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ตวับ่งช้ีท่ี 5.6   ระบบก ากบัติดตามการประกนัคณุภาพในระดบัอดุมศึกษา  

(ตวับ่งช้ีใหม่)   

ชนิดของตวับ่งช้ี กระบวนการ 

การคิดรอบปี  ปีการศกึษา 

ค าอธิบายตวับ่งช้ี   

 มหาวทิยาลยัมหีน้าทีก่ ากบัการด าเนินงานประกนัคุณภาพการศกึษาของหลกัสตูร คณะ/
หน่วยงานเทียบเท่า และมหาวิทยาลัย ในระดบัอุดมศึกษา โดยมีการด าเนินงานตัง้แต่การ
ควบคุมคุณภาพ การตดิตามตรวจสอบคุณภาพ และการพฒันาคุณภาพ การพฒันาตวับ่งชี้และ
เกณฑก์ารประเมนิจะมุ่งไปที่ระบบการประกนัคุณภาพการศกึษามากกว่าการประเมนิคุณภาพ 
เพื่อใหส้ามารถส่งเสรมิ สนับสนุน ก ากบัตดิตามการด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามทีก่ าหนด สะทอ้น
การจดัการศกึษาอย่างมคีุณภาพ   

เกณฑ์การประเมิน   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มกีารด าเนินการ  
1 ขอ้ 

มกีารด าเนินการ 
2 ขอ้ 

มกีารด าเนินการ   
3 ขอ้ 

มกีารด าเนินการ 
4 ขอ้ 

มกีารด าเนินการ  
5 ขอ้ 

 

ผลการด าเนินงาน 
1. มีระบบและกลไกในกำรด ำเนินกำรประกนัคุณภำพกำรศึกษำของหลกัสูตร คณะ/
หน่วยงำนเทียบเท่ำ และมหำวิทยำลยัให้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรประกนัคุณภำพใน
ระดบัอดุมศึกษำ 
ผลการด าเนินงาน 

1. ระบบการประกนัคณุภาพการศึกษา  
 มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์มรีะบบและกลไกในการด าเนินการประกนัคุณภาพการศกึษาทุก
ระดบั ไดแ้ก่ หลกัสูตร คณะ/หน่วยงานเทยีบเท่า มหาวทิยาลยั และอาชวีศกึษา ใหเ้ป็นไปตาม
มาตรฐานการประกนัคุณภาพในระดบัอุดมศกึษา ดงันี้ 

1) ก าหนดให้ส านักส่งเสรมิวชิาการและงานทะเบยีน (สวท.) เป็นหน่วยงานหลักที่ท า
หน้าทีร่บัผดิชอบสนับสนุนการพฒันาปรบัปรุงระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศกึษาทุก
ระดบั รวมถงึการก ากบัตดิตามใหม้กีารด าเนินงานตามระบบและกลไกดงักล่าว  

2) แต่งตัง้คณะกรรมการการประกนัคุณภาพการศกึษาภายใน มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์              
(มกส.5.6-1-1) ซึ่งประกอบไปด้วย 1) คณะกรรมการอ านวยการ 2) คณะกรรมการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาระดบัมหาวิทยาลัย 3) คณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพ

https://drive.google.com/file/d/1dpJnOV6Z-4xBFQ1TGsXx1Ai2JkmuP5lm/view?usp=sharing
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การศกึษาระดบัคณะ 4) คณะกรรมการด าเนินงานประกนัคุณภาพการศกึษาระดบัหน่วยงาน
สนับสนุน 5) คณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 6) 
คณะกรรมการด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษาระดบัอาชีวศึกษา เพื่อก ากบัติดตามการ
ประกนัคุณภาพทุกระดบัใหเ้ป็นไปตามระบบและกลไกของมหาวทิยาลยั 

3) พฒันาคู่มอืการประกนัคุณภาพการศกึษาทุกระดบั ของมหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์ จาก
ผลการประเมนิปีการศกึษา 2561 และให้เกดิความสอดคล้องกบับรบิทการด าเนินงานของทุก
ระดบั/หน่วยงานใหส้ามารถด าเนินงานไดบ้รรลุตามพนัธกจิและวสิยัทศัน์ต่อไป ดงันี้ 

3.1) คู่มอืการประกนัคุณภาพการศกึษาภายใน ระดบัหลกัสตูร (มกส.5.6-1-2) 
3.2) คู่มอืการประกนัคุณภาพการศกึษาภายใน ระดบัคณะ (มกส.5.6-1-3) 

    3.3) คู่มอืการประกนัคุณภาพการศกึษาภายใน ระดบัมหาวทิยาลยั  
(มกส.5.6-1-4) 

3.4) คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน 
(มกส.5.6-1-5) 

3.5) คู่มอืการประกนัคุณภาพการศกึษาภายใน ระดบัอาชวีศกึษา  
(มกส.5.6-1-6) 

3.6) ปฏทินิการด าเนินงานประกนัคุณภาพการศกึษาภายในระดบัอุดมศกึษา 
(มกส.5.6-1-7) 

3.7) ปฏิทินการด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษาภายในระดบัหน่วยงาน
สนบัสนุน (มกส.5.6-1-8) 

3.8) ปฏทินิการด าเนินงานประกนัคุณภาพการศกึษาภายในระดบัอาชวีศกึษา  
(มกส.5.6-1-9) 

4) แต่งตัง้ผู้ก ากบัดูแลและผู้จดัเก็บข้อมูลรายตวับ่งชี้  ตัง้แต่ระดบัมหาวทิยาลยั คณะ 
และหน่วยงานเทยีบเท่า (มกส.5.6-1-10) 

5) จดัสรรทรพัยากรบุคคลใหท้ าหน้าทีส่ง่เสรมิสนับสนุนการประกนัคุณภาพทุกระดบั  
- ระดบัมหาวทิยาลยัให้ งานประกนัคุณภาพ สวท.ท าหน้าที่ส่งเสรมิสนับสนุน

งานประกนัคุณภาพในภาพรวมของมหาวทิยาลยั ประกอบดว้ย ผูอ้ านวยการ รองผูอ้ านวยการ
ดา้นประกนัคุณภาพ หวัหน้างานประกนัคุณภาพ และเจา้หน้าที ่3 คน รวมทัง้หมด 7 คน (มกส.
5.6-1-11) 

- ระดบัคณะ/หน่วยงานเทยีบเท่า ประกอบดว้ย คณบด ีรองคณบดดีา้นประกนั
คุณภาพ และเจา้หน้าทีป่ระกนัคุณภาพ อย่างน้อยหน่วยงานละ 1 คน 

- ระดบัหลกัสตูร ประกอบดว้ยอาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูร ระดบัปรญิญาตร ี5 
คน ระดบัปรญิญาโท 3 คน และระดบัอาชวีศกึษาหลกัสตูรละ 3 คน 

6) จดัสรรงบประมาณส าหรบัการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพทุกระดบั  เป็น
จ านวน 1,465,900 บาท ในปีงบประมาณ 2563 เป็นโครงการประเภทการตรวจประเมนิคุณภาพ

https://eqa.ksu.ac.th/?option=List&Menu=Main&type=37&id=37&to=%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3&
https://drive.google.com/file/d/1_WPThAXE8X7RhXkMc2Nfn1TSs398ABVM/view?usp=sharing
https://eqa.ksu.ac.th/?option=List&Menu=Main&type=37&id=37&to=%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3&
https://drive.google.com/file/d/1fKbzzqauNaXxBRgB3g774nC9jwPvoRd5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1h4OVNvfRvyDME8QuWEJ0XOsC-woPzDuf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SGZnooXq2JH0SyG5ipJer-gSwxZYfwGy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_WPThAXE8X7RhXkMc2Nfn1TSs398ABVM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1p7bqLUgMY4KIK2lYy2hBzqqvf7RBZ2ER/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1B7utEgMuKJPJ-Sug7tVy7vDe5oHvlwhT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10VOir994n9bWqgFTFF_hPD9DUFjvfwvN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RrXgewM3CxPI34ECU4SuOf--IWsm8NAI/view?usp=sharing
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ทุกระดบั การอบรมพฒันาผูต้รวจประเมนิ การถ่ายทอดตวับ่งชี้ การปรบัปรุงตวับ่งชี้ การจดัท า 
Improvement plan การทวนสอบผลสมัฤทธิ ์เป็นตน้ 

 
2. มีคณะกรรมกำรกำรประกนัคุณภำพกำรศึกษำ ท่ีท ำหน้ำท่ีก ำกบัติดตำม ให้

เป็นไปตำมระบบท่ีก ำหนดในข้อ 1 และรำยงำนต่อสภำมหำวิทยำลยัเพื่อพิจำรณำ 
มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์มกีารแต่งตัง้คณะกรรมการ ที่ท าหน้าที่ก ากบัตดิตาม ให้เป็นไป

ตามระบบทีก่ าหนดในขอ้ 1 และรายงานต่อสภามหาวทิยาลยัเพือ่พจิารณา ดงันี้ 
1) แต่งตัง้คณะกรรมการการประกนัคุณภาพการศกึษาภายใน มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์              

(มกส.5.6-1-1) เพือ่ก ากบัตดิตามการประกนัคุณภาพทุกระดบัใหเ้ป็นไปตามระบบและกลไกของ
มหาวทิยาลยั ซึง่ประกอบไปดว้ย  

1.1) คณะกรรมการอ านวยการ มหีน้าที ่1) ก ากบั ตดิตามใหค้ าปรกึษา แนะน า
แนวทางการจดัระบบการประกนัคุณภาพการศกึษาภายในของมหาวทิยาลยัให้บรรลุพนัธกจิ 
เป้าประสงค ์และมกีารพฒันาอย่างต่อเนื่อง 2) ถ่ายทอดนโยบายและแนวปฏบิตัดิา้นการประกนั
คุณภาพการศกึษาภายใน ลงสูผู่ป้ฏบิตัใิหเ้กดิความเขา้ใจในทศิทางเดยีวกนั 3) ก าหนดนโยบาย
คุณภาพการศกึษาภายใน ระดบัหลกัสตูร ระดบัคณะ ระดบัส านกั/หน่วยงานเทยีบเท่า และระดบั
สถาบนั และ 4) ก ากบัการด าเนินการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในระดบัหลกัสูตร ระดบั
คณะ ระดบัส านกั/หน่วยงานเทยีบเท่า และระดบัสถาบนั 

