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บับได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2560 วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2560  
  

ส่วนท่ี 1 บทน ำ 
1.1 ช่ือหน่วยงำน ท่ีตัง้ และประวติัควำมเป็นมำโดยย่อ 

ช่ือหน่วยงำนและท่ีตัง้ 
มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ ์(พืน้ทีใ่นเมอืง) 
เลขที ่62/1 ถนนเกษตรสมบูรณ์ ต าบลกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดั

กาฬสนิธุ ์46000  โทรศพัท ์043-811128 08-64584360 โทรสาร 043-813070 
ประวติัควำมเป็นมำโดยย่อ 

มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์ จดัตัง้ขึน้ตามพระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์ พ.ศ. 
2558 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 132  ตอนที่  86ก เมื่อวนัที่ 8 กนัยายน 2558  ให้รวม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ตามกฎหมายว่าด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏ และมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน วทิยาเขตกาฬสนิธุ์ ตามกฎหมายว่าด้วยมหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราช
มงคลมาจดัตัง้เป็น“มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์” มฐีานะเป็นนิตบิุคคล และเป็นส่วนราชการตามกฎหมาย
ว่าดว้ยวธิกีารงบประมาณในสงักดัส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา กระทรวงศกึษาธกิาร ซึ่ง
การควบรวมมหาวิทยาลัยทัง้สองแห่งนี้ เป็นการปรับปรุงการด าเนินการและลดความซ ้าซ้อน
สถาบันอุดมศึกษาที่ตั ้งอยู่ ในจังหวัดเดียวกัน โดยให้บทบาทหน้าที่ ตามมาตรา 6 แห่ง
พระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยักาฬสนิธุ ์พ.ศ. 2558 ว่าดว้ย “ใหม้หาวทิยาลยัเป็นสถาบนัทางวชิาการ
ทีใ่หค้วามรู้และความช านาญในการปฏบิตัทิีเ่กี่ยวขอ้งกบัวชิาชพีและวชิาชพีชัน้สูง มวีตัถุประสงค์
เพื่อใหก้ารศกึษาและส่งเสรมิงานวจิยั เพื่อสรา้งและพฒันาองคค์วามรูแ้ละเทคโนโลย ีใหบ้รกิารทาง
วชิาการแก่ทอ้งถิน่และสงัคม ใหโ้อกาสทางการศกึษาแก่ประชาชน ทะนุบ ารุงศาสนา ศลิปวฒันธรรม 
และการกฬีา รวมทัง้สนับสนุนกจิกรรมของรฐัและท้องถิน่ และการมสี่วนร่วม ในการพฒันาชุมชน
และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม” ประวัติความเป็นมาทัง้สองสถาบันอุดมศึ กษาที่มาควบรวมเป็น 
“มหำวิทยำลยักำฬสินธุ์” พอสงัเขป ดงัต่อไปนี้  

 
ภำพท่ี 1 แสดงประวตัคิวามเป็นมาโดยย่อของมหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์ 



2 
 

บับได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2560 วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2560  
  

1.2 ปรชัญำ ปณิธำน วิสยัทศัน์ พนัธกิจของมหำวิทยำลยั 
 
ปรชัญำของมหำวิทยำลยั 

"ความรูส้รา้งคุณค่า  ภูมปัิญญาสรา้งสงัคม” 
 
ปณิธำนของมหำวิทยำลยั 

“สรา้งคนด ีมงีานท า ชีน้ าสงัคม” 
 
วิสยัทศัน์ของมหำวิทยำลยั 

  “มหาวทิยาลยัเพือ่การพฒันาทอ้งถิน่บนฐานความรูด้า้นวทิยาศาสตร ์สงัคมศาสตร ์
เทคโนโลย ีและนวตักรรมอนัดบั 1 ของประเทศภายในปี 2570” 

 
พนัธกิจของมหำวิทยำลยั 

1) ผลติบณัฑติให้มคีวามรูค้วามสามารถทางวชิาการและทกัษะในวชิาชพีรู้จกัคดิ
อย่างมเีหตุผลมคีุณธรรม จรยิธรรม และมคีวามใฝ่เรยีนรู ้

2) จดัการศึกษาทางด้านวิชาชีพทัง้ระดบัต ่ากว่าปรญิญาและระดบัปริญญาเพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการตลาดแรงงานและทศิทางการพฒันาประเทศ 

3) ส่งเสรมิการวจิยั การบรกิารวชิาการและวชิาชีพเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และ
เทคโนโลยทีีเ่ป็นประโยชน์ในการพฒันาศกัยภาพการผลติและบรกิารชุมชน สงัคมและประเทศ  

4) ทะนุบ ารุงศาสนา ศลิปวฒันธรรม สง่เสรมิและสนับสนุนการกฬีาและนันทนาการ 
 
อตัลกัษณ์บณัฑิตของมหำวิทยำลยั  

“อดทน  สูง้าน  เชีย่วชาญวชิาชพี” 
 
เอกลกัษณ์ของมหำวิทยำลยั 

มหาวทิยาลยัเพือ่การพฒันาทอ้งถิน่อย่างยัง่ยนื  
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1.3 โครงสร้ำงกำรบริหำรงำน 
โครงสรา้งส่วนราชการในมหาวิทยาลยักาฬสินธุ ์
 

1.4 รำยช่ือผู้บริหำรชุดปัจจบุนั 
 คณะกรรมกำรสภำมหำวิทยำลยักำฬสินธุ ์
นายกสภา ศาสตราจารยก์ติตคิุณ นพ.สุทธพิร จติตม์ติรภาพ 
อุปนายกสภา นายวนิัย  วทิยานุกูล 
กรรมการสภามหาวทิยาลยัผูท้รงคุณวุฒ ิ นายวนัชยั  รุจนวงศ ์
กรรมการสภามหาวทิยาลยัผูท้รงคุณวุฒ ิ นางวภิาจรยี ์ พุทธมลินิประทปี 
กรรมการสภามหาวทิยาลยัผูท้รงคุณวุฒ ิ ศาสตราจารยก์ติตคิุณ ดร.ไชยวฒัน์  ค ้าชู 
กรรมการสภามหาวทิยาลยัผูท้รงคุณวุฒ ิ ศาสตราจารย ์ดร.อภริฐั  ศริธิราธวิตัร 
กรรมการสภามหาวทิยาลยัผูท้รงคุณวุฒ ิ ศาสตราจารยพ์ศิษิฐจ์ าเนียร จวงตระกูล 
กรรมการสภามหาวทิยาลยัผูท้รงคุณวุฒ ิ ศาสตราจารย ์ดร.อลงกลด แทนออมทอง 
กรรมการสภามหาวทิยาลยัผูท้รงคุณวุฒ ิ รองศาสตราจารย ์ดร.ไว จามรมาน 
กรรมการสภามหาวทิยาลยัผูท้รงคุณวุฒ ิ นายจเร พนัธุเ์ปรื่อง 
กรรมการสภามหาวทิยาลยัผูท้รงคุณวุฒ ิ นายสทิธศิกัดิ ์ยนตต์ระกูล 

โครงสรา้งส่วนราชการใน 

มหาวิทยาลยักาฬสินธุ ์

ส่วนราชการที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ส่วนราชการระดบัคณะ 

1. คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

2. คณะบริหารศาสตร ์

3. คณะวิทยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยีสุขภาพ 

4. คณะวิศวกรรมศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

5.คณะศิลปศาสตร ์

6. คณะศึกษาศาสตรแ์ละ

นวตักรรมการศึกษา 

ส่วนราชการ ส านักงาน

อธิการบด ี

กองกลาง* 

กองนโยบายและแผน* 

กองกิจการนักศึกษา* 

1. ส านักส่งเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน 

2. สถาบนัวิจยัและพฒันา 
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กรรมการสภามหาวทิยาลยัผูท้รงคุณวุฒ ิ นายราชยั อศัเวศน์ 
กรรมการสภามหาวทิยาลยัผูท้รงคุณวุฒ ิ พลต ารวจตร ีมนตร ีจรลัพงศ์ 
กรรมการสภามหาวทิยาลยัผูท้รงคุณวุฒ ิ รองศาสตราจารย ์ดร.ศกัดิเ์ดช สงัคพฒัน์ 
กรรมการสภามหาวทิยาลยัผูท้รงคุณวุฒ ิ นางวณีา ภทัรประสทิธิ ์
กรรมการสภามหาวทิยาลยัผูท้รงคุณวุฒ ิ นางนันทยิา แสงโสภาพรรณ 
กรรมกำรสภำมหำวิทยำลยักำฬสินธุโ์ดยต ำแหน่ง 
กรรมการสภามหาวทิยาลยัโดยต าแหน่งอธกิารบด ี รองศาสตราจารยจ์ริะพนัธ ์ หว้ยแสน 
กรรมการสภามหาวทิยาลยัโดยต าแหน่งประธานสภา
คณาจารยแ์ละขา้ราชการ 

นายมนชาย  ภูวรกจิ 

กรรมกำรสภำมหำวิทยำลยักำฬสินธุจ์ำกผู้ด ำรงต ำแหน่งบริหำร 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ด ารงต าแหน่งรอง
อธกิารบด ี

รองศาสตราจารย ์ดร.สุพรรณ  สุดสนธิ ์

กรรมการสภามหาวทิยาลยัผูด้ ารงต าแหน่งคณบด ี ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.อ าภาศร ีพ่อคา้ 
กรรมการสภามหาวทิยาลยัผูด้ ารงต าแหน่งคณบด ี ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.นวลใจ  โคตรแสง 
กรรมการสภามหาวทิยาลยัผูด้ ารงต าแหน่งคณบด ี ผูช้่วยศาสตราจารยน์ฤชติ  แสนปากด ี
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ด า ร งต าแหน่ง
ผูอ้ านวยการสถาบนั 

ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.ปิยนันท ์ ชมนาวงั 

กรรมกำรสภำมหำวิทยำลยักำฬสินธุจ์ำกคณำจำรยป์ระจ ำ 
กรรมการสภามหาวทิยาลยัจากคณาจารยป์ระจ า นายคมกรชิ  อ่อนประสงค ์
กรรมการสภามหาวทิยาลยัจากคณาจารยป์ระจ า ผูช้่วยศาสตราจารยสุ์รสทิธิ ์พ่อคา้ 
กรรมการสภามหาวทิยาลยัจากคณาจารยป์ระจ า นายอุทยั  ธารพรศร ี
กรรมการสภามหาวทิยาลยัจากคณาจารยป์ระจ า นายธวชัชยั  เคหะบาล 
กรรมการสภามหาวทิยาลยัจากคณาจารยป์ระจ า นายโสภณ  มลูหา 
กรรมกำรสภำมหำวิทยำลยัจำกข้ำรำชกำรหรือพนักงำนในสถำบนัอดุมศึกษำซ่ึงมิใช่คณำจำรยป์ระจ ำ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากข้าราชการหรือ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งมิใช่คณาจารย์
ประจ า 

นายคารมย ์ เรอืงไชย 
 

เลขำนุกำรสภำมหำวิทยำลยั 
เลขานุการสภามหาวทิยาลยั ผูช้่วยศาสตราจารยศ์ศกิร  สุรมณี 

 
ผู้บริหำรมหำวิทยำลยักำฬสินธุ์ 

อธกิารบดมีหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์ รองศาสตราจารยจ์ริะพนัธ ์ หว้ยแสน 
รองอธกิารบดมีหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์ นายพฒันา  พึง่พนัธุ ์
รองอธกิารบดมีหาวทิยาลยักาฬสนิธุ ์ ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.สุขชยั  เจรญิไวยเจตน์ 
รองอธกิารบดมีหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์ รองศาสตราจารย ์ดร.สุพรรณ  สุดสนธิ ์
รองอธกิารบดมีหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์ ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.คมสนัทิ ์ ขจรปัญญาไพศาล  
รองอธกิารบดมีหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์ ผูช้่วยศาสตราจารยศ์ศกิร สุรมณี 
ผูช้่วยอธกิารบดมีหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์ นายอรรถพงษ์  ศริสุิวรรณ 
ผูช้่วยอธกิารบดมีหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์ ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.ชาญณรงค ์ ชมนาวงั 
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ผูช้่วยอธกิารบดมีหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์ ดร.ศกัดิเ์กษม  ปานะลาด 
ผูช้่วยอธกิารบดมีหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์ ดร.ลขิติ  ศริสินัตเิมธาคม 
ผูช้่วยอธกิารบดมีหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์ รองศาสตราจารย ์ดร.กตญัญ ูแกว้หานาม 
ผูช้่วยอธกิารบดมีหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์ ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.ศาสตรา  สหสัทศัน์ 
คณบดคีณะเทคโนโลยกีารเกษตร ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.กรีวชิญ์ เพชรจุล 
คณบดคีณะบรหิารศาสตร ์ ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.อ าภาศร ีพ่อคา้ 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สุขภาพ 

ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.นวลใจ  โคตรแสง 

คณบดคีณะศลิปศาสตร ์ ผูช้่วยศาสตราจารยน์ฤชติ  แสนปากด ี
คณบดีคณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

ผูช้่วยศาสตราจารยสุ์รนิทร ์พงษ์สกุล 

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรม
การศกึษา 

ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.อมร มะลาศร ี

รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการส านักงาน
อธกิารบด ี

นางปฏมิา บุษราคมั 

ส านักส่งเสรมิวชิาการและงานทะเบยีน ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.นิภา  นาสนิพรอ้ม 
สถาบนัวจิยัและพฒันา ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.ปิยนันท ์ ชมนาวงั 

 
1.5 จ ำนวนหลกัสูตรและจ ำนวนนักศึกษำ 
 จ ำนวนหลกัสูตร 

มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์ มหีน่วยงานภายในที่มหีน้าที่จดัการเรยีนการสอน รวม 6 คณะ 
ได้แก่  คณะเทคโนโลยกีารเกษตร คณะบรหิารศาสตร์ คณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม คณะคณะศลิปศาสตร ์ วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยสีุขภาพ และคณะศกึษาศาสตร์
และนวตักรรมการศกึษา โดยมหีลกัสตูรทีเ่ปิดสอนในระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สงู จ านวน 
13 หลกัสตูร ระดบัปรญิญาตร ีจ านวน 42 หลกัสตูร และหลกัสตูรปรญิญาโท จ านวน 7 หลกัสตูร 
ซึง่มรีายละเอยีดในแต่ละระดบัดงัต่อไปนี้  

 
ระดบัประกำศนียบตัรวิชำชีพชัน้สูง จ ำนวน 13 หลกัสูตร ไดแ้ก่ 

ท่ี ช่ือยอ่ประกำศนียบตัร
วิชำชีพชัน้สูง 

ช่ือหลกัสูตร/สำขำวิชำ 
สงักดัคณะ ลกัษณะ

หลกัสูตร* 
1 ปวส. สาขาวชิาประมง ประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สงู

สาขาวชิาประมง  
เทคโนโลยกีารเกษตร ภาษาไทย 

2 ปวส. สาขาวชิาสตัว
ศาสตร ์

ประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สงู
สาขาวชิาสตัวศาสตร ์

เทคโนโลยกีารเกษตร ภาษาไทย 

3 ปวส. สาขาวชิาพชื
ศาสตร ์

ประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สงู
สาขาวชิาพชืศาสตร ์

เทคโนโลยกีารเกษตร ภาษาไทย 
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ท่ี ช่ือยอ่ประกำศนียบตัร
วิชำชีพชัน้สูง 

ช่ือหลกัสูตร/สำขำวิชำ 
สงักดัคณะ ลกัษณะ

หลกัสูตร* 
4 ปวส. สาขาวชิา

เทคโนโลยกีารอาหาร 
ประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สงู
สาขาวชิาเทคโนโลยกีารอาหาร 

เทคโนโลยกีารเกษตร ภาษาไทย 

5 ปวส. สาขาวชิาเทคนิค
เครื่องกล 

ประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สงู
สาขาวชิาเทคนิคเครื่องกล 

วศิวกรรมศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยอีตุสาหกรรม  

ภาษาไทย 

6 ปวส. สาขาวชิาช่างกล
โรงงาน 

ประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สงู
สาขาวชิาช่างกลโรงงาน 

วศิวกรรมศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยอีตุสาหกรรม  

ภาษาไทย 

7 ปวส. สาขาวชิา
เทคโนโลยโีลจสิตกิส์
และการขนส่ง 

ประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สงู
สาขาวชิาเทคโนโลยโีลจสิตกิสแ์ละ
การขนส่ง 

วศิวกรรมศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยอีตุสาหกรรม  

ภาษาไทย 

8 ปวส. สาขาวชิาไฟฟ้า
ก าลงั 

ประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สงู
สาขาวชิาไฟฟ้าก าลงั 

วศิวกรรมศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยอีตุสาหกรรม  

ภาษาไทย 

9 ปวส. สาขาวชิา
เทคโนโลยคีอมพวิเตอร์
และระบบอตัโนมตั ิ

ประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สงู
สาขาวชิาเทคโนโลยคีอมพวิเตอรแ์ละ
ระบบอตัโนมตั ิ

วศิวกรรมศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยอีตุสาหกรรม  

ภาษาไทย 

10 ปวส. สาขาวชิาการ
จดัการทัว่ไป 

ประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สงู
สาขาวชิาการจดัการทัว่ไป 

บรหิารศาสตร ์ ภาษาไทย 

11 ปวส. สาขาวชิา
คอมพวิเตอรธ์ุรกจิ 

ประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สงู
สาขาวชิาคอมพวิเตอรธ์ุรกจิ 

บรหิารศาสตร ์ ภาษาไทย 

12 ปวส. สาขาวชิาการ
บญัช ี

ประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สงู
สาขาวชิาการบญัช ี

บรหิารศาสตร ์ ภาษาไทย 

13 ปวส. สาขาวชิา
การตลาด 

ประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สงู
สาขาวชิาการตลาด 

บรหิารศาสตร ์ ภาษาไทย 

 
ระดบัปริญญำตรี จ ำนวน 42 หลกัสูตร ดงันี้ 

ท่ี ช่ือปริญญำ ช่ือหลกัสูตร/สำขำวิชำ สงักดัคณะ ลกัษณะ
หลกัสูตร* 

1 ครุศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาการศกึษาปฐมวยั ศกึษาศาสตรแ์ละนวตักรรม
การศกึษา 

ภาษาไทย 

2 ครุศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาคอมพวิเตอร ์ ศกึษาศาสตรแ์ละนวตักรรม
การศกึษา 

ภาษาไทย 

3 ครุศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาวทิยาศาสตรท์ัว่ไป ศกึษาศาสตรแ์ละนวตักรรม
การศกึษา 

ภาษาไทย 

4 ครุศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาคณิตศาสตร ์ ศกึษาศาสตรแ์ละนวตักรรม
การศกึษา 

ภาษาไทย 

5 ครุศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาภาษาไทย ศกึษาศาสตรแ์ละนวตักรรม
การศกึษา 

ภาษาไทย 
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ท่ี ช่ือปริญญำ ช่ือหลกัสูตร/สำขำวิชำ สงักดัคณะ ลกัษณะ
หลกัสูตร* 

6 ครุศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาภาษาองักฤษ ศกึษาศาสตรแ์ละนวตักรรม
การศกึษา 

ภาษาไทย 

7 วทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศและ
ดจิทิลั 

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
สุขภาพ 

ภาษาไทย 

8 วทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
สิง่แวดลอ้ม 

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
สุขภาพ  

ภาษาไทย 

9 สาธาณสุขศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาการจดัการสุขภาพทอ้งถิน่และ
ชุมชน 

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
สุขภาพ  

ภาษาไทย 

10 บรหิารธุรกจิบณัฑติ สาขาวชิาการจดัการธุรกจิการคา้
สมยัใหม ่

บรหิารศาสตร ์ ภาษาไทย 

11 บรหิารธุรกจิบณัฑติ สาขาวชิาการตลาด บรหิารศาสตร ์ ภาษาไทย 

12 บรหิารธุรกจิบณัฑติ สาขาวชิาการจดัการ บรหิารศาสตร ์ ภาษาไทย 

13 บรหิารธุรกจิบณัฑติ สาขาวชิาการจดัการทัว่ไป บรหิารศาสตร ์ ภาษาไทย 

14 บรหิารธุรกจิบณัฑติ สาขาวชิาระบบสารสนเทศทาง
คอมพวิเตอร ์

บรหิารศาสตร ์ ภาษาไทย 

15 บรหิารธุรกจิบณัฑติ สาขาวชิาคอมพวิเตอรธ์ุรกจิ บรหิารศาสตร ์ ภาษาไทย 

16 บญัชบีณัฑติ  บรหิารศาสตร ์ ภาษาไทย 

17 นิตศิาสตรบณัฑติ  ศลิปศาสตร ์ ภาษาไทย 

18 รฐัศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาการเมอืงการปกครอง ศลิปศาสตร ์ ภาษาไทย 

19 รฐัประศาสนศาสตรบณัฑติ สาขาวชิารฐัประศาสนศาสตร ์ ศลิปศาสตร ์ ภาษาไทย 

20 นิเทศศาสตรบณัฑติ สาขาวชิานิเทศศาสตร ์ ศลิปศาสตร ์ ภาษาไทย 

21 ศลิปศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาภาษาองักฤษ ศลิปศาสตร ์ ภาษาไทย 

22 ศลิปศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาภาษาจนีธุรกจิ ศลิปศาสตร ์ ภาษาไทย 

23 ศลิปศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาการท่องเทีย่ว ศลิปศาสตร ์ ภาษาไทย 

24 ศลิปศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาภาษองักฤษเพื่อการสื่อสาร
สากล 

ศลิปศาสตร ์ ภาษาไทย 

25 ศลิปศาสตรบณัฑติ สาขาวชิานวตักรรมเพื่อการพฒันา
ทอ้งถิน่ 

ศลิปศาสตร ์ ภาษาไทย 

26 ศลิปศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาการจดัการทางวฒันธรรม ศลิปศาสตร ์ ภาษาไทย 



8 
 

  
 

ท่ี ช่ือปริญญำ ช่ือหลกัสูตร/สำขำวิชำ สงักดัคณะ ลกัษณะ
หลกัสูตร* 

27 วทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาพชืศาสตร ์ เทคโนโลยกีารเกษตร ภาษาไทย 

28 วทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาสตัวศาสตร ์ เทคโนโลยกีารเกษตร ภาษาไทย 

29 วทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาเทคโนโลยชีวีภาพทาง
การเกษตร 

เทคโนโลยกีารเกษตร ภาษาไทย 

30 วทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาประมง เทคโนโลยกีารเกษตร ภาษาไทย 

31 วทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาเทคนิคการสตัวแพทย ์ เทคโนโลยกีารเกษตร ภาษาไทย 

32 วทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาวทิยศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
การอาหาร 

เทคโนโลยกีารเกษตร ภาษาไทย 

33 วทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาเทคโนโลยกีารอาหาร 
  - แขนงวชิาเทคโนโลยอีาหารและการ
ประกอบอาหาร 
  - แขนงวชิาโภชนาการและการ
ก าหนดอาหาร 

เทคโนโลยกีารเกษตร ภาษาไทย 

34 วทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิานวตักรรมเกษตร เทคโนโลยกีารเกษตร ภาษาไทย 

35 วทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาเครื่องจกัรกลเกษตร วศิวกรรมศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยอีตุสาหกรรม  

ภาษาไทย 

36 วศิวกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาวศิวกรรมโลจสิตกิส ์ วศิวกรรมศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยอีตุสาหกรรม  

ภาษาไทย 

37 วศิวกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาวศิวกรรมเครื่องกล วศิวกรรมศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยอีตุสาหกรรม  

ภาษาไทย 

38 วศิวกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพวิเตอรแ์ละ
ระบบอตัโนมตั ิ

วศิวกรรมศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยอีตุสาหกรรม  

ภาษาไทย 

39 วศิวกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการและ
ระบบอตัโนมตั ิ

วศิวกรรมศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยอีตุสาหกรรม  

ภาษาไทย 

40 สถาปัตยกรรมศาสตร
บณัฑติ 

สาขาวชิาการออกแบบอุตสาหกรรม วศิวกรรมศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยอีตุสาหกรรม  

ภาษาไทย 

41 อุตสาหกรรมศาตรบณัฑติ สาขวชิาเทคโนโลยเีครื่องกล (ต่อเนื่อง) วศิวกรรมศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยอีตุสาหกรรม  

ภาษาไทย 

42 อุตสาหกรรมศาตรบณัฑติ สาขาวชิาเทคโนโลยอีุตสาหการ 
(ต่อเนื่อง) 

วศิวกรรมศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยอีตุสาหกรรม  

ภาษาไทย 
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ระดบัปริญญำโท จ ำนวน 7 หลกัสูตร ดงันี้ 
ท่ี ช่ือปริญญำ ช่ือหลกัสูตร/สำขำวิชำ สงักดัคณะ ลกัษณะ

หลกัสูตร* 
1 ครุศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาการบรหิารการศกึษา ศกึษาศาสตรแ์ละนวตักรรม

การศกึษา 
ภาษาไทย 

2 วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาการจดัการอนามยั
สิง่แวดลอ้มและสุขภาพชมุชน 

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
สุขภาพ  

ภาษาไทย 

3 สาธาณสุขศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาการจดัการสุขภาพทอ้งถิน่
และชุมชน 

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
สุขภาพ  

ภาษาไทย 

4 บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ สาขาวชิาการจดัการส าหรบัการเป็น
ผูป้ระกอบการ 

บรหิารศาสตร ์ ภาษาไทย 

5 วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาเทคโนโลยกีารผลติสตัว ์ เทคโนโลยกีารเกษตร ภาษาไทย 
6 วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาเทคโนโลยชีวีภาพ เทคโนโลยกีารเกษตร ภาษาไทย 

7 วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาเทคโนโลยกีารเกษตร เทคโนโลยกีารเกษตร ภาษาไทย 

 
จ ำนวนนักศึกษำ 
ในปีการศกึษา 2562 มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์มจี านวนนกัศกึษาทัง้หมด 3,972 คน โดยมี

นักศกึษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สูงจ านวน 393 คน ระดบัปรญิญาตร ีจ านวน 3,478 
คน และระดบัปรญิญาโท จ านวน 101 คน ซึง่มรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้  

 

ท่ี ช่ือหลกัสูตร/สำขำวิชำ 

จ ำนวนนักศึกษำปี
กำรศึกษำ 2562 รวม  

ภำคปกติ ภำคพิเศษ 

คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร 

ระดบัประกำศนียบตัรวิชำชีพชัน้สูง 

1 สาขาวชิาสตัวศาสตร ์ 32 - 32 

2 สาขาวชิาพชืศาสตร ์ 17 - 17 

3 สาขาวชิาเทคโนโลยกีารอาหาร 15 - 15 

4 สาขาวชิาประมง 11 - 11 

ระดบัปริญญำตรี 

ระดบัปริญญำตรี หลกัสูตร 4 ปี 

หลกัสูตรวิทยำศำสตรบณัฑิต (วท.บ.) 

1 สาขาวชิาพชืศาสตร ์ 54 - 54 

2 สาขาวชิาสตัวศาสตร ์ 32 - 32 
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ท่ี ช่ือหลกัสูตร/สำขำวิชำ 

จ ำนวนนักศึกษำปี
กำรศึกษำ 2562 รวม  

ภำคปกติ ภำคพิเศษ 

3 สาขาวชิาประมง 16 - 16 

4 สาขาวชิาเทคโนโลยชีวีภาพทางการเกษตร 5 - 5 

5 สาขาวชิาเทคโนโลยกีารอาหาร 24 - 24 

6 สาขาวชิาเทคนิคการสตัวแพทย ์ 21 - 21 

ระดบัปริญญำตรี หลกัสูตร 2 ปี เทียบโอนรำยวิชำ 

หลกัสูตรวิทยำศำสตรบณัฑิต (วท.บ.) 

1 สาขาวชิาพชืศาสตร ์ 45 - 45 

2 สาขาวชิาสตัวศาสตร ์ 49 - 49 

3 สาขาวชิาประมง 21 - 21 

4 สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร 10 - 10 

ระดบัปริญญำโท 

หลกัสูตรวิทยำศำสตรมหำบณัฑิต (วท.ม.) 

1 สาขาวชิาเทคโนโลยกีารผลติสตัว์ 3 - 3 

2 สาขาวชิาเทคโนโลยชีวีภาพ 4 - 4 

3 สาขาวชิาเทคโนโลยกีารเกษตร 18 - 18 

คณะบริหำรศำสตร ์

ระดบัประกำศนียบตัรวิชำชีพชัน้สูง 

1 สาขาวชิาการจดัการทัว่ไป 44 - 44 

2 สาขาวชิาการตลาด 13 - 13 

3 สาขาวชิาการบญัช ี 87 - 87 

4 สาขาวชิาคอมพวิเตอรธ์ุรกจิ 36 - 36 

ระดบัปริญญำตรี  

ระดบัปริญญำตรี หลกัสูตร 4 ปี 

หลกัสูตรบริหำรธรุกิจบณัฑิต (บธ.บ.) 

1 สาขาวชิาคอมพวิเตอรธ์ุรกจิ 24 - 24 

2 สาขาวชิาการจดัการ 43 - 43 

3 สาขาวชิาการจดัการธุรกจิคา้สมยัใหม่ 67 - 67 

4 สาขาวชิาการตลาด 11 - 11 
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ท่ี ช่ือหลกัสูตร/สำขำวิชำ 

จ ำนวนนักศึกษำปี
กำรศึกษำ 2562 รวม  

ภำคปกติ ภำคพิเศษ 

5 สาขาวชิาระบบสารสนเทศทางคอมพวิเตอร ์ 40 - 40 

6 สาขาวชิาการจดัการทัว่ไป 3 - 3 

หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต (บช.บ.) 

1 บญัชบีณัฑติ 90 - 90 

ระดบัปริญญำตรี หลกัสูตร 2 ปี เทียบโอนรำยวิชำ 

หลกัสูตรบริหำรธรุกิจบณัฑิต (บธ.บ.) 

1 สาขาวชิาการจดัการ 72 24 96 

2 สาขาวชิาการตลาด 3 - 3 

3 สาขาวชิาระบบสารสนเทศทางคอมพวิเตอร ์ 34 - 34 

หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต (บช.บ.) 

4 บญัชบีณัฑติ 121 12 133 

ระดบัปริญญำโท 

หลกัสูตรบริหำรธรุกิจมหำบณัฑิต (บธ.ม.) 

1 สาขาวชิาการจดัการส าหรบัการเป็นผูป้ระกอบการ 17 - 17 

คณะวิศวกรรมศำสตรแ์ละเทคโนโลยีอตุสำหกรรม 

ระดบัประกำศนียบตัรวิชำชีพชัน้สูง 

1 สาขาวชิาช่างกลโรงงาน 67 - 67 

2 สาขาวชิาเทคนิคเครื่องกล 50 - 50 

3 สาขาวชิาเทคโนโลยคีอมพวิเตอรแ์ละระบบอตัโนมตั ิ 8 - 8 

4 สาขาวชิาเทคโนโลยโีลจสิตกิสแ์ละการขนส่ง 2 - 2 

5 สาขาวชิาไฟฟ้าก าลงั 11 - 11 

ระดบัปริญญำตรี  

ระดบัปริญญำตรี หลกัสูตร 4 ปี 

หลกัสูตรวิศวกรรมศำสตรบณัฑิต (วศ.บ.) 

1 สาขาวชิาวศิวกรรมเครื่องกล 57 - 57 

2 สาขาวชิาวศิวกรรมโลจสิตกิส ์ 70 - 70 

3 สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการและระบบอตัโนมตั ิ 1 - 1 

4 สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพวิเตอรแ์ละระบบอตัโนมตั ิ 6 - 6 
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ท่ี ช่ือหลกัสูตร/สำขำวิชำ 

จ ำนวนนักศึกษำปี
กำรศึกษำ 2562 รวม  

ภำคปกติ ภำคพิเศษ 

หลกัสูตรวิทยำศำสตรบณัฑิต (วท.บ.) 

1 สาขาวชิาเครื่องจกัรกลเกษตร 15 - 15 

หลกัสูตรสถำปัตยกรรมศำสตรบณัฑิต (สถ.บ.) 

1 สาขาวชิาการออกแบบอุตสาหกรรม 14 - 14 

ระดบัปริญญำตรี หลกัสูตร 2-3 ปี เทียบโอนรำยวิชำ/ต่อเน่ือง 

หลกัสูตรอตุสำหกรรมศำสตรบณัฑิต (อส.บ.) 

1 สาขาวชิาเทคโนโลยอีุตสาหการ 56 - 56 

2 สาขาวชิาเทคโนโลยเีครื่องกล 40 - 40 

หลกัสูตรวิทยำศำสตรบณัฑิต (วท.บ.) 

1 สาขาวชิาเครื่องจกัรกลเกษตร 9 - 9 

หลกัสูตรวิศวกรรมศำสตรบณัฑิต (วศ.บ.) 

1 สาขาวชิาวศิวกรรมเครื่องกล 36 - 36 

คณะศิลปศำสตร ์

ระดบัปริญญำตรี 

หลกัสูตรศิลปศำสตรบณัฑิต (ศศ.บ.) 

1 สาขาวชิาภาษาองักฤษ 51 - 51 

2 สาขาวชิาการจดัการทางวฒันธรรม 3 - 3 

3 สาขาวชิานวตักรรมเพื่อการพฒันาทอ้งถิน่ 30 - 30 

4 สาขาวชิาภาษาจนีธุรกจิ 14 - 14 

5 สาขาวชิาภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสารสากล 45 - 45 

6 สาขาวชิาการท่องเทีย่ว 38 - 38 

หลกัสูตรรฐัประศำสนศำสตรบณัฑิต (รป.บ.) 

1 สาขาวชิารฐัประศาสนศาสตร ์       

  - กลุ่มวชิารฐัประศาสนศาสตร ์ 63 11 74 

  - กลุ่มวชิาการปกครองทอ้งถิน่ 19 5 24 

  - กลุ่มวชิาอาชญวทิยาและการบรหิารงานต ารวจ 5 1 6 

หลกัสูตรนิติศำสตรบณัฑิต (น.บ.) 

1 นิตศิาสตร ์ 58 8 66 
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ท่ี ช่ือหลกัสูตร/สำขำวิชำ 

จ ำนวนนักศึกษำปี
กำรศึกษำ 2562 รวม  

ภำคปกติ ภำคพิเศษ 

หลกัสูตรรฐัศำสตรบณัฑิต (ร.บ.) 

1 สาขาวชิาการเมอืงการปกครอง 115 14 129 

หลกัสูตรนิเทศศำสตรบณัฑิต (นศ.บ.) 

1 สาขาวชิานิเทศศาสตร ์ 17 - 17 

คณะวิทยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยีสุขภำพ 

ระดบัปริญญำตรี 

หลกัสูตรวิทยำศำสตรบณัฑิต (วท.บ.) 

1 สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศและดจิทิลั 9 - 9 

2 สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยสีิง่แวดลอ้ม 45 - 45 

3 สาขาวชิาวทิยาการคอมพวิเตอร ์ 7 - 7 

หลกัสูตรสำธำรณสุขศำสตรบณัฑิต (ส.บ.) 

1 สาขาวชิาการจดัการสุขภาพทอ้งถิน่และชมุชน 231 - 231 

ระดบัปริญญำโท 

หลกัสูตรวิทยำศำสตรมหำบณัฑิต (วท.ม.) 

1 สาขาวชิาการจดัการอนามยัสิง่แวดลอ้มและสุขภาพชมุชน 7 - 7 

หลกัสูตรสำธำรณสุขศำสตรมหำบณัฑิต (ส.ม.) 

1 สาขาวชิาการจดัการสุขภาพทอ้งถิน่และชมุชน 9 - 9 

คณะศึกษำศำสตรแ์ละนวตักรรมกำรศึกษำ 

ระดบัปริญญำตรี 

หลกัสูตรครศุำสตรบณัฑิต (ค.บ.) 

1 สาขาวชิาคอมพวิเตอร ์ 162 - 162 

2 สาขาวชิาการศกึษาปฐมวยั 309 - 309 

3 สาขาวชิาคณิตศาสตร ์ 288 - 288 

4 สาขาวชิาภาษาไทย 298 - 298 

5 สาขาวชิาภาษาองักฤษ 265 - 265 

6 สาขาวชิาวทิยาศาสตรท์ัว่ไป 242 - 242 

ระดบัปริญญำโท 

หลกัสูตรครศุำสตรมหำบณัฑิต (ค.ม.) 

1 สาขาวชิาการบรหิารการศกึษา 43 - 43 
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ท่ี ช่ือหลกัสูตร/สำขำวิชำ 

จ ำนวนนักศึกษำปี
กำรศึกษำ 2562 รวม  

ภำคปกติ ภำคพิเศษ 

รวมจ ำนวนนักศึกษำทัง้ส้ิน 3,894 75 3,969 

 
1.6 จ ำนวนอำจำรยแ์ละบุคลำกร 

มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์ มบีุคลากรรวมทัง้สิ้น 554 คน โดยจ าแนกตามลกัษณะงานที่
ปฏบิตั ิแบ่งเป็นบุคลากรทีป่ฏบิตัหิน้าทีด่า้นการสอน/การวจิยั จ านวน 299 คน และปฏบิตัหิน้าที่
สายสนบัสนุนจ านวน 255 คน ซึง่มรีายละเอยีด ดงัต่อไปนี้  

ตารางแสดงจ านวนบุคลากรสายวชิาการแยกตามคุณวุฒ ิประจ าปีการศกึษา 2562 

หน่วยงำน 

วฒิุปริญญำเอก วฒิุปริญญำโท วฒิุปริญญำตรี 
อำจำรย ์
ประจ ำ  
(รวมลำ 
ศึกษำต่อ) 

อำจำรย์
ประจ ำ 
(ไม่รวม
ลำศึกษำ
ต่อ) 

ขรก. พม. ลจ. ขรก. พม. ลจ. ขรก. พม. ลจ. 

