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ตวับ่งช้ีท่ี 1.4  ผลงานของนกัศกึษาทีม่ผีลงานวจิยั หรอืงานสรา้งสรรค ์หรอืนวตักรรม 
หรอืโครงงาน  

ชนิดของตวับ่งช้ี ผลลพัธ ์

กำรคิดรอบปี  ปีการศกึษา 

ค ำอธิบำยตวับ่งช้ี   

ผลการด าเนินงานในการก ากบัตดิตามใหน้ักศกึษาสรา้งผลงานวจิยั หรอืงานสรา้งสรรค์ 
หรอืนวตักรรม หรอืโครงงาน เพือ่รองรบัยุทธศาสตรใ์นการพฒันาประเทศ โดยการมผีลงานหรอื
การมสีว่นร่วมในการคดิและพฒันาสรา้งสรรคน์วตักรรม 

เกณฑ์กำรประเมิน  
 

คะแนนทีไ่ด ้= 
 คะแนนเฉลีย่ของผลงานของนกัศกึษา 

 
จ านวนคณะทัง้หมด 

 
ผลกำรด ำเนินงำน 
 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์มีความมุ่งมัน่ในการพฒันานักศึกษาให้เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์
นวตักรรมเพื่อพฒันาหรอืแก้ไขปัญหาสงัคม รู้เท่าทนัการเปลี่ยนแปลงของสงัคมและของโลก 
สามารถสร้างโอกาสและเพิม่มูลค่าให้กบัตนเอง ชุมชน สงัคมและประเทศ ตามที่ได้ก าหนดใน
มาตรฐานการอุดมศกึษา พ.ศ. 2561 ในมาตรฐานที่ 1 ด้านผลลพัธ์ผู้เรยีน มหาวทิยาลยัจงึได้
ก าหนดตวับ่งชี้ที 1.4 นี้ขึ้นมาเพื่อผลกัดนัให้คณะ/หลกัสูตรไปด าเนินการพฒันาผู้เรียนตาม
นโยบายดงักล่าว  

ในปีการศกึษา 2562 มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์ ได้ด าเนินการผลกัดนัให้นักศกึษามสี่วน
ร่วมในการท าวจิยัหรอืงานสรา้งสรรค ์หรอืนวตักรรม ร่วมกบัอาจารย ์และท าโครงงาน จุลนิพนธ์ 
ปัญหาพเิศษ นอกจากนัน้ในปีการศกึษา 2562 มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์ ยงัไดน้ าร่องในการจดัท า
โครงการ “ยุวชนอาสา” (มกส.1.4-7-1) เพื่อปฏิรูปการเรยีนรู้ที่เหมาะสมกบัศตวรรษที่ 21 ที่
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการปฏิบัติงานได้จริง  น าองค์ความรู้ที่
หลากหลายในมหาวิทยาลัยมาบูรณาการแก้ไขปัญหา พฒันาชุมชนในมิติต่าง ๆ สร้างองค์
ความรูใ้หม่ทีไ่ดจ้ากการวจิยั และการสรา้งนวตักรรมสงัคมทีม่คีุณค่าต่อการพฒันาประเทศ และ
เพือ่สนบัสนุนการด าเนินงานตามยุทธศาสตรช์าต ิแผนอุดมศกึษาระยะยาว และแผนปฏริปูระบบ
การอุดมศกึษา ทีมุ่่งไปสู่การบรรลุวสิยัทศัน์ประเทศไทย โครงการ “ยุวชนอาสา” เป็นโครงงานที่
ท าร่วมกบัชุมชน โดยมนีักศกึษา จากหลากหลายสาขา ลงไปศกึษาวเิคราะห์ ประมวลผลชุมชน 
เพื่อน ามาวางโครงงานและน าองค์ความรู้ที่หลากหลายในมหาวทิยาลยั /สถาบนัการศกึษามา
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บูรณาการท างานร่วมกบัชุมชน ในการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล ้า และพฒันา
คุณภาพชวีติ ของคนในชุมชน โดยมนีักศกึษาจ านวน 8-10 คน/โครงงาน และมอีาจารย์เป็นที่
ปรกึษาร่วมกบัเจา้หน้าทีร่ฐัทีเ่กี่ยวขอ้งในพืน้ที่ เพือ่ท าหน้าทีเ่ป็นผูน้ิเทศงานใหก้บักลุ่มนกัศกึษา 
ระยะเวลาในการด าเนินโครงงาน 1 ภาคการศกึษา จ านวน 80 - 100 โครงงาน ลงชุมชนในพืน้ที่
เป้าหมาย 80 - 100 ต าบล ซึ่งประสบปัญหาด้านความยากจน ความเหลื่อมล ้า หรือปัญหา
คุณภาพชวีติในมติติ่าง ๆ ซึ่งในปีแรกของการด าเนินโครงการ “ยุวชนอาสา” ได้ก าหนดพื้นที่
เป้าหมายคอืจงัหวดักาฬสนิธุ์ ระยะเวลาด าเนินโครงการยุวชนอาสา ระหว่างเดอืนพฤศจกิายน 
2562 - กนัยายน 2563 ในการด าเนินโครงการยุวชนอาสา ระยะที ่1 มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์ มี
นกัศกึษาเขา้ร่วมโครงการ จ านวน 314 คน เรยีนในรายวชิาทัง้สายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและ
สายสงัคมศาสตร์ จ านวนกว่า 155 วชิา ทีใ่ชใ้นการบูรณาการขา้มศาสตรใ์น 34 โครงการ โดยมี
วตัถุประสงคโ์ครงการในภาพรวม คอื 1) เพื่อน าองคค์วามรูท้ี่หลากหลายในสถาบนัอุดมศึกษา
มาบูรณาการแก้ไขปัญหา พฒันาชุมชนในมติติ่างๆ โดยเฉพาะด้านความยากจน ความเหลื่อม
ล ้า และปัญหาคุณภาพชวีติ 2) สร้างรูปแบบการเรยีนรู้ที่เหมาะสมกบัศตวรรษที่ 21 มุ่งเน้นให้
ผู้เรยีนสามารถประยุกต์ ใช้องค์ความรู้ในการปฏิบตังิานได้จรงิ 3 ) ส่งเสรมิให้ชุมชนสามารถ
พึง่พาตนเองและจดัการตนเองไดอ้ย่างยัง่ยนื 

