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ค าน า 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริม
สนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยคณะศึกษาศาสตร์และ
นวัตกรรมการศึกษา ได้ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยมีการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง 
คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ปีการศึกษา 2563 (วงรอบ 1 มิถุนายน 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 
2564) เพื่อรับการประเมินจากคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ซ่ึ งการจัดท ารายงานการ
ประเมินตนเอง ประกอบไปด้วยตัวบ่งชี้ท่ีก าหนดตามเกณฑ์ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม 

รายงานการประเมินตนเองฉบับนี้เกิดขึ้นจากการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร 
คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ คณะฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานการ
ประเมินตนเองฉบับนี้จะเป็นเอกสารส าคัญท่ีแสดงถึงการมีคุณภาพตามมาตรฐานในการจัดการศึกษา อันจะ
น าไปสู่การสร้างความเชื่อมั่นให้กับคณะต่อไป 
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ส่วนที่ 1 

ส่วนน า 
 
1. บทสรุปผู้บริหาร  
 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ใน 5 องค์ประกอบ 18 ตัวบ่งชี้ มีการด าเนินงานระดับดีมาก (4.53 คะแนน) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายมาตรฐานพบว่ามีมาตรฐานท่ีมีการด าเนินงานระดับดี 2 มาตรฐาน (มาตรฐานท่ี 1 ด้าน
ผลลัพธ์ผู้เรียน (4.47 คะแนน) มาตรฐานท่ี 2 ด้านการวิจัยและนวัตกรรม (4.43 คะแนน) ระดับดีมาก 3 
มาตรฐานคือ มาตรฐานท่ี 3 ด้านการบริการวิชาการ (5.00 คะแนน)  มาตรฐาน ท่ี 4 ด้านศิลปวัฒนธรรมและ
ความเป็นไทย (5.00 คะแนน) และมาตรฐานท่ี 5 ด้านการบริหารจัดการ (4.63 คะแนน) เมื่อวิเคราะห์ตามมิติ
ระบบประกันคุณภาพ พบว่า ผลการด าเนินงานด้านปัจจัยน าเข้ามีการด าเนินงานระดั บดี กระบวนการและ
ผลลัพธ์มีการด าเนินงานระดับดีมาก ส าหรับการด าเนินงานระดับหลักสูตรท่ีคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรม
การศึกษา รับผิดชอบโดยรวม 7 หลักสูตร มีผลการด าเนินงานระดับดี ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.85 คะแนน และเมื่อ
พิจารณารายหลักสูตร พบว่า หลักสูตรท่ีมีระดับคุณภาพดีมีจ านวนท้ังส้ิน 7 หลักสูตร  
 

2. ชื่อหน่วยงาน ที่ต้ัง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ 

2.1 ประวัติความเป็นมา 
       คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา  เดิมคือ คณะครุศาสตร์ จัดตั้งขึ้นตามมติสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2558 ได้มีพระราชบัญญัติจัดตั้งมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  ขึ้น 
และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 132 ตอนท่ี 86ก เมื่อวันท่ี 8 กันยายน 2558 โดยรวมมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาฬสินธุ์ ตามกฎหมายว่าด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขต
กาฬสินธุ์ ตามกฎหมายว่าด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลมาจัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ตาม
พระราชบัญญัตินี้มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณในสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและในปี พ.ศ. 2561 ได้มีการประกาศกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการ
ในมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 35 ตอนท่ี 69 ก 
ลงวันท่ี 13 กันยายน 2561 จึงได้เปล่ียนมาเป็นคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา จนถึงปัจจุบัน 
 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ตั้งอยู่ ณ อาคาร 1 (อาคารเรียนรวม) และมีหน่วยงาน
ภายในคณะดังนี้ 
  1. ส านักงานคณบดีเป็นหน่วยงานท่ีสนับสนุนการเรียนการสอนของวิทยาลัยท าหน้าท่ีรับผิดชอบ 
งานบริหารและวางแผนงานบริการการศึกษาและวิจัยงานพัฒนานักศึกษา 
  2. สาขาวิชา เป็นหน่วยงานทางวิชาการท าหน้าท่ีรับผิดชอบ ด้านการจัดการเรียนการสอน และ
วางแผนการบริหารงานในสาขาวิชา ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ของหลักสูตรและ ปณิธานของมหาวิทยาลัย 
ให้แบ่งส่วนงานเป็นการภายในเพ่ือบริหารหลักสูตรและการสอนในรูปสาขาวิชา    
 
 
 
 
 
 



 

 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา เปิดสอนในสาขาวิชาท่ีครอบคลุม ด้านการศึกษา ในปัจจุบัน
นี้มีการจัดการศึกษาในระดับปริญญาโท 1 หลักสูตร คือหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา) มีนักศึกษารวมท้ังส้ิน 58 คน และเปิดสอนในระดับปริญญาตรีหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 6 
สาขาวิชา คือ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป มีนักศึกษารวมท้ังส้ิน 1,547 คน มีคณาจารย์        
สายผู้สอน จ านวน 48 คน  มีผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการจ านวน 16 คน มีข้าราชการ/คณาจารย์/พนักงาน/
ลูกจ้างท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุน รวม  61 คน ด้านงบประมาณปี 2563 ดังนั้น  คณะศึกษาศาสตร์และ
นวัตกรรมการศึกษา มีความพร้อมในด้านกายภาพ บุคลากร  การบริหารจัดการ เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา 
ให้มีความโดดเด่น และเป็นท่ียอมรับของสังคม 

3. ปรัชญา ปณิธาน เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ 
3.1 ปรัชญา ครูเก่ง ครูดี ครูมีความสุข 

 
3.2 วิสัยทัศน์ 

 
เป็นศูนย์กลางการผลิตบัณฑิต พัฒนาวิชาชีพครู และสร้างสรรค์นวัตกรรมการศึกษา
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการ
เปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21  
 

3.3 พันธกิจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.4 อัตลักษณ์
บัณฑิต 

1. ผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ และมาตรฐานท่ี
เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง มีความรู้คู่คุณธรรม มีความใฝ่เรียนรู้ ส านึกใน
ความเป็นไทย และมีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น รองรับกระแสการเปล่ียนแปลง
ของโลกศตวรรษท่ี 21 
2. ศึกษา วิจัย และพัฒนานวัตกรรมการศึกษาเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางการวิชาการ
บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล 
3. บริการวิชาการและวิชาชีพครู เป็นศูนย์กลางและแหล่งเรียนรู้ทางวิชาชีพตลอดชีวิต 
4. ทะนุบ ารุงศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬา 
5. ด าเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมและสืบสานโครงการ
อันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริ 
6. ส่งเสริมการจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 
 
เป็นบุคคลผู้เรียนรู้   ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็ง  และ
มีจิตวิญญาณความเป็นครู 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
3.5 ผลการวิเคราะห์สถานภาพขององค์กร (SWOT Analysis) 
 3.5.1 จุดแข็ง (S: STRENGTH) 
 1) บุคลากรส่วนใหญ่อยู่ในช่วงวัยหนุ่มสาว มีความรู้ความสามารถ และพร้อมท่ีจะปรับตัวเข้ากับการ
เปล่ียนแปลงของสังคมโลก มีความรักสามัคคีและรวมเป็นหนึ่งเดียว  
 2) เป็นองค์กรขนาดเล็กท่ีมีความพร้อมท่ีจะเปล่ียนแปลง  

  3) มีงบประมาณเพียงพอและเหมาะสมในการขับเคล่ือนและพัฒนาคณะ   
  4) มีจ านวนนักศึกษาเป็นไปตามแผนการรับนักศึกษา 

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

  1) สัดส่วนของบุคลากรท่ีมีต าแหน่งทางวิชาการและส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกค่อนข้างต่ า 
            2) สัดส่วนระหว่างจ านวนอาจารย์ต่อนักศึกษาในปัจจุบันไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของคุรุสภา 
           3) วัสดุอุปกรณ์และส่ิงสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู้ไม่เพียงพอ และมีสภาพท่ี  
ไม่พร้อมต่อการใช้งาน 
 4) สภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์บริเวณคณะไม่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 5) บุคลากรจ านวนประมาณร้อยละ 30 มีสถานภาพทางต าแหน่งเป็นลูกจ้างชั่วคราว 
 3.5.3 โอกาส (O: OPPORTUNITY) 

 1) ผู้ปกครองและสังคมไทยให้การยอมรับและมีค่านิยมในเชิงบวกต่อวิชาชีพครู 
 2) รัฐบาลมีนโยบายปรับเปล่ียนการผลิตครูจาก 5 ปี เป็น 4 ปี 
 3) รัฐบาลส่งเสริมการเรียนสายอาชีพหรืออาชีวะมากขึ้น ส่งผลให้มีความต้องการครูระดับอาชีวะ
มากขึ้น 
 4) นโยบายรัฐบาลในการขับเคล่ือนสู่ไทยแลนด์ 4.0 เป็นโอกาสให้คณะต้องผลิตบัณฑิตวิชาชีพครู
เพื่อตอบสนองทิศทางของประเทศเพิ่มขึ้น 
 5) ความเป็นคณะหนึ่งในมหาวิทยาลัยท้องถิ่นและใกล้บ้านท าให้ค่าใช้จ่ายของนักศึกษาไม่สูงมาก 
 6)  คณะมีเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานทางการศึกษาในท้องถิ่น 
 3.5.4 อุปสรรค (T: TREAT) 

  1) นโยบายการผลิตและพัฒนาวิชาชีพครูมีการเปล่ียนแปลงบ่อยมากเกินไป 
 2) ค่านิยมของผู้เรียนและผู้ปกครองท่ีมุ่งเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยท่ีมีชื่อเสียง ส่งผลให้คณะยัง
ไม่ได้เด็กเก่งและดีมาเรียน 
 3) ครูและบุคลากรทางการศึกษามีค่านิยมและเชื่อมั่นต่อมหาวิทยาลัย ในคณะท่ีมีชื่อเสียงเพื่อร่วม
พัฒนาวิชาชีพตนเอง  

 4) อัตราท่ีเปิดสอบบรรจุครูผู้ช่วยในแต่ละปีมีจ านวนน้อยเมื่อเทียบกับบัณฑิตครูท่ีส าเร็จ      
การศึกษา 
 

 

 

 

 

   



 

4. โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหาร 

การแบ่งส่วนราชการในคณะ  คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา  

          
คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 

   
คณะกรรมการประจ าคณะ 

          (คณบดี) 
      

                  
              

  
      

    
 

   คณะกรรมการบริหารคณะ       
  

           
   

              
           

              
  

           
       

                            
     

     
งานบริหารและวางแผน 

   
งานพัฒนานักศึกษา 

   
งานบริการ

การศึกษาและวิจัย    

     
(รองคณบดี) 

   
(รองคณบดี) 

   
(รองคณบดี) 

   
       

  
      

  
      

  
    

       
                              

    

     
ส านักงานคณบดี 

       
สาขาวิชา

การศึกษาปฐมวัย  
  

สาขาวิชาบริหาร
การศึกษา 

     
(หัวหน้า) 

       
(หัวหน้าสาขาวิชา)     

(หัวหน้า
สาขาวิชา) 

       
  

             
  

    

  
                    

    
สาขาวิชา

คอมพิวเตอร์  
  

    

งานบริหารและวางแผน 
 

งานบริการการศึกษาและ
วิจัย  

งานพัฒนานักศึกษา 
  

(หัวหน้าสาขาวิชา)     
    

(หัวหน้างาน) 
 

(หัวหน้างาน) 
 

(หัวหน้างาน) 
       

  
    

  1. งานธุรการและงานสาร
บรรณ 

 
  1. งานหลักสูตร 

 

  1. งานทุนการศึกษาและงา
แนะแนวอาชีพ 

  

สาขาวิชาภาษาไทย 

 
  

      2. งานแผนและ
งบประมาณ 

 
  2. งานจัดการเรียนการสอน 

 

  2. งานกิจการนักศึกษาและ
งานสโมสรนักศึกษา 

  

(หัวหน้าสาขาวิชา) 
    

    
  3. งานการเงินและบัญช ี

 

  3. งานทะเบียนและสถิติ
นักศึกษา 

 

  3. งานศิษย์เก่าสัมพันธ์และ
งานสวัสดิการนักศึกษา 

  
    

 
  

    
  4. งานพัสดุและสินทรพัย์ 

 
  4. งานบริการการศึกษา 

 

  4. งานศิลปวัฒนธรรมและ
การกีฬา 

  

สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ 

 
  

    
  5. งานบริหารบุคคล 

 

  5. งานผลงานทางวิชาการ
และงานวิจัย 

       

(หัวหน้าสาขาวิชา) 
    

      6. งานประชาสัมพันธ์
และสื่อสารองค์กร 

 

  6. งานบริการวิชาการและ
งานพัฒนานวัตกรรม 

       
    

 
  

      7. งานอาคารสถานที่และ
โสตทัศนูปกรณ์ 

 

  7. งานประกันคุณภาพ
การศึกษา 

       

สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ 

 
  

      8. งานควบคุมภายในและ
บริหารความเสี่ยง 

 

  8. งานฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู 

       

(หัวหน้าสาขาวิชา) 
    

    
     

  9. งานโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น 
       

    
 

  
    

     
  10. งานแนะแนวการศึกษา 

       

สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ท่ัวไป 

 
  

    
     

  11. งานบัณฑิตศึกษา 
       

(หัวหน้าสาขาวิชา)   
      

 

 

 

 

 

 



 

 

5. รายชื่อผู้บริหารและกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน 
1) ผศ.ดร.อมร  มะลาศรี  คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 
2) ผศ.ดร.ศักดิ์สิทธิ์  ฤทธิลัน รองคณบดีงานบริหารและวางแผน 
3) ผศ.อนุชา  พิมศักดิ์  รองคณบดีงานบริการการศึกษาและวิจัย 
4) ดร.ปัญญา  เถาว์ชาลี     รองคณบดีงานพัฒนานักศึกษา 
5) นางสาวนคินทร พัฒนชัย  ผู้ช่วยคณบดีงานบริหารและวางแผน 
6) ดร.ปวีณา ขันธ์ศิลา  ผู้ช่วยคณบดีงานบริการการศึกษาและวิจัย 
7) นายธีรภัทร สินธุเดช  ผู้ช่วยคณบดีงานพัฒนานักศึกษา 
8) ดร.ธีระ  ภูดี   หัวหน้าสาขาวิชาสหวิทยาการและนวัตกรรมการศึกษา 
9) ผศ.ดร.อนุชา  พิมศักดิ์     หัวหน้าสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

                   10) นายวัชรวร  วงศ์กัณหา  หัวหน้าสาขาวิชาภาษาไทย 
                   11) นายนันทณัฎฐ์ เวียงอินทร์      หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
                   12) ผศ.ดร.สวียา  สุรมณี  หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 
                   13) ผศ.ดร.ชุลิดา  เหมตะศิลป์ หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป 
                   14) ดร.ปนัดดา  สังข์ศรีแก้ว  หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์  

 
6. การจัดการศึกษา 

 

   6.1 หลักสูตรท่ีเปิดสอนในระดับปริญญาตรี จ านวนท้ังส้ิน 6 หลักสูตร 
 

ตารางที่ 1.1 รายชื่อหลักสูตรท่ีเปิดสอนในปัจจุบัน ปีการศึกษา 2563 
ล าดับ

ที ่
ระดับปริญญา ช่ือปริญญา ช่ือหลักสูตร/สาขาวิชา 

ลักษณะ
หลักสูตร* 

1 ระดับปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต ค.บ. การศึกษาปฐมวัย ภาษาไทย 
2 ระดับปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต ค.บ. คอมพิวเตอร์ ภาษาไทย 
3 ระดับปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย 
4 ระดับปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต ค.บ. คณิตศาสตร์ ภาษาไทย 
5 ระดับปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป ภาษาไทย 
6 ระดับปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย 

  
  6.2 หลักสูตรท่ีเปิดสอนในระดับปริญญาโท มีจ านวนท้ังส้ิน  1 หลักสูตร 
 

ตารางที่ 1.2 รายชื่อหลักสูตรท่ีเปิดสอนในปัจจุบัน ปีการศึกษา 2563 
ล าดับ

ที ่
ระดับปริญญาโท ช่ือปริญญา ช่ือหลักสูตร/สาขาวิชา 

ลักษณะ
หลักสูตร 

1 ระดับปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต ค.ม. การบริหารการศึกษา ภาษาไทย 

 

   
  

      



 

     6.3 จ านวนนักศึกษา 

 6.3.1 จ านวนนักศึกษาในปัจจุบัน ปีการศึกษา 2563 ระดับปริญญาตรี จ าแนกตามสาขาวิชา/
หลักสูตร 

          ตารางที่ 1.3 จ านวนนักศึกษาในปัจจุบัน ปีการศึกษา 2563  

 

ล าดับที่ ช่ือหลักสูตร/สาขาวิชา 
จ านวนนักศึกษา 

ปีการศึกษา 2563 รวมจ านวน
นักศึกษา 

ภาคปกติ ภาคพิเศษ 
1 ค.บ. การศึกษาปฐมวัย 303 - 303 
2 ค.บ. ภาษาไทย 298 - 298 
3 ค.บ. คณิตศาสตร์ 293 - 293 
4 ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป 243 - 243 
5 ค.บ. คอมพิวเตอร์ 141 - 141 
6 ค.บ. ภาษาอังกฤษ 269 - 269 

 
รวม 1,547 - 1,547 

   *ข้อมูลจากงานบริการการศึกษาและวิจัย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ณ เดือนกรกฎาคม 2564 
 

          ตารางที่ 1.4 จ านวนนักศึกษาในปัจจุบันปีการศึกษา 2563 ระดับปริญญาโท จ าแนกตามหลักสูตร/  
                           สาขาวิชา 

ล าดับ
ที ่

ช่ือหลักสูตร/สาขาวิชา 
จ านวนนักศึกษา 

ปีการศึกษา 2563 
รวมจ านวน
นักศึกษา 

ภาคปกติ ภาคพิเศษ 
1 ค.ม. บริหารการศึกษา - 58 58* 

รวม - 58 58* 
    *ข้อมูลจากงานบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ณ เดือนกรกฎาคม 2564 
  

จ านวนนักศึกษาในปัจจุบัน ปีการศึกษา 2563 ทุกระดับการศึกษา ทุกหลักสูตร/สาขาวิชาท่ีเปิดสอน
ในคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ รวมท้ังส้ิน 1,605 คน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

6.4 จ านวนบุคลากร    

 6.4.1 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา  มีจ านวนบุคลากรในปัจจุบัน รวมท้ังส้ิน 61 คน ซ่ึง
สามารถจ าแนกประเภทบุคลากรได้ดังนี้ 
 

ตารางที่ 1.5 จ านวนบุคลากร จ าแนกตามประเภทบุคลากร  
 

จ าแนกตามประเภทบุคลากร 
ประเภทบุคลากร  สายวิชาการ สายสนับสนุน  รวมบุคลากร 

ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 7 -  7 
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 34 4  38 
พนักงานราชการ  - 2  2 
ลูกจ้างชั่วคราว )เงินรายได้(  7 7  14 
ลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ -  -  - 

รวมบุคลากรทั้งสิ้น 48 13  61 
       

    
   



 

8. จ านวนอาจารย์และบุคลากร 
 
          ตารางที่  1.6 รายชื่ออาจารย์ประจ าคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา   ประจ าปีการศึกษา 2563  
  

ท่ี ชื่อ-สกุล 
ต าแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 

อาจารย์ ผศ. รศ. ศ. ปริญญาเอก ปริญญาโท น้อยกว่า 6 เดือน 6-9 เดือน มากกว่า  9 เดือน 

1 ผศ.ดร.อมร มะลาศรี          

2 ผศ.ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ฤทธิลัน          

3 ดร.ธีระ  ภูดี          

4 ดร.สุพจน์ ดวงเนตร          

5 ดร.นิติยา  ค้อไผ่          

6 ผศ.ดร.คมสันท์ิ ขจรปัญญาไพศาล          

7 นายมนชาย ภูวรกิจ          

8 นายธีรภัทร สินธุเดช          

9 นายธนัญชัย เฉลิมสุข          

10 ดร.ปัญญา เถาว์ชาลี          

11 ผศ.ดร.อนุชา พิมศักดิ์          

12 ผศ.ดร.สายหยุด ภูปุย          

13 ดร.แจ่มจันทร์ ณ กาฬสินธุ์          

14 ผศ.นาตยา หกพันนา  
        

15 ผศ.ณิชาภาท์ กันขุนทศ          

16 ผศ.วรนุช นิลเขต  
        

17 นางสาวชนิดา พันธุ์โสภณ          

18 นายธีรชาติ น้อยสมบัติ          



 

ท่ี ชื่อ-สกุล 
ต าแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 

อาจารย์ ผศ. รศ. ศ. ปริญญาเอก ปริญญาโท น้อยกว่า 6 เดือน 6-9 เดือน มากกว่า  9 เดือน 

19 นายนันทณัฎฐ์ เวียงอินทร์          

20 นางเยาวเรศ รัตนธารทอง          

21 ผศ.ดร.ชุลิดา  เหมตะศิลป์  
        

22 ผศ.คมกริช ทองนาค  
        

23 นายวัชรวร วงศ์กัณหา          

24 ผศ.ดร.อัญญปารย์ ศิลปนิลมาลย์          

25 ดร.ลาวัณย์ ดุลยชาติ          

26 ผศ.ดร.สวียา สุรมณี  
        

27 นางสาวนคินทร พัฒนชัย          

28 ว่าท่ีร้อยตรีสุรจักษ์ พิริยะเชิดชูชัย          

29 นายรศรงค์ พัฒนาอนุสรณ์          

30 ผศ.ดร.ปนัดดา สังข์ศรีแก้ว          

31 นางสาวสมใจ ภูครองทุ่ง          

32 ผศ.สุวรรณวัฒน์ เทียนยุทธกุล          

33 ผศ.วรรณธิดา ยลวิลาศ  
        

34 ดร.ปวีณา ขันธ์ศิลา          

35 นายวทัญญู แก้วสุพรรณ          
36 นายอังคาร อินทนิล          
37 ผศ.ดร.ทิพย์อุบล  ทิพเลิศ  

        
38 นายปนพงศ์ งามมาก          

39 นางสาวประภาพร หนองหาร
พิทักษ์ 

         



 

ท่ี ชื่อ-สกุล 
ต าแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 

อาจารย์ ผศ. รศ. ศ. ปริญญาเอก ปริญญาโท น้อยกว่า 6 เดือน 6-9 เดือน มากกว่า  9 เดือน 

40 นางสาวศศิธร แสนพันดร          

41 นายตะวัน ทองสุข          

42 ดร.วิศรุต  พยุงเกียรติคุณ          

43 นางสาวสุทธภา อินทรศิลป์          

44 นางสาวนฤตา หงษ์ษา          

45 นายปานป้ัน ปล่ังเจริญศรี          

46 นางสาวสุกานดา พันตาเอก          
47 นางสาวพัทฐรินทร์ โลหา          
48 นางสาวจ าลองลักษณ์ เสียงสนั่น          
รวม 32 16  - - 18 30 - - 48  

                                                                                                                          รวมทั้งสิ้น 48 คน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
          ตารางที่  1.7 รายชื่อบุคลากรสายปฏิบัติการ ประจ าคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา   ประจ าปีการศึกษา 2563  
 

ท่ี ชื่อ-สกุล 
ต าแหน่ง วุฒิการศึกษา ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 

พนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา 

พนักงาน
ราชการ 

ลูกจ้างชั่วคราว 
(เงินรายได้) ปริญญาโท ปริญญาตรี น้อยกว่า 6 เดือน 6-9 เดือน มากกว่า  9 เดือน 

1 นางสาวสุพรรษา ผาสุก         

2 นางสาวภารดี จันทร์ลอย         

3 ว่าท่ี ร้อยตรีหญิงวรพัทธนันท์ ศรีสูงเนิน         

4 นางสาวปนัดดา  ดวงเพชรแสง         

5 นางธนิกานต์  วินิจ         

6 นางสาวปิยนุช เก้ียนมา  
       

7 นางสาววิรัชดา พรมค าบุตร         

8 นายสัณห์  แทบผล         

9 นายจิรพงษ์ กาแก้ว         

10 นายอนุชิต  ค าหินกอง         

11 นางสาวจีรวรรณ  ค าวาริห์         
12 นางสาวปิยะพร  คล้ายนิล         
13 นางสาวนิตยา  บุญนามน         

รวม 
 

4 2 7 3 10 - - 13  

                                                                                                                          รวมทั้งสิ้น 13 คน 



 

 
ส่วนที่ 2 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 

การประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน 5 มาตรฐาน 18 ตัวบ่งชี้ ตามคู่มือการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557  ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) และตัวบ่งชี้ใหม่ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ โดยใช้เกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ในกลุ่ม ข ซ่ึงเป็นสถาบันท่ี
เน้นระดับปริญญาตรี มีคะแนนเต็ม 5 คะแนน 
 ผลการประเมินตนเองของคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา พบว่าได้ด าเนินการตามภารกิจ
ของสถาบัน  ท้ัง 4 ด้านอย่างครบถ้วน โดยมีผลการประเมินท้ัง 5 มาตรฐาน อยู่ในระดับดีมาก มีค่าคะแนน 
เท่ากับ 4.75 รายละเอียด ผลการประเมินแต่ละมาตรฐาน ดังนี้ 

มาตรฐาน 

ผลประเมินตามเกณฑ์  
 
 

   
คะแนน 

 

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

มาตรฐานท่ี 1 ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน  4.47 การด าเนินงานระดับดี 
มาตรฐานท่ี 2 ด้านการวิจัยและนวัตกรรม 4.43 การด าเนินงานระดับดีมาก 
มาตรฐานท่ี 3 ด้านการบริการวิชาการ 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 
มาตรฐานท่ี 4 ด้านศิลปวัฒนธรรมและ
ความเป็นไทย 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 
มาตรฐานท่ี 5 ด้านการบริหารจัดการ 4.63 การด าเนินงานระดับดีมาก 

เฉลี่ย 5 มาตรฐาน 4.70 การด าเนินงานระดับดีมาก 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



 

มาตรฐานที่ 1 ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน 
 

 พันธกิจท่ีส าคัญท่ีสุดของมหาวิทยาลัย คือ การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้
ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรท่ีก าหนด และสอดคล้องกับมาตรฐานการ
อุดมศึกษา พ.ศ. 2561 ใน 3 ประเด็น คือ 1) เป็นบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถ และความรู้รอบด้านต่างๆใน
การ สร้างสัมมาอาชีพ ความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม มีทักษะในการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต โดยเป็นผู้มีคุณธรรม ความเพียร มุ่งมั่น มานะ บากบ่ัน และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ 2) 
เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม มีทักษะศตวรรษท่ี 21 มีความสามารถในการ บูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ เพื่อ
พัฒนาหรือแก้ไขปัญหาสังคม มีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการ รู้เท่าทันการเปล่ียนแปลงของสังคมและ
ของโลก  สามารถสร้างโอกาสและเพิ่มมูลค่าให้กับตนเอง ชุมชน สังคม และประเทศ และ 3) เป็นพลเมืองท่ี
เข้มแข็ง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม ยึดมั่นในความถูกต้องรู้คุณค่าและรักษ์ความเป็นไทย ร่วมมือรวมพลัง
เพื่อสร้างสรรค์การพัฒนาและเสริมสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืนท้ังในระดับครอบครัว ชุมชน สังคม และประชาคม
โลก โดยผู้เรียนต้องมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของคณะ และสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง
กับการผลิตบัณฑิต เพื่อมุ่งเน้นเป้าหมายการจัดการศึกษา ท่ีผลการเรียนรู้ของนักศึกษาซ่ึงเป็นการประกัน
คุณภาพ บัณฑิตท่ีได้รับคุณวุฒิแต่ละคุณวุฒิและส่ือสารให้สังคม ชุมชน รวมท้ังหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องต่าง ได้
เชื่อมั่นถึงคุณภาพบัณฑิตเป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ในผลลัพธ์การเรียนรู้ในแต่ละหลักสูตร คุณภาพบัณฑิตในแต่
ละหลักสูตรจะสะท้อนไปท่ีคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยพิจารณา
จากผลการ บริหารหลักสูตรโดยรวม ผลลัพธ์การเรียนรู้ การมีงานท า และคุณภาพผลงานวิจัยของนักศึกษา
และผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในปีการศึกษานั้นๆโดยผลลัพธ์ผู้เรียนจะพิจารณาได้จากตัวบ่งชี้ 
ดังต่อไปนี้  
 
ตัวบ่งชี้ จ านวน 7 ตัวบ่งชี้ คือ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1  ผลการบริหารหลักสูตรโดยรวม (ตัวบ่งชี้ของสกอ.ท่ี 1.1 ระดับคณะ)  
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2 การส่งเสริมทักษะความสามารถด้านการส่ือสารภาษาและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตามอัตลักษณ์ของบัณฑิตคณะ (ตัวบ่งชี้ใหม่) 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.3  การส่งเสริมทักษะความรู้ความสามารถด้านสมรรถนะดิจิ ทัลตามเกณฑ์ ท่ี

มหาวิทยาลัยก าหนด (ตัวบ่งชี้ใหม่) 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.4  ผลงานนักศึกษาท่ีมีผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม      

หรือโครงงาน (ตัวบ่งชี้ใหม่)                      
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.5  นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายท่ีมีคุณลักษณะเป็นผู้ประกอบการ (ตัวบ่งชี้ใหม่) 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.6 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรีของคณะ (ตัวบ่งชี้ของสกอ. 

ท่ี 1.5 ระดับคณะ) 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.7 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ตัวบ่งชี้ใหม่) 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1.  ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม  (ตัวบ่งชี้ของสกอ.ท่ี 1.1 ระดับคณะ) 

ชนิดของตัวบ่งชี้  ผลลัพธ์ 

การคิดรอบปี  ปีการศึกษา   

ค าอธิบายตัวบ่งชี้   
 ผลการด าเนินการของทุกหลักสูตรในคณะซ่ึงสามารถสะท้อนคุณภาพของบัณฑิตในหลักสูตรท่ีคณะ
รับผิดชอบ 

เกณฑ์การประเมิน  
ค่าเฉลี่ยของระดับคุณภาพของทุกหลักสูตรท่ีคณะรับผิดชอบ 

สูตรการค านวณ  

คะแนนท่ีได้ = 
 ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร  
 จ านวนหลักสูตรท้ังหมดท่ีคณะรับผิดชอบ  

 
หมายเหตุ :  

- หลักสูตรท่ีได้ รับการรับรองโดยระบบอ่ืน  ๆ ตามท่ีคณะกรรมการประ กันคุณภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษาเห็นชอบ ไม่ต้องน าคะแนนการประเมินของหลักสูตรนั้นมาค านวณในตัวบ่งชี้นี้แต่ต้อง
รายงานผลการรับรองตามระบบนั้น ๆ ในตัวบ่งชี้นี้ให้ครบถ้วน 

- ในการค านวณค่าคะแนน หากหลักสูตรใช้ระบบอ่ืนท่ีไม่ใช่ของ สกอ. ไม่ต้องน ามาค านวณท้ังตัวตั้ง
ตัวหาร 

- ทุกหลักสูตรท่ีมีการจัดการเรียนการสอน (แม้ว่าจะเป็นหลักสูตรท่ีขอปิดด าเนินการแล้วแต่ยังมี
นักศึกษาคงค้างอยู่) ให้น ามาค านวณด้วยท้ังตัวตั้งและตัวหาร โดยเฉพาะตัวบ่งชี้ท่ีเก่ียวข้องเท่านั้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
รายละเอียดผลการค านวณ 

เกณฑ์การประเมิน 

ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน () 

ไม่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน () 

คะแนน 
ประเมิน
หลักสูตร 

การด าเนินการ หลักฐาน 

ระดับปริญญาตรี 
1. หลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย 

 3.94 

หลักสูตร 
ครุศาสตรบัณฑิต
ทุกหลักสูตรได้

ด าเนินการ 
รับการ 

ประเมินการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาตาม

วงรอบ 
 
 
  

คศน. 1.1-1-1 รายงานผล
การประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน หลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย 

2. หลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ 

 3.94 คศน. 1.1-1-2 รายงานผล
การประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน หลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ 

3. หลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาไทย 
 

 3.94 คศน. 1.1-1-3 รายงานผล
การประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน หลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา
ภาษาไทย 

4. หลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ 
 

 3.25 คศน. 1.1-1-4 รายงานผล
การประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน หลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ 

5. หลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ท่ัวไป 

 4.12 คศน. 1.1-1-5 รายงานผล
การประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน หลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ท่ัวไป 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

เกณฑ์การประเมิน 

ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน () 

ไม่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน () 

คะแนน 
ประเมิน
หลักสูตร 

การด าเนินการ หลักฐาน 

ระดับปริญญาตรี 
 
6. หลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ 
 

 
 

 
3.94 

 

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

ระดับบัณฑิตศึกษา 
1. หลักสูตรครุศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาวิชา
บริหารการศึกษา 

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

คะแนนรวมทุกหลักสูตร 26.96 คะแนน 
จ านวนหลักสูตรทั้งหมดที่คณะรับผิดชอบ 7 หลักสูตร 

                                                                                          คะแนนที่ได้ 3.85 คะแนน 
 
ผลการประเมินตนเอง 

ผลการประเมิน 
ปีที่แล้ว 

เป้าหมาย 

 

คะแนนประเมินตนเอง 
 

บรรลุเป้าหมาย 
(,) 

เป้าหมาย 
ปีถัดไป 

2.73 4 คะแนน 3.85  คะแนน       4 คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายการหลักฐาน 
หมายเลข รายการหลักฐาน 

คศน. 1.1-1-1 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

คศน. 1.1-1-2 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 

คศน. 1.1-1-3 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทย 

คศน. 1.1-1-4 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

คศน. 1.1-1-5 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป 

คศน. 1.1-1-6 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

คศน. 1.1-1-7 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาบริหารการศึกษา 

 
ข้อสรุปผลการประเมินตนเอง 

1. จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
บางหลักสูตรมีความพร้อมในการประเมิน TQR จึงควรส่งเสริมให้มีความพร้อมด้วยการเตรียมโครงการซ้อม
ประเมิน TQR ในปีการศึกษาถัดไป 

2. จุดท่ีควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
คณะฯ ควรวิเคราะห์กิจกรรมท่ีจ าเป็นในการพัฒนาทักษะวิชาชีพ เช่น ทักษะภาษาอังกฤษ กิจกรรมการเตรียม 
ความพร้อมก่อนส าเร็จการศึกษา เพื่อให้ได้งานตรงตามอัตลักษณ์ของบัณฑิตท่ีคณะฯ ก าหนด  

3. วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 
- 
ผู้รับผิดชอบ 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : 
       1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุชา พิมศักดิ์   

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน : 
นางสาวภารดี จันทร์ลอย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1RCsmzwEMj9YLWiHWn2DP7OS80bHUq66g
https://drive.google.com/drive/folders/1RCsmzwEMj9YLWiHWn2DP7OS80bHUq66g
https://drive.google.com/drive/folders/1RCsmzwEMj9YLWiHWn2DP7OS80bHUq66g
https://drive.google.com/drive/folders/1RCsmzwEMj9YLWiHWn2DP7OS80bHUq66g
https://drive.google.com/drive/folders/1RCsmzwEMj9YLWiHWn2DP7OS80bHUq66g
https://drive.google.com/drive/folders/1RCsmzwEMj9YLWiHWn2DP7OS80bHUq66g
https://drive.google.com/drive/folders/1RCsmzwEMj9YLWiHWn2DP7OS80bHUq66g


 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2     การส่งเสริมทักษะความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย 
                                (ตัวบ่งชี้ใหม่) 

ชนิดของตัวบ่งชี้      กระบวนการ 

การคิดรอบปี  ปีการศึกษา  

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
คณะมีการส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษามีความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัย

ก าหนด โดยมีความสามารถในการพูดคุยสื่อสารได้ในชีวิตประจ าวัน  
  
เกณฑ์การประเมิน 

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

1 - 2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
 
ผลการด าเนินงาน 
ก ต ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
  1 มีแผนในการการส่งเสริม

ทักษะความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ท่ี
มหาวิทยาลัยก าหนด ท่ีมี
วัตถุประสงค์อย่างชัดเจน 
และมีตัวช้ีวัดความส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์อย่าง
ครบถ้วน 

คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษามี
แผนในการด าเนินการพัฒนาความรู้ ทักษะ 
และความสามารถใ ห้ กับนั กศึ กษาด้ าน
ภาษาอังกฤษอย่างชัดเจน บรรจุโครงการลง
ในแผนปฏิบัติราชการ (คศน. 1.2.1-1) โดย
มุ่งพัฒนาตั้งแต่ชั้นปีแรก จนถึงชั้นปีสุดท้าย 
และจัดท าแผนส่งเสริมทักษะความสามารถ
ด้านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัย
ก าหนด โดยในแผนมีตัวช้ีวัดความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์อย่างครบถ้วน โดยแบ่งเป็น
ตัวช้ีวัดรายปี เน้นการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
ซ่ึงตามแผนปฏิบัติราชการ โครงการเตรียม
ความพร้อมส าหรับนักศึกษาใหม่  คณะ
ศึกษาศาสต ร์และนวั ตกรรมการศึ กษา 
ประจ า ปีการศึ กษา 2563มีการก าหนด
ตัวช้ีวัดความส าเร็จไว้อย่างชัดเจน 
(คศน.1.2-1-2)  
 

คศน. 1.2.1-1  
แผนปฏิบัติ
ราชการ
ประจ าปี
งบประมาณ 
พ.ศ. 2563 
คศน.1.2-1-2 
โครงการ
เตรียมความ
พร้อมส าหรับ
นักศึกษาใหม่ 
คณะ
ศึกษาศาสตร์
และนวัตกรรม
การศึกษา 
ประจ าปี
การศึกษา 
2563 
 
 

  2 มีโครงการหรือกิจกรรมท่ี
ส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะ
ด้านภาษาอังกฤษใหกั้บ
นักศึกษา 

คณะมีโครงการหรือกิจกรรมท่ีส่งเสริมการ
เรียนรู้ทักษะด้านภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา
ซ่ึงบางโครงการเป็นโครงการท่ีอยู่ในแผนและ
บางโครงการเป็นโครงการนอกแผนเนื่องจาก

คศน.1.2-2-1
โครงการอบรม
พัฒนา
ความสามารถ

https://drive.google.com/file/d/1UPnkUGHfdT98JfI68VkEMgBidVPt7NU0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JI7JUEnTC8HymRKzG1Sv0l-slfdzr-ze/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fM5--Yy2YiGDkKiZInN6Uas0WNcPWrOK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fM5--Yy2YiGDkKiZInN6Uas0WNcPWrOK/view?usp=sharing


 

ก ต ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
 ต้องมีการปรับเปล่ียนการจัดโครงการตาม

สถานการณ์ปัจจุบัน 
ซ่ึงคณะมีการจัดโครงการโดยรวมดังนี้  
1. โครงการอบรมพัฒนาความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษพิชิตข้อสอบ TOEIC ของ
นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรม
การศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563  
(คศน.1.2.2-1) 
2 .โ ครง การเ ต รียม ความ พร้อม ส าห รับ
นั กศึ กษาใหม่  คณะศึ กษ าศาสต ร์แล ะ
นวัตกรรมการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2563 จัดขึ้นในระหว่างวัน ท่ี 23 – 24 
สิงหาคม 2563 ณ คณะศึกษาศาสตร์และ
นวัตกรรมการศึกษา (คศน.1.2.2-2) 
3.โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการ
ส่ือสารส าหรับนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์
และนวัตกรรมการศึกษา  (คศน.1.2.2-3) 

ทาง
ภาษาอังกฤษ
พิชิตข้อสอบ 
TOEIC ของ
นักศึกษาคณะ
ศึกษาศาสตร์
และนวัตกรรม
การศึกษา 
ประจ าปี
การศึกษา 
2563 
   
คศน. 1.2.2-2 
โครงการ
เตรียมความ
พร้อมส าหรับ
นักศึกษาใหม่ 
คณะ
ศึกษาศาสตร์
และนวัตกรรม
การศึกษา 
ประจ าปี
การศึกษา 
2563 
คศน. 1.2.2-3 
โครงการอบรม
พัฒนา
ความสามารถ
ทาง
ภาษาอังกฤษ
ของนักศึกษา
คณะ
ศึกษาศาสตร์
และนวัตกรรม
การศึกษา 

  3 มีการด าเนินงานตามแผนท่ี
ก าหนดไว้อย่างครบถ้วน 

คณะมกีารจัดโครงการหรือกิจกรรมท่ีส่งเสริม
การเรียนรู้ทักษะด้านภาษาอังกฤษให้กับ
นักศึกษาท้ังในและนอกแผนจ านวน  3 
โครงการดังนี้   
1. โครงการอบรมพัฒนาความสามารถทาง

คศน. 1.2-3-1 
โครงการอบรม
พัฒนา
ความสามารถ
ทาง

https://drive.google.com/file/d/1gGQbxL1fTpYUs_bZ_jOCcZ8hVJwuCf94/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1L_EuEGd3C6ZK-K4SrhxR6tkPl6W2vWBs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1el9hkCYKOLsuC9HwmwAEKOqUSRPFq8D3/view?usp=sharing