1.2) คณะกรรมการด าเนินงานประกนัคุณภาพการศกึษาระดบัมหาวทิยาลยั มี
หน้าที ่1) วางแผนการด าเนินงานประกนัคุณภาพการศกึษาภายใน และพฒันาระบบกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย 2) พิจารณามาตรฐานตัวบ่งชี้และการ
ประเมนิคุณภาพการศกึษาภายในมหาวทิยาลยัทุกระดบั โดยใหค้รอบคลุมองคป์ระกอบและตวั
บ่งชี้ประกนัคุณภาพการศกึษาของส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา (สอศ.) ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศกึษา (สกอ.) ส านกังานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศกึษา 
(สมศ.) และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 3) ก ากบั ติดตาม ตรวจสอบผลการด าเนินงานและ
คุณภาพของการจดัการศึกษาตามมาตรฐานองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินที่
มหาวทิยาลยัก าหนด และรายงานผลการตดิตามใหผู้บ้รหิารมหาวทิยาลยั และสภามหาวทิยาลยั
เพื่อพจิารณา 4) สนับสนุนการด าเนินงานประกนัคุณภาพการศกึษาภายในมหาวทิยาลยั ระดบั
หลกัสูตร คณะ ส านัก สถาบนั หรอืหน่วยงานเทียบเท่าให้เกดิผลตามองค์ประกอบคุณภาพที่
ก าหนด 5)จดัท ารายงานการประเมนิตนเอง (SAR) ระดบัมหาวิทยาลัยผ่านระบบ CHE QA 
Online หรอืระบบที่มหาวทิยาลัยก าหนด และด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาในทุกปี
การศึกษา 6) รายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  และสภา
มหาวทิยาลยัเพื่อพจิารณา และน าขอ้เสนอแนะจากคณะกรรมการประเมนิคุณภาพการศึกษา
ภายใน คณะกรรมการบรหิารมหาวทิยาลยั และขอ้เสนอแนะจากสภามหาวทิยาลยัมาจดัท าแผน

https://drive.google.com/file/d/1dpJnOV6Z-4xBFQ1TGsXx1Ai2JkmuP5lm/view?usp=sharing
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ปรบัปรุงพฒันาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) และ 7) ปฏบิตังิานอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวกบัการ
ประกนัคุณภาพการศกึษาทีม่หาวทิยาลยัมอบหมาย 

1.3) คณะกรรมการด าเนินงานประกนัคุณภาพการศกึษาระดบัคณะ มหีน้าที ่1) 
วางแผนการด าเนินงานประกนัคุณภาพการศกึษาภายในและวางระบบกลไกการประกนัคุณภาพ
การศึกษาภายในของคณะ และหลักสูตร 2) ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในตามแผนการด าเนินงานประกนัคุณภาพการศกึษาภายใน และระบบและกลไกการประกนั
คุณภาพการศึกษาภายในที่ก าหนด 3) จดัสรรทรพัยากรเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของ
หลกัสูตรให้เกิดผลตามองค์ประกอบคุณภาพหลกัสูตร 4) ก ากบั ติดตาม และตรวจสอบการ
ด าเนินงานประกนัคุณภาพการศกึษาภายในหลกัสูตร และคณะ ใหเ้ป็นไปตามองคป์ระกอบการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร และคณะ และรายงานผลติดตามให้กรรมการประจ าคณะ และ
มหาวทิยาลยัเพื่อพจิารณา 5) ก ากบั ตดิตามให้ทุกหลกัสูตรจดัท ารายงานการประเมนิตนเอง 
(SAR) ผ่านระบบ CHE QA Online หรือระบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด 6) น าผลการประเมิน
คุณภาพการศกึษาภายในระดบัหลกัสตูรมาเป็นสว่นหนึ่งในการจดัท ารายงานการประเมนิตนเอง 
(SAR) ระดบัคณะ ผ่านระบบ CHE QA Online 7) ด าเนินการประเมนิคุณภาพการศกึษาภายใน 
ระดับหลักสูตร และระดับคณะ ทุกปีการศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินให้กับ
มหาวทิยาลยั และเสนอต่อสภามหาวทิยาลยัเพือ่พจิารณา 8) จดัท าแผนปรบัปรุงพฒันาคุณภาพ 
(Quality Improvement Plan) ระดบัคณะ ตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการประเมนิคุณภาพ 
และ 9) ปฏบิตังิานอื่น ๆ ทีเ่กีย่วกบัการประกนัคุณภาพการศกึษาทีม่หาวทิยาลยัมอบหมาย 

1.4) คณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับหน่วยงาน
สนับสนุน มหีน้าที่  1) วางแผนการด าเนินงานประกนัคุณภาพการศกึษาภายในและวางระบบ
กลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหน่วยงานสนับสนุน 2) ด าเนินงานด้านการ
ประกนัคุณภาพการศกึษาภายในตามแผนการด าเนินงานประกนัคุณภาพการศกึษาภายในของ
หน่วยงานสนับสนุน และระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในที่ก าหนดและ
รายงานความก้าวหน้าให้กรรมการประจ าหน่วยงาน และมหาวทิยาลยัเพื่อพจิารณา 3) จดัท า
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ผ่านระบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด 4)ด าเนินการประเมิน
คุณภาพการศกึษาภายใน ระดบัหน่วยงานสนับสนุน ทุกปีงบประมาณ และจดัสง่รายงานผลการ
ประเมนิใหก้บัมหาวทิยาลยั และเสนอต่อสภามหาวทิยาลยัเพื่อพจิารณา 5) จดัท าแผนปรบัปรุง
พฒันาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ระดบัหน่วยงานสนับสนุน ตามขอ้เสนอแนะของ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพ และ 6) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
การศกึษาทีม่หาวทิยาลยัมอบหมาย 

1.5) คณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร  มี
หน้าที ่1) ก าหนดแนวทาง และวางแผนการด าเนินงานตามระบบการประกนัคุณภาพการศกึษา 
ระดบัหลกัสูตร 2) บรหิารจดัการหลกัสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรที่ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศกึษา (สกอ.) ส านกังานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศกึษา 
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(สมศ.) และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ้งก าหนดไว้ 3) จดัท ารายงานการประเมนิตนเอง ระดบั
หลกัสตูร ผ่านระบบ CHE QA Online หรอืระบบทีม่หาวทิยาลยัก าหนด 4) ด าเนินการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัหลกัสูตร ทุกปีการศึกษา และจดัส่งรายงานผลการประเมิน
ให้กบัคณะ และมหาวทิยาลยั เพื่อเสนอต่อสภามหาวทิยาลยัและส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องรบัทราบ 5) ปรบัปรุงและพฒันาผลการ
ด าเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ โดยการจดัท าแผนพฒันาคุณภาพ (Quality 
Improvement Plan) และ 6) ปฏิบตัิงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวกบัการประกันคุณภาพที่มหาวิทยาลัย
มอบหมาย 

1.6) คณะกรรมการด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษาระดบัอาชวีศึกษา มี
หน้าที่ 1) วางแผนการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในและวางระบบกลไกการ
ประกนัคุณภาพการศกึษาภายในของคณะ และหลกัสตูร 2) ด าเนินงานดา้นการประกนัคุณภาพ
การศกึษาภายในตามแผนการด าเนินงานประกนัคุณภาพการศกึษาภายใน และระบบและกลไก
การประกนัคุณภาพการศกึษาภายในทีก่ าหนด 3) จดัสรรทรพัยากรเพือ่สนบัสนุนการด าเนินงาน
ของหลกัสูตรใหเ้กดิผลตามองคป์ระกอบคุณภาพหลกัสูตร 4) ก ากบั ตดิตาม และตรวจสอบการ
ด าเนินงานประกนัคุณภาพการศกึษาภายในหลกัสูตร และคณะ ใหเ้ป็นไปตามองคป์ระกอบการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร และคณะ และรายงานผลติดตามให้กรรมการประจ าคณะ และ
มหาวทิยาลยัเพื่อพจิารณา 5) ก ากบั ตดิตามให้ทุกหลกัสูตรจดัท ารายงานการประเมนิตนเอง 
(SAR) ผ่านระบบที่มหาวทิยาลยัก าหนด 6) น าผลการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายในระดบั
หลกัสตูรมาเป็นสว่นหน่ึงในการจดัท ารายงานการประเมนิตนเอง (SAR) ระดบัคณะ ผ่านระบบที่
มหาวทิยาลยัก าหนด 7)  ด าเนินการประเมนิคุณภาพการศกึษาภายใน ระดบัหลกัสตูร และระดบั
คณะ ทุกปีการศึกษา และจดัส่งรายงานผลการประเมนิให้กบัมหาวทิยาลยั และเสนอต่อสภา
มหาวทิยาลยัเพื่อพจิารณา 8) จดัท าแผนปรบัปรุงพฒันาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) 
ระดบัคณะ ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมนิคุณภาพ และ 9) ปฏิบตัิงานอื่น ๆ ที่
เกีย่วกบัการประกนัคุณภาพการศกึษาทีม่หาวทิยาลยัมอบหมาย 

 2) คณะกรรมการประกนัคุณภาพระดบัมหาวทิยาลยั ไดม้กีารประชุมเพือ่ก ากบัตดิตาม
และพฒันาปรบัปรุงการประกนัคุณภาพ และรายงานต่อสภามหาวทิยาลยัเพือ่พจิารณา ดงันี้  

2.1) ประชุมน าผลการประเมนิการประกนัคุณภาพ ระดบัหลกัสูตร ระดบัคณะ 
ระดบัอาชวีศกึษา และระดบัหน่วยงานสนับสนุน และระดบัมหาวทิยาลยั เสนอให้สภาวชิาการ
และสภามหาวทิยาลยัใหข้อ้เสนอแนะเพือ่จดัท าแผนพฒันาคุณภาพ improvement plan ในคราว
การประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ครัง้ที่ 10/2562 วนัที่ 5 พฤศจิกายน 2562  
(มกส.5.6-2-1) และการประชุมสภามหาวทิยาลยั ครัง้ที่ 10/2562 วนัที่ 15 พฤศจกิายน 2562 
(มกส.5.6-2-2)โดยได้รบัข้อเสนอแนะให้ผู้รบัผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาน า
ขอ้สงัเกตและขอ้เสนอแนะของทีป่ระชุมไปจดัท าแผนพฒันาคุณภาพการศกึษาและน าเสนอสภา
มหาวทิยาลยัต่อไป  

https://drive.google.com/file/d/14C-8-f4ZevKCB0ZnRI8aQrjCymqukV5C/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1B-ODHz1YI21aJmmaWZ2vlWlgsGTshqdF/view?usp=sharing
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2.2) ประชุมจดัท าแผนพฒันาคุณภาพ โดยน าขอ้เสนอแนะจากคณะกรรมการ
ในปีการศกึษา 2561 มาจดัท าแผนพฒันาคุณภาพ (มกส.5.6-2-3) 