คณะเทคโนโลย ี
 การเกษตร 

11 23 0 8 11 0 2 0 0 55 55 

คณะบรหิารศาสตร ์ 3 8 0 6 24.5 3 0 0 0 44.5 44.5 

คณะวศิวกรรมศาสตรฯ์ 2 11 0 5 33.5 0 0 0 0 51.5 48.5 
คณะศลิปศาสตร ์ 3 9 0 5 33 4 0 0 1 55 55 
คณะวทิยาศาสตรฯ์ 1 24 0 0 21 0 0 0 0 46 46 
คณะศกึษาศาสตรฯ์ 6 8 1 1 23 10 0 0 0 47 47 

ผลรวมทัง้หมด 110 186 3 299 296         
หมำยเหตุ (ขรก.) คอื ขา้ราชการ (พม.) คอื พนักงานมหาวทิยาลยั (ลจ.) คอื ลูกจา้งชัว่คราว 

 
ตารางแสดงจ านวนบุคลากรสายวชิาการแยกตามต าแหน่งทางวชิาการ (รวมลาศกึษาต่อ) 

ประจ าปีการศกึษา 2562 

สงักดั ช่ือต ำแหน่ง เอก โท ตรี 
ผลรวม
ทัง้หมด 

คณะเทคโนโลยกีารเกษตร 
อาจารย ์ 23 16 2 41 

ผูช้่วยศาสตราจารย ์ 11 2 0 13 
รองศาสตราจารย ์ 0 1 0 1 

คณะบรหิารศาสตร ์
อาจารย ์ 7 21.5 0 28.5 
ผูช้่วยศาสตราจารย ์ 4 12 0 16 
รองศาสตราจารย ์ 0 0 0 0 
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สงักดั ช่ือต ำแหน่ง เอก โท ตรี 
ผลรวม
ทัง้หมด 

คณะวศิวกรรมศาสตรแ์ละ 
เทคโนโลยอีตุสาหกรรม 

อาจารย ์ 9 33.5 0 43.5 
ผูช้่วยศาสตราจารย ์ 3 5 0 7 
รองศาสตราจารย ์ 1 0 0 1 

คณะศลิปศาสตร ์
อาจารย ์ 6 32 1 39 
ผูช้่วยศาสตราจารย ์ 4 10 0 14 
รองศาสตราจารย ์ 2 0 0 2 

คณะศกึษาศาสตรแ์ละ 
นวตักรรมการศกึษา 

อาจารย ์ 8 29 0 37 
ผูช้่วยศาสตราจารย ์ 7 3 0 10 
รองศาสตราจารย ์ 0 0 0 0 

คณะวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยสุีขภาพ 

อาจารย ์ 13 18 0 31 
ผูช้่วยศาสตราจารย ์ 12 3 0 15 
รองศาสตราจารย ์ 0 0 0 0 

ผลรวมทัง้หมด 110 186 3 299 

 หมำยเหตุ การนบัอาจารยป์ระจ าและนกัวจิยั ใหน้บัระยะเวลาการท างานส าหรบั
อาจารยท์ีบ่รรจุใหม่ ในปีทีป่ระเมนิ ดงันี้  9 เดอืนขึน้ไป    คดิเป็น  1  คน  

   6 – 8 เดอืน   คดิเป็น  0.5 คน 
น้อยกว่า 6 เดอืน  ไม่สามารถน ามานบัได้ 

 

ตำรำงจ ำนวนบุคลำกรสำยสนับสนุน 

ท่ี สงักดั จ ำนวน (คน) 
1 ส านักงานอธกิารบด ี 117 

2 หน่วยงานขึน้ตรงต่ออธกิารบด ี 10 

3 คณะเทคโนโลยกีารเกษตร 21 

4 คณะบรหิารศาสตร ์ 12 

5 คณะวศิวกรรมศาสตรแ์ละเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 10 

6 คณะศลิปศาสตร ์ 10 

ท่ี สงักดั จ ำนวน (คน) 
7 คณะศกึษาศาสตรแ์ละนวตักรรมการศกึษา 10 

8 คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยสุีขภาพ 13 

9 ส านักส่งเสรมิวชิาการและงานทะเบยีน 24 

10 สถาบนัวจิยัและพฒันา 28 

ผลรวมทัง้หมด 255 
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1.7 ข้อมูลพื้นฐำนโดยย่อเก่ียวกบังบประมำณและอำคำรสถำนท่ี 
งบประมำณ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต้นปีงบประมาณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้รับจัดสรร

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งบประมาณแผ่นดิน) ตามหลกัเกณฑ์และ
เงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน ภายใต้แผนงาน
บุคลากรภาครฐั แผนงานพืน้ฐานด้านการพฒันาและเสรมิสร้างศกัยภาพทรพัยากรมนุษย ์แผนงาน
ยุทธศาสตรก์ารวจิยัและพฒันานวตักรรม แผนงานยุทธศาสตรเ์กษตรสรา้งมลูค่า แผนงานบูรณาการ
พฒันาพื้นที่ระดบัภาค จ านวน 137,545,781 บาท และในเดอืน มนีาคม พ.ศ. 2563 ได้รบัจดัสรร
งบประมาณเพิ่มเติมตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
จ านวน 265,905,719 บาท  รวมเป็นเงนิงบประมาณ จ านวน 403,451,500 บาท  (สีร่อ้ยสามล้านสี่
แสนห้าหมื่นหนึ่งพนัห้าร้อยบาทถ้วน) นอกจากนี้ยงัมใีนงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัยใน
ปีงบประมาณ 2563 จ านวน 73,307,670 บาท ซึ่งงบประมาณมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ทัง้ในส่วนของงบประมาณรายจ่ายและรายได้ รวมเป็นเงนิงบประมาณ
จ านวน  476,659,170 บาท โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้  
 

งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณของมหำวิทยำลยักำฬสินธุ์ พ.ศ.2562 
พลำงไปก่อน และ งบประมำณเพ่ิมเติมตำม พ.ศ. 2563 

แผนงำน/ผลผลิต/โครงกำร งบฯ ปี 2562  
พลำงไป
ก่อน 

งบฯ ปี 2563 
เพ่ิมเติม 

งบฯ  ปี 2563 

รวมทัง้ส้ิน 137,545,781 265,905,719 403,451,500 
แผนงำนบุคลำกรภำครฐับุคลำกรภำครฐั 104,611,881 129,127,519 233,739,400 
แผนงำนพ้ืนฐำนด้ำนกำรพฒันำและเสริมสร้ำงศกัยภำพทรพัยำกรมนุษย ์ 28,044,700 87,927,200 115,971,900 

ผลผลติ : ผูส้ าเรจ็การศกึษาดา้นสงัคมศาสตร ์ 3,852,900 38,788,200 42,641,100 
ผลผลติ : ผูส้ าเรจ็การศกึษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี 19,430,800 45,151,600 64,582,400 
ผลผลติ : ผูส้ าเรจ็การศกึษาดา้นวทิยาศาสตรส์ุขภาพ 2,802,100 2,802,000 5,604,100 
ผลผลติ : ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ 923,700 923,700 1,847,400 
ผลผลติ : ผลงานท านุบ ารุงศลิปวฒันธรรม 1,035,200 261,700 1,296,900 

แผนงำนยุทธศำสตรก์ำรวิจยัและพฒันำนวตักรรม - 8,795,000 8,795,000 
แผนงำน/ผลผลิต/โครงกำร งบฯ ปี 2562  

พลำงไป
ก่อน 

งบฯ ปี 2563 
เพ่ิมเติม 

งบฯ  ปี 2563 

โครงการ :  โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่การพฒันาสงัคมและ
สิง่แวดลอ้ม 

- 4,861,000 4,861,000 

โครงการ :  โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่การสรา้งองคค์วามรูพ้ ืน้ฐาน
ของประเทศ 

- 226,000 226,000 

โครงการ :  โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่สรา้งความมัง่คัง่ทาง
เศรษฐกจิ 

- 3,708,000 3,708,000 

แผนงำนยุทธศำสตรเ์กษตรสร้ำงมูลค่ำ 4,889,200 12,669,600 17,558,800 
โครงการ :  โครงการศูนยว์จิยัและพฒันาเกษตรอจัฉรยิะ (Smart Farm) - 3,803,800 3,803,800 
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โครงการ :  โครงการศูนยค์วามเป็นเลศิดา้นสิง่ทอพืน้บา้น แพรวากาฬสนิธุ์ 4,889,200 8,865,800 13,755,000 
แผนงำนบูรณำกำรพฒันำพื้นท่ีระดบัภำค - 27,386,400 27,386,400 

โครงการ : โครงการเพิม่ศกัยภาพการผลติโคเนื้อและโคนมคุณภาพสงู 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

- 21,386,400 21,386,400 

โครงการ :  โครงการพฒันานวตักรรมเพื่อการพฒันาภาค - 6,000,000 6,000,000 

 
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 (ปรบัแผนกลำงปีงบประมำณ) 

จ ำแนกตำมแหล่งงบประมำณ และแผนงำน 

รำยกำร 
 งบประมำณ 
เงินแผ่นดิน

(บำท) 

งบประมำณ 
เงินรำยได้
(บำท) 

รวม 
งบประมำณ

(บำท) 

ร้อยละ 
กำรจดัสรร 

1. แผนงำนบุคลำกรภำครฐั 233,739,400 24,518,710 258,258,110 54.17 
2. แผนงำนพื้นฐำน 115,971,900 39,389,680 155,361,580 32.59 

ผลผลติ ที ่1 :  ผูส้ าเรจ็การศกึษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลย ี

64,582,400 13,203,340 77,785,740 16.32 

ผลผลติ ที ่2 :  ผูส้ าเรจ็การศกึษาดา้นวทิยาศาสตรส์ขุภาพ 5,604,100 227,120 5,831,220 1.22 
ผลผลติ ที ่3 :  ผูส้ าเรจ็การศกึษาดา้นสงัคมศาสตร ์ 42,641,100 25,666,220 68,307,320 14.33 
ผลผลติ ที ่4 :  ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ 1,847,400 268,000 2,115,400 0.44 
ผลผลติ ที ่5 :  ผลงานท านุบ ารุงศลิปวฒันธรรม 1,296,900 25,000 1,321,900 0.28 

3. แผนงำนบูรณำกำร 27,386,400 - 27,386,400 5.74 
แผนงานบูรณาการพฒันาพืน้ทีร่ะดบัภาค 27,386,400 - 27,386,400 5.74 

4. แผนงำนยุทธศำสตร ์ 26,353,800 110,000 26,463,800 5.55 
แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันาการศกึษาเพื่อความยัง่ยนื 17,558,800 - 17,558,800 3.68 
แผนงานยุทธศาสตรก์ารวจิยัและพฒันานวตักรรม 8,795,000 110,000 8,905,000 1.87 

5. เงินสะสม หลงัหกัสมทบมหำวิทยำลยั 
 

1,490,670 1,490,670 0.31 
6. เงินงบกลำง หลงัหกัสมทบมหำวิทยำลยั 

 
7,798,610 7,798,610 1.64 

รวมประมำณกำรรำยจ่ำย 403,451,500 73,307,670 476,759,170 100.00 
ร้อยละกำรจดัสรร 84.62 15.38 100.00 

 

 

 
ภาพที ่2 แสดงงบประมาณทีไ่ดร้บัจดัสรรปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563  

(รวมงบประมาณแผ่นดนิและงบประมาณเงนิรายได ้ปรบัแผนกลางปีงบประมาณ) 

517,848,390.00 523,068,960.00

476,759,170

440,000,000.00

460,000,000.00

480,000,000.00

500,000,000.00

520,000,000.00

540,000,000.00

ปีงปม.2561 ปีงปม.2562 ปีงปม.2563

ปีงปม.2561 ปีงปม.2562 ปีงปม.2563
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     งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 (ปรบัแผนกลำงปีงบประมำณ) 
จ ำแนกตำมแหล่งงบประมำณ และประเภทงบรำยจ่ำย 

ประเภทงบรำยจ่ำย  
 งบประมำณเงิน

แผ่นดิน 

 งบประมำณเงิน
รำยได้ (ปรบัแผน

กลำงปี) 
รวมงบประมำณ ร้อยละกำร

จดัสรร 
 (บำท)   (บำท) (บำท) 

1. งบบุคลำกร  49,234,000 15,292,380 64,526,380 13.54 
2. งบด ำเนินงำน  10,282,000 28,813,460 39,095,460 8.20 
3. งบลงทุน  99,429,100 566,790 99,995,890 20.98 
4. งบเงินอดุหนุน  244,506,400 19,245,760 263,752,160 55.33 
5. งบรำยจ่ำยอ่ืน  - - - - 
6. เงินสะสม+เงินงบกลำง - 9,289,280 9,289,280 1.95 

รวมงบประมำณทัง้ส้ิน 403,451,500 73,207,670 476,659,170 100 

 

 
ภาพที ่3 แสดงงบประมาณทีไ่ดร้บัจดัสรรปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 จ าแนกตามประเภท

งบรายจ่าย 
 

อำคำรสถำนท่ี 
มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ ์มพีืน้ทีใ่นความรบัผดิชอบทัง้หมด 4 พืน้ทีด่ว้ยกนั รวมเน้ือที่

จ านวนทัง้สิน้ 3,800 ไร่  2 งาน 92.5 ตารางวา  
ซึง่มอีาคารและสิง่ก่อสรา้งทีใ่ชใ้นการบรหิารและการจดัการเรยีนการสอน อยู่ใน 4 พืน้ที ่

ประกอบไปดว้ย พืน้ทีใ่นเมอืง จ านวน 26 อาคาร พืน้ที่นามน จ านวน 11 อาคาร พืน้ทีศู่นยว์จิยั
และฝึกอบรมภูสงิห ์และ พืน้ทีศู่นยว์จิยัและฝึกอบรมกมลาไสย ซึง่มรีายละเอยีดมดีงัต่อไปนี้ 
  
  

ปีงปม.2561
ปีงปม.2561

ปีงปม.2561

ปีงปม.2561

ปีงปม.2561

ปีงปม.2561
ปีงปม.2561

ปีงปม.2562
ปีงปม.2562

ปีงปม.2562

ปีงปม.2562
ปีงปม.2562

ปีงปม.2562
ปีงปม.2562

ปีงปม.2563

ปีงปม.2563
ปีงปม.2563

ปีงปม.2563

ปีงปม.2563

ปีงปม.2563
ปีงปม.2563

 -  100,000,000  200,000,000  300,000,000  400,000,000  500,000,000  600,000,000

1. งบบุคลากร 
2. งบด าเนินงาน 

3. งบลงทุน 
4. งบเงินอุดหนุน 
5. งบรายจ่ายอื่น 

6.เงินสะสม+เงินงบกลาง
รวม

1. งบบุคลากร 2. งบด าเนินงาน 3. งบลงทุน 4. งบเงินอุดหนุน 5. งบรายจ่ายอื่น 
6.เงินสะสม+เงิน

งบกลาง
รวม

ปีงปม.2563 64,526,380 39,095,460 99,995,890 263,752,160 - 9,289,280 476,659,170

ปีงปม.2562 69,377,220 76,930,240 136,346,800 169,253,010 58,983,520 12,178,170 523,068,960

ปีงปม.2561 79,564,400 72,142,190 149,415,000 162,058,160 39,652,360 15,016,280 517,848,390
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พื้นท่ีในเมือง 
อำคำรและส่ิงก่อสร้ำง จ ำนวน (หลงั) 

อาคาร 1 1 
อาคาร 2 1 
อาคาร 3 1 
อาคาร 4 1 
อาคาร 5 1 
อาคาร 6 1 
อาคาร 8 1 
อาคารเรยีนสาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีอาคาร 9  1 
อาคารปฏบิตักิารเรยีนรวมอาคาร 10 1 
อาคารเรยีนสาขาวชิาสตัวศาสตร ์อาคาร 11  1 
อาคารปฏบิตักิารเรยีนรวมอาคาร 12 1 
อาคารปฏบิตักิารเรยีนรวมทางการเกษตร อาคาร 13   1 
อาคารเรยีนและปฏบิตักิารเครื่องกล อาคาร 14   1 
ศูนยค์อมพวิเตอร ์ 1 
ศูนยว์ทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ  1 
อาคารส านกังานวทิยาเขตกาฬสนิธุ์  1 
หอประชุมอเนกประสงค ์และโรงอาหาร  1 
อาคารกจิการนกัศกึษา  1 
อาคารโรงพยาบาลสตัวเ์พือ่ชุมชน 1 
อาคารเรยีนรวมและปฏบิตักิารเทคโนโลยสีารสนเทศ อาคาร15  1 
อาคารหน่วยบ่มเพาะวสิาหกจิ   1 
อาคารซ๊อปไฟฟ้า ( ตรงขา้มอาคาร14)  1 
อาคารปฏบิตักิารวศิวกรรมการผลติ (ขา้งอาคาร3)  1 
โรงอาหารกลาง(ตดิหอพกั)  1 
หอพกันกัศกึษา (หอหญงิ และหอชาย)  1 
อาคารโรงงาน 1 
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พื้นท่ีนำมน 
อำคำรและส่ิงก่อสร้ำง จ ำนวน (หลงั) 

อาคารเรยีนรวม 1 
ศูนยภ์าษาและคอมพวิเตอร์    1 
อาคารบรรณราชนครนิทร(์ศูนยว์ทิยบรกิาร) 1 
อาคารช่อตะแบก (กจิกรรมนกัศกึษา)  1 
อาคารปฏบิตักิารวทิยาศาสตร ์ 1 
อาคารศูนยค์วามเป็นเลศิดา้นสิง่ทอพืน้บา้นฯ 1 
โรงอาหาร1 (หอ้งประชุมกลาง)  1 
โรงอาหาร 2 /อาคารโรงยมิกฬีาในร่ม   1 
อาคารฟ้าแดดสงยาง (อาคารเรยีนรวมหลงัใหม่) 1 
อาคารหอพกัการเคหะฯ 1 
อาคารบรกิารการศกึษาและบรกิารกลาง 1 

 
พื้นท่ีศนูยวิ์จยัและฝึกอบรมภสิูงห์ 

         ศูนยว์จิยัและฝึกอบรมภูสงิห ์มหำวิทยำลยักำฬสินธุ ์ตัง้อยู่ ต าบลภูดนิ อ าเภอ
เมือง จงัหวดักาฬสินธุ์ บนเส้นทางจากตัวเมืองกาฬสินธุ์ ถึง อ าเภอสหสัขนัธ์ รวมเส้นทาง
ประมาณ 26 กโิลเมตร ด าเนินงานฟารม์ทางการเกษตรบนเนื้อที ่1,155 ไร่ บรเิวณหลงัเขื่อนล า
ปาว มภีารกจิส าคญั 4 ดา้นคอื สรา้งและสนับสนุนงานวจิยัทางเกษตรการฝึกอบรมและบรกิาร
วชิาการอาชพีเกษตรกรรมการพฒันางานฟารม์เชงิธุรกจิตามแนวปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

 
พื้นท่ีศนูยวิ์จยัและฝึกอบรมกมลำไสย 
พืน้ทีใ่นเขตอ าเภอกมลาไสย จงัหวดักาฬสนิธุ ์เนื้อที ่7 ไร่ 95.8 ตารางวา  

 
หมายเหตุ: ขอ้มลู ณ วนัที ่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
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ส่วนท่ี 2 
ผลกำรประเมินคณุภำพกำรศึกษำภำยใน 

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  
ประกอบด้วย 5 มาตรฐาน 21  ตวับ่งชี้ ตามคู่มอืการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในระดบั
สถาบนั มหาวทิยาลยักาฬสินธุ์ ปีการศึกษา 2562 ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่มหาวทิยาลยักาฬสินธุ์ได้
พฒันาขึน้เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบักฎกระทรวงการประกนัคุณภาพการศกึษา พ.ศ. 2561  

 ผลการประเมนิตนเองระดบัสถาบนั มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์ ปีการศกึษา 2562 
พบว่ามหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์  มผีลการด าเนินงานอยู่ในระดบัด ี(มคีะแนนเฉลี่ย 4.31) โดยมี
รายละเอยีดดงันี้ 

 

มำตรฐำน 

ผลประเมินตำมเกณฑ ์ 
 
 

   คะแนน 
 

ผลกำรประเมิน 
  0.00 - 1.50  การด าเนินงานตอ้งปรบัปรุงเร่งด่วน 
  1.51 - 2.50  การด าเนินงานตอ้งปรบัปรุง 
  2.51 - 3.50  การด าเนินงานระดบัพอใช ้
  3.51 - 4.50  การด าเนินงานระดบัด ี
  4.51 - 5.00  การด าเนินงานระดบัดมีาก 

มาตรฐานที ่1 ดา้นผลลพัธผ์ูเ้รยีน 3.39 พอใช ้
มาตรฐานที ่2 ดา้นการวจิยัและ
นวตักรรม 

4.55 ดมีาก 

มาตรฐานที ่3 ดา้นการบรกิารวชิาการ 4.29 ด ี
มาตรฐานที่ 4 ด้านศลิปวฒันธรรมและ
ความเป็นไทย 

5.00 ดมีาก 

มาตรฐานที ่5 ดา้นการบรหิารจดัการ 4.31 ด ี
เฉล่ีย 5 มำตรฐำน 4.31 ดี 
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มำตรฐำนท่ี 1 ด้ำนผลลพัธผ์ู้เรียน 
   พนัธกจิที่ส าคญัที่สุดของสถาบนัอุดมศกึษา คอื การผลติบณัฑติ หรอืการจดักจิกรรม
การเรยีนการสอนใหผู้เ้รยีนมคีวามรู้ในวชิาการและวชิาชพี มคีุณลกัษณะตามหลกัสตูรทีก่ าหนด 
และสอดคล้องกบัมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 ใน 3 ประเด็น คือ 1) เป็นบุคคลที่มี
ความรู้ความสามารถ และความรู้รอบด้านต่างๆ ในการสร้างสัมมาอาชีพ ความมัน่คงและ
คุณภาพชวีติของตนเอง ครอบครวั ชุมชน และสงัคมมทีกัษะในการเรยีนรูต้ลอดชวีติ โดยเป็นผู้
มคีุณธรรม ความเพยีร มุ่งมัน่ มานะ บากบัน่ และยดึมัน่ในจรรยาบรรณวชิาชพี 2) เป็นผู้ร่วม
สรา้งสรรคน์วตักรรม มทีกัษะศตวรรษที ่21 มคีวามสามารถในการบูรณาการศาสตรต์่างๆ เพื่อ
พฒันาหรอืแก้ไขปัญหาสงัคม มคีุณลกัษณะความเป็นผู้ประกอบการ รูเ้ท่าทนัการเปลีย่นแปลง
ของสงัคมและของโลก สามารถสรา้งโอกาสและเพิม่มลูค่าใหก้บัตนเอง ชุมชน สงัคมและประเทศ 
และ 3) เป็นพลเมอืงทีเ่ขม้แขง็ มคีวามกลา้หาญทางจรยิธรรม ยดึมัน่ในความถูกตอ้งรูคุ้ณค่าและ
รกัษ์ความเป็นไทย ร่วมมอืรวมพลงัเพื่อสรา้งสรรคก์ารพฒันาและเสรมิสร้างสนัตสิุขอย่างยัง่ยนื
ทัง้ในระดบัครอบครวั ชุมชน สงัคม และประชาคมโลก โดยผู้เรยีนต้อง มคีุณลกัษณะตามอตั
ลกัษณ์ของมหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์ และสอดคล้องกบัเกณฑ์มาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัการ
ผลิตบณัฑติ เพื่อมุ่งเน้นเป้าหมายการจดัการศึกษาที่ผลการเรียนรู้ของนักศึกษาซึ่งเป็นการ
ประกนัคุณภาพบณัฑติทีไ่ดร้บัคุณวุฒแิต่ละคุณวุฒแิละสื่อสารใหส้งัคม ชุมชน รวมทัง้หน่วยงาน
ทีเ่กีย่วขอ้งต่างๆ ไดเ้ชื่อมัน่ถงึคุณภาพบณัฑติเป็นไปตามทีก่ าหนดไวใ้นผลลพัธก์ารเรยีนรูใ้นแต่
ละหลักสูตร คุณภาพบัณฑิตในแต่ละหลักสูตรจะสะท้อนไปที่คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒ ิระดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิโดยพจิารณาจากผลการบรหิารหลกัสูตรโดยรวม 
ผลลพัธ์ การเรยีนรู้ การมงีานท า และคุณภาพผลงานวจิยัของนักศกึษาและผู้ส าเรจ็การศึกษา
ระดบับณัฑติศกึษาในปีการศกึษานัน้ๆ โดยผลลพัธผ์ูเ้รยีนจะพจิารณาไดจ้ากตวับ่งชี ้ดงัต่อไปนี้ 
ตวับ่งช้ี จ ำนวน 7 ตวับ่งช้ี คือ 

ตวับ่งชีท้ี ่1.1  ผลการบรหิารจดัการหลกัสตูรโดยรวม (สกอ.ที ่1.1)  
ตวับ่งชีท้ี ่1.2  รอ้ยละของนกัศกึษาชัน้ปีสุดทา้ยทีส่อบผ่านตามเกณฑก์ารสอบ 

มาตรฐานความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับ
ปรญิญาตรทีีม่หาวทิยาลยัก าหนด (ตวับ่งชีใ้หม่) 

ตวับ่งชีท้ี ่1.3  รอ้ยละของนกัศกึษาชัน้ปีสุดทา้ยทีส่อบผ่านตามเกณฑม์าตรฐาน 
ความรูค้วามสามารถดา้นสมรรถนะดจิทิลัส าหรบันกัศกึษาระดบัปรญิญา
ตรทีีม่หาวทิยาลยัก าหนด(ตวับ่งชีใ้หม่) 

 ตวับ่งชีท้ี ่1.4  ผลงานนกัศกึษาทีม่ผีลงานวจิยั หรอืงานสรา้งสรรค ์หรอืนวตักรรม  
หรอืโครงงาน (ตวับ่งชี้ใหม่) 

ตวับ่งชีท้ี ่1.5  จ านวนหลกัสตูรทีม่กีารก าหนดคุณลกัษณะการเป็นผูป้ระกอบการ  
(ตวับ่งชี้ใหม่) 

ตวับ่งชีท้ี ่1.6 การบรกิารนกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ี(สกอ.ที ่1.4 ) 
ตวับ่งชีท้ี ่1.7 กจิกรรมนกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ี(ตวับ่งชี้ใหม่) 
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ตวับ่งช้ีท่ี 1.1  ผลกำรบริหำรจดักำรหลกัสูตรโดยรวม 

ชนิดของตวับ่งช้ี ผลลพัธ ์

กำรคิดรอบปี  ปีการศกึษา  

ค ำอธิบำยตวับ่งช้ี   

ผลการด าเนินการของแต่ละหลกัสูตรในสถาบนั ซึ่งสามารถสะทอ้นคุณภาพของบณัฑติ
ในหลกัสตูรทีส่ถาบนัรบัผดิชอบ 

เกณฑก์ำรประเมิน 
ค่าเฉลีย่ของระดบัคุณภาพของทุกหลกัสตูรทีม่หาวทิยาลยักาฬสนิธุร์บัผดิชอบ 

 
สูตรกำรค ำนวณ  
 

ค่าเฉลีย่ = 
 ผลรวมของค่าคะแนนประเมนิของทุกหลกัสตูร  

 จ านวนหลกัสตูรทัง้หมดทีส่ถาบนัรบัผดิชอบ  

 
หมำยเหตุ:  

หลกัสูตรทีไ่ดร้บัการรบัรองโดยระบบอื่นๆ ตามทีค่ณะกรรมการประกนัคุณภาพภายใน
ระดบัอุดมศกึษาเหน็ชอบ ไม่ต้องน าคะแนนการประเมนิของหลกัสูตรนัน้มาค านวณในตวับ่งชี้นี้ 
แต่ตอ้งรายงานผลการรบัรองตามระบบนัน้ๆ ในตวับ่งชีน้ี้ใหค้รบถว้น 
 
ผลกำรด ำเนินงำน 
 ในปีการศกึษา 2562 มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์มคีณะทีท่ าหน้าทีจ่ดัการเรยีนการสอน รวม 
6 คณะ มจี านวนหลกัสูตรรวมทัง้สิ้น 49 หลักสูตร จ าแนกเป็นระดบัปรญิญาตร ี42 หลกัสูตร 
ระดบัปรญิญาโท 7 หลกัสูตร ผลการด าเนินงานพบว่า มหีลกัสูตรที่ผ่านองค์ประกอบที่ 1 ตาม
เกณฑม์าตรฐานหลกัสตูรระดบัปรญิญาตร ีทัง้สิน้ 40 หลกัสตูร และผ่านมาตรฐานหลกัสตูรระดบั
บณัฑติจ านวน 6 หลกัสูตร โดยมหีลกัสูตรที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดบัหลกัสูตรปรญิญาตร ี
จ านวน 2 หลกัสตูร ระดบัปรญิญาโท จ านวน 1 หลกัสตูร ดงันี้ 
 1. หลกัสูตรศลิปศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาภาษาองักฤษ (หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2558) 
คณะศิลปศาสตร์ ไม่ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 
องค์ประกอบที่ 1 จ านวนอาจารย์ประจ าหลกัสูตรไม่น้อยกว่า 5 คนและประจ าหลกัสูตรตลอด
ระยะเวลาที่จดัการศกึษาตามหลกัสูตรนัน้ โดยในปีการศกึษา 2562 มอีาจารย์ประจ าหลกัสูตร
ลาออกจากราชการ 2 ท่าน คอื Mr. Allen St Arnuad ลาออกจากราชการเมื่อวนัที่ 1 สงิหาคม 



24 
 

  
 

2562 และ อาจารยก์านตช์นก ดาบสมเดจ็ ไดล้าออกจากราชการเมื่อวนัที ่15 พฤศจกิายน 2562 
จงึท าใหห้ลกัสตูรไม่ผ่านองคป์ระกอบที ่1 ดงักล่าว 
 2. หลกัสตูรครุศาสตรบณัฑติ ภาษาองักฤษ (หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2560) (หลกัสตูร 5 
ปี)  คณะศึกษาศาสตร์และนวตักรรมการศึกษา โดยในปีการศึกษา 2562 ได้มีการปรบัปรุง
หลกัสูตรเป็นหลกัสูตรครุศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาภาษาองักฤษ (หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2562) 
และได้รบัการอนุมตัจิากสภามหาวทิยาลยัในคราวประชุมครัง้ที่ 4/2562 วนัที่ 5 เมษายน พ.ศ. 
2562 ทัง้นี้ไม่ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดบัปรญิญาตร ีพ.ศ. 2558 องคป์ระกอบที ่1 
ขอ้ที ่2 คุณสมบตัอิาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูร เนื่องจากอาจารยน์ฤตา หงษ์ษา ไม่มผีลงานทาง
วชิาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปียอ้นหลงั 
 3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ (หลักสูตร
ปรบัปรุง พ.ศ. 2558) คณะเทคโนโลยกีารเกษตร ไม่ผ่าน ตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดบั
ระดบับณัฑติศกึษา พ.ศ. 2548 องคป์ระกอบที ่1 จ านวนอาจารย์ประจ าหลกัสูตรไม่น้อยกว่า 5 
คนและประจ าหลกัสตูรตลอดระยะเวลาทีจ่ดัการศกึษาตามหลกัสตูรนัน้ โดยในปีการศกึษา 2562 
หลกัสูตรได้ขออนุโลมลดอาจารย์ผู้รบัผดิชอบหลกัสูตรเหลือ 3 คน เพื่อดูแลนักศึกษาคงค้าง 
ประกอบดว้ย 1) อาจารยพ์รีพจน์ นิตพิจน์ 2) ผูช้่วยศาสตราจารยน์ิภา นาสนิพรอ้ม 3) อาจารย์ 
จริะนันท์ อนิทรยี์ ซึ่งได้รบัการอนุมตัิจากสภามหาวทิยาลยัในคราวประชุมครัง้ที่ 1/2563 วนัที่ 
17 มกราคม พ.ศ. 2563 ทัง้นี้ เนื่องจากจะด าเนินการปรบัปรุงหลกัสูตรโดยการควบรวมเป็น
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ในปีการศึกษา 2563 
หลกัสตูรมคีุณภาพเฉลีย่ทัง้หมดอยู่ในระดบัด ี(3.13) และคุณภาพเฉลีย่แยกรายคณะดงันี้ 

คณะ จ ำนวนหลกัสูตร คะแนนเฉล่ีย 

ปริญญำตรี ปริญญำโท 

เทคโนโลยกีารเกษตร 8 3 2.69 

วศิวกรรมศาสตรแ์ละเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 8 0 3.41 

บรหิารศาสตร ์ 7 1 3.40 

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยสีุขภาพ 3 2 3.31 

ศลิปศาสตร ์ 10 0 3.01 

ศกึษาศาสตรแ์ละนวตักรรมการศกึษา 6 1 3.25 

รวม/เฉล่ีย 42 7 3.13 
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คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร  (มกส.1.1-4) 

ตวับ่งชี้  

คะแนนกำรประเมิน (หลกัสูตร) 

วิทยำ
ศำสตร
บณัฑิ
ต 

สำขำวิ
ชำ

เทคนิ
คกำร
สตัว
แพทย ์ 

วิทยำ
ศำสตร
บณัฑิ
ต 

สำขำวิ
ชำ

เทคโน
โลยี
กำร

อำหำร 

วิทยำ
ศำสตร
บณัฑิต 
สำขำวิชำ
เทคโนโลยี
ชีวภำพ  

วิทยำ
ศำสตร
บณัฑิ
ต 

สำขำวิ
ชำ

นวตัก
รรม
กำรเก
ษตร 

วิทยำ
ศำสตร
บณัฑิ
ต 

สำขำวิ
ชำ

ประมง  

วิทยำ
ศำสตร
บณัฑิ
ต 

สำขำวิ
ชำพืช
ศำสตร ์ 

วิทยำ
ศำสตร
บณัฑิต 
สำขำวิช

ำ
วิทยำศ
ำสตร์
และ

เทคโนโ
ลยีกำร
อำหำร  

วิทยำ
ศำสตร
บณัฑิ
ต 

สำขำวิ
ชำสตัว
ศำสตร ์ 

วิทยำศำสตร
มหำบณัฑิต 
สำขำวิชำ

เทคโนโลยีกำ
รเกษตร  

วิทยำ
ศำสตร
มหำบั
ณฑิต 
สำขำวิ
ชำ

เทคโนโ
ลยีกำร
ผลิต
สตัว ์ 

วิทยำ
ศำสตร

มหำบณัฑิ
ต 

สำขำวิชำ
เทคโนโลยี
ชีวภำพ  

องคป์ระกอบท่ี 1 กำรก ำกบัมำตรฐำน 

ตวับ่งชี้ที ่1.1 การบรหิาร
จดัการหลกัสูตรตามประกาศ
กระทรวงศกึษาธกิาร เรื่อง 
เกณฑม์าตรฐานหลกัสูตร
ระดบัปรญิญาตร ีและ
บณัฑติศกึษา พ.ศ. 2548 
และ พ.ศ. 2558 

ได้
มาตร
ฐาน 

ได้
มาตร
ฐาน 

ได้
มาตรฐาน 

ได้
มาตร
ฐาน 

ได้
มาตร
ฐาน 

ได้
มาตร
ฐาน 

ได้
มาตรฐ
าน 

ได้
มาตร
ฐาน 

ได้
มาตรฐาน 

ไม่ได้
มาตร
ฐาน 

ได้
มาตรฐาน 

องคป์ระกอบท่ี 2 บณัฑิต 
ตวับ่งชี้ที ่2.1 คุณภาพ
บณัฑติตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒริะดบัอุดมศกึษา
แห่งชาต ิ

4.63 - 4.25 - 4.51 4.47 4.56 4.52 4.00 0.00 4.42 

ตวับ่งชี้ที ่2.2 การไดง้านท า
หรอืผลงานวจิยัของผูส้ าเรจ็
การศกึษา ระดบัปรญิญาตร ี: 
รอ้ยละของบณัฑติปรญิญาตรี
ทีไ่ดง้านท าหรอืประกอบ
อาชพีอสิระภายใน 1 ปี 

5.00 - 5.00 - 4.29 0.00 5.00 4.57 - - - 

ตวับ่งชี้ที ่2.2 การไดง้านท า
หรอืผลงานวจิยัของผูส้ าเรจ็
การศกึษา ระดบัปรญิญาโท : 
ผลงานของนักศกึษาและ
ผูส้ าเรจ็การศกึษาในระดบั
ปรญิญาโทีไ่ดร้บัการตพีมิพ์
หรอืเผยแพร ่

- - - - - - - - 0.00 0.00 5.00 

ค่ำเฉลี่ยของคะแนน
ประเมินองคป์ระกอบท่ี 2 
บณัฑิต 

4.82 ยกเวน้ 4.63 ยกเวน้ 4.40 2.24 4.78 4.55 2.00 0.00 4.71 

องคป์ระกอบท่ี 3 นักศึกษำ 
ตวับ่งชี้ที ่3.1 การรบั
นักศกึษา 

2.00 3.00 2.00 0.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 

ตวับ่งชี้ที ่3.2 การส่งเสรมิและ
พฒันานักศกึษา 

2.00 3.00 3.00 0.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 0.00 3.00 

ตวับ่งชี้ที ่ 3.3 ผลทีเ่กดิกบั
นักศกึษา 

3.00 4.00 3.00 0.00 2.00 3.00 2.00 3.00 2.00 3.00 3.00 

ค่ำเฉลี่ยของคะแนน
ประเมินองคป์ระกอบท่ี 3 
นักศึกษำ 

2.33 3.33 2.67 0.00 2.67 2.67 2.67 3.00 2.67 2.00 3.00 

องคป์ระกอบท่ี 4  อำจำรย ์
ตวับ่งชี้ที ่4.1 การบรหิารและ
พฒันาอาจารย ์

3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 

ตวับ่งชี้ที ่4.2 คุณภาพ
อาจารย์ 

3.89 4.13 3.89 0.00 0.00 0.00 2.22 4.26 4.03 0.00 4.03 

ตวับ่งชี้ที ่4.3 ผลทีเ่กดิกบั
อาจารย์ 

3.30 4.00 4.00 4.00 3.00 4.00 4.00 3.00 3.00 3.00 3.00 

ค่ำเฉลี่ยของคะแนน
ประเมินองคป์ระกอบท่ี 4 
อำจำรย ์

3.40 3.71 3.63 2.33 2.00 2.33 3.07 3.42 3.34 2.00 3.34 

องคป์ระกอบท่ี 5  หลกัสูตร กำรเรียนกำรสอน กำรประเมินผู้เรียน 

https://drive.google.com/file/d/1dTi2w9xKcO1Y18LMRAeNwtfLqsio1i30/view?usp=sharing
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ตวับ่งชี้ที ่5.1 สาระของ
รายวชิาในหลกัสูตร 

2.00 3.00 3.00 0.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 4.00 3.00 

ตวับ่งชี้ที ่5.2 การวางระบบ
ผูส้อนและกระบวนการจดัการ
เรยีนการสอน 

2.00 3.00 2.00 0.00 2.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 

ตวับ่งชี้ที ่5.3 การประเมนิ
ผูเ้รยีน 

2.00 3.00 2.00 0.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 

ตวับ่งชี้ที ่5.4 ผลการ
ด าเนินงานหลกัสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต ิ

5.00 0.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.50 

ค่ำเฉลี่ยของคะแนน
ประเมินองคป์ระกอบท่ี 5 
หลกัสูตร กำรเรียนกำร
สอน กำรประเมินผู้เรียน 

2.75 2.25 3.00 1.25 3.00 3.25 3.50 3.50 3.25 3.75 3.13 

องคป์ระกอบท่ี 6 ส่ิงสนับสนุนกำรเรียนรู้ 
ตวับ่งชี้ 6.1 สิง่สนับสนุนการ
เรยีนรู ้

3.00 4.00 3.00 0.00 3.00 3.00 4.00 4.00 3.00 3.00 3.00 

ค่ำเฉลี่ยของคะแนน
ประเมินองคป์ระกอบท่ี 6 
ส่ิงสนับสนุนกำรเรียนรู ้

3.00 4.00 3.00 0.00 3.00 3.00 4.00 4.00 3.00 3.00 3.00 

ค่ำเฉลี่ยคะแนนรวมทุกตวั
บ่งชี้  

3.14 3.10 3.32 1.09 2.91 2.73 3.44 3.57 2.93 0.00 3.38 

 
คณะวิศวกรรมศำสตรแ์ละเทคโนโลยีอตุสำหกรรม (มกส.1.1-5) 

ตวับ่งช้ี  

คะแนนกำรประเมิน (หลกัสูตร) 

วิทยำ
ศำสตร
บณัฑิต 
สำขำวิช

ำ
เครื่องจั
กรกล
เกษตร  

วิศวกร
รม

ศำสตร
บณัฑิต 
สำขำวิ
ชำ

วิศวกร
รม

คอมพิว
เตอร ์ 

วิศวกรรม
ศำสตร
บณัฑิต 
สำขำวิชำ
วิศวกรรมเ
ครื่องกล  

วิศวกร
รม

ศำสตร
บณัฑิต 
สำขำวิ
ชำ

วิศวกร
รมโลจิ
สติกส์  

อุตสำหก
รรมศำ
สตร

บณัฑิต 
สำขำวิชำ
วิศวกรรม
อุตสำ

หกำรและ
ระบบ

อตัโนมติั 

สถำปัตยก
รรมศำ
สตร

บณัฑิต 
สำขำวิชำ

กำร
ออกแบบ
อุตสำหกร

รม 

อุตสำหก
รรมศำ
สตร

บณัฑิต 
สำขำวิชำ
เทคโนโล

ยี
เครื่องกล 
(ต่อเน่ือง) 

อุตสำหก
รรมศำ
สตร

บณัฑิต 
สำขำวิชำ
เทคโนโล
ยีอุตสำ
หกำร 

(ต่อเน่ือง) 

องคป์ระกอบท่ี 1 กำรก ำกบัมำตรฐำน 

ตวับ่งชีท้ี ่1.1 การบรหิารจดัการหลกัสูตร
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธกิาร เรื่อง 
เกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัปรญิญาตร ี
และบณัฑติศกึษา พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 
2558 

ได้
มาตรฐา

น 

ได้
มาตรฐ
าน 

ได้
มาตรฐาน 

ได้
มาตรฐ
าน 

ได้
มาตรฐาน 

ได้
มาตรฐาน 

ได้
มาตรฐาน 

ได้
มาตรฐาน 

องคป์ระกอบท่ี 2 บณัฑิต 

ตวับ่งชีท้ี ่2.1 คุณภาพบณัฑติตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาติ 

4.41 4.42 4.36 4.18 - 4.17 4.55 4.77 

ตวับ่งชีท้ี ่2.2 การไดง้านท าหรอืผลงานวจิยั
ของผูส้ าเรจ็การศกึษา ระดบัปรญิญาตร ี: 
รอ้ยละของบณัฑติปรญิญาตรทีีไ่ดง้านท า
หรอืประกอบอาชพีอสิระภายใน 1 ปี 

5.00 5.00 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 

ตวับ่งชีท้ี ่2.2 การไดง้านท าหรอืผลงานวจิยั
ของผูส้ าเรจ็การศกึษา ระดบัปรญิญาโท : 
ผลงานของนักศกึษาและผูส้ าเรจ็การศกึษา
ในระดบัปรญิญาโทีไ่ดร้บัการตพีมิพ์หรอื
เผยแพร่ 

- - - - - - - - 

https://drive.google.com/file/d/15-yI8JxYL11cUnP2feQ648U17Lqo8saS/view?usp=sharing
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ค่ำเฉล่ียของคะแนนประเมิน
องคป์ระกอบท่ี 2 บณัฑิต 

4.71 4.71 4.68 4.59 ยกเวน้ 4.59 4.78 4.89 

องคป์ระกอบท่ี 3 นักศึกษำ 

ตวับ่งชีท้ี ่3.1 การรบันักศึกษา 3.00 3.00 3.00 4.00 3.00 2.00 2.00 4.00 

ตวับ่งชีท้ี ่3.2 การส่งเสรมิและพฒันา
นักศึกษา 

3.00 3.00 3.00 4.00 3.00 3.00 2.00 4.00 

ตวับ่งชีท้ี ่3.3 ผลทีเ่กดิกบันักศกึษา 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 2.00 4.00 

ค่ำเฉล่ียของคะแนนประเมิน
องคป์ระกอบท่ี 3 นักศึกษำ 

3.00 3.00 3.00 3.67 2.67 2.67 2.00 4.00 

องคป์ระกอบท่ี 4  อำจำรย ์

ตวับ่งชีท้ี ่ 4.1 การบรหิารและพฒันาอาจารย์ 3.00 3.00 2.00 4.00 2.00 3.00 3.00 4.00 

ตวับ่งชีท้ี ่ 4.2 คุณภาพอาจารย ์ 3.89 3.33 3.89 3.89 3.89 3.33 4.44 1.67 

ตวับ่งชีท้ี ่ 4.3 ผลทีเ่กดิกบัอาจารย์ 3.00 3.00 1.00 3.00 3.00 3.00 3.00 4.00 

ค่ำเฉล่ียของคะแนนประเมิน
องคป์ระกอบท่ี 4 อำจำรย ์

3.30 3.11 2.30 3.63 2.96 3.11 3.48 3.22 

องคป์ระกอบท่ี 5  หลกัสูตร กำรเรียนกำรสอน กำรประเมินผู้เรียน 

ตวับ่งชีท้ี ่5.1 สาระของรายวชิาในหลกัสูตร 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 4.00 

ตวับ่งชีท้ี ่5.2 การวางระบบผูส้อนและ
กระบวนการจดัการเรยีนการสอน 

3.00 3.00 2.00 4.00 3.00 3.00 2.00 3.00 

ตวับ่งชีท้ี ่5.3 การประเมนิผูเ้รยีน 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 

ตวับ่งชีท้ี ่5.4 ผลการด าเนินงานหลกัสูตร
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษา
แห่งชาติ 

5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

ค่ำเฉล่ียของคะแนนประเมิน
องคป์ระกอบท่ี 5 หลกัสูตร กำรเรียนกำร
สอน กำรประเมินผู้เรียน 

3.50 3.50 3.00 3.75 3.50 3.50 2.75 3.75 

องคป์ระกอบท่ี 6  ส่ิงสนับสนุนกำรเรียนรู้ 

ตวับ่งชี ้6.1 สิง่สนับสนุนการเรยีนรู้ 4.00 3.00 3.00 3.00 2.00 4.00 3.00 4.00 

ค่ำเฉล่ียของคะแนนประเมิน
องคป์ระกอบท่ี 6 ส่ิงสนับสนุนกำรเรียนรู้ 

4.00 3.00 3.00 3.00 2.00 4.00 3.00 4.00 

ค่ำเฉล่ียคะแนนรวมทุกตวับ่งช้ี  3.56 3.44 3.10 3.77 2.99 3.42 3.08 3.88 
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คณะบริหำรศำสตร ์(มกส.1.1-6) 

ตวับ่งช้ี  

คะแนนกำรประเมิน (หลกัสูตร) 