 

ก ต ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
ภาษาอังกฤษพิชิตข้อสอบ TOEIC ของ
นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรม
การศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563  จัดขึ้น
ระหว่างเดือน กรกฎาคม พ .ศ. 2563 – 
สิงหาคม พ.ศ. 2564 ซ่ึงปัจจุบันโครงการอยู่
ระหว่างก าลังด าเนินการจัดอบรมส าหรับ
นักศึกษา (คศน. 1.2-3-1) 
2.รายงานโครงการเตรียมความพร้อมส าหรับ
นั กศึ กษาใหม่  คณะศึ กษ าศาสต ร์แล ะ
นวัตกรรมการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2563 จัดขึ้นในระหว่างวัน ท่ี 23 – 24 
สิงหาคม 2563 ณ คณะศึกษาศาสตร์และ
นวัตกรรมการศึกษา (คศน. 1.2-3-2) 
3.โครงการอบรมพัฒนาความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์
และนวัตกรรมการศึกษา จัดขึ้นระหว่างวันท่ี 

15 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2564 ถึง วันท่ี 30 
เดือน กันยายน พ.ศ .2564 ซ่ึงปัจจุ บัน
โครงการอยู่ระหว่างก าลังด าเนินการจัดอบรม
ส าหรับนักศึกษา (คศน. 1.2-3-3) 

ภาษาอังกฤษ
พิชิตข้อสอบ 
TOEIC ของ
นักศึกษาคณะ
ศึกษาศาสตร์
และนวัตกรรม
การศึกษา 
ประจ าปี
การศึกษา 
2563  
คศน. 1.2-3-2 
รายงาน
โครงการ
เตรียมความ
พร้อมส าหรับ
นักศึกษาใหม่ 
คณะ
ศึกษาศาสตร์
และนวัตกรรม
การศึกษา 
ประจ าปี
การศึกษา 
2563 
คศน. 1.2-3-3 
โครงการอบรม
พัฒนา
ความสามารถ
ทาง
ภาษาอังกฤษ
ของนักศึกษา
คณะ
ศึกษาศาสตร์
และนวัตกรรม
การศึกษา 

  4 มีการส่งเสริมสนับสนุนให้
นักศึกษาเข้าประกวดหรือ
แข่งขัน และเข้าร่วม
กิจกรรม เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพด้าน
ภาษาอังกฤษ 

คณะมีการสนับสนุนให้สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษดังนี้ 
1.กิจกรรมละครเวทีภาษาอังกฤษ จัดขึ้นใน
วัน ท่ี 19 มีนาคม 2564 ณ ลานนาดอน 
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  (คศน. 1.2.4-1) 

คศน. 1.2.4-1 
สรุปกิจกรรม
ละครเวที
ภาษาอังกฤษ 
คศน. 1.2.4-2 
สรุปกิจกรรม

https://drive.google.com/file/d/15Not8jAdcXN4mQaF82XJLfRXy_8CjMbU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RDpNEgC6S7E1TtLDV5NORCCPenkkcr4l/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kj4BK2YWxVtop59N25nrdrJoRc4v-DO7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1q4hiusMj0T3hp4SyTRWbdWiOakN3N2TU/view?usp=sharing


 

ก ต ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
2.กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ จัดขึ้นใน วันท่ี 
31 สิงหาคม 2563 – 1 กันยายน 2563ณ 
โรงเรียนดงสวางวิทยายน  อ าเภอนามน 
จังหวัดกาฬสินธุ์ (คศน. 1.2.4-2) 

ค่าย
ภาษาอังกฤษ 
 
 

  5 มีการประเมินความส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ของแผน
และโครงการ มีการน าผล
การประเมินไปปรับปรุง
และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

กิจกรรมโครงการท่ีจัดขึ้นมีการประเมิน
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนและ
โครงการ มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุง
และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยโครงการท่ีเป็น
โครงการท่ีได้ด าเนินการตามแผนคือโครงการ
เตรียมความพร้อมส าหรับนักศึกษาใหม่ คณะ
ศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2563 ได้ด าเนินการ
ครบถ้วนตามแผนและบรรลุเป้าหมายตาม
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม มีการพัฒนาเพื่อ
วางแผนเป็นกิจกรรมท่ีเผยแพร่ศักยภาพของ
นักศึกษา และปรับปรุงกระบวนการด าเนิน
กิจกรรมโดยเน้นการบูรณาการกับการเรียน
การสอน วิจัย และบริการวิชาการมากขึ้น  
(คศน. 1.2.5-1) 
 

คศน. 1.2.5-1 
สรุปโครงการ
เตรียมความ
พร้อมส าหรับ
นักศึกษาใหม่ 
คณะ
ศึกษาศาสตร์
และนวัตกรรม
การศึกษา 
ประจ าปี
การศึกษา 
2563 
 

  6 มนีักศึกษาชั้นปีสุดท้ายท่ี
สอบผ่านเกณฑ์การสอบ
ผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ
ของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีท่ีมหาวิทยาลัย
ก าหนดอย่างน้อยร้อยละ 
70 

นักศึกษาชั้นปีท่ี 4 คณะศึกษาศาสตร์และ
นวัตกรรมการศึกษา ได้เข้าร่วมการทดสอบ
ประเมินศักยภาพทางภาษาอังกฤษของ
มหาวิทยาลัยในปีการศึกษา 2563 มาตรฐาน 
CEFR  จ านวน 272 คน มีนักศึกษาผ่าน
เกณฑ์ 36 คน คิดเป็นร้อยละ 5.81  
(คศน. 1.2.6-1)   

คศน. 1.2.6-1 
ผลประเมิน
ศักยภาพทาง
ภาษาอังกฤษ 

 

ผลการประเมินตนเอง 

ผลการประเมิน 
ปีที่แล้ว 

เป้าหมาย 

 

คะแนนประเมินตนเอง 
 

บรรลุเป้าหมาย 
 (,) 

เป้าหมาย 
ปีถัดไป 

3 

 
4 คะแนน 

 

 

4 

 

 

 

4 

 

หมายเลข รายการหลักฐาน 
คศน. 1.2.1-1 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
คศน. 1.2.1-2 โครงการเตรียมความพร้อมส าหรับนักศึกษาใหม่ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรม

https://drive.google.com/file/d/1lC-y2Am4bdRPeWvB4bAv2T-59Hj5gbWH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19Rk-M_ziewaPaTqSoCmdH4yp0E0Fsndu/view?usp=sharing


 

หมายเลข รายการหลักฐาน 
การศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 

คศน. 1.2.2-1 โครงการอบรมพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษพิชิตข้อสอบ TOEIC ของนักศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 

คศน. 1.2.2-2 
 

โครงการเตรียมความพร้อมส าหรับนักศึกษาใหม่ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรม
การศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 

คศน. 1.2.2-3 โครงการอบรมพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์และ
นวัตกรรมการศึกษา 

คศน. 1.2.3-1 โครงการอบรมพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษพิชิตข้อสอบ TOEIC ของนักศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 

คศน. 1.2-3-2 รายงานโครงการเตรียมความพร้อมส าหรับนักศึกษาใหม่ คณะศึกษาศาสตร์และ
นวัตกรรมการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 

คศน. 1.2-3-3 รายงานโครงการอบรมพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาคณะ
ศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 

คศน. 1.2.4-1 สรุปกิจกรรมละครเวทีภาษาอังกฤษ 
คศน. 1.2.4-2 สรุปกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
คศน. 1.2.5-1 สรุปโครงการเตรียมความพร้อมส าหรับนักศึกษาใหม่ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรม

การศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 
คศน. 1.2.6-1 ผลประเมินศักยภาพทางภาษาอังกฤษ 
 
ผู้รับผิดชอบ 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : 

1. ผศ.อนุชา  พิมศักดิ์ 
2. นางสาวปวีณา  ขันธ์ศิลา 

 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน : 
1. นางสาวจีรวรรณ  ค าวาริห์ 
2. นายจิรพงษ์  กาแก้ว 

       
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 



 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 การส่งเสริมทักษะความรู้ความสามารถด้านสมรรถนะดิจิทัลตามเกณฑ์                                

ที่มหาวิทยาลัยก าหนด (ตัวบ่งชี้ใหม่) 

ชนิดของตัวบ่งชี้      กระบวนการ 

การคิดรอบปี  ปีการศึกษา  

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
คณะมีการส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถด้านสมรรถนะดิจิทัลตามเกณฑ์ท่ี 

มหาวิทยาลัยก าหนด  โดยมีความรู้ความสามารถด้านสมรรถนะดิจิทัล ท้ังความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์การ
ใช้งานเบ้ืองต้นและการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปและการประยุกต์ใช้งาน 
 
เกณฑ์การประเมิน 

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

1 - 2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
 
ผลการด าเนินงาน 
กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
  

 
1 มีแผนในการ การส่งเสริมทักษะ

ความรู้ความสามารถด้าน
สมรรถนะดิจิทัลตามเกณฑ์ท่ี
มหาวิทยาลัยก าหนดท่ีมี
วัตถุประสงค์อย่างชัดเจน และมี
ตัวช้ีวัดความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์อย่างครบถ้วน 

คณะศึกษาศาสตร์และ
นวัตกรรมการศึกษามีแผนใน
การด าเนินการพัฒนาความรู้ 
ทักษะและความสามารถให้กับ
นักศึกษาด้านสมรรถนะดิจิทัล 
โดยบรรจุโครงการลงใน 
แผนปฏิบัติราชการ และจัดท า
แผนส่งเสริมทักษะความรู้
ความสามารถด้านสมรรถนะ
ดิจิทัลตามตามเกณฑ์ท่ี
มหาวิทยาลัยก าหนด  
(คศน.1.3-1) 
 

คศน.1.3-1  
แผนปฏิบัติ
ราชการประจ า
ประงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

  
 

2 มีโครงการหรือกิจกรรมท่ี
ส่งเสริมทักษะความรู้
ความสามารถด้านสมรรถนะ
ดิจิทัลให้กับนักศึกษา 

คณะมีโครงการหรือกิจกรรมท่ี
ส่งเสริมทักษะความรู้
ความสามารถด้านสมรรถนะ
ดิจิทัลให้กับนักศึกษาดังนี้ คือ 
1.โครงการเตรียมความพร้อม
นักศึกษาใหม่  
คณะศึกษาศาสตร์และ
นวัตกรรมการศึกษา  
ปีการศึกษา 2563 

คศน.1.3-2 
รายงานผลการ
ด าเนินโครงการ
เตรียมความ
พร้อมนักศึกษา
ใหม่  
คณะศึกษาศาสตร์
และนวัตกรรม
การศึกษา ปี

https://drive.google.com/file/d/10-X6JpEc0rSijcMXODu-wNjcInAGAB4x/view?usp=sharing


 

กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
(คศน.1.3-2) 
2.มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์รับทุน
จากมาตรฐานสากล ICDLเพื่อ
เตรียมความพร้อมนักศึกษาชั้น
ปีท่ี 3 ประเมินทักษะดิจิทัล
มาตรฐานสากล ICDL 
Workforce Basics เพื่อรับใบ
ประกาศนียบัตรรับรองจาก 
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การ
มหาชน) (คศน.1.3-3) 
3.โครงการทดสอบความรู้และ
ทักษะการใช้ดิจิทัล ของ
นักศึกษาชั้นปีท่ี 4 
(คศน.1.3-4 , คศน.1.3-5) 
4.โครงการอบรมและพัฒนา
สมรรถนะดิจิทัลส าหรับ
นักศึกษา มหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ์ เพื่อเข้าร่วมแข่งขัน 
ICDL Asia Digital Challenge 
2021 (คศน.1.3-6) 
 
 
 

การศึกษา 2563 
คศน.1.3-3  
ขอเรียนเชิญส่ง
นักศึกษา อาจารย์ 
และบุคลากรเข้า
ร่วมประเมิน
ทักษะดิจิทัล
มาตรฐานสากล 
ICDLWorkforce 
Basics เพื่อรับใบ
ประกาศนียบัตร
รับรองจาก 
สถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพ (องค์การ
มหาชน) ร่วมกับ
มาตรฐานสากล 
ICDL 
คศน.1.3-4  
ค าส่ังเร่ืองแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
จัดการสอบวัด
ความรู้
ความสามารถ
ด้านสมรรถนะ
ดิจิทัล 
คศน.1.3-5
เอกสาร
ประกอบการ
ประชุมชี้แจงการ
จัดสอบ 2563 
คศน.1.3-6  
ขอความ
อนุเคราะห์คณะ
ส่งนักศึกษาเพื่อ
เป็นตัวแทนคณะ
เข้าเเข่งขัน ICDL 
Asia Digital 
Challenge 
2021 

  3 มีการด าเนินงานตามแผนท่ี คณะมีการด าเนินงานตามแผน คศน.1.3-1  

https://drive.google.com/file/d/1rarkL-4rWa4DcremfOWEmHyp2o9At29T/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FoF0DwykZUK4VveX7G-2Jj0W3kg2qoAV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1PwiAwXUAjzNnq33G8tzDGS3cNGUlAJwm?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17c4nyi-gwAVJWFb8voqQGkjP-8MVQTPy/view?usp=sharing


 

กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
 ก าหนดไว้อย่างครบถ้วน (คศน.1.3-1, คศน.1.3-7) อย่าง

ครบถ้วน ได้แก่  
1.โครงการเตรียมความพร้อม
นักศึกษาใหม่ จัดโครงการ
ระหว่างวันท่ี 23-26 สิงหาคม 
2563 (คศน.1.3-2) 
2.ประเมินทักษะดิจิทัล
มาตรฐานสากล ICDL 
Workforce Basics มีการ
ประเมินระหว่างวันท่ี 14-25 
มิถุนายน 2564 (คศน.1.3-3) 
3.โครงการทดสอบความรู้และ
ทักษะการใช้ดิจิทัล ของ
นักศึกษาชั้นปีท่ี 4 จัดโครงการ
ระหว่างวันท่ี 8-9 เมษายน 
2564  
(คศน.1.3-4 , คศน.1.3-5) 
4.โครงการอบรมและพัฒนา
สมรรถนะดิจิทัลส าหรับ 
นักศึกษา มหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ์ เพื่อเข้าร่วมแข่งขัน 
ICDL Asia Digital Challenge 
2021 จัดสอบแข่งวันท่ี 29 
กรกฎาคม 2564  
(คศน.1.3-6 , คศน.1.3-8) 
 

แผนปฏิบัติ
ราชการประจ า
ประงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 
คศน.1.3-2 
รายงานผลการ
ด าเนินโครงการ
เตรียมความ
พร้อมนักศึกษา
ใหม่  
คณะศึกษาศาสตร์
และนวัตกรรม
การศึกษา ปี
การศึกษา 2563 
 
คศน.1.3-3 
ขอเรียนเชิญส่ง
นักศึกษา อาจารย์ 
และบุคลากรเข้า
ร่วมประเมิน
ทักษะดิจิทัล
มาตรฐานสากล 
ICDLWorkforce 
Basics เพื่อรับใบ
ประกาศนียบัตร
รับรองจาก 
สถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพ (องค์การ
มหาชน) ร่วมกับ
มาตรฐานสากล 
ICDL 
คศน.1.3-4 ค าส่ัง
เร่ืองแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
จัดการสอบวัด
ความรู้
ความสามารถ 
ด้านสมรรถนะ
ดิจิทัล 
คศน.1.3-5 

https://drive.google.com/drive/folders/1RzHgUk75hDvYlTLUQRHAtpGOqAyaMk8I?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rarkL-4rWa4DcremfOWEmHyp2o9At29T/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FoF0DwykZUK4VveX7G-2Jj0W3kg2qoAV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1PwiAwXUAjzNnq33G8tzDGS3cNGUlAJwm?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ZKrEtII3wCy62B6J3xt1eWHMnfAcdxMX?usp=sharing


 

กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
เอกสาร
ประกอบการ
ประชุมชี้แจงการ
จัดสอบ 2563 
คศน.1.3-6 ขอ
ความอนุเคราะห์
คณะส่งนักศึกษา
เพื่อเป็นตัวแทน
คณะเข้าเเข่งขัน 
ICDL Asia 
Digital 
Challenge 
2021 
คศน.1.3-7 
โครงการทักษะ
ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศของ
นักศึกษาคณะ
ศึกษาศาสตร์และ
นวัตกรรม
การศึกษา 
คศน.1.3-8 
รายชื่อ ICDL 
Asia Digital 
Challenge 
2021 New 5 คน 

  
 

4 มีการส่งเสริมสนับสนุนให้
นักศึกษาเข้าประกวดหรือ
แข่งขัน และเข้าร่วมกิจกรรม
การแสดงเพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพด้านสมรรถนะ
ดิจิทัล 

คณะฯ ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้า
ร่วมประกวดหรือแข่งขันเพื่อ
การพัฒนาศักยภาพด้าน
สมรรถนะดิจิทัลอย่างสม่ าเสมอ 
มีการประชาสัมพันธ์ผ่าน
เว็บไซต์คณะ เพจเฟซบุ๊กของ
คณะ-สาขาฯ เช่นการประกวด
ออกแบบเส้ือกิจกรรมของ
คณะฯ การประกวดส่ือ
สร้างสรรค์ต่าง ๆ ของ
หน่วยงานรัฐและเอกชน  
พร้อมโครงการอบรมและ
พัฒนาสมรรถนะดิจิทัลส าหรับ
นักศึกษา มหาวิทยาลัย

คศน.1.3-9 
หน้าเพจ  
คณะศึกษาศาสตร์
และนวัตกรรม
การศึกษา 
สโมสรนักศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
และนวัตกรรม
การศึกษา 
ศูนย์พัฒนาและ
ประเมินทักษะ
ดิจิทัล
มาตรฐานสากล 
ICDL 

https://www.facebook.com/EDUCATIONANDEDUCATIONAL/?__cft__%5b0%5d=AZVl2MNIBI1rjWHVtfK2_EhxOKbRsUH_GHWcmPmqKJsB1t01n2WSpOXM3mITbiECWt_yZSOv9T89H6nqS35xIxirjjlj6wQ21JFH7_rHtKFrdshj4oBEm8N65FoSMQEViEAf1zYCudNs9Tf1gVrd-1HPTzq76rSR_py65tyhyo7dsTKKYXkvhV9sHvjyi5kK-0VbQMEmnU4Hqu4cWAPE7l2wiZuyenhafjD3sTG8ZxuCkA&__tn__=-UC%2CP-y-R
https://www.facebook.com/EDUCATIONANDEDUCATIONAL/?__cft__%5b0%5d=AZVl2MNIBI1rjWHVtfK2_EhxOKbRsUH_GHWcmPmqKJsB1t01n2WSpOXM3mITbiECWt_yZSOv9T89H6nqS35xIxirjjlj6wQ21JFH7_rHtKFrdshj4oBEm8N65FoSMQEViEAf1zYCudNs9Tf1gVrd-1HPTzq76rSR_py65tyhyo7dsTKKYXkvhV9sHvjyi5kK-0VbQMEmnU4Hqu4cWAPE7l2wiZuyenhafjD3sTG8ZxuCkA&__tn__=-UC%2CP-y-R
https://www.facebook.com/EDUCATIONANDEDUCATIONAL/?__cft__%5b0%5d=AZVl2MNIBI1rjWHVtfK2_EhxOKbRsUH_GHWcmPmqKJsB1t01n2WSpOXM3mITbiECWt_yZSOv9T89H6nqS35xIxirjjlj6wQ21JFH7_rHtKFrdshj4oBEm8N65FoSMQEViEAf1zYCudNs9Tf1gVrd-1HPTzq76rSR_py65tyhyo7dsTKKYXkvhV9sHvjyi5kK-0VbQMEmnU4Hqu4cWAPE7l2wiZuyenhafjD3sTG8ZxuCkA&__tn__=-UC%2CP-y-R
https://www.facebook.com/EDUCATIONANDEDUCATIONAL/?__cft__%5b0%5d=AZVl2MNIBI1rjWHVtfK2_EhxOKbRsUH_GHWcmPmqKJsB1t01n2WSpOXM3mITbiECWt_yZSOv9T89H6nqS35xIxirjjlj6wQ21JFH7_rHtKFrdshj4oBEm8N65FoSMQEViEAf1zYCudNs9Tf1gVrd-1HPTzq76rSR_py65tyhyo7dsTKKYXkvhV9sHvjyi5kK-0VbQMEmnU4Hqu4cWAPE7l2wiZuyenhafjD3sTG8ZxuCkA&__tn__=-UC%2CP-y-R


 

กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
กาฬสินธุ์ เพื่อเข้าร่วมแข่งขัน 
ICDL Asia Digital Challenge 
2021 (คศน.1.3-9) 
 

มหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ์ 

  
 

5 มีการประเมินความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนและ
โครงการ มีการน าผลการ
ประเมิน ไปปรับปรุงและพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง 

คณะมีการประเมินความส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ คือพัฒนา
ทักษะความรู้และการใช้ดิจิทัล
ตามมาตรฐานของ ICDL มีการ
รายงานผลการด าเนินการท่ี
สะท้อนทักษะด้านดิจิทัลของ
นักศึกษาว่ายังไม่ผ่านการ
ประเมินทักษะตามมาตรฐาน
ของ ICDL มีผ่านจ านวนน้อย
มาก จึงน ามาสู่แผนพัฒนา
ทักษะด้านนี้ในปีการศึกษาหน้า
ของนักศึกษาชั้นปีท่ี 1-3 
บรรจุลงในแผนฯ ของคณะฯ  
(คศน.1.3-10) 

คศน.1.3-10
รายงานผล
ประเมิน
สมรรถนะดิจิทัล
นักศึกษาชั้นปี
สุดท้าย 
มหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ์  
ปีการศึกษา 
2563 

  
 

6 มีนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายท่ีสอบ
ผ่านเกณฑ์การสอบผ่านความรู้
ความสามารถด้านสมรรถนะ
ดิจิทัล ของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีท่ีมหาวิทยาลัย
ก าหนด อย่างน้อยร้อยละ 90 

คณะมีการประเมินความส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ คือพัฒนา
ทักษะความรู้และการใช้ดิจิทัล
ตามมาตรฐานของ ICDL มีการ
รายงานผลการด าเนินการท่ี
สะท้อนทักษะด้านดิจิทัลของ
นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ดังนี้ 
จ านวนผู้เข้าสอบท้ังหมด 324 
คน เข้าสอบ 281 คน สอบผ่าน 
81 คน คิดเป็นร้อยละ 28.83 
(คศน.1.3-10)   

คศน.1.3-10 
รายงานผล
ประเมิน
สมรรถนะดิจิทัล
นักศึกษาชั้นปี
สุดท้าย 
มหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ์ ปี
การศึกษา 2563 

 

คะแนนการประเมินตนเอง 
ผลการประเมิน 

ปีที่แล้ว 
เป้าหมาย 

 

คะแนนประเมินตนเอง 
 

บรรลุเป้าหมาย 
 (,) 

เป้าหมาย 
ปีถัดไป 

4 4 4  
5 
 

 
 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1aR1towMsTQYIePRlE0B3idXJzMYDlDRU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gNUtV1Sg8ORil9_0x10GiL11bWwjUPAm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gNUtV1Sg8ORil9_0x10GiL11bWwjUPAm/view?usp=sharing


 

รายการหลักฐาน 
หมายเลข รายการหลักฐาน 
คศน.1.3-1 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

คศน.1.3-2 
รายงานผลการด าเนินโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่  
คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ปีการศึกษา 2563 

คศน.1.3-3 
ขอเรียนเชิญส่งนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรเข้าร่วมประเมินทักษะดิจิทัล
มาตรฐานสากล ICDLWorkforce Basics เพื่อรับใบประกาศนียบัตรรับรองจาก 
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับมาตรฐานสากล ICDL 

คศน.1.3-4 
ค าส่ังเร่ืองแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการสอบวัดความรู้ความสามารถ 
ด้านสมรรถนะดิจิทัล 

คศน.1.3-5 เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงการจัดสอบ 2563 

คศน.1.3-6 
ขอความอนุเคราะห์คณะส่งนักศึกษาเพื่อเป็นตัวแทนคณะเข้าเเข่งขัน ICDL Asia 
Digital Challenge 2021 

คศน.1.3-7 
โครงการทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรม
การศึกษา 

คศน.1.3-8 รายชื่อ ICDL Asia Digital Challenge 2021 New 5 คน 
คศน.1.3-9 หน้าเพจ  

คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 
สโมสรนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา  
ศูนย์พัฒนาและประเมินทักษะดิจิทัลมาตรฐานสากล ICDL มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 

คศน.1.3-10 รายงานผลประเมินสมรรถนะดิจิทัลนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  
ปีการศึกษา 2563 

 

 
ผู้รับผิดชอบ 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : 
  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชา พิมศักดิ์  
เบอร์โทรศัพท์ 0887466551 
   2. อาจารย์นคินทร พัฒนชัย  
เบอร์โทรศัพท์ 0813918754 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน : 
นางสาวปิยะพร คล้ายนิล  เบอร์โทรศัพท์ 0902379456 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/EDUCATIONANDEDUCATIONAL/?__cft__%5b0%5d=AZVl2MNIBI1rjWHVtfK2_EhxOKbRsUH_GHWcmPmqKJsB1t01n2WSpOXM3mITbiECWt_yZSOv9T89H6nqS35xIxirjjlj6wQ21JFH7_rHtKFrdshj4oBEm8N65FoSMQEViEAf1zYCudNs9Tf1gVrd-1HPTzq76rSR_py65tyhyo7dsTKKYXkvhV9sHvjyi5kK-0VbQMEmnU4Hqu4cWAPE7l2wiZuyenhafjD3sTG8ZxuCkA&__tn__=-UC%2CP-y-R


 
 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 ผลงานของนักศึกษาที่มีผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม หรือ 
โครงงาน (ตัวบ่งชี้ใหม่) 

ชนิดของตัวบ่งชี้   ผลลัพธ์ 

การคิดรอบปี  ปีการศึกษา  

ค าอธิบายตัวบ่งชี้   
คณะต้องส่งเสริมให้นักศึกษาสร้างผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม หรือโครงงาน เพื่อ

รองรับยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศ โดยการมีผลงานหรือการมีส่วนร่วมในการคิดและพัฒนาสร้างสรรค์
ผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม หรือโครงงาน 

เกณฑ์การประเมิน  
โดยการแปลงค่าร้อยละของจ านวนนักศึกษาท่ีมีผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม หรือ

โครงงาน พัฒนาหรือแก้ไขปัญหาในงานอาชีพ เป็นค่าคะแนนระหว่าง  0 – 5  
คา่ร้อยละของจ านวนนักศึกษาท่ีมีผลงานหรือมีส่วนร่วมในการสร้างผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ 

หรือนวัตกรรม หรือโครงงานท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 

สูตรการค านวณ 
1. ค านวณค่าร้อยละของจ านวนนักศึกษาท่ีมีผลงานหรือมีส่วนร่วมในการสร้างผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ 
หรือนวัตกรรม หรือโครงงาน 
 

 จ านวนนักศึกษาท่ีมีผลงานหรือมีส่วนร่วมในการสร้างผลงานวิจัย หรือ
งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม หรือโครงงาน 

 

x 100 
จ านวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย 

 
2. แปลงค่าร้อยละท่ีค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนท่ีได้ = 
 ร้อยละของนักศึกษาท่ีมีผลงานหรือมีส่วนร่วมในการสร้างผลงานวิจัย

หรืองานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม หรือโครงงาน 
 

x 5 
ร้อยละ 80 

หมายเหตุ :  
1. การมีส่วนร่วม คือ นักศึกษาต้องมีส่วนร่วมในการคิดผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม หรือ
โครงงาน นั้น ๆ  
2. ผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม หรือโครงงานของนักศึกษาสามารถนับได้ท่ีงานส าเร็จในทุก
ชั้นปี  

 
 
 
 
 



 

 
ผลการด าเนินงาน 

ข้อ ชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อผลงาน 
1. จ านวนนักศึกษาท่ีมีผลงานหรือมีส่วนร่วมในการสร้างผลงานวิจัย  

 1. นักศึกษาชั้นปีท่ี 5 รหัส 59 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จ านวน 67 คน คศน.1.4-1-1 
รายชื่องานวิจัย

นักศึกษา  
 2. นักศึกษาชั้นปีท่ี 5 รหัส 59 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ จ านวน 41 คน 
 3. นักศึกษาชั้นปีท่ี 5 รหัส 59 สาขาวิชาภาษาไทย จ านวน 51 คน 
 4. นักศึกษาชั้นปีท่ี 5 รหัส 59 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จ านวน 58 คน 
 5. นักศึกษาชั้นปีท่ี 5 รหัส 59 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป จ านวน 46 คน 
 6. นักศึกษาชั้นปีท่ี 5 รหัส 59 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จ านวน 56 คน  

2. จ านวนนักศึกษาท่ีมีผลงานหรือมีส่วนร่วมในการสร้างผลงานสร้างสรรค์  
 -  
 -  

3. จ านวนนักศึกษาท่ีมีผลงานหรือมีส่วนร่วมในนวัตกรรม  
 -  
 -  

4. จ านวนนักศึกษาท่ีมีผลงานหรือมีส่วนร่วมในโครงงาน  
 -  

จ านวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายทั้งหมด 327 คน 
ร้อยละของนักศึกษาที่มีผลงานหรือมีส่วนร่วมในการสร้างผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม 
หรือโครงงาน 

   

   
           

 
คะแนนที่ได้  

    

  
         

 

หมายเหตุ :  
1. นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายคณะศึกษาศาสตร์ฯต้องมีผลวิจัยคนละ 1 เร่ือง และส่งฉบับสมบูรณ์ก่อนส าเร็จ
การศึกษา  
 
ผลการประเมินตนเอง 

ผลการประเมิน 
ปีที่แล้ว 

เป้าหมาย 
 

คะแนนประเมินตนเอง 
 

บรรลุเป้าหมาย 
 (,) 

เป้าหมาย 
ปีถัดไป 

5 5 5  5 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1DLN3uxtBzn3ptbomlUtzcwtjN2UAkgdE/view?usp=sharing


 

 
 
รายการหลักฐาน 

หมายเลข รายการหลักฐาน 
คศน.1.4-1-1 รายชื่อผลงานวิจัยนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา   

 
ผู้รับผิดชอบ 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : 
       ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุชา พิมศักดิ์ 
       นางสาวปวีณา  ขันธ์ศิลา 
       โทร. 088-746-6551 

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

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5  จ านวนหลักสูตรที่มีการก าหนดคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการ (ตัวบ่งชีใ้หม)่ 

ชนิดของตัวบ่งชี้  ผลลัพธ์ 

การคิดรอบปี  ปีการศึกษา  

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

คณะต้องมีหลักสูตรท่ีมีการก าหนดคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการ ท่ีส่งเสริมให้นักศึกษามีความคิด
ริเร่ิมสร้างสรรค์ท่ีแปลกใหม่ รู้จักพัฒนาผลิตภัณฑ์ การบริการ รวมถึงน าเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการด าเนิน
ชีวิตรู้เท่าทันการเปล่ียนแปลงของสังคมและของโลก  

เกณฑ์ประเมิน 

 โดยการแปลงค่าร้อยละของจ านวนหลักสูตรท่ีมีการก าหนดคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการเป็น 
ค่าคะแนนระหว่าง 0-5 คะแนน โดยมีค่าร้อยละของจ านวนหลักสูตรท่ีมีการก าหนดคุณลักษณะการเป็น
ผู้ประกอบการ ให้เป็นคะแนนเต็ม 5 เท่ากับร้อยละ 20 

สูตรการค านวณ  
1. ค านวณค่าร้อยละของจ านวนหลักสูตรท่ีมีการก าหนดคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการ 
 

 จ านวนหลักสูตรท่ีมีการก าหนดคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการ  
x 100 จ านวนหลักสูตรท้ังหมดในคณะ 

 
2. แปลงค่าร้อยละท่ีค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนท่ีได้ = 
 ร้อยละของจ านวนหลักสูตรท่ีมีการก าหนดคุณลักษณะการเป็น

ผู้ประกอบการ 
 

x 5 
ร้อยละ 20 

หมายเหตุ : 
1. การวัดคุณลักษณะเป็นผู้ประกอบการ วัดหลักสูตรที่ก าหนดคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการเฉพาะหลักสูตรที่

ก าหนด   ไว้ใน มคอ. 2  
2. การวัดหลักสูตรที่มีคุณลักษณะเป็นผู้ประกอบการโดยต้องมีหน่วยวัดหรือเครื่องมือวัด 
3. มีการก าหนดรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นผู้ประกอบการไว้ในหลักสูตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ผลการประเมินตนเองปีน้ี 

ไม่รับการประเมิน เนื่องจากหลักสูตรท่ีเป็น Work–Integrated Learning: WIL หรือระบบสหกิจ
ศึกษา (Co-operative Education: Co-op) ท่ีมีการเรียน-การสอน ยังไม่มีนักศึกษาจบในปีการศึกษานี้ ดังนั้น
จึงไม่รับการประเมินในตัวบ่งชี้นี้ ในปีการศึกษา 2563 
 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 

 

คะแนนประเมินตนเอง 
 

บรรลุเป้าหมาย 
(,) 

- - ไม่รับการประเมิน - 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีน้ี 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 

 

คะแนนประเมินจาก
คณะกรรมการ 

 

บรรลุเป้าหมาย 
(,) 

- - ไม่รับการประเมิน - 

 
รายการหลักฐาน 

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

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

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน : 
      นางสาวภารดี  จันทร์ลอย 
      โทร. 087-235-2993 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.6  ระบบและกลไกการบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี (สกอ.ท่ี 1.5) 

ชนิดของตัวบ่งชี้      กระบวนการ 

การคิดรอบปี  ปีการศึกษา  

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
 คณะควรจัดบริการด้านต่างๆ ให้นักศึกษาและศิษย์เก่าในกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์กับ

นักศึกษาเพื่อการด ารงชีวิตอย่างมีความสุขและคุ้มค่าในระหว่างการใช้ชีวิตในคณะ ตั้งแต่การให้ค าปรึกษาท้ัง
ด้านวิชาการและการใช้ชีวิตจัดบริการข้อมูลหน่วยงานท่ีให้บริการ เช่น ทุนกู้ยืมการศึกษา แหล่งทุนการศึกษา
ต่อการบริการจัดหางาน แหล่งข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การเตรียมความพร้อมเพื่อการท างานเมื่อ
ส าเร็จการศึกษา ข้อมูลข่าวสารความเคล่ือนไหวในและนอกสถาบันท่ีจ าเป็นแก่นักศึกษาและศิษย์เก่าโดยการ
ให้บริการท้ังหมดต้องให้ความส าคัญกับการบริการท่ีมีคุณภาพและเกิดประโยชน์แก่ผู้รับบริการอย่างแท้จริง 

 
เกณฑ์การประเมิน 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 - 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
 
ผลการด าเนินงาน 
ก ต

น 
ข้
อ เกณฑ์การ

ประเมิน 
ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1
. 

จัดบริการให้
ค าปรึกษา
ทางวิชาการ 
และการใช้
ชีวิต แก่
นักศึกษาใน
คณะ 

คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา  
ให้ความส าคัญต่อการเสริมสร้างคุณภาพ ศักยภาพ 
และพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตท่ีพึง
ประสงค์  ตามแนวทางและนโยบายของมหาวิทยาลัย 
โดยด าเนินการ ดังนี้ 
 
1.ในปีการศึกษา 2563 คณะฯ มีการจัดบริการ 
ให้ค าปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา 
โดยมีการแต่งตั้งอาจารย์ท่ีปรึกษา (คศน1.6-1-1)  
ให้แกนักศึกษาทุกชั้นปี โดยมีคู่มือการให้ค าปรึกษาและ
แนะแนวแก่นักศึกษา ให้อาจารย์ท่ีปรึกษาใช้เป็นแนว
ปฏิบัติในการให้ค าปรึกษา พร้อมด้วยแบบบันทึกการให้
ค าปรึกษาแก่นักศึกษา เพื่อให้อาจารย์ท่ีปรึกษาเก็บเป็น
หลักฐาน และเพื่อหาทางแกไขปัญหาต่อไป  
(คศน1.6-1-2)  
 

คศน1.6-1-1  
ค าส่ังแต่งตั้งอาจารย์ท่ีปรึกษา 
 
คศน1.6-1-2 
คู่มือระบบให้ค าปรึกษาและการ
ใช้ชีวิตระดับปริญญาตรีและ 
แบบบันทึกการให้ค าปรึกษา 
แก่นักศึกษา 
 

https://drive.google.com/file/d/1l0wq4WJZNObzdB377ieuKsXtz1Cjin3F/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1l0wq4WJZNObzdB377ieuKsXtz1Cjin3F/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1l0wq4WJZNObzdB377ieuKsXtz1Cjin3F/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1itF4PLApZAmELSz0Hoi6JwPwcas6aCUR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1itF4PLApZAmELSz0Hoi6JwPwcas6aCUR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1itF4PLApZAmELSz0Hoi6JwPwcas6aCUR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1itF4PLApZAmELSz0Hoi6JwPwcas6aCUR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1itF4PLApZAmELSz0Hoi6JwPwcas6aCUR/view?usp=sharing


 
ก ต

น 
ข้
อ เกณฑ์การ

ประเมิน 
ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

    2.มีบุคลากรของส านักงานคณบดี คอยให้ค าปรึกษา
ทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา (คศน1.6-1-3)
ประกอบด้วย 
         2.1 นักวิชาการศึกษา ท่ีรับผิดชอบงานวิชาการ 
ท่ีคอย ให้ค าป รึกษาแนะน า เ ก่ียวกับกฎระ เบียบ 
ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษา ตารางเรียน/แผนการเรียน 
และเร่ืองท่ีส าคัญและจ าเป็นท่ีนักศึกษาต้องด าเนินการ  
         2.2 นักวิชาการศึกษา ท่ีรับผิดชอบงานพัฒนา
นักศึกษาท่ี ให้ค าแนะน าเ ก่ียวกับกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา  
         2.3 นักวิชาการศึกษา ท่ีรับผิดชอบงานฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ ท่ีใ ห้ค าปรึกษาด้านการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ  
 
3. มีการจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะ
ศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ประจ า ปี
การศึกษา 2563 ในวันศุกร์ ท่ี 26 มิถุนายน 2563  
ณ อาคารหอประชุมอเนกประสงค์  มหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ์ พื้นท่ีนามน เพื่อแนะน าการใช้ชีวิตการเรียน 
ตลอดจนการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย โดยผู้บริหาร 
คณาจารย์และอาจารย์ท่ีปรึกษา (คศน1.6-1-4)  
 
4.มี การจั ดโครงการปัจฉิ มนิ เทศนักศึ กษาคณะ
ศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ประจ า ปี
การศึกษา 2563 ในวันพฤหัสบดีท่ี 8 เมษายน 2564 
และวันศุกร์ท่ี 9 เมษายน 2564 ณ มหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ์ พื้นท่ีนามน (คศน1.6-1-5) และมีกิจกรรม
แนะแนวจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง ในหัวข้อ “เตรียมตัว  
สอบรรจุ ข้าราชการครู ให้ประสบความส าเร็จ”  
และหัวข้อเทคนิคการเขียน resume และการท า 
portfolio  โดยวิทยากร ท่ีสาขาวิชาเชิญมาบรรยาย 
( คศน.1.6-1-6) ดังนี้ 
สาขาวิชาวิชาภาษาไทย 
1) นายวัชรากร  โยธาฤทธิ์  
ครูโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยหลัว 
2) นางสาวปนัดดา  วัดจันทร์  
ครูโรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร 
 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

คศน1.6-1-3 
ค า ส่ั ง ม อ บห ม าย บุ ค ล าก ร
ปฏิบัติงานตามโครงสร้างการ
แ บ่ ง ส วน ง าน ภ าย ใ น ค ณ ะ
ศึกษาศาสตร์และนวัตกรรม
กา รศึ กษ า   ม ห า วิ ท ย า ลั ย
กาฬสินธุ์ 
 
คศน1.6-1-4 
รายงานผลการด า เนิ น งาน
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา
ใหม่ คณะศึกษาศาสตร์และ
นวัตกรรมการศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2563 
 
คศน1.6-1-5 
รายงานผลการด า เนิ น งาน
โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ 
แ ล ะ น วั ต ก ร รม กา ร ศึ ก ษ า 
ประจ าปีการศึกษา 2563 
 
