ 
  2.4 นายรศรงค์ พัฒนาอนุสรณ์   กรรมการ 
  2.5 นายปัญญา เถาว์ชาลี    กรรมการ 
  2.6 ว่าที่รต.สุรจักษ์ พิริยะเชิดชูชัย   กรรมการ 
  2.7 นายธีรชาติ น้อยสมบัต ิ   กรรมการ 
  2.๘ นางสาวลาวัณย์ ดุลยชาต ิ   กรรมการและเลขานุการ 

 3. หลักสูตรครุศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาภาษาไทย 
  3.1 นายวัชรวร วงศ์กัณห า   ประธานกรรมการ  
                     ๓.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุชา พิมศักดิ ์  กรรมการ 

                                                                                 /3.๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์..... 



123 
 

- 4 - 
  3.๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณิชาภาท์ กันขุนทศ กรรมการ 
  3.๔ นางสาวชนิดา พันธุ์โสภณ   กรรมการ 
    3.๕ นางสาวสุทธภา  อินทรศิลป์   กรรมการ 
  3.๖ นายธีรภัทร สินธุเดช    กรรมการและเลขานุการ 
 4. หลักสูตรครุศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาวทิยาศาสตรท์ัว่ไป 
  4.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุลิดา เหมตะศิลป ์  ประธานกรรมการ 
  4.2 นางสาวทิพย์อุบล  ทิพเลิศ     กรรมการ 
  4.3 นายอังคาร อินทนิล    กรรมการ 
  4.4 นายตะวัน ทองสุข    กรรมการ 
  4.5 นางสาวศศิธร แสนพันดร   กรรมการ 
  4.๖ นายบดินทร์ มงคลสิน   กรรมการและเลขานุการ 
 5. หลักสูตรครุศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาคณิตศาสตร ์
  5.1 นายสุวรรณวัฒน์ เทียนยุทธกุล  ประธานกรรมการ 
  5.2 นางสาวสมใจ ภูครองทุ่ง   กรรมการ 
  5.3 นางสาวปนัดดา สังข์ศรีแก้ว   กรรมการ 
  5.4 นางสาวปวีณา ขันธ์ศิลา   กรรมการ 
  5.5 นางสาวประภาพร หนองหารพิทักษ์  กรรมการ 
  5.6 นางสาววรรณธิดา ยลวิลาศ   กรรมการและเลขานุการ 
 6. หลักสูตรครุศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาภาษาอังกฤษ 
  6.1 นายสุริยาวุธ สุวรรณบุบผา   ประธานกรรมการ 
  6.๒ Ms.Nguyen Thi Thuy Loan  กรรมการ 
  6.๓ Mr.Francisco Garcia   กรรมการ 
  6.๔ นางสาวนฤตา  หงษ์ษา   กรรมการ 
  6.๕ นายปานปั้น  ปลั่งเจริญศร ี   กรรมการ 
                     6.๖ นายนนัทณัฏฐ์ เวียงอินทร์                    กรรมการและเลขานุการ 

7. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวชิาบรหิารการศึกษา 
  7.1 นายธีระ ภูดี     ประธานกรรมการ 
  7.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมสันทิ์ ขจรปญัญาไพศาล กรรมการ 
  7.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมร มะลาศร ี  กรรมการ 
  7.๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุขชัย  เจริญไวยเจตน์ กรรมการ 
  7.๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศักดิ์สิทธิ์ ฤทธิลัน  กรรมการและเลขานุการ 
ภาระหน้าทีแ่ละความรบัผิดชอบ 
 1. ก าหนดแนวทางและวางแผนการด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร 
 2. บริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และหน่วยงานอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องก าหนดไว ้
 3. จัดท ารายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ผ่านระบบ CHE QA Online หรือระบบที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 
          ๔. จัดท าระบบและกลไกที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสตูร 
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 ๕. ด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ทุกปีการศึกษา และจัดส่งรายงานผล
การประเมินให้กับคณะ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะและมหาวิทยาลัย 
 ๖. ปรับปรุงและพัฒนาผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการโดยการจัดท า
แผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) 
 ๗. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพที่คณะมอบหมาย 

 ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้
เกิดผลดีและประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 

                สั่ง  ณ  วันที่  ๘  เดือน  พฤศจกิายน  พ.ศ. 256๒ 

 
  (นายอมร  มะลาศร)ี 

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 
ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ 

 

 

 