บริหำรธรุ
กิจบณัฑิต 
สำขำวิชำ

กำร
จดักำร 

บริหำรธรุ
กิจบณัฑิต 
สำขำวิชำ

กำร
จดักำร
ทัว่ไป 

บริหำรธรุ
กิจบณัฑิต 
สำขำวิชำ

กำร
จดักำร
ธรุกิจค้ำ
ปลีก 

บริหำรธรุ
กิจบณัฑิต 
สำขำวิชำ
กำรตลำด 

บริหำรธรุ
กิจบณัฑิต 
สำขำวิชำ
คอมพิวเต
อรธ์รุกิจ 

บริหำรธรุ
กิจบณัฑิต 
สำขำวิชำ
ระบบ

สำรสนเท
ศทำง

คอมพิวเต
อร ์ 

บญัชี
บณัฑิต 

บริหำร 
ธรุกิจ

มหำบณั
ฑิต 

สำขำวิชำ
กำร

จดักำร
ส ำหรบั
กำรเป็นผู้
ประกอบ 
กำร 

องคป์ระกอบท่ี 1 กำรก ำกบัมำตรฐำน 

ตวับ่งชีท้ี ่1.1 การบรหิารจดัการ
หลกัสูตรตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธกิาร เรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานหลกัสูตรระดบัปรญิญาตร ี
และบณัฑติศกึษา พ.ศ. 2548 และ 
พ.ศ. 2558 

ได้
มาตรฐาน 

ได้
มาตรฐาน 

ได้
มาตรฐาน 

ได้
มาตรฐาน 

ได้
มาตรฐาน 

ได้
มาตรฐาน 

ได้
มาตรฐา

น 

ได้
มาตรฐาน 

องคป์ระกอบท่ี 2 บณัฑิต 

ตวับ่งชีท้ี ่2.1 คุณภาพบณัฑติตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษา
แห่งชาติ 

4.37 4.52 4.31 4.60 4.34 4.37 4.34 4.19 

ตวับ่งชีท้ี ่2.2 การไดง้านท าหรอื
ผลงานวจิยัของผูส้ าเรจ็การศกึษา 
ระดบัปรญิญาตร ี: รอ้ยละของบณัฑติ
ปรญิญาตรทีีไ่ดง้านท าหรอืประกอบ
อาชพีอสิระภายใน 1 ปี 

4.60 5.00 5.00 5.00 5.00 4.34 5.00 - 

ตวับ่งชีท้ี ่2.2 การไดง้านท าหรอื
ผลงานวจิยัของผูส้ าเรจ็การศกึษา 
ระดบัปรญิญาโท : ผลงานของ
นักศึกษาและผูส้ าเรจ็การศึกษาใน
ระดบัปรญิญาโทีไ่ดร้บัการตพีมิพห์รอื
เผยแพร่ 

- - - - - - - 5.00 

ค่ำเฉล่ียของคะแนนประเมิน
องคป์ระกอบท่ี 2 บณัฑิต 

4.49 4.76 4.66 4.80 4.67 4.36 4.67 4.60 

องคป์ระกอบท่ี 3 นักศึกษำ 

ตวับ่งชีท้ี ่3.1 การรบันักศึกษา 3.00 1.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 

ตวับ่งชีท้ี ่3.2 การส่งเสรมิและพฒันา
นักศึกษา 

4.00 2.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 

ตวับ่งชีท้ี ่3.3 ผลทีเ่กดิกบันักศกึษา 3.00 2.00 5.00 3.00 3.00 2.00 2.00 3.00 

ค่ำเฉล่ียของคะแนนประเมิน
องคป์ระกอบท่ี 3 นักศึกษำ 

3.33 1.67 3.67 2.33 3.00 2.67 2.67 3.00 

องคป์ระกอบท่ี 4  อำจำรย ์
ตวับ่งชีท้ี ่ 4.1 การบรหิารและพฒันา
อาจารย ์

4.00 4.00 3.00 2.00 3.00 3.00 4.00 3.00 

ตวับ่งชีท้ี ่ 4.2 คุณภาพอาจารย ์ 5.00 5.00 4.44 3.89 1.22 3.33 2.78 3.19 

ตวับ่งชีท้ี ่ 4.3 ผลทีเ่กดิกบัอาจารย์ 3.00 2.00 4.00 3.00 3.00 3.00 3.00 4.00 

ค่ำเฉล่ียของคะแนนประเมิน
องคป์ระกอบท่ี 4 อำจำรย ์

4.00 3.67 3.81 2.96 2.41 3.11 3.26 3.40 

องคป์ระกอบท่ี 5  หลกัสูตร กำรเรียนกำรสอน กำรประเมินผู้เรียน 

https://drive.google.com/file/d/1wYd-z73jJEKNBzx0DOYHBWe28z0qa8Ao/view?usp=sharing
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ตวับ่งชีท้ี ่5.1 สาระของรายวชิาใน
หลกัสูตร 

4.00 2.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 

ตวับ่งชีท้ี ่5.2 การวางระบบผูส้อนและ
กระบวนการจดัการเรยีนการสอน 

4.00 2.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 

ตวับ่งชีท้ี ่5.3 การประเมนิผูเ้รยีน 4.00 2.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 

ตวับ่งชีท้ี ่5.4 ผลการด าเนินงาน
หลกัสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศกึษาแห่งชาติ 

5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.50 4.50 5.00 

ค่ำเฉล่ียของคะแนนประเมิน
องคป์ระกอบท่ี 5 หลกัสูตร กำร
เรียนกำรสอน กำรประเมินผู้เรียน 

4.25 2.75 3.50 2.75 3.50 3.38 3.38 3.50 

องคป์ระกอบท่ี 6  ส่ิงสนับสนุนกำรเรียนรู้ 

ตวับ่งชี ้6.1 สิง่สนับสนุนการเรยีนรู้ 3.00 2.00 4.00 3.00 3.00 3.00 4.00 3.00 

ค่ำเฉล่ียของคะแนนประเมิน
องคป์ระกอบท่ี 6 ส่ิงสนับสนุนกำร
เรียนรู้ 

3.00 2.00 4.00 3.00 3.00 3.00 4.00 3.00 

ค่ำเฉล่ียคะแนนรวมทุกตวับ่งช้ี  3.92 2.96 3.83 3.04 3.27 3.27 3.43 3.49 

 
คณะวิทยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยีสุขภำพ (มกส.1.1-7) 

ตวับ่งช้ี  คะแนนกำรประเมิน (หลกัสูตร) 

วิทยำศำสตร
บณัฑิต 
สำขำวิชำ
วิทยำกำร
คอมพิวเตอร ์ 

วิทยำศำสตร
บณัฑิต 
สำขำวิชำ
วิทยำศำสตร์
ส่ิงแวดล้อม 

สำธำรณสุขศำ
สตรบณัฑิต  
สำขำวิชำกำร
จดักำรสุขภำพ
ท้องถ่ินและ
ชุมชน 

วิทยำศำสตร
มหำบณัฑิต 
สำขำวิชำกำร
จดักำรอนำมยั
ส่ิงแวดล้อม
และสุขภำพ
ชุมชน 

สำธำรณสุข
ศำสตร์
มหำบณัฑิต 
สำขำวิชำ
จดักำรสุขภำพ
ท้องถ่ินและ
ชุมชน 

องคป์ระกอบท่ี 1 กำรก ำกบัมำตรฐำน 

ตวับ่งชีท้ี ่1.1 การบรหิารจดัการหลกัสูตรตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธกิาร เรื่อง เกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบั
ปรญิญาตร ีและบณัฑติศึกษา พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2558 

ไดม้าตรฐาน ไดม้าตรฐาน ไดม้าตรฐาน ไดม้าตรฐาน ไดม้าตรฐาน 

องคป์ระกอบท่ี 2 บณัฑิต 

ตวับ่งชีท้ี ่2.1 คุณภาพบณัฑติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศกึษาแห่งชาติ 

4.21 3.83 3.82 5.00 4.41 

ตวับ่งชีท้ี ่2.2 การไดง้านท าหรอืผลงานวจิยัของผูส้ าเรจ็
การศึกษา ระดบัปรญิญาตร ี: รอ้ยละของบณัฑติปรญิญาตรทีี่
ไดง้านท าหรอืประกอบอาชพีอสิระภายใน 1 ปี 

5.00 5.00 4.52 - - 

ตวับ่งชีท้ี ่2.2 การไดง้านท าหรอืผลงานวจิยัของผูส้ าเรจ็
การศึกษา ระดบัปรญิญาโท : ผลงานของนักศึกษาและผูส้ าเรจ็
การศึกษาในระดบัปรญิญาโทีไ่ดร้บัการตพีมิพ์หรอืเผยแพร่ 

- - - 5.00 2.50 

ค่ำเฉล่ียของคะแนนประเมินองคป์ระกอบท่ี 2 บณัฑิต 4.61 4.42 4.17 5.00 3.46 

องคป์ระกอบท่ี 3 นักศึกษำ 

ตวับ่งชีท้ี ่3.1 การรบันักศึกษา 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 

ตวับ่งชีท้ี ่3.2 การส่งเสรมิและพฒันานักศึกษา 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 

https://drive.google.com/file/d/1K_v1kRvWgpo5NaL77jPkea4Wj9SaAFkj/view?usp=sharing
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ตวับ่งชีท้ี ่3.3 ผลทีเ่กดิกบันักศกึษา 3.00 3.00 2.00 2.00 3.00 

ค่ำเฉล่ียของคะแนนประเมินองคป์ระกอบท่ี 3 นักศึกษำ 3.00 3.00 2.67 2.00 3.00 

องคป์ระกอบท่ี 4  อำจำรย ์

ตวับ่งชีท้ี ่ 4.1 การบรหิารและพฒันาอาจารย์ 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 

ตวับ่งชีท้ี ่ 4.2 คุณภาพอาจารย ์ 4.44 4.44 3.89 4.72 4.03 

ตวับ่งชีท้ี ่ 4.3 ผลทีเ่กดิกบัอาจารย์ 4.00 3.00 3.00 3.00 3.00 

ค่ำเฉล่ียของคะแนนประเมินองคป์ระกอบท่ี 4 อำจำรย ์ 3.81 3.15 3.30 3.57 3.34 

องคป์ระกอบท่ี 5  หลกัสูตร กำรเรียนกำรสอน กำรประเมินผู้เรียน 

ตวับ่งชีท้ี ่5.1 สาระของรายวชิาในหลกัสูตร 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 

ตวับ่งชีท้ี ่5.2 การวางระบบผูส้อนและกระบวนการจดัการเรยีน
การสอน 

3.00 2.00 2.00 2.00 3.00 

ตวับ่งชีท้ี ่5.3 การประเมนิผูเ้รยีน 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 

ตวับ่งชีท้ี ่5.4 ผลการด าเนินงานหลกัสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาติ 

5.00 4.50 5.00 5.00 5.00 

ค่ำเฉล่ียของคะแนนประเมินองคป์ระกอบท่ี 5 หลกัสูตร 
กำรเรียนกำรสอน กำรประเมินผู้เรียน 

3.50 3.13 3.25 2.75 3.50 

องคป์ระกอบท่ี 6  ส่ิงสนับสนุนกำรเรียนรู้ 

ตวับ่งชี ้6.1 สิง่สนับสนุนการเรยีนรู้ 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 

ค่ำเฉล่ียของคะแนนประเมินองคป์ระกอบท่ี 6 ส่ิง
สนับสนุนกำรเรียนรู้ 

3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 

ค่ำเฉล่ียคะแนนรวมทุกตวับ่งช้ี  3.59 3.29 3.25 3.13 3.30 

 
คณะศิลปศำสตร ์(มกส.1.1-8) 

ตวับ่งช้ี  

คะแนนกำรประเมิน (หลกัสูตร) 

นิติศำ
สตร

บณัฑิต 
สำขำวิ
ชำ

นิติศำ
สตร ์ 

นิเทศ
ศำ
สตร
บณัฑิ
ต 

สำขำ
วิชำ
นิเทศ
ศำสต
ร ์

รฐั
ประศำสนศ

ำสตร
บณัฑิต 

สำขำวิชำรฐั
ประศำสน
ศำสตร์ 

รฐัศำส
ตร

บณัฑิ
ต 

สำขำวิ
ชำกำร
ปกคร
อง 

ศิลปศำ
สตร

บณัฑิต 
สำขำวิ
ชำกำร
จดักำร
ทำง

วฒันธ
รรม 

ศิลปศ
ำสตร
บณัฑิ
ต 

สำขำวิ
ชำกำร
ท่องเท่ี
ยว 

ศิลปศำ
สตร

บณัฑิต 
สำขำวิ
ชำ

พฒันำ
สงัคม 
(นวตัก
รรม
เพื่อ
กำร

พฒันำ
ท้องถ่ิน

) 

ศิลปศ
ำสตร
บณัฑิ
ต 

สำขำ
วิชำ
ภำษำ
จีน

ธรุกิจ 

ศิลปศำ
สตร

บณัฑิต 
สำขำวิช

ำ
ภำษำองั
กฤษ 

ศิลปศำ
สตร

บณัฑิต 
สำขำวิช

ำ
ภำษำองั
กฤษเพื่อ
กำร

สื่อสำร
สำกล 

องคป์ระกอบท่ี 1 กำรก ำกบัมำตรฐำน 

ตวับ่งชีท้ี ่1.1 การบรหิารจดัการ
หลกัสูตรตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธกิาร เรื่อง 
เกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบั
ปรญิญาตร ีและบณัฑติศึกษา 
พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2558 

ได้
มาตรฐา

น 

ได้
มาตรฐ
าน 

ไดม้าตรฐาน 
ได้

มาตรฐ
าน 

ได้
มาตรฐา

น 

ได้
มาตรฐ
าน 

ได้
มาตรฐา

น 

ได้
มาตรฐ
าน 

ไม่ได้
มาตรฐาน 

ได้
มาตรฐาน 

องคป์ระกอบท่ี 2 บณัฑิต 

https://drive.google.com/file/d/1WkSMoWDVqPrvupCSOAaDwQIVAnCs0Da-/view?usp=sharing
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ตวับ่งชีท้ี ่2.1 คุณภาพบณัฑติ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศกึษาแห่งชาติ 

4.10 4.44 4.14 4.54 4.75 2.96 3.99 0.00 0.00 4.38 

ตวับ่งชีท้ี ่2.2 การไดง้านท าหรอื
ผลงานวจิยัของผูส้ าเรจ็
การศึกษา ระดบัปรญิญาตร ี: 
รอ้ยละของบณัฑติปรญิญาตรทีี่
ไดง้านท าหรอืประกอบอาชพี
อสิระภายใน 1 ปี 

5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.44 4.09 0.00 0.00 5.00 

ตวับ่งชีท้ี ่2.2 การไดง้านท าหรอื
ผลงานวจิยัของผูส้ าเรจ็
การศึกษา ระดบัปรญิญาโท : 
ผลงานของนักศกึษาและผูส้ าเรจ็
การศึกษาในระดบัปรญิญาโที่
ไดร้บัการตพีมิพห์รอืเผยแพร่ 

- - - - - - - - - - 

ค่ำเฉล่ียของคะแนนประเมิน
องคป์ระกอบท่ี 2 บณัฑิต 

4.55 4.72 4.57 4.77 4.88 3.70 4.04 0.00 0.00 4.69 

องคป์ระกอบท่ี 3 นักศึกษำ 

ตวับ่งชีท้ี ่3.1 การรบันักศึกษา 3.00 3.00 3.00 3.00 0.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 

ตวับ่งชีท้ี ่3.2 การส่งเสรมิและ
พฒันานักศึกษา 

4.00 4.00 3.00 4.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 

ตวับ่งชีท้ี ่ 3.3 ผลทีเ่กดิกบั
นักศึกษา 

3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 

ค่ำเฉล่ียของคะแนนประเมิน
องคป์ระกอบท่ี 3 นักศึกษำ 

3.33 3.33 3.00 3.33 1.67 2.67 3.00 3.00 3.00 3.00 

องคป์ระกอบท่ี 4  อำจำรย ์
ตวับ่งชีท้ี ่ 4.1 การบรหิารและ
พฒันาอาจารย์ 

4.00 3.00 4.00 3.00 2.00 3.00 3.00 2.00 3.00 4.00 

ตวับ่งชีท้ี ่ 4.2 คุณภาพอาจารย ์ 0.89 2.78 5.00 3.89 3.33 3.00 2.33 1.00 2.22 5.00 

ตวับ่งชีท้ี ่ 4.3 ผลทีเ่กดิกบั
อาจารย ์

4.00 3.00 4.00 4.00 3.00 3.00 4.00 2.00 2.00 3.00 

ค่ำเฉล่ียของคะแนนประเมิน
องคป์ระกอบท่ี 4 อำจำรย ์

2.96 2.93 4.33 3.63 2.78 3.00 3.11 1.67 2.41 4.00 

องคป์ระกอบท่ี 5  หลกัสูตร กำรเรียนกำรสอน กำรประเมินผู้เรียน 
ตวับ่งชีท้ี ่5.1 สาระของรายวชิา
ในหลกัสูตร 

3.00 3.00 4.00 3.00 2.00 4.00 4.00 3.00 1.00 3.00 

ตวับ่งชีท้ี ่5.2 การวางระบบ
ผูส้อนและกระบวนการจดัการ
เรยีนการสอน 

3.00 3.00 4.00 3.00 2.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 

ตวับ่งชีท้ี ่5.3 การประเมนิ
ผูเ้รยีน 

3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 

ตวับ่งชีท้ี ่5.4 ผลการด าเนินงาน
หลกัสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาติ 

5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.50 5.00 5.00 5.00 5.00 

ค่ำเฉล่ียของคะแนนประเมิน
องคป์ระกอบท่ี 5 หลกัสูตร 
กำรเรียนกำรสอน กำร
ประเมินผู้เรียน 

3.50 3.50 4.00 3.50 2.75 3.38 3.75 3.50 3.00 3.50 

องคป์ระกอบท่ี 6  ส่ิงสนับสนุนกำรเรียนรู้ 
ตวับ่งชี ้6.1 สิง่สนับสนุนการ
เรยีนรู้ 

4.00 3.00 4.00 4.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 

ค่ำเฉล่ียของคะแนนประเมิน
องคป์ระกอบท่ี 6 ส่ิงสนับสนุน
กำรเรียนรู้ 

4.00 3.00 4.00 4.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 

ค่ำเฉล่ียคะแนนรวมทุกตวั
บ่งช้ี  

3.54 3.48 3.93 3.73 2.85 3.15 3.42 2.38 0.00 3.64 
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คณะศึกษำศำสตรแ์ละนวตักรรมกำรศึกษำ (มกส.1.1-9) 
ตวับ่งช้ี  คะแนนกำรประเมิน (หลกัสูตร) 

ครศุำ
สตร

บณัฑิต 
สำขำวิชำ
กำรศึกษ
ำปฐมวยั 
( 5 ปี)  

ครศุำสตร
บณัฑิต 
สำขำวิชำ
คณิตศำสต
ร ์( 5 ปี)  

ครศุำสตร
บณัฑิต 
สำขำวิชำ
คอมพิวเตอ
ร ์( 5 ปี)  

ครศุำ
สตร

บณัฑิต 
สำขำวิชำ
ภำษำไท
ย ( 5 ปี) 

ครศุำสตร
บณัฑิต 
สำขำวิชำ
ภำษำองักฤ
ษ ( 5 ปี) 

ครศุำสตร
บณัฑิต 
สำขำวิชำ
วิทยำศำสต
ร ์( 5 ปี)  

ครศุำสต
รมหำ
บณัฑิต 
สำขำวิชำ

กำร
บริหำร
กำรศึกษ

ำ  

องคป์ระกอบท่ี 1 กำรก ำกบัมำตรฐำน 

ตวับ่งชีท้ี ่1.1 การบรหิารจดัการหลกัสูตรตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธกิาร เรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานหลกัสูตรระดบัปรญิญาตร ีและ
บณัฑติศกึษา พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2558 

ได้
มาตรฐาน 

ไดม้าตรฐาน ไดม้าตรฐาน 
ได้

มาตรฐาน 
ไม่ได้

มาตรฐาน 
ไดม้าตรฐาน 

ได้
มาตรฐาน 

องคป์ระกอบท่ี 2 บณัฑิต 

ตวับ่งชีท้ี ่2.1 คุณภาพบณัฑติตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาติ 

4.53 4.43 4.75 4.76 4.48 4.63 4.72 

ตวับ่งชีท้ี ่2.2 การไดง้านท าหรอืผลงานวจิยั
ของผูส้ าเรจ็การศกึษา ระดบัปรญิญาตร ี: 
รอ้ยละของบณัฑติปรญิญาตรทีีไ่ดง้านท าหรอื
ประกอบอาชพีอสิระภายใน 1 ปี 

5.00 5.00 5.00 5.00 3.81 5.00 - 

ตวับ่งชีท้ี ่2.2 การไดง้านท าหรอืผลงานวจิยั
ของผูส้ าเรจ็การศกึษา ระดบัปรญิญาโท : 
ผลงานของนักศกึษาและผูส้ าเรจ็การศกึษาใน
ระดบัปรญิญาโทีไ่ดร้บัการตพีมิพห์รอืเผยแพร่ 

- - - - - - 5.00 

ค่ำเฉล่ียของคะแนนประเมินองคป์ระกอบ
ท่ี 2 บณัฑิต 

4.77 4.72 4.88 4.88 4.15 4.82 4.86 

องคป์ระกอบท่ี 3 นักศึกษำ 

ตวับ่งชีท้ี ่3.1 การรบันักศึกษา 4.00 4.00 3.00 4.00 3.00 3.00 3.00 

ตวับ่งชีท้ี ่3.2 การส่งเสรมิและพฒันา
นักศึกษา 

3.00 4.00 4.00 3.00 3.00 3.00 3.00 

ตวับ่งชีท้ี ่3.3 ผลทีเ่กดิกบันักศกึษา 3.00 4.00 3.00 4.00 4.00 4.00 3.00 

ค่ำเฉล่ียของคะแนนประเมินองคป์ระกอบ
ท่ี 3 นักศึกษำ 

3.33 4.00 3.33 3.67 3.33 3.33 3.00 

องคป์ระกอบท่ี 4  อำจำรย ์

ตวับ่งชีท้ี ่ 4.1 การบรหิารและพฒันาอาจารย์ 3.00 3.00 4.00 3.33 1.00 4.00 3.00 

ตวับ่งชีท้ี ่ 4.2 คุณภาพอาจารย ์ 2.89 3.33 4.44 3.33 3.33 3.89 4.90 

ตวับ่งชีท้ี ่ 4.3 ผลทีเ่กดิกบัอาจารย์ 3.00 4.00 4.00 4.00 3.00 3.00 4.00 

ค่ำเฉล่ียของคะแนนประเมินองคป์ระกอบ
ท่ี 4 อำจำรย ์

2.96 3.44 4.15 3.55 2.44 3.63 3.97 

องคป์ระกอบท่ี 5  หลกัสูตร กำรเรียนกำรสอน กำรประเมินผู้เรียน 

ตวับ่งชีท้ี ่5.1 สาระของรายวชิาในหลกัสูตร 3.00 3.00 3.00 4.00 1.00 4.00 3.00 

ตวับ่งชีท้ี ่5.2 การวางระบบผูส้อนและ
กระบวนการจดัการเรยีนการสอน 

3.00 3.00 4.00 4.00 1.00 4.00 3.00 

ตวับ่งชีท้ี ่5.3 การประเมนิผูเ้รยีน 3.00 3.00 3.00 3.00 1.00 3.00 3.00 

ตวับ่งชีท้ี ่5.4 ผลการด าเนินงานหลกัสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษา
แห่งชาติ 

5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

https://drive.google.com/file/d/1Zly8yJKMrdJcr3BHPMSunBjf-wNYd739/view?usp=sharing
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ค่ำเฉล่ียของคะแนนประเมินองคป์ระกอบ
ท่ี 5 หลกัสูตร กำรเรียนกำรสอน กำร
ประเมินผู้เรียน 

3.50 3.50 3.75 4.00 2.00 4.00 3.50 

องคป์ระกอบท่ี 6  ส่ิงสนับสนุนกำรเรียนรู้ 

ตวับ่งชี ้6.1 สิง่สนับสนุนการเรยีนรู้ 4.00 4.00 4.00 4.00 1.00 3.00 3.00 

ค่ำเฉล่ียของคะแนนประเมินองคป์ระกอบ
ท่ี 6 ส่ิงสนับสนุนกำรเรียนรู้ 

4.00 4.00 4.00 4.00 1.00 3.00 3.00 

ค่ำเฉล่ียคะแนนรวมทุกตวับ่งช้ี  3.57 3.83 3.94 3.96 0.00 3.81 3.66 

 
ผลการประเมินตนเอง 

ผลการประเมิน 
ปีท่ีแล้ว 

เป้าหมาย คะแนนการประเมินตนเอง 
บรรลุเป้าหมาย 

(✓,✗) 
เป้าหมาย 
ปีถดัไป 

2.96 คะแนน 4 คะแนน 3.13 คะแนน ✗ 4 คะแนน 

 
รายการหลกัฐาน 

หมำยเลข รำยกำรหลกัฐำน 

มกส. 1.1-1 รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลยัในคราวประชุมครัง้ที ่4/2562 

มกส. 1.1-2 รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลยัในคราวประชุมครัง้ที ่1/2563 

มกส. 1.1-3 หนงัสอื อว.0606.8/0139 เรื่อง ขออนุโลมอาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูร 

มกส.1.1-4 รายงานผลการตรวจประเมนิคุณภาพภายใน ระดบัหลกัสตูร คณะ
เทคโนโลยกีารเกษตร   

มกส.1.1-5 รายงานผลการตรวจประเมนิคุณภาพภายใน ระดบัหลกัสตูร คณะ
วศิวกรรมศาสตรแ์ละเทคโนโลยอีุตสาหกรรม  

มกส.1.1-6 รายงานผลการตรวจประเมนิคุณภาพภายใน ระดบัหลกัสตูร คณะบรหิาร
ศาสตร ์ 

มกส.1.1-7 รายงานผลการตรวจประเมนิคุณภาพภายใน ระดบัหลกัสตูร คณะ
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยสีุขภาพ  

มกส.1.1-8 รายงานผลการตรวจประเมนิคุณภาพภายใน ระดบัหลกัสตูร คณะศลิปศาสตร ์ 

มกส.1.1-9 รายงานผลการตรวจประเมนิคุณภาพภายใน ระดบัหลกัสตูร คณะ
ศกึษาศาสตรแ์ละนวตักรรมการศกึษา  

https://drive.google.com/drive/folders/1VFB4G1dxFgtTFONro3Y7FB5xUMShwE0j?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1VFB4G1dxFgtTFONro3Y7FB5xUMShwE0j?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1VFB4G1dxFgtTFONro3Y7FB5xUMShwE0j?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dTi2w9xKcO1Y18LMRAeNwtfLqsio1i30/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15-yI8JxYL11cUnP2feQ648U17Lqo8saS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wYd-z73jJEKNBzx0DOYHBWe28z0qa8Ao/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1K_v1kRvWgpo5NaL77jPkea4Wj9SaAFkj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WkSMoWDVqPrvupCSOAaDwQIVAnCs0Da-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Zly8yJKMrdJcr3BHPMSunBjf-wNYd739/view?usp=sharing
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ผู้รบัผิดชอบ 

ผู้ก ากบัดแูลตวับ่งช้ี : 
1. รองอธกิารบดดีา้นวชิาการ การวจิยั การ
บรกิารวชิาการ และการประกนัคุณภาพ 
และมาตรฐานการศกึษา 
2. ผูอ้ านวยการส านกัสง่เสรมิวชิาการและ
งานทะเบยีน 

ผู้จดัเกบ็รวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน : 
1. นางสาวสุพตัรา บุไธสง 
2. นางสาวสมทรพัย ์ไชยนิคม 
3. นายปิยะพงศ ์อสิรนุวฒัน์ 
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ตวับ่งช้ีท่ี 1.2   ร้อยละของนักศึกษำชัน้ปีสุดท้ำยท่ีสอบผ่ำนตำมเกณฑ์กำรสอบ 
มำตรฐำนควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนภำษำองักฤษของนักศึกษำ
ระดบัปริญญำตรีท่ีมหำวิทยำลยัก ำหนด  

ชนิดของตวับ่งช้ี ผลลพัธ ์

การคิดรอบปี  ปีการศกึษา 

ค าอธิบายตวับ่งช้ี 
 มหาวทิยาลยัมกีารส่งเสรมิสนับสนุนใหบ้ณัฑติมคีวามรูค้วามสามารถดา้นภาษาองักฤษ
ก่อนส าเรจ็การศกึษาตามเกณฑก์ารสอบผ่านความรูภ้าษาองักฤษของนกัศกึษาระดบัปรญิญาตรี 
ทีม่หาวทิยาลยัก าหนด 
 
เกณฑ์การประเมิน 
 ค่าร้อยละของจ านวนนักศกึษาชัน้ปีสุดท้ายที่สอบผ่านตามเกณฑ์การสอบผ่านความรู้
ภาษาองักฤษ ของนักศึกษาระดบัปรญิญาตร ีที่มหาวทิยาลยัก าหนดไว้ เป็นคะแนนเต็ม 5 = 
รอ้ยละ 70 

สูตรการค านวณ   
1. ค านวณค่ารอ้ยละของจ านวนนักศกึษาชัน้ปีสุดท้ายศกึษาทีส่อบผ่านตามเกณฑ์การ

สอบผ่านความรูภ้าษาองักฤษ ของนกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีตามสตูร 
 

จ านวนนักศกึษาชัน้ปีสุดทา้ยศกึษาทีส่อบผ่านตามเกณฑก์ารสอบผ่านความรูภ้าษาองักฤษ 
x 100 

         จ านวนนกัศกึษาชัน้ปีสุดทา้ยทีเ่ขา้สอบ 

 
2. แปลงค่ารอ้ยละทีค่ านวณไดใ้นขอ้ 1 เทยีบกบัคะแนนเตม็ 5 
 

คะแนนทีไ่ด ้= 

 รอ้ยละของจ านวนนกัศกึษาชัน้ปีสุดทา้ยศกึษาทีส่อบผ่านตามเกณฑก์า
รสอบผ่านความรูภ้าษาองักฤษ   x 5 

รอ้ยละ 70 
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ผลการด าเนินงาน 
 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์มีการด าเนินการขบัเคลื่อนเพื่อยกระดับความสามารถด้าน
ภาษาองักฤษของนักศกึษา โดยมหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์ไดม้กีารจดัตัง้ ศูนย์ภาษามหาวทิยาลยั
กาฬสนิธุ์ (https://lgc.ksu.ac.th/) เพื่อด าเนินงานพฒันาทกัษะภาษาองักฤษใหก้บันักศกึษาตาม
นโยบายของมหาวทิยาลยั และมกีารแต่งตัง้ผูช้่วยอธกิารบดดีา้นศูนยภ์าษาและวเิทศสมัพนัธท์ า
หน้าทีบ่รหิารจดัการศูนย์ภาษาพรอ้มทมีงานอกี 3 คน โดยมหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์ได้มปีระกาศ 
เรื่อง เกณฑก์ารสอบผ่านความรูภ้าษาองักฤษ ของนกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีโดยนกัศกึษาที่จะ
ส าเรจ็การศกึษาวชิาเอกภาษาองักฤษควรมรีะดบัคะแนนภาษาองักฤษอยู่ที่  B2 ส่วนนักศกึษา
ทัว่ไปควรมีระดับคะแนนภาษาอังกฤษอยู่ที่ระดับ  B1 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการก าหนด
เป้าหมายในการพฒันาทกัษะภาษาองักฤษของนักศึกษา โดยในปีการศึกษา 2562 ได้มกีาร
ด าเนินงานโครงการฝึกอบรมและพฒันาทกัษะดา้นภาษาองักฤษใหก้บันักศกึษาทัง้ในระดบัคณะ
และมหาวทิยาลยั จ านวนทัง้สิน้ 8 โครงการ ใชง้บประมาณทัง้สิน้ 353,300 บาท ดงันี้ 

ข้อ โครงการ หน่วยงาน งบประมาณ 

1 โ ค ร ง ก า ร อบ ร มภาษาอั ง ก ฤษ เพื่ อ เ ต รี ย มสอบ 
ส าหรบันักศกึษาคณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยสีุขภาพ 

คณะวทิยาศาสตรแ์ละ 
เทคโนโลยสีุขภาพ 

10,000 

2 โครงการ English and Chinese fit and firm คณะศลิปศาสตร ์ 40,000 

3 โครงการพฒันาศกัยภาพของนักศึกษาด้านการสื่อสาร 
ทางภาษาและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

คณะบรหิารศาสตร ์ 5,000 

4 โครงการเพิม่พูนทกัษะครูภาษาองักฤษในศตวรรษที่ 21 
ส าหรบันักศกึษาสาขาวชิาภาษาองักฤษ 

คณะศกึษาศาสตรฯ์ 43,300 

5 โครงการค่ายภาษาอังกฤษส าหรบันักศึกษาสาขาวิชา 
ภาษาองักฤษ 

คณะศกึษาศาสตรฯ์ 35,000 

6 โครงการการอบรมและทดสอบด้านภาษาอังกฤษและ 
เทคโนโลยีสารสนเทศนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการ 
เกษตร 

คณะเทคโนโลยกีารเกษตร 20,000 

7 โครงการเพิม่พูนความรูแ้ละทกัษะดา้นภาษาองักฤษแก่ 
นั กศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ เทคโนโลยี  
อุตสาหกรรม 

คณะวศิวกรรมศาสตรแ์ละ 
เทคโนโลยอุีตสาหกรรม 

0 

8 โครงการอบรมและทดสอบภาษาอังกฤษนักศึกษา 
มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ ์ชัน้ปีที ่4 

ศูนยภ์าษา 200,000 

รวม 353,300 

https://lgc.ksu.ac.th/
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 ผลการประเมินศักยภาพทางภาษาอังกฤษ Placement Test มาตรฐาน CEFR ของ
นักศึกษาชัน้ปีที่ 4  โดยในปีการศึกษา 2562 สามารถจดัการฝึกอบรมและทดสอบได้เพยีง 4 
คณะ ส่วนอีก 2 คณะ คือ คณะคณะวิทยาศาสตร์ฯ และคณะศึกษาศาสตร์ฯ ไม่สามารถ
ด าเนินการไดอ้นัเนื่องมาจากเป็นช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรสัโคโรนาหรอืโควดิ-19 
มรีายละเอยีดดงันี้ 

คณะ 

ระดบั CEFR/ จ านวนนักษา 

0 A1 A2 B1 B2 
เขา้ 
สอบ 

ขาด 
สอบ 

รวม 

คณะเทคโนโลยกีารเกษตร 1 76 16 4 0 97 17 114 

คณะบรหิารศาสตร ์ 0 75 51 23 0 149 61 210 

คณะวทิยาศาสตรแ์ละ 
เทคโนโลยสีุขภาพ 

0 0 0 0 0 0 94 94 

คณะวศิวกรรมศาสตรฯ์ 1 63 9 3 0 76 15 91 

คณะศลิปศาสตร์ 0 51 6 10 1 68 81 149 

คณะศกึษาศาสตรแ์ละ 
นวตักรรมการศกึษา 

0 0 0 0 0 0 307 307 

รวม 2 265 82 40 1 390 575 965 

ร้อยละ 0.55 72.40 22.40 10.93 0.27 74.00 109.11 183.11 

ผ่านเกณฑ ์(B1+B2) 40 คน ร้อยละ 10.93 

 
 ผลการด าเนินงานปีการศึกษา 2562 ในการพฒันาทกัษะภาษาองักฤษของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ของนักศึกษาชัน้ปีสุดท้ายให้สอบผ่านตามเกณฑ์การสอบมาตรฐาน
ความรู้ความสามารถด้านภาษาองักฤษของนักศกึษาระดบัปรญิญาตรทีี่มหาวทิยาลยัก าหนด 
พบว่านักศกึษาสอบผ่านระดบัคะแนนภาษาองักฤษอยู่ทีร่ะดบั B1 และ B2 จ านวน 40 คน จาก
ผูเ้ขา้สอบ 390 คน คดิเป็นรอ้ยละ 10.26 คดิเป็น 0.73 คะแนน ดงันี้ 
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ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน ผลการด าเนินงาน 

1 จ านวนนกัศกึษาชัน้ปีสุดทา้ยทัง้หมด 965 

2 จ านวนนกัศกึษาชัน้ปีสุดทา้ยทีเ่ขา้สอบทัง้หมด 390 

3 นกัศกึษาชัน้ปีสุดทา้ยทีส่อบผ่านตามเกณฑก์ารสอบผ่านความรูภ้าษาองักฤษ 40 

4 รอ้ยละของจ านวนผูส้ าเรจ็การศกึษาทีส่อบผ่านตามเกณฑ์ 10.26 

 คะแนน (10.26x5)/70 0.73 

 
ผลการประเมินตนเอง 

ผลการประเมิน 
ปีท่ีแล้ว 

เป้าหมาย คะแนนประเมินตนเอง 
บรรลุเป้าหมาย 

 (✓,✗) 

เป้าหมาย 
ปีถดัไป 

0.30 คะแนน 4 คะแนน 0.73 คะแนน ✗ 4 คะแนน 

 
รายการหลกัฐาน 

หมายเลข รายการหลกัฐาน 

มกส. 1.2-1 ประกาศมหาวทิยาลยักาฬสนิธุเ์รื่องเกณฑก์ารสอบผ่านความรูภ้าษาองักฤษ 
ของนกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ี

มกส. 1.2-2 ผลการประเมินศักยภาพทางภาษาองักฤษ Placement Test มาตรฐาน 
CEFR นกัศกึษาชัน้ปีที ่4 คณะวศิวกรรมศาสตรแ์ละเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 
มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ ์

มกส. 1.2-3 ผลการประเมินศักยภาพทางภาษาองักฤษ Placement Test มาตรฐาน 
CEFR นกัศกึษาชัน้ปีที ่4 คณะบรหิารศาสตร ์มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ ์

มกส. 1.2-4 ผลการประเมินศักยภาพทางภาษาองักฤษ Placement Test มาตรฐาน 
CEFR นักศึกษาชัน้ปีที่  4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ 
มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ ์

มกส. 1.2-5 ผลการประเมินศักยภาพทางภาษาองักฤษ Placement Test มาตรฐาน 
CEFR นกัศกึษาชัน้ปีที ่4 คณะศลิปศาสตร ์มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ ์

https://drive.google.com/file/d/1hUeATWbtIvUjg_ybCCFAQ5q83iY8fnki/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19u-4OtRNGlYhiGXWdBqlF7IQLDQMmu58/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hFE3a-WMSo6ZLK5n16IPk-BigBsWsXFW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1e6yCD2RM0JFyS4xQPR8637x3GS4Crtnq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tA_ap90tqRmGb2lthpCe8v3ehKqsHkgD/view?usp=sharing


39 
 

  
 

หมายเลข รายการหลกัฐาน 

มกส. 1.2-6 ผลการประเมินศักยภาพทางภาษาองักฤษ Placement Test มาตรฐาน 
CEFR นกัศกึษาชัน้ปีที ่4 คณะเทคโนโลยกีารเกษตร มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์ 

 
ผู้รบัผิดชอบ 

ผู้ก ากบัดแูลตวับ่งช้ี : 
ผูช้่วยอธกิารบดดีา้นงานศูนยภ์าษา 
และงานวเิทศสมัพนัธ์ 

ผู้จดัเกบ็รวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน : 
นายปิยะ บุญราช 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1VhTntgbjbdTYis7FNY3jkNSgvo6zWTTV/view?usp=sharing
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ตวับ่งช้ีท่ี 1.3  ร้อยละของนักศึกษำชัน้ปีสุดท้ำยท่ีสอบผ่ำนตำมเกณฑม์ำตรฐำน 
ควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนสมรรถนะดิจิทลัส ำหรบันักศึกษำระดบั
ปริญญำตรี ท่ีมหำวิทยำลยัก ำหนด 

ชนิดของตวับ่งช้ี ผลลพัธ ์

การคิดรอบปี  ปีการศกึษา 

ค าอธิบายตวับ่งช้ี 
  มหาวทิยาลยัมกีารส่งเสรมิสนับสนุนให้บณัฑติมคีวามรู้ความสามารถด้านสมรรถนะ
ดิจิทลัก่อนส าเร็จการศึกษาตามมาตรฐานความรู้ความสามารถด้านสมรรถนะดิจิทลัส าหรบั
นกัศกึษาระดบัปรญิญาตรทีีม่หาวทิยาลยัก าหนด 

เกณฑ์การประเมิน 
 ค่าร้อยละของจ านวนนักศึกษาชัน้ปีสุดท้ายที่สอบผ่านตามเกณฑ์การสอบผ่าน
มาตรฐานความรู้ความสามารถด้านสมรรถนะดิจิทัลของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  ที่
มหาวทิยาลยัก าหนดไว ้เป็นคะแนนเตม็ 5 = รอ้ยละ 90 

สูตรการค านวณ   
1. ค านวณค่าร้อยละของจ านวนนักศึกษาชัน้ปีสุดท้ายศึกษาที่สอบผ่านตามเกณฑ์

มาตรฐานความรูค้วามสามารถดา้นสมรรถนะดจิทิลัของนกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีตามสตูร 
 

 

จ านวนของนกัศกึษาชัน้ปีสุดทา้ยทีส่อบผ่านตามเกณฑก์ารสอบผ่านความรู้
ความสามารถดา้นสมรรถนะดจิทิลัระดบัปรญิญาตรทีีม่หาวทิยาลยัก าหนด 

 

x 100 

จ านวนนกัศกึษาชัน้ปีสุดทา้ยทีเ่ขา้สอบทัง้หมด 

 
2. แปลงค่ารอ้ยละทีค่ านวณไดใ้นขอ้ 1 เทยีบกบัคะแนนเตม็ 5 
 

คะแนนทีไ่ด ้= 

 รอ้ยละของจ านวนนกัศกึษาชัน้ปีสุดทา้ยทีส่อบผ่านตามเกณฑม์าตรฐาน
ความรูค้วามสามารถดา้นสมรรถนะดจิทิลัของนกัศกึษาระดบัปรญิญาตรี 

ทีม่หาวทิยาลยัก าหนด  x 5 

รอ้ยละ 90 
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ผลการด าเนินงาน 
 มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์มกีารด าเนินการขบัเคลื่อนเพื่อยกระดบัความสามารถดา้นดจิทิลั
ของนักศึกษา โดยมหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์ได้มกีารจดัตัง้ศูนย์พฒันาและประเมินทกัษะดิจิทลั
มาตรฐานสากล ICDL มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (https://www.facebook.com/DigitalKSU และ 
https://dc.ksu.ac.th/eexam)  เพื่อด าเนินงานพฒันาทกัษะดิจิทลัให้กบันักศึกษาตามนโยบาย
ของมหาวทิยาลยั โดยอยู่ภายใต้การบรหิารจดัการของส านักส่งเสรมิวชิาการและงานทะเบยีน 
ในการด าเนินงานมหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์ไดม้ปีระกาศ เรื่อง มาตรฐานความรูค้วามสามารถด้าน
สมรรถนะดจิทิลั ส าหรบันักศกึษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สูง (ปวส.) และระดบัปรญิญา
ตร ีโดยในปีการศกึษา 2562 ไดม้กีารด าเนินงานโครงการฝึกอบรมและพฒันาความสามารถด้าน
ดจิทิลัใหก้บันกัศกึษาทัง้ในระดบัคณะและมหาวทิยาลยั จ านวนทัง้สิน้ 5 โครงการ ใชง้บประมาณ
ทัง้สิน้ 41,000 บาท ดงันี้ 