คศน.1.6-1-6 
หนังสือขอบคุณวิทยากร 
 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์และ 
นวัตกรรมการศึกษา  
ประจ าปีการศึกษา 2563 
 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1mPZI_tm27aolG2wJGir1FkG6nVSS8uDe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mPZI_tm27aolG2wJGir1FkG6nVSS8uDe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mPZI_tm27aolG2wJGir1FkG6nVSS8uDe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mPZI_tm27aolG2wJGir1FkG6nVSS8uDe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mPZI_tm27aolG2wJGir1FkG6nVSS8uDe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mPZI_tm27aolG2wJGir1FkG6nVSS8uDe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mPZI_tm27aolG2wJGir1FkG6nVSS8uDe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1E2G_B5Cz2c6g87KhhHz22P6G6oLRGuw0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1E2G_B5Cz2c6g87KhhHz22P6G6oLRGuw0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1E2G_B5Cz2c6g87KhhHz22P6G6oLRGuw0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1E2G_B5Cz2c6g87KhhHz22P6G6oLRGuw0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1E2G_B5Cz2c6g87KhhHz22P6G6oLRGuw0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1E2G_B5Cz2c6g87KhhHz22P6G6oLRGuw0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Yadt7eEOY6jL-0fIaTp-H1qjrdcgTYPM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Yadt7eEOY6jL-0fIaTp-H1qjrdcgTYPM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Yadt7eEOY6jL-0fIaTp-H1qjrdcgTYPM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Yadt7eEOY6jL-0fIaTp-H1qjrdcgTYPM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Yadt7eEOY6jL-0fIaTp-H1qjrdcgTYPM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Yadt7eEOY6jL-0fIaTp-H1qjrdcgTYPM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16VjwMSJEuZqwEVzPkLWy6IVe4q0PYCKy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16VjwMSJEuZqwEVzPkLWy6IVe4q0PYCKy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16VjwMSJEuZqwEVzPkLWy6IVe4q0PYCKy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16VjwMSJEuZqwEVzPkLWy6IVe4q0PYCKy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16VjwMSJEuZqwEVzPkLWy6IVe4q0PYCKy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16VjwMSJEuZqwEVzPkLWy6IVe4q0PYCKy/view?usp=sharing
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1) นายชนะพล  จันทะนาม  
ครูโรงเรียนบ้านท่าลาด 
2) นายธีรพงษ์  จันทร์ยอย  
ครูโรงเรียนบ้านป่าแดงแจ้งกระหนวน 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 
1) นางสาวจิประภา  อินธิบาล  
ครูโรงเรียนหนองบัวชุม 
2) นายภัทรพล  วรรณราม  
เจ้าหน้าท่ีเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
1) นางสาวขนิษฐา ชาวดร  
ครูโรงเรียนบ้านสาวะถี 
2) นางสาวกนกวรรณ์  ฟองบาลศรี 
 ครูโรงเรียนบ้านห้วยแล้ง   
สาขาวิชาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
1) นายเกษมสันต์ เหล่ือมกุมมาร  
ครูส านักการศึกษาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 
2) นายรัฐกานต์  มูนเมืองแสน  
ครูโรงเรียนบ้านหนองจิก 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
1) นายปวริศ บุตรพรหม  
ครูโรงเรียนบ้านหนองแดง 
2) นายมนตรี  เก่าแสน  
ครูโรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ 
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มีการให้
ข้อมูลของ
หน่วยงานท่ี
ให้บริการ
กิจกรรม
พิเศษนอก
หลักสูตร 
แหล่งงานท้ัง
เต็มเวลา 
และนอก
เวลาแก่
นักศึกษา 
 
 
 

คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มีการจัด
ให้บริการข้อมูลของหน่วยงานท่ีให้บริการกิจกรรม
พิเศษนอกหลักสูตรแหล่งงานท้ังเต็มเวลาและนอกเวลา
แก่นักศึกษาโดยด าเนินการ ดังนี้ 
 
1.มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารผ่าน 
บอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าส านักงานคณบดี  
และจุดประชาสัมพันธ์ชั้น 1 อาคารคณะศึกษาศาสตร์
และนวัตกรรมการศึกษา (คศน1.6-2-1) 
 
2.มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทาง
เว็บไซต์ของคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 
http://www.edu.ksu.ac.th (คศน.1.6.2-2) 
 
3.การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางผ่าน

คศน1.6-2-1 
บอร์ดประชาสัมพันธ์หน้า
ส านักงานคณบดี และจุด
ประชาสัมพันธ์ช้ัน 1  
อาคารคณะศึกษาศาสตร์และ
นวัตกรรมการศึกษา  
 
คศน.1.6.2-2 
เว็บไซต์คณะศึกษาศาสตร์และ
นวัตกรรมการศึกษา 
http://www.edu.ksu.ac.th 
 
 
 
คศน.1.6.2-3 

http://www.edu.ksu.ac.th/
https://drive.google.com/file/d/1MnefiiU9A3X9A3hv88ne_kGSLRz9axQP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MnefiiU9A3X9A3hv88ne_kGSLRz9axQP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MnefiiU9A3X9A3hv88ne_kGSLRz9axQP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MnefiiU9A3X9A3hv88ne_kGSLRz9axQP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MnefiiU9A3X9A3hv88ne_kGSLRz9axQP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MnefiiU9A3X9A3hv88ne_kGSLRz9axQP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qrcJIN4oPu5cR-kZxelxF-rNUNoXIPSh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qrcJIN4oPu5cR-kZxelxF-rNUNoXIPSh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qrcJIN4oPu5cR-kZxelxF-rNUNoXIPSh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qrcJIN4oPu5cR-kZxelxF-rNUNoXIPSh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tB8_8ovEuNX4BkKdfBjwZpWN_C9ZxRNp/view?usp=sharing
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ระบบสังคมเครือข่ายท่ีเพจเฟสบุ๊คของคณะ  
“คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา”  
(คศน.1.6.2-3) 
 
4.มีการจัดกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร เพื่อเสริมการ
เรียนรู้ให้แก่นักศึกษา เช่น โครงการอบรมผู้ก ากับ
ลูกเสือระดับต้น B.T.C  นอกจากนี้ ยังมีโครงการตาม
แผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์และ
นวัตกรรมการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563        
ท่ีพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย  
และคุณธรรมจริยธรรม โดยสอดคล้องกับคุณลักษณะ
บัณฑิตท่ีพึงประสงค์ และมาตรฐานผลการเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ  
(คศน.1.6.2-5) 
 
 
5.คณะมีการให้ข้อมูลแหล่งงานนอกเวลาแก่นักศึกษา  
เช่นประกาศรับสมัครการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างงาน
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบ
บูรณาการ (1 ต าบล 1 มหาวิทยาลัย)  
ประจ าปีงบประมาณ 2564 (คศน.1.6.2-6) 
และมีนักศึกษาสมัครรับการคัดเลือกและได้รับการจ้าง
งาน จ านวน 5 คน ได้แก่ 
-นางสาวจุฑามณี  นามนิตย์ 
-นายสุรเชษฐ์  อัศวมโนธรรม 
-นางสาวศุภนิดา  ไตรราช 
-นางสาวณัฏจริณีย์  เหล่ากูล 
-นางสาวพิมพ์ชนก  ไชยหอม 

เพจเฟสบุ๊คคณะศึกษาศาสตร์
และนวัตกรรมการศึกษา 
 
 
คศน.1.6.2-4 
รายงานผลการด าเนินงาน
โครงการอบรมผู้ก ากับลูกเสือ
ระดับต้น B.T.C   
 
คศน.1.6.2-5 
แผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์และ
นวัตกรรมการศึกษา  
ประจ าปีการศึกษา 2563   
 
 
คศน.1.6.2-6 
ประชาสัมพันธ์รับสมัครเพื่อจ้าง
งานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายต าบลแบบบูรณา
การ (1 ต าบล 1 มหาวิทยาลัย) 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 
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จัดกิจกรรม
เตรียมความ
พร้อมเพื่อ
การท างาน
เมื่อส าเร็จ
การศึกษา 
แก่นักศึกษา 
 
 
 

คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา สนับสนุน
ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการ
ท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา โดยมีโครงการ
ให้นักศึกษาทุกสาขาวิชา และทุกชั้นปีได้พัฒนาทักษะ
ตามอัตลักษณ์ของบัณฑิตของคณะ โดยมีการจัดสรร
งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 ดังนี้ 
 
1) โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์
และนวัตกรรมการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563  

คศน.1.6.3-1 
รายงานผลการด าเนินงาน
โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์และ
นวัตกรรมการศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2563 
 
 
คศน.1.6.3-2 
รายงานผลการด าเนินงาน

https://drive.google.com/file/d/1pBKDQcfEdhplzPfZctsz5LUDohG1vWcY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pBKDQcfEdhplzPfZctsz5LUDohG1vWcY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pBKDQcfEdhplzPfZctsz5LUDohG1vWcY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pBKDQcfEdhplzPfZctsz5LUDohG1vWcY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nAHJO_MNm7e5gfegfpQ1dgVvBsXFjdml/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nAHJO_MNm7e5gfegfpQ1dgVvBsXFjdml/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nAHJO_MNm7e5gfegfpQ1dgVvBsXFjdml/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nAHJO_MNm7e5gfegfpQ1dgVvBsXFjdml/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nAHJO_MNm7e5gfegfpQ1dgVvBsXFjdml/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ietL5S-SF38-d-ZELoy1E-6iXpPyGRI6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ietL5S-SF38-d-ZELoy1E-6iXpPyGRI6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ietL5S-SF38-d-ZELoy1E-6iXpPyGRI6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ietL5S-SF38-d-ZELoy1E-6iXpPyGRI6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ietL5S-SF38-d-ZELoy1E-6iXpPyGRI6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ietL5S-SF38-d-ZELoy1E-6iXpPyGRI6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GIXn-C7DZ5ZEGfy2ish5-4Zh7muPBlaS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GIXn-C7DZ5ZEGfy2ish5-4Zh7muPBlaS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GIXn-C7DZ5ZEGfy2ish5-4Zh7muPBlaS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GIXn-C7DZ5ZEGfy2ish5-4Zh7muPBlaS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GIXn-C7DZ5ZEGfy2ish5-4Zh7muPBlaS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GIXn-C7DZ5ZEGfy2ish5-4Zh7muPBlaS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RyhUkzxjRSdsZ-W9-IgD6cUHTQ_oBX_k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RyhUkzxjRSdsZ-W9-IgD6cUHTQ_oBX_k/view?usp=sharing
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 ในวันพฤหัสบดีท่ี 8 เมษายน 2564 และวันศุกร์ 
ท่ี 9 เมษายน 2564 ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  
พื้นท่ีนามน และมีกิจกรรมแนะแนวจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง  
ในหัวข้อ “การเตรียมตัว สอบรรจุ ข้าราชการครู  
อย่างไรให้ประสบความส าเร็จ” และหัวข้อเทคนิคการ
เขียน resume และการท า portfolio  โดยวิทยากร  
ท่ีสาขาวิชาเชิญมาบรรยาย 
  
4) โครงการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นครู คร้ังท่ี 1  
ในวันท่ี 11 ก.ค. – 17 ส.ค. 2563 เพื่อเตรียมความ
พร้อมให้แก่ศิษย์เก่าและนักศึกษา และเพื่อประมวล
ความรู้ตลอดการเรียนท่ีผ่านมา รวมถึงการเตรียมความ
พร้อมและการเตรียมตัวในการสอบแข่งขันสนามต่าง ๆ 
โดยแบ่งกิจกรรมหลักในโครงการ ออกเป็น 3 กิจกรรม 
- กิจกรรมที่  1 ปูพื้นฐาน โดยวิทยากรมืออาชีพ 
ระหว่างวันท่ี 11-17 กรกฎาคม 2564 
วันเสาร์ ท่ี ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
บรรยายวิชาภาษาไทย  
โดยวิทยากร นางสาวสมฤทัย กล้าหาญ  
ครูโรงเรียนบ้านเล็บเงือก จังหวัดขอนแก่น 
-วันอาทิตย์ท่ี ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
บรรยายวิชาคณิตศาสตร์  
โดยวิทยากร นางสาวสุวิมล โคกคาน 
ศึกษานิเทศก์ สพป. ตราด 
-วันจันทร์ ท่ี ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
การอ่านจับใจความข้อสอบ reading การ 
จับใจความส าคัญของบทความแบบส้ันและแบบยาว 
โดย นายศุภกิจวิทยาศิลป์ 
ครูโรงเรียนบ้านดอนกลาง (ราษฏร์สงเคราะห์)  
จังหวัดอุบลราชธานี 
-วันอังคาร ท่ี ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
บรรยายวิชาความรอบรู้กฎหมายท่ีเก่ียว 
กับการปฏิบัติงาน  
โดยวิทยากรนายสุรเนตร เนตรมุข  
ผู้อ านวยการ โรงเรียนภูฮังวิทยาคาร 
-วันพุธ ท่ี ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
วิชาความรอบรู้กฎหมายท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติงาน 
โดยวิทยากรนายสุรเนตร เนตรมุข  
ผู้อ านวยการ โรงเรียนภูฮังวิทยาคาร 

โครงการเตรียมความพร้อมสู่
การเป็นครู คร้ังท่ี 1 
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-วันพฤหัสบดีท่ี ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
วิชามาตรฐานความรู้ท่ัวไปในการจัดการเรียนการสอน 
โดยวิทยากร นายวุฒิไกร เจริญศิลป์ 
ผู้อ านวยการ โรงเรียนบ้านโสมเยี่ยมโนนพัฒนา  
จังหวัดอุดรธานี 
-วันศุกร์ท่ี ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
วิชามาตรฐานความรู้ท่ัวไปในการจัดการเรียนการสอน 
โดยวิทยากร นายวุฒิไกร เจริญศิลป์ 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโสมเยี่ยมโนนพัฒนา  
จังหวัดอุดรธาน 
- กิจกรรมที่ 2 ฝึกท าข้อสอบ  
ระหว่างวันท่ี 24 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2564  
ณ อาคารบริการกลางและบริการการศึกษา 
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
-กิจกรรมที่ 3 เข้าค่ายเตรียมสอบแบบหวังผล  
ระหว่างวันท่ี 3 –17สิงหาคม 2564  
ณ สถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าล าปาว 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเมิน
คุณภาพของ
การจัด
กิจกรรมและ
การ
จัดบริการ 
ในข้อ 1 - 3 
ทุกข้อ 
ไม่ต่ ากว่า 
3.51 จาก
คะแนนเต็ม 
5 

คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา  
มีการประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรม 
และการจัดบริการ ประจ าปีการศึกษา 2563   
ในข้อท่ี 1 – 3 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5  
โดยมีผลการประเมินแต่ละด้าน ดังนี้  
 
ข้อ 1 ด้านการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและการใช้
ชีวิต  
1.1 คณะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ท่ี
ปรึกษาในระดับหลักสูตร ทุกหลักสูตร (คศน.1.6.4-1) 
โดยมีผลคะแนนในภาพรวม 4.46 คะแนน  
จากคะแนนเต็ม 5.00 อยู่ในระดับมาก 
รายละเอียดผลคะแนนแต่ละหลักสูตร ดังนี้ 
-หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ผลการประเมิน 4.44 
-หลักสูตรคอมพิวเตอร์ ผลการประเมิน 4.63 
-หลักสูตรภาษาไทย ผลการประเมิน 4.47 
-หลักสูตรภาษาอังกฤษ ผลการประเมิน 4.25 
-หลักสูตรวิทยาศาสตร์ท่ัวไป ผลการประเมิน 4.41 
-หลักสูตรคณิตศาสตร์ ผลการประเมิน 4.58 
โดยมีข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา ดังนี้ 
- เสนอให้ก าหนดช่วงเวลาให้อาจารย์ท่ีปรึกษาพบปะ

คศน.1.6.4-1 
ผลการประเมินการปฏิบัติงาน
ของอาจารย์ท่ีปรึกษาในระดับ
หลักสูตร ทุกหลักสูตร 
 
คศน.1.6.4-2 
รายงานผลการด าเนินงาน
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา
ใหม่คณะศึกษาศาสตร์และ
นวัตกรรมการศึกษา  
ประจ าปีการศึกษา 2563 
 
คศน.1.6.4-3 
รายงานผลการด าเนินงาน
โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์และ
นวัตกรรมการศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2563 
 
คศน.1.6.4-4 
รายงานการประเมินคุณภาพ

https://drive.google.com/file/d/1jngO0kjWU0xZ8lVl9sDyu9HEMw4in73-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jngO0kjWU0xZ8lVl9sDyu9HEMw4in73-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jngO0kjWU0xZ8lVl9sDyu9HEMw4in73-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jngO0kjWU0xZ8lVl9sDyu9HEMw4in73-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VsNqycuoTg8arQmoHxBfdqYk_bcgiS4x/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VsNqycuoTg8arQmoHxBfdqYk_bcgiS4x/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VsNqycuoTg8arQmoHxBfdqYk_bcgiS4x/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VsNqycuoTg8arQmoHxBfdqYk_bcgiS4x/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VsNqycuoTg8arQmoHxBfdqYk_bcgiS4x/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VsNqycuoTg8arQmoHxBfdqYk_bcgiS4x/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fN3QqOw0MGj5K_TM-Gw-efUgkQSzyd84/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fN3QqOw0MGj5K_TM-Gw-efUgkQSzyd84/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fN3QqOw0MGj5K_TM-Gw-efUgkQSzyd84/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fN3QqOw0MGj5K_TM-Gw-efUgkQSzyd84/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fN3QqOw0MGj5K_TM-Gw-efUgkQSzyd84/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fN3QqOw0MGj5K_TM-Gw-efUgkQSzyd84/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18W6b2lwyQLGQQxH-YmV_ga5MBQ7-K2a_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18W6b2lwyQLGQQxH-YmV_ga5MBQ7-K2a_/view?usp=sharing
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นักศึกษา  
ทุก ๆ วันพุธ เวลา 16.30 น.หรือช่วงเวลาว่างเบรกตาม
ตารางสอน 
- เสนอให้มีการพบปะแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่าง
อาจารย์ท่ีปรึกษาแต่ละช้ันปี อย่างน้อยปีละ4 คร้ัง 
 
1.2 คณะมีการประเมินความพึงพอใจต่อการจัด
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะศึกษาศาสตร์และ
นวัตกรรมการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563  
(คศน.1.6.4-2) มีผลการประเมินในภาพร่วม  
คะแนน 4.46 จากคะแนนเต็ม 5.00 อยู่ในระดับมาก 
โดยมีข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา ดังนี้ 
- ให้ตรวจทานแบบทดสอบการเข้าร่วมกิจกรรม 
ให้ถูกต้องสมบูรณ์ 
- ให้ปรับปรุงระบบส่งสัญญาณการแพร่ภาพให้มีความ
เสถียรมากยิ่งขึ้น 
 
1.3 คณะมีการประเมินความพึงพอใจต่อการจัด
โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์และ
นวัตกรรมการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563  
(คศน.1.6.4-3) มีผลการประเมินในภาพร่วม  
คะแนน 4.56 จากคะแนนเต็ม 5.00 อยู่ในระดับ 
มากท่ีสุด 
โดยมีข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา ดังนี้ 
- ได้ความรู้ในการเตรียมพร้อม 
- ประทับใจรุ่นพี่ 
- อยากให้มีโครงการแบบนี้อีก 
 
ข้อ 2 ด้านการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ 
กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลา
และนอกเวลาแก่นักศึกษา  
2.1 คณะมีการประเมินความพึงพอใจต่อหน่วยงาน 
ท่ีให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานท้ัง
เต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2563 ผ่านระบบ Google Forms เพื่อประเมินความ
พึงพอใจต่อข้อมูลแหล่งงานท้ังเต็มเวลา นอกเวลา และ
ข้อมูลกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร (คศน.1.6.4-4) 
มีผลการประเมินในภาพร่วม คะแนน 4.24 จากคะแนน
เต็ม 5.00 อยู่ในระดับมาก  

การจัดกิจกรรมและบริการ 
นักศึกษาระดับปริญญาตรี  
คณะศึกษาศาสตร์และ
นวัตกรรมการศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2563 
 
คศน.1.6.4-5 
รายงานการประเมินผล
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์
ของกิจกรรม 
ตามแผนพัฒนากิจกรรม
นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์และ
นวัตกรรมการศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2563 
 
 
 
คศน.1.6.4-6 
รายงานผลการด าเนินงาน
โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ 
และนวัตกรรมการศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2563 
  
คศน.1.6.4-7 รายงานผลการ
ด าเนินงานโครงการเตรียม
ความพร้อมสู่การเป็นครู  
คร้ังท่ี 1 
 

https://drive.google.com/file/d/1z9-ez0IiyIcS0fg_KH2tq-nJpKN9Op47/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1z9-ez0IiyIcS0fg_KH2tq-nJpKN9Op47/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1z9-ez0IiyIcS0fg_KH2tq-nJpKN9Op47/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1z9-ez0IiyIcS0fg_KH2tq-nJpKN9Op47/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1z9-ez0IiyIcS0fg_KH2tq-nJpKN9Op47/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1z9-ez0IiyIcS0fg_KH2tq-nJpKN9Op47/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1z9-ez0IiyIcS0fg_KH2tq-nJpKN9Op47/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1z9-ez0IiyIcS0fg_KH2tq-nJpKN9Op47/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Mib-9IrG9APLsB_Mgi1I2yhT0ijbMlQS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Mib-9IrG9APLsB_Mgi1I2yhT0ijbMlQS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Mib-9IrG9APLsB_Mgi1I2yhT0ijbMlQS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Mib-9IrG9APLsB_Mgi1I2yhT0ijbMlQS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Mib-9IrG9APLsB_Mgi1I2yhT0ijbMlQS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Mib-9IrG9APLsB_Mgi1I2yhT0ijbMlQS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oapLt6qyaie7cotM6OKHBuX4gSeTYTva/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oapLt6qyaie7cotM6OKHBuX4gSeTYTva/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oapLt6qyaie7cotM6OKHBuX4gSeTYTva/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oapLt6qyaie7cotM6OKHBuX4gSeTYTva/view?usp=sharing


 
ก ต

น 
ข้
อ เกณฑ์การ

ประเมิน 
ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

โดยมีข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา ดังนี้ 
- ควรประชาสัมพันธ์ข้อมูลอย่างรวดเร็ว ชัดเจนและ
ถูกต้องแก่นักศึกษา ไม่ว่าจะเป็นทางเพจFB หรือทาง
Web มหาลัย เพื่อให้นักศึกษาทุกคนเข้าถึงข้อมูลได้
มากขึ้น และทันเวลาได้ดียิ่งขึ้น 
- ควรมี ป้ายหรือผังบอกล าดับขั้นตอนการติดต่ อ
ประสานงานแต่ ละ เ ร่ือง ผังติดต่ออาจแขวนใน 
Website ก็ได้ สะดวกดี และในเว็บคณะตรงรูป จนท.
ควรระบุงานท่ีรับผิดชอบชัด ๆ ไปเลย เช่น งานฝึก งาน
ทะเบียน งานทุน งานพัสดุ /เบิกอุปกรณ์ นศ.จะได้
ติดต่อถูกโดยเฉพาะ นศ. ปี 1 ท่ีเพิ่งเข้ามาใหม่เขาไม่
รู้จักใคร 
 
2.2 คณะมีการประเมินความพึงพอใจต่อกิจกรรมพิเศษ
นอกหลักสูตร ตามแผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษา     
คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2563 (คศน.1.6.4-5) ทุกโครงการ มีผลการ
ประเมินทุกโครงการ ไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5  
 
ข้อ 3 กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการท างานเมื่อ
ส าเร็จการศึกษา  
คณะมีการประเมินความพึงพอใจต่อจัดโครงการเตรียม
ความพร้อมเพื่อการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่
นักศึกษา ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีการศึกษา 
2564 จ านวน 2 โครงการ มีผลการประเมินรวม  4.23 
จากคะแนนเต็ม 5.00 อยู่ในระดับมากท่ีสุด  
1) โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์
และนวัตกรรมการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 
(คศน.1.6.4-6) 
มีผลการประเมินคะแนน คะแนน 4.51 จากคะแนน
เต็ม 5.00 อยู่ในระดับมากท่ีสุด  
2) โครงการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นครู คร้ังท่ี 1 
(คศน.1.6.4-7) มีผลการประเมินคะแนน 4.00  
จากคะแนนเต็ม 5.00 อยู่ในระดับมาก 
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น าผลการ
ประเมินจาก
ข้อ 4  
มาปรับปรุง
พัฒนาการ
ให้บริการ 
และการให้
ข้อมูล เพื่อ
ส่งให้ผลการ
ประเมิน
สูงขึ้นหรือ
เป็นไปตาม
ความ
คาดหวังของ
นักศึกษา 

คณะมีการน าผลการประเมินคุณภาพของการจัด
กิจกรรมและการจัดบริการ ประจ าปีการศึกษา 2563 
น าเข้าวาระเพื่อพิจารณา ในการประชุมคณะกรรมการ
พัฒนานักศึกษา และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและการ
กีฬา คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา  
คร้ังท่ี 5/2564 ในวันพุธ ท่ี 31 มีนาคม 2564 โดย
คณะกรรมการดังกล่าวมีมติในวาระเพื่อพิจารณา ดังนี้ 
ข้อ 1 ด้านการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและการใช้
ชีวิต 
1.1) กิจกรรมการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและการใช้
ชีวิต เน้นให้อาจารย์ท่ีปรึกษา ให้ค าปรึกษา 
อย่างละเอียด ดูแลใกล้ชิด ป้องกันปัญหาเร่ืองการ
ลงทะเบียนเรียนไม่ครบหลักสูตร  
หรือลงทะเบียนเรียนล่าช้า อีกท้ังในปีการศึกษา 2564 
ทุกหลักสูตรต้องก าหนดช่วงเวลาให้อาจารย์  ท่ีปรึกษา
พบปะนักศึกษา อย่างน้อยเดือนละ 1 คร้ัง โดยวิธีการ
ออนไลน์ และด้านการใช้ชีวิตเน้นให้อาจารย์ท่ีปรึกษา
ก ากับติดตามเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID-
19 ของนักศึกษาในทุกเดือน 
 
ข้อ 2 ด้านการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ 
กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลา
และนอกเวลาแก่นักศึกษา  
2.1) คณะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานด้าน
การประชาสัมพันธ์และส่ือสารองค์กร เพื่อพัฒนาการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารตลอดจนการส่ือสาร
องค์กรให้ดียิ่งขึ้น 
2.2) คณะมีการจัดท าป้ายเจ้าหน้าท่ี โดยระบุงานท่ี
รับผิดชอบอย่างชัดเจน 
ข้อ 3 กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการท างาน 
เมื่อส าเร็จการศึกษา  
1) โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์
และนวัตกรรมการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 
คณะเตรียมแผนงานท่ีจะพัฒนาการจัดโครงการให้ดี
ยิ่งขึ้น โดยจะเพิ่มกิจกรรมให้ความรู้สู่ช่องทางการเป็น
ผู้ประกอบการให้แก่นักศึกษา โดยเล็งเห็นว่า นอกจาก
ความรู้และทักษะในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับ
ราชการแล้ว ทักษะการเป็นผู้ประกอบการก็เป็นอีกหนึ่ง
ทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับนักศึกษาท่ีจะส าเร็จการศึกษา 

คศน.1.6.5-1 
ประชุมคณะกรรมการพัฒนา
นักศึกษาและท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬา                
คณะศึกษาศาสตร์และ
นวัตกรรมการศึกษา คร้ังท่ี 
5/2564 ในวันพุธ  
ท่ี 31 มีนาคม 2564 

https://drive.google.com/file/d/15pmUPxtNByI1Zb_xxpA4U-YQl6nsukT4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15pmUPxtNByI1Zb_xxpA4U-YQl6nsukT4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15pmUPxtNByI1Zb_xxpA4U-YQl6nsukT4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15pmUPxtNByI1Zb_xxpA4U-YQl6nsukT4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15pmUPxtNByI1Zb_xxpA4U-YQl6nsukT4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15pmUPxtNByI1Zb_xxpA4U-YQl6nsukT4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15pmUPxtNByI1Zb_xxpA4U-YQl6nsukT4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15pmUPxtNByI1Zb_xxpA4U-YQl6nsukT4/view?usp=sharing


 
ก ต

น 
ข้
อ เกณฑ์การ

ประเมิน 
ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

2) โครงการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นครู คร้ังท่ี 1 
คณะมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการด าเนินการ
อย่างต่อเนื่อง เพราะเป็นโครงการท่ีตอบสนองความ
ต้องการของนักศึกษา โดยได้จัดสรรงบประมาณ
ประจ าปีการศึกษา 2564 ให้ด าเนินการ คือ โครงการ
เตรียมความพร้อมสู่การเป็นครู คร้ังท่ี 2  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ให้ข้อมูลและ
ความรู้ท่ีเป็น
ประโยชน์ใน
การประกอบ
อาชีพแก่
ศิษย์เก่า 

คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา  
ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมให้ข้อมูลและความรู้ท่ีเป็น
ประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า โดยมีการ
ด าเนินงาน ดังนี้ 
 
1.มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์แก่ศิษย์
เก่าผ่านเว็บไซต์ของคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรม
การศึกษา (คศน.1.6.6-1) 
2. มีการจัดให้บริการข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่า 
เช่น ข้อมูลข่าวสารการรับสมัครงาน ข้อมูลข่าวสารการ
รับสมัครสอบบรรจุ 
เข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ผ่านระบบเครือข่ายสังคมออนไลน์ Facebook  
คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา   
(คศน.1.6.6-2) 
3. คณะฯ ได้เชิญศิษย์เก่าเข้าร่วมโครงการเตรียมความ
พร้อมสู่การเป็นครู คร้ังท่ี 1 (คศน.1.6.6-3) 
 ในวันท่ี 11 - 17 กรกฎาคม 2563 และมีศิษย์เก่าเข้า
ร่วมโครงการด้วย จ านวน 231 คน (คศน.1.6.6-4)  
 

คศน.1.6.6-1 
เว็บไซต์ของคณะศึกษาศาสตร์
และนวัตกรรมการศึกษา  
 
 
คศน.1.6.6-2 
Facebook คณะศึกษาศาสตร์
และนวัตกรรมการศึกษา   
 
 
 
คศน.1.6.6-3 
รายงานผลการด าเนินงาน 
โครงการเตรียมความพร้อม 
สู่การเป็นครู คร้ังท่ี 1 
 
คศน.1.6.6-4 
รายชื่อศิษย์เ ก่า ท่ีตอบรับเข้า
ร่วมโครงการเตรียมความพร้อม 
สู่การเป็นครู คร้ังท่ี 1 
 
 

 
ผลการประเมินตนเอง 

ผลการประเมิน 
ปีที่แล้ว 

เป้าหมาย 

 

คะแนนประเมินตนเอง 
 

บรรลุเป้าหมาย 
(,) 

เป้าหมาย 
ปีถัดไป 

5 คะแนน 5 คะแนน 5  คะแนน  5 คะแนน 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1vzbYXFc4GL9dq4GXCWfUEJu6FrZWAGr3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vzbYXFc4GL9dq4GXCWfUEJu6FrZWAGr3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vzbYXFc4GL9dq4GXCWfUEJu6FrZWAGr3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Mht5bco0tKckJX0fluJ-73A_yEl8REKC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Mht5bco0tKckJX0fluJ-73A_yEl8REKC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Mht5bco0tKckJX0fluJ-73A_yEl8REKC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18BtIHkeghJo7hImeYgKZjn-EXGR3TS5J/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18BtIHkeghJo7hImeYgKZjn-EXGR3TS5J/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18BtIHkeghJo7hImeYgKZjn-EXGR3TS5J/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18BtIHkeghJo7hImeYgKZjn-EXGR3TS5J/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-HBJTDI8Wz5uMdCsvVKPynAvrOpyxgwe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-HBJTDI8Wz5uMdCsvVKPynAvrOpyxgwe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-HBJTDI8Wz5uMdCsvVKPynAvrOpyxgwe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-HBJTDI8Wz5uMdCsvVKPynAvrOpyxgwe/view?usp=sharing


 

รายการหลักฐาน 
หมายเลข รายการหลักฐาน 

คศน1.6-1-1 ค าส่ังแต่งตั้งอาจารย์ท่ีปรึกษา 
คศน1.6-1-2 

 
คู่มือระบบให้ค าปรึกษาและการใช้ชีวิตระดับปริญญาตรีและแบบบันทึกการให้ 
ค าปรึกษาแก่นักศึกษา 

คศน1.6-1-3 
 

ค าส่ังมอบหมายบุคลากรปฏิบัติงานตามโครงสร้างการแบ่งสวนงานภาย 
ในคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 

คศน1.6-1-4 
 

รายงานผลการด าเนินงานโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะศึกษาศาสตร์และ
นวัตกรรมการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 

คศน1.6-1-5 
 

รายงานผลการด าเนินงานโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ 
และนวัตกรรมการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 

คศน.1.6-1-6 หนังสือขอบคุณวิทยากรโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์และ 
นวัตกรรมการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 

คศน1.6-2-1 
 

บอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าส านักงานคณบดี และจุดประชาสัมพันธ์ช้ัน 1  
อาคารคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา  

คศน.1.6.2-2 เว็บไซต์คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา http://www.edu.ksu.ac.th 
คศน.1.6.2-3 เพจเฟสบุ๊คคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 
คศน.1.6.2-4 

 
 รายงานผลการด าเนินงานโครงการอบรมผู้ก ากับลูกเสือระดับต้น B.T.C   

คศน.1.6.2-5 
 

แผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา  
ประจ าปีการศึกษา 2563   

คศน.1.6.2-6 
 

ประชาสัมพันธ์รับสมัครเพื่อจ้างงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบล
แบบบูรณาการ (1 ต าบล 1 มหาวิทยาลัย) ประจ าปีงบประมาณ 2564 

คศน.1.6.3-1 
 

รายงานผลการด าเนินงานโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์และ
นวัตกรรมการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 

คศน.1.6.3-2 รายงานผลการด าเนินงานโครงการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นครู คร้ังท่ี 1 
คศน.1.6.4-1 ผลการประเมินการปฏิบัติงานของอาจารย์ท่ีปรึกษาในระดับหลักสูตร ทุกหลักสูตร 
คศน.1.6.4-2 

 
รายงานผลการด าเนินงานโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะศึกษาศาสตร์และ
นวัตกรรมการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 

คศน.1.6.4-3 
 

รายงานผลการด าเนินงานโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์และ
นวัตกรรมการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 

คศน.1.6.4-4 
 

รายงานการประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมและบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2563 

คศน.1.6.4-5 
 

รายงานการประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม 
ตามแผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา  
ประจ าปีการศึกษา 2563 

คศน.1.6.4-6 
 

รายงานผลการด าเนินงานโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ 
และนวัตกรรมการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 

คศน.1.6.4-7 รายงานผลการด าเนินงานโครงการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นครู คร้ังท่ี 1 
คศน.1.6.5-1 

 
ประชุมคณะกรรมการพัฒนานักศึกษาและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และการกีฬา                
คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา คร้ังท่ี 5/2564  



 

ในวันพุธ ท่ี 31 มีนาคม 2564 
คศน.1.6.6-1 เว็บไซต์ของคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 
คศน.1.6.6-2 Facebook คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา   
คศน.1.6.6-3 รายงานผลการด าเนินงานโครงการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นครู คร้ังท่ี 1 
คศน.1.6.6-4 รายชื่อศิษย์เก่าท่ีตอบรับเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นครู คร้ังท่ี 1 

 
ผู้รับผิดชอบ 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : 
       นายปัญญา  เถาว์ชาลี 
       นายธีรภัทร  สินธุเดช 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน  
นายสัณห์  แทบพล 
  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.7   กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี (สกอ.ท่ี 1.6) 

ชนิดของตัวบ่งชี้      กระบวนการ 

การคิดรอบปี  ปีการศึกษา  

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
 คณะต้องส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาต่างๆ อย่างเหมาะสมและครบถ้วน กิจกรรมนักศึกษา 
หมายถึง กิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีด าเนินการท้ังโดยคณะ และโดยองค์การนักศึกษา เป็นกิจกรรมท่ีผู้เข้าร่วมจะ
มีโอกาสได้รับการพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และคุณธรรมจริยธรรม โดยสอดคล้องกับ
คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ ท่ีประกอบด้วยมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ    
5 ประการ ได้แก่ (1) คุณธรรม จริยธรรม (2) ความรู้ (3) ทักษะทางปัญญา (4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ (5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ท่ีคณะ สถาบัน และสภา/องค์กรวิชาชีพได้ก าหนดเพิ่มเติม ตลอดจน
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและน าหลัก PDSA/PDCA (Plan, Do, Study/Check, Act) ไปใช้
ในชีวิตประจ าวันเป็นการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาอย่างยั่งยืน 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 - 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ผลการด าเนินงาน 
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1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดท าแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาในภาพรวม
ของคณะโดยให้
นักศึกษามีส่วนร่วมใน
การจัดท าแผนและการ
จัดกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       ค ณ ะ ศึ ก ษ า ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
นวัตกรรมการศึกษา ส่งเสริมและ
สนั บสนุ น ใ ห้ มี กิ จ ก ร รม พัฒ น า
นักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาส าเร็จ
การศึกษาเป็นบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ 
โดยมีการแต่ งตั้ งคณะกรรมการ
พัฒนานั กศึกษา  และท านุบ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬา คณะ
ศึ ก ษ า ศ า ส ต ร์ แ ล ะ น วั ต ก ร ร ม
การศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
ประจ าปีการศึกษา 2563  
(คศน.1.7.1-1) ซ่ึงมีอาจารย์ 
ผู้รับผิดชอบงานพัฒนานักศึกษา
ระดับสาขาวิ ชา  และมี ตั วแทน
นักศึกษาเข้ามาเป็นคณะกรรมการ 
โดยมีการประชุมคณะกรรมการ
พัฒนานั กศึกษา  และท านุบ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรมและการกีฬา คณะ
ศึ ก ษ า ศ า ส ต ร์ แ ล ะ น วั ต ก ร ร ม
การศึกษา คร้ังท่ี 2 /2563 ในวัน
จันทร์ ท่ี 25 พฤษภาคม 2563 ณ 
ห้องประชุมคณะ (คศน.1.7.1-2)
อนุมัติแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรม 
ประจ าปีการศึกษา 2563  
(คศน.1.7.1-3) 
โดย ร่วมกันก าหนดวัตถุประสงค์
ของแผน ดังนี้  
1) เพื่อพัฒนานักศึกษาและบัณฑิต
ให้มีคุณลักษณะของบัณฑิต ท่ีพึง
ประสงค์  สอดคล้องกับอัตลักษณ์
บัณฑิตของมหาวิทยาลัย 
2) เพื่อเป็นกลไกก ากับติดตาม
ประเมินผลตามแผนพัฒนากิจกรรม
นักศึกษาอย่างครบถ้วนทุกประเภท
กิจกรรม 
3) เพื่อให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการ
จัดท าแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา   

คศน.1.7.1-1 
ค าส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการ
พัฒนานักศึกษา และท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและการกีฬา 
คณะศึกษาศาสตร์และ
นวัตกรรมการศึกษา  
ประจ าปีการศึกษา 2563 
 
คศน.1.7.1-2 
รายงานการประชุม
คณะกรรมการพัฒนานักศึกษา 
และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
และการกีฬา คณะศึกษาศาสตร์
และนวัตกรรมการศึกษา  
คร้ังท่ี 2 /2563 ในวันพฤหัสบดี 
ท่ี 4 พฤษภาคม 2563  
 
 
คศน.1.7.1-3 
แผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์และ
นวัตกรรมการศึกษา  
ประจ าปีการศึกษา 2563 
 

https://drive.google.com/file/d/10TxJ_NwWGnNWKstwdy9Pzya1KkPkvveQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10TxJ_NwWGnNWKstwdy9Pzya1KkPkvveQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10TxJ_NwWGnNWKstwdy9Pzya1KkPkvveQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10TxJ_NwWGnNWKstwdy9Pzya1KkPkvveQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10TxJ_NwWGnNWKstwdy9Pzya1KkPkvveQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10TxJ_NwWGnNWKstwdy9Pzya1KkPkvveQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10TxJ_NwWGnNWKstwdy9Pzya1KkPkvveQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NhqlquO3AWtAvpz9B9KKNpmgT3jJ9jXj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NhqlquO3AWtAvpz9B9KKNpmgT3jJ9jXj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NhqlquO3AWtAvpz9B9KKNpmgT3jJ9jXj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NhqlquO3AWtAvpz9B9KKNpmgT3jJ9jXj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NhqlquO3AWtAvpz9B9KKNpmgT3jJ9jXj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NhqlquO3AWtAvpz9B9KKNpmgT3jJ9jXj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NhqlquO3AWtAvpz9B9KKNpmgT3jJ9jXj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NhqlquO3AWtAvpz9B9KKNpmgT3jJ9jXj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KYsQ6GexX_0-xP-u3GH93YwKCNeo_Yq3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KYsQ6GexX_0-xP-u3GH93YwKCNeo_Yq3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KYsQ6GexX_0-xP-u3GH93YwKCNeo_Yq3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KYsQ6GexX_0-xP-u3GH93YwKCNeo_Yq3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KYsQ6GexX_0-xP-u3GH93YwKCNeo_Yq3/view?usp=sharing
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  2 ในแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาให้
ด าเนินกิจกรรมท่ี
ส่งเสริมคุณลักษณะ
บัณฑิตตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติ 5 ประการ 
ให้ครบถ้วน 
ประกอบด้วย 
(1) คุณธรรม จริยธรรม 
(2) ความรู้ 
(3) ทักษะทางปัญญา 
(4) ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ 
(5) ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การส่ือสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 

โครงการตามแผนกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์และ
นวัตกรรมการศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2563 (คศน.1.7.2-1) มี
โครงการท่ีสอดคล้องกับการส่งเสริม
คุณลักษณะบัณฑิต 
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 
ประการ และทักษะวิชาชีพ (คศน.
1.7.2-2)ดังนี้ 
1) โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา  
คุณลักษณะและค่านิยมความเป็นครู 
2) โครงถอดบทเรียนกิจกรรม  
จากพ่ีสู่น้อง และการขอบคุณนักกิจกรรม 
3) โครงการกล้วยไม้คัพเกมส์ ครั้งที่ 2 
4) โครงการสนับสนุนคณะศึกษาศาสตร์ฯ  
เข้าร่วมการ แข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลยั 
กาฬสินธ์ุ ประจาปีการศึกษา 2563 
5) โครงการค่ายครุศาสตร์ฯ อีสาน อาสาพัฒนา
ท้องถิ่น ครั้ง ที่ 18 
6) โครงการเตรียมความพร้อมการใช้ชีวิตของ
นักศึกษาใหม่  
7) โครงการ ED Virtual Run ครั้งที่  
8) โครงการนักศึกษาต้นแบบ รณรงค์ลดการแพร่
ระบาดของ COVID-19 
9)โครงการจิตอาสาพัฒนาคณะศึกษาศาสตร์ 
และนวัตกรรมการศึกษา  
10) โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  
ส าหรบันักศึกษาครู  
11) โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ่
คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 
12) โครงการพัฒนาศักยภาพสโมสรนักศึกษาฯ 
*ตารางแสดงความสอดคล้องตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ เรียงล าดับตาม
โครงการ* 

ล า
ดับ

ที่โ
คร

งก
าร

 
ค ร ง ก า ร 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาต ิ

(1
) ค

ุณ
ธร

รม
 จ

ริย
ธร

รม
 

(2
)ค

วา
มรู้

 

(3
)ท

ักษ
ะท

าง
ปัญ

ญ
า 

(4
)ท

ักษ
ะค

วา
มส

ัมพั
นธ์

ระ
หว

่าง
บุค

คล
แล

ะค
วา

มรั
บผ

ิดช
อบ

 
(5

)ท
ักษ

ะก
าร

วิเ
คร

าะ
ห์เ

ชิง
ตัว

เล
ข 

กส
ื่อส

าร
แล

ะก
าร

ใช้
เท

คโ
นโ

ลยี
สา

รส
นเ

ทศ
 

(6
) ท

ักษ
ะก

าร
จัด

กา
รเรี

ยน
รู้ 

1   / / / / / 
2  / / /  / 
3 /  / / / / 
4 /  / / / / 

คศน.1.7.2-1 
แผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์และ
นวัตกรรมการศึกษา  
ประจ าปีการศึกษา 2563 
 
คศน.1.7.2-2 การรายงานผล
การด าเนินโครงการ ตาม
วัตถุประสงค์  
ของกิจกรรม ตามแผนกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาคณะ
ศึกษาศาสตร์ 
และนวัตกรรมการศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2563  
 
 

https://drive.google.com/file/d/13HxTdiX1Ovs1rpKJLx98MSdFeDTBXMO2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13HxTdiX1Ovs1rpKJLx98MSdFeDTBXMO2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13HxTdiX1Ovs1rpKJLx98MSdFeDTBXMO2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13HxTdiX1Ovs1rpKJLx98MSdFeDTBXMO2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13HxTdiX1Ovs1rpKJLx98MSdFeDTBXMO2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JBwrcoSNdUi0uJmI_b-Nntp0K3v7ZNx1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JBwrcoSNdUi0uJmI_b-Nntp0K3v7ZNx1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JBwrcoSNdUi0uJmI_b-Nntp0K3v7ZNx1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JBwrcoSNdUi0uJmI_b-Nntp0K3v7ZNx1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JBwrcoSNdUi0uJmI_b-Nntp0K3v7ZNx1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JBwrcoSNdUi0uJmI_b-Nntp0K3v7ZNx1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JBwrcoSNdUi0uJmI_b-Nntp0K3v7ZNx1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JBwrcoSNdUi0uJmI_b-Nntp0K3v7ZNx1/view?usp=sharing
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5 / / / /  / 
6  / / / / / 
7   / /  / 
8 / / / / / / 
9 / / / / / / 
10 / / / /  / 
11 / / / / / / 
12 / / / / / / 
13 / / / / / / 
14 / / / / / /  

  3. จัดกิจกรรมให้ความรู้
และทักษะการประกัน
คุณภาพแก่นักศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรม
การศึกษา มี การจั ด กิจกรรมใ ห้
คว าม รู้แ ล ะ ทั กษ ะ กา รประ กัน
คุณภาพแก่นักศึกษา (คศน.1.7-3-1) 
โดยมีการจัดสรรงบประมาณตาม
แผนปฏิบัติราชการให้ด าเนินการจัด
โครงการพัฒนาศักยภาพสโมสร
นักศึ กษาฯ  ประจ า ปีการศึ กษา 
2563 ระหว่ างวัน ท่ี 22 – 25 
มิถุนายน 2563 โดยในวันพฤหัสบดี
ท่ี 24 มิถุนายน 2564 ได้เชิญ นางจิ
ราภา นาครินทร์ มาตรา หัวหน้างาน
ประกันคุณภาพการศึกษา  
มาบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา
เ ก่ี ย ว กับ ก ระ บวน ก า รประ กั น
คุณภาพ และมีกิจกรรมฝึกทักษะ
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
โดยให้ผู้เข้าร่วมโครงการเขียนแบบ
เสนอโครงการใ ห้สอดค ล้อง กับ
ตัวชี้ วัดของการประกันคุณภาพ
การศึกษา ท าให้นักศึกษาท่ีเข้าร่วม
โครงการเกิดทักษะจากการปฏิบัติ
จริงในโครงการดังกล่าว 

คศน.1.7-3-1 
รายงานผลการด า เนิ น งาน
โครงการพัฒนาศักยภาพสโมสร
นักศึกษาฯ ประจ าปีการศึกษา 
2563 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1FiWfVts93KuaLqlzVTEhrju9GAwzmI3B/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FiWfVts93KuaLqlzVTEhrju9GAwzmI3B/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FiWfVts93KuaLqlzVTEhrju9GAwzmI3B/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FiWfVts93KuaLqlzVTEhrju9GAwzmI3B/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FiWfVts93KuaLqlzVTEhrju9GAwzmI3B/view?usp=sharing
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  4. ทุกกิจกรรมท่ี
ด าเนินการมีการ
ประเมินผลความส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ของ
กิจกรรมและน าผลการ
ประเมินมาปรับปรุง
การด าเนินงานคร้ัง
ต่อไป 

คณะมีการประเมินผลความส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมท่ีได้
ด าเนินการทุกกิจกรรมท่ีด าเนินการ 
ตามแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรม
การศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 
จ านวน 7 โครงการ (คศน.1.7-4-1) 
ซ่ึงบรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ 
ทุกโครงการ โดยมี 
ข้อเสนอแนะส าคัญคือ ต้องการให้
จัดโครงการหรือกิจกรรมในรูปแบบ
ออนไลน์มากขึ้น และคณะได้น าผล
การประ เมินแ ละข้ อ เ สนอแน ะ
ดังกล่าวท่ีประชุมคณะกรรมการ
พัฒนานั กศึกษา  และท านุบ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรมและการกีฬา คณะ
ศึ ก ษ า ศ า ส ต ร์ แ ล ะ น วั ต ก ร ร ม
การศึกษา คร้ังท่ี 5/2564 ในวันพุธ  
ท่ี 31 มีนาคม 2564 (คศน.1.7-4-2)
เพื่อพิจารณา โดยคณะกรรมการให้
ป รับป รุ ง แ ผน ก า รด า เ นิ น ง า น
โครงการ/กิจกรรมในปีการศึกษา 
2564 ให้เน้นการจัด กิจกรรมใน
รูปแบบออนไลน์มากขึ้น 

คศน.1.7-4-1 
การรายงานการประเมินผล
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์  
ของกิจกรรม ตามแผนกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาคณะ
ศึกษาศาสตร์ 
และนวัตกรรมการศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2563  
 
คศน.1.7-4-2 
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการพัฒนานักศึกษา 
และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
และการกีฬา คณะศึกษาศาสตร์
และนวัตกรรมการศึกษา  
คร้ังท่ี 5/2564 ในวันพุธ  
ท่ี 31 มีนาคม 2564 

  5. ประเมินความส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ของ
แผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรม
ก า ร ศึ ก ษ า  มี ก า ร ป ร ะ เ มิ น
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
แผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาคณะ
ศึ ก ษ า ศ า ส ต ร์ แ ล ะ น วั ต ก ร ร ม
การศึกษา ประจ าปี 
การศึกษา 2563 ท่ีตั้งไว้จ านวน 3 
ข้อ ดังนี้  
1) เพื่อพัฒนานักศึกษาและบัณฑิต
ให้มีคุณลักษณะของบัณฑิต ท่ีพึง
ประสงค์  สอดคล้องกับอัตลักษณ์
บัณฑิตของมหาวิทยาลัย  
(ผลการประเมิน บรรลุ) 
2) เพื่อเป็นกลไกก ากับติดตาม
ประเมินผลตามแผนพัฒนากิจกรรม
นักศึกษาอย่างครบถ้วนทุกประเภท

คศน.1.7-5-1 
รายงานการประเมิน 
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์
ของแผนกิจกรรมพัฒนา 
นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์และ
นวัตกรรมการศึกษา  
ประจ าปีการศึกษา 2563 
 
คศน.1.7-5-2 
ประชุมคณะกรรมการพัฒนา
นั ก ศึ ก ษ า แ ล ะ ท า นุ บ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬา                
ค ณ ะ ศึ ก ษ า ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
นวั ตกรรมการศึ กษา ค ร้ัง ท่ี 
5/2564 ในวันพุธ  
ท่ี 31 มีนาคม 2564 

https://drive.google.com/file/d/1cn_Ox3Du6T8UcIvoeUIr_Avp8KeyM7Ri/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cn_Ox3Du6T8UcIvoeUIr_Avp8KeyM7Ri/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cn_Ox3Du6T8UcIvoeUIr_Avp8KeyM7Ri/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cn_Ox3Du6T8UcIvoeUIr_Avp8KeyM7Ri/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cn_Ox3Du6T8UcIvoeUIr_Avp8KeyM7Ri/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cn_Ox3Du6T8UcIvoeUIr_Avp8KeyM7Ri/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cn_Ox3Du6T8UcIvoeUIr_Avp8KeyM7Ri/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cn_Ox3Du6T8UcIvoeUIr_Avp8KeyM7Ri/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LCsrlPEFfkF_6HVjrkGLqgMcp-VxUce0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LCsrlPEFfkF_6HVjrkGLqgMcp-VxUce0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LCsrlPEFfkF_6HVjrkGLqgMcp-VxUce0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LCsrlPEFfkF_6HVjrkGLqgMcp-VxUce0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LCsrlPEFfkF_6HVjrkGLqgMcp-VxUce0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LCsrlPEFfkF_6HVjrkGLqgMcp-VxUce0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LCsrlPEFfkF_6HVjrkGLqgMcp-VxUce0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LCsrlPEFfkF_6HVjrkGLqgMcp-VxUce0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ISGet8okTDqJgBarpqYE9SSH9Xv6tQWq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ISGet8okTDqJgBarpqYE9SSH9Xv6tQWq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ISGet8okTDqJgBarpqYE9SSH9Xv6tQWq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ISGet8okTDqJgBarpqYE9SSH9Xv6tQWq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ISGet8okTDqJgBarpqYE9SSH9Xv6tQWq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ISGet8okTDqJgBarpqYE9SSH9Xv6tQWq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ISGet8okTDqJgBarpqYE9SSH9Xv6tQWq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BQ2WFEkfH6VYVEMWMkf_mWJkIRfyetzI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BQ2WFEkfH6VYVEMWMkf_mWJkIRfyetzI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BQ2WFEkfH6VYVEMWMkf_mWJkIRfyetzI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BQ2WFEkfH6VYVEMWMkf_mWJkIRfyetzI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BQ2WFEkfH6VYVEMWMkf_mWJkIRfyetzI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BQ2WFEkfH6VYVEMWMkf_mWJkIRfyetzI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BQ2WFEkfH6VYVEMWMkf_mWJkIRfyetzI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BQ2WFEkfH6VYVEMWMkf_mWJkIRfyetzI/view?usp=sharing


 
กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

กิจกรรม 
(ผลการประเมิน บรรลุ) 
3) เพื่อให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการ 
(ผลการประเมิน บรรลุ) 
 (คศน.1.7-5-1) 
โดยได้จัดท าสรุปรายงานเข้าท่ี 
ประชุมคณะกรรมการพัฒนา 
นักศึกษาและท านุบ ารุง 
ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬาคณะ 
ศึกษาศาสตร์และนวัตกรรม 
การศึกษา คร้ังท่ี 5/2564 ในวันพุธท่ี 
 31 มีนาคม 2564 (คศน.1.7-5-2)
เพื่อพิจารณาและปรับปรุงแผนการ
จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาต่อไป 

  6. น าผลการประเมินไป
ปรับปรุงแผนหรือ
ปรับปรุงการจัด
กิจกรรมเพื่อพัฒนา
นักศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรม
การศึกษา มีการน าผลการประเมิน
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์    
ของแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรม
การศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563  
เข้าท่ีประชุมคณะกรรมการพัฒนา
นั ก ศึ ก ษ า  แ ล ะ ท า นุ บ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรมและการกีฬา คณะ
ศึ ก ษ า ศ า ส ต ร์ แ ล ะ น วั ต ก ร ร ม
การศึกษา คร้ังท่ี 6/2564 ในวัน
จันทร์ท่ี 21 มิถุนายน 2564 (คศน.
1.7-6 -1)และมอบให้งานพัฒนา
นักศึกษาด าเนินการจัดท า (ร่าง)แผน
กิจ ก รรม พัฒน านั กศึ กษาค ณะ
ศึ ก ษ า ศ า ส ต ร์ แ ล ะ น วั ต ก ร ร ม
การศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 
(คศน.1.7-6-2) โดยให้ปรับแผนการ
ด าเนินโครงการให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 
(โควิด-19) โดยเน้นการจัดโครงการ
ในรูปแบบออนไลน์มากขึ้น 

คศน.1.7-6-1 
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการพัฒนานักศึกษา 
และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
และการกีฬา คณะศึกษาศาสตร์
และนวัตกรรมการศึกษา  
คร้ังท่ี 6/2564 ในวันจันทร์ 
ท่ี 21 มิถุนายน 2564 
 
 
 
คศน.1.7-6-2  
( ร่ า ง )  แผน กิจกรรมพัฒน า
นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์และ
นวัตกรรมการศึกษา  
ประจ าปีการศึกษา 2564 

 
ประเมินตนเอง 

https://drive.google.com/file/d/1TrMv7jdXOeFtPxm718Y8aQ-1Bw4ywYK4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TrMv7jdXOeFtPxm718Y8aQ-1Bw4ywYK4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TrMv7jdXOeFtPxm718Y8aQ-1Bw4ywYK4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TrMv7jdXOeFtPxm718Y8aQ-1Bw4ywYK4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TrMv7jdXOeFtPxm718Y8aQ-1Bw4ywYK4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TrMv7jdXOeFtPxm718Y8aQ-1Bw4ywYK4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TrMv7jdXOeFtPxm718Y8aQ-1Bw4ywYK4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TrMv7jdXOeFtPxm718Y8aQ-1Bw4ywYK4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wiSccfLPfMlM5rrRl-3KKV0hEVd_njUw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wiSccfLPfMlM5rrRl-3KKV0hEVd_njUw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wiSccfLPfMlM5rrRl-3KKV0hEVd_njUw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wiSccfLPfMlM5rrRl-3KKV0hEVd_njUw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wiSccfLPfMlM5rrRl-3KKV0hEVd_njUw/view?usp=sharing


 

ผลการประเมิน 
ปีที่แล้ว 

เป้าหมาย 

 

คะแนนประเมินตนเอง 
 

บรรลุเป้าหมาย 
(,) 

เป้าหมาย 
ปีถัดไป 

5 5 คะแนน 5  คะแนน  5 คะแนน 
 

หมายเลข รายการหลักฐาน 
คศน.1.7.1-1 ค าส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและการกีฬา 

คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา  
ประจ าปีการศึกษา 2563 

คศน.1.7.1-2 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและ
การกีฬา คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา คร้ังท่ี 2 /2563  
ในวันพฤหัสบดี ท่ี 4 พฤษภาคม 2563  

คศน.1.7.1-3 
 

แผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา  
ประจ าปีการศึกษา 2563 

คศน.1.7.2-1 
 

แผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา  
ประจ าปีการศึกษา 2563 

คศน.1.7.2-2 การรายงานผลการด าเนินโครงการ ตามวัตถุประสงค์ ของกิจกรรม ตามแผนกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 

คศน.1.7-3-1 
 

รายงานผลการด าเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพสโมสรนักศึกษาฯ ประจ าปี
การศึกษา 2563 

คศน.1.7-4-1 
 

การรายงานผลการด าเนินโครงการ ตามวัตถุประสงค์ ของกิจกรรม ตามแผนกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563  

คศน.1.7-4-2 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและ
การกีฬา คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา คร้ังท่ี 5/2564  
ในวันพุธ  
ท่ี 31 มีนาคม 2564 

คศน.1.7-5-1 
 

รายงานการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนกิจกรรมพัฒนา 
นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 

คศน.1.7-5-2 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนานักศึกษาและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
และการกีฬาคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา คร้ังท่ี 5/2564  
ในวันพุธ ท่ี 31 มีนาคม 2564 

คศน.1.7-6-1 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
และการกีฬา คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา  
คร้ังท่ี 6/2564 ในวันจันทร์ท่ี 21 มิถุนายน 2564 

คศน.1.7-6-2 
 

 (ร่าง) แผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา  
ประจ าปีการศึกษา 2564 

 
ผู้รับผิดชอบ 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : 
       นายปัญญา  เถาว์ชาลี 
       นายธีรภัทร  สินธุเดช 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน .
นายสัณห์  แทบพล 
 



 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1  ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  (สกอ.ท่ี 2.1)  

ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 

การคิดรอบปี  ปีการศึกษา 2563 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  
สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ีมีคุณภาพ  โดยมีแนวทาง         

การด าเนินงานท่ีเป็นระบบและมีกลไกส่งเสริมสนับสนุนครบถ้วนเพื่อให้สามารถด าเนินการได้ตามแผนท่ี
ก าหนดไว้ ท้ังการสนับสนุนด้านการจัดหาแหล่งทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณของสถาบัน
ให้กับบุคลากร ส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะแก่อาจารย์และนักวิจัย  การสนับสนุนทรัพยากรท่ีจ าเป็นซ่ึงรวมถึง
ทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรการเงิน เคร่ืองมืออุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้องต่างๆ ตลอดจนจัดระบบสร้างขวัญและ
ก าลังใจแก่นักวิจัยอย่างเหมาะสม ตลอดจนมีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัย หรืองาน
สร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้ประโยชน์ 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ  
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ    
3 - 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 

 
ผลการด าเนินงาน 
ก ต ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
  1 มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

งานวิจัยท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ใน
การบริหารงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ 

คณะศึกษาศาสตร์และ
นวัตกรรมการศึกษามีการ
ด าเนินงานตามระบบและกลไก
ของมหาวิทยาลัยฯ ท่ีระบุใน
คู่มือการบริหารงานวิจัย (คศน.
2.1-1-1) มาก าหนดเป็นกลไก
การด าเนินงาน (คศน.2.1-1-2) 
โดยมีเว็บไซต์ท่ีสามารถ
เชื่อมโยงกับข้อมูลระบบบริหาร
งานวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ 
(คศน.2.1-1-3)  เพื่อให้
สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ และจะ
ใช้ระบบสารสนเทศดังกล่าวใน
การปฏิบัติงาน วางแผน
ด าเนินงาน 

คศน.2.1-1-1 คู่มือบริหาร
จัดการงานวิจัย 
คศน.2.1-1-2 ค าส่ังแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
พิจารณางานวิจัย 
ของคณะ
ศึกษาศาสตร์และ
นวัตกรรมการศึกษา 
คศน.2 .1-1 -3 เว็บไซต์ท่ี
สามารถเชื่อมโยงกับ
ข้อมูลระบบบริหาร
ง า น วิ จั ย ข อ ง
มหาวิทยาลัย    

  2 สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ในประเด็นต่อไปนี้ 
- ห้องปฏิบัติการหรือห้องปฏิบัติงาน
สร้างสรรค์ หรือหน่วยวิจัยหรือศูนย์
เคร่ืองมือ หรือศูนย์ให้ค าปรึกษาและ

คณะศึกษาศาสตร์และ
นวัตกรรมการศึกษา ได้มีการ
สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ตามอัต
ลักษณ์ในประเด็นต่อไปนี้                                                                                                                                                 

คศน.2.1-2-1 ภาพถ่าย
ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 
คณะศึกษาศาสต ร์
แ ล ะ น วั ต ก ร ร ม

https://drive.google.com/file/d/1msucvJesX5fe0R3zgF5qDhXvZUSnAa7V/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QGzva4jhu1ySeDLMJZm4Og0GDzGTqULX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BHj9wqFmPfQelF478PSzfq5choBcvOT4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1G3ekbgBmhBaAWqt6skHvspak90g_m9I9/view?usp=sharing


 

ก ต ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
สนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูล
สนับสนุนการวิจัยหรืองาน สร้างสรรค์ 
- ส่ิงอ านวยความสะดวกหรือการรักษา
ความปลอดภัยในการวิจัย  หรือการ
ผลิตงานสร้างสรรค์  เช่น ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความ
ปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ     
- กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ เช่น การจัดประชุม
วิชาการ การจัดแสดงงานสร้างสรรค์ 
การจัดให้ มีศาสตราจารย์อาคันตุกะ
หรือศาสตราจารย์ 
รับเชิญ  (Visiting professor) 

     1. คณะมีห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ ท่ีอ านวยความ
สะดวกให้บุคลากรและ
นักศึกษาสามารถศึกษาค้นคว้า
ปฏิบัติการวิจัยหรือค้นคว้า
งานวิจัยและค าปรึกษา
สนับสนุนการวิจัย (คศน.2.1-
2-1)      
     2. คณะมี ห้องสมุดกลาง
ของมหาวิทยา ลัยฯ  และมี
ห้องสมุดอัจฉริยะของคณะเป็น
แหล่งเรียนรู้และอ านวยความ
สะดวกอาจารย์ ในการท างาน
วิจัย (คศน.2.1-2-3) 
     3. มหาวิทยาลัยมีระบบ
ฐานข้อมูลและระบบสืบค้น
งานวิจัย เพื่อใช้เป็นช่องทางใน
การเผยแพร่ผลงานวิจัยของ
นักวิจั ยและประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารด้านการวิจั ย  
เช่นข่าวสารการอบรม สัมมนา  
ข่าวสารด้านทุนวิจัยเพื่อใ ห้
นักวิจัยและผู้สนใจได้รับทราบ
ข่าวสารต่าง ๆ บนเว็บไซต์  
(คศน.2.1-2-3) 
     4. คณะศึกษาศาสตร์และ
น วั ต ก ร ร ม ก า ร ศึ ก ษ า  ไ ด้
สนับสนุนให้คณาจารย์เข้าร่วม
กิจกรรมวิชาการการประชุม
วิชาการและน าเสนอ  
(คศน.2.1-2-4) 

การศึกษา   
คศน.2.1-2-2 ภาพถ่าย
ห้องสมุดกลาง 
มหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ์  
คศน.2.1-2-3 Print 
Screen เว็บไซต์
สถาบันวิจัยและ
พัฒนามหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ์ ท่ีใช้เป็น
ฐานข้อมูลการวิจัย 
คศน.2.1-2-4 เอกสาร
แสดงรายละเอียดการ
สนับสนุนให้
คณาจารย์เข้าร่วม
กิจกรรมวิชาการการ
ประชุมวิชาการและ
น าเสนอ ผลงานวิจัย 

  3 จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นทุนวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ 

ค ณ ะ ศึ ก ษ า ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
นวัตกรรมการศึกษา ได้รับการ
จัดสรรเงินอุดหนุนจากกองทุน
ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
น วั ต ก ร ร ม  ป ร ะ จ า ปี
งบประมาณ 2563 จ านวน 2 
โครงการคื อ  1 )  โ ครงกา ร
พัฒนาระบบฐานข้อมูลชนิด
ของปลาวัตถุดิบเพื่อผลิตปลา

คศน.2.1-3-1 ประกาศ
มหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ์เร่ืองการ
จัดสรรเงินทุนอุดหนุน
จากกองทุนส่งเสริม
วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรมฯ 

https://drive.google.com/file/d/1u8DFQ3RrmV579CE-h9nMTGTwUNrD9t3b/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15xtN2-Cp9sEG9mpsdPQBYqc97j-q56I6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XTPZPqaQax1Ey487SVPFmHuezK6mf5Gf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gP_GrDnn2LqIvXlFcI6dysyJineY9HYY/view?usp=sharing


 

ก ต ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
ร้ า บ ริ เ ว ณ เ ขื่ อ น ล า ป า ว 
งบประมาณ 400,000 บาท 
2) การศึ กษาปรากฏการณ์
ขั ด ข วา ง แบบคู ล อม บ์ ข อ ง
ควอนตัมดอทแบบสองทางด้วย
วิ ธี ค ว อน ตั ม ม อน ติ ค า ร์ โ ล 
งบประมาณ 226 ,000บาท            
(คศน.2.1-3-1) 
 

  4 จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการ
เผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ใน
วารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

คณะศึกษาศาสตร์และ
นวัตกรรมการศึกษาได้
สนับสนุนงบประมาณเพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนให้
นักวิจัยเดินทางไปเผยแพร่
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ในการประชุมวิชาการหรือการ
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ
หรือนานาชาติและมีการ
สนับสนุนงบประมาณในการ
ลงทะเบียนน าเสนอโครงการวิจยั
ส าหรับอาจารย์ จ านวน 8 คน
ดังนี้ 
1.อาจารย์อังคาร  อินทะนิล 
จ านวน 3,000 บาท 
2.อาจารย์นคินทร พัฒนชัย 
จ านวน2,360 บาท 
3.อาจารย์สุวรรณวัฒน์  เทียน
ยุทธกุล จ านวน 3,000 บาท 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุลิดา  
เหมตะศิลป์ จ านวน 3 ,000 
บาท 
5.อาจารย์ประภาพร  หนอง
หารพิ ทักษ์  จ านวน  3 ,000 
บาท 
6. อาจารย์ธีรภัทร  สินธุเดช 
จ านวน 3,000 บาท 
7.อาจารย์ชนิดา  พันธุโสภณ 
จ านวน 3,000 บาท 
8 .อาจ ารย์ ต ะวัน   ทอง สุ ข 
จ านวน 3,000 บาท 

คศน.2.1-4-1 เอกสาร
แสดงรายละเอียดการ
สนับสนุนให้
คณาจารย์เข้าร่วม
กิจกรรมวิชาการการ
ประชุมวิชาการและ
น าเสนอ ผลงานวิจัย  
คศน.2.1-4-2 เอกสารใบ
จัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ.2563 

https://drive.google.com/file/d/111gxte27AfQXBbWUywf5SfwX4WnHbFFD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10QZuacDvLLVhTUA-6m1-M50ed8DfBubp/view?usp=sharing


 

ก ต ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
  5 มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และ

นักวิจัย มีการสร้างขวัญและก าลังใจ
ตลอดจนยกย่องอาจารย์และนักวิจัยท่ีมี
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น 

ค ณ ะ ศึ ก ษ า ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
นวัตกรรมการศึกษา ได้มีการ
ยกย่องอาจารย์ท่ีมีผลงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ดีเด่นโดย
การประกาศผ่านเว็บไซต์เพื่อ
เป็นขวัญก าลังใจในการปฏิบัติ
หน้ า ท่ีต่ อไป  โดยอาจารย์
วิศรุต พยุงเกียรติคุณ ได้รับ
การตีพิมพ์บทความวิจั ยใน
ฐานข้อมูล Scorpus จ านวน 3 
บทความ  คณะจึงมอบรางวัล
นักวิจัยดีเด่นประจ าปี 2563 
และได้ประชาสัมพันธ์ยกย่อง
เพื่อเป็นขวัญก าลังใจผ่านทาง
เว็บไซต์และ facebook คณะ
ศึกษาศาสตร์ฯ 
(คศน.2.1-5-1) 

คศน.2.1-5-1 เว็บไซต์
คณะศึกษาศาสตร์
และนวัตกรรม
การศึกษา 

  6 มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการ
คุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ ท่ีน าไปใช้ประโยชน์และ
ด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 

ค ณ ะ ศึ ก ษ า ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
น วั ต ก ร ร ม ก า ร ศึ ก ษ า  ไ ด้
ด าเนินงานตามระบบและกลไก
ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ท่ี
ระบุในคู่มือการบริหารงานวิจัย
(คศน.2.1-6-1) ยกตัวอย่างเช่น
มี อ า จ า ร ย์ ใ น ส า ข า วิ ช า
ภาษาไทยได้ด าเนินการยื่นขอ
จดสิทธิบัตรโครงการวิจัย ซ่ึงก็
ไ ด้ ด า เ นิ น ก า ร ยื่ น ข อ ต า ม
ขั้นตอนของมหาวิทยาลัยซ่ึงอยู่
ในระหว่ า งด าเนิ นการของ
มหาวิทยาลัยฯ (คศน.2.1-6-2) 
และนอกจากนั้นมหาวิทยาลัย
ยังมีการส่งเสริมให้บุคลากรได้
เข้า ร่วมโครงการอบรม เชิ ง
ปฏิบัติการ การสืบค้นสิทธิบัตร
แ ล ะ ก า ร เ ขี ย น ค า ข อ รั บ
สิทธิบัตร-อนุสิทธิบัตร เพื่อช่วย
ใ น กา รคุ้ ม ค ร อ ง สิ ท ธิ์ ข อ ง
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ี
น า ไ ป ใ ช้ ป ร ะ โ ย ช น์ แ ล ะ
ด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 

คศน.2.1-6-1 คู่มือบริหาร
จัดการงานวิจัยของ
มหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ์ 
คศน.2.1-6-2 หลักฐาน
กระบวนการยื่นขอจด
สิทธิบัตร 
คศน.2.1-6-3 รายชื่อ
ผู้เข้าร่วมอบรม
โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การสืบค้น
สิทธิบัตรและการ
เขียนค าขอรับ
สิทธิบัตร- 
อนุสิทธิบัตร  
 
 

https://drive.google.com/file/d/1hX4qZ8uxD1hHtyomzc9pFCGOmFQo0CyO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gX58vXKG9hr9nNxPfC2kJX7Yyk2VJmOE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gX58vXKG9hr9nNxPfC2kJX7Yyk2VJmOE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1J-v5j8rfzYfLBGdNQTKZTOEO06LYMQFQ/view?usp=sharing


 

ก ต ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
(คศน.2.1-6-3) 

 
ผลการประเมินตนเอง 

ผลการประเมิน 
ปีที่แล้ว 

เป้าหมาย 
 

คะแนนประเมินตนเอง 
 

บรรลุเป้าหมาย 
 (,) 

เป้าหมาย 
ปีถัดไป 

5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน  5 
 
 
รายการหลักฐาน 

หมายเลข รายการหลักฐาน 
คศน.2.1-1-1 คู่มือบริหารจัดการงานวิจัย 
คศน.2.1-1-2 ค าส่ังแต่งตั้งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณางานวิจัย ของคณะศึกษาศาสตร์และ

นวัตกรรมการศึกษา 
คศน.2.1-1-3 เว็บไซต์ท่ีสามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลระบบบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัย    
คศน.2.1-2-1 ภาพถ่ายห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา   
คศน.2.1-2-2 ภาพถ่ายห้องสมุดกลาง มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
คศน.2.1-2-3 Print Screen เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ท่ีใช้ เป็น

ฐานข้อมูลการวิจัย 
คศน.2.1-2-4 เอกสารแสดงรายละเอียดการสนับสนุนให้คณาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมวิชาการการ

ประชุมวิชาการและน าเสนอ ผลงานวิจัย 
คศน.2.1-3-1 เอกสารใบจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2563 
คศน.2.1-4-1 เอกสารแสดงรายละเอียดการสนับสนุนให้คณาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมวิชาการการ

ประชุมวิชาการและน าเสนอ ผลงานวิจัย 
คศน.2.1-4-2 เอกสารใบจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2563 
คศน.2.1-5-1 เว็บไซต์คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 
คศน.2.1-6-1 คู่มือบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
คศน.2.1-6-2 รายชื่ออาจารย์เข้าร่วมโครงการอบรมการสืบค้นสิทธิบัตร 
คศน.2.1-6-2 หลักฐานการยื่นขอจดสิทธิบัตร 

 
ผู้รับผิดชอบ 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : 
       ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุชา พิมศักดิ์ 
       นางสาวปวีณา  ขันธ์ศิลา 
       โทร. 088-746-6551 

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

 
 
 
 
 



 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ (สกอ.ท่ี 2.2)  

ชนิดชองตัวบ่งชี้  ปัจจัยน าเข้า 

การคิดรอบปี  ปีงบประมาณ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  
ปัจจัยส าคัญท่ีส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในสถาบันอุดมศึกษา  คือ 

เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงต้องจัดสรรเงินจากภายในมหาวิทยาลัย และท่ี
ได้รับจากภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อสนับสนุนการท าวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างมีประสิทธิภาพตาม
สภาพแวดล้อมและจุดเน้นของมหาวิทยาลัย 
 นอกจากนั้น เงินทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัยยังเป็นตัวบ่งชี้ท่ี
ส าคัญ ท่ีแสดงถึงศักยภาพด้านการวิจัยของคณะโดยเฉพาะท่ีอยู่ในกลุ่มท่ีเน้นการวิจัย 

เกณฑ์การประเมิน  
แปลงจ านวนเงินต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 

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

สูตรการค านวณ  

 
1. ค านวณจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยต่อจ านวน
อาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัย = 
 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยจากภายในและภายนอก  
 จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย  

 
2. แปลงจ านวนเงินท่ีค านวณได้ในข้อ 1เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนท่ีได้ = 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก 

x 5 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

 
 
 
 



 

 
สรุปคะแนนที่ได้ในระดับคณะ : คะแนนระดับคณะ = ค่าเฉลี่ยของคะแนนท่ีได้ของทุกกลุ่มสาขาวิชาในคณะ 

หมายเหตุ  
 1. จ านวนอาจารย์และนักวิจัยให้นับตามปีการศึกษาและนับเฉพาะท่ีปฏิบัติงานจริงไม่นับรวมผู้ลา
ศึกษาต่อ 
 2. ให้นับจ านวนเงินท่ีมีการลงนามในสัญญารับทุนในปีงบประมาณนั้น ๆ ไม่ใช่จ านวนเงินท่ีเบิกจ่าย
จริง 
 3. กรณีท่ีมีหลักฐานการแบ่งสัดส่วนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซ่ึงอาจเป็นหลักฐานจากแหล่งทุนหรือ
หลักฐานจากการตกลงร่วมกันของมหาวิทยาลัยท่ีร่วมโครงการ ให้แบ่งสัดส่วนเงินตามหลักฐานท่ีปรากฏ กรณี
ท่ีไม่มีหลักฐาน ให้แบ่งเงินตามสัดส่วนผู้ร่วมวิจัยของแต่ละคณะ  
 4. การนับจ านวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันท่ีได้ลงนามในสัญญา
รับทุนโดยอาจารย์ประจ าหรือนักวิจัย แต่ไม่สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันท่ีบุคลากรสายสนับสนุนท่ีไม่ใช่
นักวิจัยเป็นผู้ด าเนินการ 
 
ผลการด าเนินงาน 
ทุนจากภายในสถาบัน งบประมาณแผ่นดิน + งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ (วิจัยสถาบัน) 

ที่ 
ชื่อเจ้าของ 

โครงการวิจัย/
งานสร้างสรรค์ 

ชื่อโครงการวิจัย/
งานสร้างสรรค์ 

วันเดือนปีที่เซ็นสัญญา 
รับทุนและระยะเวลา
ของโครงการวิจัย 

จ านวนเงิน 
ที่มีการเซ็น

สัญญารับทุน 

สัดส่วน 
เงินสนับสนุน 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
      

รวม   
 
 
ทุนจากภายนอกสถาบัน งบประมาณ สกอ. สกว. และหน่วยอื่น 

ก ต ที่ 

ชื่อเจ้าของ 
โครงการวิจัย/

งาน
สร้างสรรค์ 

ชื่อ
โครงการวิจัย/
งานสร้างสรรค์ 

แหล่ง
ทุน 

วันเดือนปีที่เซ็น
สัญญารับทุน
และระยะเวลา

ของ
โครงการวิจัย 

จ านวนเงิน 
ที่มีการเซ็น
สัญญารับ

ทุน 

สัดส่วน 
เงิน

สนับสนุน 

  กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  1. นางสาว

นคินทร 
พัฒนชัย 

การพัฒนา
ระบบฐานข้อมูล
ชนิดของปลา 
วัตถุดิบเพื่อผลิต
ปลาร้าบริเวณ
เขื่อนล าปาว 

สกว. 
 
 

30  มีนาค ม 
2563 

400,000 100% 
 
 

  2 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
วรนุช  นิลเขต 

การศึกษา
ต้นทุนและ
ผลตอบแทน

สกว. 
 
 

30  มีนาค ม 
2563 

30,000 
(300,000) 

 

10% 
 
 



 

ก ต ที่ 

ชื่อเจ้าของ 
โครงการวิจัย/

งาน
สร้างสรรค์ 

ชื่อ
โครงการวิจัย/
งานสร้างสรรค์ 

แหล่ง
ทุน 

วันเดือนปีที่เซ็น
สัญญารับทุน
และระยะเวลา

ของ
โครงการวิจัย 

จ านวนเงิน 
ที่มีการเซ็น
สัญญารับ

ทุน 

สัดส่วน 
เงิน

สนับสนุน 

การผลิตปลาร้า 
  3 นายอังคาร

อินทนิล และ 
นายตะวัน   
ทองสุข  
 
 

การศึกษา
ปรากฏการณ์
ขัดขวางแบบคู
ลอมบ์ของ
ควอนตัมดอท
แบบสองทาง
ด้วยวิธีควอนตัม
มอนติคาร์โล 

สกว. 
 
 

30  มีนาค ม 
2563 

226,000 
 

100% 
 
 
 
 
 
 

 
  รวม 656,000  

 
เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอก 

คณะ กลุ่มสาขาวิชา 
จ านวนอาจารย์

ประจ าและนักวิจัย
ทั้งหมด 

จ านวนเงินทุน
วิจัย/งาน

สร้างสรรค์รวม 

สัดส่วนงบต่อ
จ านวน
อาจารย์ 

คะแนนเฉลี่ย
ภาพรวม 
ของคณะ 

คณะ
ศึกษาศาสตร์
และ
นวัตกรรม
การศึกษา 

กลุ่มสาขาวิชา
สังคมศาสตร์ 

48 656,000 13,667 2.73 

รวมทั้งสิ้น 48 656,000  2.73 
 
 
 
ผลการประเมินตนเอง 

ผลการประเมิน 
ปีที่แล้ว 

เป้าหมาย 
 

คะแนนการประเมินตนเอง 
 

บรรลุเป้าหมาย 
 (,) 

เป้าหมาย 
ปีถัดไป 

1.59 คะแนน 4 2.73  5 
 
รายการหลักฐาน 

หมายเลข รายการหลักฐาน 
คศน. 2.2-1-1 ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  เร่ืองการจัดสรรงบวิจัย 

  
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1YbwDsbIHQIPhiH0St0RJxpWCr3On4AJx/view?usp=sharing


 

 
ผู้รับผิดชอบ 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : 
       ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุชา พิมศักดิ์ 
       นางสาวปวีณา  ขันธ์ศิลา 
       โทร. 088-746-6551 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3  ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย (สกอ.ท่ี 2.3)  

ชนิดของตัวบ่งชี้  ผลลัพธ์ 

การคิดรอบปี  ปีปฏิทิน 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้   
ผลงานวิชาการเป็นข้อมูลท่ีส าคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจ าและนักวิจัยได้สร้างสรรค์ขึ้น

เพื่อแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่องเป็นผลงานท่ีมีคุณค่า 
สมควรส่งเสริมให้มีการเผยแพร่และน าไปใช้ประโยชน์ท้ังเชิงวิชาการและการแข่ งขันของประเทศผลงาน
วิชาการอยู่ในรูปของบทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI หรือ Scopus หรือตาม
ประกาศ ก.พ.อ.หรือ ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร หรือเป็น
ผลงานวิชาการรับใช้สังคมท่ีผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้วผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กร
ระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ ต าราหรือหนังสือท่ีใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณา ตาม
เกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว  

เกณฑ์การประเมิน  
แปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยเป็น

คะแนนระหว่าง 0-5 เกณฑ์แบ่งกลุ่มตามสาขาวิชา ดังนี้ 
 
  

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

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ประจ าและนักวิจัยท่ีก าหนดไว้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของ
อาจารย์ประจ าและนักวิจัยท่ีก าหนดไว้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป 

 
 

สูตรการค านวณ 
        1. ค านวณร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยตามสูตร 
 

 ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย  
x 100 

จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยท้ังหมด 
 
  
  
      



 

          2. แปลงค่าร้อยละท่ีค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนท่ีได้ = 
    ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

x 5 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ า

และนักวิจัยท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
 
ก าหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการดังน้ี 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 
0.20 - บทความฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
0.40 - บทความฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ - 

ผลงานท่ีได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 
0.60 - บทความท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 
0.80 - บทความท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 
1.00 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

ท่ีปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ.2556 
- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร 
- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมท่ีได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
- ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 
- ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ท่ีค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 
- ต าราหรือหนังสือท่ีได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว  
- ต าราหรือหนังสือท่ีผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการ      
แต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

 
การส่งบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้น าเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full 

Paper) และเมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ ซ่ึงสามารถ อยู่ใน
รูปแบบเอกสาร หรือส่ืออิเล็กทรอนิกส์ได้ 
 
ก าหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ ดังน้ี 
ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
Online 

0.40 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 
0.60 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
0.80 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
1.00 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 

ผลงานสร้างสรรค์ทุกชิ้นต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการท่ีมีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า 3 คน                     
โดยมีบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยร่วมพิจารณาด้วย 
 



 

 
ผลการด าเนินงาน (ผลงานทางวิชาการ) 

ก ต ล าดับ 

ช่ือ
อาจารย์
ประจ า/
นักวิจัย
ประจ า 

ช่ือบทความ 

ช่ือแหล่ง
ตีพิมพ์

เผยแพร่ เช่น
วารสาร/การ

ประชุมที่
ตีพิมพ/์เผย
แพร่,เล่มที่,ปี

ที่ 

วัน/
เดือน/ปี 

ที่
เผยแพร ่

ฐานข้อ
มูลที่

ตีพิมพ ์

ค่า
น้ าห
นัก 

  กลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์ 
  1 วิศรุต พยุง

เกียรติคุณ 
Evidence of multi-functional 
peptide activity: potential role 
of KT2 and RT2 for anti-
inflammatory, anti-oxidative 
stress, and anti-apoptosis 
properties. Applied Biological 
Chemistry. 