2.3) ประชุมปรบัปรุงเกณฑก์ารประกนัคุณภาพระดบัคณะ หน่วยงานสนับสนุน 
ระดบัอาชวีศกึษา และมหาวทิยาลยั ในวนัที่ 13 พฤศจกิายน 2562 (มกส.5.6-2-4) เสนอสภา
มหาวทิยาลยัเหน็ชอบในคราวการประชุมครัง้ที ่1/2563 วนัที ่17 มกราคม 2563 (มกส.5.6-2-5) 

2.4) รายงานผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร  คณะ 
หน่วยงานสนับสนุน อาชวีศกึษา และระดบัมหาวทิยาลยั ประจ าปีการศกึษา 2561 ในคราวการ
ประชุม ครัง้ที ่4/2563 วนัที ่26 พฤษภาคม พ.ศ.2563 (สภาวชิาการ) (มกส.5.6-2-6) 
 

3.  มีกำรจัดสรรงบประมำณ หรือบุคลำกร หรือวัสดุครุภัณฑ์  เพื่อสนับสนุนกำร

ด ำเนินงำนของหลกัสูตร คณะ/หน่วยงำนเทียบเท่ำ และมหำวิทยำลยัในระดบัอุดมศึกษำ

ให้เกิดผลตำมมำตรฐำนกำรประกนัคณุภำพ 

1) จดัสรรทรพัยากรบุคคลใหท้ าหน้าทีส่ง่เสรมิสนับสนุนการประกนัคุณภาพทุกระดบั  
- ระดบัมหาวทิยาลยั ให้ งานประกนัคุณภาพ สวท. ท าหน้าที่ส่งเสรมิสนับสนุนงาน

ประกนัคุณภาพในภาพรวมของมหาวทิยาลยั ประกอบดว้ย ผูอ้ านวยการ รองผูอ้ านวยการดา้น
ประกนัคุณภาพ หวัหน้างานประกนัคุณภาพ และเจา้หน้าที ่3 คน รวมทัง้หมด 7 คน 

- ระดบัคณะ/หน่วยงานเทยีบเท่า ประกอบดว้ย คณบด ีรองคณบดดีา้นประกนัคุณภาพ 
และเจา้หน้าทีป่ระกนัคุณภาพ อย่างน้อยหน่วยงานละ 1 คน (มกส.5.6-1-11) 

- ระดบัหลกัสูตร ประกอบด้วยอาจารย์ผู้รบัผดิชอบหลกัสูตร ระดบัปรญิญาตร ี5 คน 
ระดบัปรญิญาโท 3 คน และระดบัอาชวีศกึษาหลกัสตูรละ 3 คน 

2) มหาวทิยาลยัจดัสรรงบประมาณส าหรบัการด าเนินงานดา้นการประกนัคุณภาพทุก
ระดบั จ านวนทัง้สิ้น 43 โครงการ เป็นจ านวน 1,511,510 บาท (มกส.5.6-3-1) เป็นโครงการ
ประเภทการตรวจประเมนิคุณภาพทุกระดบั  การอบรมพฒันาผูต้รวจประเมนิ การถ่ายทอดตวั
บ่งชี้ การปรบัปรุงตวับ่งชี้ การจดัท า improvement plan การทวนสอบผลสมัฤทธิ ์เป็นต้น  มี
รายละเอยีด ดงันี้ 

โครงการ งบประมาณ 

โครงการและงบประมาณระดบัมหาวิทยาลยั 367,900 

- โครงการอบรมการใช้ระบบ Che QA เพื่อการประกนัคุณภาพการศึกษา 
ระดบัหลกัสตูรและคณะ  

35,000 

- โครงการจดัท าแผนพฒันาคุณภาพ (Improvement Plan) 15,000 

https://drive.google.com/file/d/1tss1Cxgni36q2LhbJu7NwYbazzQddIfr/view?usp=sharing
http://www.plan.ksu.ac.th/wp-content/uploads/2020/08/%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%AA.5.4-1-3-%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B5-2563.pdf
https://drive.google.com/file/d/17woTOm_79IsL9trSE-aHSoTvYH-a3jkm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QiqlSJGFoveQbvbAVG_jxfUhGzn3LLly/view?usp=sharing
https://eqa.ksu.ac.th/?option=List&Menu=Main&type=37&id=37&to=%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3&
https://drive.google.com/file/d/1nPZbcMUBFXieQgb0ABNOERk6ncDa38Kn/view?usp=sharing
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- โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับสถาบัน 
ประจ าปีการศกึษา 2562 

97,000 

- โครงการการเขียนรายงานประเมินตนเอง (Self-Assessment Report: 
SAR) ระดบัหลกัสตูร ปีการศกึษา 2562  

37,000 

- 
โครงการถ่ายทอดตวับ่งชีก้ารประกนัคุณภาพการศกึษาระดบัคณะและสถาบนั 

62,500 

- โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิารหลกัสูตรผู้ประเมนิคุณภาพการศกึษาภายใน 
ระดบัหลกัสตูร (อุดมศกึษา) 

121,400 

งบประมาณระดบัคณะ 1,098,000 

- เทคโนโลยกีารเกษตร 150,000 

- บรหิารศาสตร ์ 128,000 

- วศิวกรรมศาสตรแ์ละเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 205,000 

- วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยสีุขภาพ 110,000 

- ศลิปศาสตร ์ 283,000 

- ศกึษาศาสตรแ์ละนวตักรรมการศกึษา  170,000 

- สถาบนัวจิยัและพฒันา 15,000 

- ส านกัสง่เสรมิวชิาการและงานทะเบยีน 25,000 

- ส านกังานอธกิารบด ี 12,000 

 
3) มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์มีระบบสารสนเทศที่เอื้อต่อการประกันคุณภาพในระดับ 

หลกัสูตร คณะและหน่วยงานสนับสนุน เช่น ในการก ากบัตดิตามนักศกึษา เพื่อสนับสนุน การ 

ให้ค าปรึกษาและก ากับติดตามนักศึกษาโดยระบบ ESS (มกส.5.6-3-3) ระบบ E-Document 

(มกส.5.6-3-2) ส าหรบัส่งเอกสารด้านต่าง ๆ ทีเ่ป็น ประโยชน์ต่อการได้รบัทราบขอ้มูลข่าวสาร 

และการตดิต่อ ประสานงานดา้นการประกนัคุณภาพ ตลอดจนเวบ็ไซตข์องฝ่ายต่าง ๆ ของคณะ

และมหาวทิยาลยั ทีจ่ะช่วยใหข้อ้มลูที ่เป็นประโยชน์ต่อการพฒันาการประกนัคุณภาพ เป็นตน้  

4) มหาวทิยาลยักาฬสนิธุม์สี านกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยกีารศกึษา สงักดัส านกัสง่เสรมิ

วชิาการและงานทะเบียน เป็นแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจยัหรอืงานสร้างสรรค์หรือ

http://122.154.139.10/KSU/Registration/Account/Login.aspx?returnUrl=http://122.154.139.10/KSU/Registration/WebReportForm/StudyTimeTable/StudyTimeTableRptByInstructor.aspx
https://edoc.ksu.ac.th/
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นวตักรรม โดยสามารถใชบ้รกิารการคน้ควา้ไดท้ัง้แบบออนไลน์หรอืมาใชบ้รกิารไดด้ว้ยตนเองที่

ส านักฯ โดยในปัจจุบนังานวทิยบรกิารฯ มทีรพัยากรให้บรกิารทัง้หนังสอื วารสาร ฐานข้อมูล

ออนไลน์ และ E-Book รายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

 

ล ำดบั รำยกำร จ ำนวนรำยกำร เล่ม 
1. หนังสือทัว่ไป (ภำษำไทย) 

  - หมวด 000 (คอมพวิเตอร,์สารสนเทศ,และ
ความรูท้ ัว่ไป) 
  - หมวด 100 (ปรชัญา) 
  - หมวด 200 (ศาสนา) 
  - หมวด 300 (สงัคมศาสตร)์ 
  - หมวด 400 (ภาษา) 
  - หมวด 500 (วทิยาศาสตร)์ 
  - หมวด 600 (เทคโนโลย)ี 
  - หมวด 700 (ศลิปะและ นนัทนาการ)  
  - หมวด 800 (วรรณกรรม) 
  - หมวด 900 (ประวตัศิาสตร)์ 

20,080 รำยกำร 
348 รายการ 

 
754 รายการ 
160 รายการ
3,844 รายการ 
994 รายการ
2,244 รายการ 
9,174 รายการ 
759 รายการ 
622 รายการ
1,190 รายการ 

40,322 เล่ม
696 เล่ม 

 
1,508 เล่ม 
320 เล่ม

8,675 เล่ม 
1,290 เล่ม
4,343 เล่ม
18,348 เล่ม 
1,518 เล่ม 
1,244 เล่ม 
2,380 เล่ม 

2. หนงัสอืทัว่ไปภาษาองักฤษ 851 รายการ 1850 เล่ม 
3. เรื่องสัน้,นวนิยาย,หนงัสอืเยาวชน 877 รายการ 882 เล่ม 
4. วจิยั 183 รายการ 320 เล่ม 

ล ำดบั รำยกำร จ ำนวนรำยกำร เล่ม 
5. วทิยานิพนธ์ 650 รายการ 1320 เล่ม 
6. หนงัสอือา้งองิ (ภาษาไทย) 290 รายการ 490 เล่ม 
7. หนงัสอือา้งองิ (ภาษาองักฤษ) 250 รายการ 380 เล่ม 
8. โครงงาน รายงานการวจิยั ปัญหาพเิศษ 

(ปรญิญาตร)ี 
166 รายการ 340 เล่ม 

9. วารสาร,นิตยสาร,สิง่พมิพต์่อเนื่องภาษาไทย 
(บอกรบั) 

18 รายการ - 

10. วารสารภาษาไทย (รบับรจิาค) 210 รายการ - 
11. หนงัสอืพมิพ์ 6 รายการ - 
12. ฐานขอ้มลูออนไลน์   

  - ACM Digital Library 
  - IEEE/IET Electronic Library (IEL) 

11 รายการ - 
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  - Web of Science 
  - ProQuest Dissertation & Theses Global 
  - SpringerLink – Journal 
  - American Chemical Society Journal 
(ACS) 
  - Emerald Management  
  - Academic Search Complete (ASC) 
  - EBSCO Discovery Service (EDS) Plus 
Full Text 
  - Computer & Applied Sciences Complete 
(CASC) 
  - ScienceDirect 

13. 
 