ข้อ โครงการ หน่วยงาน งบประมาณ 

1 โครงการอบรมเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่เตรยีมสอบ 
ส าหรบันกัศกึษาคณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยสีุขภาพ 

คณะวทิยาศาสตรแ์ละ 
เทคโนโลยสีุขภาพ 

10,000 

2 โครงการพฒันาทกัษะสารสนเทศและเทคโนโลยทีีใ่ชช้วีติ 
ประจ าวนั  

คณะศลิปศาสตร์ 6,000 

3 โครงการพฒันาศกัยภาพของนกัศกึษาดา้นการสือ่สาร 
ทางภาษาและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

คณะบรหิารศาสตร ์ 5,000 

4 โครงการการอบรมและทดสอบดา้นภาษาองักฤษและ 
เทคโนโลยสีารสนเทศนกัศกึษาคณะเทคโนโลยกีารเกษตร 

คณะเทคโนโลยกีาร 
เกษตร 

20,000 

5 โครงการฝึกอบรมเพิม่สมรรถนะดจิทิลัออนไลน์ฟรกีบั 
ICDL Thailand 

ส านกัสง่เสรมิวชิาการฯ 0 

รวม 41,000 

 

 มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์ได้พฒันาแบบทดสอบเพื่อประเมนิความสามารถดา้นสมรรถนะ
ดจิทิลัของนกัศกึษา ทีก่ าหนดเกณฑก์ารผ่านอยู่ทีร่อ้ยละ 70 โดยการทดสอบแบ่งออกเป็น 2 ชุด 
คอื ชุดที ่1 ความรูพ้ืน้ฐานและการใชง้านคอมพวิเตอร์ และชุดที ่2 การใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รูปและ
การประยุกตใ์ชง้าน โดยชุดที ่1 ทดสอบเฉพาะระดบั ปวส. สว่นระดบัปรญิญาตรตีอ้งทดสอบทัง้
สองชุด ซึ่งครอบคลุมตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศกึษา เรื่อง แนวทางการปฏบิตัิตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาตเิกี่ยวกบัสมรรถนะดจิิทลัส าหรบัคุณวุฒริะดบั

https://www.facebook.com/DigitalKSU
https://dc.ksu.ac.th/eexam
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ปริญญาตรี โดยได้มีการประเมินในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวนัที่ 25 
กุมภาพนัธ ์- 20 มนีาคม 2563  
 ผลการประเมนิความสามารถด้านสมรรถนะดิจทิลัของนักศกึษาระดบั ปวส. ซึ่งมกีาร
จดัการเรยีนการสอน 3 คณะ พบว่านักศกึษาเขา้สอบรอ้ยละ 76.84 สอบผ่านเพยีงรอ้ยละ 2.05 
(https://datastudio.google.com/u/0/reporting/2814f50a-5169-4e06-9bf0-
9cc6868848a6/page/fy5cB?s=iF7m-1c-Ipc) รายละเอยีดดงันี้ 
 

คณะ จ านวนนักศึกษาระดบั ปวส. (%) คะแนน (เตม็ 60) 

มีสิทธ์ิสอบ เข้าสอบ สอบผา่น ต า่สุด-สูงสุด เฉล่ีย 

คณะเทคโนโลยกีารเกษตร 28 7 (25.00%) 2 (28.57%) 23-46 33.71 

คณะบรหิารศาสตร ์ 104 84 (80.77%) 1 (1.19%) 10-42 29.19 

คณะวทิยาศาสตรฯ์ NA NA NA NA NA 

คณะวศิวกรรมศาสตรฯ์ 58 55 (94.83%) 0 (0.00%) 15-39 24.18 

คณะศลิปศาสตร ์ NA NA NA NA NA 

คณะศกึษาศาสตรฯ์ NA NA NA NA NA 

รวม 190 146 (76.84%) 3 (2.05%) 10-46 29.03 

 
 ผลการประเมนิความสามารถดา้นสมรรถนะดจิทิลัของนักศกึษาระดบัปรญิญาตร ีซึง่มี
การจดัการเรยีนการสอนทัง้ 6 คณะ พบว่านกัศกึษาเขา้สอบรอ้ยละ 73.47 สอบผ่านเพยีงรอ้ยละ 
18.19 (https://datastudio.google.com/u/0/reporting/2814f50a-5169-4e06-9bf0-
9cc6868848a6/page/fy5cB?s=iF7m-1c-Ipc) รายละเอยีดดงันี้ 
 

คณะ จ านวนนักศึกษาระดบัปริญญาตรี (%) คะแนน (เตม็ 60) 

มีสิทธ์ิสอบ เข้าสอบ สอบผา่น ต า่สุด-สูงสุด เฉล่ีย 

คณะเทคโนโลยกีารเกษตร 114 62 (54.39%) 2 (3.22%) 11-49 32.77 

คณะบรหิารศาสตร ์ 210 157 (74.76%) 19 (12.10%) 6-53 34.82 

คณะวทิยาศาสตรฯ์ 94 82 (87.23%) 32 (39.02%) 18-55 40.09 

คณะวศิวกรรมศาสตรฯ์ 91 87 (95.60%) 1 (1.15%) 10-53 30.01 

คณะศลิปศาสตร ์ 149 92 (61.74%) 12 (13.04%) 11-55 33.57 

คณะศกึษาศาสตรฯ์ 307 229 (74.59%) 63 (27.51%) 15-55 38.97 

รวม/เฉล่ีย 965 709 (73.47%) 129 (18.19%) 6-55 35.04 
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ผลการประเมิน 
 ในตวับ่งชีท้ี ่1.5 คดิคะแนนเฉพาะในสว่นของระดบัปรญิญาตร ีมรีายละเอยีดดงันี้ 

ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน ผลการด าเนินงาน 

1 จ านวนนกัศกึษา (ป.ตร)ี ชัน้ปีสุดทา้ยทัง้หมด 965 

2 จ านวนนกัศกึษา (ป.ตร)ี ชัน้ปีสุดทา้ยทีเ่ขา้สอบทัง้หมด 709 

3 นกัศกึษาชัน้ปีสุดทา้ย (ป.ตร)ี ทีส่อบผ่านตามเกณฑก์ารสอบผ่าน
เกณฑม์าตรฐานความรูค้วามสามารถดา้นสมรรถนะดจิทิลั 

129 

4 รอ้ยละของจ านวนผูส้ าเรจ็การศกึษา (ป.ตร)ี ทีส่อบผ่านตามเกณฑ์ 18.19 

 คะแนน (18.19x5)/90 1.01 

 
ผลการประเมินตนเอง 

ผลการประเมิน 
ปีท่ีแล้ว 

เป้าหมาย คะแนนประเมินตนเอง 
บรรลุเป้าหมาย 

 (✓,✗) 

เป้าหมาย 
ปีถดัไป 

- 4 คะแนน 1.01 คะแนน ✗ 4 คะแนน 

 
รายการหลกัฐาน 

หมายเลข รายการหลกัฐาน 

มกส. 1.3-1 ประกาศมหาวทิยาลยักาฬสนิธุเ์รื่องมาตรฐานความรูค้วามสามารถด้าน 
สมรรถนะดจิทิลั ส าหร้บนักศกึษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สูง 
และระดบัปรญิญาตร ี

มกส. 1.3-2 ค าสัง่มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ ์ เรื่อง แต่งตัง้คณะกรรมการจดัการสอบวดั
ความรูค้วามสามารถดา้นสมรรถนะดจิทิลั 

มกส. 1.3-3 รายงานผลการสอบสมรรถนะทกัษะและความรูค้วามสามารถ 
ดา้นดจิทิลั 

 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1bMupqVVy5XAbzi1ypk4rmDrJIU7KPJv2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tLaGUmIVNuQO7vXDRhGcSkshTxXkMEXp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BNCEmW6r4y7dbq9eGHLovZUD6FeFmjdF/view?usp=sharing
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ผู้รบัผิดชอบ 

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

ผู้จดัเกบ็รวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน : 
1. นายก าธร สารวรรณ 
2. นางสาวสุภาพร รอ้ยพลิา 
3. นายสนามชยั บรบิูรณ์ 
4. นางปิยะฉตัร โยธารนิทร ์
5. นางสาวสุวภิา ยอดแกว้ 
6. นางสาวดวงเดอืน อิม่ประสงค ์บุญใหญ่ 
7. นางสาวมยุร ีฤทธิไ์ชย 
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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  
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ตวับ่งช้ีท่ี 1.5  จ ำนวนหลกัสูตรท่ีมีกำรก ำหนดคณุลกัษณะกำรเป็น  
ผู้ประกอบกำร 

ชนิดของตวับ่งช้ี ผลลพัธ ์

กำรคิดรอบปี  ปีการศกึษา 

ค ำอธิบำยตวับ่งช้ี 
มหาวทิยาลยัมหีลกัสูตรที่ส่งเสรมิให้นักศึกษามคีวามคดิรเิริม่สร้างสรรค์ที่แปลกใหม่  

รูจ้กัพฒันาผลติภณัฑ์ การบรกิาร รวมถงึน าเทคโนโลยใีหม่ๆ มาใชใ้นการด าเนินชวีติ รูเ้ท่าทนั
การเปลีย่นแปลงของสงัคมและของโลก  

เกณฑ์ประเมิน 

คะแนนทีไ่ด ้= 

 คะแนนเฉลีย่ของจ านวนหลกัสตูร 
ทีม่คีุณลกัษณะเป็นผูป้ระกอบการแต่ละคณะ 

จ านวนคณะทัง้หมด 

 

ผลกำรด ำเนินงำน 
 มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์มคีวามมุ่งมัน่ในการพฒันานักศกึษาให้มคีุณลกัษณะความเป็น
ผู้ประกอบการ ตามที่ได้ก าหนดในมาตรฐานการอุดมศกึษา พ.ศ. 2561 ในมาตรฐานที่ 1 ด้าน
ผลลพัธ์ผูเ้รยีน มหาวทิยาลยัจงึไดก้ าหนดตวับ่งชี้ที ่1.5 นี้ขึน้มาเพื่อผลกัดนัใหค้ณะ/หลกัสตูรไป
ด าเนินการพฒันาคุณลกัษณะความเป็นผูป้ระกอบการตามนโยบายดงักล่าว โดยก าหนดใหม้กีาร
พฒันาหลกัสตูรใหม่หรอืปรบัปรุงหลกัสตูรทีม่อียู่ใหม้รีายวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสรา้งคุณลกัษณะ
ความเป็นผู้ประกอบการให้กบันักศึกษา โดยหากนักศึกษาเรยีนและผ่านในรายวชิาดงักล่าว
สามารถบ่งชีไ้ดว้่านกัศกึษามคีุณลกัษณะความเป็นผูป้ระกอบการ โดยในปีการศกึษา 2562 ไดม้ี
การพฒันาหลกัสูตรใหม่/ปรบัปรุงหลกัสูตรที่โครงสร้างหลกัสูตรประกอบด้วยรายวชิาดงักล่าว
จ านวน 3 คณะ มรีายละเอยีดจ าแนกตามคณะดงันี้ 
 

คณะ ร้อยละ คะแนน หลกัสูตร 

คณะ
เทคโนโลยกีารเกษตร 
จ านวน 2 หลกัสตูร 

(2/11) x 
100 =18.18 

(18.18/20) 
x 5 = 4.54 

1. หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิา
เทคโนโลยกีารอาหาร (หลกัสตูรใหม่ พ.ศ. 
2562) 
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คณะ ร้อยละ คะแนน หลกัสูตร 

     - AG-102-016 การเป็นผูป้ระกอบ หน้า 
25 
     - AG-103- 018 การสรา้งผูป้ระกอบการ
ใหม ่หน้า 28 
 2. หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิา
นวตักรรมเกษตร (หลกัสตูรใหม่ พ.ศ. 2562)     
     - AG-082-201 กลยุทธ์การตลาดธุรกจิ
เกษตร หน้า 19 
     - AG-082-202 การจดัการธุรกจิเกษตร
ทางการบญัชแีละการเงนิ หน้า 19 
     - AG-082-203 การเป็นผูป้ระกอบการ
ธุรกจิเกษตรสมยัใหม หน้า 19 

คณะบรหิารศาสตร ์
จ านวน 8 หลกัสตูร 

(8/8) x 100 
=100 

(100/20) x 
5 = 5 

1. หลกัสูตรบริหำรธรุกิจบณัฑิต สำขำวิชำ
กำรจดักำร (หลกัสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. 2558) 
    - 00-041-005 การเป็นผูป้ระกอบการทาง
วทิยาศาสตร ์และเทคโนโลย ี หน้า 14 
    - 05-052-202 การเป็นผูป้ระกอบการ หน้า 
15 
2. หลกัสูตรบริหำรธุรกิจบณัฑิต สำขำวิชำ
กำรจดักำรทัว่ไป (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2555) 
        - 3563110 การเป็นผูป้ระกอบการ หน้า 
12 
3. หลกัสูตรบริหำรธุรกิจบณัฑิต สำขำวิชำ
กำรตลำด (หลกัสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. 2558) 
    - 00-041-005 การเป็นผูป้ระกอบการทาง
วทิยาศาสตร ์และเทคโนโลย ี หน้า 22 
    - 05-032-313 การเป็นผูป้ระกอบการ  หน้า 
26 
4. หลกัสูตรบริหำรธุรกิจบณัฑิต สำขำวิชำ
กำรจดักำรธรุกิจค้ำปลีก (หลกัสูตรใหม่ 
พ.ศ. 2558) 
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คณะ ร้อยละ คะแนน หลกัสูตร 

    - 00-041-005 การเป็นผูป้ระกอบการทาง
วทิยาศาสตร ์และเทคโนโลย ี หน้า 17 
    - 05-066-405 การเป็นผูป้ระกอบการและ
นวตักรรม  หน้า 20 
5. หลกัสูตรบริหำรธุรกิจบณัฑิต สำขำวิชำ
ระบบสำรสนเทศทำงคอมพิวเตอร ์
(หลกัสูตรปรบัปรงุพ.ศ. 2558)  
    - 00-041-005 การเป็นผูป้ระกอบการทาง
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีหน้า 27 
6. หลกัสูตรบริหำรธุรกิจบณัฑิต สำขำวิชำ
คอมพิวเตอรธ์รุกิจ (หลกัสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. 
2561) 
     - BA-001-206 การเป็นผูป้ระกอบการ 
หน้า 21 
7. หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต (หลกัสูตรปรบัปรงุ 
พ.ศ. 2558) 
     - 00-041-005 การเป็นผูป้ระกอบการทาง
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีหน้า 18 
 8. หลกัสูตรบริหำรธุรกิจมหำบณัฑิต 
สำขำวิชำกำรจดักำรส ำหรบักำรเป็น
ผู้ประกอบกำร (หลกัสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. 
2561) 
    - BA-012-801 การบญัชแีละการเงนิส าหรบั
ผูป้ระกอบการ หน้า 14 
    - BA-012-804 การจดัการเชงิกลยุทธ์
ส าหรบัผูป้ระกอบการ  หน้า 14     

คณะวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
สุขภาพ 
จ านวน 1 หลกัสตูร 

(1/5) x 100 
=20 

(20/20) x 5  
= 5 

1. หลกัสูตรวิทยำศำสตรบณัฑิต สำขำวิชำ
เทคโนโลยีสำรสนเทศและดิจิทลั (หลกัสูตร
ปรบัปรงุ พ.ศ. 2561)  
    - SC-023-505 ผูป้ระกอบการเทคโนโลย ี
หน้า 21 
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คณะ ร้อยละ คะแนน หลกัสูตร 

คณะ
วศิวกรรมศาสตรฯ์ 

 
NA 

ไม่มกีารพฒันา/ปรบัปรุงจงึไม่ขอรบัการ
ประเมนิ 

คณะศลิปศาสตร์  
NA 

ไม่มกีารพฒันา/ปรบัปรุงจงึไม่ขอรบัการ
ประเมนิ 

คณะศกึษาศาสตร์
และนวตักรรม
การศกึษา 

 
NA 

ไม่มกีารพฒันา/ปรบัปรุงจงึไม่ขอรบัการ
ประเมนิ 

รวม  14.54 

คะแนน  4.85 

 

คะแนนทีไ่ด ้= 
 14.54 

 = 4.85 
3 

 
ผลกำรประเมินตนเอง 

ผลกำรประเมิน 
ปีท่ีแล้ว 

เป้ำหมำย คะแนนประเมินตนเอง 
บรรลุ

เป้ำหมำย 

 (✓,✗) 

เป้ำหมำย 
ปีถดัไป 

- 4 คะแนน 4.85 คะแนน ✓ 4 คะแนน 

 
หมำยเหตุ 

1. การวดัคุณลกัษณะเป็นผูป้ระกอบการ วดัหลกัสตูรทีก่ าหนดคุณลกัษณะการเป็น
ผูป้ระกอบการเฉพาะหลกัสูตรทีก่ าหนดไวใ้น มคอ. 2  

2. การวดัหลกัสตูรทีม่คีุณลกัษณะเป็นผูป้ระกอบการโดยต้องมหีน่วยวดัหรอืเครือ่งมอืวดัมี
การก าหนดรายวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเป็นผูป้ระกอบการไวใ้นหลกัสตูร 
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รำยกำรหลกัฐำน 

ผู้รบัผิดชอบ 

ผู้ก ำกบัดแูลตวับ่งช้ี : 
1. รองอธกิารบดดีา้นวชิาการ  
2. ผูอ้ านวยการส านกัสง่เสรมิ
วชิาการและงานทะเบยีน 

ผู้จดัเกบ็รวบรวมข้อมูล/รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน : 
1. นางสาวสุพตัรา บุไธสง 
2. นางสาวสมทรพัย ์ไชยนิคม    
3. นางสาวสุภาณี ศรอีุทธา 

หมำยเลข รำยกำรหลกัฐำน 

มกส.1.5-1-1 
 

หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาเทคโนโลยกีารอาหาร (หลกัสตูร
ใหม่ พ.ศ. 2562) (หน้า 25 และหน้า 28) 

มกส.1.5-1-2 
 

หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิานวตักรรมเกษตร (หลกัสตูรใหม่ 
พ.ศ. 2562)  (หน้า 19) 

มกส.1.5-1-3 
 

หลกัสตูรบรหิารธุรกจิบณัฑติ สาขาวชิาการจดัการ (หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 
2558)  (หน้า 14 และหน้า 15) 

มกส.1.5-1-4 
 

หลกัสตูรบรหิารธุรกจิบณัฑติ สาขาวชิาการจดัการทัว่ไป (หลกัสตูรใหม่ 
พ.ศ. 2555) (หน้า 12) 

มกส.1.5-1-5 
 

หลกัสตูรบรหิารธุรกจิบณัฑติ สาขาวชิาการตลาด (หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 
2558) (หน้า 22 และหน้า 26) 

มกส.1.5-1-6 
 

หลกัสตูรบรหิารธุรกจิบณัฑติ สาขาวชิาการจดัการธุรกจิคา้ปลกี (หลกัสตูร
ใหม่ พ.ศ. 2558) (หน้า 17 และหน้า 20) 

มกส.1.5-1-7 
 

หลกัสตูรบรหิารธุรกจิบณัฑติ สาขาวชิาระบบสารสนเทศทางคอมพวิเตอร ์
(หลกัสตูรปรบัปรุงพ.ศ. 2558) (หน้า 27 ) 

มกส.1.5-1-8 
 

หลกัสตูรบรหิารธุรกจิบณัฑติ สาขาวชิาคอมพวิเตอรธ์ุรกจิ (หลกัสตูร
ปรบัปรุง พ.ศ. 2561)  (หน้า 21 ) 

มกส.1.5-1-9 หลกัสตูรบญัชบีณัฑติ (หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2558) (หน้า 18) 

มกส.1.5-1-10 
 

หลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ สาขาวชิาการจดัการส าหรบัการเป็น
ผูป้ระกอบการ (หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2561) (หน้า 14 ) 

มกส.1.5-1-11 
 

หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศและดจิทิลั 
(หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2561) (หน้า 21) 

https://drive.google.com/drive/folders/1RALTCSnQfVcuWFqNmZ1RySg4KVTjTG5V?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1RALTCSnQfVcuWFqNmZ1RySg4KVTjTG5V?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1RALTCSnQfVcuWFqNmZ1RySg4KVTjTG5V?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1RALTCSnQfVcuWFqNmZ1RySg4KVTjTG5V?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1RALTCSnQfVcuWFqNmZ1RySg4KVTjTG5V?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1RALTCSnQfVcuWFqNmZ1RySg4KVTjTG5V?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1RALTCSnQfVcuWFqNmZ1RySg4KVTjTG5V?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1RALTCSnQfVcuWFqNmZ1RySg4KVTjTG5V?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1RALTCSnQfVcuWFqNmZ1RySg4KVTjTG5V?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1RALTCSnQfVcuWFqNmZ1RySg4KVTjTG5V?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1RALTCSnQfVcuWFqNmZ1RySg4KVTjTG5V?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1RALTCSnQfVcuWFqNmZ1RySg4KVTjTG5V?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1RALTCSnQfVcuWFqNmZ1RySg4KVTjTG5V?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1RALTCSnQfVcuWFqNmZ1RySg4KVTjTG5V?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1RALTCSnQfVcuWFqNmZ1RySg4KVTjTG5V?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1RALTCSnQfVcuWFqNmZ1RySg4KVTjTG5V?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1RALTCSnQfVcuWFqNmZ1RySg4KVTjTG5V?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1RALTCSnQfVcuWFqNmZ1RySg4KVTjTG5V?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1RALTCSnQfVcuWFqNmZ1RySg4KVTjTG5V?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1RALTCSnQfVcuWFqNmZ1RySg4KVTjTG5V?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1RALTCSnQfVcuWFqNmZ1RySg4KVTjTG5V?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1RALTCSnQfVcuWFqNmZ1RySg4KVTjTG5V?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1RALTCSnQfVcuWFqNmZ1RySg4KVTjTG5V?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1RALTCSnQfVcuWFqNmZ1RySg4KVTjTG5V?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1RALTCSnQfVcuWFqNmZ1RySg4KVTjTG5V?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1RALTCSnQfVcuWFqNmZ1RySg4KVTjTG5V?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1RALTCSnQfVcuWFqNmZ1RySg4KVTjTG5V?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1RALTCSnQfVcuWFqNmZ1RySg4KVTjTG5V?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1RALTCSnQfVcuWFqNmZ1RySg4KVTjTG5V?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1RALTCSnQfVcuWFqNmZ1RySg4KVTjTG5V?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1RALTCSnQfVcuWFqNmZ1RySg4KVTjTG5V?usp=sharing
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ตวับ่งช้ีท่ี 1.6  กำรบริกำรนักศึกษำระดบัปริญญำตรี 

ชนิดของตวับ่งช้ี กระบวนการ 

กำรคิดรอบปี  ปีการศกึษา 

ค ำอธิบำยตวับ่งช้ี 
 สถาบนัอุดมศึกษาควรจดับรกิารด้านต่าง ๆ ให้นักศึกษาอย่างครบถ้วนตัง้แต่การให้
ค าปรกึษา ทัง้ดา้นวชิาการและการใช้ชวีติ จดับรกิารขอ้มูลหน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร เช่น ทุนกู้ยมื
การศกึษา แหล่งทุนการศกึษาต่อ การบรกิารจดัหางาน แหล่งขอ้มลูการฝึกประสบการณ์วชิาชพี 
การเตรยีมความพร้อมเพื่อการท างานเมื่อส าเร็จการศกึษา ขอ้มูลข่าวสารความเคลื่อนไหวใน
และนอกสถาบนัทีจ่ าเป็นแก่นกัศกึษาและศษิยเ์ก่า  

เกณฑก์ำรประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มกีารด าเนินการ 
1 ขอ้ 

มกีารด าเนินการ 
2 ขอ้ 

มกีารด าเนินการ 
3 - 4 ขอ้ 

มกีารด าเนินการ 
5 ขอ้ 

มกีารด าเนินการ 
6 ขอ้ 

 
ผลกำรด ำเนินงำน 
1. จดับริกำรให้ค ำปรึกษำ แนะแนวด้ำนกำรใช้ชีวิตและกำรเข้ำสู่อำชีพแก่นักศึกษำใน
สถำบนั 

ผลกำรด ำเนินงำน 
 การให้บริการนักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  ในระดับ
มหาวทิยาลยัจะท าหน้าทีก่ าหนดนโยบาย จดัท าระบบและกลไก ส่งเสรมิสนับสนุนงบประมาณ
และทรพัยากรที่เกี่ยวขอ้ง โดยมกีองกิจการนักศึกษาท าหน้าที่หลกัในการให้บรกิารนักศึกษา
ร่วมกบัคณะและสว่นงานทีเ่กีย่วขอ้ง โดยกองกจิการนกัศกึษาจะอยู่ภายใตส้ านกังานอธกิารบดทีี่
มโีครงสรา้งการบรหิารงานโดยมรีองอธกิารบดฝ่ีายกจิการนักศกึษา ก ากบัตดิตามงานของกอง
กจิการนักศกึษาทีม่ผีูอ้ านวยการกองกจิการนักศกึษา ท าหน้าทีบ่รหิารงานต่างๆจ านวน  3 งาน 
ไดแ้ก่ 1) งานบรกิารและสวสัดกิารนักศกึษา ทีม่เีจา้หน้าทีจ่ านวน 8 คน 2) งานพฒันานักศกึษา
และศษิย์เก่าสมัพนัธ์ ที่มเีจ้าหน้าที่จ านวน 4 คน และ 3) งานส่งเสรมิศลิปะและวฒันธรรม ที่มี
เจา้หน้าทีจ่ านวน 2 คน โดยงานบรกิารและสวสัดกิารนกัศกึษา ท าหน้าทีใ่นการบรกิารนักศกึษา
ระดับปริญญาตรีโดยตรง ปีการศึกษา 2562 ได้มีการแต่งตัง้คณะกรรมการงานบริการให้
ค าปรกึษาและแนะแนวการใชช้วีติแก่นักศกึษา ใหป้ฏบิตัหิน้าที่ตามคู่มอืระบบการใหค้ าปรกึษา
วชิาการระดบัปรญิญาตร ีปีการศกึษา 2562 มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ ์เพือ่ใหอ้าจารยท์ีป่รกึษาไดม้ี
แนวทางในการปฏบิตัิหน้าที่อย่างมปีระสทิธภิาพต่อไป นอกจากนัน้กองกจิการนักศกึษายงัให้
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บรกิารและมกีารด าเนินงานตลอดจนให้ข้อมูลด้านทุนการศึกษา กองทุนกู้ยมืเพื่อการศึกษา 
วชิาการทหาร หอพกัสวสัดกิาร แนะแนวอาชพี และจดัหางาน อกีดว้ย 
 นอกจากนัน้ยงัมสี านักส่งเสรมิวชิาการและงานทะเบยีน (สวท.) ท าหน้าทีใ่หบ้รกิารตอบ
ค าถามหรอืด าเนินการต่างๆดา้นการเรยีนการสอนผ่านออนไลน์และ ณ ทีต่ ัง้ นอกจากนัน้ยงัเป็น
ฐานข้อมูลนักศึกษาตัง้แต่แรกเข้าจนส าเร็จการศึกษา ที่นักศึกษา กองกิจการนักศึกษา คณะ 
และคณาจารย์สามารถใช้ข้อมูลดงักล่าวประกอบการให้ค าปรึกษาหรือพจิารณาส าหรบัการ
ช่ ว ย เ ห ลื อ  จั ด กิ จ ก ร ร ม เ ส ริ ม ห รื อ อื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง ไ ด้  (https://re.ksu.ac.th/th/, 
https://www.facebook.com/REGKSU) 
 โดยรปูแบบการใหบ้รกิารนกัศกึษาในระดบัมหาวทิยาลยัจะมทีัง้แบบ online และ offline 
โดยในระบบ offline มหาวทิยาลยัได้จดัสถานที่ ณ อาคารกิจการนักศึกษา และอาคารส านัก
ส่งเสรมิวชิาการและงานทะเบียน ของทัง้สองเขตพื้นที่ โดยได้จดัให้มีนักวิชาการศึกษาและ
เจา้หน้าทีบ่รหิารงานทัว่ไปจ านวน 15 คน ท าหน้าทีใ่หบ้รกิาร ใหข้อ้มูล ใหค้ าปรกึษา และแนะ
แนวการใชช้วีติและการเขา้สูอ่าชพีแก่นักศกึษา ส่วนในระบบ online นัน้มหาวทิยาลยัไดจ้ดัใหม้ี
เว็บไซด์ (https://dsa.ksu.ac.th) ของกองกิจการนักศึกษา ส าหรบัให้บริการความรู้ ข่าวสาร 
ต อ บ ค า ถ า ม แ ล ะ ใ ห้ ค า ป รึ ก ษ า ต่ า ง ๆ แ ก่ นั ก ศึ ก ษ า  น อ ก จ า ก นั ้น ยั ง มี เ ว็ บ ไ ซ ด์  
(http://asr.ksu.ac.th/th/) และเฟซบุ๊ก (https://www.facebook.com/ASR.KSU) และ Line OA 
ของส านักส่งเสรมิวชิาการและงานทะเบยีนที่เป็นแหล่งขอ้มูลส าหรบัให้ขอ้มูล  ประชาสมัพนัธ์ 
แนะน าวธิกีารใชช้วีติดา้นการเรยีนการสอนและอื่นๆทีเ่กีย่วขอ้ง โดยมอีาจารยแ์ละเจา้หน้าทีค่อย
ตอบค าถามและแกปั้ญหาในสว่นทีเ่กีย่วขอ้ง 
 ในการดูแลและใหบ้รกิารนักศกึษาระดบัปรญิญาตรดีงักล่าวมหาวทิยาลยัท างานร่วมกบั
คณะ สาขาวชิา และหลกัสตูร เป็นล าดบั เพือ่ใหส้ามารถก ากบัตดิตามและช่วยเหลอืแกไ้ขปัญหา
ตลอดจนใหบ้รกิารนักศกึษาไดอ้ย่างใกลช้ดิรวดเรว็และตรงตามความตอ้งการ โดยในระดบัคณะ
จะมรีองคณบดฝ่ีายพฒันานักศกึษา และเจ้าหน้าที่งานพฒันานักศกึษา อาจารย์ที่ปรกึษา ที่จะ
ท าหน้าทีร่่วมกบักองกจิการนกัศกึษาในการใหบ้รกิารนกัศกึษาต่อไป 
 
2. มีกำรให้ข้อมูลของหน่วยงำนท่ีให้บริกำรกิจกรรมพิเศษนอกหลกัสูตร แหล่งงำนทัง้
เตม็เวลำและนอกเวลำแก่นักศึกษำ 

มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ ์โดยกองกจิการนกัศกึษา จดัใหม้กีารใหบ้รกิารขอ้มลูข่าวสารทาง
วชิาการ อาชพี แหล่งทุนการศกึษา แหล่งลงทุน ขอ้มูลสถานประกอบการ การหางานและสมคัร
งาน รวมถงึขอ้มูลหน่วยงานที่ให้กิจกรรมพเิศษนอกหลกัสูตร แหล่งงานทัง้เต็มเวลาและนอก
เวลาแก่นักศกึษา อย่างครบถ้วนเป็นประจ าทุกปี โดยในปีการศกึษา 2562 ได้ด าเนินการผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ เช่น เวบ็ไซด์ Line OA และ Facebook ของมหาวทิยาลยั กองกจิการนักศกึษา 
คณะ บอร์ดประชาสมัพนัธ์ ข่าวประชาสมัพนัธ์ สถานีวทิยุกระจายเสยีงแห่งประเทศไทย กรม
ประชาสมัพนัธ์ จงัหวดักาฬสินธุ์ เว็บไซต์มหาวิทยาลัย เว็บไซต์กองกิจการนักศึกษาสงัคม

https://re.ksu.ac.th/th/
https://www.facebook.com/REGKSU
https://dsa.ksu.ac.th/
http://asr.ksu.ac.th/th/
https://www.facebook.com/ASR.KSU
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โซเชยีลแลกเปลี่ยนขอ้มูลระหว่างศษิย์เก่าและนักศกึษาโดยมกีารบรกิารขอ้มูลการหางานและ
สมคัรงานเวบ็ต่างๆ ดงันี้ 

- Thaibestjobs.com 
- JobsDB 
- Jobthai 
- JobTH.com 
- Jobbkk 
- Thaijobsgov 
- CentralSmartJobs 
-  Jobnisit 
-  JOBPUB 
- Linked in 
-ThaiJob 

 
3. จดักิจกรรมเตรียมควำมพร้อมเพื่อกำรท ำงำนเม่ือส ำเรจ็กำรศึกษำแก่นักศึกษำ 

มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์ มกีารด าเนินการจดักจิกรรมเตรยีมความพรอ้มเพื่อการท างาน
เมื่อส าเรจ็การศกึษาแก่นกัศกึษา โดยจดัโครงการและกจิกรรมตัง้แต่นกัศกึษาเริม่เขา้ศกึษาต่อใน
มหาวทิยาลยัจนกว่าจะส าเรจ็การศกึษา ดงันี้ 

1) โครงกำรปัจฉิมนิเทศนักศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2562  
 จากปัญหาการแพร่ระบาดของไวรสัโคโรนาสายพนัธุ์ใหม่ 2019 (COVID - 19) กอง
กิจการนักศึกษา และฝ่ายพัฒนานักศึกษาทัง้  6 คณะ ได้ร่วมประชุมหารือแนวทางการ
ด าเนินงานการจดักจิกรรมปัจฉิมนิเทศนักศกึษาประจ าปีการศกึษา 2562 ทัง้ในส่วนกลางและ
ระดบัคณะจากเดมิเป็นการประชุมรวมของนักศกึษาเพือ่รบัฟังการบรรยายจากวทิยากรตลอดทัง้
วนั ปรบัเปลีย่นเป็น การจดัท าเอกสารคู่มอืการปัจฉิมนิเทศนักศกึษา ประจ าปีการศกึษา 2562 
พร้อมกระเป๋าเอกสาร และเขม็กลดัตราสญัลกัษณ์มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์  จ านวน 1,000 ชุด
ส าหรบันักศกึษา เพื่อหลกีเลีย่งการชุมนุมของนักศกึษาจ านวนมาก โดยเนื้อหาของเอกสารการ
ปัจฉิมนิเทศมุ่งเน้นใหค้วามรูก้บันักศกึษาเพื่อเตรยีมตวัที่ดพีรอ้มที่จะเขา้รบัการคดัเลอืกในการ
ท างานหรอืศกึษาต่อ เช่น การพฒันาบุคลกิภาพ การเลอืกงานที่เหมาะสม การเขยีนใบสมคัร
งาน การวางแผนทางการเงนิและการช าระหนี้คนืกองทุน กยศ./กรอ. 
 2) โครงกำร ฝึกอบรมเชิงปฏิบติักำร “กำรเขียนประวติัส่วนตวัภำษำไทยและ
ภำษำองักฤษ” 
 มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์ จดัโครงการ ฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร “การเขยีนประวตัสิ่วนตวั
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ” เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 ณ หอประชุมอเนกประสงค์ 
มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์ พื้นที่นามน โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามคีวามรู้เกี่ยวกบัการ
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เขยีนประวตัสิ่วนตวัภาษาไทยและภาษาองักฤษเตรยีมความพรอ้มส าหรบันักศกึษาก่อนส าเรจ็
การศึกษา นักศึกษามคีวามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัเขยีนใบสมคัรงานเพื่อให้ตรงใจกบันายจ้าง 
โดยได้รบัความอนุเคราะห์วทิยากรพเิศษของบรษิทั ท๊อปกนั จ ากดั ซึ่งเป็นวทิยากรผู้มคีวามรู้
ความสามารถจากบรษิทัชัน้น าระดบัประเทศมาใหค้วามรูก้บันักศกึษา เพื่อใหน้ักศกึษามคีวามรู้
เกีย่วกบัการเขยีนประวตัสิว่นตวัภาษาไทยและภาษาองักฤษไดอ้ย่างถูกตอ้ง 
 3) กำรสอบวดัควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนสมรรถนะดิจิทลัก่อนส ำเรจ็กำรศึกษำ 
    มหาวทิยาลยักาฬสินธุ์มกีารด าเนินการขบัเคลื่อนเพื่อยกระดบัความสามารถด้าน
ดิจิทลัของนักศึกษา โดยมหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์ได้มกีารจดัตัง้ศูนย์พฒันาและประเมินทกัษะ
ดิจิทัลมาตรฐานสากล ICDL มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  (https://dc.ksu.ac.th/eexam/ และ 
https://www.facebook.com/DigitalKSU) เพือ่ด าเนินงานพฒันาทกัษะดจิทิลัใหก้บันกัศกึษาตาม
นโยบายของมหาวทิยาลยั โดยอยู่ภายใต้การบรหิารจดัการของส านักส่งเสรมิวชิาการและงาน
ทะเบียน ในการด าเนินงานมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ได้มีประกาศ เรื่องมาตรฐานความรู้
ความสามารถดา้นสมรรถนะดจิทิลั ส าหรบันักศกึษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สูง (ปวส.)  
และปรญิญาตร ี

4.ประเมินคุณภำพของกำรจดักิจกรรมและกำรจดับริกำรในข้อ 1 – 3 ทุกข้อไม่ต ่ำกว่ำ 
3.51 จำกคะแนนเตม็ 5 

มหาวทิยาลยัจดัใหม้กีารประเมนิคุณภาพของการจดักจิกรรมและการจดับรกิารในขอ้ 
1 – 3 ทุกขอ้ โดยมผีลประเมนิแต่ละดา้นดงันี้  

ควำมพึงพอใจ คะแนน 

ด้านการจดับรกิารให้ค าปรกึษา แนะแนวด้านการใช้ชวีติและการ
เขา้สูอ่าชพีแก่นกัศกึษาในสถาบนั 

4.17 

ดา้นการการใหข้อ้มูลของหน่วยงานทีใ่หบ้รกิารกจิกรรมพเิศษนอก
หลกัสตูร แหล่งงานทัง้เตม็เวลาและนอกเวลาแก่นกัศกึษา 

 
4.14 

ด้านการจดักิจกรรมเตรยีมความพร้อมเพื่อการท างานเมื่อส าเร็จ
การศกึษาแก่นกัศกึษา 

4.20 

เฉล่ีย 4.17 

 

 

 

https://www.facebook.com/DigitalKSU
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5.น ำผลกำรประเมินจำกข้อ 4 มำปรบัปรุงพฒันำกำรให้บริกำรและกำรให้ข้อมูล เพื่อ
ส่งผลให้กำรประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตำมควำมคำดหวงัของนักศึกษำ  

มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์ไดด้ าเนินการปรบัปรุงการใหบ้รกิารอย่างสม ่าเสมอ โดยการน า
ขอ้เสนอแนะจากผูร้บับรกิารเขา้หารอืและหาแนวทางการแกไ้ขในการประชุมของคณะกรรมการ
พฒันานกัศกึษา มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ ์ 
 โดยจากการประเมนิในปี 2561 พบว่านักศกึษาใหข้อ้เสนอแนะคอื อาคารสถานที่และ
หอ้งเรยีนและทศันียภาพโดยรอบอาคารเรยีน และในปีการศกึษา 2562 ไดป้รบัปรุงดงันี้ 
 มหาวทิยาลยัได้ด าเนินการปรบัปรุงอาคารเรยีน ทัง้ภายนอกและภายใน อาทเิช่น มี
การตดิตัง้พดัลมใหม่ทัง้หมดเพื่อทดแทนของเดมิทีใ่ชง้านมานาน มกีารทาสอีาคารทัง้ภายนอก
ใน การปรบัภูมทิศัน์โดยรอบ อาคารเรยีนคณะศกึษาศาสตรแ์ละนวตักรรมการศกึษาและอาคาร
ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์  ปรับปรุงอุปกรณ์ให้บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตภายใน
มหาวทิยาลยัเพือ่ใหเ้พยีงพอต่อความตอ้งการของนกัศกึษาทีเ่พิม่มากขึน้  

6. ให้ข้อมูลและควำมรู้ท่ีเป็นประโยชน์แก่ศิษยเ์ก่ำ 
มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์ ได้ด าเนินการจดักจิกรรมให้ขอ้มูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ใน

การประกอบอาชพีแก่ศษิยเ์ก่า โดยมกีารด าเนินงาน ดงันี้ 
1.มกีารจดับรกิารขอ้มลูข่าวสารทีเ่ป็นประโยชน์แก่ศษิยเ์ก่าผ่านเวบ็ไซต์ของมหาวทิยาลยั

กาฬสนิธุ ์เวบ็ไซตก์องกจิการนกัศกึษา ( www.ksu.ac.th และ www.dsa.ksu.ac.th) 
2. มกีารจดัให้บรกิารขอ้มูลที่เป็นประโยชน์แก่ศษิย์เก่า เช่น ขอ้มูลข่าวสารการรบัสมคัร

งานทัง้ภาครฐัและเอกชน ขอ้มูลข่าวสารการรบัสมคัรสอบบรรจุเขา้รบัราชการครูและบุคลากร
ทางการศกึษา ผ่านระบบเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ Facebook มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ ์ Facebook 
กองกจิการนกัศกึษา 

3.มกีารจดัตัง้สมาคมศษิย์เก่ามหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์ เพื่อเป็นหน่วยงานในการประสาน
ระหว่างศิษย์เก่าและมหาวทิยาลัยกาฬสินธุ์ รวมทัง้มีเว็บไซต์สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลยั
กาฬสินธุ์ https://alumni.ksu.ac.th/  เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและประชาสมัพนัธ์ข่าวสารที่เป็น
ประโยชน์ใหแ้ก่ศษิยเ์ก่าทราบ 

 
ผลกำรประเมินตนเอง 

ผลกำรประเมิน 
ปีท่ีแล้ว 

เป้ำหมำย คะแนนประเมินตนเอง 

บรรลุ
เป้ำหมำย 

(✓,✗) 

เป้ำหมำย 
ปีถดัไป 

3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน ✓ 5 คะแนน 

 

https://alumni.ksu.ac.th/
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รำยกำรหลกัฐำน 