Appl Biol 
Chem/2020/
63:5 

21 
January 
2020 

Web 
of 
Scienc
e 

1.0 

  2 วิศรุต พยุง
เกียรติคุณ 

Evaluation of tyrosinase 
inhibitory activity and 
mechanism of leucrocin I and 
its modified peptides. Journal 
of Bioscience and 
Bioengineering 

J. Biosci. 
Bioeng. 
/2020/130:3 

Septem
ber 
2020 

Web 
of 
Scienc
e และ 
Scopu
s 

1.0 

  3 วิศรุต พยุง
เกียรติคุณ 

Investigation of skin whitening 
property of soybean seed 
protein; anti-tyrosinase, anti-
inflammation and antioxidant.  
 

Chiang Mai 
J. 
Sci./2021/48
:1  

25 July 
2020 

Web 
of 
Scienc
e 

1.0 

  4 ผศ.ดร. 
ชุลิดา  
เ ห ม ต ะ
ศิลป์ 

การพัฒนากิจกรรมการจัดการเรียนรู้
วิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้ทีมเป็นฐาน 
เพื่อพัฒนาทักษะการท างานเป็นทีม 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
5 โรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์  

การประชุม
วิชาการ
ระดับชาติ 
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
มหาสารคาม. 

11-12 
มีนาคม
2563 

 0.2 

  5 ผศ.ดร. 
ชุลิดา  
เหมตะ
ศิลป์ 

การพัฒนากิจกรรมการจัดการเรียนรู้
วิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้ทีมเป็นฐาน 
เพื่อพัฒนาทักษะการท างานเป็นทีม
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 
โรงเรียนสงเปลือยวิทยายน  
 

การประชุม
วิชาการ
ระดับชาติ 
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
มหาสารคาม. 

11-12 
มีนาคม
2563 

 0.2 

  6 ผศ. ดร. 
ชุลิดา  
เหมตะ

การพัฒนากิจกรรมการจัดการเรียนรู้
วิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานเป็น
ฐาน เพื่อพัฒนาทั กษะความคิ ด

การประชุม
วิชาการ
ระดับชาติ 

11-12 
มีนาคม
2563 

 0.2 

https://drive.google.com/drive/folders/1Ugn2-CDo_oIowSjHMaoXXxkekCxdiNRE?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Ugn2-CDo_oIowSjHMaoXXxkekCxdiNRE?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1_EvPDlSiv-VeiCJ3R0OPIcyYA4pD8j5L?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1_EvPDlSiv-VeiCJ3R0OPIcyYA4pD8j5L?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1_EvPDlSiv-VeiCJ3R0OPIcyYA4pD8j5L?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1_EvPDlSiv-VeiCJ3R0OPIcyYA4pD8j5L?usp=sharing


 

ก ต ล าดับ 

ช่ือ
อาจารย์
ประจ า/
นักวิจัย
ประจ า 

ช่ือบทความ 

ช่ือแหล่ง
ตีพิมพ์

เผยแพร่ เช่น
วารสาร/การ

ประชุมที่
ตีพิมพ/์เผย
แพร่,เล่มที่,ปี

ที่ 

วัน/
เดือน/ปี 

ที่
เผยแพร ่

ฐานข้อ
มูลที่

ตีพิมพ ์

ค่า
น้ าห
นัก 

ศิลป์ สร้างสรรคนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 โรงเรียนสงเปลือยวิทยายน  

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
มหาสารคาม. 

  7 ผศ.ดร. 
ชุลิดา  
เหมตะ
ศิลป์ 

การพัฒนากิจกรรมการจัดการเรียนรู้
วิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้ทีมเป็นฐาน
เพื่อพัฒนาทักษะการท างานเป็นทีม
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 
โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์  
 

การประชุม
วิชาการ
ระดับชาติ 
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
มหาสารคาม. 

11-12 
มีนาคม
2563 

 0.2 

  8 ผศ.ดร. 
ชุลิดา 
เหมตะ
ศิลป์ 

การพัฒนากิจกรรมการจัดการเรียนรู้
วิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้ทีมเป็นฐาน 
เพื่อพัฒนาทักษะการท างานเป็นทีม
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 
โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 

การประชุม
วิชาการ
ระดับชาติ 
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
มหาสารคาม. 

11-12 
มีนาคม
2563 

 0.2 

  9 ผศ.ดร. 
ชุลิดา  
เ ห ม ต ะ
ศิลป์ 

การพัฒนากิจกรรมการจัดการเรียนรู้
วิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้ทีมเป็นฐาน
เพื่อพัฒนาทักษะการท างานเป็นทีม
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 
โรงเรียนนามนพิทยาคม  

การประชุม
วิชาการ
ระดับชาติ 
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
มหาสารคาม. 

11-12 
มีนาคม
2563 

 0.2 

  10 ผศ.ดร. 
ชุลิดา 
 เหมตะ
ศิลป์ 

การพัฒนากิจกรรมการจัดการเรียนรู้
วิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานเป็น
ฐาน เพื่อพัฒนาทั กษะความคิ ด
สร้างสรรคนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 1 โรงเรียนกมลาไสย  

การประชุม
วิชาการ
ระดับชาติ 
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
มหาสารคาม. 

11-12 
มีนาคม
2563 

 0.2 

  11 ผศ.ดร. 
ชุลิดา  
เ ห ม ต ะ
ศิลป์ 

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิชา
วิทยาศาสตร์โดยใช้ทีมเป็นฐาน เพื่อ
พัฒนาทักษะการท างานเป็นทีมของ
นั ก เ รี ยน ชั้ น มั ธย มศึ ก ษาปี ที่  2 
โรงเรียนบ้านม่วงกุล  

การประชุม
วิชาการ
ระดับชาติ 
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
มหาสารคาม. 

11-12 
มีนาคม
2563 

 0.2 

  12 อั ง ค า ร 
อินทนิล 

การพัฒนากิจกรรมการจัดการเรียนรู้
วิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้การจัดการ
เรียนรู้แบบระดมสมอง เพื่อพัฒนา

การประชุม
วิชาการ
ระดับชาติ 

11-12 
มีนาคม
2563 

 0.2 

https://drive.google.com/drive/folders/1UxIO8IGYGJ7TmsOIGW2n8VY3xGUkON82?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1UxIO8IGYGJ7TmsOIGW2n8VY3xGUkON82?usp=sharing


 

ก ต ล าดับ 

ช่ือ
อาจารย์
ประจ า/
นักวิจัย
ประจ า 

ช่ือบทความ 

ช่ือแหล่ง
ตีพิมพ์

เผยแพร่ เช่น
วารสาร/การ

ประชุมที่
ตีพิมพ/์เผย
แพร่,เล่มที่,ปี

ที่ 

วัน/
เดือน/ปี 

ที่
เผยแพร ่

ฐานข้อ
มูลที่

ตีพิมพ ์

ค่า
น้ าห
นัก 

ทักษะความคิดสร้ างสร รค์ ของ
นักเ รียนชั้นประถมศึกษาปี ที่  5 
โรงเรียนบ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์
ผดุง  

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
มหาสารคาม. 

  13 อั ง ค า ร 
อินทนิล 

การพัฒนากิจกรรมการจัดการเรียนรู้
วิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้การเรียนรู้
ทีมเป็นฐาน เพื่อพัฒนาทักษะการ
ท า งาน เป็ นทีมของนั กเ รี ยนชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนห้วยผึ้ง
พิทยา  

การประชุม
วิชาการ
ระดับชาติ 
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
มหาสารคาม. 
 

11-12 
มีนาคม
2563 

 0.2 

  14 อั ง ค า ร 
อินทนิล 

การพัฒนา กิจกร รมการ เรี ยน รู้
รายวิชาวิทยาศาสตร์ โดยใช้การ
เรียนรู้ทีมเป็นฐาน เพื่อพัฒนาทักษะ
การท างานเป็นทีมของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนดอนไทร
งามพิทยาคม  

การประชุม
วิชาการ
ระดับชาติ 
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
มหาสารคาม. 

11-12 
มีนาคม
2563 

 0.2 

  15 อังคาร 
อินทนิล 

การพัฒนากิจกรรมการจัดการเรียนรู้
วิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้สะเต็มศึกษา
เป็นฐาน เพื่อพัฒนาทักษะความคิด
สร้ า งสรรค์ ส าหรั บนั ก เรี ยนชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเลิงถ่อน
โนนสมบูรณ์  

การประชุม
วิชาการ
ระดับชาติ 
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
มหาสารคาม. 

11-12 
มีนาคม
2563 

 0.2 

  16 อั ง ค า ร 
อินทนิล 

การพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ 
โดยใช้กิจกรรมการจัดการเรียนรู้
แบ บร ะ ดม ค วา ม คิ ด  ( เ ล่ า  ท า 
น า เ ส นอ )  ส าหรั บนั ก เ รี ยนชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่  2 โรงเรียนขมิ้น
พิทยาสรรพ์  

การประชุม
วิชาการ
ระดับชาติ 
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
มหาสารคาม. 

11-12 
มีนาคม
2563 

 0.2 

  17 อั ง ค า ร 
อินทนิล 

การพัฒนากิจกรรมการจัดการเรียนรู้
วิชาวิทยาศาสตร์ โดยใช้การจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD 
เพื่อพัฒนาทักษะการท างานเป็นทีม 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
โรงเรียนเมืองสมเด็จ  

การประชุม
วิชาการ
ระดับชาติ 
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
มหาสารคาม. 

11-12 
มีนาคม
2563 

 0.2 

  18 อั ง ค า ร การพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ การประชุม 11-12  0.2 



 

ก ต ล าดับ 

ช่ือ
อาจารย์
ประจ า/
นักวิจัย
ประจ า 

ช่ือบทความ 

ช่ือแหล่ง
ตีพิมพ์

เผยแพร่ เช่น
วารสาร/การ

ประชุมที่
ตีพิมพ/์เผย
แพร่,เล่มที่,ปี

ที่ 

วัน/
เดือน/ปี 

ที่
เผยแพร ่

ฐานข้อ
มูลที่

ตีพิมพ ์

ค่า
น้ าห
นัก 

อินทนิล โดยใช้กิจกรรมการจัดการเรียนรู้
แบบระดมความคิด (PKAE) ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมที่ 2 โรงเรียนบ้าน
ชาด  

วิชาการ
ระดับชาติ 
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
มหาสารคาม. 
 

มีนาคม
2563 

  19 ผศ.ดร. 
ทิพย์อุบล 
ทิพเลิศ 

การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ที่
ใช้กิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบใช้
ปัญหาเป็นฐานในรายวิชา
วิทยาศาสตร์ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนหนอง
กรุงศรีวิทยาคม  

การประชุม
วิชาการ
ระดับชาติ 
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
มหาสารคาม. 

11-12 
มีนาคม
2563 

 0.2 

  20 ผศ.ดร. 
ทิพย์อุบล 
ทิพเลิศ 

การพัฒนาทักษะการคิ ดอย่างมี
วิจารณญาณที่ใช้ปัญหาเป็นฐาน ใน
รายวิชาวิทยาศาสตร์ส าหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้าน
โหมนสงเคราะห์  

การประชุม
วิชาการ
ระดับชาติ 
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
มหาสารคาม. 

11-12 
มีนาคม
2563 

 0.2 

  21 ผศ.ดร. 
ทิพย์อุบล 
ทิพเลิศ 

การพัฒนาทักษะการท างานเป็นทีม
โดยใช้กระบวนการสอน แบบสืบ
เสาะหาความรู้ (5E) เสริมด้วย
กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ STAD ใน
รายวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนนานกชุม
วิทยาคม  

การประชุม
วิชาการ
ระดับชาติ 
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
มหาสารคาม. 

11-12 
มีนาคม
2563 

 0.2 

  22 ผศ.ดร. 
ทิพย์อุบล 
ทิพเลิศ 

การพัฒนาทักษะการท างานเป็นทีม
ที่ใช้กิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือด้วยเทคนิคกลุ่มสืบเสาะ (GI) 
ในรายวิชาวิทยาศาสตร์  ส าหรับ
นั ก เ รี ยน ชั้ น มั ธย มศึ ก ษาปี ที่  1
โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์  

การประชุม
วิชาการ
ระดับชาติ 
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
มหาสารคาม. 

11-12 
มีนาคม
2563 

 0.2 

  23 ผศ.ดร. 
ทิพย์อุบล 
ทิพเลิศ 

การพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์
โดยใช้กิจกรรมการเรียนแบบซิปป้า 
(CIPPA MODEL) ในรายวิช า
วิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่  2 โรงเรียนเมือง

การประชุม
วิชาการ
ระดับชาติ 
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ

11-12 
มีนาคม
2563 

 0.2 

https://drive.google.com/drive/folders/1HHlmlR2oVKQ1GD64987YLaMY3oqH5xLV?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1HHlmlR2oVKQ1GD64987YLaMY3oqH5xLV?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1HHlmlR2oVKQ1GD64987YLaMY3oqH5xLV?usp=sharing


 

ก ต ล าดับ 

ช่ือ
อาจารย์
ประจ า/
นักวิจัย
ประจ า 

ช่ือบทความ 

ช่ือแหล่ง
ตีพิมพ์

เผยแพร่ เช่น
วารสาร/การ

ประชุมที่
ตีพิมพ/์เผย
แพร่,เล่มที่,ปี

ที่ 

วัน/
เดือน/ปี 

ที่
เผยแพร ่

ฐานข้อ
มูลที่

ตีพิมพ ์

ค่า
น้ าห
นัก 

สมเด็จ  มหาสารคาม. 
  24 ผศ.ดร. 

ทิพย์อุบล 
ทิพเลิศ 

การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์
โดยใช้กิจกรรมการจัดการเรียนรู้วิชา
วิทยาศาสตร์ที่ใช้ปัญหาเป็นฐาน
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
4 โรงเรียนถ้ าปลาวิทยายน อ าเภอส
หัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์  

การประชุม
วิชาการ
ระดับชาติ 
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
มหาสารคาม. 

11-12 
มีนาคม
2563 

 0.2 

  25 วิศรุต พยุง
เกียรติคุณ 

ผลของการพัฒนากิจกรรมการัดการ
เ รี ย น รู้ โ ด ย ใ ช้ ก า ร ส อ น แ บ บ
สร้างสรรค์เป็นฐานต่อการปรับปรุง
ศักยภาพด้านความคิดด้านต่าง ๆ ใน
รายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ดิน ชั้น
ดินและหน้าตัดดินของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนกมลาไสย  

การประชุม
วิชาการ
ระดับชาติ 
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
มหาสารคาม. 

11-12 
มีนาคม
2563 

 0.2 

  26 วิศรุต พยุง
เกียรติคุณ 

ผลของการพัฒนา กิจกร รมการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการ
เรียนรู้แบบใช้ทีมเป็นฐาน ต่อการ
เสริมสร้างทักษะการท างานเป็นทีม 
ในรายวิชาวิทยาศาสตร์  ส าหรับ
นักเรียนชัเนประถมศึกษาปีที่  3/2 
โรงเรียนพยุงสงเคราะห์  

การประชุม
วิชาการ
ระดับชาติ 
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
มหาสารคาม. 

11-12 
มีนาคม
2563 

 0.2 

  27 วิศรุต พยุง
เกียรติคุณ 

ผลของการพัฒนากิจกรรมการ
จัดการเรียนรู้ในรายวิชา
วิทยาศาสตร์ เรื่องบรรยากาศของ
เรา โดยดัดแปลงจากการจัดการ
เรียนรู้แบบระดมสมองต่อทักษะด้าน
ความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านกุด
แฮดวัฒนราษฏร์ผดุง  

การประชุม
วิชาการ
ระดับชาติ 
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
มหาสารคาม. 

11-12 
มีนาคม
2563 

 0.2 

  28 วิศรุต พยุง
เกียรติคุณ 

การใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ เล่น 
เรี ยน  เ ปลี่ ย นแนว  ใน ร ายวิ ช า
วิทยาศาสตร์  โดยพัฒนาจากการ
เรียนแบบทีมแข่งขัน ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนชุมชน
หนองสอวิทยาคาร  

การประชุม
วิชาการ
ระดับชาติ 
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
มหาสารคาม. 

11-12 
มีนาคม
2563 

 
 

 0.2 

  29 ตะวัน  การพัฒนากิจกรรมการจัดการเรียนรู้ การประชุม 11-12  0.2 

https://drive.google.com/drive/folders/1HHlmlR2oVKQ1GD64987YLaMY3oqH5xLV?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1HHlmlR2oVKQ1GD64987YLaMY3oqH5xLV?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1HHlmlR2oVKQ1GD64987YLaMY3oqH5xLV?usp=sharing


 

ก ต ล าดับ 
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อาจารย์
ประจ า/
นักวิจัย
ประจ า 

ช่ือบทความ 
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ตีพิมพ์
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ตีพิมพ/์เผย
แพร่,เล่มที่,ปี

ที่ 
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เดือน/ปี 

ที่
เผยแพร ่

ฐานข้อ
มูลที่

ตีพิมพ ์

ค่า
น้ าห
นัก 

ทองสุข วิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้รูปแบบสะ
เต็มศึกษาเป็นฐาน เพื่อพัฒนาทักษะ
ความสร้างสรรค์ ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสมเด็จ
ประชานุเคราะห์  

วิชาการ
ระดับชาติ 
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
มหาสารคาม. 

มีนาคม
2563 

  30 ตะวัน  
ทองสุข 

การพัฒนากิจกรรมการจัดการเรียนรู้
วิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้การจัดการ
เรียนรู้แบบระดมสมอง เพื่อพัฒนา
ทักษะความสร้างสรรค์ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหนอง
กุงศรีวิทยาคาร  

การประชุม
วิชาการ
ระดับชาติ 
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
มหาสารคาม. 

11-12 
มีนาคม
2563 

 0.2 

  31 ตะวัน  
ทองสุข 

 การพัฒนา กิจกรรมการ จัดการ
เรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้การ
ท างานแบบระดมสมอง เพื่อพัฒนา
ทั ก ษะ ก าร ท า ง าน เ ป็ น ที มข อ ง
นั ก เ รี ยน ชั้ น มั ธย มศึ ก ษาปี ที่  3 
โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา  

การประชุม
วิชาการ
ระดับชาติ 
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
มหาสารคาม. 

11-12 
มีนาคม
2563 

 0.2 

  32 ตะวัน  
ทองสุข 

การพัฒนากิจกรรมการจัดการเรียนรู้
วิชาวิทยาศาสตร์ โดยใช้การจัดการ
เรียนรู้ แบบโมเดลซิปปา เพื่อพัฒนา
ทักษะความคิดสร้ างสร รค์ ของ
นักเ รียนชั้นประถมศึกษาปี ที่  5
โรงเรียนค าใหญ่วิทยา  

การประชุม
วิชาการ
ระดับชาติ 
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
มหาสารคาม. 

11-12 
มีนาคม
2563 

 0.2 

  33 ตะวัน  
ทองสุข 

การพัฒนากิจกรรมการจัดการเรียนรู้
วิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้การเรียนรู้
แบบร่วมมือ เพื่อพัฒนาทักษะการ
ท า งาน เป็ นทีมของนั กเ รี ยนชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนมหาไชย
พิทยาคม ใน กองบรรณาธิการ , การ
จัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม.  

การประชุม
วิชาการ
ระดับชาติ 
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
มหาสารคาม. 
 

11-12 
มีนาคม
2563 

 0.2 

  34 ตะวัน  
ทองสุข 

การพัฒนากิจกรรมการจัดการเรียนรู้
วิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้การเรียนรู้
สร้ างสรรค์ เป็น ฐาน เพื่อพัฒนา
ทักษะความคิดสร้ างสร รค์ ของ
นั ก เ รี ยน ชั้ น มั ธย มศึ ก ษาปี ที่  2 
โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร ใน 

การประชุม
วิชาการ
ระดับชาติ 
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
มหาสารคาม. 

11-12 
มีนาคม
2563 

 0.2 
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ตีพิมพ์
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ประชุมที่
ตีพิมพ/์เผย
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เดือน/ปี 

ที่
เผยแพร ่

ฐานข้อ
มูลที่

ตีพิมพ ์

ค่า
น้ าห
นัก 

กองบรรณาธิการ , การ จัดการ
เทคโนโลยีและนวัตกรรม.  

  35 ตะวัน  
ทองสุข 

การพัฒนากิจกรรมการจัดการเรียนรู้
วิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้การจัดการ
เรียนรู้แบบระดมสมอง เพื่อพัฒนา
ทักษะความคิดสร้ างสร รค์ ของ
นักเ รียนชั้นประถมศึกษาปี ที่  6 
โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม ใน 
กองบรรณาธิการ , การ จัดการ
เทคโนโลยีและนวัตกรรม.  

การประชุม
วิชาการ
ระดับชาติ 
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
มหาสารคาม. 

11-12 
มีนาคม
2563 

 0.2 

  36 ตะวัน  
ทองสุข 

การพัฒนากิจกรรมการจัดการเรียนรู้
วิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานเป็น
ฐาน เพื่อพัฒนาทักษะการท างาน
เป็นทีมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 3 โรงเรียนมหาไชยพิทยาคม ใน 
กองบรรณาธิการ , การ จัดการ
เทคโนโลยีและนวัตกรรม.   
 

การประชุม
วิชาการ
ระดับชาติ 
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
มหาสารคาม. 

11-12 
มีนาคม
2563 

 0.2 

  37 สุกานดา 
พันตาเอก 
 

ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและ
ภาวะ การ มี ง า นท า ของ บัณ ฑิ ต 
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยคณะ
ศึ ก ษ า ศ า ส ต ร์ แ ล ะ น วั ต ก ร ร ม
การศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ปี
ก า ร ศึ ก ษ า  2562 [Poster 
Presentation],  

การประชุม
วิชาการ
ระดับชาติ 
นนทรีอีสาน 
ครั้งที่ 8, 
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
สกลนคร 

28 
พฤศจิกา
ยน 2563 

 0.2 

  38 ผศ. 
วรนุช   
นิลเขต 
 

ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและ
ภาวะ การ มี ง า นท า ของ บัณ ฑิ ต 
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยคณะ
ศึ ก ษ า ศ า ส ต ร์ แ ล ะ น วั ต ก ร ร ม
การศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ปี
การศึกษา 2562  

การประชุม
วิชาการ
ระดับชาติ 
นนทรีอีสาน 
ครั้งที่ 8, 
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
สกลนคร 

28 
พฤศจิกา
ยน 2563 

 0.2 

  39 เยาวเรศ 
รัตนธาร

ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและ
ภาวะ การ มี ง า นท า ของ บัณ ฑิ ต 

การประชุม
วิชาการ

28 
พฤศจิกา

 0.2 



 

ก ต ล าดับ 
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ตีพิมพ์
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ประชุมที่
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มูลที่

ตีพิมพ ์

ค่า
น้ าห
นัก 

ทอง 
 

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยคณะ
ศึ ก ษ า ศ า ส ต ร์ แ ล ะ น วั ต ก ร ร ม
การศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ปี
การศึกษา 2562  

ระดับชาติ 
นนทรีอีสาน 
ครั้งที่ 8, 
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
สกลนคร 

ยน 2563 

  40 ผศ. 
วรนุช   
นิลเขต 

กา ร พั ฒ น า ทั ก ษ ะ พื้ น ฐ า น ท า ง
คณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยชั้นปีที่ 3 
โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างค้อ ต าบล
สร้ างค้อ  อ า เภอภูพ าน  จั งหวั ด
สก ล น คร โ ด ย กา ร จั ด กิจ ก ร ร ม
กา ร ล ะ เ ล่ น พื้ น บ้ า น ไ ท ย  [Oral 
Presentation],  

การประชุม
วิชาการ
ระดับชาติ 
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
มหาสารคาม. 

11-12 
มีนาคม
2563 

 0.2 

  41 ผศ. 
วรนุช  นิล
เขต 

การส่งเสริมทักษะการเขียนของเด็ก
อนุบาลชั้นปีที่ 2 โรงเรียนชุมชนบ้าน
สร้ างค้อ  อ า เภอภูพ าน  จั งหวั ด
สก ล นค ร  โด ย กิ จก ร ร มศิ ล ป ะ
สร้างสรรค์ [Oral Presentation],  

การประชุม
วิชาการ
ระดับชาติ 
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
มหาสารคาม. 

11-12 
มีนาคม
2563 

 0.2 

  42 ผศ. 
สายหยุด 
ภูปุย 

อัตลักษณ์ภูมิปัญญา : กรณีศึกษา
ม า ลั ย ไ ม้ ไ ผ่ ข อ ง ก ลุ่ ม อ นุ รั ก ษ์
ศิลปหัตถกรรม ต าบลกุดหว้า อ าเภอ
กุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์. [Oral 
Presentation],  

การประชุม
วิชาการ
ระดับชาติ 
นนทรีอีสาน 
ครั้งที่ 8, 
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
สกลนคร 

28 
พฤศจิกา
ยน 2563 

 0.2 

  43 ผศ.ปนัดดา  
สังข์ศรีแก้ว 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร เรื่อง เลขยกก าลัง ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยใช
การจัดการเรียนรแูบบหองเรียนกลับ
ทาง (Flipped Classroom). 

วารสารวิทยา
ศาสตรและ
วิทยาศาสตร์ 
ศึกษา 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี. 

ปที่ 3 
(ฉบับที่ 

2) 
(กรกฎาค

ม – 
ธันวาคม
2563) 

 0.2 

  44 ผศ.ปนัดดา  
สังข์ศรีแก้ว 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตร เรื่อง สมการเชิงเส

วารสารวิทยา
ศาสตรและ

ปที่ 3 
(ฉบับที่ 

 0.2 

http://www.casjournal.cas.ac.th/admin/filedocuments/1616395454-1(1-8).pdf
http://www.casjournal.cas.ac.th/admin/filedocuments/1616395454-1(1-8).pdf
http://www.casjournal.cas.ac.th/admin/filedocuments/1616395454-1(1-8).pdf
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นสองตัวแปรของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 โดยใชการจัดการ
เรียนรเูทคนิค บารโมเดล. 

วิทยาศาสตร์ 
ศึกษา 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี. 

2) 
(กรกฎาค

ม – 
ธันวาคม
2563) 

  45 ผศ.วรรณ
ธิดา  
ยลวิลาศ 

การพัฒนาทักษะการแยกตัว
ประกอบของพหุนามดีกรีสอง โดย
การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วย
เทคนิค Math League ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.  

วารสาร
สถาบันวิจัย
และพัฒนา 
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้าน
สมเด็จ
เจ้าพระยา, 

ปีที5่ 
ฉบับที่2 
(กรกฎาค

ม-
ธันวาคม 
2563) 

 0.6 

  46 ผศ.ณิชา
ภาท์   
กันขุนทศ 

การศึกษาพฤติกรรมการจัดกิจกรรม
การเรียนรูร้ายวิชาภาษาไทยส าหรับ
ประถมศึกษา ของนักศึกษาสาขา
ภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์และ
นวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ์ 

ตีพิมพ์วารสาร
มหาวิทยาลัย
มหามงกุฎราช
วิทยาลัย  
วิทยาเขต
อีสาน ปีที่ 5  

ฉบับที่ 6 
ประจ าเดื

อน
พฤศจิกา

ยน – 
ธันวาคม 
2563. ปี
ที่ 5 ฉบับ

ที่ 6 

 0.20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ผลการด าเนินงาน (งานสร้างสรรค์) 

ที่ 

รวม
อาจารย์

ประจ าและ
นักวิจัย 

จ านวน 
บทความวิจัย

และ 
งานสร้างสรรค์ 

ที่ได้รับการ
ตีพิมพ์ทั้งหมด 

บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ 

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
สาขาวิชา

สังคมศาสตร์ 

46 42 - 1 - 3 12 25 6.25 

 
 
 
ผลการประเมินตนเอง 

ผลการประเมิน 
ปีที่แล้ว 

เป้าหมาย 
 

คะแนนการประเมินตนเอง 
 

บรรลุเป้าหมาย 
 (,) 

เป้าหมาย 
ปีถัดไป 

5 5 5  5 
 
รายการหลักฐาน 

หมายเลข รายการหลักฐาน 
คศน.2.3-1-1 เอกสารผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ า 

 
ผู้รับผิดชอบ 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : 
       ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุชา พิมศักดิ์ 
       นางสาวปวีณา  ขันธ์ศิลา 
       โทร. 088-746-6551 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1iIqoJDvdYMZ8Yp2CejxvckVWah2yEs22?usp=sharing


 

 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4  ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรม ที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดกาฬสินธุ์  ยุทธศาสตร์วิจัยของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ หรือ
ความ ต้ องกา รขอ งสั งคมที่ เกิ ด จาก เครื อข่ า ยความร่ วมมื อ ร ะห ว่ า ง
สถาบันอุดมศึกษากับองค์กรภาครัฐหรือองค์กรภาคเอกชนทั้งในหรือต่างประเทศ 
(ตัวบ่งชี้ใหม่) 

ชนิดของตัวบ่งชี้  ผลลัพธ์ 

การคิดรอบปี  ปีปฏิทิน 

 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
 จ านวนผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมท่ีตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์จังหวัด
กาฬสินธุ์ ยุทธศาสตร์วิจัยของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ หรือความต้องการของสังคมท่ีเกิดจากเครือข่ายความ
ร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับองค์กรภาครัฐหรือเอกชนท้ังในหรือต่างประเทศ  
 
เกณฑ์การประเมิน 
 ผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม ท่ีตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ  ยุทธศาสตร์จังหวัด
กาฬสินธุ์ ยุทธศาสตร์วิจัยของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ หรือความต้องการของสังคมท่ีเกิดจากเครือข่ายความ
ร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับองค์กรภาครัฐหรือเอกชนท้ังในหรือต่างประเทศ ท่ีก าหนดไว้คะแนนเต็ม   
5 = ร้อยละ 20  
 
 
สูตรการค านวณ 

1. ค านวณค่าร้อยละของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมท่ีตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ  
ยุทธศาสตร์จังหวัด หรือยุทธศาสตร์วิจัยของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ หรือความต้องการของสังคมท่ีเกิด
จากเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง สถาบันอุดมศึกษากับองค์กรภาครัฐหรือเอกชนท้ังในหรือ
ต่างประเทศ     ตามสูตร 
 

ค่าร้อยละ = 
 จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมท่ีตอบสนอง

ยุทธศาสตร์ฯท่ีเกิดจากเครือข่ายความร่วมมือ 
 

x 100 
 จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมท้ังหมด  

 
2. แปลงค่าร้อยละท่ีได้จากการค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได้ = 
 ร้อยละผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมท่ีตอบสนอง

ยุทธศาสตร์ฯท่ีเกิดจากเครือข่ายความร่วมมือ 
 

x 5 
 ร้อยละ 20  

 
 



 

 
 
หมายเหตุ 
เครือข่ายความร่วมมือ หมายถึง การท างานร่วมกันเป็นเครือข่ายระหว่างสถาบันการศึกษากับหน่วยงาน
ภาครัฐหรือภาคเอกชนหรือองค์กรภาคประชาชน โดยส่งเสริมผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการท างาน การ
ประสานงาน ระหว่างสถาบันอุดมศึกษา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและองค์กรภาคประชาชนในลักษณะ
การบริหารงานในรูปแบบเครือข่าย (Network) หรือเป็นหุ้นส่วน (Partnership) ในการรับผลประโยชน์ร่วมกัน
ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง 
ความต้องการของสังคม หมายถึง งานวิจัยท่ีเกิดจากการส ารวจความต้องการหรือการแสดงเจตจ านงของ
ชุมชน ท้องถิ่น หรือภาคีเครือข่ายของสถาบันการศึกษา ซ่ึงสามารถเกิดขึ้นก่อน หรืออยู่ระหว่างการด าเนินการ 
หรือการน าผลงานวิจัยไปด าเนินการให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชน ท้องถิ่น หรือภาคีเครือข่ายของ
สถาบันการศึกษา 

 
 

ผลการด าเนินงาน 
 

ข้อมูลพื้นฐาน จ านวน 

จ านวนผลงานวิจัย      12 
จ านวนผลงานสร้างสรรค์ - 
จ านวนผลงานนวัตกรรม - 
จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมท้ังหมด 12 
ร้อยละผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมท่ีตอบสนองยุทธศาสตร์
ฯท่ีเกิดจากเครือข่ายความร่วมมือ 

100 

 
ผลการประเมินตนเอง 

ผลการประเมิน 
ปีที่แล้ว 

เป้าหมาย 
 

คะแนนประเมินตนเอง 
 

บรรลุเป้าหมาย 
 (,) 

เป้าหมาย 
ปีถัดไป 

5 5 5  5 
 
รายการหลักฐาน 

หมายเลข รายการหลักฐาน 
คศน.2.4-1-1 รายชื่องานวิจัยคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษาจ านวน 12 เร่ือง  

 
ผู้รับผิดชอบ 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : 
       ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุชา พิมศักดิ์ 
       นางสาวปวีณา  ขันธ์ศิลา 
       โทร. 088-746-6551 

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

 

https://drive.google.com/file/d/1B9eeoz_MXswsgmZ9d4h8OCuKsbGEoaR-/view?usp=sharing


 

 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม (ตัวบ่งชีใ้หม)่ 

ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 

การคิดรอบปี  ปีการศึกษา  

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
การบริการวิชาการเป็นภารกิจหลักอีกอย่างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา คณะควรค านึงถึงกระบวนการ

ในการให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยศึกษาความต้องการของกลุ่มเป้าหมายน ามาจัดท าแผนบริการวิชาการ
ประจ าปีท้ังการบริการวิชาการท่ีท าให้เกิดรายได้ และการบริการวิชาการท่ีคณะจัดท าเพื่อสร้างประโยชน์แก่
ชุมชน โดยมีการประเมินความส าเร็จของการบริการวิชาการ และน ามาจัดท าเป็นแผนเพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอนแก่นักศึกษาให้มีประสบการณ์จากสภาพจริงและน ามาใช้ประโยชน์จนเกิดผลลัพธ์ท่ีสร้างความพึงพอใจต่อ
ชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
 
เกณฑ์การประเมิน 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 - 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 - 6 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

7 ข้อ 
 
 
 
ผลการด าเนินงาน 
ก ต ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
  1 จัดท าแผนการบริการวิชาการ

ประจ าปีโดยก าหนดชุมชน
หรือองค์กรกลุ่มเป้าหมาย
อย่างน้อย 1 แห่งท่ีสอดคล้อง
กับความต้องการของสังคม 
และก าหนดตัวบ่งชี้วัด
ความส าเร็จในระดับแผนและ
โครงการบริการวิชาการแก่
สังคม และเสนอกรรมการ
ประจ าคณะเพื่อพิจารณา
อนุมัติ 

ปีการศึกษา 2563 คณะฯ ได้ด าเนินการจัดท า
แผนการบริการวิชาการประจ าปีบรรจุลงใน
แผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ 2563 โดย
มีโครงการในแผนท้ังส้ิน 7โครงการ ดังนี้ 
1) โครงการการพัฒนาทักษะการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แก่ครู ผู้ดูแลเด็กปฐมวัยในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จัดขึ้นในวันท่ี 1-2 สิงหาคม 2563 ณ ห้อง
แพรวา  อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ์ 
2) โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
ของนักเรียนระดับประถมศึกษาด้วยโปรแกรม
ประยุกต์ส าหรับอุปกรณ์เค ล่ือนท่ี  จัดขึ้น
ระหว่างวันท่ี 1-30 กรกฎาคม 2563 ผ่าน
ระบบออนไลน์ 
3)  โครงการพัฒนาทักษะการอ่านของ
นักเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 

คศน. 3.1-1-1 
แผนปฏิบัติ
ราชการ
คณะกรรมการ
ประจ าคณะ
ศึกษาศาสตร์
และนวัตกรรม
การศึกษา 
ประจ าปี
งบประมาณ 
2563 
คศน. 3.1-1-2 
รายงานการ
ประชุม
คณะกรรมการ
ประจ าคณะ
ศึกษาศาสตร์
และนวัตกรรม

https://drive.google.com/file/d/1jflbSh1RdgAWChMTWAomSPGxpoiJxspb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10c6GSR0BPfUF2A3stCv_stZJDCLrS5ws/view?usp=sharing


 

ก ต ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
ด้วยเทคนิคการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 จัดขึ้น
ระหว่างวันท่ี 13 – 29 มีนาคม 2563 ตาม
โรงเรียนต่างๆดังนี้ 
      1.โรงเรียนสงเปลือยวิทยายน  
      2. โรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์  
      3.โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ 
      4. โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ 
4) โครงการเผยแพร่องค์ความรู้และผลงาน
ด้านการศึกษาปฐมวัยแก่สถานศึกษา (Show 
& Share)" จัดขึ้นในวันท่ี 26 กุมภาพันธ์ 
2563  
ณ หอประชุมเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ์  
5) โครงการอบรมดาราศาสตร์เชิงปฏิบัติการ
และบูรณาการทางวิทยาศาสตร์สัมพันธ์ สอน
น้องเรียนวิทยาศาสตร์และดูดาว คร้ังท่ี 6  
ประจ าปีการศึกษา 2563  จัดขึ้นในวันท่ี 15 
มีนาคม 2564 ณ โ รง เ รียน เมืองสม เด็ จ 
อ าเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์และ ในวันท่ี17 
มีนาคม 2564 ณ โรงเรียนมอสวนขิงพิทยา
สรรพ์อ าเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ 
6) โครงการพัฒนาศักยภาพทางคณิตศาสตร์สู่
โรงเรียน จัดขึ้นในวันท่ี 4 กุมภาพันธ์ 2563          
ณ โรงเรียนดงมูลวิทยาคม ต.ดงมูล อ.หนอง
กุงศรี จ.กาฬสินธุ์ 
7) โครงการคอมพิวเตอร์เพื่อชุมชน จัดขึ้นใน
วัน ท่ี 8 สิงหาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ์ 

การศึกษา 
 

  2 โครงการบริการวิชาการแก่
สังคมตามแผน มีการจัดท า
แผนการใช้ประโยชน์จาก
การบริการวิชาการเพื่อให้
เกิดผลต่อการพัฒนา
นักศึกษา ชุมชน หรือสังคม 

โครงการอบรมดาราศาสตร์เชิงปฏิบัติการและ
บูรณาการทางวิทยาศาสตร์สัมพันธ์ สอนน้อง
เ รียนวิทยาศ าสต ร์และดู ด าว  ค ร้ั ง ท่ี  6  
ประจ าปีการศึกษา 2563 มีการจัดท ารายงาน
โครงการท่ีมีแผนการใช้ประโยชน์จากการ
บริการวิชาการเพื่อให้เกิดผลต่อการพัฒนา
นักศึกษาในสาขาวิ ชาเพื่ อน ามาบ ริการ
วิชาการแก่สังคมในปีต่อไป (คศน.3.1-2-1) 
 

คศน.3.1-2-1 
รายงาน
โครงการ
อบรมดารา
ศาสตร์เชิง
ปฏิบัติการ
และบูรณาการ
ทาง
วิทยาศาสตร์
สัมพันธ์ สอน
น้องเรียน
วิทยาศาสตร์
และดูดาว 

https://drive.google.com/file/d/1AFlqskrTUZze2-ULGPpTe5L1YiXFNfYp/view?usp=sharing


 

ก ต ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
คร้ังท่ี 6   

  3 โครงการบริการวิชาการใน
ข้อ 1 อย่างน้อยต้องมี
โครงการท่ีบริการแบบให้
เปล่าหรือคิดค่าใช้จ่ายตาม
ความเหมาะสม 

คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มี
โครงการบริการวิชาการแก่สังคมแบบให้เปล่า
ตามแผนงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2563 
ท้ังส้ิน 7 โครงการซ่ึงเป็นโครงการบริการ
วิชาการแบบให้เปล่าท้ังหมด ได้แก่ 
1) โครงการการพัฒนาทักษะการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แก่ครู ผู้ดูแลเด็กปฐมวัยในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จัดขึ้นในวันท่ี 1-2 สิงหาคม 2563 ณ ห้อง
แพรวา  อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ์ 
2) โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
ของนักเรียนระดับประถมศึกษาด้วยโปรแกรม
ประยุกต์ส าหรับอุปกรณ์เค ล่ือนท่ี  จัดขึ้น
ระหว่างวันท่ี 1-30 กรกฎาคม 2563 ผ่าน
ระบบออนไลน์ 
3)  โครงการพัฒนาทักษะการอ่านของ
นักเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 
ด้วยเทคนิคการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 จัดขึ้น
ระหว่างวันท่ี 13 – 29 มีนาคม 2563 ตาม
โรงเรียนต่างๆดังนี้ 
      1.โรงเรียนสงเปลือยวิทยายน  
      2. โรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์  
      3.โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ 
      4. โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ 
4) โครงการเผยแพร่องค์ความรู้และผลงาน
ด้านการศึกษาปฐมวัยแก่สถานศึกษา (Show 
& Share)" จัดขึ้นในวันท่ี 26 กุมภาพันธ์ 
2 5 6 3  ณ  ห อ ป ร ะ ชุ ม เ อ น ก ป ร ะ ส ง ค์ 
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  
5) โครงการอบรมดาราศาสตร์เชิงปฏิบัติการ
และบูรณาการทางวิทยาศาสตร์สัมพันธ์ สอน
น้องเรียนวิทยาศาสตร์และดูดาว คร้ังท่ี 6  
ประจ าปีการศึกษา 2563  จัดขึ้นในวันท่ี 15 
มีนาคม 2564 ณ โ รง เ รียน เมืองสม เด็ จ 
อ าเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์และ ในวันท่ี 
17 มีนาคม 2564 ณ โรงเ รียนมอสวนขิง
พิทยาสรรพ์อ าเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ 
6) โครงการพัฒนาศักยภาพทางคณิตศาสตร์สู่

คศน.3.1-3-1 
รายงานผล
โครงการ
บริการ
วิชาการท่ี
ด าเนินการ
แล้ว 

https://drive.google.com/drive/folders/1QtJFchWUMh7A1tSrKkM3AKkOxtiFTVjF?usp=sharing


 

ก ต ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
โรงเรียน จัดขึ้นในวันท่ี 4 กุมภาพันธ์ 2563 
ณ โรงเรียนดงมูลวิทยาคม ต.ดงมูล อ.หนอง
กุงศรี จ.กาฬสินธุ์ 
7) โครงการคอมพิวเตอร์เพื่อชุมชน จัดขึ้นใน
วัน ท่ี 8 สิงหาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ์ 
 

  4 คณะ/หน่วยงานเทียบเท่า มี
เครือข่ายความร่วมมือกับ
หน่วยงานภายในหรือ
ภายนอกมหาวิทยาลัย และ
บูรณาการบริการวิชาการเข้า
กับการจัดการเรียนการสอน 
หรือการวิจัย หรือการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

- - 
 

  5. คณะมีส่วนร่วมในการบริการ
วิชาการแก่สังคมในระดับ
สถาบัน 

คณะฯ ได้เข้าร่วมโครงการหมู่บ้านต้นแบบ
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง บ้านหนองแวง ต าบล
หนองแวง อ าเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
และมีการดาเนินงานตามคาส่ังคณะทางาน
ตามโครงการหมู่บ้านต้นแบบมหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ์ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
บ้านหนองแวง ต าบลหนองแวง อ าเภอสมเด็จ 
จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีผู้เข้าร่วมท้ังคณาจารย์
และผู้บริหารคณะ โดยก าหนดจัดขึ้นระหว่าง
เดือนพฤษภาคม 2563 – พฤษภาคม 2564(
คศน.3.1-5-1) และนอกจากนั้นคณะ
ศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษายังได้ให้
ความร่วมมือกับส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาฬสินธุ์เพื่อเป็นวิทยากรในการอบรมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ และ
วิเคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ให้กับ
ครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6และ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 หรือครูผู้สอนท่ี
ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุม จ านวน 4 
กลุ่มส าระการเรียนรู้ โดยจัดขึ้นระหว่างวันท่ี 
17-21 สิงหาคม 2563 ณ คณะศึกษาศาสตร์
และนวัตกรรมการศึกษามหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ์ (คศน.3.1-5-2) 

คศน.3.1-5-1 
รายงาน
โครงการ
หมู่บ้าน
ต้นแบบ
มหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ์ 
คศน.3.1-5-2 
หลักฐานแสดง
กิจกรรม
บริการ
วิชาการแก่
สังคมร่วมกับ
ส านักงาน
ศึกษาธิการ
จังหวัด
กาฬสินธุ์ใน
การจัด
โครงการ
อบรมเชิง
ปฏิบัติการ
พัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ 
และวิเคราะห์
ผลการ
ทดสอบทาง

https://drive.google.com/file/d/14fxorxcViUQmUei8oa1yudJByzYgsL2Z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1b_1XtimjQPfDiklWezqNF60YEI-JzZZo/view?usp=sharing


 

ก ต ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
การศึกษา
ระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O-
NET) 

  6. ประเมินความส าเร็จตามตัว
บ่งชี้ของแผนและโครงการ
บริการวิชาการในข้อ 1 และ
น าเสนอกรรมการประจ า
คณะเพื่อพิจารณา 

คณะฯได้ด าเนินการประเมินผลส าเร็จของตัว
บ่งชี้ตามแผนบริการวิชาการและการใช้
ประโยชน์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
พร้อมประเมินตัวบ่งชี้ของโครงการ และเสนอ
ต่อท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ
ศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 
(คศน.3.1-6-1)  

คศน.3.1-6-1 
รายงาน
โครงการ
บริการ
วิชาการท้ัง 7 
โครงการ 
 

  7. น าผลการประเมินตามข้อ 6 
มาปรับปรุงแผนหรือ
พัฒนาการให้บริการวิชาการ
แก่สังคม 

เมื่อคณะน าเสนอผลการประเมินโครงการ
เรียบร้อยแล้วน ามาสู่การจัดท าแผนพัฒนา
เช่น โครงการพัฒนาทักษะการอ่านของ
นักเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 
ด้วยเทคนิคการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 มีการ
วางแผนขยายพื้น ท่ีบริการวิชาการจาก 4 
โรงเรียนเป็น 10 โรงเรียน และ โครงการ 
และโครงการอบรมดาราศาสตร์เชิงปฏิบัติการ
และบูรณาการทางวิทยาศาสตร์สัมพันธ์ สอน
น้องเรียนวิทยาศาสตร์และดูดาว ก็มีแผน
ขยายพื้นท่ีในการจัดโครงการบริการวิชาการ
เพิ่มขึ้นจากเดิมเพื่อขยายพื้น ท่ีในการจัด
โครงการ รายละเอียดจะเห็นได้จากแผนการ
จัดสรรงบประมาณ ปี 2564 ท่ีมีการบรรจุ
แผนการด าเนินโครงการไว้ในปีงบประมาณ 
2564 

คศน.3.1-6-1 
แผนการ
จัดสรร
งบประมาณ ปี 
2564 

 
ผลการประเมินตนเอง 

ผลการประเมิน 
ปีที่แล้ว 

เป้าหมาย 
คะแนนประเมินตนเอง 

 
บรรลุเป้าหมาย 

 (,) 
เป้าหมาย 
ปีถัดไป 

4 5 คะแนน  4  5 คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1QtJFchWUMh7A1tSrKkM3AKkOxtiFTVjF?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wFD62vyFWWkXR1RUPRLSM7ZewS_ye_6Q/view?usp=sharing


 

 
 
รายการหลักฐาน 

หมายเลข รายการหลักฐาน 
คศน. 3.1-1-1 แผนปฏิบัติราชการคณะกรรมการประจ าคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรม

การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2563 
คศน. 3.1-1-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรม

การศึกษา 
คศน. 3.1-2-1 รายงานโครงการอบรมดาราศาสตร์เชิงปฏิบัติการและบูรณาการทางวิทยาศาสตร์

สัมพันธ์ สอนน้องเรียนวิทยาศาสตร์และดูดาว คร้ังท่ี 6   
คศน.3.1-3-1 รายงานผลโครงการบริการวิชาการท่ีด าเนินการแล้ว 
คศน.3.1-5-1 โครงการหมู่บ้านต้นแบบมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

บ้านหนองแวง ต าบลหนองแวง อ าเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
คศน.3.1-5-2 หลักฐานแสดงกิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคมร่วมกับส านักงานศึกษาธิการจังหวัด

กาฬสินธุ์ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ และวิเคราะห์ผล
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

คศน.3.1-6-1 แผนการจัดสรรงบประมาณ ปี 2564 
 

ผู้รับผิดชอบ 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : 
       ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุชา พิมศักดิ์ 
       อาจารย์ปวีณา  ขันธ์ศิลา 
       โทร. 088-746-6551 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
มาตรฐานที่ 4 ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
  

คณะมีการจัดการเรียนรู้ การวิจัย หรือการบริการวิชาการ ซ่ึงน าไปสู่การสืบสาน  การสร้างความรู้ 
ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมการปรับและประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรมท้ังของไทยและต่างประเทศอย่าง
เหมาะสม ตามศักยภาพและอัตลักษณ์ของคณะ ผลลัพธ์ของการจัดการด้านศิลปวัฒนธรรมท าให้เกิดความ
ภาคภูมิใจในความเป็นไทยหรือการสร้างโอกาสและมูลค่าเพิ่มให้กับผู้เรียน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1   ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย (ตัวบ่งชี้ใหม่) 

ชนิดตัวบ่งชี้    กระบวนการ 

การคิดรอบปี  ปีการศึกษา  
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
 คณะต้องมีนโยบายแผนงาน โครงการ/กิจกรรม เพื่อการบริหารจัดการงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
และความเป็นไทย ท้ังการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ตามจุดเน้นของ
คณะอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 - 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 

 
ผลการด าเนินงาน 
 
ก
ก 

ต
น 

ข้
อ เกณฑ์การ

ประเมิน 
ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

  1
. 

มีระบบและกลไก
ด าเนินงานด้าน
ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
และความเป็น
ไทย 

คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มีระบบและ
กลไกในการด าเนินงานด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
และความเป็นไทย โดยก าหนดผู้รับผิดชอบในการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ผ่านกลไกคณะกรรมการ 
ท้ังนี้ได้แต่งตั้งคณะกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา
นักศึกษา และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และการกีฬา คณะ
ศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
ประจ าปีการศึกษา 2563  ซ่ึงประกอบด้วย รองคณบดีงาน
พัฒนานักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าท่ี นายกสโมสรนักศึกษา 
และมีระบบการด าเนินงานท่ีชัดเจน ตามแผนการด าเนินงาน
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประจ าปีการศึกษา 2563 

คศน.4.1-1 
แผนการด าเนินงานท านุ
บ า รุ ง ศิ ลป วัฒน ธรรม 
ป ร ะ จ า ปี ก า ร ศึ ก ษ า 
2563 
คศน.4.1-2 
ค าส่ังแต่งตั้ง 
คณะกรรมการพัฒนา
นักศึกษา และท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม และการ
กีฬา คณะศึกษาศาสตร์
และนวัตกรรมการศึกษา 
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
ป ร ะ จ า ปี ก า ร ศึ ก ษ า 
2563 
 

https://drive.google.com/file/d/16j6V4KfPiZUTRlv1vu_iNx7nUnFCCrMT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1o4m3fF-xi_7qZGicIY9frMeDUcpAz-6B/view?usp=sharing


 
ก
ก 

ต
น 

ข้
อ เกณฑ์การ

ประเมิน 
ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

 

  2
. 

มี แผนงานด้ าน
การท านุ 
บ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม
และความเป็น
ไทย 

คณะมีแผนงานด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
และความเป็นไทย โดยมีการด าเนินงาน ดังนี้ 
1. น าเสนอเล่มแผนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
ประจ าปีการศึกษา 2563 ตามท่ีได้จัดท าให้คณะกรรมการ
พัฒนานักศึกษา และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และการกีฬา 
คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา  
ประจ าปีการศึกษา 2563 ในการประชุมคร้ังท่ี 3 /2563   
ในวันอังคาร ท่ี 16 มิถุนายน 2563  
 
 
 
 
2. จัดท าเล่มแผนการด าเนินงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ประจ าปีการศึกษา 2563 ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการ
พัฒนานักศึกษา และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และการกีฬา 
คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ์ ประจ าปีการศึกษา 2563 
 
 

คศน.4.2-1 
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการพัฒนา
นักศึกษา และท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม และการ
กีฬา คณะศึกษาศาสตร์
และนวัตกรรมการศึกษา 
ป ร ะ จ า ปี ก า ร ศึ ก ษ า 
2563 คร้ังท่ี 2 /2563 
ใ น วั น จั น ท ร์  ท่ี  4 
พฤษภาคม 2563 
 
คศน.4.2-2 
แผนงานด้านการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
และความเป็นไทย  
คณะศึกษาศาสตร์และ
นวัตกรรมการศึกษา  
ประจ าปีการศึกษา 
 2563 

  3
. 

มีแผนงานและ
โครงการท านุ
บ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม
และความเป็น
ไทย บูรณาการ
กับการเรียนการ
สอน หรือการ
วิจัย หรือการ
บริการวิชาการ    

คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา  
มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกหลักสูตร/สาขาวิชา/
หน่วยงาน น าความรู้และประสบการณ์ในการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมสอดแทรกและเชื่อมโยงเข้ากับการเรียนการ
สอน โดยเน้นการบูรณาการเข้ากับรายวิชาหรือกิจกรรม
เสริมหลักสูตร โดยบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการ ดังนี้ 
     1. โครงการส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา กิจกรรมบริการ
วิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม “ศาสนพิธีกร ขั้นความรู้
เบ้ืองต้น”   ในวันท่ี 31 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องเรียนรวม 2 
 ชั้น 1 อาคารบริการการศึกษาและบริการกลาง 
 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ต าบลสงเปลือย อ าเภอนามน  
จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยเป็นการบริการวิชาการให้ 
แก่โรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ  
 

คศน.4.3-1 
แผนงานโครงการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมและ
ความเป็นไทย บูรณาการ
กับการเรียนการสอน 
หรือการวิจัย หรือการ
บริการวิชาการ    
คศน.4.3-2 
รายงานผลการ 
ด าเนินงาน 
โครงการส่งเสริมศิลปะ
และวัฒนธรรม 
คณะศึกษาศาสตร์และ
นวั ตก ร รม กา รศึ กษ า 
กิจกรรมบริการวิชาการ

https://drive.google.com/file/d/18cLjHz6N_OSM5POER0zHisskoNDkcYt7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ha4dHxCLyllhFCURpWE0KSafumeWA6nN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mDmxK9ymPUt2WYY8467rx6XPpwNfS0Mo/view?usp=sharing
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ประเมิน 
ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

 
 
 

ด้ า น ศิ ล ป วั ฒ น ธ รร ม 
“ศาสนพิธีกร ขั้นความรู้
เบ้ืองต้น”    

  4
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มีการประเมินผล
ความส าเร็จตาม
ตัวช้ีวัดใน
แผนงานและ
โครงการท านุ
บ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม
และความเป็น
ไทย อย่างน้อย
ร้อยละ 80 

    1. มีการประเมินผลความส าเร็จตามตัวชี้วัดในแผนงาน 
โดยคณะฯ ได้ประเมินความส า เ ร็จตามตัว บ่งชี่ ท่ี วั ด
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน                     
   2. มีการประเมินผลความส าเ ร็จโครงการท านุบ า รุง
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยโดยการจัดท าสรุปรายงาน
ผลของโครงการครบทุกโครงการ ดังนี้ 
        2.1) รายงานผลการด าเนินงานโครงการส่งเสริม
ศิลปะและวัฒนธรรม คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรม
การศึกษา กิจกรรมบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม 
“ศาสนพิธีกร ขั้นความรู้เบื้องต้น” 
ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดดังนี้ 
เชิงปริมาณ เป้าหมายตามแผน 126 คน(ร้อยละ 90) ผล
การด าเนินงาน 140คน (ร้อยละ 100) 
เชิงคุณภาพ  
1) แบบแผนการปฎิบัติด้านพิธีการทางพระพุทธศาสนา 
ได้รับการสืบสานอย่างเป็นรูปแบบไม่น้อยกว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5 (ระดับดี) ผลการด าเนินงาน 4.83 คะแนน 
(ระดับมากท่ีสุด) 
2) โรงเรียนในพื้นท่ีบริการได้รับบริการทางวิชาการ ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและมีความพึงพอใจต่อการรับบริการวิชาการ 
ไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 (ระดับดี) ผลการ
ด าเนินงาน 4.48 คะแนน (ระดับมาก) 
3)เกิดการบูรณาการด้านการเรียนการสอนกับการท านุบ ารุง 
ศิลปวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า 1 รายวิชา  ผลการด าเนินงาน 1 
รายวิชา  
4) ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดความรู้ ความเข้าใจท่ีถูกต้อง ในการ
จัดศาสนพิธีต่างๆไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
(ระดับดี) ผลการด าเนินงาน 4.30 คะแนน (ระดับมาก) 
 
5)เกิดความร่วมมือทางวิชาการในการสืบสานศิลปวัฒนธรรม 
ร่วมกับปราชญ์ชาวบ้านในเขตพื้นท่ีบริการของมหาวิทยาลัย 
ไม่น้อยกว่า 1 ชุมชน ผลการด าเนินงาน 1 ชุมชน  
เชิงเวลา   
เป้าหมาย (แผน) ร้อยละ100 ผลการด าเนินงานร้อยละ100 
        2.2) รายงานผลการด าเนินงานโครงการสืบสาน

คศน.4.4-2.1 
รายการผลการ 
ประเมินผลความส าเร็จ
ตามตัวชี้วัดในแผนงาน
และโครงการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและ 
ความเป็นไทย ประจ าปี
ก า ร ศึ ก ษ า  2563 
(กิจกรรมบริการวิชาการ
ด้ า น ศิ ล ป วั ฒ น ธ รร ม 
“ศาสนพิธีกร ขั้นความรู้
เบ้ืองต้น”) 
 
คศน.4.4-2.2 
รายการผลการ 
ประเมินผลความส าเร็จ
ตามตัวชี้วัดในแผนงาน
และโครงการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและ 
ความเป็นไทย ประจ าปี
ก า ร ศึ ก ษ า  2563 
( “กิ จ ก ร ร ม บุ ญ ก ฐิ น
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
ประจ าปี 2563”) 
 
คศน.4.4-2.3 
รายการผลการ 
ประเมินผลความส าเร็จ
ตามตัวชี้วัดในแผนงาน
และโครงการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและ 
ความเป็นไทย ประจ าปี
ก า ร ศึ ก ษ า  2563 
(“ประ เพณีสงกรานต์ 
"บุญเดือนห้า" ประจ าปี 

https://drive.google.com/file/d/1vXYGrUd4YPNpDdd3Zvq-m5tVD561gEua/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/178wvYBbiA9Cci1nbOnx2HlJ7LDcY0l--/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MoFXTdAdIhUdpMQAqnxK5qN2hKUfaHH3/view?usp=sharing
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ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับชุมชน “กิจกรรมบุญกฐิน
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจ าปี 2563” 
เชิงปริมาณ  
มีผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 160 คน (80%) จากจ านวนท่ีก าหนด
ไว้ 200 คน ผลการด าเนินงาน 160คน (80%) 
เชิงคุณภาพ   
1) คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับชุมชน เป้าหมายไม่น้อยกว่า 
3.51 คะแนน (ระดับดี) ผลการด าเนินงาน 4.83 คะแนน 
(ระดับมากท่ีสุด ) 
2) ได้สืบทอดประเพณีการทอดกฐิน ซ่ึงเป็นประเพณีส าคัญ
ทางพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไปเชิงเวลาผลการด าเนินงาน
ไม่น้อยกว่า 3.51 คะแนน (ระดับดี)  1 ชุมชน  ไม่น้อยกว่า 
3.51 คะแนน (ระดับดี)  1รายวิชา  ผลการด าเนินงาน 4.30 
คะแนน (ระดับมากท่ีสุด) 1 ชุมชน ผลการด าเนินงาน 4.48 
คะแนน (ระดับมากท่ีสุด ) 1รายวิชา  
เชิงเวลา  
 สามารถด าเนินโครงการเป็นไปตามวันเวลา และก าหนดการ
ท่ีก าหนดไวผ้ลการด าเนินงาน ร้อยละ 100  

        2.3) รายงานผลการด าเนินงานโครงการสืบสาน
ประเพณีสงกรานต์ "บุญเดือนห้า" ประจ าปี พ.ศ. 2564 

เชิงปริมาณ   

มีผู้เข้าร่วม ไม่น้อยกว่า 50 คน (80%) จากจ านวนท่ีก าหนด
ไว้ 62 คน ผลการด าเนินงาน 60คน ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ   
1) คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา เกิด กิจกรรม
สืบสานประเพณีสงกรานต์และมีการ ประชาสัมพันธ์สู่
สาธารณะ ผลการด าเนินงาน 4.70 คะแนน (ระดับมาก 
ท่ีสุด) 
2.ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วม กิจกรรม
โครงการฯ ผลการด าเนินงาน 4.48 คะแนน (ระดับมาก 
ท่ีสุด) จ านวน 1 รายวิชา  

เชิงเวลา  

 สามารถด าเนินโครงการ เป็นไปตามวันเวลา และ 
ก าหนดการท่ีก าหนดไว ้ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 100  

พ.ศ. 2564”) 
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มีการน าผล
ประเมินในข้อ 4 
มาปรับปรุง
แผนงานด้านท านุ
บ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม
และความเป็น
ไทย 

    1. คณะฯ มีการก ากับติดตาม ตามแผนท านุบ ารุง 
ศิลปวัฒนธรรมของคณะเพื่อสรุปตามตัวบ่งชี้ของแผนท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมโดยการน าสรุปรายงานผลการด าเนิน
โครงการเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา และ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และการกีฬา คณะศึกษาศาสตร์
และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจ าปี
การศึกษา 2563 คร้ังท่ี 5/2564 วันท่ี 31  มีนาคม 2564 
และรายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา และ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และการกีฬา คณะศึกษาศาสตร์
และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ คร้ัง ท่ี 
6/2564  ในวัน ท่ี  21 มิถุ นายน  2564 เพื่ อน าผลการ
ด าเนินงานไปปรับปรุงในปีการศึกษาถัดไป  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     2. คณะได้น าสรุปผลโครงการรายงานต่อท่ีประชุม
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร พั ฒ น า นั ก ศึ ก ษ า  แ ล ะ ท า นุ บ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬา คณะศึกษาศาสตร์และ
นวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  ประจ าปี
การศึกษา 2563  เพื่อร่วมกันวิเคราะห์ประเมินความส าเร็จ
ของการด าเนินโครงการและจัดท าแผนงานด้านการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย เพื่อวางแผนการ
ปฏิบัติงานในปีถัดไป 

คศน.4.5-1-1 
รายงานการประชุม 
ประชุมคณะกรรมการ
พัฒนานักศึกษา และ 
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
และการกีฬา  
คณะศึกษาศาสตร์และ
นวัตกรรมการศึกษา 
 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
ประจ าปีการศึกษา 
 2563 คร้ังท่ี 5/2564 
คศน.4.5-1-2 
รายงานการประชุม 
ประชุมคณะกรรมการ
พัฒนานักศึกษา และ 
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
และการกีฬา  
คณะศึกษาศาสตร์และ
นวัตกรรมการศึกษา 
 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
ประจ าปีการศึกษา 
 2563 คร้ังท่ี 6/2564
วันท่ี 21 มิถุนายน 2564  
คศน.4.5-2 
แผนงานด้านการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
และความเป็นไทย  
คณะศึกษาศาสตร์และ
นวัตกรรมการศึกษา  
ประจ าปีการศึกษา 
 2564 
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เผยแพร่กิจกรรม
หรือการบริการ
ด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
และความเป็น
ไทยต่อ
สาธารณชน 

คณะฯ โดยฝ่ายพัฒนานักศึกษา ได้เผยแพร่กิจกรรมหรือ
บริการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมต่อสาธารณชนท่ีได้
ด าเนินการในช่วงปีการศึกษา 2563 ผ่านทางช่องทางต่างๆ 
ได้แก่  
1. Facebook เพจคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรม
การศึกษา  
 

 
 
 
 
คศน.4.6-1 
Facebook เพจคณะ
ศึกษาศาสตร์และ

https://drive.google.com/file/d/17n2VSDdz98_8Akt0-Q56Coep7n7_jVHL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-L1Qcf0ftJfYq9RocdORdko6P3XKzY3v/view?usp=sharing
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อ เกณฑ์การ

ประเมิน 
ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

 
2. เว็บไซต์คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา  
 

นวัตกรรมการศึกษา  
คศน.4.6-2  
เว็บไซต์คณะ
ศกึษาศาสตร์และ
นวัตกรรมการศึกษา 
 

 
ผลการประเมินตนเอง 

ผลการประเมิน 
ปีที่แล้ว 

เป้าหมาย 

 

คะแนนประเมินตนเอง 
 

บรรลุเป้าหมาย 
 (,) 

เป้าหมาย 
ปีถัดไป 

4 คะแนน 
 5 คะแนน 5 คะแนน  5 คะแนน 

 
 
 
 
 

รายการหลักฐาน 
หมายเลข รายการหลักฐาน 
คศน.4.1-1 

 
ค าส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
และการกีฬา คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
ประจ าปีการศึกษา 2563 

คศน.4.1-2 แผนการด าเนินงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประจ าปีการศึกษา 2563 
คศน.4.2-1  รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  

และการกีฬา คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 
คร้ังท่ี 2 /2563 ในวันจันทร์ ท่ี 25 พฤษภาคม 2563 
 

คศน.4.2-2 
 

แผนงานด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย คณะศึกษาศาสตร์และ
นวัตกรรมการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 

คศน.4.2-3 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
และการกีฬา คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 
คร้ังท่ี 3 /2563 ในวันจันทร์ ท่ี 16 มิถุนายน 2563 

คศน.4.3-1 
 

แผนงานโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยบูรณาการกับการเรียน
การสอน หรือการวิจัย หรือการบริการวิชาการ    

คศน.4.3-2 
 

รายงานผลการด าเนินงานโครงการส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมคณะศึกษาศาสตร์ 
และนวัตกรรมการศึกษา กิจกรรมบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม “ศาสนพิธีกร 
 ขั้นความรู้เบ้ืองต้น”    

คศน.4.4-1 
 

รายการผลการประเมินผลความส าเร็จตามตัวชี้วัดในแผนงานและโครงการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ประจ าปีการศึกษา 2563 

คศน.4.5-1 
 

รายงานการประชุมประชุมคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา และท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬา คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 

https://drive.google.com/file/d/1cewjTzRSscQDNrjxYIZ7XfIDRNbaCg6W/view?usp=sharing


 

 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจ าปีการศึกษา2563 คร้ังท่ี 5/2564 
คศน.4.5-1 

 
แผนงานด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย คณะศึกษาศาสตร์และ
นวัตกรรมการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 

คศน.4.6-1 Facebook เพจคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 
คศน.4.6-2 เว็ปไซต์คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : 
       นายปัญญา  เถาว์ชาลี 
       นายธีรภัทร  สินธุเดช 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน  
นางสาววิรัชดา  พรมค าบุตร  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
มาตรฐานที่ 5 การบริหารจัดการ 

 คณะต้องให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการ โดยมีกรรมการประจ าคณะท าหน้าท่ีในการก ากับดูแล      
การท างานของคณะให้มีประสิทธิภาพ คณะจะต้องบริหารจัดการด้านต่างๆ ให้มีคุณภาพ เช่น ทรัพยากรบุคคล 
ระบบฐานข้อมูล การบริหารความส่ียง การจัดการความรู้ และการบริหารการเปล่ียนแปลง โดยให้ครอบคลุม         
3 ประเด็น ดังนี้ 1) คณะมีหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นการพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการ เพื่อให้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติและความต้องการท่ีหลากหลายของประเทศ ท้ังในด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม โดยมีการส่วนร่วมของชุมชน สังคม สถานประกอบการ ท้ังภาครั ฐและ
ภาคเอกชน 2) คณะมีการบริหารงานตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ของสถาบันอุดมศึกษาตลอดจนมีการบริหาร
จัดการบุคลากรและทรัพยากรการเรียนรู้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ค านึงถึงความหลากหลายและความ    
เป็นอิสระทางวิชาการ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ยืดหยุ่นคล่องตัว โปร่งใสและตรวจสอบได้และ 3) คณะ
มีระบบประกันคุณภาพ มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน และพัฒนาการจัดการศึกษา ระดับหลักสูตร และ
ระดับคณะ ท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการก ากับให้การจัดการศึกษาและการด าเนินงานตามพันธกิจ
เป็นไปตากฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง สอดค ล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐานอ่ืนๆ ท่ีกระทรวงศึกษาธิการ
ก าหนด 
 
ตังบ่งชี้  จ านวน 6 ตัวบ่งชี้ คือ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 จ านวนหลักสูตรท่ีมีการจัดการเรียนการสอนควบคู่กับการท างาน (Work–  
Integrated Learning: WIL) หรือ ระบบสหกิจศึกษา (Co-operative Education: 
Co-op)         (ตัวบ่งชี้ใหม่) 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2  อาจารย์ประจ าท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก (สกอ.ท่ี 1.2) 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.3  อาจารย์ประจ าท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ (สกอ.ท่ี 1.3) 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.4  การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและ 
                     เอกลักษณ์ของคณะ (ท่ี 5.1 ข้อ 1 - 6) 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.5  ระบบก ากับติดตามการประกันคุณภาพ ในระดับอุดมศึกษา (ตัวบ่งชี้ใหม่)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 จ านวนหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนควบคู่กับการท างาน  (Work–
Integrated Learning: WIL) หรือระบบสหกิจ ศึกษา (Co-operative 
Education: Co-op) (ตัวบ่งชี้ใหม่) 

ชนิดของตัวบ่งชี้      ผลลัพธ์ 

การคิดรอบปี  ปีการศึกษา  
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
 การพัฒนาหลักสูตรแบบบูรณาการการเรียน-การสอนควบคู่กับการท างาน Work–Integrated 
Learning: WIL เป็นการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างานซ่ึงเป็นการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ท่ีช่วยให้
นักศึกษามีโอกาสในการประยุกต์ความรู้ทักษะการท างาน และทักษะเฉพาะท่ีสัมพันธ์กับวิชาชีพ ได้รู้จักชีวิตท่ี
แท้จริงของการท างาน และพัฒนาทักษะท่ีสถานประกอบการต้องการให้มีอยู่ในตัวบัณฑิต ดังนั้น คณะจึง
จ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (Work-integrated Learning, 
WIL) เพื่อเป็นการพัฒนาสมรรถนะของบัณฑิตให้มีคุณภาพและมีคุณลักษณะท่ีตรงกับความต้องการของสถาน
ประกอบการและสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล 
 
เกณฑ์การประเมิน 

ค่าร้อยละของจ านวนหลักสูตรท่ีบูรณการการเรียน-การสอนควบคู่กับการท างาน Work–Integrated 
Learning: WIL หรือระบบสหกิจศึกษา (Co-operative Education: Co-op) ท่ีก าหนดไว้เป็นคะแนนเต็ม            
5  = ร้อยละ 30 

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

Learning: WIL หรือระบบสหกิจศึกษา (Co-operative Education: Co-op)  x 100 
จ านวนหลักสูตรท้ังหมดของคณะ 

2. แปลงค่าร้อยละท่ีค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนท่ีได้= 

 ร้อยละจ านวนหลักสูตรท่ีบูรณาการการเรียน-การสอนควบคู่กับการท างาน Work–
Integrated Learning: WIL หรือระบบสหกิจศึกษา (Co-operative Education: 

Co-op)  

 

x 5 

 ร้อยละ 30 

 
 
 
 
 
 



 

 
ผลการด าเนินงาน 

หลักสูตร จ านวนหลักสูตร 
ทั้งหมด Wil/Co-op 

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

 7  
x 100 

7 

2. แปลงค่าร้อยละท่ีค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

            5 = 
 100   

x 5 
 ร้อยละ 30 

 
การประเมินตนเอง 

ผลการประเมิน 
ปีที่แล้ว 

เป้าหมาย 

 

คะแนนประเมินตนเอง 
 

บรรลุเป้าหมาย 
(,) 

เป้าหมาย 
ปีถัดไป 

5 5 5  5 
 
 

 

 

 
 
 
 



 

 
หลักฐานอ้างอิง 

หมายเลข รายการหลักฐาน 
คศน 5.1-1-1 
คศน 5.1-1-2 
คศน 5.1-1-3 
คศน 5.1-1-4 
คศน 5.1-1-5 
คศน 5.1-1-6 
คศน 5.1-1-7 

มคอ. 2 หลักสูตรครุศาสตรบัณทิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
มคอ. 2 หลักสูตรครุศาสตรบัณทิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป 
มคอ. 2 หลักสูตรครุศาสตรบัณทิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 
มคอ. 2 หลักสูตรครุศาสตรบัณทิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
มคอ. 2 หลักสูตรครุศาสตรบัณทิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
มคอ. 2 หลักสูตรครุศาสตรบัณทิต สาขาวิชาภาษาไทย 
มคอ. 2 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณทิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

 
ผู้รับผิดชอบ 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุชา พิมศักดิ์ 
 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน : 
1. นางสาวภารดี จันทร์ลอย 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ed.ksu.ac.th/?option=List&Menu=Sub&type=39&id=280&to=%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%B4%E0%B8
https://ed.ksu.ac.th/?option=List&Menu=Sub&type=39&id=280&to=%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%B4%E0%B8
https://ed.ksu.ac.th/?option=List&Menu=Sub&type=39&id=280&to=%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%B4%E0%B8
https://ed.ksu.ac.th/?option=List&Menu=Sub&type=39&id=280&to=%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%B4%E0%B8
https://ed.ksu.ac.th/?option=List&Menu=Sub&type=39&id=280&to=%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%B4%E0%B8
https://ed.ksu.ac.th/?option=List&Menu=Sub&type=39&id=280&to=%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%B4%E0%B8
https://ed.ksu.ac.th/?option=List&Menu=Sub&type=39&id=280&to=%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%B4%E0%B8


 

 
บ่งชี้ที่ 5.2   อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก (ตัวบ่งชี้ของสกอ.ท่ี 1.2 ระดับคณะ) 

ชนิดของตัวบ่งชี้  ปัจจัยน าเข้า   

การคิดรอบปี  ปีการศึกษา  

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  
การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดท่ีต้องการบุคลากรท่ีมีความรู้  ความสามารถ

และความลุ่มลึกทางวิชาการ เพื่อปฏิบัติพันธกิจส าคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัยเพื่อการติดตาม
ความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ ดังนั้น สถาบันจึงควรมีอาจารย์ท่ีมีระดับคุณวุฒิทาง
การศึกษาท่ีตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรท่ีเปิดสอนในสัดส่วนท่ีเหมาะสมกับพันธกิจหรือจุดเน้นของหลักสูตร  

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

สูตรการค านวณ   
1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะท่ีมีวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร 
 

 จ านวนอาจารย์ประจ าคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก  
x 100 

จ านวนอาจารย์ประจ าคณะท้ังหมด 
  
2. แปลงค่าร้อยละท่ีค านวณได้ในข้อ1เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนท่ีได้ = 
 ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

 x 5 
ร้อยละ 40 

 

หมายเหตุ 
1. คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณวุฒิของ

กระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการส าเร็จการศึกษาภายในรอบปีการศึกษาน้ัน ทั้งน้ีอาจใช้
คุณวุฒิอื่นเทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอกได้ ส าหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอื่นที่เหมาะสมกว่า ทั้งน้ี ต้องได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

2. การนับจ านวนอาจารย์ประจ าให้นับตามปีการศึกษาและนับทั้ งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ ในกรณีที่มี
อาจารย์บรรจุใหม่ให้ค านวณตามเกณฑ์อาจารย์ประจ าที่ระบุในค าชี้แจงเกี่ยวกับการนับจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

 
 
 
 
 



 

 
ผลการค านวณ  

รายการ 
จ านวน (คน) 

ปีการศึกษา 
ปีที่แล้ว 

ปีการศึกษา 
ที่รับการประเมิน 

จ านวนอาจารย์ท่ีปฏิบัติงานจริง 47 48 
จ านวนอาจารย์ท่ีลาศึกษาต่อ - - 
จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมด 47 48 
จ านวนอาจารย์ประจ าท่ีมีวุฒิปริญญาเอก 17 18 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 36.17 37.50 
 
วิธีการค านวณ 
            แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะ ท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 
 
 1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะท่ีมีวุฒิปริญญาเอก  
                            
                                =   

 
                      =     
 
                              =       37.50 
  
  

 จ านวนอาจารย์ประจ าท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
x 100 

 จ านวนอาจารย์ประจ าคณะท้ังหมด 
 18 

x 100 
 48 



 

 
2.  แปลงค่าร้อยละท่ีค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5  

 
                 คะแนนท่ีได้   =   
 
                                =  
 
                                  =  4.69  คะแนน 
ผลการประเมินตนเอง 

ผลการประเมิน 
ปีที่แล้ว 

เป้าหมาย 

 

คะแนนประเมินตนเอง 
 

บรรลุเป้าหมาย 
(,) 

เป้าหมาย 
ปีถัดไป 

4.52 4 4.69  5 
รายการหลักฐาน 

หมายเลข รายการหลักฐาน 
คศน. 5.2-1-1 แบบรายงานอาจารย์ประจ าคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

 
ผู้รับผิดชอบ 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : 
       1. นางสาวนคินทร พัฒนชัย,  
          เบอร์โทรศัพท์ : 043-602038 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน : 
       1.นางธนิกานต์ วินิจ,  
           เบอร์โทรศัพท์ : 043-602038 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
x 5 

 40 

 37.50 
x 5 

 40 

https://drive.google.com/file/d/1-g9lnilLo-g8alhL71o3fvSe7ubDjU6H/view?usp=sharing


 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.3   อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ (ตัวบ่งชี้ของสกอ.ท่ี 1.3 ระดับคณะ) 

ชนิดของตัวบ่งชี้  ปัจจัยน าเข้า   

การคิดรอบปี  ปีการศึกษา  

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  
มหาวิทยาลัยถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบท่ีจะต้องส่งเสริมให้อาจารย์ใน

สถาบันท าการศึกษาวิจัยเพื่อแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อน าไปใช้
ในการเรียนการสอน รวมท้ังการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ การด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นส่ิงสะท้อน
การปฏิบัติงานดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกิจ 

เกณฑ์การประเมิน แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ เป็นคะแนนระหว่าง                
                        0 – 5 

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

สูตรการค านวณ   
1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการตามสูตร 
 
 

 

2. แปลงค่าร้อยละท่ีค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได้ = 
 ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

 x 5 
ร้อยละ 60 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 จ านวนอาจารย์ประจ าคณะท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
 x 100 

จ านวนอาจารย์ประจ าคณะท้ังหมด 



 

 
ผลการค านวณ  

รายการ 
จ านวน (คน) 

ปีการศึกษา 
ปีที่แล้ว 

ปีการศึกษา 
ที่รับการประเมิน 

จ านวนอาจารย์ท่ีปฏิบัติงานจริง 47 48 
จ านวนอาจารย์ท่ีลาศึกษาต่อ - - 
จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมด 47 48 
จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมดท่ีด ารงต าแหน่งอาจารย์ 37 34 
จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมดท่ีด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 10 16 
จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมดท่ีด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ - - 
จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมดท่ีด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ - - 
จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมดท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ - - 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 21.28 33.33 
 
วิธีการค านวณ (ตัวอย่าง) 
  แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนระหว่าง 0 - 5 
 1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ                                                                 
 
                                  = 

 
                                  = 
                                   
                                  =      33.33 
   2. แปลงค่าร้อยละท่ีค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
  
                       คะแนนท่ีได้         =  

 
                                              =  
                         
                                              =       3.47 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 จ านวนอาจารย์ประจ าท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
x 100 

 จ านวนอาจารย์ประจ าคณะท้ังหมด 

  16 
x 100 

 48 

 ร้อยละของอาจารย์ประจ าท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
x 5 

 จ านวนอาจารย์ประจ าคณะท้ังหมด 
 33.33 x 5 

 48   
 



 

 
ผลการประเมินตนเอง 

ผลการประเมิน 
ปีที่แล้ว 

เป้าหมาย 

 

คะแนนประเมินตนเอง 
 

บรรลุเป้าหมาย 
 (,) 

เป้าหมาย 
ปีถัดไป 

2.26 4 3.47  4 

 
รายการหลักฐาน 

หมายเลข รายการหลักฐาน 
คศน. 5.3 -1-1 แบบรายงานอาจารย์ประจ าคณะท่ีมีต าแหน่งทางวิชาการ 

 
ผู้รับผิดชอบ 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : 
       1.นางสาวนคินทร พัฒนชัย,  
          เบอร์โทรศัพท์ : 043-602038 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน : 
       1.นางธนิกานต์ วินิจ,  
           เบอร์โทรศัพท์ : 043-602038 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1-mlIHmTe_LnU68185tsXZIKHn4yCFhYn/view?usp=sharing