ฐานขอ้มลู (ไทย) 
  - ฐานขอ้มลูวทิยานิพนธไ์ทย (ThaiLis) 
  - ฐานขอ้มลูสหบรรณานุกรม (UcTal) 

2 รายการ - 

14. ฐานขอ้มลู EBook (ทีม่หาวทิยาลยัจดัซือ้
ใหบ้รกิาร) 
  - E-book EBSCO 
  - GALE EBOOKS 

2 รายการ 
22 ชื่อเรื่อง 
20 ชื่อเรื่อง 

- 

 
4. น ำผลกำรประเมินคณุภำพหลกัสูตร คณะ/หน่วยงำนเทียบเท่ำ เสนอสภำมหำวิทยำลยั
เพื่อพิจำรณำ 
 งานประกันคุณภาพ ส านักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน น าผลการประเมินการ
ประกนัคุณภาพ ระดบัหลกัสตูร ระดบัคณะ ระดบัอาชวีศกึษา และระดบัหน่วยงานสนบัสนุน และ
ระดับมหาวิทยาลัย เสนอให้สภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัยให้ข้อเสนอแนะเพื่อจัดท า
แผนพฒันาคุณภาพ improvement plan ในคราวการประชุม ครัง้ที ่10/2562 วนัที ่5 พฤศจกิายน 
2562 (สภาวิชาการ)  (มกส.5.6-2-1) ครัง้ที่ 10/2562 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 (สภา
มหาวทิยาลยั) (มกส.5.6-2-2) โดยได้รบัข้อเสนอแนะให้ผู้รบัผดิชอบงานด้านประกนัคุณภาพ
การศกึษาน าขอ้สงัเกตและขอเสนอแนะของทีป่ระชุมไปจดัท าแผนพฒันาคุณภาพการศกึษาและ
น าเสนอสภามหาวทิยาลยัต่อไป  
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/14C-8-f4ZevKCB0ZnRI8aQrjCymqukV5C/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1B-ODHz1YI21aJmmaWZ2vlWlgsGTshqdF/view?usp=sharing
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5. น ำผลกำรประเมินและข้อเสนอแนะจำกสภำมหำวิทยำลยัมำจดัท ำแผนพฒันำคณุภำพ
ตำมข้อเสนอแนะ 

ในปีการศกึษา 2562 มหาวทิยาลยัน ารายงานผลการประเมนิคุณภาพ ประจ าปีการศกึษา 
2561 มาจดัท าแผนพฒันาคุณภาพ(Improvement plan) ประจ าปีการศกึษา 2562 (มกส.5.6-5-
1) เพื่อน ามาใช้ในการด าเนินงานให้เป็นไปในทศิทางเดยีวกนั สอดคล้องกบันโยบายด้านการ
ประกนัคุณภาพการศกึษาทีก่ าหนด มรีายละเอยีด คอื 

ตวับ่งช้ี 
ข้อเสนอแนะในภำพรวม/จดุอ่อนและ
กำรพฒันำปรบัปรงุ/ข้อสงัเกตรำยตวั
บ่งช้ี/ของคณะกรรมกำรประเมินฯ 

กิจกรรมโครงกำร 
เพื่อกำรด ำเนินกำร 

พฒันำ/แก้ไข/ปรบัปรงุ 
ตวับ่งชีท้ี ่1.5  
การบรกิาร
นักศกึษาระดบั
ปรญิญาตร ี 
(ตวับ่งชี้ของสกอ.
ที ่1.4 ระดบั
สถาบนั) 

มหาวทิยาลยัควรออกแบบเครื่องมอืทีใ่ช้
ในการวดัประเมนิผลเพื่อใหต้รงกบั
วตัถุประสงคข์องโครงการและตรงกบั
เป้าหมายของแผน 
ควรมกีารประเมนิผลและน าผลประเมนิที่
ไดม้าใชใ้นการปรบัปรุงในการด าเนินงาน
ในครัง้ต่อไป 

ประชุมเชงิปฏบิตักิารเพื่อระดมความคดิเหน็
ในการก าหนดแบบสอบถามทีต่รงตาม
วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของโครงการและ
แผน 

ตวับ่งชีท้ี ่1.6 
กจิกรรมนักศกึษา
ระดบัปรญิญาตร ี
(ตวับ่งชี้ใหม่) 

มหาวทิยาลยัควรออกแบบเครื่องมอืทีใ่ช้
ในการวดัประเมนิผลเพื่อใหต้รงกบั
วตัถุประสงคข์องโครงการและตรงกบั
เป้าหมายของแผน 
ควรมกีารประเมนิผลและน าผลประเมนิที่
ไดม้าใชใ้นการปรบัปรุงในการด าเนินงาน
ในครัง้ต่อไป 

ประชุมเชงิปฏบิตักิารเพื่อระดมความคดิเหน็
ในการก าหนดแบบสอบถามทีต่รงตาม
วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของโครงการและ
แผน 
 

ตวับ่งชีท้ี ่3.1  
การบรกิาร
วชิาการแก่สงัคม 
(ตวับ่งชี้ของสกอ. 
ที ่3.1 ระดบั
สถาบนั) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. การจดัท าแผนควรมกีารวางกรอบ
แนวคดิใหเ้ชื่อมโยงกบันโยบาย
มหาวทิยาลยัและแบง่บทบาทความ
รบัผดิชอบใหส้อดคลอ้งกบัวตัถปุระสงค์
ของแผนและบรรลุถงึผลลพัธค์วามส าเรจ็
ของแผนหากเป็นแผนระยะยาวควรแบ่ง
ผลลพัธค์วามส าเรจ็ของแผนเป็นช่วง
ระยะเวลาทีช่ดัเจน 
2. การก าหนดชุมชนเป้าหมายอาจมี
มากกว่า1 ชมุชนไดแ้ตต่อ้งมคีวาม
ร่วมกนัและจดัท าแบบประเมนิ
ความส าเรจ็ในแต่ละดา้นเป็นช่วงและมี
การก าหนดช่วงระยะเวลาทีช่ดัเจน และ
ในการก าหนดชมุชนเป้าหมายในปี
การศกึษานี้ยงัคงก าหนดเป็น 1 ชุมชน 

สถาบนัวจิยัและพฒันาเป็นหน่วยงานหลกัใน
การจดัท าโครงการบรกิารวชิาการแก่สงัคมใน
ระดบัสถาบนั ช่วงปีการศกึษา 2562 จ านวน 
1 โครงการ คอื โครงการหมู่บา้นตน้แบบ
มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ ์ตามหลกัปรชัญา
เศรษฐกจิพอเพยีง ต าบลหนองแวง อ าเภอ
สมเดจ็ จงัหวดักาฬสนิธุ ์โดยไดว้างกรอบ
แนวคดิในการพฒันาชุมชนเป้าหมายร่วมกนั
จากทุกคณะและคนในชมุชน คอืการสรา้ง
ชุมชนตน้แบบหายจน ใน 3 มติ ิคอื 1) ดา้น
สงัคมและสิง่แวดลอ้ม  
2)ดา้นสุขภาพ และ3)ดา้นเศรษฐกจิ โดยใน
แต่ละดา้นไดก้ าหนดตวับ่งชีม้.ีค.-ม.ิย.63 
50,000 งานบรกิารวชิาการ 1. รองอธกิารบด ี
2. ผูอ้ านวยการสถาบนัวจิยัและพฒันา 

https://drive.google.com/file/d/17woTOm_79IsL9trSE-aHSoTvYH-a3jkm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17woTOm_79IsL9trSE-aHSoTvYH-a3jkm/view?usp=sharing
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เพื่อใหเ้หน็ผลการพฒันาทีช่ดัเจนและเป็น
รปูธรรมและจะขยายผลการพฒันาสู่
ชุมชนอื่นในอนาคตชดัเจนในแตล่ะพืน้ที ่

ตวับ่งชีท้ี ่4.1
ระบบและกลไก
การท านุบ ารุง
ศลิปวฒันธรรม
และความเป็น
ไทย (ตวับ่งชี้
ใหม่) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. การจดัท าแผนควรมกีารวางกรอบ
แนวคดิใหเ้ชื่อมโยงกบันโยบายมหา
วทิยาลยัและแบ่งบทบาทความรบัผดิชอบ
ใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องแผน
และบรรลุถงึผลลพัธค์วามส าเรจ็ของแผน
หากเป็นแผนระยะยาวควรแบง่ผลลพัธ์
ความส าเรจ็ของแผนเป็นช่วงระยะเวลาที่
ชดัเจน 
2. การก าหนดชุมชนเป้าหมายอาจมี
มากกว่า 1 ชมุชนไดแ้ตต่อ้งมคีวาม
ชดัเจนในแต่ละพืน้ที ่

1. ประชมุคณะกรรมการด าเนินงานท านุบ ารุง
ศลิปะและวฒันธรรม เพื่อปรบัปรุงแผนท านุ
บ ารุงศลิปะและวฒันธรรม 
ใหม้กีรอบแนวคดิทีเ่ชื่อมโยงกบันโยบาย
มหาวทิยาลยัและแบง่บทบาทความ
รบัผดิชอบใหส้อดคลอ้งกบัวตัถปุระสงคข์อง
แผนและบรรลุถงึผลลพัธค์วามส าเรจ็ของแผน 
โดยก าหนดใหม้กีจิกรรม/โครงการทีส่นับสนุน
ใหบ้รรลุวตัถุของแผน ดงันี้ 
1) โครงการอนุรกัษว์ฒันธรรมการลงแขก
เกีย่วขา้วและท าขวญัขา้ว 
2) โครงการท าบุญตกับาตรสบืสานวฒันธรรม
ทอ้งถิน่ 
3) โครงการแลกเปลีย่นศลิปวฒันธรรม
อนุภาคลุ่มน ้าโขง  
4) โครงการสุขสนัตว์นัสงกรานต ์สบืสาน
ประเพณีไทย ประจ าปี 2563  
5) โครงการท าบุญหอพกันักศกึษา  
6) โครงการอนุรกัษว์ฒันธรรมการลงแขก
ด านา  

ตวับ่งชีท้ี ่4.1
ระบบและกลไก
การท านุบ ารุง
ศลิปวฒันธรรม
และความเป็น
ไทย (ตวับ่งชี้
ใหม่) (ต่อ) 
 