หมำยเลข รำยกำรหลกัฐำน 

มกส.1.6-1-1 คู่มอืระบบการใหค้ าปรกึษาวชิาการระดบัปรญิญาตร ี ปีการศกึษา  2562  

มกส.1.6-1-2 ค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการงานบรกิารให้ค าปรกึษาและแนะแนวการใช้
ชวีติแก่นกัศกึษา 

มกส.1.6-1-3 ผลการประเมนิการจดับรกิารใหค้ าปรกึษาทางวชิาการและการใชช้วีติแก่
นกัศกึษา 

มกส.1.6-1-4 รายงานผลการด าเนินโครงการ มกส. ใส่ใจห่วงใยบณัฑติ “ชี้ช่องแหล่ง
งาน แนะทางเลอืกใหม่ ก่อนกา้วไปสมคัรงาน” 

มกส.1.6-2-1 ช่องทางการใหข้อ้มลูแก่นกัศกึษา 
1. เวบ็ไซดก์องกจิการนกัศกึษา 
https://dsa.ksu.ac.th/ 
2. เวบ็ไซดส์มาคมศษิยเ์ก่ามหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์ 
https://alumni.ksu.ac.th/ 
3. เพจเฟซบุ๊กกองกจิการมหาวทิยาลยั 
4. เพจเฟซบุ๊กมหาวทิยาลยักาฬสนิธุ ์
5. ไลน์ออฟฟิศเชยีลกองกจิการนกัศกึษา 

มกส.1.6-3-1 รายงานผลการด าเนินโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  ประจ าปี
การศกึษา 2562 

มกส.1.6-3-2 รายงานผลการด าเนินโครงการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่  ประจ าปี
การศกึษา 2562 

มกส.1.6-3-3 รายงานผลการด าเนินโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม ประจ าปี
การศกึษา 2562 

มกส.1.6-3-4 รายงานผลการด าเนินโครงการสานสมัพนัธ์น้องพี ่

มกส.1.6-3-5 รายงานผลการด าเนินโครงการแข่งขนักฬีาภายใน “เมฆพยบัหมอกเกมส์ 
ครัง้ที ่4” ปีการศกึษา 2562 

http://dsa.ksu.ac.th/managefiles/file/1598581295_%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2.pdf
http://dsa.ksu.ac.th/managefiles/file/1598581412_%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AF002.pdf
http://dsa.ksu.ac.th/managefiles/file/1598601413_%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AF-%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%A8-62013.pdf
https://dsa.ksu.ac.th/
https://alumni.ksu.ac.th/
https://dsa.ksu.ac.th/managefiles/file/1598433371_3.pdf
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หมำยเลข รำยกำรหลกัฐำน 

มกส.1.6-3-6 รายงานผลการด าเนินโครงการอบรมเชงิปฏบิตักิารเพื่อลดความเสีย่งจาก
อุบตัเิหตุและภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ของนักศกึษา ประจ าปีการศึกษา 
2562 

มกส.1.6-3-7 รายงานผลการด าเนินโครงการปลูกจิตส านึกรู้ร ักษ์ธรรมชาติและ
สิง่แวดลอ้ม ปีการศกึษา 2562 

มกส.1.6-3-8 รายงานผลการด าเนินโครงการเลือกตัง้ผู้น าและสมาชิกองค์กรกิจกรรม
นกัศกึษา ปีการศกึษา 2562  

มกส.1.6-3-9 รายงานผลการด าเนินโครงการ มกส. ใส่ใจห่วงใยบณัฑติ “ชี้ช่องแหล่งงาน 
แนะทางเลอืกใหม่ ก่อนกา้วไปสมคัรงาน” 

มกส.1.6-3-10 รายงานผลการด าเนินโครงการเตรยีมความพรอ้มก่อนเขา้สู่ตลาดแรงงาน
ใหก้บันกัศกึษา ปีการศกึษา 2563  

มกส.1.6-3-11 รายงานผลการด าเนินโครงการปัจฉิมนิเทศนกัศกึษา ปีการศกึษา 2562 

มกส.1.6-4-1 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการกองกิจการนักศึกษา  
มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ ์ปีการศกึษา 2562 

มกส.1.6-5-1  รายงานการประชุมคณะกรรมการพฒันานักศกึษา มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์ 
ประจ าปีการศกึษา 2562 

มกส.1.6-6-2 เวบ็ไซดก์องกจิการนกัศกึษาhttps://dsa.ksu.ac.th/ 

มกส.1.6-6-3 เวบ็ไซดส์มาคมศษิยเ์ก่ามหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์ https://alumni.ksu.ac.th/ 

 
ข้อสรปุผลกำรประเมินตนเอง 

1. จดุแขง็/แนวทำงเสริมจดุแขง็ 
    มบีุคลากรคอยให้บรกิารแก่นักศกึษาที่มารบับรกิารให้ค าปรกึษาและแนะแนว

การศกึษาใหน้กัศกึษาตลอดเวลา 
จดุท่ีควรพฒันำ/ข้อเสนอแนะในกำรปรบัปรงุ 
    นักศกึษาทีม่ารบับรกิารใหค้ าปรกึษาและแนะแนวการศกึษา ซึ่งเวลามาปรกึษา

ไม่ตรงกนั ซึง่ท าใหบ้างครัง้การมาปรกึษา 
2. วิธีปฏิบติัท่ีดี/นวตักรรม 
   มกีารใหค้ าปรกึษาทางโทรศพัท ์เพือ่สะดวกแก่นกัศกึษา 

 

http://www.dsd.ksu.ac.th/manage/img_file/155AuPERMiU20180907150207.pdf
https://dsa.ksu.ac.th/
https://alumni.ksu.ac.th/
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ผู้รบัผิดชอบ 

ผู้ก ำกบัดแูลตวับ่งช้ี : 
1. รองอธกิารบด(ีงานกจิการนกัศกึษา) 
2. ผูอ้ านวยการกองกจิการนกัศกึษา 

ผู้ จ ัด เก็บรวบรวมข้อมูล /รำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำน : 
1. นางสาวกาญจนา สุภรีค์ า  
2. นางสรญัญา ศรพีุทธริตัน์  
3. นางสาวนภทัรธดิา พรมดรีาช  
4. นางกลัยากร ราชค า  
5. นายเสถยีร กาสารงั  
6. นางสาวชุตปิภา โคกลอืชา 
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ตวับ่งช้ีท่ี 1.7  กิจกรรมนักศึกษำระดบัปริญญำตรี (สกอ.ที ่1.5) 

ชนิดของตวับ่งช้ี  กระบวนการ 

กำรคิดรอบปี  ปีการศกึษา 

ค ำอธิบำยตวับ่งช้ี  
สถาบนัอุดมศกึษาต้องส่งเสรมิใหม้กีารจดักจิกรรมนักศกึษาต่าง ๆ อย่างเหมาะสมและ

ครบถว้น กจิกรรมนกัศกึษา หมายถงึ กจิกรรมเสรมิหลกัสตูรทีด่ าเนินการทัง้โดยสถาบนัและโดย
องค์กรนักศกึษา เป็นกจิกรรมที่ผู้เขา้ร่วมจะมโีอกาสได้รบัการพฒันาสตปัิญญา สงัคม อารมณ์ 
ร่างกาย และคุณธรรมจรยิธรรมสอดคลอ้งกบัคุณลกัษณะของบณัฑติทีพ่งึประสงค ์ 

เกณฑ์กำรประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มกีารด าเนินการ  
1 ขอ้ 

มกีารด าเนินการ  
2 ขอ้ 

มกีารด าเนินการ  
3 - 4 ขอ้ 

มกีารด าเนินการ  
5 ขอ้ 

มกีารด าเนินการ  
6 ขอ้ 

 
ผลกำรด ำเนินงำน 
1. จดัท ำแผนกำรจดักิจกรรมพฒันำนักศึกษำในภำพรวมของสถำบนัโดยให้นักศึกษำ

มีส่วนร่วมในกำรจดัท ำแผนและกำรจดักิจกรรม  
 กองกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้จัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศกึษา ปีการศกึษา 2562 (มกส.1.7-1-1) ในภาพรวมของมหาวทิยาลยั โดยคณะกรรมการ
พฒันานักศกึษา มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์ ประกอบไปด้วยรองอธกิารบด ีรองคณบดงีานพฒันา
นกัศกึษาจาก 6 คณะ ประธานสภานกัศกึษา นายกองคก์ารนกัศกึษา นายกสโมสรนกัศกึษาจาก 
6 คณะ พร้อมด้วย ผู้อ านวยการกองกจิการนักศกึษา เป็นกรรมการและเลขานุการ  มหีวัหน้า
งานพฒันานักศกึษาและศษิยเ์ก่าสมัพนัธ์ และบุคลากรทีป่ฏบิตังิานพฒันานักศกึษา กองกจิการ
นักศกึษา เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ซึ่งได้ออกเป็นค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการพฒันา
นกัศกึษา มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ ์ปีการศกึษา 2562 (มกส.1.7-1-2) แต่งตัง้เมื่อวนัที ่24 เมษายน 
2562 โดยกระบวนการจดัท าแผนการจดักจิกรรมพฒันานักศกึษา ปีการศกึษา 2562 นัน้ มงีาน
พฒันานักศกึษาและศษิยเ์ก่าสมัพนัธ์เป็นผู้ประสานงานหลกั และไดม้กีารแต่งตัง้คณะกรรมการ
จดัท าแผนพฒันานกัศกึษา มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ ์ปีการศกึษา 2562 (มกส.1.7-1-3) แต่งตัง้เมื่อ
วนัที ่28 มนีาคม 2562 และไดน้ าเสนอแผนการจดักจิกรรมพฒันานักศกึษา ปีการศกึษา 2562  
เสนอต่อที่ประชุมสภามหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์ในคราวประชุมสภามหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์  ครัง้ที่ 
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5/2562 วนัศุกรท์ี ่17 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ หอ้งประชุมบวัหลวง ชัน้ 1 โรงแรมทิ
นิด ีโฮเตล็ แอท บางกอก กอลฟ์คลบั จงัหวดัปทุมธานี (มกส.1.7-1-4) 
 
2. ในแผนกำรจดักิจกรรมพฒันำนักศึกษำให้ด ำเนินกิจกรรมในประเภทต่อไปน้ีให้

ครบถ้วน 
    - กจิกรรมสง่เสรมิคุณลกัษณะบณัฑติทีพ่งึประสงคท์ีก่ าหนดโดยสถาบนั 
    - กจิกรรมกฬีา หรอืการสง่เสรมิสุขภาพ 
    - กจิกรรมบ าเพญ็ประโยชน์ หรอืรกัษาสิง่แวดลอ้ม 
    - กจิกรรมเสรมิสรา้งคุณธรรมและจรยิธรรม 
    - กจิกรรมสง่เสรมิศลิปะและวฒันธรรม 

 งานพฒันานักศึกษา มหาวทิยาลัยกาฬสินธุ์ ได้ด าเนินงานตามแผนการจดักิจกรรม
พฒันานักศึกษา ปีการศึกษา 2562 (มกส.1.6-2-1) ในแผนการจดักิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
ประกอบดว้ยโครงการ จ านวน 25 โครงการ จ าแนกตามประเภทกจิกรรม 5 ดา้น ดงัต่อไปนี้ 

ด้ำนท่ี 1 กิจกรรมส่งเสริมคณุลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงคท่ี์ก ำหนดโดยสถำบนั ได้แก่ 
โครงการปฐมนิเทศนกัศกึษาใหม่ ปีการศกึษา 2562  (มกส.1.7-2-2)  
โครงการเปิดโลกกจิกรรม ปีการศกึษา 2562  (มกส.1.7-2-3)  
โครงการปัจฉิมนิเทศนกัศกึษา  ปีการศกึษา 2562 (มกส.1.7-2-4)  
โครงการพฒันาศกัยภาพผูน้ าและบุคลากรพฒันานกัศกึษา  (มกส.1.7-2-5)  
โครงการบ่มเพาะผูน้ านกัศกึษา  ปีการศกึษา 2562  (มกส.1.7-2-6)  
โครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร “การเขยีนประวตัสิ่วนตวัภาษาไทยและภาษาองักฤษ”  

(มกส.1.7-2-7)  
โครงการ  Ksu  Freshy  Star  Contest  2019  (มกส.1.7-2-8)  
โครงการเลอืกตัง้ผูน้ าและสมาชกิองคก์รกจิกรรมนกัศกึษา (มกส.1.7-2-9) 

ด้ำนท่ี 2 กิจกรรมกีฬำ หรือกำรส่งเสริมสุขภำพ 
โครงการแข่งขนั Walks Run Fun KSU ชมมอ เพื่อสุขภาพ ครัง้ที่1     ปีการศึกษา 

2562  (มกส.1.7-2-10) 
โครงการอบรมให้ความรู้โทษ  พษิภยัของยาเสพตดิ และรณรงค์ป้องกนัปัญหายาเสพ

ตดิ  (มกส.1.7-2-11) 
โครงการศกึษาดูงานด้านการป้องกนั แก้ไข และบ าบดัฟ้ืนฟูปัญหายาเสพตดิ  ประจ าปี 

2562  (มกส.1.7-2-12) 
โครงการสง่เสรมิกจิกรรม TO BE NUMBER ONE  ปีการศกึษา 2562 (มกส.1.7-2-13)  
โครงการแขง่ขนักฬีาภายใน “เมฆพยพัหมอกเกมส ์ครัง้ที ่4”  (มกส.1.7-2-14)  
โครงการแข่งขนักีฬามหาวทิยาลยัแห่งประเทศไทย ครัง้ที่ 47 (รอบคดัเลอืก)  (มกส.

1.7-2-15)  
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โครงการแข่งขนักฬีามหาวทิยาลยัแห่งประเทศไทย ครัง้ที่ 47 (รอบมหกรรม)  (มกส.
1.7-2-16)  

โครงการตรวจสุขภาพนกัศกึษาใหม่ ปีการศกึษา 2562  (มกส.1.7-2-17) 
ด้ำนท่ี 3. กิจกรรมบ ำเพญ็ประโยชน์ หรือรกัษำส่ิงแวดล้อม 

โครงการปลูกจติส านึกรูร้กัษ์ธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม  ปีการศกึษา 2562 (มกส.1.7-2-
18)  

โครงการเฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระนางเจา้สริกิติิ ์พระบรมราชนิีนาถ ในรชักาลที ่9  
(มกส.1.7-2-19)  

โครงการเฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระเจา้อยู่หวัมหาวชิราลงกรณ บดนิทรเทพยวรางกูร  
(มกส.1.7-2-20)  

โครงการ KSU อาสา ครัง้ที ่1 (มกส.1.7-2-21)  
ด้ำนท่ี 4. กิจกรรมเสริมสร้ำงคณุธรรม จริยธรรม 

โครงการสานสมัพนัธน้์องพีม่หาวทิยาลยักาฬสนิธุ ์ประจ าปีการศกึษา 2562  (มกส.1.7-2-22)  
โครงการอบรมคุณธรรม จรยิธรรม นกัศกึษาใหม่ ปีการศกึษา  2562 (มกส.1.7-2-23) 

ด้ำนท่ี 5. กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวฒันธรรม 
โครงการท าบุญหอพกัสวสัดกิารนกัศกึษา  ประจ าปี 2562 (มกส.1.7-2-24)  
โครงการพธิไีหวค้ร ูประจ าปีการศกึษา 2562 (มกส.1.7-2-25)  
โครงการแลกเปลีย่นศลิปวฒันธรรมของผูน้ านกัศกึษา มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ ์(มกส.

1.7-2-26) 
 
3. จดักิจกรรมให้ควำมรู้และทกัษะกำรประกนัคณุภำพกำรศึกษำแก่นักศึกษำ 

กองกจิการนักศกึษา ได้จดักจิกรรมปฐมนิเทศนักศกึษาใหม่ ปีการศกึษา 2562 เมื่อ
วนัที ่12 มถิุนายน 2562 ณ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์ พืน้ทีใ่นเมอืง และ 
พืน้ทีน่ามน โดยจดัใหม้กีารอบรมใหค้วามรู้ “บทบาทของนักศกึษากบัการส่งเสรมิและสนับสนุน
การด าเนินงานประกนัคุณภาพการศกึษา”  โดยนางสุชาดา สุรางคก์ุล ต าแหน่ง รองผูอ้ านวยการ
งานบรหิาร ธุรการ งานประกนัคุณภาพการศกึษา และงานวทิยบรกิารและเทคโนโลยกีารศกึษา  
ส านกัสง่เสรมิวชิาการและงานทะเบยีน 

 
4. ทุกกิจกรรมท่ีด ำเนินกำร มีกำรประเมินผลควำมส ำเรจ็ตำมวตัถปุระสงคข์องกิจกรรม
และน ำผลกำรประเมินมำปรบัปรงุกำรด ำเนินงำนครัง้ต่อไป 

กองกจิการนักศกึษา ได้ก าหนดแนวทางในการด าเนินกิจกรรม/โครงการ โดยมกีาร
ติดตามและประเมนิผลตามตวัชี้วดัของโครงการว่าส าเร็จตามวตัถุประสงค์หรอืไม่   จากสรุป
รายงานผลการด าเนินกิจกรรม/โครงการ (มกส. 1.7-4-1) เพื่อให้เป็นภาพรวมของการจัด
กจิกรรม ซึง่บรรลุตามวตัถุประสงคท์ีต่ ัง้ไว ้ดงัรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการจดักจิกรรม
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พฒันานักศกึษา  ปีการศกึษา 2562 (มกส. 1.7-4-2)  และเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคตดิเชื้อไวรสั Covid-19 จงึไม่สามารถจดักจิกรรมไดต้ามแผนฯ จงึจดัท าบนัทกึขอ้ความ
ขออนุญาตไม่จดัโครงการ จ านวน ๒ โครงการ ประกอบด้วย โครงการพฒันาศกัยภาพผู้น าและ
บุคลากรพฒันานกัศกึษา และโครงการบ่มเพาะผูน้ านกัศกึษา ปีการศกึษา 2562  

โดยจากการประเมนิในปีการศึกษา 2561 พบว่าโครงการอบรมให้ความรู้และทกัษะ
การประกนัคุณภาพการศกึษาแก่นักศกึษาในสถาบนั ปีการศกึษา 2561 นักศกึษาและบุคลากร
งานพฒันานักศกึษาใหข้อ้เสนอแนะคอื กลุ่มเป้าหมายทีเ่ขา้ร่วมโครงการมเีฉพาะผูน้ านักศกึษา
และบุคลากรทีป่ฏบิตัหิน้าทีด่า้นงานพฒันานักศกึษา (หลกัฐาน : รายงานสรุปผลการด าเนินงาน
โครงการอบรมให้ความรู้และทกัษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษาในสถาบัน ปี
การศึกษา 2561) และในปีการศึกษา 2562 ได้ปรับปรุงดังนี้ มีการจัดอบรมให้ความรู้เรื่อง 
“บทบาทของนักศึกษากบัการส่งเสรมิและสนับสนุนการด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษา” 
โดยจดัอบรมให้ความรู้แก่นักศกึษาในโครงการปฐมนิเทศนักศกึษาใหม่ ปีการศกึษา 2562 ซึ่ง
นักศกึษาใหม่จะได้รบัความรู้และทกัษะการประกนัคุณภาพการศกึษาอย่างทัว่ถงึ และสามารถ
น าความรู้มาปรบัใช้ในการเรยีน การท ากจิกรรมพฒันานักศกึษา รวมถงึการเข้าร่วมกิจกรรม
พฒันานักศึกษา ซึ่งเดิมโครงการอบรมให้ความรู้และทกัษะการประกนัคุณภาพการศึกษาแก่
นักศึกษาในสถาบนั ปีการศึกษา 2561 มนีักศึกษาและบุคลากรเข้าร่วมโครงการ รวมทัง้สิ้น
จ านวน 80 คน ประกอบด้วย องค์การนักศกึษา จ านวน 10 คน  ตวัแทนสโมสรนักศกึษาและ
นักศกึษาคณะละ 10 คน รวมจ านวน 60 คน และบุคลากร จ านวน 10 คน  และในปีการศกึษา 
2562 มนีักศึกษาใหม่เข้าร่วมอบรมให้ความรู้เรื่อง “บทบาทของนักศึกษากบัการส่งเสริมและ
สนบัสนุนการด าเนินงานประกนัคุณภาพการศกึษา” จ านวนทัง้สิน้ 895 คน 
 
5. ประเมินควำมส ำเรจ็ตำมวตัถปุระสงคข์องแผนกำรจดักิจกรรมพฒันำนักศึกษำ 
 มีการประเมินความส าเร็จตามวตัถุประสงค์ของแผนพฒันานักศึกษา ในการประชุม
คณะกรรมการพฒันานกัศกึษา มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ ์ครัง้ที ่1/2563 ประจ าเดอืนเมษายน 2563 
วนัที่ 3 เมษายน 2563 โดยมกีารน าเสนอขอ้มูลสรุปรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการจดั
กิจกรรมพฒันานักศึกษา ปีการศึกษา 2562  (มกส 1.7-5-1) และผลประเมนิความส าเร็จตาม
วตัถุประสงค์ของแผนการจดักจิกรรมพฒันานักศกึษา ปีการศกึษา 2562   (มกส 1.7-5-2) ทัง้นี้ 
ซึง่ปรากฏผลการประเมนิความส าเรจ็ตามวตัถุประสงคข์องแผนฯ ดงันี้  
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วตัถปุระสงค ์ ตวัช้ีวดั ผลกำรประเมิน 

1) เพือ่สง่เสรมิสนบัสนุนใหม้กีาร
จดักจิกรรมพฒันานกัศกึษา 
ครบ 5 ดา้น 

มกีารด าเนินการกจิกรรม
พฒันานกัศกึษา ครบ 5 
ดา้น  ส าเรจ็ไม่น้อยกว่า
รอ้ยละ 80 

ผ่าน 
(ม ี25 โครงการ ด าเนินการ
แลว้เสรจ็ 23 โครงการ คดิ
เป็น รอ้ยละ 92.00) 

2) นกัศกึษาทีม่สีว่นร่วมในการ
จดัท าแผนและจดักจิกรรม
พฒันานกัศกึษา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มกีารด าเนินการจดัท า
แผนพฒันานกัศกึษาและ
จดักจิกรรมนกัศกึษา โดย
ใหน้กัศกึษามสีว่นร่วม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผ่าน 
มกีารด าเนินการจดัท า
แผนการจดักจิกรรม
นกัศกึษา โดยใหน้กัศกึษามี
สว่นร่วม 
    1.1 ค าสัง่แต่งตัง้
คณะกรรมการจดัท า
แผนการจดักจิกรรมพฒันา
นกัศกึษา 
   ซึง่ในค าสัง่ นกัศกึษามี
สว่นร่วม ประกอบดว้ย 
   - ประธานสภานกัศกึษา 
  - นายกองคก์ารนกัศกึษา 
   - นายกสโมสรนกัศกึษา
ทุกคณะ 
    1.2 ค าสัง่แต่งตัง้
คณะกรรมการพฒันา
นกัศกึษามหาวทิยาลยั
กาฬสนิธุ์ 

3.เพือ่สง่เสรมินกัศกึษามคีวามรู้
และทกัษะการประกนัคุณภาพ
การศกึษา 

จดักจิกรรมใหค้วามรูแ้ละ
ทกัษะการประกนัคุณภาพ
การศกึษาแก่นกัศกึษา
ภายในสถาบนั 

กองกจิการนกัศกึษา ไดจ้ดั
กจิกรรมปฐมนิเทศ
นกัศกึษาใหม่ ปีการศกึษา 
2562 เมื่อวนัที ่12 
มถิุนายน 2562 ณ 
หอประชุมอเนกประสงค ์
มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ ์
พืน้ทีใ่นเมอืง และ พืน้ที่
นามน โดยจดัใหม้กีาร
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อบรมใหค้วามรู ้“บทบาท
ของนกัศกึษากบัการ
สง่เสรมิและสนบัสนุนการ
ด าเนินงานประกนัคุณภาพ
การศกึษา”  โดยนางสุชาดา 
สุรางคก์ุล ต าแหน่ง รอง
ผูอ้ านวยการงานบรหิาร 
ธุรการ งานประกนัคุณภาพ
การศกึษา และงานวทิย
บรกิารและเทคโนโลยี
การศกึษา  ส านกัสง่เสรมิ
วชิาการและงานทะเบยีน 

 
6. น ำผลกำรประเมินไปปรบัปรุงแผนหรือปรบัปรุงกำรจดักิจกรรมเพื่อพฒันำนักศึกษำ
 ตามมตทิีป่ระชุมคณะกรรมการพฒันานักศกึษา มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์ ประจ าปี 2563 
ครัง้ที่ 1/2563 (มกส 1.5-6-1) มีข้อเสนอแนะจากการประเมินแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศกึษา ปีการศกึษา 2562 คอื (1) ควรด าเนินการจดัท าแผนการจดักจิกรรมพฒันานักศึกษา 
ปีการศกึษา 2563 ให้แล้วเสรจ็ในต้นปีการศกึษา 2563 และ (2) ควรให้นักศกึษามสี่วนร่วมใน
การท าแผนการจดักจิกรรมพฒันานักศกึษามากขึน้  โดยผ่านกจิกรรมประชุม ผ่านความคดิเหน็
จากผูน้ านกัศกึษา ในการสะทอ้นปัญหา ขอ้บกพร่องต่างๆ หรอืกจิกรรมอื่นๆ ตามสมควร 
    ดงันัน้ ในวนัศุกรท์ี ่3 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. รองอธกิารบดฝ่ีายกจิการนักศกึษา รอง
คณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาคณะ บุคลากรงานพัฒนานักศึกษาสังกัดส านักงานอธิการบดี 
คณะกรรมการสภานักศึกษา คณะกรรมการองค์การนักศึกษา คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา
คณะ จงึไดด้ าเนินการระดมความคิดดา้นการจดักจิกรรมพฒันานักศกึษา มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์ 
พิจารณาจากการด าเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2562 
วิเคราะห์จากปัญหา อุปสรรค ในการจัดกิจกรรมของปีที่ผ่านมา และสภาวะปัจจุบัน จาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสั Covid-19 มาตรการป้องกนัต่างๆ ห้ามมกีาร
รวมตวักนัในหมู่คนจ านวนมาก การรกัษาระยะห่างทางสงัคม การสวมหน้ากากอนามยั การลา้ง
มือด้วยเจลแอลกอฮอล เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส Covid-19 จากการ
ประชุมระดมความคดิเหน็ดงักล่าว ได้น าขอ้มูลไปปรบัปรุงการจดักจิกรรม เพื่อพัฒนานักศกึษา
และน าขอ้มูลทีไ่ดไ้ปออกแบบการจดักจิกรรมในแผนการจดักจิกรรมพฒันานักศกึษา ปีการศกึษา 
2563 ผ่านระบบบริหารกิจการนักศึกษา (ระบบออนไลน์) เช่น กิจกรรมพฒันานักศึกษาใหม่ 
กจิกรรมเตรยีมความพร้อมนักศกึษาใหม่  กจิกรรมปฐมนิเทศนักศกึษาใหม่ กจิกรรมเสรมิสร้าง
คุณธรรม จรยิธรรมนักศกึษาใหม่ กจิกรรมเปิดโลกกจิกรรม กจิกรรมส่งเสรมิสุขภาพนักศึกษา 
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กจิกรรมเฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระเจ้าอยู่หวัฯ กจิกรรมเฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระพนัปีหลวง 
เป็นตน้ 
 โดยจากการประเมนิผลความส าเรจ็การจดักจิกรรมตามแผนพฒันานกัศกึษา ปีการศกึษา 
2561 พบว่า การจดัท าแผนพฒันานักศึกษา ปีการศึกษา 2561 มกีารปรบัปรุงข้อมูลเพิ่มเติม
บางสว่น เนื่องจากมกีารเปลีย่นแปลงโครงสรา้งการบรหิารงานจากงานพฒันานกัศกึษา เป็น กอง
กจิการนักศกึษา และมขีอ้เสนอแนะ คอื ควรด าเนินการจดัท าแผนพฒันานักศกึษา ปีการศกึษา 
2562 ให้แล้วเสรจ็ในต้นปีการศกึษา 2562 และควรให้นักศกึษามสี่วนร่วมในการท าแผนพฒันา
นักศึกษามากขึ้น โดยผ่านกิจกรรมประชุม ผ่านความคดิเห็นจากผู้น านักศึกษาในการสะท้อน
ปัญหาขอ้บกพร่องต่างๆ หรอืกจิกรรมอื่นๆ ตามสมควร และในปีการศกึษา 2562 ได้มกีารเพิม่
รูปแบบกจิกรรม/โครงการตามแผนพฒันานักศกึษา ปีการศกึษา 2561 ให้สอดรบักบัเกณฑ์การ
ประกนัคุณภาพการศกึษา ตวับ่งชีท้ี ่1.6 ทกัษะศตวรรษที ่21 (3R7C) และทกัษะการเรยีนรูต้ลอด
ชวีติ โดยเชญิวทิยากรทีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์มาถ่ายทอดการเรยีนรู ้การสรา้งแรงบนัดาลใจ 
และการปรับตัวเพื่อเพิ่มทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 (หลักฐาน : รายงานสรุปผลการ
ด าเนินงานโครงการปฐมนิเทศนกัศกึษาใหม่ ปีการศกึษา 2562 )  

ผลกำรประเมินตนเอง 

ผลกำรประเมิน 
ปีท่ีแล้ว 

เป้ำหมำย คะแนนประเมินตนเอง 

บรรลุ
เป้ำหมำย 

 (✓,✗) 

เป้ำหมำย 
ปีถดัไป 

2 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน ✓ 5 คะแนน 

 
รำยกำรหลกัฐำน   https://dsa.ksu.ac.th/?option=Detail&id=237& 

หมำยเลข รำยกำรหลกัฐำน 

มกส.1.7-1-1 แผนการจดักจิกรรมพฒันานกัศกึษา ปีการศกึษา 2562 

มกส.1.7-1-2 ค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการพฒันานกัศกึษา มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์ ปี
การศกึษา 2562 

มกส.1.7-1-3 ค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการจดัท าแผนพฒันานกัศกึษา มหาวทิยาลยั
กาฬสนิธุ ์ปีการศกึษา 2562 

มกส.1.7-1-4 สรุปมตยิ่อการประชุมสภามหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์ ครัง้ที ่5/2562 

https://dsa.ksu.ac.th/?option=Detail&id=237&
http://dsa.ksu.ac.th/managefiles/file/1598512060_11.pdf
http://dsa.ksu.ac.th/managefiles/file/1598435461_12.pdf
http://dsa.ksu.ac.th/managefiles/file/1598435489_13.pdf
http://dsa.ksu.ac.th/managefiles/file/1598435515_14.pdf
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หมำยเลข รำยกำรหลกัฐำน 

มกส.1.7-1-5 รายงานการประชุมคณะกรรมการพฒันานกัศกึษามหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์ 
ครัง้ที ่2/2562 วนัศุกรท์ี ่22 มนีาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ หอ้งประชุมฟ้า
แดดสงยาง ชัน้ 5  อาคาร 15 พืน้ทีใ่นเมอืง 

มกส.1.7-1-6 รายงานการประชุมคณะกรรมการพฒันานกัศกึษามหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์ 
ครัง้ที ่5/2562 วนัศุกรท์ี ่30 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ หอ้งประชุม
สภามหาวทิยาลยั ชัน้ 2 อาคารบรกิารการศกึษาและบรกิารกลาง พืน้ที่
นามน 

มกส.1.7-2-1  แผนการจดักจิกรรมพฒันานกัศกึษา  ปีการศกึษา 2562  
มกส.1.7-2-2  รายงานผลการด าเนินงานโครงการปฐมนิเทศนกัศกึษาใหม่ 2562    
มกส.1.7-2-3 รายงานผลการด าเนินงานโครงการเปิดโลกกจิกรรม 2562    
มกส.1.7-2-4 รายงานผลการด าเนินงานโครงการปัจฉิมนิเทศนกัศกึษา  2562  
มกส.1.7-2-5  รายงานผลการด าเนินงานโครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร “การเขยีนประวตัสิว่นตวั

ภาษาไทยและภาษาองักฤษ”    
มกส.1.7-2-6  รายงานผลการด าเนินงานโครงการ  KSU  Freshy  Star  Contest  2019    
มกส.1.7-2-7   รายงานผลการด าเนินงานโครงการเลอืกตัง้ผูน้ าและสมาชกิองคก์รกจิกรรม

นกัศกึษา  
มกส.1.7-2-8 รายงานผลการด าเนินงานโครงการแขง่ขนั Walks Run Fun KSU ชมมอ เพือ่

สุขภาพ ครัง้ที1่  ปีการศกึษา 2562  
มกส.1.7-2-9 รายงานผลการด าเนินงานโครงการอบรมใหค้วามรูโ้ทษ  พษิภยัของยาเสพตดิ 

และรณรงคป้์องกนัปัญหายาเสพตดิ   
มกส.1.7-2-10 รายงานผลการด าเนินงานโครงการศกึษาดงูานดา้นการป้องกนั แกไ้ข และบ าบดั

ฟ้ืนฟูปัญหายาเสพตดิ ประจ าปี 2562   
มกส.1.7-2-11 รายงานผลการด าเนินงานโครงการสง่เสรมิกจิกรรม TO BE NUMBER ONE    
มกส.1.7-2-12 รายงานผลการด าเนินงานโครงการแขง่ขนักฬีาภายใน “เมฆพยพัหมอกเกมสค์รัง้ที ่4”   
มกส.1.7-2-13 รายงานผลการด าเนินงานโครงการแขง่ขนักฬีามหาวทิยาลยัแห่งประเทศไทย ครัง้ที ่47 

(รอบคดัเลอืก)    
มกส.1.7-2-14 รายงานผลการด าเนินงานโครงการแขง่ขนักฬีามหาวทิยาลยัแห่งประเทศไทย ครัง้ที ่47 

(รอบมหกรรม)   
มกส.1.7-2-15 รายงานผลการด าเนินงานโครงการตรวจสุขภาพนกัศกึษาใหม่ 2562  
มกส.1.7-2-16  รายงานผลการด าเนินงานโครงการปลูกจติส านึกรูร้กัษ์ธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม   

http://dsa.ksu.ac.th/managefiles/file/1599027403_15.pdf
http://dsa.ksu.ac.th/managefiles/file/1599027439_16.pdf
http://www.dsd.ksu.ac.th/manage/img_file/FO80b5ds5o820180913134657.pdf
http://dsa.ksu.ac.th/managefiles/file/1598433073_1.pdf
http://dsa.ksu.ac.th/managefiles/file/1598433150_2.pdf
http://dsa.ksu.ac.th/managefiles/file/1598433371_3.pdf
http://dsa.ksu.ac.th/managefiles/file/1598515994_6.pdf
http://dsa.ksu.ac.th/managefiles/file/1598433439_7.pdf
http://dsa.ksu.ac.th/managefiles/file/1598433481_8.pdf
http://dsa.ksu.ac.th/managefiles/file/1598433597_9.pdf
http://dsa.ksu.ac.th/managefiles/file/1598433648_10.pdf
http://dsa.ksu.ac.th/managefiles/file/1598433759_11.pdf
http://dsa.ksu.ac.th/managefiles/file/1598433843_13.pdf
http://dsa.ksu.ac.th/managefiles/file/1598433919_14.pdf
http://dsa.ksu.ac.th/managefiles/file/1598434141_15.pdf
http://dsa.ksu.ac.th/managefiles/file/1598434183_16.pdf
http://dsa.ksu.ac.th/managefiles/file/1598434233_17.pdf
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หมำยเลข รำยกำรหลกัฐำน 

มกส.1.7-2-17 รายงานผลการด าเนินงานโครงการเฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระนางเจา้สริกิติิ ์
พระบรมราชนิีนาถ ในรชักาลที ่9   

มกส.1.7-2-18 รายงานผลการด าเนินงานโครงการเฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระเจา้อยู่หวัมหาวชริาลงกรณ 
บดนิทรเทพยวรางกูร    

มกส.1.7-2-19 รายงานผลการด าเนินงานโครงการ KSU อาสา ครัง้ที ่1  
มกส.1.7-2-20  รายงานผลการด าเนินงานโครงการสานสมัพนัธน้์องพีม่หาวทิยาลยักาฬสนิธุ์ ประจ าปี

การศกึษา 2562   
มกส.1.7-2-21 รายงานผลการด าเนินงานโครงการอบรมคุณธรรม จรยิธรรม นกัศกึษาใหม ่ปี

การศกึษา  2562  
มกส.1.7-2-22 รายงานผลการด าเนินงานโครงการท าบุญหอพกัสวสัดกิารนกัศกึษา   
มกส.1.7-2-23 รายงานผลการด าเนินงานโครงการพธิไีหวค้ร ู  
มกส.1.7-2-24 รายงานผลการด าเนินงานโครงการแลกเปลีย่นศลิปวฒันธรรมของผูน้ านกัศกึษา 

มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ ์ 
มกส.1.7-3-1 รายงานผลการด าเนินงานโครงการปฐมนิเทศนกัศกึษาใหม่ ปีการศกึษา 2562 

เมื่อวนัที ่12 มถิุนายน 2562 ณ หอประชุมอเนกประสงค ์มหาวทิยาลยั
กาฬสนิธุ ์พืน้ทีใ่นเมอืง และ พืน้ทีน่ามน 

มกส.1.7-4-1  รายงานสรุปผลการจดักจิกรรมโครงการ    (แยกรายโครงการ 23 โครงการ) 
มกส.1.7-4-2  แบบสรุปผลการประเมนิความส าเรจ็ของแผนการจดักจิกรรมพฒันานกัศกึษา  

ปีการศกึษา 2562  
มกส.1.7-4-3     ส าเนาหนงัสอืขออนุญาตยกเลกิการจดัโครงการ 

มกส.1.7-5-1 แบบสรุปผลการประเมนิความส าเรจ็ของแผนการจดักจิกรรมพฒันานกัศกึษา  
ปีการศกึษา 2562 

มกส.1.7-5-2  รายงานการประชุมคณะกรรมการพฒันานกัศกึษามหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์  
2563 ครัง้ที ่1/2563    วนัศุกรท์ี ่3  เมษายน  2563  เวลา 14.00 น. ประชุม
ผ่านระบบออนไลน์ 

มกส.1.7-5-3 ภาพประกอบการประชุมคณะกรรมการพฒันานกัศกึษามหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์  
2563 ครัง้ที ่1/2563 วนัศุกรท์ี ่3  เมษายน  2563  เวลา 14.00 น. ประชุม
ผ่านระบบออนไลน์ 

http://dsa.ksu.ac.th/managefiles/file/1598434269_18.pdf
http://dsa.ksu.ac.th/managefiles/file/1598434305_19.pdf
http://dsa.ksu.ac.th/managefiles/file/1598434342_20.pdf
http://dsa.ksu.ac.th/managefiles/file/1598516168_21.pdf
http://dsa.ksu.ac.th/managefiles/file/1598434401_22.pdf
http://dsa.ksu.ac.th/managefiles/file/1598434451_23.pdf
http://dsa.ksu.ac.th/managefiles/file/1598434504_24.pdf
http://dsa.ksu.ac.th/managefiles/file/1598434548_25.pdf
http://dsa.ksu.ac.th/managefiles/file/1598437052_1.pdf
http://www.dsd.ksu.ac.th/manage/img_file/RRKD9z4TUQd20180919204615.pdf
http://dsa.ksu.ac.th/managefiles/file/1598437128_44.pdf
http://www.dsd.ksu.ac.th/manage/img_file/KQqpt6qExBk20180914095414.pdf
http://dsa.ksu.ac.th/managefiles/file/1598437233_55.pdf
http://dsa.ksu.ac.th/managefiles/file/1599039892_ksu1.pdf
http://dsa.ksu.ac.th/managefiles/file/1598585612_illustration%20meeting.pdf
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หมำยเลข รำยกำรหลกัฐำน 

มกส.1.7-5-4 หนงัสอืเชญิประชุมคณะกรรมการพฒันานกัศกึษามหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์  
2563 ครัง้ที ่1/2563   วนัศุกรท์ี ่3  เมษายน  2563  เวลา 14.00 น. ประชุม
ผ่านระบบออนไลน์ 

มกส.1.7-5-5 เอกสารประกอบ การประชุมคณะกรรมการพฒันานกัศกึษามหาวทิยาลยั
กาฬสนิธุ ์ 2563 ครัง้ที ่1/2563 วนัศุกรท์ี ่3  เมษายน  2563  เวลา 14.00 น. 
ประชุมผ่านระบบออนไลน์ 
ชุดที ่1  ชุดที ่2  ชุดที ่3  ชุดที ่4  ชุดที ่5 

มกส.1.7-6-1  รายงานการประชุมคณะกรรมการพฒันานกัศกึษามหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์  
2563 ครัง้ที ่1/2563 วนัศุกรท์ี ่3 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น ประชุมผ่าน
ระบบออนไลน์ 

มกส.1.7-6-2 ภาพประกอบการประชุมคณะกรรมการพฒันานกัศกึษามหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์  
2563 ครัง้ที ่1/2563 วนัศุกรท์ี ่3 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ประชุมผ่าน
ระบบออนไลน์ 

มกส.1.7-6-3 หนงัสอืเชญิประชุมคณะกรรมการพฒันานกัศกึษามหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์  
2563 ครัง้ที ่1/2563 วนัศุกรท์ี ่3  เมษายน  2563  เวลา 14.00 น.ประชุมผ่าน
ระบบออนไลน์ 

มกส.1.7-6-4 เอกสารประกอบ การประชุมคณะกรรมการพฒันานกัศกึษามหาวทิยาลยั
กาฬสนิธุ ์ 2563 ครัง้ที ่1/2563 วนัศุกรท์ี ่3  เมษายน  2563  เวลา 14.00 น. 
ประชุมผ่านระบบออนไลน์ ชุดที ่1  ชุดที ่2  ชุดที ่3  ชุดที ่4  ชุดที ่5 

 
ผู้รบัผิดชอบ 

ผู้ก ำกบัดแูลตวับ่งช้ี : 
1. รองอธกิารบดดีา้นกจิการนกัศกึษา 
2. ผูอ้ านวยการกองกจิการนกัศกึษา 

ผู้จดัเกบ็รวบรวมข้อมูล/รำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำน : 
1. นายจรยุทธ ภูกิง่หนิ  
2. นางโชตกิา ขนัธริตัน์ 
3. สบิเอกธรีวฒัน์ หอมกลิน่ 

 
 