ซึง่จากการด าเนินงานระยะแรกพบว่า 1) นกัศกึษาไดเ้ขา้ไปรบัรูปั้ญหา และแกไ้ขปัญหา
ดา้นความยากจน ลดความเหลื่อมล ้าหรอืปัญหาคุณภาพชวีติในมติติ่าง ๆ ของจงัหวดักาฬสนิธุ์ 
2) เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องเรยีน นักศึกษาได้ลงมอืปฏิบตัิในสภาพพื้นที่จรงิ 3) เพิม่ศกัยภาพ
ใหก้บันกัศกึษา  4) น านวตักรรมต่อยอดเป็นผูป้ระกอบการ เพิม่มลูค่าใหก้บัผลติภณัฑช์ุมชน 

จ ำนวนนักศึกษำ 
/ผลงำน 

เกษตรฯ บริหำรฯ วิทยำศำสตร์
ฯ 

วิศวกรรมศำสตร์
ฯ 

ศิลปศำสตร์
ฯ 

ศึกษำศำสตร์
ฯ 

รวม 

วิจยั 14 166 2 2 70 93 347 

สร้ำงสรรค ์ 9 0 0 0 0 0 9 

นวตักรรม 0 0 13 0 0 0 13 

โครงงำน 54 16 60 65 0 47 242 

รวม 77 182 75 67 70 140 611 

จน.นักศึกษำปี 4 110 207 96 106 139 306 964 

ร้อยละ 70.00 87.92 78.13 63.21 50.36 45.75 63.38 

คะแนน 4.38 5 4.88 3.95 3.15 2.86 24.22 

คะแนนเฉล่ีย 4.04 
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คะแนนทีไ่ด ้= 
 24.22 

 = 4.04 
6 

 
ผลกำรประเมินตนเอง 

ผลกำรประเมิน 
ปีท่ีแล้ว 

เป้ำหมำย คะแนนประเมินตนเอง 
บรรลุ

เป้ำหมำย 

 (✓,✗) 

เป้ำหมำย 
ปีถดัไป 

4.96 4 คะแนน 4.04 ✓ 5 

 
รำยกำรหลกัฐำน 

หมำยเลข รำยกำรหลกัฐำน 

มกส.1.4-1-1 
 

สรุปผลงานของนกัศกึษาทีม่ผีลงานวจิยั หรอืงานสรา้งสรรค ์หรอืนวตักรรม
หรอืโครงงาน คณะเทคโนโลยกีารเกษตร 

มกส.1.4-2-1 
 

สรุปผลงานของนกัศกึษาทีม่ผีลงานวจิยั หรอืงานสรา้งสรรค ์หรอืนวตักรรม
หรอืโครงงาน คณะบรหิารศาสตร์ 