 7) โครงการสมัมนาทางวชิาการดา้น
ศลิปวฒันธรรมเน่ืองในวนัคลา้ยวนัสถาปนา
มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ ์
8) โครงการส่งเสรมิศลิปะและวฒันธรรมคณะ
ศกึษาศาสตรแ์ละนวตักรรมการศกึษา 
9) โครงการส่งเสรมิศลิปะและวฒันธรรมคณะ
ศลิปศาสตร ์  
10) โครงการส่งเสรมิศลิปะและวฒันธรรม
คณะวศิวกรรมศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม  
11) โครงการส่งเสรมิศลิปะและวฒันธรรม
คณะเทคโนโลยกีารเกษตร  
12) โครงการส่งเสรมิศลิปะและวฒันธรรม
คณะบรหิารศาสตร ์ 
13) โครงการส่งเสรมิศลิปะและวฒันธรรม
คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยสุีขภาพ 
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14) โครงการสบืสานประเพณีลอยกระทง  
15) โครงการอนุรกัษ์ประเพณีบญุบายศรสีู่
ขวญัขา้วคณูลาน  
16) โครงการสบืสานประเพณีแห่เทยีน
เขา้พรรษา 
17) โครงการส่งเสรมิการเรยีนรูม้รดกภูมิ
ปัญญาทางวฒันธรรมจงัหวดักาฬสนิธุ ์ 
2. ชมุชนเป้าหมาย คอื บา้นกุดลงิ และบา้น
ร่องค า อ าเภอร่องค า จงัหวดักาฬสนิธุ ์เพื่อ
ศกึษา รวบรวมขอ้มลู ศลิปวฒันธรรม
การละเล่นกับ๊แก๊บ โดยการด าเนินงาน
โครงการสมัมนาทางวชิาการดา้น
ศลิปวฒันธรรมเน่ืองในวนัคลา้ยวนัสถาปนา
มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ ์ประจ าปี 2563 

ตวับ่งชีท้ี ่4.2
ผลงานดา้น
ศลิปวฒันธรรม
และความเป็น
ไทยทีไ่ดร้บัรางวลั
ในระดบัจงัหวดั
หรอืระดบัภูมภิาค
หรอืระดบัชาติ
หรอืระดบั
นานาชาต ิ 
(ตวับ่งชี้ใหม่) 

มหาวทิยาลยัควรมกีารตัง้เป้าหมาย
ผลลพัธข์องผลงานในการท าโครงการใน
แต่ละปี  
 
 

ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานศลิปะและ
วฒันธรรม เพื่อก าหนดและตัง้เป้าหมาย
ผลลพัธข์องผลงานในการท าโครงการใหไ้ดร้บั
รางวลัในระดบัจงัหวดัหรอืระดบัภูมภิาคหรอื
ระดบัชาตหิรอืระดบันานาชาต ิโดยพจิารณา
ปรบัปรุงโครงการส่งเสรมิการเรยีนรูม้รดกภูมิ
ปัญญาทางวฒันธรรมจงัหวดักาฬสนิธุ ์ใหเ้ป็น
กจิกรรมทีส่รา้งผลงานดา้นศลิปวฒันธรรม 
และก าหนดอย่างน้อยใหบ้รรลุเป้าหมายที่
หน่วยงานละ 1 ผลงาน รวมทัง้สิน้ 7 ผลงาน 

ตวับ่งชีท้ี ่5.6 
ระบบก ากบั
ตดิตามการ
ประกนัคุณภาพ
ใน
ระดบัอุดมศกึษา 
(ตวับ่งชี้ใหม่) 

1. ควรเพิม่เตมิการเขยีนรายงานในเรื่อง
ของระบบและกลไก การก ากบัตดิตาม
การเขยีน improvement plan ควรเพิม่ใน
เรื่องของการตดิตามผล  
2. ควรมกีารถ่ายทอดตวับง่ชีใ้นทุกๆ
ระดบัทัง้ ระดบัหลกัสตูร คณะ 
มหาวทิยาลยั ใหบุ้คลากรทุกๆระดบั
เพื่อใหร้บัทราบร่วมกนั  

ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานประกนั
คุณภาพการศกึษา ระดบัมหาวทิยาลยั เพื่อ
จดัท าระบบกลไกการก ากบัตดิตาม
แผนพฒันาคุณภาพ Improvement Plan 
โครงการถ่ายทอดตวับ่งชีก้ารประกนัคุณภาพ
การศกึษา ระดบัคณะ และมหาวทิยาลยั 

 
นอกจากนัน้ในปีการศึกษา 2562 ยงัมกีารปรบัปรุงการประกันคุณภาพ ในแต่ละระดบั

ดงัต่อไปน้ี  
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1) ในระดบัหลกัสูตร ได้มกีารเสนอแผนการพฒันาหลกัสูตรใหม่หรอืหลกัสูตรปรบัปรุง 
โดยเพิ่มการตรวจสอบการก ากับมาตรฐานตัง้แต่การเข้าสู่แผนพัฒนาปรับหลักสูตร  ระดับ
หลกัสตูร คณะ สภาวชิาการ และสภามหาวทิยาลยั 

2) ในระดบัคณะและมหาวทิยาลยั ในปีการศึกษา 2561 ในระดบัคณะ มกีารประเมนิ 5 
มาตรฐาน ประกอบดว้ย 18 ตวับ่งชี ้ซึง่เป็นตวับ่งชีข้อง สกอ. ระดบัคณะ จ านวน 8 ตวับ่งชี ้และ
ตวับ่งชี้ทีม่หาวทิยาลยัพฒันาขึน้ จ านวน 10 ตวับ่งชี้ ส่วนในระดบัสถาบนั ในปีการศกึษา 2561 
มกีารประเมนิ 5 มาตรฐาน ประกอบด้วย 21 ตวับ่งชี้ ซึ่งเป็นตวับ่งชี้ของ สกอ. ระดบัสถาบนั 
จ านวน 9 ตวับ่งชี้ และตวับ่งชี้ที่มหาวทิยาลยัพฒันาขึ้น จ านวน 12 ตวับ่งชี้ ซึ่งในปีการศกึษา 
2562 ได้มกีารปรบัปรุงตวับ่งชี้ให้สามารถด าเนินงานวดัและประเมนิผลได้โดยในระดบัคณะ  มี
การประเมนิ 5 มาตรฐาน ประกอบดว้ย 18 ตวับ่งชี ้ซึง่เป็นตวับ่งชี้ของ สกอ. ระดบัคณะ จ านวน 
9 ตวับ่งชี้ และตวับ่งชี้ที่มหาวทิยาลยัพฒันาขึ้น จ านวน 9 ตวับ่งชี้ ส่วนในระดบัสถาบนั ในปี
การศกึษา 2561 การประเมนิ 5 มาตรฐาน ประกอบด้วย 21 ตวับ่งชี้ ซึ่งเป็นตวับ่งชี้ของ สกอ. 
ระดบัสถาบนั จ านวน 9 ตวับ่งชี้ และตวับ่งชี้ทีม่หาวทิยาลยัพฒันาขึ้น จ านวน 12 ตวับ่งชี้ ซึ่งมี
รายละเอยีดดงัต่อไปนี้  
 ระดบัคณะ  

ปีกำรศึกษำ 2561 (มกส.5.6-5-2) ปีกำรศึกษำ 2562 (มกส.5.6-1-3) 
มำตรฐำนท่ี 1 ด้ำนผลลพัธผ์ู้เรียน 
ตวับ่งชีท้ี ่1.1 ผลการบรหิารจดัการหลกัสตูร
โดยรวม (ตวับง่ชีข้องสกอ.ที ่1.1 ระดบัคณะ) 

ตวับ่งชีท้ี ่1.1 ผลการบรหิารจดัการหลกัสตูร
โดยรวม (ตวับง่ชีข้องสกอ.ที ่1.1 ระดบัคณะ)  

ตวับ่งชีท้ี ่1.2 การส่งเสรมิทกัษะความสามารถดา้น
การสื่อสารภาษาและดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ตามอตัลกัษณ์ของบณัฑติคณะ (ตวับ่งชีใ้หม่) 

ตวับ่งชีท้ี ่1.2 การส่งเสรมิทกัษะความสามารถดา้น
ภาษาองักฤษตามอตัลกัษณ์ของบณัฑติคณะ (ตวั
บ่งชีใ้หม่) 

ตวับ่งชีท้ี ่1.3 ผลงานนักศกึษาทีม่ผีลงานวจิยั หรอื
งานสรา้งสรรคห์รอืนวตักรรมหรอืโครงงาน (ตวับ่งชี้
ใหม่) 

ตวับ่งชีท้ี ่1.3 การส่งเสรมิทกัษะความรู้
ความสามารถดา้นสมรรถนะดจิทิลัตามอตัลกัษณ์
ของบณัฑติคณะ (ตวับง่ชีใ้หม่) 

ตวับ่งชีท้ี ่1.4 นักศกึษาชัน้ปีสุดทา้ยทีม่คีุณลกัษณะ
เป็นผูป้ระกอบการ (ตวับ่งชีใ้หม)่ 

ตวับ่งชีท้ี ่1.4 ผลงานนักศกึษาทีม่ผีลงานวจิยั หรอื
งานสรา้งสรรค ์หรอืนวตักรรมหรอืโครงงาน (ตวั
บ่งชีใ้หม่)                      

ตวับ่งชีท้ี ่1.5 ระบบและกลไกการบรกิารนักศกึษา
ระดบัปรญิญาตรขีองคณะ (ตวับง่ชีข้องสกอ.ที ่1.5 
ระดบัคณะ) 

ตวับ่งชีท้ี ่1.5 จ านวนหลกัสตูรทีม่กีารก าหนด
คุณลกัษณะการเป็นผูป้ระกอบการ (ตวับ่งชีใ้หม่) 

ตวับ่งชีท้ี ่1.6 กจิกรรมนักศกึษาระดบัปรญิญาตร ี
(ตวับ่งชีใ้หม่) 

ตวับ่งชีท้ี ่1.6 ระบบและกลไกการบรกิารนักศกึษา
ระดบัปรญิญาตรขีองคณะ (ตวับง่ชีข้องสกอ.ที ่1.5 
ระดบัคณะ) 

 ตวับ่งชีท้ี ่1.7 กจิกรรมนักศกึษาระดบัปรญิญาตร ี
(ตวับ่งชีใ้หม่) 
 

https://drive.google.com/file/d/1B7utEgMuKJPJ-Sug7tVy7vDe5oHvlwhT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1trPeFXWTLCtlmTg4OIjzJwWdw3ago2uQ/view?usp=sharing
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มำตรฐำนท่ี 2 ด้ำนกำรวิจยัและนวตักรรม 
ตวับ่งชีท้ี ่2.1 ระบบและกลไกการบรหิารและพฒันา
งานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรค์หรอืนวตักรรม (ตวับ่งชี้
ของสกอ.ที ่2.1 ระดบัคณะ)  