 

http://dsa.ksu.ac.th/managefiles/file/1598585653_Notice%20of%20Meeting.pdf
http://dsa.ksu.ac.th/managefiles/file/1599040123_ksu1.pdf
http://dsa.ksu.ac.th/managefiles/file/1598585699_illustration%20meeting.pdf
http://dsa.ksu.ac.th/managefiles/file/1598585742_Notice%20of%20Meeting.pdf
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มำตรฐำนท่ี 2 ด้ำนกำรวิจยัและนวตักรรม 
สถาบันอุดมศึกษามีผลงานวิจัยที่เป็นการสร้างและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ใหม่  

สร้างสรรค์ นวัตกรรมหรือทรัพย์สินทางปัญญา ที่เชื่อมโยงกับสภาพเศรษฐกิจ  สังคม 
ศลิปวฒันธรรม หรอืสิง่แวดล้อม ตามศกัยภาพและอตัลกัษณ์ของประเภทสถาบนั มเีครอืข่าย
ความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา องค์กรภาครัฐหรือเอกชน ทัง้ในหรือต่างประเทศ 
ผลงานวจิยัและนวตักรรมตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ ความต้องการจ าเป็นของสงัคม ชุมชน 
ภาครฐัและเอกชน และประเทศ ผลลพัธ์ของการวจิยัและนวตักรรมมผีลกระทบสูงต่อการพฒันา
ผูเ้รยีน การสรา้งคุณภาพชวีติ หรอืการสรา้งโอกาส มลูค่าเพิม่ และขดีความสามารถของประเทศ
ในการแขง่ขนัระดบันานาชาต ิ
 
ตวับ่งช้ี จ ำนวน 4 ตวับ่งช้ี คือ 

ตวับ่งชีท้ี ่2.1  ระบบและกลไกการบรหิารและพฒันางานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรคห์รอื 
นวตักรรม (สกอ.ที ่2.1) 

 ตวับ่งชีท้ี ่2.2 เงนิสนบัสนุนงานวจิยัและงานสรา้งสรรค ์(สกอ.ที ่2.2) 
ตวับ่งชีท้ี ่2.3  ผลงานวชิาการของอาจารยป์ระจ าและนกัวจิยั (สกอ.ที ่2.3) 
ตวับ่งชีท้ี ่2.4  ผลงานวจิยัหรอืงานสร้างสรรค์หรอืนวตักรรม ทีต่อบสนองยุทธศาสตร์

ชาต ิหรอืยุทธศาสตรว์จิยัของมหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์ หรอืความตอ้งการ
ของสังคมในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ที่เกิดจากเครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่างสถาบนัอุดมศกึษากบัองคก์รภาครฐัหรอืองคก์รภาคเอกชนทัง้
ในหรอืต่างประเทศ (ตวับ่งชี้ใหม่) 
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ตวับ่งช้ีท่ี 2.1  ระบบและกลไกกำรบริหำรและพฒันำงำนวิจยัหรืองำน 
สร้ำงสรรคห์รือนวตักรรม 

ชนิดของตวับ่งช้ี กระบวนการ 

กำรคิดรอบปี  ปีการศกึษา 

ค ำอธิบำยตวับ่งช้ี  

สถาบนัอุดมศกึษาตอ้งมกีารบรหิารจดัการงานวจิยัและงานสรา้งสรรคแ์ละนวตักรรมทีม่ี
คุณภาพโดยมแีนวทางการด าเนินงานทีเ่ป็นระบบและมกีลไกส่งเสรมิสนับสนุนครบถ้วนเพื่อให้
สามารถด าเนินการไดต้ามแผนทีก่ าหนดไว ้ทัง้การสนบัสนุนดา้นการจดัหาแหล่งทุนวจิยัและการ
จดัสรรทุนวจิยัจากงบประมาณของมหาวทิยาลยัให้กับบุคลากร ส่งเสรมิพฒันาสมรรถนะแก่
อาจารย์และนักวิจยัการสนับสนุนทรพัยากรที่จ าเป็น ซึ่งรวมถึงทรพัยากรบุคคล ทรพัยากร
การเงนิ เครื่องมอือุปกรณ์ทีเ่กี่ยวขอ้งต่างๆ ตลอดจนจดัระบบสร้างขวญัและก าลงัใจแก่นักวจิยั
อย่างเหมาะสม ตลอดจนมรีะบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสทิธิข์องงานวจิยัหรอืงาน
สรา้งสรรคห์รอืนวตักรรมทีน่ าไปใชป้ระโยชน์ 
 
เกณฑก์ำรประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มกีารด าเนินการ 
1 ขอ้ 

มกีาร
ด าเนินการ 

2 ขอ้ 

มกีารด าเนินการ    
3 - 4 ขอ้ 

มกีาร
ด าเนินการ 

5 ขอ้ 

มกีารด าเนินการ 
6 ขอ้ 

 
ผลกำรด ำเนินงำน 
1. มีระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรงำนวิจยัท่ีสำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ในกำรบริหำร
งำนวิจยัหรืองำนสร้ำงสรรค ์ 

ผลกำรด ำเนินงำน 
มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์มรีะบบสารสนเทศเพื่อการบรหิารงานวจิยัที่สามารถน าไปใช้

ประโยชน์ในการบรหิารงานวจิยัหรอืงานสร้างสรรค์ โดยมสีถาบนัวจิยัและพฒันา (สวพ.) เป็น
ส่วนราชการภายในที่ท าหน้าที่รบัผดิชอบก ากบัติดตามการบรหิารงานวจิยัของมหาวทิยาลยั 
โดย สวพ.จะท าหน้าทีพ่ฒันาระบบและกลไกการบรหิารและพฒันางานวจิยัหรอืงานสร้างสรรค์
หรอืนวตักรรม โดยมโีครงสร้างการบรหิารงาน คอื ผูอ้ านวยการ รองผูอ้ านวยการ หวัหน้างาน 
และเจา้หน้าที ่ภายใตก้ารก ากบัตดิตามของรองอธกิารบด ีดา้นวชิาการและวจิยั โดยมกีารจดัตัง้
คณะกรรมการบรหิารงานวจิยั มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ ์ทีป่ระกอบดว้ย รองอธกิารบดทีีร่บัผดิชอบ
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งานวจิยัเป็นประธาน มผีู้ช่วยอธกิารบดทีี่รบัผดิชอบด้านงานวจิยั คณบด ีผู้อ านวยการส านัก 
เป็นกรรมการ มผีู้อ านวยการสถาบนัวจิยัและพฒันา เป็นกรรมการและเลขานุการ และมรีอง
ผูอ้ านวยการสถาบนัวจิยัและพฒันาที่รบัผดิชอบงานส่งเสรมิและพฒันางานวจิยั เป็นกรรมการ
และผู้ช่วยเลขานุการ ท าหน้าที่ในการเสนอแนะนโยบาย ก าหนดยุทธศาสตร์ แผนงานและ
โครงการวิจัยต่ออธิการบดีหรือสภามหาวิทยาลัย ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการวิจัยของ
บุคลากรในมหาวทิยาลยั พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบการใหทุ้นสนับสนุนโครงการวจิยัทีผ่่านการ
กลัน่กรองของอนุกรรมการกลัน่กรองโครงการวจิยั ก ากบัตดิตาม และประเมนิผลการด าเนินการ
ด้านการวจิยัของมหาวทิยาลยั ให้เป็นไปตามคู่มอืการบรหิารงานวิจยัมหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์ 
(มกส.2.1-1-1) 

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ โดย สถาบันวิจยัและพฒันา (สวพ.) ได้มีการพฒันาระบบ
สารสนเทศการบรหิารงานวจิยัที่เว็บไซต์ของ สถาบนัวจิยัและพฒันา มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์ 
(มกส.2.1-1-2) ทีป่ระกอบดว้ย  

1) ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจยัของสถาบันวิจัยและพัฒนา ที่มีข้อมูล
เกี่ยวกบัเอกสารหรอืแบบฟอรม์ (มกส.2.1-1-3) ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการขอสนับสนุนงบประมาณและ
การด าเนินงานวจิยั เช่น คู่มอืการบรหิารงานวจิยั แบบฟอรม์ขอ้เสนอโครงการ ประกาศ/ระเบยีบ 
ต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

2) ระบบสารสนเทศขอ้มูลอาจารย์ นักวจิยั และขอ้มูลโครงการวจิยั (มกส.2.1-1-4) ที่
จะเป็นแหล่งขอ้มูลส าหรบัการค้นหาโครงการวจิยั งานวจิยัฉบบัสมบูรณ์ ผูว้จิยั และการตพีมิพ์
เผยแพร่ต่างๆ 

3) ระบบเชื่อมโยงส าหรบัแหล่งสารสนเทศภายนอกที่เป็นประโยชน์ต่อการพฒันา
งานวิจยั เช่น ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจยัและนวตักรรมแห่งชาต ิ (National Research and 
Innovation Information System (ระบบ NRIIS)) http://nriis.nrct.go.th/หรือระบบบริหารจัดการ
ง า น วิ จั ย แ ห่ ง ช า ติ  (National Research Management System (ร ะ บบ  NRMS)) เ ดิ ม 
www.nrms.go.th  (มกส.2.1-1-5) 
 
2. สนับสนุนพนัธกิจด้ำนกำรวิจยัหรืองำนสร้ำงสรรคอ์ย่ำงน้อยในประเดน็ต่อไปน้ี  

- ห้องปฏบิตักิารหรอืห้องปฏบิตังิานสร้างสรรค์ หรอืหน่วยวจิยั หรอืศูนย์เครื่องมอื หรอื
ศูนย ์ใหค้ าปรกึษาและสนบัสนุนการวจิยั 

- หอ้งสมุดหรอืแหล่งคน้ควา้ขอ้มลูสนบัสนุนการวจิยัหรอืงานสรา้งสรรค์ 
- สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลิตงาน

สรา้งสรรค ์เช่น ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ ระบบรกัษาความปลอดภยัในหอ้งปฏบิตักิาร     
- กจิกรรมวชิาการทีส่่งเสรมิงานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรค์ เช่น การจดัประชุมวชิาการ การ

จดัแสดงงานสร้างสรรค์ การจดัใหม้ศีาสตราจารยอ์าคนัตุกะหรอืศาสตราจารย์รบัเชญิ (Visiting 
professor) 

https://rdi.ksu.ac.th/
https://rdi.ksu.ac.th/
https://rdi.ksu.ac.th/?option=File&
http://research.ksu.ac.th/e-research/search.php?Option=Fulltext
http://nriis.nrct.go.th/
http://www.nriis.in.th/
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ผลกำรด ำเนินงำน 
งานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรคห์รอืนวตักรรม เป็นพนัธกจิทีส่ าคญัของมหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์ 

มหาวิทยาลัยได้จดัตัง้สถาบันวิจยัและพฒันา (สวพ.) ให้เป็นส่วนราชการภายในที่ท าหน้าที่
รบัผดิชอบเป็นศูนยส์ง่เสรมิสนับสนุนและใหค้ าปรกึษาดา้นงานวจิยัของมหาวทิยาลยั ภายใตก้าร
ก ากับติดตามของรองอธิการบดี ด้านวิชาการและวิจัย โดยคณะกรรมการบริหารงานวิจยั 
มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์ ท าหน้าที่ในการก าหนดยุทธศาสตร์ ออกนโยบาย ก ากบัติดตาม และ
ประเมนิผลการด าเนินการดา้นการวจิยัของมหาวทิยาลยั มรีายละเอยีดดงันี้ 

2.1 ศนูยวิ์จยัและฝึกอบรมภสิูงห์  

  เป็นห้องปฏิบัติการธรรมชาติขนาดใหญ่ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ที่มีพื้นที่ถึง  
1,115 ไร ่ตดิกบัเขือ่นล าปาว ตัง้อยู่ ณ ต.ภูดนิ อ.เมอืง จ.กาฬสนิธุ ์ทีป่ระกอบดว้ย ฟารม์ประมง 
ฟารม์พชื และฟารม์สตัว์ ไดแ้ก่ สตัวปี์ก สุกร โคเนื้อ โคนม กระบอื หงสด์ า โดยเป็นการบรหิาร
จัดการที่ร่วมมือกันของทุกคณะของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  และมีความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการ หน่วยงานราชการ และชุมชน ในการวจิยั บรกิารวชิาการ และการบูรณาการกบั
การเรยีนการสอนในทุกศาสตร์ของมหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์ ทัง้ดา้นการเกษตร วศิวกรรมศาสตร์ 
ศลิปศาสตร์ ศกึษาศาสตร์ วทิยาศาสตร์ และบรหิารศาสตร ์เน่ืองจากศูนย์ฯดงักล่าว ท าหน้าที่
เป็นแหล่งผลติสนิคา้เกษตรตัง้แต่ต้นน ้า กลางน ้า และปลายน ้า ดงันัน้ทุกศาสตร์จงึสามารถเขา้
ไปวจิยั บรกิารวชิาการ และเป็นแหล่งฝึกงาน ตลอดจนบูรณาการเขา้กบัการเรยีนการสอนได้
อย่างทัว่ถงึครอบคลุม (มกส.2.1-2-1) 

 
2.2 ศนูยค์วำมเป็นเลิศด้ำนส่ิงทอพื้นเมืองแพรวำกำฬสินธุ ์  
  เป็นหน่วยงานทีเ่กดิมาจากนโยบายของรฐับาลทีต่อ้งการแก้ไขปัญหาความยากจน

ในจงัหวดักาฬสินธุ์ โดยต้องการน าเอาต้นทุนและจุดเด่นของจงัหวดัมาสร้างมูลค่าเพิม่และ
ยกระดบัรายไดใ้หก้บัประชาชน ซึ่งในจงัหวดักาฬสนิธุ์มคีวามโดดเด่นเรื่องของผา้ทอพืน้เมอืงที่
หลากหลาย โดยเฉพาะผ้าไหมแพรวากาฬสนิธุ์ซึ่งถูกเรยีกว่า “ราชนิีแห่งไหมไทย” เป็นผ้าที่มี
ชื่อเสยีงและมปีระวตัเิกี่ยวเนื่องแต่สมเดจ็พระนางเจ้าสริกิติิ  ์พระบรมราชนิีนาถ  ในรชักาลที่ 9 
เสดจ็ฯเยีย่มประชาชนในอ าเภอค าม่วง จงัหวดักาฬสนิธุ์ ซึ่งปัจจุบนัมกีารทอกนัอย่างแพร่หลาย
ในพืน้ที ่ซึ่งศูนยด์งักล่าวเป็นแหล่งวจิยัส าหรบัการพฒันาเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของคน
จงัหวดักาฬสนิธุ ์(มกส.2.1-2-2) 

 
2.3 ห้องปฏิบติักำร 

มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์จดัให้มหี้องปฏบิตักิารเพื่อสนับสนุนการวจิยับูรณาการกับ
การส่งเสรมิการเรยีนรู้ (PLO) ของทุกหลกัสูตรทุกคณะเพื่อให้นักศกึษาเกดิผลลพัธ์การเรยีนรู้ 
(LO) ตามทีค่าดหวงั รายละเอยีดดงันี้ 

https://prt.ksu.ac.th/
https://www.facebook.com/pages/category/Community/%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%A8-%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AC%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B9%8C-605140936617332/?_rdc=2&_rdr
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 2.3.1 ฟารม์ดา้นการเกษตร ไดแ้ก่ พชื สตัว ์และประมง ทีต่ ัง้อยู่ที ่มหาวทิยาลยั
กาฬสนิธุ ์พืน้ทีใ่นเมอืง และทีศู่นยว์จิยัและฝึกอบรมภูสงิห ์(มกส.2.1-2-3) 

 2.3.2 โรงพยาบาลสตัว ์ (มกส.2.1-2-4) 
 2.3.3 ห้องปฏิบัติการจ านวนกว่า 13 ห้อง เช่น ห้องปฏิบัติการเคมีอาหาร 

ห้องปฏบิตักิารคุณภาพอาหารห้องปฏิบตักิารวเิคราะห์เคมี ห้องปฏบิตักิารจุลชวีวทิยาอาหาร 
ห้องปฏิบัติการเนื้อสัตว์ ห้องปฏิบัติการธัญพืชห้องปฏิบัติการทดสอบชิม ห้องปฏิบัติการ
เทคโนโลยชีวีภาพ หอ้งปฏบิตักิารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพชื หอ้งปฏบิตักิารเทคโนโลยชีวีภาพระดบั
โมเลกุล ห้องปฏบิตักิารเทคโนโลยกีารหมกัเเละสิง่เเวดล้อม ห้องปฏบิตักิารโภชนศาสตร์สตัว์ 
และหอ้งปฏบิตักิารกายวภิาค เป็นตน้ (มกส.2.1-2-5)  

 
2.4 ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้ำข้อมูลสนับสนุนกำรวิจยัหรืองำนสร้ำงสรรค์หรือ

นวตักรรม 

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์มีส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สงักัดส านัก
ส่งเสรมิวชิาการและงานทะเบยีน เป็นแหล่งคน้คว้าขอ้มูลสนับสนุนการวจิยัหรอืงานสร้างสรรค์
หรอืนวตักรรม โดยสามารถใช้บรกิารการค้นคว้าได้ทัง้แบบออนไลน์หรอืมาใช้บรกิารได้ด้วย
ตนเองที่ส านักฯ โดยในปัจจุบันงานวิทยบริการฯมีทรัพยากรให้บริการทัง้หนังสือ  วารสาร 
ฐานขอ้มลูออนไลน์ และ E-Book รายละเอยีดดงัต่อไปนี้ (มกส.2.1-2-6) 

 
ท่ี รำยกำร จ ำนวน

รำยกำร 
เล่ม 

1. หนังสือทัว่ไป (ภำษำไทย) 
  - หมวด 000 (คอมพวิเตอร,์สารสนเทศ,และความรู้
ทัว่ไป) 
  - 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 

https://are.ksu.ac.th/
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2. หนงัสอืทัว่ไปภาษาองักฤษ 851 รายการ 1850 เล่ม 
3. เรื่องสัน้,นวนิยาย,หนงัสอืเยาวชน 877 รายการ 882 เล่ม 
4. วจิยั 183 รายการ 320 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 (ปรญิญา

ตร)ี 
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) 
  - 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 

11 รายการ - 

13. 
 

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

2 รายการ - 

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

2 รายการ 
22 ชื่อเรื่อง 
20 ชื่อเรื่อง 

- 
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2.5 ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกหรือกำรรกัษำควำมปลอดภยัในกำรวิจยัหรือกำรผลิต
งำนสร้ำงสรรค์หรือนวตักรรม เช่น ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ ระบบรกัษำควำม
ปลอดภยัในห้องปฏิบติักำร 

2.5.1 มหาวทิยาลยัมศีูนยค์อมพวิเตอรท์ าหน้าทีดู่แลระบบความปลอดภยัของเวบ็ไซต์
และระบบฐานขอ้มูลของมหาวทิยาลยัมหี้องปฏบิตักิารคอมพวิเตอร์ในการท าวจิยัของบุคลากร 
ในการอบรมและพฒันานวตักรรมส าหรบัครูและบุคคลากรทางการศึกษา ในงานวจิยัร่วมกนั 
(มกส.2.1-2-7) 

2.5.2 มหาวทิยาลยัฯ มกีารด าเนินการเพื่อเป็นการรกัษาความปลอดภยัในการวจิยั
รวมทัง้มกีารค านึงถงึการเขา้ถงึขอ้มลูงานวจิยัของบุคลากรมหาวทิยาลยัฯผ่านระบบ NRIIS โดย
มีการก าหนด User และ Password ส าหรับนักวิจัยในแต่ละท่านเพื่อเป็นการรักษาความ
ปลอดภยัในการด าเนินงานวจิยัของนกัวจิยั (มกส.2.1-2-8) 

2.5.3 มหาวทิยาลยัฯ มกีารจดัท าฐานขอ้มูลงานวจิยั (มกส.2.1-2-9) และสารสนเทศที่
เกีย่วขอ้งกบั   การบรหิารงานวจิยัเพือ่ใชเ้ป็นช่องทางในการเผยแพรผ่ลงานวจิยัของนกัวจิยัและ
ประชาสมัพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารดา้นการวจิยั เช่น ข่าวสารการอบรม สมัมนา ข่าวสารดา้นทุนวจิยั 
เพื่อให้นักวิจัยและผู้สนใจได้รับทราบข่าวสารต่าง  ๆ บนเว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา 
http://www.rdi.ksu.ac.th (มกส.2.1-2-10) มีการเผยแพร่งานวิจยัผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศ
วจิยัและนวตักรรมแห่งชาติ (National Research and Innovation Information System (ระบบ 
NRIIS)) http://nriis.nrct.go.th/ (มกส.2.1-2-11) รวมทัง้มกีารสนับสนุนให้เผยแพร่ผลงานวิจยั
ผ่านเว็บไซต์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) http://tdc.thailis.or.th/tdc/ 
(มกส.2.1-2-12) เพื่อให้ทุกคณะหน่วยงานและองค์กรภายนอกได้เข้าถงึและ ใช้ประโยชน์จาก
ฐานขอ้มลูดงักล่าวได ้ 

2.6 กิจกรรมวิชำกำรท่ีส่งเสริมงำนวิจยัหรืองำนสร้ำงสรรคห์รือนวตักรรม เช่น กำร
จดัประชุมวิชำกำรหรือกำรร่วมจดัประชุมวิชำกำรหรือร่วมจดัแสดงผลงำนวิจยัหรืองำน
สร้ำงสรรคห์รือนวตักรรม 

2.6.1 มหาวทิยาลยั มกีารจดัการประชุมวชิาการระดบัชาตแิละนานาชาตมิหาวทิยาลยั
กาฬสนิธุ์ครัง้ที่ 1 “นวตักรรมด้านวทิยาศาสตร์และสงัคมศาสตร์ เพื่อความยัง่ยนื” วนัที่ 15-16 
กรกฎาคม 2562 ณ อาคารเรยีนรวมและปฏบิตักิารเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์ 
(มกส. 2.1-2-13) 

2.6.2 มหาวทิยาลยัฯ มกีารสนับสนุนให้จดัท าวารสารวชิาการแพรวากาฬสินธุ์เพื่อ
ตพีมิพ์เผยแพร่ผลงานทางวชิาการฯโดยวารสารได้รบัการรบัรองคุณภาพวารสาร TCI กลุ่ม 2 
ซึ่งไดเ้ริม่ตพีมิพเ์ผยแพร่วารสารวชิาการแพรวากาฬสนิธุ์   ในปี พ.ศ. 2557 ตพีมิพปี์ละ 3 ฉบบั 
โดยปีที่ 1 ฉบับที่ 1(มกราคม –เมษายน 2557) จนถึงปัจจุบัน ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 (กันยายน – 
ธนัวาคม 2562) และไดม้กีารออกวารสารฉบบัพเิศษ มหกรรมวชิาการภูมปัิญญากลุ่มชาตพินัธ์
นานาชาตลิุ่มน ้าโขงไทย ลาว เวยีดนาม จนี (มกส. 2.1-2-14) 

http://www.nriis.in.th/Login.aspx
https://rdi.ksu.ac.th/
http://nriis.nrct.go.th/
http://nriis.nrct.go.th/
http://tdc.thailis.or.th/tdc/
http://praewa.ksu.ac.th/new2017/
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3. จดัสรรงบประมำณของสถำบนัเพื่อเป็นทุนวิจยัหรืองำนสร้ำงสรรค ์ 
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มีการจดัสรรงบประมาณของสถาบันเพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์ได้จดัสรรงบประมาณเงิน
รายได้จ านวนทัง้สิ้น 1,708,590 บาท เพื่อเป็นทุนวิจัยและงบบริหารจัดการงานวิจัย  ทัง้นี้
มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ ์ร่วมกบั ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั (สกว.) ไดจ้ดัสรรทุนอุดหนุน
การวจิยัขอ้เสนอโครงการวจิยัภายใต้โครงการวจิยัท้าทายไทย กลุ่มเรื่องนวตักรรมเพื่อพฒันา
พื้นที่ปี 2561 จ านวนรวมทัง้สิ้น 2,880,000 บาท (สองล้านแปดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) และ
จดัสรรเงนิจ านวน 720,000 บาท เป็นงบบรหิารจดัการงานวจิยั ทัง้น้ีในสว่นของทุนวจิยัแยกตาม
กรอบการวจิยัและคณะ รายละเอียดตามประกาศผลการพจิารณาจดัสรรทุนอุดหนุนการวจิยั
ขอ้เสนอโครงการวจิยัภายใต้โครงการวจิยัท้าทายไทย กลุ่มเรื่องนวตักรรมเพื่อพฒันาพื้นที่ ปี 
2561 ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั (สกว.) และมหาวทิยาลยักาฬสนิธุ ์(มกส.2.1-3-1) 
 
4. จดัสรรงบประมำณเพื่อสนับสนุนกำรเผยแพร่ผลงำนวิจยัหรืองำนสร้ำงสรรค์ในกำร
ประชุมวิชำกำรหรือกำรตีพิมพ์ในวำรสำรระดบัชำติหรือนำนำชำติ และมีกำรเผยแพร่
ผลงำนวิจัย หรืองำนสร้ำงสรรค์ในกำรประชุมวิชำกำรหรือกำรตีพิมพ์ในวำรสำร
ระดบัชำติหรือนำนำชำติ  

มหาวทิยาลยัมกีารจดัสรรงบประมาณเพือ่ด าเนินโครงการประชุมวชิาการเป็นช่องทาง
สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยในงานการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์ ครัง้ที ่1 “นวตักรรมดา้นวทิยาศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ เพื่อความยัง่ยนื” 
วันที่ 15-16 กรกฎาคม 2562 ณ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ ์(มกส. 2.1-4-1)  

 
5. มีกำรพฒันำสมรรถนะอำจำรย์และนักวิจยั มีกำรสร้ำงขวญัและก ำลงัใจตลอดจนยก
ย่องอำจำรยแ์ละนักวิจยัท่ีมีผลงำนวิจยัหรืองำนสร้ำงสรรคดี์เด่น 
 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย โดยมีการจัด
โครงการเพือ่พฒันาศกัยภาพและสมรรถนะของอาจารยแ์ละนกัวจิยัในดา้นต่างๆ ดงันี้ 

5.1 โครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร “เพื่อพฒันาศกัยภาพนักวจิยัด้านจรยิธรรมวจิยั
ในมนุษย”์ วนัที ่18 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00-17.00 น. ณ หอ้งประชุม ชัน้ 1 อาคารบรกิาร
การศกึษาและบรกิารกลาง มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ ์(พืน้ทีน่ามน) (มกส. 2.1-5-1) 

5.2 โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิารเพือ่พฒันาศกัยภาพนักวจิยัดา้นจรยิธรรมวจิยัในการ
ด าเนินการต่อสตัวท์างวทิยาศาสตร์” วนัที ่3 กนัยายน พ.ศ. 2562 ณ หอ้งประชุม ชัน้ 1 อาคาร
บรกิารการศกึษาและบรกิารกลางมหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์ (พืน้ทีน่ามน) (มกส. 2.1-5-2) 

5.3 โครงการสมัมนาเชงิปฏบิตักิาร เรื่อง การออกแบบระเบยีบวธิวีจิยั และการวจิยัเชงิ
คุณภาพ (RESEARCH METHODOLOGY DESIGN AND QUALITATIVE RESEARCH) และ

https://drive.google.com/file/d/1CctVq3wJPhMwSp2Q7UqBa3o-erAZRPzu/view?usp=sharing
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เรื่อง การโจรกรรมทางวรรณกรรมในวงการวชิาการ : ปัญหา สาเหตุ และกลยุทธ ์ในการป้องกนั 
(ACADEMIC PLAGIARISM: PROBLEMS, CAUSES AND PREVENTIVE STRATEGIES) 
วันที่ 5-6 กันยายน พ.ศ. 2562 ณ ห้องสัมมนาฟ้าแดดสงยาง ชัน้ 5 อาคารเรียนรวมและ
ปฏบิตักิารเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ ์(พืน้ทีใ่นเมอืง) (มกส. 2.1-5-3) 

มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์มกีารสรา้งขวญัและก าลงัใจตลอดจนยกย่องอาจารยแ์ละนักวจิยั
ทีม่ผีลงานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรคด์เีด่น ดงันี้ 

มหาวทิยาลยัฯ ไดอ้อกประกาศมหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์ เรื่อง รายชื่อบุคลากร นกัศกึษา 
ศษิย์เก่าและบุคคลผู้ท าคุณประโยชน์เพื่อรบัรางวลัเน่ืองในวนัคล้ายวนัสถาปนามหาวทิยาลยั
กาฬสนิธุ์ ประจ าปีการศกึษา พ.ศ. 2562 โดยมหาวทิยาลยัได้แต่งตัง้คณะกรรมการพจิารณา
คัดเลือกบุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่าและบุคคลผู้ท าคุณประโยชน์เพื่อรับรางวัล โดยได้
ด าเนินการคดัเลือกผู้ที่มคีุณสมบตัติามหลกัเกณฑ์ที่มหาวทิยาลยัฯ ก าหนดเพื่อยกย่องเชดิชู
เกยีรตแิละประกาศเกยีรตคิุณเป็นบุคคลดเีด่นหรอืผูท้ าคุณประโยชน์ นัน้ โดยคณะกรรมการได้
ด าเนินการคดัเลอืกอาจารยแ์ละนกัวจิยัทีม่ผีลงานวจิยัดเีด่น ดา้นคณาจารยป์ระจ าดเีด่นดา้นการ
วิจัย จ านวน 3 คน คือ 1) นางสาวจีรนันท์  วัชรกุล จากคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรม
การศึกษา 2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกญัญา  ดวงอุปมา จากคณะบรหิารศาสตร์ และ 3) นาย
อทิธพิล ขมึภูเขยีว จากคณะเทคโนโลยกีารเกษตร เขา้รบัโล่รางวลัเน่ืองในวนัคลา้ยวนัสถาปนา
มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์ ประจ าปีการศกึษา พ.ศ. 2562 ในวนัที ่9 กนัยายน 2562 ณ หอประชุม
อเนกประสงค ์มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ ์พืน้ทีใ่นเมอืง (มกส.2.1-5-4) 

 
6. ระบบและกลไกเพื่อช่วยในกำรคุ้มครองสิทธ์ิของงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ท่ี
น ำไปใช้ประโยชน์และด ำเนินกำรตำมระบบท่ีก ำหนด 
 มหาวิทยาลัยฯ มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิข์องงานวิจยัหรืองาน
สรา้งสรรคห์รอืนวตักรรมทีน่ าไปใชป้ระโยชน์และด าเนินการตามระบบทีก่ าหนด ดงันี้  

6.1 มหาวทิยาลยัฯ มรีะเบยีบมหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์ ว่าดว้ย การบรหิารจดัการทรพัย์สนิ
ทางปัญญา พ.ศ. 2560 ประกาศใชใ้นวนัที ่31 กรกฎาคม 2560 น ามาบงัคบัใช ้(มกส.2.1-6-1) 

6.2 เพื่อให้การบรหิารสทิธปิระโยชน์อนัเกดิจากทรพัย์สนิทางปัญญา ของมหาวทิยาลยั
เป็นไปด้วยความเรยีบร้อย และสามารถสนับสนุน ส่งเสรมิให้คณาจารย์ประจ า นักวจิยั และ
บุคลากรของมหาวทิยาลยั ศกึษา คน้ควา้ วจิยั ตลอดจนสรา้งสรรคผ์ลงานทรพัยส์นิทางปัญญา
ในสาขาต่าง ๆ อนัอาจน าไปใช้ประโยชน์ในเชงิพาณิชย์ได้ รวมถงึการป้องกนัพทิกัษ์ สทิธอินั
ชอบธรรมในผลงานนัน้ และใหม้กีารจดัสรรประโยชน์ อนัเกดิจากทรพัยส์นิทางปัญญาอย่างเป็น
ธรรมและชัดเจน จึงได้มีค าสัง่  สภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  ที่  015/2560 เรื่อง แต่งตัง้
คณะกรรมการบรหิารจดัการทรพัยส์นิทางปัญญา (มกส. 2.1-6-2) 

6.3 มหาวทิยาลยัฯ มกีารด าเนินงานยื่นขอจดทะเบยีนทรพัยส์นิทางปัญญาในปีการศกึษา 
2562 จ านวน 1 เรื่อง ดงันี้ยื่นจดลขิสทิธิ ์ประเภทงาน วรรณกรรม ลกัษณะงาน งานนิพนธ์ ชื่อ

https://drive.google.com/file/d/1ZET9xShP1Fp-KvFhM7MXkaajfy0-yrUS/view?usp=sharing
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ผลงาน คู่มอืผลติ มาลยัไมไ้ผ่ โดยแจง้ขอ้มูลลขิสทิธิไ์วต้่อกรมทรพัยส์นิทางปัญญา เมื่อวนัที ่12 
มนีาคม 2563 โดยไดร้บัหนังสอืแสดงการแจง้ขอ้มูลลขิสทิธิ ์ออกให ้ณ วนัที ่29 เมษายน 2563 
(มกส. 2.1-6-3) 
 
ผลกำรประเมินตนเอง 

ผลกำรประเมิน 
ปีท่ีแล้ว 

เป้ำหมำย คะแนนประเมินตนเอง 
บรรลุ

เป้ำหมำย 

(✓,✗) 

เป้ำหมำย 
ปีถดัไป 

5 คะแนน 
(6 ขอ้) 

4 คะแนน 
5 คะแนน 
(6 ขอ้) ✓ 6 ขอ้ 

 
รำยกำรหลกัฐำน 

หมำยเลข รำยกำรหลกัฐำน 
มกส.2.1-1-1 คู่มอืการบรหิารงานวจิยั มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ ์
มกส.2.1-1-2 หน้าเวบ็ไซต ์สถาบนัวจิยัและพฒันา มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์ 
มกส.2.1-1-3 ระบบสารสนเทศเพือ่การบรหิารงานวจิยัของสถาบนัวจิยัและพฒันา 
มกส.2.1-1-4  ระบบสารสนเทศขอ้มลูอาจารย,์ นกัวจิยั และขอ้มลูโครงการวจิยั 
มกส.2.1-1-5 ระบบขอ้มลูสารสนเทศวจิยัและนวตักรรมแห่งชาต ิ(National Research and 

Innovation Information System (ระบบ NRIIS)) 
มกส.2.1-2-1 ศูนยว์จิยัและฝึกอบรมภูสงิห์ 
มกส.2.1-2-2 ศูนยค์วามเป็นเลศิดา้นสิง่ทอพืน้เมอืงแพรวากาฬสนิธุ์   

มกส.2.1-2-3 ภาพถ่ายฟารม์ดา้นการเกษตร ณ ศูนยว์จิยัและฝึกอบรมภูสงิห์ 

มกส.2.1-2-4 โรงพยาบาลสตัว ์

มกส.2.1-2-5 หอ้งปฏบิตักิาร 

มกส.2.1-2-6 ส านกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

มกส.2.1-2-7 ภาพถ่ายศูนยค์อมพวิเตอร ์

มกส.2.1-2-8 หน้าระบบขอ้มลูสารสนเทศวจิยัและนวตักรรมแห่งชาต ิ(National 
Research and Innovation Information System (ระบบ NRIIS)) 

มกส.2.1-2-9 ระบบสารสนเทศขอ้มลูอาจารย,์ นกัวจิยั และขอ้มลูโครงการวจิยั 

https://drive.google.com/file/d/1pzBVcXR09RGaShqDdBgo8XWIYNC3o874/view?usp=sharing
https://rdi.ksu.ac.th/
https://rdi.ksu.ac.th/?option=File&
http://research.ksu.ac.th/e-research/search.php?Option=Fulltext
http://www.nriis.in.th/
https://prt.ksu.ac.th/
https://www.facebook.com/pages/category/Community/%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%A8-%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AC%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B9%8C-605140936617332/?_rdc=2&_rdr
https://are.ksu.ac.th/
http://www.nriis.in.th/Login.aspx
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มกส.2.1-2-10 เวบ็ไซตส์ถาบนัวจิยัและพฒันา 

มกส.2.1-2-11 ระบบขอ้มลูสารสนเทศวจิยัและนวตักรรมแห่งชาต ิ

มกส.2.1-2-12 ฐานขอ้มลูงานวจิยั โครงการเครอืขา่ยหอ้งสมุดในประเทศไทย ThaiLIS 
Digital Collection 

มกส.2.1-2-13 การประชุมวชิาการระดบัชาตแิละนานาชาตมิหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์ ครัง้ที ่1 
“นวตักรรมดา้นวทิยาศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์เพือ่ความยัง่ยนื” วนัที ่15-16 
กรกฎาคม 2562 

มกส.2.1-2-14 วารสารวชิาการแพรวากาฬสนิธุ์ 

มกส.2.1-3-1 ประกาศผลการพจิารณาจดัสรรทุนอุดหนุนการวจิยั ขอ้เสนอโครงการวจิยั
ภายใตโ้ครงการวจิยัทา้ทายไทย กลุ่มเรื่องนวตักรรมเพื่อพฒันาพืน้ที ่ปี 
2561 ส านกังานกองทุนสนับสนุนการวจิยั (สกว.) และมหาวทิยาลยั
กาฬสนิธุ์ 

มกส.2.1-4-1 เอกสารโครงการประชุมวชิาการระดบัชาตแิละนานาชาตมิหาวทิยาลยั
กาฬสนิธุ ์ครัง้ที ่1 “นวตักรรมดา้นวทิยาศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์เพือ่ความ
ยัง่ยนื” 

มกส.2.1-5-1 
 

เอกสารโครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร “เพื่อพฒันาศกัยภาพนักวจิยัด้าน
จรยิธรรมวจิยั 
ในมนุษย”์ 

มกส.2.1-5-2 
 

เอกสารโครงการอบรมเชงิปฏบิตักิาร “เพือ่พฒันาศกัยภาพนกัวจิยัดา้น
จรยิธรรมวจิยัในการด าเนินการต่อสตัวท์างวทิยาศาสตร์" 

มกส.2.1-5-3 
 

เอกสารโครงการสมัมนาเชงิปฏบิตักิาร เรื่อง “การออกแบบระเบยีบวธิวีจิยั 
และการวจิยัเชงิคุณภาพ (RESEARCH METHODOLOGY DESIGN AND 
QUALITATIVE RESEARCH) และเรื่อง การโจรกรรมทางวรรณกรรมใน
วงการวชิาการ : ปัญหา สาเหตุ และกลยุทธใ์นการป้องกนั (ACADEMIC 
PLAGIARISM: PROBLEMS, CAUSES AND PREVENTIVE 
STRATEGIES)” 

มกส.2.1-5-4 ประกาศมหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์ เรื่อง รายชื่อบุคลากร นักศกึษา ศษิยเ์ก่า
และบุคคลผูท้ าคุณประโยชน์เพือ่รบัรางวลัเนื่องในวนัคลา้ยวนัสถาปนา
มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ ์ประจ าปีการศกึษา พ.ศ. 2562 

https://rdi.ksu.ac.th/
http://nriis.nrct.go.th/
http://tdc.thailis.or.th/tdc/
http://praewa.ksu.ac.th/new2017/
https://drive.google.com/file/d/1CctVq3wJPhMwSp2Q7UqBa3o-erAZRPzu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZET9xShP1Fp-KvFhM7MXkaajfy0-yrUS/view?usp=sharing
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มกส.2.1-6-1 ระเบยีบมหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์ ว่าดว้ย การบรหิารจดัการทรพัยส์นิทาง
ปัญญา พ.ศ. 2560 

มกส.2.1-6-2 
 

ค าสัง่สภามหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์ ที ่015/2560 เรื่องแต่งตัง้คณะกรรมการ
บรหิารจดัการทรพัยส์นิทางปัญญา 

มกส.2.1-6-3 เอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัการยื่นขอจดทะเบยีนทรพัยส์นิทางปัญญา ของ
ผลงานจ านวน 1 เรื่อง 

 
ผู้รบัผิดชอบ 

ผู้ก ำกบัดแูลตวับ่งช้ี : 
1. รองอธกิารบดดีา้นวชิาการ การวจิยั  
การบริการวิชาการ และการประกัน
คุณภาพ และมาตรฐานการศกึษา 
2. ผูอ้ านวยการสถาบนัวจิยัและพฒันา 

ผู้ จ ัด เ ก็บ ร วบรวมข้ อมู ล /ร ำย ง ำนผลกำร
ด ำเนินงำน : 
1. นายอภเิชษฐ เสมอใจ 
2. นายอดัชา เหมนัต ์
3. นางสาวสุมาลา นนับุญ 
4. นางสาวศรุดา หมู่โยธา 
5. นางสาวกฤตกิา สุวรรณเรอืง 
6. ว่าทีร่อ้ยตรเีกษมสนั บุบผาเดช 
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ตวับ่งช้ีท่ี 2.2  เงินสนับสนุนงำนวิจยัและงำนสร้ำงสรรค ์(สกอ.ท่ี 2.2 ) 

ชนิดของตวับ่งช้ี  ปัจจยัน าเขา้ 

กำรคิดรอบปี  ปีงบประมาณ 

ค ำอธิบำยตวับ่งช้ี  
ปัจจัยส าคัญที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ใน

สถาบนัอุดมศกึษาคอืเงนิสนับสนุนงานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรค์ ดงันัน้ สถาบนัอุดมศกึษาจงึตอ้ง
จดัสรรเงนิจากภายในสถาบนัและทีไ่ดร้บัจากภายนอกสถาบนัเพื่อสนับสนุนการท าวจิยัหรอืงาน
สร้างสรรค์อย่างมปีระสทิธภิาพตามสภาพแวดล้อมและจุดเน้นของสถาบนันอกจากนัน้เงนิทุน
วจิยัหรอืงานสร้างสรรค์ที่สถาบนัได้รบัจากแหล่งทุนภายนอกยงัเป็นตวับ่งชี้ที่ส าคญัที่แสดงถงึ
ศกัยภาพดา้นการวจิยัของสถาบนั โดยเฉพาะสถาบนัทีอ่ยู่ในกลุ่มทีเ่น้นการวจิยั 

เกณฑก์ำรประเมิน  
คะแนนที่ได้ในระดบัสถาบัน เป็นค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมนิ (เงนิสนับสนุน

งานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรคจ์ากภายในและภายนอกสถาบนั) ของทุกคณะและหน่วยงานวจิยัใน
สถาบนั 

 

คะแนนทีไ่ด ้= 

 ผลรวมของผลการประเมนิเงนิสนบัสนุนงานวจิยัของทุกคณะ 
และหน่วยงานวจิยั  

จ านวนคณะและหน่วยงานวจิยัทัง้หมดในมหาวทิยาลยั 

 
ผลกำรด ำเนินงำน 

ข้อ คณะ 
เงินสนับสนุนงำนวิจยัและ

งำนสร้ำงสรรค ์
คะแนน 

1 คณะเทคโนโลยกีารเกษตร 2,863,400.00 4.19 

2 คณะบรหิารศาสตร ์ 350,000.00 1.39 

3 คณะวทิยาศาสตรฯ์ 1,385,766.00 2.69 

4 คณะวศิวกรรมศาสตรฯ์ 5,343,000.00 5.00 

5 คณะศลิปศาสตร์ 3,661,285.00 5.00 
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ข้อ คณะ 
เงินสนับสนุนงำนวิจยัและ