 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.4  การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกจิ กลุ่มสถาบันและ
เอกลักษณ์ของคณะ (สกอ.ท่ี 5.1 ข้อ 1 - 6) 

ชนิดของตัวบ่งชี้        กระบวนการ 

การคิดรอบปี   ปงบประมาณ (เกณฑขอท่ี 1,2,3 และ 6) ปการศึกษา (เกณฑขอท่ี 4 และ 5)  

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  
มหาวิทยาลัยมีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคม และ  

การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ในการด าเนินพันธกิจหลักสูตรสถาบันอุดมศึกษาจ าเป็นต้องด าเนินงานผ่านคณะ 
ดังนั้น คณะต้องมีแผนเพื่อก าหนดทิศทางการพัฒนาและการด าเนินงานของคณะให้สอดคล้องกับเป้าหมาย 
และกลุ่มสถาบันตลอดจนมีการบริหารท้ังด้านบุคลากร การเงิน และความเส่ียง เพื่อสนับสนุนการด าเนินงาน 
ตามพันธกิจหลักให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 

เกณฑ์การประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ  
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 - 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 

 
ผลการด าเนินงาน 
 

กก ตน ข้อ เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. พัฒนาแผนกล
ยุทธ์จากผลการ
วิเคราะห์ 
SWOT 
เชื่อมโยงกับ
วิสัยทัศน์ของ
คณะ และ
สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ของ
คณะ สถาบัน 
รวมท้ัง
สอดคล้องกับ
กลุ่มสถาบัน
และเอกลักษณ์
ของคณะ และ
พัฒนาไปสู่แผน
กลยุทธแ์ละ
เสนอผู้บริหาร
สถาบันเพ่ือ

คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษาด าเนินการจัดท า
แผนปฏิบัติราชการ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2563 – 2567) (คศน.5.4-1-
1) โดยน าข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการจัดท าโครงการ
ทบทวนแผนแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาคณะฯ ระยะ 4 ปี (2562 
– 2565) (คศน. 5.4-1-2) โดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ทุก
ภาคส่วน ท้ังผู้ใช้บัณฑิต บัณฑิต บุคลากรภายในคณะ และนักศึกษา
ปัจจุบัน ในวันท่ี 30 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2562 ณ จังหวัด
นครพนม มาปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์และ
ตัวช้ีวัดของคณะฯ และมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ในการจัดท าแผนฯ  
เมื่อจัดท าแผนปฏิบัติราชการ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรม
การศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2563 – 2567) 
(คศน. 5.4-1-3)เรียบร้อยแล้ว ทางคณะศึกษาศาสตร์ฯ ได้น า
เป้าหมายและแนวทางการพัฒนา ตัวช้ีของแต่ละประเด็นแผนงาน 
มาก าหนดแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
(คศน.5.4-1-5) ต่อมา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้จัดโครงการโครงการ 
Reinventing  University 
คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ในระหว่างวันท่ี 2-3 
พฤศจิกายน 2563 (คศน.5.4-1-4) และน าเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิฯ ใน

- คศน. 5.4-1-1 ผลการ
ด าเนินงานโครงการ
จัดท าและถ่ายทอด
แผนปฏิบัติการด้านการ
พัฒนาคณะศึกษาศาสตร์
และนวัตกรรมการศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ 
2562 
- คศน. 5.4-1-2 
แผนปฏิบัติการด้านการ
พัฒนาคณะศึกษาศาสตร์
และนวัตกรรมการศึกษา 
ระยะ 4 ปี (2562 – 
2565) 
- คศน. 5.4-1-3 
แผนปฏิบัติราชการ คณะ
ศึกษาศาสตร์และ
นวัตกรรมการศึกษา 
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
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พิจารณาอนุมัติ วันท่ี 14 พฤศจิกายน 2563 เพื่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิฯ ได้ให้ข้อเสนอให้
ในการพลิกโฉมคณะฯ และ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์คณะศึกษาศาสตร์
และนวัตกรรมการศึกษา เมื่อด าเนินการเสร็จแล้วร้อยแล้ว ได้
น าเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะฯ ในคราวการประชุมฯ คร้ังท่ี 
7/2563 ในวันท่ี 7 พฤศจิกายน 2563 (คศน.5.4-1-6)เพื่อพจิารณา
ให้ความเห็นชอบ เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการแล้ว 
คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ได้ถ่ายทอดแผนปฏิบัติ
ราชการ ระยะ 5 ปี คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 คณะศึกษาศาสตร์ฯ ไปยังสาขาวิชาทุกสาขาวิชา 
ส านักงานคณบดีทุกส่วนงาน เพื่อรับทราบและถือปฏิบัติร่วมกัน 
เพื่อให้ผู้รับผิดชอบโครงการ กิจกรรมได้ด าเนินกิจกรรม โครงการท่ี
ก าหนด คณะคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มีการก ากับ
ติดตามผลการด าเนินโครงการ กิจกรรม ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี ท่ีได้ก าหนดไว้  
  
 

ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 
– 2567)  
- คศน.5.4-1-4 เอกสาร
โครงการ Reinventing  
University 
คณะศึกษาศาสตร์และ
นวัตกรรมการศึกษา 
คศน.5.4-1-5 
แผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564  คณะ
ศึกษาศาสตร์และ
นวัตกรรมการศึกษา 
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  
- คศน.5.4-1-6 รายงาน
การประชุม
คณะกรรมการประจ า
คณะฯ ในคราวการ
ประชุมคร้ังท่ี 7/2563 
วันท่ี 17 พฤศจิกายน 
2563 
 
 

  2. ด าเนินการ
วิเคราะห์ข้อมูล
ทางการเงินท่ี
ประกอบไปด้วย
ต้นทุนต่อหน่วย
ในแต่ละ
หลักสูตร 
สัดส่วน
ค่าใช้จ่ายเพื่อ
พัฒนานักศึกษา 
อาจารย์ 
บุคลากร การ
จัดการเรียน
การสอนอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อ
วิเคราะห์ความ

คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษาได้ด าเนินการวิเคราะห์
ข้อมูลทางการเงินท่ีประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร 
สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการ
เรียนการสอน อย่างต่อเนื่องเพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหาร
หลักสูตร ประสิทธิภาพประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสใน
การแข่งขัน ดังนี้ 
1.แต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยและความคุ้มค่าของ
หลักสูตร คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ์ ตามค าส่ัง ท่ี 135/2563 เร่ืองแต่งตั้ง คณะกรรมการ
ด าเนินงานจัดท าต้นทุนผลผลิตต่อหน่วยและความคุ้มค่าของการ
บริหารหลักสูตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ลงวันท่ี 9 
ธันวาคม 2563 (คศน 5.4-2.1.1) เพื่อด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทาง
การเงิน ซ่ึงจะใช้ข้อมูลเพื่อประกอบการวิเคราะห์ ประกอบด้วย (1) 
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจ าปี พ.ศ. 2561-2564 (คศน 5.4-2.1.2)   
(2) เอกสารจัดสรรงบประมาณประจ าปี คณะศึกษาศาสตร์และ

 

https://drive.google.com/file/d/1A1ZNDLK7E1TahCA-JgBUh2wETATUR5TN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lhYAo9OAMovXHO3YMJVi6ExyJOY5qUb6/view?usp=sharing
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คุ้มค่าของการ
บริหาร
หลักสูตร 
ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลใน
การผลิตบัณฑิต 
และโอกาสใน
การแข่งขัน 

นวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 (คศน 5.4-2.1.3)  (3) แผนปฏิบัติราชการประจ าปีคณะ
ศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564  (คศน 5.4-2.1.4)  (4) รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจ าเดือน ประจ าไตรมาส และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 และน าเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ศึกษาศาสตร์
และนวัตกรรมการศึกษา คร้ังท่ี 4/2563 วันท่ี 30 มิถุนายน 2563 
(คศน 5.4-2.1.5)  เพื่อวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและวิเคราะห์สถานะทาง
การเงิน เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาการท างานตามแผน
และการตัดสินใจการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้คณะมีสถานะทางการเงินท่ี
มั่นคงอย่างต่อเนื่อง 
2.จัดท ารายงานต้นทุนต่อหน่วยและความคุ้มค่าของการบริหาร
หลักสูตร คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ์  ปีงบประมาณ พ .ศ. 2563 เพื่อเสนอต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณา รวมท้ังมีการน าข้อมูลทาง
การเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ คณะได้น าข้อมูลรายงานต้นทุนต่อ
หน่วยผลผลิตจากมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มาค านวณต้นทุนต่อหน่วย
ผลผลิตของคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา โดยผลจาก
การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตในแต่ละหลักสูตร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 7 หลักสูตร 2564 (คศน 
5.4-2.2.2)   ดังนี้ 
1.หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มีต้นทุน
ค่าใช้จ่ายต่อนักศึกษา จ านวน 9,920.62 บาท 
2.หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มีต้นทุนค่าใช้จ่าย
ต่อนักศึกษา จ านวน 11,791.02 บาท 
3.หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มีต้นทุน
ค่าใช้จ่ายต่อนักศึกษา จ านวน 9,070.41 บาท 
4.หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มีต้นทุน
ค่าใช้จ่ายต่อนักศึกษา จ านวน 13,254.15 บาท 
5.หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ มีต้นทุน
ค่าใช้จ่ายต่อนักศึกษา จ านวน 10,461.82 บาท 
6.หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ มีต้นทุน
ค่าใช้จ่ายต่อนักศึกษา จ านวน 23,463.49 บาท 
7.หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มี
ต้นทุนค่าใช้จ่ายต่อนักศึกษา จ านวน 7,894.51 บาท 
พบว่าค่าใช้จ่ายท่ีน ามาคิดเข้าต้นทุนท่ีมีผลท าให้ต้นทุนต่อหน่วยสูง 
เป็นค่าใช้จ่ายเก่ียวกับงบบุคลากร ค่าเส่ือมราคา ค่าสาธารณูปโภค 

https://drive.google.com/file/d/1M4g81tl4X5nguo85-PHgfA8m3hRIwhHy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1viyBgAgV10-aKYJMFm5PL_kpuTZyI6UP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Y_4JTI7oqLOhf-vFR0LdHtfylpKdZkMW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YHl03iZG5uUr9Y7EJZDoAM083Pv05oMU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YHl03iZG5uUr9Y7EJZDoAM083Pv05oMU/view?usp=sharing


 
กก ตน ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 
ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ จากการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหาร
หลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสใน
การแข่งขัน คณะฯได้น าผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยในการ
ผลิตบัณฑิต ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2563 เข้าที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 
ครั้งที่ 6/2564 วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เพื่อ
พิจารณา พบว่า  หลั กสูตรจ านวน 7  หลั กสู ตร ของคณะ
ศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษาเมื่อเปรียบเทียบกับคณะฯ 
อื่น ๆ ภายในมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จะเห็นว่ามีต้นทุนต่อหน่วยใน
การผลิตบัณฑิตต่ ากว่าทุกหลักสูตร ทั้งน้ี คณะกรรมการประจ า
คณะได้ให้ข้อเสนอแนะให้ ทุกหลักสูตรได้น าข้อมูลต้นทุนต่อหน่วย
ไปใช้ประกอบการพิจารณาบริหารจัดการหลักสูตรให้มีคุณภาพ
และมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้นต่อไป (คศน.5.4-2.2.1)     

  3. ด าเนินงานตาม
แผนบริหาร
ความเส่ียงท่ี
เป็นผลจากการ
วิเคราะห์และ
ระบุปัจจัยเส่ียง
ท่ีเกิดจากปัจจัย
ภายนอก หรือ
ปัจจัยท่ีไม่
สามารถควบคุม
ได้ท่ีส่งผลต่อ
การด าเนินงาน
ตามพันธกิจ
ของคณะและ
ให้ระดับความ
เส่ียงลดลงจาก
เดิม 

คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษาได้ด าเนินงานตามแผน
บริหารความเส่ียง ท่ีเป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเส่ียงท่ี
เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยท่ีไม่สามารถควบคุมได้ท่ีส่งผลต่อ
การด าเนินงานตามพันธกิจของคณะและให้ระดับความเส่ียงลดลง
จากเดิม ดังนี้ 
1. คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ได้น าประกาศมหา
วิทยากาฬสินธุ์  เ ร่ือง นโยบายบริหารความเ ส่ียง ลงวัน ท่ี 21 
กันยายน พ.ศ. 2559 มาเป็นแนวทางในการด าเนินงานด้านการ
บริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 ซ่ึงมีนโยบายดังนี้ 

1) ให้มีการบริหารความเส่ียงท่ัวท้ังองค์กร อย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง 

2) ให้มีการก าหนดกระบวนการบริหารความเส่ียงท่ีเป็นระบบ
และมาตรฐานเดียวกันท่ัวท้ังองค์กร 

3) ให้มีการติดตามประเมินผลการบริหารความเส่ียงเพื่อ
ป้องกันหรือลดความเส่ียงอย่างต่อเนื่อง 

4) ให้การบริหารความเส่ียงเป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินงาน
ปกติ 

ผู้บริหารและบุคลากรทุกคนต้องตระหนักและให้ความส าคัญกับการ
บ ริหารจั ดก ารเหตุ การ ณ์ ท่ีอาจ ส่ ง ผลกระทบต่ อการบรร ลุ
วัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยฯ ท้ังท่ีเป็นความเส่ียงและโอกาสท่ีจะ
เกิดความเส่ียงโดยบริหารจัดการให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ (คศน 
5.4-3.1) 
2. คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษาได้เล็งเห็นความส าคัญ
ของการน านโยบายบริหารความเ ส่ียงมาปฏิ บัติ และแต่งตั้ ง
คณะกรรมการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน ประจ าปี

 

https://drive.google.com/file/d/1VuM1RRDxBf4j3-ZqUCG4SeUPEVo1Dlo6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11IFh6a5Mf7F4oSZ3MTyk0Mwh3CNXVi0k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11IFh6a5Mf7F4oSZ3MTyk0Mwh3CNXVi0k/view?usp=sharing


 
กก ตน ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 
ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

งบประมาณ พ.ศ. 2564 จึงได้จัดท าปฏิทินการบริหารความเส่ียงและ
การควบคุมภายในประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2564 โดยมี
วัตถุประสงค์ (1) เพื่อให้คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 
สามารถลดมูลเหตุของโอกาสท่ีจะเกิดความเสียหายและลดขนาด
ของความเสียหายท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตให้อยู่ในระดับความเส่ียงท่ี
ยอมรับได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้ (2) เพื่อให้คณะศึกษาศาสตร์
และนวัตกรรมการศึกษา มีผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ (3) เพื่อให้คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรม
การศึกษา มีข้อมูลและรายงานทางการเงินท่ีถูกต้องครบถ้วนและ
เชื่อถือได้ สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริหาร ในการตัดสินใจเก่ียวกับการ
บริหารและการปฏิบัติงาน (4) เพื่อให้บุคลากรมีการปฏิบัติตาม
นโยบาย กฎหมาย เง่ือนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบ และข้อบังคับ
ต่าง ๆ ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน (5) เพื่อให้บุคลากร
มีความเข้าใจในเร่ืองการบริหารความเส่ียงตามแนวทางท่ีคณะ
ศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษาก าหนด  ปรากฏตามปฏิทิน 
(คศน 5.4-3.2) 
3.  มหาวิทยา ลัยกาฬสินธุ์ ได้ ด าเนิ นการจั ดท าค า ส่ังแต่งตั้ ง
คณะกรรมการบ ริหารค วาม เ ส่ีย ง และการควบคุมภ าย ใ น 
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ตามค า ส่ัง ท่ี 1320/2563 ลงวันท่ี 17 
ธันวาคม พ.ศ. 2563 โดยมีคณะกรรมการมาจากทุกหน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัยรวมถึงคณบดีคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรม
การศึกษาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการนี้ด้วย (คศน 5.4-3.3) 
4. มหาวิทยาลัยมีการจัดประชุมเพื่อด าเนินการวิเคราะห์และระบุ
ปัจจัยเส่ียงท่ีส่งผลกระทบหรือลดโอกาสท่ีมหาวิทยาลัยจะบรรลุ
เป้าหมายในการบริหารงาน รวบรวมปัจจัยเส่ียง ประเมินความเส่ียง 
และจัดท าแผนบริหารความเ ส่ียงและการควบคุมภายใน และ
ก าหนดให้คณบดีน าความเส่ียงของมหาวิทยาลัย (ท่ีมีคณบดีเป็น
ผู้รับผิดชอบ) มาด าเนินการในระดับคณะและถ้าคณะมีความเส่ียงตัว
อ่ืน ๆ ก็สามารถเพิ่มเติมได้ตามบริบทของคณะนั้น ๆ (คศน 5.4-3.4) 
5.  คณะศึ กษาศาสต ร์และนวัตกรรมการศึ กษา ได้ แต่ งตั้ ง
คณะกรรมการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามค าส่ังคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรม
การศึกษา ท่ี 132/2562 ลงวันท่ี 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 (คศน 
5.4-3.5) 
6. คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ได้น าผลการบริหาร
ความเส่ียงและควบคุมภายในจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (คศน 
5.4-3.6) และข้อมูลความเส่ียงตามขั้นตอนท่ี 2 และขั้นตอนท่ี 4 มา
จัดท าเป็นแผนบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 (คศน 5.4-3.7)  และได้น าเข้าท่ีประชุม

https://drive.google.com/file/d/1-tKAOTJtnD-zIxGYWJA54TiuXTUWcRAX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hIKrUA1v6BldbeXaBSb_5K6fzoVlk-SF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11WenmFkFzlrAKVwlGRI6zyUSYvjGnolc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1e3i5Aq97S6lJsFon1Q2WOJzoeKMqPc0r/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1e3i5Aq97S6lJsFon1Q2WOJzoeKMqPc0r/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wxJM0PxUNaANO7d5pCXIOypOeiNPkU8E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wxJM0PxUNaANO7d5pCXIOypOeiNPkU8E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VnccNxZ1cMBZUHcnal3n3Fkf1ShIMy4H/view?usp=sharing
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คณะกรรมการบริหารคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 
โดยสรุปสาระส าคัญของแผนบริหารความเส่ียง ประจ าปี พ.ศ. 2564 
พบว่าคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษามีความเส่ียง 2 ด้าน 
คือ 1) ความเส่ียงด้านการผลิตบัณฑิต 2) ความเส่ียงจากเหตุการณ์
ภายนอก รายละเอียดดังนี้ 
1) ความเสี่ยงด้านการผลิตบัณฑิต ประกอบด้วย 
   1.1 ผลการทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) ของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายไม่เป็นไปตามเกณฑ์ /
เป้าหมายท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด มีปัจจัยเสี่ยงคือ 1) ความรู้พื้นฐาน
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาค่อนข้างต่ า 2) นักศึกษาไม่มีแรงจูงใจใน
การเรียนภาษาอังกฤษ 3) ขาดส่ือการเรียนการสอนภาษาอังกฤษท่ี
ทันสมัย เช่น ห้องเรียนออนไลน์ ห้องปฏิบัติการทางภาษา กิจกรรม
การจัดการความเสี่ยง  1) จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ติว
ภาษาอังกฤษ (English for CEFR) 2) สนับสนุนงบประมาณเพื่อจัด
โครงการให้เป็นรูปธรรมและบรรจุไว้ในแผนการจัดกิ จกรรม/
โครงการ ในปีงบประมาณถัดไป 3)ก าหนดสอบวัดความรู้ตามเกณฑ์
มาตรฐานสากล TOEIC TOFLE เพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมมาก
ขึ้น 4) จัดตั้งศูนย์ภาษาโดยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย 5) กระตุ้น
และสร้างแรงจูงใจโดยอาจารย์ผู้สอนสร้างความเข้าใจในการเข้าสู่
สายวิชาชีพโดยใช้ภาษาอังกฤษ 6)ส่งเสริมให้อาจารย์ ผู้สอนใช้
ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 
   1.2 ผลการทดสอบความรู้ความสามารถด้านสมรรถนะดิจิทัลไม่
เป็นไปตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยก าหนด มีปัจจัยเสี่ยงคือ 1) การ
ทดสอบความรู้ความสามารถด้านสมรรถนะดิจิทัลเป็นเร่ืองใหม่และ
เป็นมาตรฐานสากล 2) ขาดกระบวนการส่งเสริมและสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาการศึกษาด้านสมรรถนะดิจิทัลท่ีเป็น
รูปธรรม กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง 1) จัดโครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้เก่ียวกับสมรรถนะดิจิทัล ส าหรับนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์
และนวัตกรรมการศึกษา 2) สนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดโครงการให้
เป็นรูปธรรมและบรรจุไว้ ในแผนการจัดกิจกรรม/โครงการ ใน
ปีงบประมาณถัดไป 3)ก าหนดสอบวัดความรู้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
ความรู้ความสามารถด้านสมรรถนะดิจิทัลของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี 4) ถ่ายทอดตัวชี้วัดด้านสมรรถนะดิจิทัลลงสู่คณาจารย์
และนักศึกษาทุกคน 
   1.3 อัตราการสอบบรรจุได้ในต าแหน่งครูผู้ช่วยต่ า มีปัจจัยเสี่ยง
คือ 1) อัตราบรรจุครูผู้ช่วยในแต่ละปีมีน้อย 2) นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย
มีความไม่พร้อมส าหรับการสอบบรรจุ  เช่น ไม่มีค่าใช้จ่ายหรือ
งบประมาณในการช าระค่าลงทะเบียนติวสอบบรรจุค รูผู้ช่วย 
กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง 1) ส่งเสริมให้แต่ละสาขาเตรียม
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ความพร้อมให้กับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย โดยการจัดโครงการ /
กิจกรรมติวสอบบรรจุ 2) สนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดโครงการให้
เป็นรูปธรรมและบรรจุไว้ ในแผนการจัดกิจกรรม/โครงการ ใน
ปีงบประมาณถัดไป  
2) ความเสี่ยงด้านเหตุการณ์ภายนอก ประกอบด้วย 
   2.1 การบริหารจัดการสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับความปกติใหม่ 
(New-Normal) มีปัจจัยเสี่ยงคือ 1) สถานการณ์ COVID-19 2) ไม่
สามารถจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนปกติได้ กิจกรรมการ
จัดการความเสี่ยง 1) ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน การ
นิเทศเป็นรูปแบบออนไลน์เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์โควิด-19 
2) ปรับกระบวนการการท างานเพื่อเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์
โควิด-19 3) ตั้งงบลงทุนศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ดิจิทัล (Digital 
resource center) เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ
ออนไลน์ (คศน 5.4-3.8) 

  4. บริหารงานด้วย
หลั ก ธ รรม าภิ
บ า ล อ ย่ า ง
ครบถ้วนท้ัง 10 
ป ร ะ ก า ร ท่ี
อ ธิ บ า ย ก า ร
ด า เ นิ น ง า น
อย่างชัดเจน 

ภาค โดย การอนุมัติให้บุคลากรทุกประเภทเข้าร่วมการฝึกอบรม 
ประชุม สัมมนา ตามความเหมาะสม โดยจัดสรรงบประมาณในการ
ไปฝึกอบรมให้กับบุคลากรท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุนได้อย่าง
เหมาะสมและสอดคล้องกับการพัฒนาตนเอง 
 2) ในการบริการด้านต่าง ๆ ของคณะ เน้นให้บริการ
นักศึกษาและบุคลากรทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน  

3) นักศึกษาและบุคลากรทุกคนสามารถเข้าพบผู้บริหารได้
ตลอดเวลา สามารถสะท้อนปัญหาได้ในทุกช่องทาง 
(คศน. 5.4-4.9 บันทึกข้อความอนุมัติให้บุคลากรเดินทางไป
ราชการ) 

10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ คณบดีด าเนินการบริหารงาน
โดยมุ่งเน้นให้ทึกคนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและลงมติ
ในการด าเนินงานต่าง ๆ ไม่ตัดสินใจโดยใช้อ านาจของผู้บริหาร
ฝ่ายเดียวโดยไม่ฟังบุคลากรอื่น ๆ ตัวอย่างเช่น  

1) สาขาวิชาแต่ละสาขามีการลงมติในการเลือกเสนอชื่อผู้
สมควรด ารงต าแหน่งหัวหน้าสาขาวิชา 
(คศน. 5.4-4.10รายงานการประชุมคณะศึกษาศาสตร์และ
นวัตกรรมการศึกษา ปี 2563 และ 2564) 
ภาค โดย การอนุมัติให้บุคลากรทุกประเภทเข้าร่วมการฝึกอบรม 
ประชุม สัมมนา ตามความเหมาะสม โดยจัดสรรงบประมาณในการ
ไปฝึกอบรมให้กับบุคลากรท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุนได้อย่าง
เหมาะสมและสอดคล้องกับการพัฒนาตนเอง 
 2) ในการบริการด้านต่าง ๆ ของคณะ เน้นให้บริการ
นักศึกษาและบุคลากรทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน  

3) นักศึกษาและบุคลากรทุกคนสามารถเข้าพบผู้บริหารได้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คศน. 5.4-4.10 
รายงานการประชุมคณะ
ศึกษาศาสตร์และ
นวัตกรรมการศึกษา     
ปี 2563 และ 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1Rv_pednWqgw8gkpH1umJ_iCXK-UBshW2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1u4bRsYx6p1mzZDKxYqIFdRJP9TfVNvMT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1u4bRsYx6p1mzZDKxYqIFdRJP9TfVNvMT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18l3kynoGi_LCnIEj1AAzSB3YGK5OjyA7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18l3kynoGi_LCnIEj1AAzSB3YGK5OjyA7/view?usp=sharing
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ตลอดเวลา สามารถสะท้อนปัญหาได้ในทุกช่องทาง 
(คศน. 5.4-4.9 บันทึกข้อความอนุมัติให้บุคลากรเดินทางไป
ราชการ) 

10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ คณบดีด าเนินการบริหารงาน
โดยมุ่งเน้นให้ทึกคนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและลงมติ
ในการด าเนินงานต่าง ๆ ไม่ตัดสินใจโดยใช้อ านาจของผู้บริหาร
ฝ่ายเดียวโดยไม่ฟังบุคลากรอื่น ๆ ตัวอย่างเช่น  

1) สาขาวิชาแต่ละสาขามีการลงมติในการเลือกเสนอชื่อผู้
สมควรด ารงต าแหน่งหัวหน้าสาขาวิชา 
(คศน. 5.4-4.10รายงานการประชุมคณะศึกษาศาสตร์และ
นวัตกรรมการศึกษา ปี 2563 และ 2564) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค้นหาแนว
ปฏิบัติท่ีดีจาก
ความรู้ท้ังท่ีมีอยู่
ในตัวบุคคล 
ทักษะของผู้มี
ประสบการณ์
ตรง และแหล่ง
เรียนรู้อ่ืนๆ 
ตามประเด็น
ความรู้ อย่าง
น้อยครอบคลุม
พันธกิจด้าน
การผลิตบัณฑิต
และด้านการ
วิจัย จัดเก็บ
อย่างเป็นระบบ
โดยเผยแพร่
ออกมาเป็นลาย
ลักษณ์อักษร
และน ามาปรับ
ใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริง 

คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มีการจัดการความรู้
(Knowledge management – KM) เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติท่ีดี จาก
ความรู้ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรงตามประเด็น
ความรู้ ท่ีครอบคลุมพันธกิจด้าน การผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย มี
การจัดเก็บอย่างเป็นระบบ จัดท าเป็นลายลักษณ์อักษร และน ามา 
ปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง โดยด า เนินการดังนี้ 
      1) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ของคณะศึกษาศาสตร์
และนวัตกรรมการศึกษา โดยมีคณบดีคณะคณะศึกษาศาสตร์และ
นวัตกรรมการศึกษาเป็นประธานกรรมการ รองคณบดี หัวหน้าสาขา
และอาจารย์ประจ าสาขาเป็นกรรมการ และรองคณบดีงานบริการ
การศึกษาและวิจัย เป็นกรรมการและเลขานุการ ตามค าส่ังคณะ
ศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษาท่ี 089/2563 ลงวันท่ี 22 
กันยายน 2563 
(คศน. 5.4.5-1)  
 
        2) คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ประธาน
กรรมการ พร้อมท้ังคณะกรรมการจัดการความรู้ร่วมกันก าหนด
ประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ท่ีสอดคล้องกับ
แผนกลยุทธ์ของสถาบันอย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิต
บัณฑิตและด้านการวิจัย ซ่ึงกลุ่มเป้าหมายคือสายวิชาการ เมื่อวันท่ี 
25 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรม
การศึกษา ชั้น 1 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นท่ีนามน 
(คศน. 5.4.5-2) 
 
       3)  แลกเปล่ียนเรียนรู้องค์ความรู้ท่ีอยู่ในตัวของบุคคล โดย
คณะกรรมการจะเปิดโอกาสให้อาจารย์ทุก ท่านกล่าวถึงเทคนิคการ
เรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ หรือเทคนิคการเขียนบทความ

 
 
 
 
 
 

-คศน. 5.4.5-1 ค าส่ัง
คณะศึกษาศาสตร์และ
นวัตกรรมการศึกษา 
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ท่ี 
089/2563 เร่ือง แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ด าเนินการจัดท า
แผนการจัดการความรู้ 
ด้านการเรียนการสอน
และการวิจัย ลงวันท่ี 22 
กันยายน 2563 
 

- คศน. 5.4.5-2 รายงาน
ผลการประชุมการ
ด าเนินการจัดการความรู้
ด้านการเรียนการสอน
และการวิจัย คร้ังท่ี  1 
เมื่อวันท่ี 25 กันยายน 
2563 ณ ห้องประชุม
คณะศึกษาศาสตร์และ
นวัตกรรมการศึกษา ชั้น 
1 อาคารเรียนรวม 
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
พื้นท่ีนามน 
 

- คศน. 5.4.5-3-1บันทึก
ข้อความท่ี บจ.คศน.ว 
071/2563 ลงวันท่ี 23 
พฤศจิกายน 2563 เร่ือง 

https://drive.google.com/file/d/1u4bRsYx6p1mzZDKxYqIFdRJP9TfVNvMT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1u4bRsYx6p1mzZDKxYqIFdRJP9TfVNvMT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18l3kynoGi_LCnIEj1AAzSB3YGK5OjyA7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18l3kynoGi_LCnIEj1AAzSB3YGK5OjyA7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1etcSmvTPiMZj7hT1OmY1a-odvWdO6o2y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JLIR7naQAIsmoyBsYf9p0mgP_Fev7uHG/view?usp=sharing
file:///D:/ประกัน%2063/คศน.%205.4.5-3-1%20บันทึกข้อความเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอนและการวิจัย.pdf
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วิจัย งาน สร้างสรรค์ให้มีการตีพิมพ์เผยแพร่และ/หรือน าไปใช้ 
ประโยชน์ในระดับชาติและนานาชาติ ซ่ึงผลสรุปของการประชุม
สามารถสรุปประเด็นท่ีจะใช้เป็น 2 ประเด็น คือ เทคนิคการเรียนการ
สอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  และการบูรณาการการเรียนการสอน
กับการวิจัย เมื่อวันท่ี 8 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมล าปาว ชั้น 4 
คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา อาคารเรียนรวม 
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นท่ีนามน (คศน. 5.4.5-3-1) 
 (คศน. 5.4.5-3-2) 
 
 
 
     4) มีการแบ่งปันและแลกเปล่ียนเรียนรู้จากความรู้ทักษะของ  ผู้
มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) โดยได้เชิญ อาจารย์สุพจน์ 
ดวงเนตร มาเป็นวิทยากรให้ความรู้เทคนิคการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ และเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์สายหยุด ภูปุย 
เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการบูรณาการการเรียนการสอนกับการ
วิจัย ในวันท่ี 16 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมคณะศึกษาศาสตร์
และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นท่ีนามน  (คศน. 5.4.5-4-
1)คศน. 5.4.5-4-2 
คศน. 5.4.5-4-3 
 
 
 

 
      5) คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษารวบรวมความรู้
ตามประเด็นความรู้ท่ีก าหนดมาจัดท า เป็นแนวปฏิบัติท่ีดีและจัดเก็บ
อย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรทางเว็บไซต์
ของคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 
http://www.edu.ksu.ac.th 
(คศน. 5.1.5-5-1), (คศน. 5.4.5-5-2)  
 
  6) จากการด าเนินการจัดการความรู้(Knowledge management 
– KM) ดังกล่าว มีอาจารย์หลายท่าน ได้น าเทคนิคหรือความรู้จาก
การแลกเปล่ียนเรียนรู้การบูรณาการการเรียนการสอนกับงานวิจัย 
ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนเช่น อาจารย์วิศรุต พยุงเกียรติคุณ 
รายวิชาชีววิทยา 1 อาจารย์อังคารอินทนิล รายวิชาฟิสิกส์ท่ัวไป 1-2 
และรายวิชาคณิตศาสตร์ส าหรับวิทยาศาสตร์ 1-2 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ชุลิดา เหมตะศิลป์  รายวิชาเคมีอินทรีย์เบ้ืองต้นและ
รายวิชาภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุชา 
พิมศักดิ์ รายวิชาการวิจัยทางภาษาไทย อาจารย์ธีรภัทร สินธุเดช 
รายวิชาทักษะการเขียนเพื่อการสอน เป็นต้น (คศน. 5.1.5-6-1) 
 

เรียนเชิญเข้าร่วม
กิจกรรมการจัดการ
ความรู้ด้านการเรียนการ
สอนและการวิจัย 
-คศน. 5.4.5-3-2รายงาน
ผลการประชุมการ
ด าเนินการจัดการความรู้
ด้านการเรียนการสอน
และการวิจัย คร้ังท่ี 2 
เมื่อวันท่ี 8 ธันวาคม 
2563 
ณ ห้องประชุมล าปาว 
ชั้น 4 คณะศึกษาศาสตร์
และนวัตกรรมการศึกษา 
อาคารเรียนรวม 
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
พื้นท่ีนามน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-คศน. 5.4.5-4-1 บันทึก
ข้อความท่ี บจ.คศน.ว 
076/2562 วันท่ี  10 
ธันวาคม 2563 เร่ืองเชิญ
เป็นวิทยาการเพื่อ
แลกเปล่ียนเรียนรู้จาก
ความรู้ทักษะของผู้มี
ประสบการณ์ 
-คศน. 5.4.5-4-2 บันทึก
ข้อความท่ี บจ.คศน.ว 
076/2562 วันท่ี  10 
ธันวาคม 2563 เร่ืองเชิญ
ประชุมเพื่อแลกเปล่ียน
เรียนรู้จากความรู้ทักษะ
ของผู้มีประสบการณ์ 
-คศน. 5.4.5-4-3 
รายงานการประชุมการ
ด าเนินการจัดการความรู้
ด้านการเรียนการสอน 
(KM)  
เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้

https://drive.google.com/file/d/11e0szudMN6bClhgxcDW6NgRkjJaFhQgf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Z77Qc7KI8Ilt5l5P13S_oxJpYKQfYy3Z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZIuaXsmiSAcgXGHxpychpD_Q8Fd-MP0y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uedxFmDjyAfY2TzPItNkDw_MQItonv-N/view?usp=sharing


 
กก ตน ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 
ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากความรู้ทักษะของผู้มี
ประสบการณ์ตรง วันท่ี 
16 ธันวาคม 2563   
 
 
 
 
 
 
 

-คศน. 5.1.5-5-1 คู่มือ
แนวการจัดการเรียนการ
สอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญและการบูรณาการ
การเรียนการสอนกับการ
วิจัย 
-คศน. 5.4.5-5-2 
website: 
http://www.edu.ksu.
ac.th  
-คศน. 5.4.5-5-3 แนว
ปฏิบัติท่ีดีด้านการบูรณา
การการเรียนการสอนกับ
งานวิจัย คณะ
ศึกษาศาสตร์และ
นวัตกรรมการศึกษา 
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
ประจ าปีการศึกษา 2563 
 
-คศน. 5.1.5-6  งานวิจัย
ท่ีบูรณาการกับการเรียน
การสอน 
 

  6. ก า ร ก า กั บ
ติดตามผลการ
ด าเนินงานตาม
แผนการบริหาร
และแผนพัฒนา
บุค ล ากรส าย
วิ ช า ก า ร แ ล ะ
สายสนับสนุน 

ในปีการศึกษา 2564 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ได้
มีการจัดท าแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร คณะศึกษาศาสตร์
และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 
2562-2566) ฉบับปรับปรุง ท่ีสอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาของ
มหาวิทยาลัยประเด็นการพัฒนาท่ี 1 ด้านการพัฒนาบุคลากร ท่ีมี
เป้าประสงค์เพื่อให้บุคลากรของคณะมีสมรรถนะในการท างานสูง
และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีวัฒนธรรมองค์กรท่ีดี   โดยคณะได้
ขับเคล่ือนแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร คณะศึกษาศาสตร์
และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 
2562-2566) ฉบับปรับปรุง เพื่อยกระดับสมรรถนะบุคลากรในการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ท่ีประกอบด้วยตัวบ่งชี้จ านวน 4 ตัว
บ่งชี้ คือ 1) ร้อยละของอาจารย์ท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 2) ร้อย
ละของสายสนับสนุนท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาชีพ 3) ร้อยละของ

คศน. 5.4.6-1 แผนการ
บริหารและพัฒนา
บุคลากร คณะ
ศึกษาศาสตร์และ
นวัตกรรมการศึกษา 
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2562-
2566) ฉบับปรับปรุง 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1wWrr23AX03AVYjTfgPAP5vcV9wyt5D25/view?usp=sharing
http://www.edu.ksu.ac.th/
http://www.edu.ksu.ac.th/
https://drive.google.com/file/d/1gsWQwIJ2dhR3hMlsEFt5Z-KBUVeLChZJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1hpTfF6rFgQenF_71kTORd7k6K1LFarSy?usp=sharing


 
กก ตน ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 
ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

อาจารย์ท่ีมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก  4) ร้อยละของบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุนท่ีได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะในการ
ปฏิบัติงาน โดยคณะสนับสนุนให้บุคลากรท้ังสายวิชาการและสาย
สนับสนุนเข้าร่วมโครงการท่ีมหาวิทยาลัยจัด เช่น โครงการส่งเสริม
การเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อเข้าสู่ต าแหน่ง และโครงการการ
เขียนคู่มือการปฏิบัติงานพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนเข้าสู่ต าแหน่ง
ทางวิชาชีพนอกจากนั้นคณะได้จัดสรรงบประมาณเพื่อให้บุคลากรท้ัง
สายวิชาการและสายสนับสนุนเพื่อใช้ในการพัฒนาตนเอง
นอกจากนั้นยังมีการสร้างขวัญและก าลังใจให้กับบุคลากรโดยการ
มอบโล่ท่ีมีการเผยเเพร่ผลงานวิจัยดีเด่น สายสนับสนุนดีเด่น และ
เกียรติบัตรให้อาจารย์ท่ีได้เผยเเพร่ผลงานวิจัย เพื่อเป็นขวัญและ
ก าลังใจพร้อมท้ังสร้างแรงบันดาลใจให้กับอาจารย์และสายสนับสนุน
ในการพัฒนาตนเอง 
     คณะฯ ได้ส่งบุคลากรไปราชการเพื่อพัฒนาตนเองในด้านต่าง ๆ 
ท้ังด้านวิชาการ งานวิจัย บริการวิชาการ ฯลฯ 

     บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 
ในรอบปีการศึกษา 2563 ได้รับการแต่งตั้งต าแหน่งทางวิชาการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 6 คน จึงท าให้คณะศึกษาศาสตร์และ
นวัตกรรมการศึกษามีผู้ช่วยศาสตราจารย์ท้ังส้ิน 16 คน 
(คศน. 5.4.6-1 แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร คณะ
ศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ระยะ 
5 ปี (พ.ศ. 2562-2566) ฉบับปรับปรุง) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
รายการหลักฐาน 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

หมายเลข รายการหลักฐาน 
คศน. 5.4-2.1 1. ส าเนาค าส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยและความคุ้มค่าของหลักสูตร 

คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์   
2. แผนกลยุทธ์ทางการเงิน คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
ประจ าปี พ.ศ. 2561-2564 (เสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะ 20 พฤศจิกายน 2560)  
3. เอกสารจัดสรรงบประมาณประจ าปี คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
4. แผนปฏิบัติราชการประจ าปีคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษาประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.  2564  
5. รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าเดือน ประจ าไตรมาส และประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 และน าเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ศึกษาศาสตร์และ
นวัตกรรมการศึกษา คร้ังท่ี 4/2563 วันท่ี 30 มิถุนายน 2563 
6. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะคร้ังท่ี  6/2564 ลว. 27 พฤษภาคม 2564 

คศน. 5.4-2.2 1. รายงานต้นทุนต่อหน่วยและความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร คณะศึกษาศาสตร์ 
และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
2. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะคร้ังท่ี  6/2564 ลว. 27 พฤษภาคม 2564 