ตวับ่งชีท้ี ่2.1 ระบบและกลไกการบรหิารและพฒันา
งานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรค์หรอืนวตักรรม (ตวับ่งชี้
ของสกอ.ที ่2.1 ระดบัคณะ)  

ตัวบ่งชี้ที่  2 .2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สรา้งสรรค ์(ตวับ่งชีข้องสกอ.ที ่2.2 ระดบัคณะ)  

ตัวบ่งชี้ที่  2 .2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สรา้งสรรค ์(ตวับ่งชีข้องสกอ.ที ่2.2 ระดบัคณะ)  

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ า
และนักวจิยั (ตวับ่งชีข้องสกอ.ที ่2.3 ระดบัคณะ)  

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ า
และนักวจิยั (ตวับ่งชีข้องสกอ.ที ่2.3 ระดบัคณะ)  

ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ผลงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์หรอื
นวัตกรรม ที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ  หรือ
ยุทธศาสตร์วิจัยของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์หรือ
ความตอ้งการของสงัคมในเขต 
จงัหวดักาฬสินธุ์ที่เกิดจากเครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับองค์กรภาครัฐหรือ
องค์กรภาคเอกชนทัง้ในหรอืต่างประเทศ (ตวับ่งชี้
ใหม)่ 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ผลงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์หรอื
นวัตกรรม ที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ  หรือ
ยุทธศาสตร์วิจัยของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  หรือ
ความต้องการของสงัคมในเขตจงัหวดักาฬสินธุ์ที่
เ กิ ด จ า ก เ ค รื อ ข่ า ย ค ว า ม ร่ ว ม มื อ ร ะ ห ว่ า ง
สถาบันอุดมศึกษากับองค์กรภาครัฐหรือองค์กร
ภาคเอกชนทัง้ในหรอืต่างประเทศ (ตวับ่งชีใ้หม่) 

มำตรฐำนท่ี 3 ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร 
ตวับ่งชี้ที ่3.1 การบรกิารวชิาการแก่สงัคม (ตวับ่งชี้
ใหม่) 

ตวับ่งชีท้ี ่3.1 การบรกิารวชิาการแก่สงัคม (ตวับ่งชี้
ใหม่) 

มำตรฐำนท่ี 4 ด้ำนศิลปวฒันธรรมและควำมเป็นไทย 
ตัวบ่ งชี้ที่  4 .1  ระบบและกลไกการท า นุบ ารุง
ศลิปวฒันธรรมและความเป็นไทย (ตวับ่งชีใ้หม่) 

ตวับ่งชีท้ี ่4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุง
ศลิปวฒันธรรมและความเป็นไทย (ตวับ่งชีใ้หม่) 

มำตรฐำนท่ี 5 กำรบริหำรจดักำร 
ตวับ่งชี้ที่ 5.1 จ านวนหลกัสูตรที่มกีารจดัการเรยีน
การสอนควบคู่กับการท างาน (Work–Integrated 
Learning: WIL) หรือ  ระบบสหกิจศึกษา  (Co-
operative Education:Co-op) (ตวับ่งชีใ้หม่) 

ตวับ่งชี้ที่ 5.1 จ านวนหลกัสูตรที่มกีารจดัการเรยีน
การสอนควบคู่กบัการท างาน (Work–  Integrated 
Learning: WIL) หรือ  ร ะบบสหกิจศึกษา (Co-
operative Education: Co-op) (ตวับ่งชีใ้หม่) 

ตวับ่งชี้ที่ 5.2 หลกัสูตรที่ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนการ
เผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
ตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2552 (TQR) (ตวับ่งชีใ้หม่) 

ตวับ่งชีท้ี ่5.2 อาจารยป์ระจ าทีม่คีุณวุฒปิรญิญาเอก 
(ตวับ่งชีข้องสกอ.ที ่1.2 ระดบัคณะ) 

ตวับ่งชีท้ี ่5.3 อาจารยป์ระจ าทีม่คีุณวุฒปิรญิญาเอก 
(ตวับ่งชีข้องสกอ.ที ่1.2 ระดบัคณะ) 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทาง
วชิาการ (ตวับ่งชีข้องสกอ.ที ่1.3 ระดบัคณะ) 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทาง
วชิาการ (ตวับ่งชีข้องสกอ.ที ่1.3 ระดบัคณะ) 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 การบริหารของคณะเพื่อการก ากับ
ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ  กลุ่มสถาบันและ
เอกลกัษณ์ของคณะ (ตวับ่งชีข้องสกอ.ที ่5.1 ขอ้ 1 - 
6 ระดบัคณะ) 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.5 การบริหารของคณะเพื่อการก ากับ
ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ  กลุ่มสถาบันและ

ตัวบ่งชี้ที่  5.5 ระบบก ากับติดตามการประกัน
คุณภาพ ในระดบัอุดมศกึษา (ตวับ่งชีใ้หม่)   
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เอกลกัษณ์ของคณะ (ตวับ่งชีข้องสกอ.ที ่5.1 ขอ้ 1 - 
6 ระดบัคณะ) 
ตัวบ่งชี้ที่  5 .6 ระบบก ากับติดตามการประกัน
คุณภาพ ในระดบัอุดมศกึษา (ตวับ่งชีใ้หม่)   

 

 
 ระดบัสถำบนั 

ปีกำรศึกษำ 2561 (มกส.5.6-5-3) ปีกำรศึกษำ 2562 (มกส.5.6-1-4) 
มำตรฐำนท่ี 1 ด้ำนผลลพัธผ์ู้เรียน 
ตวับ่งชีท้ี ่1.1 ผลการบรหิารจดัการหลกัสตูร
โดยรวม (ตวับง่ชีข้องสกอ.ที ่1.1 ระดบัสถาบนั) 

ตวับ่งชีท้ี ่1.1 ผลการบรหิารจดัการหลกัสตูร
โดยรวม (สกอ.ที ่1.1) 

ตวับ่งชีท้ี ่1.2 จ านวนผูส้ าเรจ็การศกึษาทีส่อบผ่าน
ตามเกณฑด์า้นการสื่อสารภาษาองักฤษและดา้น
เทคโนโลย ีสารสนเทศตามเกณฑท์ีม่หาวทิยาลยั
ก าหนด (ตวับ่งชีใ้หม่) 

ตวับ่งชีท้ี ่1.2 รอ้ยละของนักศกึษาชัน้ปีสุดทา้ยที่
สอบผ่านตามเกณฑก์ารสอบมาตรฐานความรู้
ความสามารถดา้นภาษาองักฤษของนักศกึษาระดบั
ปรญิญาตรทีีม่หาวทิยาลยัก าหนด (ตวับ่งชีใ้หม่) 

ตวับ่งชีท้ี ่1.3 ผลงานนักศกึษาทีม่ผีลงานวจิยั หรอื
งานสรา้งสรรค ์หรอืนวตักรรมหรอืโครงงาน (ตวั
บ่งชีใ้หม่) 

ตวับ่งชีท้ี ่1.3 รอ้ยละของนักศกึษาชัน้ปีสุดทา้ยที่
สอบผ่านตามเกณฑม์าตรฐานความรูค้วามสามารถ
ดา้นสมรรถนะดจิทิลัส าหรบันักศกึษาระดบัปรญิญา
ตร ีทีม่หาวทิยาลยัก าหนด (ตวับ่งชีใ้หม่) 

ตวับ่งชีท้ี ่1.4 นักศกึษาชัน้ปีสุดทา้ยทีม่คีุณลกัษณะ
เป็นผูป้ระกอบการ (ตวับ่งชีใ้หม)่ 

ตวับ่งชีท้ี ่1.4 ผลงานนักศกึษาทีม่ผีลงานวจิยั หรอื
งานสรา้งสรรค ์หรอืนวตักรรม หรอืโครงงาน (ตวั
บ่งชีใ้หม่) 

ตวับ่งชีท้ี ่1.5 การบรกิารนักศกึษาระดบัปรญิญาตร ี
(ตวับ่งชีข้องสกอ.ที ่1.4 ระดบัสถาบนั) 

ตวับ่งชีท้ี ่1.5 จ านวนหลกัสตูรทีม่กีารก าหนด
คุณลกัษณะการเป็นผูป้ระกอบการ (ตวับ่งชีใ้หม่) 

ตวับ่งชีท้ี ่1.6 กจิกรรมนักศกึษาระดบัปรญิญาตร ี
(ตวับ่งชีใ้หม่) 

ตวับ่งชีท้ี ่1.6 การบรกิารนักศกึษาระดบัปรญิญาตร ี
(สกอ.ที ่1.4) 

 ตวับ่งชีท้ี ่1.7 กจิกรรมนักศกึษาระดบัปรญิญาตร ี
(ตวับ่งชีใ้หม่) 

มำตรฐำนท่ี 2 ด้ำนกำรวิจยัและนวตักรรม 
ตวับ่งชีท้ี ่2.1 ระบบและกลไกการบรหิารและพฒันา
งานวิจัยหรืองานสร้า งสรรค์หรือนวัตกรรม 
(ตวับ่งชีข้องสกอ.ที ่2.1 ระดบัสถาบนั) 

ตวับ่งชีท้ี ่2.1 ระบบและกลไกการบรหิารและพฒันา
งานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรค์หรอืนวตักรรม (สกอ.ที่ 
2.1) 

ตัวบ่งชี้ที่  2 .2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สรา้งสรรค ์(ตวับ่งชีข้องสกอ.ที ่2.2 ระดบัสถาบนั) 

ตัวบ่งชี้ที่  2 .2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สรา้งสรรค ์(สกอ.ที ่2.2) 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ า
และนักวจิยั (ตวับ่งชีข้องสกอ.ที ่2.3 ระดบัสถาบนั) 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ า
และนักวจิยั (สกอ.ที ่2.3) 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ผลงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์หรอื
นวัตกรรม ที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติหรือ
ยุทธศาสตร์วิจัยของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  หรือ

ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ผลงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์หรอื
นวตักรรม ทีต่อบสนองยุทธศาสตรช์าต ิยุทธศาสตร์
จังหวัด หรือยุทธศาสตร์วิจัยของมหาวิทยาลัย

https://drive.google.com/file/d/1_WPThAXE8X7RhXkMc2Nfn1TSs398ABVM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nDjIFbp4HFou4zzeRIpS-RiOawrYBhyg/view?usp=sharing
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ความต้องการของสงัคมในเขตจงัหวดักาฬสินธุ์ที่
เ กิ ด จ า ก เ ค รื อ ข่ า ย ค ว า ม ร่ ว ม มื อ ร ะ ห ว่ า ง
สถาบันอุดมศึกษากับองค์กรภาครัฐหรือองค์กร
ภาคเอกชนทัง้ในหรอืต่างประเทศ (ตวับ่งชีใ้หม่) 