มกส.1.4-3-1 
 

สรุปผลงานของนกัศกึษาทีม่ผีลงานวจิยั หรอืงานสรา้งสรรค ์หรอืนวตักรรม
หรอืโครงงาน คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยสีุขภาพ 

มกส.1.4-4-1 
 

สรุปผลงานของนกัศกึษาทีม่ผีลงานวจิยั หรอืงานสรา้งสรรค ์หรอืนวตักรรม
หรอืโครงงาน คณะวศิวกรรมศาสตรแ์ละเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 

มกส.1.4-5-1 
 

สรุปผลงานของนกัศกึษาทีม่ผีลงานวจิยั หรอืงานสรา้งสรรค ์หรอืนวตักรรม
หรอืโครงงาน คณะศลิปศาสตร ์

มกส.1.4-6-1 
 

สรุปผลงานของนกัศกึษาทีม่ผีลงานวจิยั หรอืงานสรา้งสรรค ์หรอืนวตักรรม
หรอืโครงงาน คณะศกึษาศาสตรแ์ละนวตักรรมการศกึษา 

มกส.1.4-7-1 
 

รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการยุวชนอาสา ระยะที ่1 พืน้ทีจ่งัหวดั
กาฬสนิธุ์ 

 
 
 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1RJA1i_gnFxdUhkXQNOki8m1cWxxEJVFp?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1RJA1i_gnFxdUhkXQNOki8m1cWxxEJVFp?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1RJA1i_gnFxdUhkXQNOki8m1cWxxEJVFp?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1RJA1i_gnFxdUhkXQNOki8m1cWxxEJVFp?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1RJA1i_gnFxdUhkXQNOki8m1cWxxEJVFp?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1RJA1i_gnFxdUhkXQNOki8m1cWxxEJVFp?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1RJA1i_gnFxdUhkXQNOki8m1cWxxEJVFp?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1RJA1i_gnFxdUhkXQNOki8m1cWxxEJVFp?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1RJA1i_gnFxdUhkXQNOki8m1cWxxEJVFp?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1RJA1i_gnFxdUhkXQNOki8m1cWxxEJVFp?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1RJA1i_gnFxdUhkXQNOki8m1cWxxEJVFp?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1RJA1i_gnFxdUhkXQNOki8m1cWxxEJVFp?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1RJA1i_gnFxdUhkXQNOki8m1cWxxEJVFp?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1RJA1i_gnFxdUhkXQNOki8m1cWxxEJVFp?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1RJA1i_gnFxdUhkXQNOki8m1cWxxEJVFp?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1RJA1i_gnFxdUhkXQNOki8m1cWxxEJVFp?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1RJA1i_gnFxdUhkXQNOki8m1cWxxEJVFp?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1RJA1i_gnFxdUhkXQNOki8m1cWxxEJVFp?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1RJA1i_gnFxdUhkXQNOki8m1cWxxEJVFp?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1RJA1i_gnFxdUhkXQNOki8m1cWxxEJVFp?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1RJA1i_gnFxdUhkXQNOki8m1cWxxEJVFp?usp=sharing
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ผู้รบัผิดชอบ 

ผู้ก ำกบัดแูลตวับ่งช้ี : 
1. รองอธกิารบดดีา้นวชิาการ การ
วจิยั การบรกิารวชิาการ และการ
ประกนัคุณภาพ และมาตรฐาน
การศกึษา 
2. ผูอ้ านวยการส านกัสง่เสรมิ
วชิาการและงานทะเบยีน 

ผู้จดัเกบ็รวบรวมข้อมูล/รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน : 
1. นางสาวสุพตัรา บุไธสง 
2. นางสาวสมทรพัย ์ไชยนิคม    
3. นางสาวมยุร ี มัน่ยนื 
4. นาวสาวนวพร ภารสุวรรณ 

หมายเหตุ :  
1. การมสีว่นร่วม คอื นกัศกึษาตอ้งมสีว่นร่วมในการคดิผลงานวจิยั หรอืงานสรา้งสรรค ์

หรอืนวตักรรม หรอืโครงงานนัน้ๆ  
2. งานวจิยั หรอืงานสรา้งสรรค ์หรอืนวตักรรม หรอืโครงงาน คอื การท าสิง่ต่างๆ ดว้ยวธิี

ใหม่ๆการผลติ กระบวนการ ชิ้นงาน ผลงานใหม่ๆ  
3. ผลงานวจิยั หรอืงานสรา้งสรรค ์ หรอืนวตักรรม หรอืโครงงาน ของนกัศกึษาสามารถ

นบัไดทุ้กชัน้ปี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