งำนสร้ำงสรรค ์
คะแนน 

6 คณะศกึษาศาสตรฯ์ 373,100.00 1.62 

 รวม 13,976,551.00 3.31 

จ ำนวนคณะทัง้หมด 6 

ผลรวมคะแนนทุกคณะ 19.88 

ผลรวมของเงินสนับสนุนงำนวิจยัและงำนสร้ำงสรรคจ์ำกภำยใน
และภำยนอก 

13,976,551.00 

คะแนนเฉล่ีย 3.31 

 
ผลกำรประเมินตนเอง 

ผลกำร
ประเมิน 
ปีท่ีแล้ว 

เป้ำหมำย คะแนนกำรประเมินตนเอง 

บรรลุ
เป้ำหมำย 

(✓,✗) 

เป้ำหมำย 
ปีถดัไป 

4.15 คะแนน 4 คะแนน 3.31 ✗ 4 คะแนน 

 
รำยกำรหลกัฐำน 

หมำยเลข รำยกำรหลกัฐำน 

มกส. 2.2-1 สรุปผลการด าเนินงานคณะเทคโนโลยกีารเกษตร 

มกส. 2.2-2 สรุปผลการด าเนินงานคณะบรหิารศาสตร ์

มกส. 2.2-3 สรุปผลการด าเนินงานคณะวทิยาศาสตรฯ์ 

มกส. 2.2-4 สรุปผลการด าเนินงานคณะวศิวกรรมศาสตรฯ์ 

มกส. 2.2-5 สรุปผลการด าเนินงานคณะศลิปศาสตร ์

มกส. 2.2-6 สรุปผลการด าเนินงานคณะศกึษาศาสตรฯ์ 

มกส. 2.2-7 สรุปจ านวน รายชื่ออาจารยป์ระจ าทัง้หมด 
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ผู้รบัผิดชอบ 

ผู้ก ำกบัดแูลตวับ่งช้ี : 
1. รองอธกิารบดดีา้นวชิาการ การวจิยั 
การบริการวิชาการ และการประกัน
คุณภาพ และมาตรฐานการศกึษา 
2. ผูอ้ านวยการสถาบนัวจิยัและพฒันา 

ผู้ จ ัด เ ก็บ ร วบรวมข้ อมู ล /ร ำย ง ำนผลกำร
ด ำเนินงำน : 
1. นายอภเิชษฐ เสมอใจ 
2. นางสาวสุมาลา นนับุญ 
3. นางสาวศรุดา หมู่โยธา 
4. นางสาวกฤตกิา สุวรรณเรอืง 
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ตวับ่งช้ีท่ี 2.3  ผลงำนวิชำกำรของอำจำรยป์ระจ ำและนักวิจยั (สกอ.ท่ี 2.3) 

ชนิดของตวับ่งช้ี ผลลพัธ ์

กำรคิดรอบปี  ปีปฏทินิ 

ค ำอธิบำยตวับ่งช้ี   
ผลงานวชิาการเป็นขอ้มูลที่ส าคญัในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจ าและนักวจิยัได้

สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นถงึความก้าวหน้าทางวชิาการและการพฒันาองค์ความรู้อย่าง
ต่อเน่ืองเป็นผลงานที่มีคุณค่า สมควรส่งเสรมิให้มกีารเผยแพร่และน าไปใช้ประโยชน์ทัง้เชิง
วชิาการและการแข่งขนัของประเทศผลงานวิชาการอยู่ในรูปของบทความวิจยัหรอืบทความ
วชิาการที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดบัชาติ หรอืระดบันานาชาติ 
ตพีมิพใ์นวารสารวชิาการทีป่รากฏในฐานขอ้มลู TCI หรอื Scopus หรอืตามประกาศ ก.พ.อ.หรอื 
ระเบยีบคณะกรรมการการอุดมศกึษาว่าดว้ยหลกัเกณฑก์ารพจิารณาวารสารทางวชิาการส าหรบั
การเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ พ.ศ. 2556 ผลงานไดร้บัการจดอนุสทิธบิตัรหรอืสทิธบิตัร หรอื
เป็นผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้วผลงานวิจัยที่
หน่วยงานหรอืองคก์รระดบัชาตวิ่าจา้งใหด้ าเนินการ ต าราหรอืหนังสอืทีใ่ชใ้นการขอผลงานทาง
วชิาการและผ่านการพจิารณาตามเกณฑก์ารขอต าแหน่งทางวชิาการแลว้  

เกณฑก์ำรประเมิน  
คะแนนที่ได้ในระดับมหาวิทยาลัยเป็นค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินผลงาน

วชิาการของอาจารยป์ระจ าและนกัวจิยัของทุกคณะ และหน่วยงานวจิยัในมหาวทิยาลยั 

สูตรกำรค ำนวณ 
         

คะแนนทีไ่ด ้= 

 ผลรวมของคะแนนการประเมนิผลงานวชิาการของทุกคณะ และ
หน่วยงานวจิยั  

จ านวนคณะและหน่วยงานวจิยัทัง้หมดในมหาวทิยาลยั 
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ผลกำรด ำเนินงำน 

ข้อ คณะ 
คะแนนผลงำนทำง

วิชำกำร 

1 คณะเทคโนโลยกีารเกษตร 4.47 

2 คณะบรหิารศาสตร ์ 5 

3 คณะวทิยาศาสตรฯ์ 5 

4 คณะวศิวกรรมศาสตรฯ์ 4.52 

5 คณะศลิปศาสตร ์ 5 

6 คณะศกึษาศาสตรฯ์ 5 

จ ำนวนคณะทัง้หมด 6 

ผลรวมคะแนนทุกคณะ 24.52 

ผลรวมของเงินสนับสนุนงำนวิจยัและงำนสร้ำงสรรคจ์ำก
ภำยในและภำยนอก 

4.90 

 
ผลกำรประเมินตนเอง 

ผลกำร
ประเมิน 
ปีท่ีแล้ว 

เป้ำหมำย คะแนนกำรประเมินตนเอง 

บรรลุ
เป้ำหมำย 

(✓,✗) 

เป้ำหมำย 
ปีถดัไป 

4.11 คะแนน 4 คะแนน 4.90 ✓ 4 คะแนน 

 
รำยกำรหลกัฐำน 
 

หมำยเลข รำยกำรหลกัฐำน 

มกส. 2.3-1 สรุปผลการด าเนินงานคณะเทคโนโลยกีารเกษตร 

มกส. 2.3-2 สรุปผลการด าเนินงานคณะบรหิารศาสตร ์

มกส. 2.3-3 สรุปผลการด าเนินงานคณะวทิยาศาสตรฯ์ 

มกส. 2.3-4 สรุปผลการด าเนินงานคณะวศิวกรรมศาสตรฯ์ 
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มกส. 2.3-5 สรุปผลการด าเนินงานคณะศลิปศาสตร ์

มกส. 2.3-6 สรุปผลการด าเนินงานคณะศกึษาศาสตรฯ์ 

มกส. 2.3-7 สรุปจ านวน รายชื่ออาจารยป์ระจ าทัง้หมด 

 
ผู้รบัผิดชอบ 

ผู้ก ำกบัดแูลตวับ่งช้ี : 
1. รองอธิการบดีด้านวิชาการ การ
วิจัย การบริการวิชาการ และการ
ประกันคุณภาพ  และมาตรฐาน
การศกึษา 
2. ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและ
พฒันา 

ผู้ จ ัด เ ก็ บ ร วบ ร วมข้ อ มู ล /ร ำ ย ง ำนผลก ำ ร
ด ำเนินงำน : 
1. นายอภเิชษฐ เสมอใจ 
2. นางสาวสุมาลา นนับุญ 
3. นางสาวศรุดา หมู่โยธา 
4. นางสาวกฤตกิา สุวรรณเรอืง 
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ตวับ่งช้ีท่ี 2.4  ผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์หรือนวัตกรรม ท่ีตอบสนอง
ยุทธศำสตร์ชำติ ยุทธศำสตร์จงัหวดักำฬสินธุ์  ยุทธศำสตร์วิจยั
ของมหำวิทยำลยักำฬสินธุ์ หรือควำมต้องกำรของสงัคมท่ีเกิด
จำกเครือข่ำยควำมร่วมมือระหว่ำงสถำบนัอุดมศึกษำกบัองคก์ร
ภำครฐัหรือองค์กรภำคเอกชนทัง้ในหรือต่ำงประเทศ (ตัวบ่งช้ี
ใหม)่ 

ชนิดของตวับ่งช้ี ผลลพัธ ์

กำรคิดรอบปี  ปีปฏทินิ 

ค ำอธิบำยตวับ่งช้ี 
 จ านวนผลงานวจิยั หรอืงานสร้างสรรค์ หรอืนวตักรรม ที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ 
ยุทธศาสตรจ์งัหวดักาฬสนิธุ์ ยุทธศาสตรว์จิยัของมหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์ หรอืความต้องการของ
สงัคมที่เกดิจากเครอืข่ายความร่วมมอืระหว่างสถาบนัอุดมศกึษากบัองค์กรภาครฐัหรอืองค์กร
ภาคเอกชนทัง้ในหรอืต่างประเทศ  

เกณฑก์ำรประเมิน 
 คะแนนที่ได้ในระดบัมหาวทิยาลยัเป็นค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมนิ ผลงานวจิยั
หรอืงานสร้างสรรค์หรอืนวตักรรม ที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์จงัหวดักาฬสนิธุ์ 
ยุทธศาสตร์วจิยัของมหาวทิยาลัยกาฬสินธุ์  หรอืความต้องการของสงัคมที่เกิดจากเครือข่าย
ความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับองค์กรภาครฐัหรือองค์กรภาคเอกชนทัง้ในหรือ
ต่างประเทศของทุกคณะ และหน่วยงานวจิยัในมหาวทิยาลยั 

 

คะแนนทีไ่ด ้= 

 ผลรวมของคะแนนการประเมนิผลงานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรคห์รอื
นวตักรรม ทีต่อบสนองยุทธศาสตรช์าตฯิ 

 

 จ านวนคณะ และหน่วยงานวจิยัทัง้หมดในมหาวทิยาลยั  
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ผลกำรด ำเนินงำน 
ในปี พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์มีงานวิจัยที่  ที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ 

ยุทธศาสตรจ์งัหวดักาฬสนิธุ์  ยุทธศาสตรว์จิยัของมหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์ หรอืความตอ้งการของ
สงัคมที่เกดิจากเครอืข่ายความร่วมมอืระหว่างสถาบนัอุดมศกึษากบัองค์กรภาครฐัหรอืองค์กร
ภาคเอกชนทัง้ในหรอืต่างประเทศ ทัง้ในระดบัคณะและมหาวทิยาลยั มรีายละเอยีดดงันี้ 

  ระดบัคณะ โดย คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร มจี านวน 5 โครงการ คอื 1) การ
ผลติไก่พืน้เมอืงและไก่ลูกผสมเพือ่พฒันาความเป็นอยู่ของชุมชนอย่างยัง่ยนื 2) การเลีย้งหงสด์ า 
(black swan) ในพืน้ทีลุ่่มน ้าของศูนยว์จิยัภูสงิห ์เพื่อพฒันาเป็นแหล่งเรยีนรูแ้ละแหล่งท่องเทีย่ว
เชิงเกษตร 3) การเพิ่มประสิทธิภาพการสืบพันธุ์แพะโดยการจัดการการให้อาหารร่วมกับ
เทคโนโลยีช่วยทางการสืบพันธุ์ เพื่อยกระดับการผลิตให้เ ป็นสัตว์เศรษฐกิจของภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ 4) การพฒันาสายพนัธุ์ฝ้ายพื้นเมอืง (สเีขยีวและน ้าตาล) 5) โครงการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยกีารพฒันาการผลติโคเนื้อในจงัหวดักาฬสนิธุ์ คณะบรหิารศาสตร์ มจี านวน 
1 โครงการ คอื โครงการวจิยั เรื่อง การพฒันาศกัยภาพการบรหิารจดัการการวเิคราะหต์้นทุน
และกลไกช่องทางการตลาดเชิงสร้างสรรค์ของกลุ่มทอผ้าบ้านกุดหว้า จ.กาฬสนิธุ์ คณะศิลป
ศำสตร ์มจี านวน 6 โครงการ คอื 1) โครงการขบัเคลื่อนนวตักรรมเพื่อสงัคมประจ าพื้นที่ ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือตอนกลาง (มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์) 2) การพฒันาคุณภาพการย้อมสเีสน้
ไหมปลอดภยัดว้ยผงสจีากธรรมชาตเิพื่อการผลติผา้แพรวาและผา้ทอพืน้เมอืงกาฬสนิธุ์  3) การ
วจิยัและพฒันาพื้นที่ทางวฒันธรรมทวารวดเีมอืงฟ้าแดดสงยาง จงัหวดักาฬสนิธุ์ 4) โครงการ
ศกึษาภาพอนาคตแนวโน้มการเปลีย่นแปลงเชงิพืน้ที ่เพือ่การพฒันานวตักรรมเชงิสงัคม (Social 
Foresight) ของจงัหวดักาฬสนิธุ์ 5) โครงการ “การเสรมิสร้างท้องถิ่นในการพฒันาทรพัยากร
ประมงพืน้บ้านเพื่อความมัน่คงทางอาหาร :กรณีศกึษาชุมชนรมิเขื่อนล าปาว ต าบลหนองสรวง 
อ าเภอหนองกุงศรี จงัหวดักาฬสนิธุ์ 6) การพฒันากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ผ่าน
ประสบการณ์เรยีนรู้วถิีชุมชนประมงน ้าจดืเขื่อนล าปาวจงัหวดักาฬสนิธุ์   คณะศึกษำศำสตร์
และนวตักรรมกำรศึกษำ มจี านวน 1 โครงการ คอื โครงการ พฒันาหลกัสูตรทอ้งถิน่ การท า
ผลติภณัฑ ์“มาลยัไมไ้ผ่” ดว้ยกระบวนการเรยีนจากครูภูมปัิญญาเพือ่พฒันาก าลงัคนในการผลติ
ในทอ้งทีต่ าบลกุดหวา้ อ าเภอกุฉินารายณ์ จงัหวดักาฬสนิธุ ์

ระดบัมหำวิทยำลยั มจี านวน 2 โครงการ ดงันี้ 
1) โครงการวิจยัและพฒันาพื้นที่ทางวฒันธรรมทวารวดีเมืองฟ้าแดดสงยาง

กาฬสนิธุ ์ (มกส. 2.4-8) 
โครงการการวจิยัและพฒันาพื้นที่ทางวฒันธรรมทวารวดีเมอืงฟ้าแดดสงยาง

กาฬสนิธุ์ มวีตัถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางในการปรบัปรุงแผนการท างานในพื้นที่และใช้เป็น
แนวทางในการสนับสนุนหนุนเสริมให้ทีมวิจัยได้ท างานวิจยัอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งผลการ
ด าเนินงานในช่วง 9 เดือน คอืการจดัเวทีและการลงพื้นที่วจิยัตามแผนการด าเนินงาน  โดย
แบ่งเป็นกิจกรรมตามแผนการด าเนินงานของวัตถุประสงค์  6 กิจกรรมหลักด้วยกันคือ              

https://drive.google.com/file/d/1vkEXuFx3TE8JFMkmMJ1ZLbKuuwpWOF8n/view?usp=sharing
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1) กจิกรรมการสร้างและพฒันาแผนที่ทางวฒันธรรมเป็นเครื่องมอืในการวางแผนพฒันาพื้นที่
ทางวฒันธรรมทวารวดเีมอืงฟ้าแดดสงยางกาฬสนิธุ์ 2) กจิกรรมการพฒันาพฒันาศกัยภาพพื้นที่
ทุนทางวฒันธรรม 3) กจิกรรมการพฒันาและเพิม่ศกัยภาพผู้ประกอบการทางศลิปวฒันธรรม
ด้านผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม 4) กิจกรรมการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการทาง
ศิลปวฒันธรรมด้านบริการทางวฒันธรรม 5) การวดัและประเมินผลความเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกจิบนฐานวฒันธรรมทวารวดเีมอืงฟ้าแดดสงยาง จงัหวดักาฬสนิธุ์และ 6) กจิกรรมการ
พฒันาแผนการบูรณาการภารกจิของมหาวทิยาลยัน าไปสู่เป้าหมายของการวจิยั  เกดิบทเรยีน
ส าคญัในการท างานวจิยัร่วมกนัของนักวชิาการ ภาคเีครอืข่ายในพืน้ที่ และประชาชน เกดิกลไก
การท างานร่วมกนั เพื่อน าสู่ความส าเรจ็ของการยกระดบัเศรษฐกิจบนฐานวฒันธรรมทวารวดี
เมอืงฟ้าแดดสงยางกาฬสนิธุต์่อไป  
  

2) โครงกำรวิจยักำรพัฒนำระบบกำรจดักำรงำนวิจยัเพื่อพฒันำพื้นท่ีจงัหวดั
กำฬสินธุ ์(มกส. 2.4-7) 

โครงการวจิยัการพฒันาระบบการจดัการงานวจิยัเพื่อพฒันาพื้นที่จงัหวดักาฬสนิธุ์   มี
วตัถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพฒันากลไกการบรหิารงานวจิยัและบรกิารวชิาการของมหาวทิยาลยั 
ให้สามารถขบัเคลื่อนพนัธกจิด้านการวจิยัและบรกิารวชิาการของมหาวทิยาลยัเพื่อการพฒันา
พื้นที่จงัหวดักาฬสินธุ์ 2) เพื่อพฒันาผู้ประสานงานวิจยัและนักวิจยั ที่ท างานวิจยัตอบโจทย์
ปัญหาและความตอ้งการพฒันาพืน้ทีใ่นจงัหวดักาฬสนิธุ์  3) เพือ่สรา้งผลงานวจิยับนฐานความรู้
ด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี และต่อยอดเป็นนวตักรรมที่สามารถพฒันาและแก้ปัญหาที่
เหมาะสมใหก้บัพืน้ที่ และ 4) เพื่อขบัเคลื่อนการพฒันาจงัหวดัตามแผนงานการด าเนินโครงการ 
Kalasin Happiness Model (คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง) ผลการด าเนินงานท าให้เกิด
กลไกการพฒันาระบบบริหารจดัการงานวิจยัมหาวิทยาลัย โดยสถาบันวิจยัและพฒันาเป็น
หน่วยงานกลางในการประสานงาน การจัดตัง้คณะกรรมการด าเนินงานการวิจัยเชิงพื้นที่  
วางแผนและวางกรอบการวจิยัอย่างมสี่วนร่วมจากทุกภาคส่วนทัง้ภายในและภายนอก  เพื่อ
ยกระดบัเศรษฐกจิชุมชนจากผลติภณัฑ์พื้นถิน่ที่มเีอกลกัษณ์ที่แสดงภูมปัิญญาและคุณค่าทาง
วฒันธรรม ต าบลกุดหวา้ อ าเภอกุฉินารายณ์ จงัหวดักาฬสนิธุ์ มกีรอบการวจิยั 3 กรอบวจิยั คอื 
กรอบที่ 1 ยกระดับเศรษฐกิจและขีดความสามารถของชุมชนผลิตภัณฑ์จากไผ่ กรอบที่ 2 
ยกระดบัเศรษฐกจิและขดีความสามารถของชุมชนผลติภณัฑจ์ากผา้ และกรอบที ่3 พฒันากลไก
การจดัการการท่องเที่ยวชุมชน ซึ่งไดจ้ดัสรรทุนสนับสนุนโครงการวจิยัทัง้ 3 กรอบ จ านวน 11 
โครงการ ประกอบไปด้วย โครงการเดี่ยว จ านวน 9 โครงการ และ โครงการชุด จ านวน 2 
โครงการ โครงการย่อยภายใต้ชุดโครงการ จ านวน 7 โครงการ มนีักวจิยัเขา้ร่วมจ านวน 63 คน 
เป็นนักวิจยัหน้าใหม่ จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 47.62 งานวิจยัสามารถน าไปใช้ในการ
แก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการของพื้นที่เป้าหมายได้อย่างมปีระสทิธภิาพ โดย 1) เกดิ
ภาคเีครอืข่ายร่วมกนัท างานจ านวน 15 องคก์ร 2)เกดิองคค์วามรูแ้ละนวตักรรม จ านวน 7 เรื่อง

https://drive.google.com/file/d/1S9V6QhjMU200WIh9PT5wM-WqMqdxYBmb/view?usp=sharing
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ไดแ้ก่ (1) เครื่องอบมาลยัไมไ้ผ่  (2) เครื่องพน่เคลอืบ (3) เครื่องอบท่อนไมไ้ผ่  (4) ลายผา้มาลยั
ไมไ้ผ่กุดหวา้ (5) หลกัสูตรมาลยัไมไ้ผ่ (6) ผลติภณัฑม์าลยัไมไ้ผ่และ(7) ผลติภณัฑผ์า้ทอมอื 3) 
กลุ่มวสิาหกจิชุมชนผลติภณัฑผ์า้สามารถน าผลติภณัฑย์ื่นขอมาตรฐานผลติภณัฑเ์พิม่ขึน้จาก 3 
ดาวเป็น 4 ดาวจ านวน 2 ชิ้นงาน และจาก 4 ดาวเป็น 5 ดาวจ านวน 1 ชิ้นงาน 4) กลุ่มวสิาหกจิ
ชุมชมดา้นโฮมสเตยย์กระดบัมาตรฐานโดยการขอยื่นประเมนิตามมาตรฐานโฮมสเตยจ์ านวน 12 
หลงั และ5)กลุ่มวสิาหกจิชุมชนสามารถผลติและพฒันาคุณภาพผลติภณัฑ์ได้เอง เช่น โคมไฟ 
ต่างหู ผลติภณัฑผ์า้ทอมอื เป็นต้น และโครงการวจิยัสามารถตอบสนองการขบัเคลื่อนและการ
พฒันาจงัหวดัตามแผนงานโครงการ ตามกรอบงานกลุ่มเรื่องและรายยุทธศาสตร์คอื (1) กลุ่ม
เรื่อง การยกระดับเศรษฐกิจและขีดความสามารถของชุมชนผลิตภัณฑ์จากไผ่  ตอบโจทย์
ยุทธศาสตรใ์นกลยุทธท์ี ่5 สง่เสรมิและเพิม่มลูค่าและสรา้งรายไดจ้ากศลิปวฒันธรรม และกลยุทธ์
ที ่4 ยกระดบัคุณภาพการศกึษาก าลงัคนพฒันาทกัษะอาชพี 2) กลุ่มเรื่อง การยกระดบัเศรษฐกจิ
และขดีความสามารถของชุมชนผลติภณัฑจ์ากผา้ ตอบโจทยย์ุทธศาสตรใ์นกลยุทธท์ี ่4 ยกระดบั
คุณภาพการศกึษาก าลงัคนพฒันาทกัษะอาชพีและกลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสรมิและพฒันาอุตสาหกรรม 
SMEs และสนิค้า OTOP และ 3) กลุ่มเรื่อง การพฒันากลไกการจดัการการท่องเที่ยวชุมชน 
ตอบโจทยย์ุทธศาสตรใ์นกลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสรมิและพฒันาภาคการท่องเทีย่วและบรกิาร กลยุทธท์ี ่
5 ส่งเสรมิและเพิม่มูลค่าและสรา้งรายไดจ้ากศลิปวฒันธรรม และกลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสรมิและพฒันา
อุตสาหกรรม SMEs และสนิค้า OTOP  ซึ่งโครงการวจิยัการพฒันาระบบการจดัการงานวจิยั
เพื่อพฒันาพื้นที่จงัหวดักาฬสนิธุ์เป็นจุดเริม่ต้นส าคญัในการสร้างกระบวนร่วมคดิ ร่วมท า ร่วม
พฒันา และสรา้งการเรยีนรูร้่วมกนัผ่านการปฏบิตั ิเพือ่การพฒันาพืน้ทีอ่ย่างยัง่ยนื 

ข้อ คณะ 
คะแนนผลงำนวิจยัหรืองำนสร้ำงสรรคห์รือ
นวตักรรมท่ีตอบสนองยุทธศำสตรช์ำติฯ 

1 คณะเทคโนโลยกีารเกษตร 5 

2 คณะบรหิารศาสตร ์ 5 

3 คณะวทิยาศาสตรฯ์ 5 

4 คณะวศิวกรรมศาสตรฯ์ 5 

5 คณะศลิปศาสตร ์ 5 

6 คณะศกึษาศาสตรฯ์ 5 

จ ำนวนคณะทัง้หมด 6 

ผลรวมคะแนนทุกคณะ 30 

คะแนนเฉล่ีย 5 
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ผลกำรประเมินตนเอง 

ผลกำรประเมิน 
ปีท่ีแล้ว 

เป้ำหมำย คะแนนประเมินตนเอง 

บรรลุ
เป้ำหมำย 

(✓,✗) 

เป้ำหมำย 
ปีถดัไป 

2.77 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน ✓ 5 คะแนน 

 
รำยกำรหลกัฐำน 

หมำยเลข รำยกำรหลกัฐำน 

มกส. 2.4-1 สรุปผลการด าเนินงานคณะเทคโนโลยกีารเกษตร 

มกส. 2.4-2 สรุปผลการด าเนินงานคณะบรหิารศาสตร ์

มกส. 2.4-3 สรุปผลการด าเนินงานคณะวทิยาศาสตรฯ์ 

มกส. 2.4-4 สรุปผลการด าเนินงานคณะวศิวกรรมศาสตรฯ์ 

มกส. 2.4-5 สรุปผลการด าเนินงานคณะศลิปศาสตร ์

มกส. 2.4-6 สรุปผลการด าเนินงานคณะศกึษาศาสตรฯ์ 

มกส. 2.4-7 รายงานวจิยัฉบบัสมบูรณ์การพฒันาระบบการจดัการ
งานวจิยัเพือ่พฒันาพืน้ทีจ่งัหวดักาฬสนิธุ์ 
(Management System Development of Area Based  
Collaborative Research in Kalasin Province) 

มกส. 2.4-8 รายงานความก้าวหน้ารอบ 9 เดอืน การวจิยัและพฒันาพืน้ที่
ทางวฒันธรรมทวารวดเีมอืงฟ้าแดดสงยางกาฬสนิธุ์ 
(Research and Development of Dvaravati Mueang Fa 
Daet Song Yang Kalasin cultural area) 

 
ผู้รบัผิดชอบ 

ผู้ก ำกบัดแูลตวับ่งช้ี : 
1. รองอธกิารบดดีา้นวชิาการ การวจิยั 
การบริการวิชาการ และการประกัน
คุณภาพ และมาตรฐานการศกึษา 
2. ผูอ้ านวยการสถาบนัวจิยัและพฒันา 

ผู้จดัเกบ็รวบรวมข้อมูล/รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน : 
1. นายอภเิชษฐ เสมอใจ 
2. นางสาวสุมาลา นนับุญ 
3. นางสาวศรุดา หมู่โยธา 
4. นางสาวกฤตกิา สุวรรณเรอืง 

https://drive.google.com/file/d/1S9V6QhjMU200WIh9PT5wM-WqMqdxYBmb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vkEXuFx3TE8JFMkmMJ1ZLbKuuwpWOF8n/view?usp=sharing
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มาตรฐานท่ี 3 ด้านการบริการวิชาการ  
มหาวิทยาลัยให้บริการวิชาการเหมาะสม สอดคล้องกับบริบทและตอบสนองความ

ต้องการของท้องถิ่น ชุมชน และสงัคม ตามระดบัความเชี่ยวชาญและอตัลกัษณ์ของประเภท
มหาวทิยาลยั โดยมกีารบรหิารจดัการ  ทีป่ระสานความร่วมมอืระหว่างมหาวทิยาลยั ภาครฐัและ
ภาคเอกชน ทัง้ในและต่างประเทศ และมคีวามโปร่งใส ชดัเจน และตรวจสอบได ้ผลลพัธข์องการ
บรกิารวชิาการน าไปสู่การเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ และความยัง่ยนืของผูเ้รยีน ครอบครวั ชุมชน 
สงัคม และประเทศชาต ิ

 
ตวับ่งช้ี จ านวน 2 ตวับ่งช้ี คือ 
ตวับ่งชีท้ี ่3.1  การบรกิารวชิาการแก่สงัคม 
ตวับ่งชีท้ี ่3.2  จ านวนชุมชนทีไ่ดร้บัการพฒันาโดยคณะและหน่วยงานเทยีบเท่า 
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ตวัช้ีวดัท่ี 3.1  การบริการวิชาการแก่สงัคม 

ชนิดของตวับ่งช้ี กระบวนการ 

การคิดรอบปี  ปีการศกึษา 

ค าอธิบายตวับ่งช้ี 
การบรกิารวชิาการเป็นภารกิจหลกัอีกอย่างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา สถาบนัควร

ค านึงถึงกระบวนการในการให้บริการวิชาการแก่สังคม  โดยศึกษาความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมายน ามาจดัท าแผนบรกิารวชิาการ ทัง้การบรกิารวชิาการทีท่ าใหเ้กดิรายได้ และการ
บริการวิชาการที่สถาบันจัดท าเพื่อสร้างประโยชน์แก่ชุมชนหรือสังคม  โดยมีการประเมิน
ความส าเรจ็ของการบรกิารวชิาการ และน ามาจดัท าเป็นแผนการใช้ประโยชน์จนเกดิผลลพัธ์ที่
สรา้งความพงึพอใจต่อชุมชนและสงัคมอย่างต่อเนื่องและยัง่ยนื 

 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มกีารด าเนินการ 
1 ขอ้ 

มกีารด าเนินการ 
2 ขอ้ 

มกีารด าเนินการ 
3 - 4 ขอ้ 

มกีารด าเนินการ 
5 ขอ้ 

มกีารด าเนินการ 
6 ขอ้ 

 
ผลการด าเนินงาน 

1. ก ำหนดชุมชนหรือองคก์ำรเป้ำหมำยของกำรให้บริกำรวิชำกำรแก่สงัคม โดยมีควำม

ร่วมมือระหว่ำงคณะหรือหน่วยงำนท่ีเทียบเท่ำ 

 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์มีการก าหนดชุมชนเป้าหมายที่จะพฒันาเพื่อแก้ปัญหาความ
ยากจน และก่อให้เกิดความมัน่คง มัง่คัง่ และยัง่ยืน โดยมีความร่วมมือระหว่างคณะและ
สถาบนัวจิยัและพฒันา (สวพ.) คอื ชุมชนบ้านหนองแวง โดยมกีารประชุมผู้ดูแลงานบริการ
วชิาการระดบัมหาวิทยาลัยและคณะเพื่อก าหนดชุมชนเป้าหมายและก ากับติดตามแผนการ
บรกิารวชิาการ ในวนัที ่15 พ.ค. 2560 (มกส.3.1-1-1) ทีป่ระชุมมมีตใิหชุ้มชนบา้นหนองแวง ต.
หนองแวง อ.สมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ยังคงเป็นชุมชนเป้าหมายการบริการวิชาการของ
มหาวทิยาลยั ต่อเนื่องมาจนถงึปีการศกึษา 2562 (ต่อเนื่องมาเป็นเวลา 3 ปี) โดยมหาวทิยาลยัมี
การจดัสรรงบประมาณเพือ่ขบัเคลื่อนชุมชนบา้นหนองแวงอย่างต่อเนื่อง โดยใหทุ้กคณะเขา้มามี
ส่วนร่วมในการพฒันาใหเ้ป็นชุมชนต้นแบบเศรษฐกจิพอเพยีง ใหม้คีวามต่อเน่ืองของพืน้ที่และ
สรา้งความยัง่ยนืในการพฒันาใหเ้กดิขึน้ในชุมชนดงักล่าว 
 

https://drive.google.com/file/d/1mzoVIt5TUIJXQF49-Gf046Iwn4jkc-00/view?usp=sharing
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2. จดัท ำแผนบริกำรวิชำกำรโดยมีส่วนร่วมจำกชุมชนหรือองคก์ำรเป้ำหมำยท่ีก ำหนดใน
ข้อ 1 
 มหาวทิยาลยัมกีารจดัท าแผนบรกิารวชิาการประจ าปีการศกึษา 2562 โดยชุมชนมสี่วน
ร่วมในการระดมสมองประเดน็การพฒันาชุมชนในโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวจิยัสู่
ชุมชน (ในวนัที ่25 พฤษภาคม 2560) ซึง่มปีระเดน็การพฒันาชุมชนใน 7 ประเดน็คอื 1) อาหาร
ปลอดภยั 2) การพึ่งตนเอง(เศรษฐกจิพอเพยีง) 3) ผู้สูงอายุ 4) การจดัการขยะ 5) การพฒันา
อาชพี 6) กฎหมายเพือ่การพฒันาคุณภาพชวีติ และ 7) การพฒันาการศกึษาตลอดชวีติ   
 โดยการน าเอาประเดน็ดงักล่าวมาจดัท าแผนบรกิารวชิาการปีการศกึษา 2562 ต่อเน่ือง
จากแผนปีการศกึษา 2561 ในโครงการหมู่บา้นตน้แบบมหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์ ตามหลกัปรชัญา
เศรษฐกจิพอเพยีง ต าบลหนองแวง  อ าเภอสมเดจ็ จงัหวดักาฬสนิธุ ์(มกส.3.1-2-1) 
 
3. ชุมชนหรือองค์กำรเป้ำหมำยได้รบักำรพัฒนำและมีควำมเข็มแข็งท่ีมีหลักฐำนท่ี
ปรำกฏชดัเจน 
 จากจุดเริ่มต้นตัง้แต่ปี 2554 ที่มหาวิทยาลัยได้ท างานร่วมกับชุมชนบ้านหนองแวง 
พบว่าหนองแวงเป็นชุมชนกึง่เมอืง อยู่ใกล ้ตวัอ าเภอสมเดจ็ ประกอบดว้ย 3 หมู่ คอื หมู่ 1 หมู่ 9 
และหมู่  16 มีประชากร 1,839 คน จ านวน 406 ครัวเรือน คนในชุมชนส่วนใหญ่ท าอาชีพ
การเกษตร หน้าฝนพื้นที่ส่วนใหญ่ใช้ท านา ส่วนช่วงหน้าแล้ง คนในชุมชน จะปลูกผกัส่งขาย
ใหก้บัตลาดในตวัอ าเภอ ในช่วงแรกของการลงพื้นที่ชุมชนของมหาวทิยาลยัเป็นการขบัเคลื่อน
ชุมชนในประเดน็อาหารปลอดภยั และการจดัอบรมพฒันาอาชพีด้านเศรษฐกจิพอเพยีง เพื่อให้
ชุมชนสามารถพึง่ตนเองและมอีาหารปลอดภยัไวบ้รโิภคในครวัเรอืน แต่เนื่องจากปัจจุบนัชุมชน
ท้องถิ่นของประเทศไทยก าลงัเผชิญกบัปัญหาหลายด้านที่มคีวามยุงยากและซบัซ้อนมากขึ้น 
เป็นการยากทีจ่ะใชก้ระบวนการคดิหรอืกระบวนทศัน์แบบเดมิ ๆ ในการเขา้แก้ปัญหาของชุมชน 
เพราะเราต่างก าลังก้าวเข้าสู่โลกยุคใหม่ (New World) ที่อยู่ในสภาวะ VUCA ( V- Volatility  
(ความผนัผวนสงู) U-Uncertainty (สภาวะทีม่คีวามไม่แน่นอนสงู) C-Complexity (ความซบัซ้อน
ที่มากขึ้นเรื่อยๆ) และ A-Ambiguity (ความคลุมเครือ ไม่ชดัเจน ไม่สามารถคาดเดาผลที่จะ
เกิดขึ้นได้ชดัเจน)) ชุมชนหนองแวงก็ตกอยู่ในสภาวะความยุ่งยากและซบัซ้อนของปัญหาใน
ชุมชนเช่นกนั ซึง่จากการลงพืน้ทีแ่ละประชุมร่วมกนัในเวทบีรบิทชุมชน พบว่า ชุมชนเกดิปัญหา
ขึ้นในหลายมติิ เช่น ปัญหาสารเคมตีกค้างในกระแสเลือดและในสภาพแวดลอ้ม ปัญหายาเสพ
ตดิ น ้าเสยี ขยะ ปัญหาการท าการเกษตร และผลติภณัฑข์องชุมชนไม่ไดม้าตรฐาน เป็นต้น ซึ่ง
เป็นข้อมูลเบื้องต้นที่ส าคญัในการน ามาช่วยกนัสร้างแผนพฒันาชุมชนเพื่อให้เกิดความยัง่ยนื    
ในปี 2561 มหาวทิยาลยักบัชุมชนไดร้่วมกนัระดมสมองเพื่อหาเป้าหมายร่วมทีค่นหนองแวงจะ
ขบัเคลื่อนร่วมกนั และเป็นประเด็นเกี่ยวโยงกบัคนหนองแวงเกอืบทุกครวัเรอืน ซึ่งได้ขอ้สรุป
ร่วมกนัคอื “สรา้งชุมชนตน้แบบหายจน” เพือ่สรา้งชุมชนตน้แบบตามหลกัเศรษฐกจิพอเพยีงดว้ย
กระบวนการเรยีนรู้ร่วมกนัในการปฏบิตัิ เพื่อสรา้งชุมชนเขม้แขง็และมคีวามอย่างยัง่ยนื ( หาย

https://drive.google.com/file/d/1HQ4d8gCUHTTk3vAjmLt42PwJ92wmQFI-/view?usp=sharing
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จนทางความคิด หายจนทางเศรษฐกิจ)  มหาวิทยาลัยได้จัดโครงการหมู่บ้านต้นแบบ
มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์ ตามหลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง ต าบลหนองแวง  อ าเภอสมเด็จ 
จงัหวดักาฬสนิธุ์เพื่อหาทางออกให้กบัปัญหาให้กบัชุมชน จงึได้ช่วยชุมชนหานิยามของค าว่า
หายจน โดยคนหนองแวงแบ่งค าว่าหายจนเป็น 3 ดา้น คอื 1) การหายจนดา้นสุขภาพ คอืการมี
สุขภาพดี มีอาหารปลอดสารพิษบริโภคในครัวเรือน  2)  หายจนด้านเศรษฐกิจ คือ การมี
สมัมาชพี มกีารบรหิารจดัการหนี้ได้ การปลดหนี้ และมเีงนิออม และ 3) การหายจนด้านสงัคม
และสิง่แวดลอ้ม คอื การมทีรพัยากรป่าไมท้ีเ่พยีงพอ และใชป้ระโยชน์อย่างคุม้ค่าทุกมติ ิการเป็น
ชุมชนจดัการขยะครบวงจร และการลดปัญหาดา้นสงัคม เช่นปัญหายาเสพตดิในชุมชนใหล้ดลง
ให้ได้ ท าให้เกดิแผนยุทธศาสตร์ชุมชน “ชุมชนต้นแบบหายจน” ขึ้น โดยแบ่งการพฒันาเป็น 2 
สว่น คอื 1)ครอบครวัตน้แบบหายจน ดา้นสุขภาพ (11ตวัชีว้ดั) ดา้นเศรษฐกจิ (7 ตวัชีว้ดั) สงัคม
และสิง่แวดล้อม (4 ตวัชี้วดั) และ 2) พฒันากลุ่มอาชพี 3 กลุ่ม(1) กลุ่มฮกัแพงแบ่งปัน 2) กลุ่ม
แปรรปูผลติภณัฑจ์ากกก 3) กลุ่มรกัสุขภาพ) ใน 3 ดา้น คอื การผลติ การแปรรปู และการตลาด  
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกันคือ การสร้างชุมชนต้นแบบหายจน ซึ่งจากเวทีการลงพื้นที่
ขบัเคลื่อนตามแผนได้มีการส ารวจข้อมูลจ านวน 57 ครอบครวัที่ยินดีเข้าร่วมเป็นครอบครวั
ต้นแบบหายจนพบว่าครอบครวัที่สามารถเป็นครอบครวัต้นแบบหายจนในแต่ละด้านดงันี้  1) 
ดา้นสุขภาพ จ านวน 10 ครอบครวั 2) ดา้นเศรษฐกจิ จ านวน 1 ครอบครวั (ครอบครวัของศูนย์
เรยีนรูใ้นชุมชน) และ 3) ดา้นสิง่แวดลอ้ม/สงัคม จ านวน 6 ครอบครวั และต่อมาในปีการศึกษา 
2562 -2563 ประเทศไทย และทัว่โลกได้เกิดวกิฤตโรคระบาดของโรคโควดิ 19 รวมถึงชุมชน
หนองแวง ที่ท าให้เกิดวิกฤตทางด้านเศรษฐกิจของคนในชุมชน และจากการประชุมปรับ
แผนงานขับเคลื่อนชุมชนหายจน ในวันที่ 28 พ.ค. 2563 ตามโครงการหมู่บ้านต้นแบบ
มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์ ตามหลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง ต าบลหนองแวง  อ าเภอสมเด็จ 
จงัหวดักาฬสนิธุ ์(มกส.3.1-3-1) โดยมหาวทิยาลยัไดเ้ชญิตวัแทนคณะจากทุกคณะ หน่วยงานรฐั
บางหน่วยงานที่ท างานร่วมกับชุมชนมาระยะหนึ่ง  คือ เกษตรอ าเภอสมเด็จ ปศุสตัว์อ าเภอ
สมเดจ็ และปราชญ์ชุมชนในพื้นที่ใกลเ้คยีง เขา้มาร่วมวางแผนการสร้างชุมชนหายจนในภาวะ
วิกฤตที่เกิดขึ้น โดยมีแผนการขบัเคลื่อนงานร่วมกันในปี 2563 คือ การสร้างตัวอย่างการ
พึง่ตนเองในมติติ่าง ๆ ใหเ้กดิขึน้ในชุมชน และขยายผลการพึ่งตนเองดว้ยการช่วยเหลอืพึ่งพา
กนัในระดบัชุมชน ผ่านฐานการเรยีนรูก้ารพึง่ตนเอง 4 ฐานการเรยีนรู ้คอื 1) ฐานการเรยีนรูป้ลูก
พชืผกัพึ่งตนเองในครวัเรอืน 2) ฐานการเรยีนรู้พชืสมุนไพรพึ่งตนเองด้านสุขภาพ 3) ฐานการ
เรยีนรู้ป่าครอบครวัพึ่งตนเอง และ 4) ฐานการเรยีนรู้ขยะวิทยาระดบัชุมชน ซึ่งจะเป็นแหล่ง
เรยีนรู้มชีวีติในชุมชนที่ท าให้เกดิการแลกเปลี่ยนความรู้และทรพัยากร เอื้อเฟ้ือแบ่งปันกนัใน
ชุมชน และสรา้งกระบวนการเรยีนรูร้่วมกนัผ่านการปฏบิตัโิดยชุมชน 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/17nU78zvzOFSk-h9kt_6kLov1Pio3_mXE/view?usp=sharing
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4. ชุมชนหรือองคก์ำรเป้ำหมำยด ำเนินกำรพฒันำตนเองอย่ำงต่อเน่ือง  
 ชุมชนหนองแวงมกีารพฒันาตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยชุมชนหนองแวงมแีหล่งเรียนรู้
เศรษฐกจิพอเพยีง ในชุมชน จ านวน 3 แห่งทีส่ามารถเป็นแบบอย่างและใหค้นในชุมชนสามารถ
เข้าไปศึกษาเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง คือ 1) แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านเพ็ชรจันทร์         
2) แหล่งเรยีนรูเ้ศรษฐกจิพอเพยีง อบต.หนองแวง และ 3) แหล่งเรยีนรูเ้กษตรสวนกระแส โดย
ในปี 2562 - 2563 ชุมชนไดร้่วมกนัสรา้งฐานการเรยีนรูจ้ านวน 4 ฐานขึน้มาในชุมชน เพือ่ใหเ้กดิ
การแลกเปลีย่นองคค์วามรูแ้ละทรพัยากรแบบเอือ้เฟ้ือกนัในชุมชน 
 นอกจากนัน้มหาวทิยาลยักาฬสนิธุไ์ดข้อพระราชทานพระราชานุญาตสนองพระราชด าริ 
ในโครงการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพชือนัเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ีและไดร้บัพระราชทานพระราชานุญาต ตามหนังสอืพระราชทานพระราชา
นุญาตในการเข้าร่วมสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่ องมาจาก
พระราชด ารฯิ และแต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินงาน อพ.สธ ของมหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์ ตาม
ประกาศที่ อพ.สธ. 119/2559 นอกจากนี้มหาวทิยาลยัได้แต่งตัง้คณะท างานโครงการอนุรกัษ์
พนัธุกรรมพชือนัเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  โดยได้งบด าเนินโครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด ารฯิ ทัง้สิน้ 1,086,600 บาท สามารถแบ่งเป็นการวิจยั บรกิารวชิาการและการพฒันา
บุคลากร โดยโครงการและงบประมาณดา้นบรกิารวชิาการของ อพ.สธ.มดีงันี้ 
 (1) จดัท าฐานขอ้มลูใบลานและจารกึภาคพืน้ลุ่มน ้าปาวสู่ระบบฐานขอ้มลูดจิติอล 
KSU Manuscript เพื่อฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ตามกระแสพระราชด ารัส มีงบประมาณด าเนินการ 
80,000 บาท            
 (2) โครงการสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรยีน มงีบประมาณด าเนินการ 26,600 บาท 