กาฬสินธุ์ หรือความต้องการของสังคมที่เกิดจาก
เครอืขา่ยความร่วมมอืระหว่างสถาบนัอุดมศกึษากบั
องค์กรภาครัฐหรือองค์กรภาคเอกชนทัง้ในหรือ
ต่างประเทศ (ตวับ่งชีใ้หม่) 

มำตรฐำนท่ี 3 ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร 
ตวับ่งชี้ที ่3.1 การบรกิารวชิาการแก่สงัคม (ตวับ่งชี้
ของสกอ. ที ่3.1 ระดบัสถาบนั) 

ตวับ่งชีท้ี ่3.1 การบรกิารวชิาการแก่สงัคม (สกอ. ที ่
3.1) 

ตวับ่งชี้ที่ 3.2 จ านวนชุมชนที่ได้รบัการพฒันาโดย
คณะและหน่วยงานเทยีบเท่า (ตวับ่งชีใ้หม่) 

ตวับ่งชีท้ี ่3.2 จ านวนชุมชนทีไ่ดร้บัการพฒันาโดย
คณะและหน่วยงานเทยีบเท่า (ตวับ่งชีใ้หม่) 

มำตรฐำนท่ี 4 ด้ำนศิลปวฒันธรรมและควำมเป็นไทย 
ตัวบ่ งชี้ที่  4 .1  ระบบและกลไกการท า นุบ ารุง
ศลิปวฒันธรรมและความเป็นไทย (ตวับ่งชีใ้หม่) 

ตวับ่งชีท้ี ่4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุง
ศลิปวฒันธรรมและความเป็นไทย (ตวับ่งชีใ้หม่) 

ตวับ่งชี้ที ่4.2 ผลงานดา้นศลิปวฒันธรรมและความ
เ ป็นไทยที่ ได้ รับ รางวัล ในระดับจังหวัดหรือ 
ระดับภูมิภาคหรือระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 
(ตวับ่งชีใ้หม่) 

ตวับ่งชีท้ี ่4.2 ผลงานดา้นศลิปวฒันธรรมและความ
เป็นไทยทีไ่ดร้บัรางวลัในระดบัจงัหวดัหรอืระดบั
ภูมภิาคหรอืระดบัชาตหิรอืระดบันานาชาต ิ(ตวับ่งชี้
ใหม่) 

มำตรฐำนท่ี 5 กำรบริหำรจดักำร 
ตวับ่งชีท้ี ่5.1 จ านวนหลกัสตูรทีม่กีารจดัการเรยีน
การสอนควบคู่กบัการท างาน (Work–Integrated 
Learning: WIL) หรอื ระบบสหกจิศกึษา (Co-
operative Education:Co-op) (ตวับ่งชีใ้หม่) 

ตวับ่งชี้ที่ 5.1 จ านวนหลกัสูตรที่มกีารจดัการเรยีน
การสอนควบคู่กบัการท างาน (Work–  Integrated 
Learning: WIL)  หรือ  ร ะบบสหกิจศึกษา (Co-
operative Education: Co-op) (ตวับ่งชีใ้หม่) 

ตวับ่งชี้ที่ 5.2 หลกัสูตรที่ได้รบัการขึน้ทะเบยีนการ
เผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตาม
กรอบคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
(TQR) (ตวับ่งชีใ้หม่) 

ตวับ่งชีท้ี ่5.2 อาจารยป์ระจ าทีม่คีุณวุฒปิรญิญาเอก 
(สกอ.ที ่1.2) 

ตวับ่งชีท้ี ่5.3 อาจารยป์ระจ าทีม่คีุณวุฒปิรญิญาเอก 
(ตวับ่งชีข้องสกอ.ที ่1.2 ระดบัสถาบนั) 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทาง
วชิาการ (สกอ.ที ่1.3) 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทาง
วชิาการ (ตวับ่งชีข้องสกอ.ที ่1.3 ระดบัสถาบนั) 

ตวับ่งชี้ที ่5.4 การบรหิารของสถาบนัเพื่อการก ากบั
ตดิตามผลลพัธต์ามพนัธก์ลุ่มสถาบนัและเอกลกัษณ์
ของสถาบนั (สกอ.ที ่5.1 ขอ้ 1 - 6) 

ตวับ่งชี้ที ่5.5 การบรหิารของสถาบนัเพื่อการก ากบั
ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจก ลุ่มสถาบันและ
เอกลกัษณ์ของสถาบนั (ตวับ่งชี้ของสกอ.ที่ 5.1 ขอ้ 
1 - 6 ระดบัสถาบนั) 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.5 ผลการบริหารงานของคณะและ
หน่วยงานเทยีบเท่า (ตวับ่งชีใ้หม่) 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.6 ผลการบริหารงานของคณะและ
หน่วยงานเทยีบเท่า (ตวับ่งชีใ้หม่) 

ตัวบ่งชี้ที่  5 .6 ระบบก ากับติดตามการประกัน
คุณภาพ ในระดบัอุดมศกึษา (ตวับ่งชีใ้หม่)   

ตัวบ่งชี้ที่  5 .7 ระบบก ากับติดตามการประกัน
คุณภาพ ในระดบัอุดมศกึษา (ตวับ่งชีใ้หม่) 
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3) ระดบัอำชีวศึกษำ ในปีการศกึษา 2562 มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์ไดม้กีารปรบัเกณฑใ์น
การประเมนิคุณภาพการศกึษาระดบัอาชวีศกึษา โดยใชเ้กณฑข์องส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา (สอศ.) ซึ่งมีการก าหนดกรอบแนวคิดการประเมินคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ที่สมัพนัธ์และเชื่อมโยงกับคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ที่ส่งผลต่อคุณภาพ
การศกึษาของสถานศกึษา 5 ด้าน  ประกอบด้วย ด้านผู้เรยีนและผู้ส าเรจ็การศกึษา จ านวน 8 
ข้อ ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน จ านวน 4 ข้อ ด้านครูผู้สอนและผู้บริหาร
สถานศกึษา จ านวน 5 ขอ้ ด้านการมสี่วนร่วม จ านวน 3 ขอ้ และด้านปัจจยัพื้นฐาน จ านวน 5 
ขอ้ ดงันี้ (มกส.5.6-1-6) 

ด้ำนท่ี 1 ด้ำนผู้เรียนและผู้ส ำเรจ็กำรศึกษำ หมายถงึ การประเมนิสมรรถนะ
ผูเ้รยีนและผูส้ าเรจ็การศกึษาอาชวีศกึษา ทีเ่ป็นผลมาจากการพฒันาคุณภาพทางวชิาการ ทกัษะ
และการประยุกตใ์ช ้คุณธรรม จรยิธรรมและคุณลกัษณะทีพ่งึประสงค ์ประกอบดว้ย การดแูลและ
แนะแนวผูเ้รยีน ผูเ้รยีนมคีุณลกัษณะทีพ่งึประสงค ์ผูเ้รยีนมสีมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการ
หรอืการประกอบอาชพีอสิระ ผลงานของผูเ้รยีนดา้นนวตักรรม สิง่ประดษิฐ์ งานสรา้งสรรค ์หรอื
งานวจิยั ผลการแข่งขนัทกัษะวิชาชีพ ผลการประเมนิมาตรฐานวชิาชีพ ผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดบัชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) และ การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จ
การศกึษา โดยในการประเมนิด้านผู้เรยีนและผู้ส าเรจ็การศกึษานัน้ ประกอบไปด้วย 8 ขอ้การ
ประเมนิ ดงันี้  

1.1 การดแูลและแนะแนวผูเ้รยีน 
1.2 ผูเ้รยีนมคีุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ 
1.3 ผูเ้รยีนมสีมรรถนะในการเป็นผูป้ระกอบการหรอืการประกอบอาชพีอสิระ 
1.4 ผลงานของผูเ้รยีนดา้นนวตักรรม สิง่ประดษิฐ ์งานสรา้งสรรค ์

หรอืงานวจิยั  
1.5 ผลการแขง่ขนัทกัษะวชิาชพี 
1.6 ผลการประเมนิ

มาตรฐานวชิาชพี  
1.7 ผลการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาตดิา้นอาชวีศกึษา (V-NET) 
1.8 การมงีานท าและศกึษาต่อของผูส้ าเรจ็การศกึษา 
ด้ำนท่ี 2 ด้ำนหลกัสูตรและกำรจดักำรเรียนกำรสอน คณะมกีารพฒันาหรอื

ปรบัปรุงหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ มีการพฒันาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ หรอืปรบัปรุงรายวชิา หรอืปรบัปรุงรายวชิาเดมิ หรอืก าหนดรายวชิาเพิม่เตมิและมี
การสง่เสรมิ สนบัสนุนใหค้รูจดัท าแผนการจดัการเรยีนรูสู้ก่ารปฏบิตัทิีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั และ
น าไปใช้ในการจดัการเรยีนการสอน อย่างมคีุณภาพ เพื่อพฒันาผู้เรยีนให้มคีุณลกัษณะและ
ทกัษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 โดยในการประเมนิด้านหลกัสูตรและการจดัการเรยีนการสอน

https://drive.google.com/file/d/1fKbzzqauNaXxBRgB3g774nC9jwPvoRd5/view?usp=sharing
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นัน้ ประกอบไปดว้ย 4 ขอ้การประเมนิ ดงันี้  
2.1 การพฒันาหลกัสตูรฐานสมรรถนะ   

2.1.1 การพฒันาหลกัสตูรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ 
2.1.2 การพฒันาหลกัสตูรฐานสมรรถนะ หรอืปรบัปรุงรายวชิา หรอื

ปรบัปรุงรายวชิาเดมิหรอืก าหนดรายวชิาเพิม่เตมิ 
2.2 การจดัการเรยีนรูสู้ก่ารปฏบิตัทิีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั  

2.2.1 คุณภาพของแผนการจดัการเรยีนรูสู้ก่ารปฏบิตั ิ
2.2.2 การจดัท าแผนการจดัการเรยีนรูสู้ก่ารปฏบิตัทิีเ่น้นผูเ้รยีนเป็น

ส าคญั และน าไปใชใ้นการจดัการเรยีน การสอน 
 ด้ำนท่ี 3 ด้ำนผู้สอนและผู้บริหำรคณะ  

ผูส้อน หมายถงึ บุคลากรวชิาชพีทีท่ าหน้าทีห่ลกัด้านการจดัการเรยีนการสอน 
และการสง่เสรมิการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนดว้ยวธิกีารต่างๆ ในคณะทัง้ของรฐัและเอกชน 