คศน. 5.4-3.1 ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เร่ือง นโยบายบริหารความเส่ียง 
คศน. 5.4-3.2 ปฏิทินการบริหารความเส่ียง 
คศน. 5.4-3.3 ค าส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  
คศน. 5.4-3.4 ภาพการประชุมวิเคราะห์และระบุปัจจัยเส่ียงภาพรวมของมหาวิทยาลัย 
คศน. 5.4-3.5 ค าส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 

2564  
คศน. 5.4-3.6 รายงานผลการบริหารความเส่ียง คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา  

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 
คศน. 5.4-3.7 แผนบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 
คศน. 5.4-3.8 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา  

วันท่ี 21 มกราคม พ.ศ. 2564 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

หมายเลข รายการหลักฐาน 
คศน. 5.4-2.1 1. ส าเนาค าส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยและความคุ้มค่าของหลักสูตร 

คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์   
2. แผนกลยุทธ์ทางการเงิน คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
ประจ าปี พ.ศ. 2561-2564 (เสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะ 20 พฤศจิกายน 2560)  
3. เอกสารจัดสรรงบประมาณประจ าปี คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
4. แผนปฏิบัติราชการประจ าปีคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษาประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.  2564  
5. รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าเดือน ประจ าไตรมาส และประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 และน าเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ศึกษาศาสตร์และ
นวัตกรรมการศึกษา คร้ังท่ี 4/2563 วันท่ี 30 มิถุนายน 2563 
6. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะคร้ังท่ี  6/2564 ลว. 27 พฤษภาคม 2564 

คศน. 5.4-2.2 1. รายงานต้นทุนต่อหน่วยและความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร คณะศึกษาศาสตร์ 
และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
2. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะคร้ังท่ี  6/2564 ลว. 27 พฤษภาคม 2564 

คศน. 5.4-3.1 ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เร่ือง นโยบายบริหารความเส่ียง 
คศน. 5.4-3.2 ปฏิทินการบริหารความเส่ียง 
คศน. 5.4-3.3 ค าส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  
คศน. 5.4-3.4 ภาพการประชุมวิเคราะห์และระบุปัจจัยเส่ียงภาพรวมของมหาวิทยาลัย 
คศน. 5.4-3.5 ค าส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 

2564  
คศน. 5.4-3.6 รายงานผลการบริหารความเส่ียง คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา  

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 
คศน. 5.4-3.7 แผนบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 



 

หมายเลข รายการหลักฐาน 

คศน. 5.4.5-1 ค าส่ังคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ท่ี 089/2563 
เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจัดท าแผนการจัดการความรู้ ด้านการเรียนการ
สอนและการวิจัย ลงวันท่ี 22 กันยายน 2563 

คศน. 5.4.5-2 รายงานผลการประชุมการด าเนินการจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอนและการวิจัย 
คร้ังท่ี 1เมื่อวันท่ี 25 กันยายน 2563  

คศน. 5.4.5-3-1 บันทึกข้อความท่ี บจ.คศน.ว 071/2563 ลงวันท่ี 23 พฤศจิกายน 2563 เร่ือง เรียนเชิญ
เข้าร่วมกิจกรรมการจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอนและการวิจัย 

คศน. 5.4.5-3-2 รายงานผลการประชุมการด าเนินการจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอนและการวิจัย 
คร้ังท่ี 2 เมื่อวันท่ี 8 ธันวาคม 2563 

คศน. 5.4.5-4-1 บันทึกข้อความท่ี บจ.คศน.ว 076/2562 วันท่ี  10 ธันวาคม 2563 เร่ืองเชิญประชุมเป็น
วิทยาการเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้จากความรู้ทักษะของผู้มีประสบการณ์ 

คศน. 5.4.5-4-2 บันทึกข้อความท่ี บจ.คศน.ว 076/2562 วันท่ี  10 ธันวาคม 2563 เร่ืองเชิญประชุมเพื่อ
แลกเปล่ียนเรียนรู้จากความรู้ทักษะของผู้มีประสบการณ์ 

คศน. 5.4.5-4-3 รายงานการประชุมการด าเนินการจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน (KM)  
เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้จากความรู้ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง วันท่ี 16 ธันวาคม 
2563   

คศน. 5.1.5-5-1 คู่มือแนวการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและการบูรณาการการเรียน
การสอนกับการวิจัย  

คศน. 5.4.5-5-2 website: http://www.edu.ksu.ac.th             
คศน. 5.4.5-5-3 แนวปฏิบัติท่ีดีด้านการบูรณาการการเรียนการสอนกับงานวิจัย คณะศึกษาศาสตร์และ

นวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจ าปีการศึกษา 2563 
คศน. 5.1.5-6  งานวิจัยท่ีบูรณาการกับการเรียนการสอน 

คศน. 5.4-4.1 รายงานการด าเนินตามแผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ 2564  
คศน. 5.4-4.2 เคร่ืองมืออุปกรณ์ส านักงานสนับสนุนการท างานของบุคลากร เช่น การเช่าเคร่ืองถ่าย

เอกสารส าหรับบริการบุคลากร ค าส่ังกรรมการประจ าคณะฯ  
คศน. 5.4-4.3 เว็บไซต์คณะฯhttps://ed.ksu.ac.th/และ facebook https://www.facebook.com/edu.ksu.ac.th/

คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา Application line ของคณะฯ 
คศน. 5.4-4.4 ค าส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานตามโครงการต่างๆในปี พ.ศ.2564 
คศน. 5.4-4.5 เว็บไซต์คณะ https://ed.ksu.ac.th/และ facebook https://www.facebook.com/edu.ksu.ac.th/

คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 
คศน. 5.4-4.6 ค าส่ังอ่ืนๆ ค าส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานตามโครงการต่าง ๆ ในปีพ.ศ.2564  
คศน. 5.4-4.7 ค าส่ังอ่ืนๆ ค าส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานตามโครงการต่าง ๆ ในปีพ.ศ.2564 
คศน. 5.4-4.8 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2558 
คศน. 5.4-4.9 บันทึกข้อความอนุมัติให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 
คศน. 5.4-4.10 รายงานการประชุมคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ปี 2563 และ 2564 

คศน. 5.4-4.1 รายงานการด าเนินตามแผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ 2564  
คศน. 5.4-4.2 เคร่ืองมืออุปกรณ์ส านักงานสนับสนุนการท างานของบุคลากร เช่น การเช่าเคร่ืองถ่าย

เอกสารส าหรับบริการบุคลากร ค าส่ังกรรมการประจ าคณะฯ  
คศน. 5.4-4.3 เว็บไซต์คณะฯhttps://ed.ksu.ac.th/และ facebook https://www.facebook.com/edu.ksu.ac.th/

http://www.edu.ksu.ac/
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
https://ed.ksu.ac.th/
https://www.facebook.com/edu.ksu.ac.th/คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา


 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา Application line ของคณะฯ 
คศน. 5.4-4.4 ค าส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานตามโครงการต่างๆในปี พ.ศ.2564 
คศน. 5.4-4.5 เว็บไซต์คณะ https://ed.ksu.ac.th/และ facebook https://www.facebook.com/edu.ksu.ac.th/

คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 
คศน. 5.4-4.6 ค าส่ังอ่ืนๆ ค าส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานตามโครงการต่าง ๆ ในปีพ.ศ.2564  
คศน. 5.4-4.7 ค าส่ังอ่ืนๆ ค าส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานตามโครงการต่าง ๆ ในปีพ.ศ.2564 
คศน. 5.4-4.8 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2558 
คศน. 5.4-4.9 บันทึกข้อความอนุมัติให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 
คศน. 5.4-4.10 รายงานการประชุมคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ปี 2563 และ 2564 

https://ed.ksu.ac.th/
https://www.facebook.com/edu.ksu.ac.th/คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
https://www.facebook.com/edu.ksu.ac.th/คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา


 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.5   ระบบก ากับติดตามการประกันคุณภาพ ในระดับอุดมศึกษา (ตัวบ่งชี้ใหม่)   

ชนิดของตัวบ่งชี้       กระบวนการ 

การคิดรอบปี  ปีการศึกษา  
ค าอธิบายตัวบ่งชี้   
 คณะมีหน้าท่ีก ากับการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร คณะ ในระดับอุดมศึกษา 
โดยมีการด าเนินงานตั้งแต่การควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพการ
พัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินจะมุ่งไปท่ีระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกว่าการประเมิน
คุณภาพ เพื่อให้สามารถส่งเสริม สนับสนุน ก ากับติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามท่ีก าหนด สะท้อนการจัด
การศึกษาอย่างมีคุณภาพ  

เกณฑ์การประเมิน   
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ  
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ   
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
5 ข้อ 

 
ผลการด าเนินงาน 

ก
ก 

ตน ข้อ เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

  1. มี ร ะ บ บ แ ล ะ
ก ล ไ ก ใ น ก า ร
ด า เ นิ น ก า ร
ประกันคุณภาพ
การศึ กษาของ
หลักสูตร คณะ
ใ ห้ เ ป็น ไ ปตาม
มาต รฐานกา ร
ประกันคุณภาพ 

ในปีการศึกษา 2563 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 
ได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอน จ านวน 7 หลักสูตร และคณะฯ ได้
ด าเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร และ
ระดับคณะ โดยก าหนดแนวปฏิบัติดังนี้  
(1) คณะก าหนดให้ทุกหลักสูตรจะต้องด าเนินการจัดส่งรายวิชาท่ีเปิด
สอน ในแต่ละภาคการศึกษา ภาระงานสอนของแต่ละภาคการศึกษา
เพื่อให้ สวท. ด าเนินการจัดรายวิชาสอนให้กับนักศึกษาแต่ละหลักสูตร  
(2) คณะฯ ก าหนดให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน ใน
ภาคการศึกษานั้น ๆ จัดท า มคอ.3/มคอ.4 ในการก าหนดรายวิชาท้ังนี้
ต้องจัดรายละเอียดของทุกรายวิชาให้แล้วเสร็จก่อนเปิดภาคการศึกษา 
และเมื่อส้ินสุดภาคการศึกษาอาจารย์ผู้สอนจะต้องด าเนินการรายงาน
ผลการด าเนินการของรายวิชาโดยจัดท า มคอ .5/มคอ.6 ทุกภาค
การศึกษา 
(3) เมื่อส้ินสุดปีการศึกษาอาจารย์ ผู้ รับผิดชอบหลักสูตรจะต้อง
ด าเนินการจัดท าเอกสาร มคอ.7 รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร
ในภาพรวม เพื่อใช้ในการปรับปรุงและพัฒนากลยุทธ์การสอน การ
ประเมินผล รวมท้ังการแก้ไขปัญหาอุปสรรค ในการจัดการเรียนการ
สอนของหลักสูตร ท้ังนี้ใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรต่อไปอีก
ท้ังเมื่อส้ินสุดการจัดการเรียนการสอนแต่ละภาคการศึกษาได้มีการให้
นักศึกษาประเมินผลการสอนของอาจารย์แต่ละท่าน เพื่อสะท้อน
คุณภาพการเรียนการสอนใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพการ

คศน. 
5.5-1-1 
คศน. 
5.5-1-2 
คศน. 
5.5-1-3 
คศน. 
5.5-1-4 
คศน. 
5.5-1-5 
 



 

ก
ก 

ตน ข้อ เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

เรียนการสอนต่อไป 
  2. มีคณะกรรมการ

การประกัน
คุณภาพ
การศึกษา ท่ีท า
หน้าท่ีก ากับ
ติดตาม ให้
เป็นไปตาม
ระบบ ท่ีก าหนด
ในข้อ 1 และ
รายงานต่อ
คณะกรรมการ
ประจ าคณะเพื่อ
พิจารณา 

คณะฯ ได้ด าเนินการแต่งตั้ง คณะกรรมการ ก ากับ ติดตาม การ
ด าเนินงานการ ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ หลักสูตร และ
ระดับคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2563 และเพื่อให้เป็นไปตามระบบและกลไกการด าเนินการประกัน
คุณภาพหลักสูตร  

คณะกรรมการก ากับ ติดตาม การด าเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตร และระดับคณะ คณะศึกษาศาสตร์และ
นวัตกรรมการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 ประชุมรอบ 6 เดือน  

คณะกรรมการก ากับ ติดตาม การด าเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตร และระดับคณะ คณะศึกษาศาสตร์และ
นวัตกรรมการศึกษา ผลการด าเนินการของแต่ละหลักสูตรน าเข้าท่ี
ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะฯ แบบรายงานผลการด าเนินงาน
การประกันคุณภาพหลักสูตร ระดับคณะ รอบ 6 เดือน  

คณะกรรมการ ก ากับ ติดตาม การด าเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตร และระดับคณะ คณะศึกษาศาสตร์และ
นวัตกรรมการศึกษา ประจ าปี การศึกษา 2563 ประชุมรอบ 9 เดือน  
ให้ใส่วันท่ีท่ีติดตามด้วย มีปฏิทิน มีบันทึกจากคณะถึงสาขา 

คณะกรรมการก ากับ ติดตาม การด าเนินงานการประกัน คุณภาพ
การศึกษาภายในระดับ หลักสูตร และระดับคณะ คณะศึกษาศาสตร์
และนวัตกรรมการศึกษา ได้น าผลการ ด าเนินงานรายงานผลการ
ด าเนินงาน การประกันคุณภาพหลักสูตร และระดับคณะ รอบ 9 เดือน 
เข้าท่ีประชุม คณะกรรมการประจ าคณะ 

หลักสูตรได้ด าเนินการประเมินคุณภาพ การศึกษาภายใน ประจ าปี
การศึกษา 2563 และรายงานผลต่อคณะกรรมการประจ าคณะ 

คศน. 
5.5-2-1 
คศน. 
5.5-2-2 
คศน. 
5.5-2-3 
คศน. 
5.5-2-4 
คศน. 
5.5-2-5 
 

  3. มีการจัดสรร
งบประมาณ 
หรือบุคลากร 
หรือวัสดุ
ครุภัณฑ์ เพื่อ
สนับสนุนการ
ด าเนินงานของ
หลักสูตร และ
ส่วนงานภายใน
ให้เกิดผลตาม
มาตรฐานการ
ประกันคุณภาพ 
 

ในปีการศึกษา 2563 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 
ได้จัดสรรทรัพยากรสนับสนุนการด าเนินงานประกันคุณภาพของ
หลักสูตรตลอดปีการศึกษา 2563 หลากหลายรูปแบบท้ังทรัพยากร
บุคคล ทรัพยากรทางการเงิน และทรัพยากรสนับสนุน อ่ืน ๆ  

งบประมาณซ้ือวัสดุ ครุภัณฑ์  เพิ่ม 
         ด้านทรัพยากรบุคคล คณะได้มีการแต่งตั้งรองคณบดีฝ่าย
วิชาการและวิจัย รองคณบดีฝ่ายแผน และรองคณบดีฝ่ายบริหารและ
วางแผน  และจัดสรรต าแหน่งอัตราก าลัง“นักวิชาการการศึกษา” “และ
ทุกหลักสูตรมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรครบ 5 คน ท่ีท าหน้าท่ีก ากับดูแล 
และด าเนินการบริหารหลักสูตรให้มีคุณภาพ ภายใต้การก ากับของ
หัวหน้าสาขาวิชาและคณะ 
        ด้านทรัพยากรทางการเงิน ในปีงบประมาณ 2563 คณะได้
จัดสรรเงินงบประมาณด าเนินงาน ให้กับทุกสาขา จ านวน 7 สาขาวิชา 

คศน. 
5.5-3-1 

     



 

ก
ก 

ตน ข้อ เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

         ด้านทรัพยากรอื่น ๆ คณะและมหาวิทยาลัยมีระบบสารสนเทศ
ท่ีเอ้ือต่อการประกันคุณภาพในระดับหลักสูตร เช่น ในการก ากับติดตาม
นักศึกษา เพื่อสนับสนุนการ ให้ค าปรึกษาและก ากับติดตามนักศึกษา
โดยระบบ ESS ระบบ E-Document ส าหรับส่งเอกสารด้านต่าง ๆ ท่ี
เป็นประโยชน์ต่อการได้ รับทราบข้อมูลข่าวสาร และ การติดต่อ
ประสานงานด้านการประกันคุณภาพ ตลอดจนเว็บไซต์ของฝ่ายต่าง ๆ 
ของคณะและมหาวิทยาลัย ท่ีจะช่วยให้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาการประกันคุณภาพ เป็นต้น 

 

  4. น าผลการ
ประเมิน
คุณภาพ
หลักสูตรและ
ระดับคณะ 
เสนอต่อ
คณะกรรมการ
ประจ าคณะ 
เพื่อพิจารณา 

      คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ได้น าผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและระดับคณะ ประจ าปี
การศึกษาศึกษา 2562 เสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณา 
และคณะกรรมการประจ าคณะมีข้อเสนอแนะ คือ จากรายงานการ 
ประชุมคณะกรรมการประจ า คณะฯ  ค ร้ัง ท่ี 6/2563 วัน ท่ี 23 
กรกฎาคม 2563 ท่ีประชุมได้ ร่วมกันพิ จารณามีข้อสัง เกตและ
ข้อเสนอแนะ ดังนี้  
      1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรควรพัฒนาผลงานทางวิชาการตัวเอง
อย่างต่อเนื่อง 
      2. มีจัดท าแนวทางการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้กับนักศึกษา 
      3. นักศึกษาควรผลงานวิจัยในวารสารทางวิชาการ TCI ฐาน 2 ขึ้น
ไป คณะควรจัดท าวารสารทาง วิชาการของคณะฯ เพื่อเป็นการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการของนักศึกษาของคณะฯ และมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ  
(คศน. 5-5.2-6) 
ระดับคณะ 
1. มีการจัดท า Improvement Plan และน าเสนอมาเสนอต่อ
คณะกรรมการประจ าคณะ 

คศน.5.5-
4-1 
คศน.5.5-
4-2 

  5. น าผลการ
ประเมินและ
ข้อเสนอแนะ
จาก
คณะกรรมการ
ประจ าคณะมา
จัดท า
แผนพัฒนา
คุณภาพตาม
ข้อเสนอแนะ 

คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มีการน าผลการประเมิน
มาปรับปรุงพร้อมกับข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการเข้าท่ีประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ และได้น าข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ
ประจ าคณะ มาปรับปรุงให้มีคุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
1. คณะจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมีค า ส่ังแต่งตั้ ง
คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement 
plan) พร้อมท้ังได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนา คุณภาพการศึกษา
(Improvement plan) ประจ าปีการศึกษา 2563 ตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับหลักคณะ  ลงวันท่ี 
ส่งวันไหน ส่งใคร 

คศน.5.5-
5-1 
คศน.5.5-
5-2 
คศน.5.5-
5-3 
 

 
 
 



 

 
รายการหลักฐาน 
 

หมายเลข รายการหลักฐาน 
คศน. 5 .5- 1-1  คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ของ สกอ. 
คศน. 5 .5- 1-2  คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา 2563 

 ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
คศน. 5-5.1-3  รายวิชาท่ีเปิดสอน ภาระสอน ปีการศึกษา 2563 
คศน. 5-5.1-4  หนังสือแจ้งก าหนดการส่ง มคอ.3, มคอ.5 ของแต่ละภาคการศึกษา 
คศน. 5-5.1-5  มคอ.3, มคอ.5 ของแต่ละภาคการศึกษา 
คศน. 5-5.1-6  มคอ.7 ปีการศึกษา 2563 
คศน. 5-5.1-7  คะแนนความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอน แต่ละภาคการศึกษา 

ปีการศึกษา 2563 
คศน. 556-2-1  ค าส่ังคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา เร่ือง แต่งตั้งคณะท างาน ก ากับ ติดตาม 

การด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร และระดับคณะ 
ประจ าปีการศึกษา 2563 

คศน. 5-5.2-2 
คศน. 5-5.2-3 
คศน. 5-5.2-4 

รายงานการประชุมคณะกรรมการ ก ากับ ติดตาม การด าเนินงานการประกัน คุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และระดับคณะ รอบ 6 เดือน 
รายงานการประชุมคณะกรรมการ ก ากับ ติดตาม การด าเนินงานการประกัน คุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และระดับคณะ รอบ 9 เดือน 

คศน. 5-5.2-5  รายงานการ ประชุมกรรมการประจ า คณะฯ คร้ังท่ี 7/2564 
คศน. 5-5.2-6  รายงานการ ประชุมกรรมการประจ า คณะฯ คร้ังท่ี 6/2563 
คศน. 5-5.3-1  แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2563 
คศน. 5-5.4-1  รายงานการ ประชุมกรรมการประจ า คณะฯ คร้ังท่ี 6/2563 
คศน. 5-5.4-2  รายงานการ ประชุมกรรมการประจ า คณะฯ คร้ังท่ี 9/2564 
คศน. 5.5-5-1 
 

สรุปโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2563 
คศน.1.6.3-1 
รายงานผลการด าเนินงานโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรม
การศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 

คศน. 5.5-5-2  ค าส่ังแต่งตั้ง คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement plan) 
ประจ าปีการศึกษา 2563 

คศน. 5.5-5-3  แผนพัฒนา คุณภาพการศึกษา (Improvement plan) ประจ าปีการศึกษา 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://qm.kku.ac.th/downloads/hbMUA57ed3.pdf
https://drive.google.com/drive/folders/1DbHKI9ADIAdMe7okDkeRki71mX_KgVUs?fbclid=IwAR0qB61_3J-R9e1G1tL0aLmIq92IxRns7m8VAiuLIrjGI3siioD_jGKjRHE
https://drive.google.com/file/d/1D2F4_mRiAJXyv7HKRVMS515T8jhP8wQq/view?fbclid=IwAR0NHJFEr2c3FgKQNw5Fw5JPiRM-pvazgCGV01TANlAKOxF1id9zlljQ8FE
https://drive.google.com/drive/folders/1DbHKI9ADIAdMe7okDkeRki71mX_KgVUs
https://ed.ksu.ac.th/tqf/?fbclid=IwAR36leJPqriyzS6sLKiTsZZTPtfVYiIuBSPcg325qoZFVoFRX_PFue3CZv8
https://drive.google.com/drive/folders/1DbHKI9ADIAdMe7okDkeRki71mX_KgVUs
https://ed.ksu.ac.th/?option=List&Menu=Sub&type=39&id=280&to=%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%B4%E0%B8
https://drive.google.com/drive/folders/1DbHKI9ADIAdMe7okDkeRki71mX_KgVUs
https://drive.google.com/drive/folders/1DbHKI9ADIAdMe7okDkeRki71mX_KgVUs?fbclid=IwAR0qB61_3J-R9e1G1tL0aLmIq92IxRns7m8VAiuLIrjGI3siioD_jGKjRHE
https://drive.google.com/drive/folders/1DbHKI9ADIAdMe7okDkeRki71mX_KgVUs?fbclid=IwAR0qB61_3J-R9e1G1tL0aLmIq92IxRns7m8VAiuLIrjGI3siioD_jGKjRHE
https://drive.google.com/drive/folders/1DbHKI9ADIAdMe7okDkeRki71mX_KgVUs?fbclid=IwAR0qB61_3J-R9e1G1tL0aLmIq92IxRns7m8VAiuLIrjGI3siioD_jGKjRHE
https://drive.google.com/drive/folders/1DbHKI9ADIAdMe7okDkeRki71mX_KgVUs?fbclid=IwAR0qB61_3J-R9e1G1tL0aLmIq92IxRns7m8VAiuLIrjGI3siioD_jGKjRHE
https://drive.google.com/drive/folders/1DbHKI9ADIAdMe7okDkeRki71mX_KgVUs?fbclid=IwAR0qB61_3J-R9e1G1tL0aLmIq92IxRns7m8VAiuLIrjGI3siioD_jGKjRHE
https://drive.google.com/drive/folders/1DbHKI9ADIAdMe7okDkeRki71mX_KgVUs?fbclid=IwAR0qB61_3J-R9e1G1tL0aLmIq92IxRns7m8VAiuLIrjGI3siioD_jGKjRHE
https://drive.google.com/file/d/1GIXn-C7DZ5ZEGfy2ish5-4Zh7muPBlaS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GIXn-C7DZ5ZEGfy2ish5-4Zh7muPBlaS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GIXn-C7DZ5ZEGfy2ish5-4Zh7muPBlaS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1DbHKI9ADIAdMe7okDkeRki71mX_KgVUs?fbclid=IwAR0qB61_3J-R9e1G1tL0aLmIq92IxRns7m8VAiuLIrjGI3siioD_jGKjRHE
https://docs.google.com/document/d/1HHzdsgjAei6amT2TUU01gzxCJkfKkIiD/edit


 

 
คะแนนการประเมินตนเอง 

ผลการประเมิน 
ปีที่แล้ว 

เป้าหมาย 
 

คะแนนประเมินตนเอง 
 

บรรลุเป้าหมาย 
 (,) 

เป้าหมาย 
ปีถัดไป 

5 4 5  5 
 
 
หลักฐานอ้างอิง 
 
ผู้รับผิดชอบ 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุชา พิมศักดิ์ 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน : 
1. นางสาวภารดี จันทร์ลอย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ส่วนที่ 3 

สรุปผลการประเมิน 
 

การประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน 5 มาตรฐาน 18 ตัวบ่งชี้ ตามคู่มือการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557  ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) และตัวบ่งชี้ใหม่ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ โดยใช้เกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ในกลุ่ม ข ซ่ึงเป็นสถาบันท่ี
เน้นระดับปริญญาตรี มีคะแนนเต็ม 5 คะแนน 
 ผลการประเมินตนเองของคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา พบว่าได้ด าเนินการตามภารกิจ
ของสถาบัน  ท้ัง 4 ด้านอย่างครบถ้วน โดยมีผลการประเมินท้ัง 5 มาตรฐาน อยู่ในระดับดีมาก มีค่าคะแนน 
เท่ากับ 4.59 รายละเอียด ผลการประเมินแต่ละมาตรฐาน ดังนี้ 

ตารางที่1 ผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานการประเมิน 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
คะแนน
ประเมิน 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์          
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร 

มาตรฐานที่ 1 ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน 
1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม (สกอ.ท่ี 1.1) 4 26.96 

 3.85 
7 

1.2 การส่งเสริมทักษะความสามารถด้านภาษาอังกฤษตาม
เกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัย(ตัวบ่งชี้ใหม่) 

4 
5 ข้อ  4 

1.3 การส่งเสริมทักษะความรู้ความสามารถด้านสมรรถนะ
ดิจิทัลตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด (ตัวบ่งชี้ใหม่) 

4 5 ข้อ 
 4 

1.4 ผลงานนักศึกษาท่ีมีผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ 
หรือนวัตกรรมหรือโครงงาน (ตัวบ่งชี้ใหม่) 

5 
6 ข้อ 

 5 

1.5  จ านวนหลักสูตรท่ีมีการก าหนดคุณลักษณะการเป็น
ผู้ประกอบการ (ตัวบ่งชี้ใหม่) 

ไม่รับการประเมิน 

1.6 ระบบและกลไกการบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ของคณะ (สกอ.ท่ี 1.5) 

4 6 ข้อ 
 5 

1.7 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ตัวบ่งชี้ใหม่) 4 6 ข้อ  5 
เฉลี่ยมาตรฐานที่ 1 4.47 

มาตรฐานที่ 2 ด้านการวิจัยและนวัตกรรม 
2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์หรือนวัตกรรม (สกอ.ท่ี 2.1)  

 

4 6 ข้อ  5 

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ (สกอ.ท่ี 2.2)  4  13,667 2.73 
2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
(สกอ.ท่ี 2.3)  

 

4  25 5 

2.4 ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรม ท่ี
ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ หรือยุทธศาสตร์วิจัยของ

4 
  5 



 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
คะแนน
ประเมิน 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์          
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร 

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ หรือความต้องการของสังคมในเขต
จังหวัดกาฬสินธุ์ท่ีเกิดจากเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษากับองค์กรภาครัฐหรือองค์กรภาคเอกชน
ท้ังในหรือต่างประเทศ 
 (ตัวบ่งชี้ใหม่) 

เฉลี่ยรวมมาตรฐานที่ 2 4.43 
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริการวิชาการ 
3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม (ตัวบ่งชี้ใหม่) 4   5 

เฉลี่ยรวมมาตรฐานที่ 3 5 
มาตรฐานที่ 4 ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย  
4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและความ
เป็นไทย (ตัวบ่งชี้ใหม่) 

4   5 

เฉลี่ยรวมมาตรฐานที่ 4 5 
มาตรฐานที่ 5 การบริหารจัดการ 
5.1 จ านวนหลักสูตรท่ีมีการจัดการเรียนการสอนควบคู่กับ
การท างาน (Work–  Integrated Learning: WIL) หรือ 
ระบบสหกิจศึกษา (Co-operative Education: Co-op) 
(ตัวบ่งชี้ใหม่) 

4  100 5 

5.2 อาจารย์ประจ าท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก (สกอ.ท่ี 1.2 ) 4  37.50 4.69 
5.3 อาจารย์ประจ าท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  
(สกอ.ท่ี 1.3 ) 

4  33.33 3.47 

5.4 การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตาม
พันธกิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ  
(สกอ.ท่ี 5.1 ข้อ 1 - 6) 

4 6 ข้อ  5 

5.5 ระบบก ากับติดตามการประกันคุณภาพใน
ระดับอุดมศึกษา (ตัวบ่งชี้ใหม่) 

4 5 ข้อ  5 

เฉลี่ยรวมมาตรฐานที่ 5   4.63 
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ (18 ตัวบ่งชี้) 4.53 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ตารางวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ 
 การประเมินระดับคณะจะสะท้อนผลการด าเนินงานของผู้บริหารคณะใน 4 พันธกิจ รวมท้ังระบบการ
บริหารจัดการของคณะด้วย โดยแสดงเป็นค่าเฉล่ียในแต่ละพันธกิจ นอกนั้นมีการวิเคราะห์แยกเป็นปัจจัย
น าเข้า กระบวนการ และผลลัพธ์ด้วย เพื่อให้ผู้บริหารคณะได้น าไปใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงพัฒนา         
ดังตารางต่อไปนี้ 
 

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 
ตัวบ่งชี้ 

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

1 6 - 4+4+5+5 3.85+5 4.47 การด าเนินงานระดับดี 

2 4 2.73 5 5+5 4.43 การด าเนินงานระดับดี 
3 1 - 5 - 5 การด าเนินงานระดับดีมาก 
4 1 - 5 - 5 การด าเนินงานระดับดีมาก 

5 6 4.69+3.47 5+5 5 4.53 การด าเนินงานระดับดีมาก 
รวม 18 3 9 5 4.63  

      เฉลี่ยทุกตัวบ่งชี้ทุกมาตรฐาน 4.53 การด าเนินงานระดับดีมาก 
ผลการประเมิน 3.63 4.78 4.77 4.39 การด าเนินงานระดับดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

 
ค าสั่งคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา  

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
เร่ือง  แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงาน 

ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2563 
 

 
 
 
 

 

 

 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
ค าสั่งคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา  

ที่ ๐๔๗/256๓ 
เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับคณะ และระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 256๓ 
     

  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม และกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ. 2561 ข้อ 3 ท่ีก าหนดว่า “ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา โดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละ
ระดับและประเภทการศึกษาท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก าหนดพร้อมท้ังจัดท าแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและด าเนินการตามแผนท่ีก าหนดไว้” 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 3๒ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2558 และ
ค าส่ังมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ท่ี 0945/2561 เร่ือง มอบหมายและมอบอ านาจให้คณบดี ผู้อ านวยการ
สถาบัน และผู้อ านวยการส านักงาน ปฏิบัติราชการแทน ส่ัง ณ วันท่ี 22 ตุลาคม พ.ศ. 2561 จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ และระดับหลักสูตร ประจ าปี
การศึกษา 256๓ ดังต่อไปนี้  

1. คณะกรรมการอ านวยการ 
    ประกอบด้วย 

1. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา  ประธานกรรมการ 
2. รองคณบดีงานบริหารและวางแผน    กรรมการ 
3. รองคณบดีงานพัฒนานักศึกษา     กรรมการ 
4. หัวหน้าสาขาวิชาสหวิทยาการและนวัตกรรมการศึกษา  กรรมการ 
5. ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  กรรมการ 
6. ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรคอมพิวเตอร์  กรรมการ 
7. ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรภาษาอังกฤษ  กรรมการ 
8. ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรคณิตศาสตร์  กรรมการ 
9. ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตร์ท่ัวไป กรรมการ 
10. ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรภาษาไทย  กรรมการ 
11.  ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  

 การบริหารการศึกษา         กรรมการ 
12. หัวหน้าส านักงานคณบดี     กรรมการ 
13. รองคณบดีงานบริการการศึกษาและวิจัย   กรรมการและเลขานุการ 
14. นางสาวภารดี  จันทร์ลอย            กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 



 

ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ 
          1. ก ากับ ติดตาม ให้ค าปรึกษา แนะน าแนวทางการจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตรและระดับคณะ ให้บรรลุพันธกิจ เป้าประสงค์ และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

2. ถ่ายทอดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในลงสู่ผู้ปฏิบัติให้เกิดความ
เข้าใจในทิศทางเดียวกัน 

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

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

ศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ให้บรรลุเป้าหมาย 

2. คณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพ ระดับคณะ 
ประกอบด้วย 

1. รองคณบดีงานบริการการศึกษาและวิจัย  ประธานกรรมการ 
2. รองคณบดีงานบริหารและวางแผน   กรรมการ 
3. รองคณบดีงานพัฒนานักศึกษา    กรรมการ 
4. นางสาววรนุช  นิลเขต    กรรมการ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สวียา สุรมณี   กรรมการ 
6. นายวัชรวร วงศ์กัณหา    กรรมการ 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุลิดา เหมตะศิลป์   กรรมการ 
8. นายสุวรรณวัฒน์ เทียนยุทธกุล    กรรมการ 
9. นายนันทณัฏฐ์ เวียงอินทร์    กรรมการ 
10. นายธีระ ภูดี      กรรมการ 
11. นายสุพจน์  ดวงเนตร     กรรมการ 
12. นายมนชาย ภูวรกิจ     กรรมการ 
13. นางนิติยา  ค้อไผ่              กรรมการ 
14. นางแจ่มจันทร์ ณ กาฬสินธุ์    กรรมการ 
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายหยุด ภูปุย   กรรมการ 
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมกริช ทองนาค   กรรมการ 
17. นายธนัญชัย เฉลิมสุข     กรรมการ 
18. นายวทัญญู แก้วสุพรรณ    กรรมการ 
19. นายปนพงศ์ งามมาก     กรรมการ 
20. นางสาวสุพรรษา ผาสุข    กรรมการ 
21. นางสาวปิยนุช เก้ียนมา    กรรมการ 
22. นางธนิกานต์ วินิจ     กรรมการ 
23. นางสาววิรัชดา พรมค าบุตร    กรรมการ 
24. นายอนุชิต ค าหินกอง     กรรมการ 
25. นายจิรพงษ์  กาแก้ว     กรรมการ 
26. ว่าท่ี รต.หญิงชนกวนรรณ ศรีสูงเนิน   กรรมการ 
27. นางสาวปนัดดา ดวงเพชรแสง    กรรมการ 
28. นายสัณห์ แทบพล     กรรมการ  



 

 
              29. นางสาวปิยะพร  คล้ายนิล    กรรมการ 
              ๓0. นางวิไลวรรณ  มั่นยืน    กรรมการ 
              ๓1. นางสาวจีรวรรณ  ค าวาริห์    กรรมการ  
              ๓2. นางสาวนิตยา  บุญนามน      กรรมการ 
              ๓3. นางสาวภารดี จันทร์ลอย    กรรมการและเลขานุการ 

ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ 
              1. วางแผนการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในและพัฒนาระบบกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ                                                                                               
              2. ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามแผน ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในท่ีก าหนด 
              ๓. จัดท าระบบและกลไกท่ีเก่ียวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ  
              ๔. ก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในรายตัวบ่งชี้ให้
เป็นไปตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพ และรายงานผลการติดตามให้คณะกรรมการประจ าคณะเพื่อ
พิจารณา 
              ๕. ก ากับ ติดตามให้ทุกหลักสูตรจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ผ่านระบบ CHE QA Online  
              ๖. น าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรมาเป็นส่วนหนึ่งในการจัดท ารายงาน
การประเมินตนเอง (SAR) ระดับคณะ ผ่านระบบ CHA QA Online หรือระบบท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด                              
              ๗. ด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรและระดับคณะ ทุกปีการศึกษา
และจัดส่งรายงานผลการประเมินให้กับมหาวิทยาลัย 
              ๘. จัดท าแผนปรับปรุงพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ระดับคณะตาม
ข้อเสนอแนะ ของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ                                                                                                     
              ๙. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการประกันคุณภาพท่ีคณะมอบหมาย 

3. คณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร  

ประกอบด้วย 
 1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  
  ๑.1 นางสาววรนุช นิลเขต   ประธานกรรมการ 
  ๑.๒ นางสาวนาตยา หกพันนา   กรรมการ 
                     ๑.3 นางสาวพัทฐรินทร์ โลหา   กรรมการ 
                     ๑.4 นางสาวสุกานดา พันตาเอก             กรรมการ 

๑.๕ นางสาวจ าลองลักษณ์  เสียงสนั่น  กรรมการ 
๑.๖ นางเยาวเรศ รัตนธารทอง   กรรมการและเลขานุการ 

 2. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 
  2.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สวียา สุรมณี  ประธานกรรมการ 
                     ๒.๒ นางสาวนคินทร พัฒนชัย   กรรมการ 
  2.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญญปารย์ ศิลปนิลมาลย์   กรรมการ 
  2.4 นายรศรงค์ พัฒนาอนุสรณ์   กรรมการ 
  2.5 นายปัญญา เถาว์ชาลี    กรรมการ 

 
 



 

 
 

  2.6 ว่าท่ีรต.สุรจักษ์ พิริยะเชิดชูชัย   กรรมการ 
  2.7 นายธีรชาติ น้อยสมบัติ   กรรมการ 
  2.๘ นางสาวลาวัณย์ ดุลยชาติ   กรรมการและเลขานุการ 
 3. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 
  3.1 นายวัชรวร วงศ์กัณห า   ประธานกรรมการ  
                     ๓.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุชา พิมศักดิ์  กรรมการ 
  3.๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณิชาภาท์ กันขุนทศ กรรมการ 
  3.๔ นางสาวชนิดา พันธุ์โสภณ   กรรมการ 
    3.๕ นางสาวสุทธภา  อินทรศิลป์   กรรมการ 
  3.๖ นายธีรภัทร สินธุเดช    กรรมการและเลขานุการ 
 4. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
  4.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุลิดา เหมตะศิลป์  ประธานกรรมการ 
  4.2 นางสาวทิพย์อุบล  ทิพเลิศ     กรรมการ 
  4.3 นายอังคาร อินทนิล    กรรมการ 
  4.4 นายตะวัน ทองสุข    กรรมการ 
  4.5 นางสาวศศิธร แสนพันดร   กรรมการ 
  4.๖ นายวิศรุต พยุงเกียรติคุณ   กรรมการและเลขานุการ 
 5. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
  5.1 นายสุวรรณวัฒน์ เทียนยุทธกุล  ประธานกรรมการ 
  5.2 นางสาววรรณธิดา ยลวิลาศ   กรรมการ 
  5.3 นางสาวปนัดดา สังข์ศรีแก้ว   กรรมการ 
  5.4 นางสาวปวีณา ขันธ์ศิลา   กรรมการ 
  5.5 นางสาวประภาพร หนองหารพิทักษ์  กรรมการ 
  5.6 นางสาวสมใจ ภูครองทุ่ง   กรรมการและเลขานุการ 
 6. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  6.1 นายนันทณัฏฐ์ เวียงอินทร์                    ประธานกรรมการ 
  6.2 นางสาวนฤตา  หงษ์ษา   กรรมการ 
  6.3 Ms.Nguyen Thi Thuy Loan  กรรมการ 
                     6.4 นายปานป้ัน  ปล่ังเจริญศรี   กรรมการและเลขานุการ 

7. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารการศึกษา 
  7.1 นายธีระ ภูดี     ประธานกรรมการ 
  7.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมสันท์ิ ขจรปัญญาไพศาล กรรมการ 
  7.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมร มะลาศรี  กรรมการ 
  7.๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุขชัย  เจริญไวยเจตน์ กรรมการ 
  7.๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศักดิ์สิทธิ์ ฤทธิลัน  กรรมการและเลขานุการ 
 
 
 
 



 

ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ 
1. ก าหนดแนวทางและวางแผนการด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร 

 2. บริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรท่ีกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และ
หน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องก าหนดไว้ 
 3. จัดท ารายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ผ่านระบบ CHE QA Online หรือระบบท่ีมหาวิทยาลัย 
ก าหนด 
          ๔. จัดท าระบบและกลไกท่ีเก่ียวข้องกับการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 
 ๕. ด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ทุกปีการศึกษา และจัดส่งรายงานผล
การประเมินให้กับคณะ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะและมหาวิทยาลัย 
 ๖. ปรับปรุงและพัฒนาผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการโดยการจัดท า
แผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) 
 ๗. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการประกันคุณภาพท่ีคณะมอบหมาย 

 ให้ผู้ท่ีได้รับการแต่งตั้งร่วมกันปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความวิริยะ อุตสาหะ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  เพื่อให้
เกิดผลดีและประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 

          ท้ังนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  

                ส่ัง  ณ  วันท่ี  ๓  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. 256๓ 

 
  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมร  มะลาศรี) 

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