ผู้บรหิารคณะ หมายถึง บุคลากรวชิาชีพที่รบัผดิชอบในการบรหิารจดัการใน
คณะทัง้ของรฐัและเอกชนโดยในการประเมนิดา้นผูส้อนและผูบ้รหิารคณะนัน้ ประกอบไปดว้ย 5 
ขอ้การประเมนิ ดงันี้  
 3.1 ผูส้อน 

3.1.1 การจดัการเรยีนการสอน 
3.1.2 การบรหิารจดัการชัน้เรยีน 
3.1.3 การพฒันาตนเองและพฒันาวชิาชพี 

 3.2 ผูบ้รหิารคณะ 
  3.2.1 การบรหิารคณะแบบมสีว่นร่วม 
  3.2.2 การบรหิารจดัการระบบขอ้มูลสารสนเทศเพื่อการบรหิารจดัการ
คณะ 
 ด้ำนท่ี 4 ด้ำนกำรมีส่วนร่วม สถานประกอบการ บุคคล ชุมชน องคก์รต่าง ๆ 
มสี่วนร่วมกบัคณะในการจดัการเรยีนการสอน อาชวีศกึษาระบบทวภิาค ีมกีารระดมทรพัยากร
ในการจดัการเรยีนการสอน เพื่อยกระดบัและพฒันาคุณภาพคณะและส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนเป็นผู้มี
จติอาสาโดยใชว้ชิาชพีสรา้งประโยชน์ใหก้บัชุมชนและสงัคม โดยในการประเมนิด้านการมสี่วน
ร่วมนัน้ ประกอบไปดว้ย 3 ขอ้การประเมนิ ดงันี้  

4.1 การจดัการอาชวีศกึษาระบบทวภิาค ี
4.2 การระดมทรพัยากรเพือ่การจดัการเรยีนการสอน 
4.3 การบรกิารชุมชนและจติอาสา 
ด้ำนท่ี 5 ด้ำนปัจจยัพื้นฐำน ในการประเมนิดา้นปัจจยัพืน้ฐานนัน้ ประกอบไป

ดว้ย 5 ขอ้การประเมนิ ดงันี้  
5.1 อาคารสถานที ่หอ้งเรยีน หอ้งปฏบิตักิารโรงฝึกงาน หรอืงานฟารม์ 
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5.2 ระบบสาธารณูปโภคพืน้ฐาน 
5.3 แหล่งเรยีนรูแ้ละศูนยว์ทิยบรกิาร 
5.4 ระบบอนิเทอรเ์น็ตความเรว็สงู เพือ่การใชง้านดา้นสารสนเทศภายในคณะ 
5.5 การเขา้ถงึระบบอนิเตอรเ์น็ตความเรว็สงูเพือ่การจดัการเรยีนการสอนในชัน้

เรยีน 
 โดยผลการประเมนิคุณภาพการศกึษาภายใน ระดบัอาชวีศกึษา ในปีการศกึษา 2562 มี
ดงันี้  

หน่วยงำน คะแนน (ร้อยละ) ระดบัคณุภำพ 
คณะบรหิารศาสตร ์ 86.72 ยอดเยีย่ม 
คณะเทคโนโลยกีารเกษตร 77.06 ดเีลศิ 
คณะวศิวกรรมศาสตรแ์ละเทคโนโลยอีุตสาหกรร 81.89 ยอดเยีย่ม 

หมำยเหตุ    รอ้ยละ 80 ขึน้ไป         ระดบัคุณภาพ ยอดเยีย่ม 
  รอ้ยละ 70.00 – 79.99   ระดบัคุณภาพ  ดเีลศิ 
  รอ้ยละ 60.00 – 69.99 ระดบัคุณภาพ ด ี
  รอ้ยละ 50.00 – 59.99 ระดบัคุณภาพ ปานกลาง   
  น้อยกว่ารอ้ยละ 50.00  ระดบัคุณภาพ ก าลงัพฒันา 
 
ผลการประเมินตนเอง 

ผลการประเมิน 
ปีท่ีแล้ว 

เป้าหมาย คะแนนประเมินตนเอง 

บรรลุ 
เป้าหมาย 

 (✓,✗) 

เป้าหมาย 
ปีถดัไป 

3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน ✓ 5 คะแนน 

 
รายการหลกัฐาน 
หมำยเลข รำยกำรหลกัฐำน 

มกส.5.6-1-1 ค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการประกนัคุณภาพการศกึษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 

2562 

มกส.5.6-1-2 คู่มอืการประกนัคุณภาพการศกึษาภายใน ระดบัหลกัสูตร 

มกส.5.6-1-3 คู่มอืการประกนัคุณภาพการศกึษาภายใน ระดบัคณะ 

มกส.5.6-1-4 คู่มอืการประกนัคุณภาพการศกึษาภายใน ระดบัมหาวทิยาลยั 

มกส.5.6-1-5 คู่มอืการประกนัคุณภาพการศกึษาภายใน ระดบัหน่วยงานสนับสนุน 

https://drive.google.com/file/d/1p7bqLUgMY4KIK2lYy2hBzqqvf7RBZ2ER/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1I-MWgCEE1SXtj-7RU4j75tlV1hYFslJ4?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dpJnOV6Z-4xBFQ1TGsXx1Ai2JkmuP5lm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_WPThAXE8X7RhXkMc2Nfn1TSs398ABVM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1B7utEgMuKJPJ-Sug7tVy7vDe5oHvlwhT/view?usp=sharing
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มกส.5.6-1-6 คู่มอืการประกนัคุณภาพการศกึษาภายใน ระดบัอาชวีศกึษา 

มกส.5.6-1-7 ปฏทินิการด าเนินงานประกนัคุณภาพการศกึษาภายในระดบัอุดมศกึษา 

มกส.5.6-1-8 ปฏทินิการด าเนินงานประกนัคุณภาพการศกึษาภายในระดบัหน่วยงานสนบัสนุน 

มกส.5.6-1-9 ปฏทินิการด าเนินงานประกนัคุณภาพการศกึษาภายในระดบัอาชวีศกึษา 

มกส.5.6-1-10 ค าสัง่แต่งตัง้ผูก้ ากบัดแูล และผูจ้ดัเกบ็ขอ้มลูรายตวับ่งชี้ การประกนัคุณภาพ
การศกึษาระดบัมหาวทิยาลยั ประจ าปีการศกึษา 2562 

มกส.5.6-1-11 ผงับุคลากรงานประกนัคุณภาพการศกึษา ส านกัสง่เสรมิวชิาการและงานทะเบยีน 
มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์ 

มกส.5.6-2-1 สรุปมตยิ่อทีป่ระชุมสภาวชิาการมหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์ ครัง้ที ่10/2562  

มกส.5.6-2-2 สรุปมตยิ่อทีป่ระชุมสภามหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์ ครัง้ที ่10/2562 

มกส.5.6-2-3 แผนพฒันาคุณภาพมหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์ 

มกส.5.6-2-4 สรุปมตยิ่อทีป่ระชุมสภาวชิาการมหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์ ครัง้ที ่1/2563 

มกส.5.6-2-5 สรุปมตยิ่อทีป่ระชุมสภามหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์ ครัง้ที ่1/2563 

มกส.5.6-2-6 สรุปมตยิ่อทีป่ระชุมสภาวชิาการมหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์ ครัง้ที ่4/2563 

มกส.5.6-3-1 แผนปฏบิตัริาชการมหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

(ปรบัแผนกลางปีงบประมาณ) 

มกส.5.6-3-2 หน้าจอ ระบบ E-Document 

มกส.5.6-3-3 หน้าจอ ระบบ ESS  

มกส.5.6-5-1 แผนพฒันาคุณภาพ ประจ าปีการศกึษา 2562 

มกส.5.6-5-2 คู่มอืการประกนัคุณภาพการศกึษาภายใน ระดบัคณะ ประจ าปีการศกึษา 2561 

มกส.5.6-5-3 คู่มอืการประกนัคุณภาพการศกึษาภายใน ระดบัสถาบนั ประจ าปีการศกึษา 2561 

 
ผู้รบัผิดชอบ 

ผู้ก ากบัดแูลตวับ่งช้ี : 
1. รองอธกิารบดดีา้นวชิาการ การวจิยั 
การบรกิารวชิาการ และการประกนั
คุณภาพ และมาตรฐานการศกึษา 
2. ผูอ้ านวยการส านกัสง่เสรมิวชิาการ
และงานทะเบยีน 

ผู้จดัเกบ็รวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน : 
1. นางสุชาดา สุรางคก์ุล 
2. นางจริาภา นาครนิทร ์มาตรา 
3. นางถนอมรตัน์ มหาชยั 
4. นางสุภคัชร ีโคตรพฒัน์ 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1nPZbcMUBFXieQgb0ABNOERk6ncDa38Kn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RrXgewM3CxPI34ECU4SuOf--IWsm8NAI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1trPeFXWTLCtlmTg4OIjzJwWdw3ago2uQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fKbzzqauNaXxBRgB3g774nC9jwPvoRd5/view?usp=sharing
https://eqa.ksu.ac.th/?option=List&Menu=Main&type=37&id=37&to=%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3&
https://drive.google.com/file/d/1nDjIFbp4HFou4zzeRIpS-RiOawrYBhyg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10VOir994n9bWqgFTFF_hPD9DUFjvfwvN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17woTOm_79IsL9trSE-aHSoTvYH-a3jkm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14C-8-f4ZevKCB0ZnRI8aQrjCymqukV5C/view?usp=sharing
https://edoc.ksu.ac.th/
http://122.154.139.10/KSU/Registration/Account/Login.aspx?returnUrl=http://122.154.139.10/KSU/Registration/WebReportForm/StudyTimeTable/StudyTimeTableRptByInstructor.aspx
https://drive.google.com/file/d/17woTOm_79IsL9trSE-aHSoTvYH-a3jkm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1B-ODHz1YI21aJmmaWZ2vlWlgsGTshqdF/view?usp=sharing
http://www.plan.ksu.ac.th/wp-content/uploads/2020/08/%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%AA.5.4-1-3-%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B5-2563.pdf
https://drive.google.com/file/d/1tss1Cxgni36q2LhbJu7NwYbazzQddIfr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SGZnooXq2JH0SyG5ipJer-gSwxZYfwGy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QiqlSJGFoveQbvbAVG_jxfUhGzn3LLly/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1h4OVNvfRvyDME8QuWEJ0XOsC-woPzDuf/view?usp=sharing