(3) ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด าริ สวนสมุนไพรพื้นบ้านมหาวิทยาลัย
กาฬสนิธุ ์ มงีบประมาณด าเนินการ 80,000 บาท  (มกส.3.1-4-2)          
 
5. สถำบนัสำมำรถสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับหน่วยงำนภำยนอกในกำรพัฒนำ
ชุมชนหรือองคก์ำรเป้ำหมำย  
 มหาวทิยาลยัสร้างเครอืข่าย ทัง้จากหน่วยงานภาครฐัที่ท างานร่วมกบัชุมชนมาระยะ
หนึ่ง คอื เกษตรอ าเภอสมเด็จ ปศุสตัว์อ าเภอสมเด็จ และเครอืข่ายปราชญ์ชาวบ้านในพื้นที่
จ านวน 6 เครอืขา่ย คอื  
 1) ศูนยเ์รยีนรูเ้ศรษฐกจิพอเพยีงบา้นสวนพอเพยีง นายบุญโรม สุมุลละ ปราชญ์
ชาวบ้าน ด้านการแปรรูปข้าว และการท านาอินทรยี์ บ้านหนองขาม ต าบลหนองแวง อ าเภอ
สมเดจ็ จ.กาฬสนิธุ ์

https://drive.google.com/file/d/13ZACmjKPCCNRR4ZoZ3rxQ1vshFoX7nLc/view?usp=sharing
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 2) ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านเห็ดอินทรีย์  นางสุนทราภรณ์ ภูขยัน 
ปราชญ์ชาวบ้าน ด้านการเพาะเห็ดอินทรีย์ และการตลาด บ้านหนองบัวโดน ต าบลสมเด็จ 
อ าเภอสมเดจ็ จงัหวดักาฬสนิธุ ์
 3) ศูนย์เรยีนรู้เศรษฐกิจพอเพยีงพ่อเชิด นายเชิด กมลภพ ปราชญ์ชาวบ้าน 
ด้านเทคนิคการผลติข้าว ธนาคารต้นไม้ และการขบัเคลื่อนปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีง หมู่ 11 
ต าบลสมเดจ็ อ าเภอสมเดจ็ จงัหวดักาฬสนิธุ ์

4) ศูนย์เรียนรู้ด้านวัฒนธรรมดนตรีพื้นบ้าน นายบุญเลิศ  ภูวิเลิศ ปราชญ์
ชาวบา้น ดา้นวฒันธรรม ดนตรพีืน้บา้น หมู่ 1 ต าบลภูแล่นชา้ง อ าเภอนาค ูจงัหวดักาฬสนิธุ ์

5) เครอืข่ายโรงเรยีนผูสู้งอายุอ าเภอสมเดจ็ นายปราเสรฐิ  เคนสุโพธิ ์ปราชญ์
ชาวบา้น ดา้นผูส้งูวยัและงานสาธารณสุข หมู ่2 ต าบลสมเดจ็ อ าเภอสมเดจ็ จงัหวดักาฬสนิธุ ์

6) ศูนย์เรยีนรู้เศรษฐกิจพอเพยีง นายทว ีสุมุลละ ปราชญ์ชาวบ้าน ด้านการ
ปลูกพืชผกัอินทรีย์ผสมผสานสวนผลไม้ บ้านหนองขาม ต าบลหนองแวง อ าเภอสมเด็จ จ.
กาฬสนิธุ์ เพื่อมาเป็นทีป่รกึษาในการสรา้งฐานการเรยีนรูใ้นชุมชนและขบัเคลื่อนชุมชนตามแผน
และมเีครอืข่ายภาคราชการจ านวน 2 คอืเครอืข่ายเกษตรอ าเภอสมเดจ็ และเครอืข่ายปศุสตัว์
อ าเภอสมเด็จ ที่เป็นหน่วยงานร่วมพฒันา โดย เกษตรอ าเภอสมเด็จขบัเคลื่อนในโครงการ
เกษตรอนิทรยีบ์า้นหนองแวง และการขบัเคลื่อนกลุ่มฮกัแพงแบ่งปัน ส่วนปศุสตัวอ์ าเภอสมเดจ็
ขบัเคลื่อนในกจิกรรมโครวมต าบลหนองแวง และไก่ไขในครวัเรอืนเพือ่การพึง่ตนเอง 
 
6. ทุกคณะมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินกำรตำมแผนบริกำรวิชำกำรแก่สงัคมของสถำบนั
ตำมข้อ 2 โดยมีจ ำนวนอำจำรย์เข้ำร่วมไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของอำจำรย์ทัง้หมดใน
สถำบนั ทัง้น้ีต้องมีอำจำรยม์ำจำกทุกคณะ 

มหาวทิยาลยัไดป้ระสานงานกบัหน่วยงานในระดบัคณะเพื่อใหอ้าจารย์จากทุกคณะเขา้
มามสี่วนร่วมในการพฒันาชุมชน ตามค าสัง่มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์ ที ่0339/ 2561 เรื่อง แต่งตัง้
คณะกรรมการด าเนินงานโครงการหมู่บ้านต้นแบบมหาวิทยาลยักาฬสินธุ์  ตามหลกัปรชัญา
เศรษฐกจิพอเพยีง ต าบลหนองแวง อ าเภอสมเดจ็ จงัหวดักาฬสนิธุ์ ลงวนัที ่24 เมษายน 2561 
(มกส.3.1-6-1) ตัง้แต่กระบวนการท าแผนร่วมกนักบัชุมชน ร่วมกนัปฏบิตักิารช่วยเหลอืชุมชน 
การตดิตามประเมินผล และการให้ค าปรกึษาในด้านการผลติ การแปรรูป และการตลาด ของ
กลุ่มอาชพีในชุมชน และในการวางแผนเพื่อการน าองค์ความรู้พฒันาชุมชนต้นแบบหายจนมี
องค์ความรู้จากทัง้ 6 คณะ จ านวน 14 องค์ความรู้ โดยมอีาจารย์เข้าร่วมโครงการ 1) คณะ
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยสีุขภาพจ านวน 15 คน 2) คณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม จ านวน 2 คน 3) คณะบรหิารศาสตรจ์ านวน 15 คน 4) คณะศลิปะศาสตร ์จ านวน 
22 คน 5) คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา  จ านวน 18 คน และ6) คณะ
เทคโนโลยกีารเกษตร จ านวน 9 คน รวมจ านวน 81 คน คดิเป็นร้อยละ 27.36 จากอาจารย์
ประจ าทีป่ฏบิตังิานจรงิทัง้หมด 296 คน 

https://drive.google.com/file/d/1B4mytcEgAk-NEP1C7KWX26mJY29XhCgL/view?usp=sharing
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นอกจากนัน้ ในปีการศกึษา 2562 พนัธกจิดา้นการบรกิารวชิาการแก่สงัคมทีทุ่กคณะมี
ส่วนร่วมและเป็นการบูรณาการกบัการเรยีนการสอน มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์ได้น าร่องในการ
จดัท าโครงการ “ยุวชนอาสา” (มกส 3.1-6-3) เพื่อปฏริูปการเรยีนรูท้ีเ่หมาะสมกบัศตวรรษที่ 21  
ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการปฏิบัติงานได้จริง  น าองค์ความรู้ที่
หลากหลาย ในสถาบนัอุดมศกึษามาบูรณาการแกไ้ขปัญหา พฒันาชุมชนในมติติ่าง ๆ สรา้งองค์
ความรูใ้หม่ทีไ่ดจ้ากการวจิยั และการสรา้งนวตักรรมสงัคมทีม่คีุณค่าต่อการพฒันาประเทศ และ
เพือ่สนบัสนุนการด าเนินงานตามยุทธศาสตรช์าต ิแผนอุดมศกึษาระยะยาว และแผนปฏริปูระบบ
การอุดมศกึษา ทีมุ่่งไปสู่การบรรลุวสิยัทศัน์ประเทศไทย โครงการ“ยุวชนอาสา” เป็นโครงงานที่
ท าร่วมกบัชุมชน โดยมนีักศกึษา จากหลากหลายสาขาลงไปศกึษาวเิคราะห์ ประมวลผลชุมชน 
เพื่อน ามาวางโครงงานและน าองค์ความรู้ที่หลากหลายในสถาบันอุดมศึกษา  มาบูรณาการ 
ท างานร่วมกบัชุมชน ในการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล ้า และพฒันาคุณภาพ
ชวีติ ของคนในชุมชน โดยมนีักศกึษาจ านวน 8-10 คนต่อโครงงาน และมอีาจารย์จากทุกคณะ
ของมหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์เป็นที่ปรกึษาร่วมกบัเจ้าหน้าที่รฐัที่เกี่ยวขอ้งในพื้นที่  เพื่อท าหน้าที่
เป็นผูน้ิเทศงานใหก้บักลุ่มนักศกึษา ระยะเวลาในการด าเนินโครงงาน 1 ภาคการศกึษา จ านวน 
80 - 100 โครงงาน ลงชุมชนในพื้นที่เป้าหมาย 80 - 100 ต าบล ซึ่งประสบปัญหาด้านความ
ยากจน ความเหลื่อมล ้า หรือปัญหาคุณภาพชีวิตในมิติต่าง ๆ ซึ่งในปีแรกของการด าเนิน
โครงการ“ยุวชนอาสา” ไดก้ าหนดพืน้ทีเ่ป้าหมายคอืจงัหวดักาฬสนิธุ์ ระยะเวลาด าเนินโครงการ
ยุวชนอาสา ระหว่างเดอืนพฤศจกิายน 2562 - กนัยายน 2563 

ในการด าเนินโครงการยุวชนอาสา ระยะที ่1 มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์ มนีักศกึษาเขา้ร่วม
โครงการ จ านวน 314 คน เรยีนในรายวชิาทัง้สายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและสายสงัคมศาสตร ์
จ านวนกว่า 155 วชิา ที่ใช้ในการบูรณาการข้ามศาสตร์ใน 34 โครงการ โดยมวีตัถุประสงค์
โครงการในภาพรวม คอื  

1) เพื่อน าองค์ความรู้ที่หลากหลายในสถาบันอุดมศึกษามาบูรณาการแก้ไข
ปัญหา พฒันาชุมชนในมิติต่างๆ โดยเฉพาะด้านความยากจน ความเหลื่อมล ้า และปัญหา
คุณภาพชวีติ  

2) สร้างรูปแบบการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับศตวรรษที่  21 มุ่งเน้นให้ผู้เรียน
สามารถประยุกต ์ใชอ้งคค์วามรูใ้นการปฏบิตังิานไดจ้รงิ  

3 ) สง่เสรมิใหชุ้มชนสามารถพึง่พาตนเองและจดัการตนเองไดอ้ย่างยัง่ยนื 
ซึ่งจากการด าเนินงานระยะแรกพบว่า 1) นักศึกษาได้เข้าไปรบัรู้ปัญหาและแก้ไขปัญหาด้าน
ความยากจน ลดความเหลื่อมล ้าหรอืปัญหาคุณภาพชวีติในมติติ่าง ๆ ของจงัหวดักาฬสนิธุ์ 2) 
เปลีย่นชุมชนเป็นห้องเรยีน นักศกึษาไดล้งมอืปฏบิตัใินสภาพพื้นที่จรงิ 3) เพิม่ศกัยภาพให้กบั
นกัศกึษา  4) น านวตักรรมต่อยอดเป็นผูป้ระกอบการ เพิม่มลูค่าใหก้บัผลติภณัฑช์ุมชน 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1HNifn9R1OcbwmmqJY6SRgLOm6Pgubm3W/view?usp=sharing
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ผลการประเมินตนเอง 

ผลการประเมิน 
ปีท่ีแล้ว 

เป้าหมาย คะแนนประเมินตนเอง 
บรรลุเป้าหมาย 

 (✓,✗) 

เป้าหมาย 
ปีถดัไป 

4 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน ✓ 5 คะแนน 

 
รำยกำรหลกัฐำน 

หมำยเลข หลกัฐาน 

มกส.3.1-1-1 การประชุมก ากับติดตามแผนบริการวิชาการ วนัที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 
2560 (เพือ่ความต่อเนื่องของพืน้ที)่ 

มกส.3.1-2-1 แผนการบรกิารวชิาการเพือ่สงัคม มหาวทิยาลยักาฬสนิธุปี์การศกึษา 2562  

มกส.3.1-3-1 รายงานสรุปผลโครงการหมู่บ้านต้นแบบมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ต าบลหนองแวง  อ าเภอสมเด็จ 
จงัหวดักาฬสนิธุ ์

มกส.3.1-4-1 รายงานผลความเขม้แขง็ของชุมชนและการพฒันาอย่างต่อเนื่อง 

มกส.3.1-4-2 รายงานการด าเนินงานประจ าปี 2562 โครงการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพชือัน
เนื่องมาจากพระราชด าร ิสมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี

มกส.3.1-5-1 รายงานผลการด าเนินงานเครอืข่ายศูนยเ์รยีนรู ้

มกส.3.1-6-1 ค าสัง่มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ ์ที ่0339/ 2561 

มกส.3.1-6-2 
 

รายงานสรุปผลโครงการหมู่บ้านต้นแบบมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ต าบลหนองแวง  อ าเภอสมเด็จ 
จงัหวดักาฬสนิธุ ์

มกส 3.1-6-3 รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการยุวชนอาสา ระยะที ่1 พืน้ทีจ่งัหวดั
กาฬสนิธุ์ 

 
 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1mzoVIt5TUIJXQF49-Gf046Iwn4jkc-00/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HQ4d8gCUHTTk3vAjmLt42PwJ92wmQFI-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17nU78zvzOFSk-h9kt_6kLov1Pio3_mXE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hqMlAQhxzg7fDK__vk-UMmMuUyWJJeM8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13ZACmjKPCCNRR4ZoZ3rxQ1vshFoX7nLc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qkGeiNka0nBHvtw80h4WXERifa8vmYQC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1B4mytcEgAk-NEP1C7KWX26mJY29XhCgL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17nU78zvzOFSk-h9kt_6kLov1Pio3_mXE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17nU78zvzOFSk-h9kt_6kLov1Pio3_mXE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HNifn9R1OcbwmmqJY6SRgLOm6Pgubm3W/view?usp=sharing
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ข้อสรปุผลการประเมินตนเอง 
1. จดุแขง็/แนวทำงเสริมจุดแขง็ 

1.1 มหาวทิยาลยัมคีวามสมัพนัธท์ีด่กีบัชุมชนท าใหเ้กดิความเชื่อมัน่และไวใ้จ
กนัเป็นทศิทางการพฒันาทีท่ าใหเ้กดิความยัง่ยนื 

1.2 มหาวทิยาลยัมอีงคค์วามรูท้างวชิาการเกอืบทุกสาขาวชิาและมคีวามพรอ้ม
ในการถ่ายทอดสูชุ่มชนเป้าหมาย       

2. จดุท่ีควรพฒันา/ข้อเสนอแนะในการปรบัปรงุ 
2.1 ชุมชนมปัีญหาเกิดขึ้นมากมายท าให้การแก้ปัญหาต้องใช้เวลาและความ

อดทนร่วมกนัระหว่างชุมชนกบัมหาวทิยาลยั 
2.2 การสร้างเครอืข่ายความร่วมมอืจ าเป็นต้องมีการประสานงานทัง้ภาครฐั 

ภาคเอกชน ภาคประชาสงัคม และสือ่มวลชน ในการร่วมสรา้งชุมชน        
3. วิธีปฏิบติัท่ีดี/นวตักรรม 

3.1 การเรยีนรูร้่วมกนัผ่านการปฏบิตัทิ าใหเ้กดิการพฒันาทีย่ ัง่ยนื 
                3.2 ตวัอย่างความส าเร็จจริงในชุมชนจะเป็นแนวทางและทิศทางการท างาน
ใหก้บัคนในชุมชน  
       3.3 องค์ความรู้จากภูมิปัญญาของชุมชนและองค์ความรู้วิชาการ จาก
มหาวทิยาลยัควรสรา้งใหเ้กดิการบูรณาการเพือ่การแก้ปัญหาและพฒันาชุมชน 
 
ผู้รบัผิดชอบ 

ผู้ก ากบัดแูลตวับ่งช้ี : 
1. รองอธกิารบดดีา้นวชิาการ การ
วจิยั การบรกิารวชิาการ และการ
ประกนัคุณภาพ และมาตรฐาน
การศกึษา 
2. ผูอ้ านวยการสถาบนัวจิยัและ
พฒันา 

ผู้จดัเกบ็รวบรวมข้อมูล/รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน : 
1. ผูช้่วยศาสตราจารยก์รรณิการ ์หว้ยแสน 
2. นายนิตย ์นามวงษ์ 
3. ว่าทีร่อ้ยตรหีญงิภาวณิี ไชยรกัษ์ 
4. นางสาวจุฬารตัน์ สุภรีค์ า 
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ตวับ่งช้ีท่ี 3.2   จ านวนชุมชนท่ีได้รบัการพฒันาโดยคณะและหน่วยงานเทียบเท่า 
(ตวับ่งช้ีใหม่) 

ชนิดตวับ่งช้ี  ผลลพัธ ์

การคิดรอบปี  ปีการศกึษา 

ค าอธิบายตวับ่งช้ี 
มหาวทิยาลยัเป็นมหาวทิยาลยัเพือ่การพฒันาทอ้งถิน่ โดยเน้นการพฒันาชุมชนทีเ่กดิ

จากการมสีว่นร่วมของคณะและหน่วยงานเทยีบเท่า 

เกณฑ์การประเมิน 

ค่ารอ้ยละของจ านวนชุมชนทีไ่ดร้บัการพฒันาโดยมสี่วนร่วมจากทุกคณะและหน่วยงาน  
เทยีบเท่าทีก่ าหนดไวเ้ป็นคะแนนเตม็ 5 = รอ้ยละ 100 

สูตรการค านวณ   
1. ค านวณค่าร้อยละของจ านวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนาโดยคณะและหน่วยงานเทียบเท่า  
ตามสตูร 

 
2. แปลงค่ารอ้ยละทีค่ านวณไดใ้นขอ้ 1 เทยีบกบัคะแนนเตม็ 5 
 

คะแนนทีไ่ด ้= 

 รอ้ยละของจ านวนชุมชนทีไ่ดร้บัการพฒันาโดยมสีว่นร่วมจาก
ทุกคณะและหน่วยงานเทยีบเท่า 

 x 5 

 รอ้ยละ 100   

     
ผลการด าเนินงาน 
 ในปี 2562 มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์โดยคณะและสถาบนัพฒันาและวจิยัได้เขา้ไปพฒันา
ชุมชนเพื่อแก้ปัญหาความยากจนและยกระดบัชวีติ จ านวน ชุมชน คอื 1) ชุมชนบ้านนายอ 2) 
ชุมชนหนองหนิ 3) ชุมชนหนองกุงศร ี4) บา้นโหมน 5) บา้นหนองแวง  
 

 
จ านวนชุมชนทีไ่ดร้บัการพฒันาโดยคณะและหน่วยงานเทยีบเท่า  

x 100 
จ านวนคณะทัง้หมดและหน่วยงานเทยีบเท่า 
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ข้อ คณะ 
จ านวนชุมชนท่ี 
ได้รบัการพฒันา 

1 คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร  
มกีารด าเนินโครงการบรกิารวชิาการเพือ่พฒันาชุมชน จ านวน 2 
โครงการ คอื  
1) โครงการการเพาะเหด็ในถุงพลาสตกิ (มกส.3.2-1) มชีุมชนที่
ได้รับการพัฒนาคือชุมชนบ้านนายอ อ าเภอนาคู จังหวัด
กาฬสนิธุ ์  
2) โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จาก
มะม่วงมหาชนก (มกส.3.2-2) มีชุมชนที่ได้รบัการพัฒนาคือ
ชุมชนหนองหิน ต าบลหนองหิน อ าเภอหนองกุงศรี จงัหวัด
กาฬสนิธุ ์

2 

2 คณะวิทยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยีสุขภำพ 
มกีารด าเนินโครงการบรกิารวชิาการเพือ่พฒันาชุมชน จ านวน 1 
โครงการ คอื  
1) โครงการบรณูาการบรกิารวชิาการสูชุ่มชน (มกส.3.2-3) มี
ชุมชนทีไ่ดร้บัการพฒันาคอืชุมชนหนองกุงศร ี อ าเภอหนองกุง
ศร ีจงัหวดักาฬสนิธุ์ 

1 

3 คณะวิศวกรรมศำสตรแ์ละเทคโนโลยีอตุสำหกรรม 
มกีารด าเนินโครงการบรกิารวชิาการเพือ่พฒันาชุมชน จ านวน 1 
โครงการ คอื 
1) โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยเีครื่องมอืปักด าต้นกล้าในนา
ขา้ว (มกส.3.2-4) มชีุมชนที่ได้รบัการพฒันาคอืบ้านโหมน หมู่
ที2่ ต าบลหว้ยโพธิ ์อ าเภอเมอืง จงัหวดักาฬสนิธุ ์

1 

4 สถำบนัวิจยัและพฒันำ (สวพ.) 
มกีารด าเนินโครงการบรกิารวชิาการเพือ่พฒันาชุมชน จ านวน 1 
โครงการ คอื 
1) โครงการหมู่บ้านต้นแบบมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ต าบลหนองแวง อ าเภอสมเด็จ 
จงัหวดักาฬสนิธุ์ (มกส.3.2-1-5) มชีุมชนที่ได้รบัการพฒันาคอื
บา้นหนองแวง ต าบลหนองแวง อ าเภอสมเดจ็ จงัหวดักาฬสนิธุ ์

1 

https://drive.google.com/file/d/1WlZ0jJLW6SJLE_Lcz1oj5cLrFYdGtVqX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1f1vvuzJUtrd8C6z7nZF4bAW2VgDtwyea/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oCmJamQK6m8iv4We3V_EizkIuY2oG7kO/view
https://drive.google.com/file/d/1EZp2Ery9k87voKjANmykuEcSSLrkhCc9/view
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จ านวนคณะทัง้หมด 6 หน่วยงานเทียบเท่า 1 
(สถาบนัวิจยัและพฒันา)  

7 

รวมจ านวนชุมชนท่ีได้รบัการพฒันา 5 

ค่าร้อยละของจ านวนชุมชนท่ีได้รบัการพฒันา 71.43 

 
ผลการประเมินตนเอง 

ผลการประเมิน 
ปีท่ีแล้ว 

เป้าหมาย คะแนนประเมินตนเอง 
บรรลุเป้าหมาย 

 (✓,✗) 

เป้าหมาย 
ปีถดัไป 

2.86 คะแนน 4 คะแนน 3.57 คะแนน ✓ 5 คะแนน 

 
รายการหลกัฐาน 

หมายเลข รายการหลกัฐาน 

มกส.3.2-1 สรุปผลการด าเนินงานโครงการการเพาะเหด็ในถุงพลาสตกิ 

มกส.3.2-2 
 

สรุปผลการด าเนินงานโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยกีารแปรรูปผลติภณัฑ์
จากมะม่วงมหาชนก 

มกส.3.2-3 สรุปผลการด าเนินงานโครงการบรณูาการบรกิารวชิาการสูชุ่มชน 

มกส.3.2-4 
 

สรุปผลการด าเนินงานโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยเีครื่องมอืปักด าตน้
กลา้ในนาขา้ว 

มกส.3.2-5 
 

สรุปผลการด าเนินงานโครงการหมู่บ้านต้นแบบมหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์  
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ต าบลหนองแวง  อ าเภอสมเด็จ 
จงัหวดักาฬสนิธุ ์

 
 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1WlZ0jJLW6SJLE_Lcz1oj5cLrFYdGtVqX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1f1vvuzJUtrd8C6z7nZF4bAW2VgDtwyea/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1f1vvuzJUtrd8C6z7nZF4bAW2VgDtwyea/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oCmJamQK6m8iv4We3V_EizkIuY2oG7kO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EZp2Ery9k87voKjANmykuEcSSLrkhCc9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EZp2Ery9k87voKjANmykuEcSSLrkhCc9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17nU78zvzOFSk-h9kt_6kLov1Pio3_mXE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17nU78zvzOFSk-h9kt_6kLov1Pio3_mXE/view?usp=sharing
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ผู้รบัผิดชอบ 

ผู้ก ากบัดแูลตวับ่งช้ี : 
1. รองอธกิารบดดีา้นวชิาการ การ
วจิยั การบรกิารวชิาการ และการ
ประกนัคุณภาพ และมาตรฐาน
การศกึษา 
2. ผูอ้ านวยการสถาบนัวจิยัและ
พฒันา 

ผู้จดัเกบ็รวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน : 
1. ผูช้่วยศาสตราจารยก์รรณิการ ์หว้ยแสน 
2. นายนิตย ์นามวงษ์ 
3. ว่าทีร่อ้ยตรหีญงิภาวณิี ไชยรกัษ์ 
4. นางสาวจุฬารตัน์ สุภรีค์ า 
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มำตรฐำนท่ี 4 ด้ำนศิลปวฒันธรรมและควำมเป็นไทย  
มหาวทิยาลยัมกีารจดัการเรยีนรู ้การวจิยั หรอืการบรกิารวชิาการ ซึง่น าไปสูก่ารสบืสาน 

การสร้างความรู้ ความเขา้ใจในศลิปวฒันธรรมการปรบัและประยุกต์ใช้ศลิปวฒันธรรมทัง้ของ
ไทยและต่างประเทศอย่างเหมาะสม ตามศกัยภาพและอตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั ผลลพัธ์ของ
การจดัการด้านศลิปวฒันธรรมท าให้เกดิความภาคภูมใิจในความเป็นไทยหรอืการสร้างโอกาส
และมลูค่าเพิม่ใหก้บัผูเ้รยีน ชุมชน สงัคม และประเทศชาต ิ

 
ตวับ่งช้ี จ ำนวน 2 ตวับ่งช้ี คือ 

ตวับ่งชีท้ี ่4.1  ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศลิปวฒันธรรมและความเป็นไทย  
(ตวับ่งชี้ใหม่) 

ตวับ่งชีท้ี ่4.2  ผลงานดา้นศลิปวฒันธรรมและความเป็นไทยทีไ่ดร้บัรางวลัในระดบั 
จงัหวดัหรอืระดบัภูมภิาคหรอืระดบัชาตหิรอืระดบันานาชาต ิ 
(ตวับ่งชี้ใหม่) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



109 
 

  
 

ตวับ่งช้ีท่ี 4.1   ระบบและกลไกการท านุบ ารงุศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทย  
(ตวับ่งชี้ใหม่) 

ชนิดตวับ่งช้ี    กระบวนการ 

การคิดรอบปี  ปีการศกึษา 

ค าอธิบายตวับ่งช้ี 
 มหาวทิยาลยัตอ้งมนีโยบายแผนงาน โครงการ/กจิกรรม เพือ่การบรหิารจดัการงานท านุ
บ ารุงศลิปวฒันธรรมและความเป็นไทย ทัง้การอนุรกัษ์ ฟ้ืนฟู สบืสาน เผยแพร่วฒันธรรมไทย 
ภูมปัิญญาทอ้งถิน่ตามจุดเน้นของมหาวทิยาลยัอย่างมปีระสทิธภิาพและเกดิประสทิธผิล 
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มกีารด าเนินการ 
1 ขอ้ 

มกีารด าเนินการ 
2 - 3 ขอ้ 

มกีารด าเนินการ 
4 ขอ้ 

มกีารด าเนินการ 
5 ขอ้ 

มกีารด าเนินการ 
6 ขอ้ 

 
ผลการด าเนินงาน 

1. มีระบบและกลไกด ำเนินงำนด้ำนท ำนุบ ำรงุศิลปวฒันธรรมและควำมเป็นไทย 
มหาวทิยาลยัมรีะบบและกลไกการด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศลิปวฒันธรรมให้เป็นไป

อย่างมปีระสทิธภิาพและคุณภาพ โดยก าหนดใหก้องกจิการนักศกึษา ส านักงานอธกิารบด ีเป็น
ผู้ประสานงานหลกั ในการด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม ซึ่งเป็นพนัธกิจหนึ่งของ
มหาวทิยาลยัที่ต้องด าเนินการตามพระราชบญัญตักิารจดัตัง้มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์ พ.ศ.2558 
การด าเนินงานเริ่มจากการแต่งตัง้คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการ  ด้านท านุบ ารุง
ศลิปวฒันธรรมและความเป็นไทย ประจ าปีการศกึษา 2562 (มกส. 4.1-1-1) ท าหน้าที ่ 
          (1) ในการก าหนดนโยบาย ทศิทางการด าเนินงาน แผนงาน หรอืแนวปฏิบตัิ 
และการบรหิารจดัการงานท านุบ ารุงศลิปะและวฒันธรรม ทัง้การอนุรกัษ์ฟ้ืนฟู สบืสาน เผยแพร่
วฒันธรรมไทยภูมปัิญญาทอ้งถิน่ และวฒันธรรมไทย จดัท าแผนปฏบิตัริาชการ ดา้นท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ 2562 และจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถ
ด าเนินการไดต้ามแผน  
          (2) ก าหนดตวับ่งชี้วดัความส าเรจ็ตามวตัถุประสงค์ของแผน และก าหนดแบบ
รายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกบัการก ากบั และติดตามเพื่อให้การด าเนินงานตามแผนดงักล่าว
ด าเนินไปอย่างมปีระสทิธภิาพ  

https://dsa.ksu.ac.th/managefiles/file/1598582334_%e0%b8%84%e0%b8%b3%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%97%e0%b8%b3%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%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b8%9a%e0%b8%b3%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%87%e0%b8%a8%e0%b8%b4%e0%b8%a5%e0%b8%9b%e0%b8%9b%e0%b8%81%e0%b8%a862.pdf
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        จากนัน้ได้แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินงานท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  ประจ าปี
งบประมาณ 2562 (มกส 4.1-1-2) ท าหน้าที ่ 

(1) ด าเนินงานให้ด าเนินไปตามแผนปฏิบัติการ ด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วฒันธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

(2) ก ากบัตดิตามงานท านุบ ารุงศลิปะและวฒันธรรม ให้บรรลุตามเกณฑ์ของ
ระบบการประกนัคุณภาพการศกึษาภายใน ระดบัสถาบนั มาตรฐานที ่4 การท านุบ ารุงศลิปะและ
วฒันธรรม  

(3) ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วดัความส าเร็จตามวตัถุประสงค์ของ
แผนปฏบิตักิาร ดา้นท านุบ ารุงศลิปะและวฒันธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

(4) น าผลการประเมนิความส าเรจ็ตามตวับ่งชี้ทีว่ดัความส าเรจ็ตามวตัถุประสงค์
ของแผนปฏิบตัิการ ด้านท านุบ ารุงศลิปะและวฒันธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไป
ปรบัปรุงแผนปฏบิตักิาร ดา้นท านุบ ารุงศลิปะและวฒันธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

(5) เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรมต่อ
สาธารณชน 

โดยมหาวทิยาลยัไดจ้ดัสรรงบประมาณแผ่นดนิ เพื่อใชใ้นการขบัเคลื่อนการด าเนินงาน
ให้ส าเร็จตามวตัถุประสงค์ของแผนท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมฯ ให้คณะกรรมการด าเนินงาน
ศิลปะและวฒันธรรมฯ ได้ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม ให้มี
ลกัษณะเป็นการบูรณาการเขา้กบัพนัธกจิดา้นการผลติบณัฑติ โดยใหน้ักศกึษาไดม้สี่วนร่วมใน
กจิกรรม เพือ่การศกึษา เรยีนรู ้ซมึซบักบัการอนุรกัษ์ ฟ้ืนฟ ูสบืสาน และเผยแพร่ศลิปวฒันธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดกาฬสินธุ์ให้คงอยู่สืบไป และสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ในการด ารงชวีติและการศกึษาเล่าเรยีนได้ 

2. มีแผนงานด้านการท านุบ ารงุศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทย 
 มหาวทิยาลยัได้ด าเนินการจดัท าแผนด้านท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม โดยการแต่งตัง้
คณะกรรมการจดัท าแผนท านุบ ารุงศลิปวฒันธรรมและความเป็นไทย ประจ าปีการศกึษา 2562  
(มกส. 4.1-2-1) และจดัประชุมคณะกรรมการฯ เพือ่พจิารณาด าเนินการจดัท าแผนฯ ขึน้ในคราว
ประชุมในวันศุกร์ที่  15 มีนาคม 2562 ณ ห้องยุทธศาสตร์ ชัน้ 2 อาคารศูนย์ภาษาและ
คอมพวิเตอร์ มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์ พืน้ทีน่ามน เวลา 10.00 - 12.00 น. (มกส. 4.1-2-2) โดย
การข้อมูลจากแบบรายงานการประเมินความส าเร็จของแผนท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 
ประจ าปีการศึกษา 2561 (มกส. 4.1-2-3) มาประกอบเป็นส่วนหนึ่งของแผนท านุบ ารุง
ศลิปวฒันธรรม ปีการศกึษา 2562 (มกส. 4.1-2-4) โดยมสีาระส าคญัของแผนฯ คอื มกีารก าหนด
วตัถุประสงค ์ผลลพัธ ์ค่าเป้าหมาย และตวัชีว้ดัความส าเรจ็ของแผนฯ ดงันี้ 
 วตัถปุระสงคข์องแผนฯ ไดแ้ก่  
 1) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรม/โครงการให้บุคลากร นักศึกษา และ
ประชาชนทัว่ไปมสีว่นร่วมในกจิกรรมการท านุบ ารุงศลิปวฒันธรรมและภูมปัิญญาทอ้งถิน่ 

https://dsa.ksu.ac.th/managefiles/file/1598582353_%e0%b8%84%e0%b8%b3%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%94%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b8%9a%e0%b8%b3%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%87%e0%b8%a8%e0%b8%b4%e0%b8%a5%e0%b8%9b%e0%b8%b0%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%92%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%87%e0%b8%9b%e0%b8%a162.pdf
https://dsa.ksu.ac.th/managefiles/file/1598579999_%e0%b8%84%e0%b8%b3%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%97%e0%b8%b3%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%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b8%9a%e0%b8%b3%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%87%e0%b8%a8%e0%b8%b4%e0%b8%a5%e0%b8%9b-2562.pdf
https://dsa.ksu.ac.th/managefiles/file/1599020929_ksu4.1-2-2(1).pdf
https://dsa.ksu.ac.th/managefiles/file/1598580806_%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b9%87%e0%b8%88%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%9c%e0%b8%99%e0%b8%9b%e0%b8%81%e0%b8%a861.pdf
https://dsa.ksu.ac.th/managefiles/file/1598580077_%e0%b9%81%e0%b8%9c%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b8%9a%e0%b8%b3%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%87%e0%b8%a8%e0%b8%b4%e0%b8%a5%e0%b8%9b%e0%b8%b0%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%92%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b9%87%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2-%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%88%e0%b8%b3%e0%b8%9b%e0%b8%b5%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a8%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b2-2562.pdf
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 2) เพือ่สรา้งสรรคผ์ลงานดา้นศลิปวฒันธรรม/อนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มทีไ่ดร้บัรางวลัในระดบั
จงัหวดั/ระดบัภูมภิาค/ระดบัชาต/ินานาชาต ิ
 3) จ านวนของนักศกึษาทีย่นืยนัตวัตนในการเขา้ร่วมกจิกรรมนักศกึษาผ่านเกณฑ์ของ
ประกาศมหาวทิยาลยั กาฬสนิธุ์ เรื่อง หลกัเกณฑ์และวธิีการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา พ.ศ. 
2562 จากจ านวนนกัศกึษาทัง้หมดทีม่สีทิธิเ์ขา้ร่วมกจิกรรม ไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 80 
 
ตวัช้ีวดัควำมส ำเรจ็ของแผน 

1) จ านวนนกัศกึษาหรอืบุคลากรทีเ่ขา้ร่วมโครงการท านุบ ารุงศลิปวฒันธรรม ไม่ต ่ากว่า
รอ้ยละ 80 

2) จ านวนผลงานดา้นศลิปวฒันธรรม/อนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มทีไ่ดร้บัรางวลัในระดบัจงัหวดั/
ระดบัภูมภิาค/ระดบัชาต/ินานาชาต ิไม่ต ่ากว่า 7 ผลงาน 

3) จ านวนของนักศกึษาทีย่นืยนัตวัตนในการเขา้ร่วมกจิกรรมนักศกึษาผ่านเกณฑข์อง
ประกาศมหาวทิยาลยักาฬสินธุ์ เรื่อง หลกัเกณฑ์และวธิีการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา พ.ศ. 
2560 จากจ านวนนกัศกึษาทัง้หมดทีม่สีทิธิเ์ขา้ร่วมกจิกรรม ไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 80 
 
กำรประเมินผล  

1) ประเมินผลจากจ านวนบุคลากร/นักศึกษา/ประชาชนทัว่ไป ที่เข้าร่วมโครงการ/
กจิกรรมท านุบ ารุงศลิปวฒันธรรม จากค่าเป้าหมายของกลุ่มเป้าหมายทีก่ าหนดไวข้องโครงการ
ทัง้หมด ไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 80  

2) ประเมนิผลจากจ านวนผลงานดา้นศลิปวฒันธรรม/อนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มทีไ่ดร้บัรางวลั
ในระดบัจงัหวดั/ ระดบัภูมภิาค/ระดบัชาต/ินานาชาต ิไม่ต ่ากว่า 7 ผลงาน 

3) ประเมนิผลจากจ านวนของนักศกึษาทีย่นืยนัตวัตนในการเขา้ร่วมกจิกรรมนักศกึษา
ผ่านเกณฑ์ของประกาศมหาวทิยาลยั กาฬสนิธุ์ เรื่อง หลกัเกณฑ์และวธิกีารเข้าร่วมกิจกรรม
นกัศกึษา พ.ศ. 2560 จากจ านวนนกัศกึษาทัง้หมดทีม่สีทิธิเ์ขา้ร่วมกจิกรรม ไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 80 
       โดยไดเ้สนอแผนท านุบ ารุงศลิปวฒันธรรมและความเป็นไทย ปีการศกึษา 2562 เขา้ที่
ประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์ ในคราวประชุมสภามหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์ ครัง้
ที ่5/2562 วนัศุกรท์ี ่17 เดอืน พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ณ หอ้งประชุม ออรค์ดิ 1 ชัน้ 1 โรงแรม
รามาการเ์ดน้ส ์ ถนนวภิาวด-ีรงัสติ เขตหลกัสี ่ กรุงเทพมหานคร มตทิีป่ระชุมเหน็ชอบแผนท านุ
บ ารุงศลิปวฒันธรรมและความเป็นไทย ปีการศกึษา 2562 ดงัเอกสารสรุปมตยิ่อทีป่ระชุมสภา
มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ ์(มกส.4.1-2-5) 
 
 
 

https://dsa.ksu.ac.th/managefiles/file/1599021661_ksu4.1-2-5.pdf
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3. มีการบูรณาการศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทย กบัการเรียนการสอน หรือการวิจยั 
หรือการบริการวิชาการ 

 มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์ มกีารด าเนินงานท านุบ ารุงศลิปะและวฒันธรรมและความเป็น
ไทย ให้มคีวามสอดคล้องหรอืบูรณาการกบัการเรียนการสอน หรอืการวจิยั หรอืการบริการ
วชิาการ เพื่อใหน้ักศกึษามกีจิกรรมที่หลากหลายในการเรยีนรู้และซึมซบักบัการอนุรกัษ์  ฟ้ืนฟู 
สบืสานศลิปวฒันธรรมทีม่คีวามส าคญักบัการด ารงชวีติของมนุษย์ โดยในระดบัมหาวทิยาลยัได้
มโีครงการบูรณาการศลิปวฒันธรรมและความเป็นไทยกบัการเรยีนการสอนจ านวน 2 โครงการ 
ดงันี้ 
 1) โครงการอนุรกัษ์วฒันธรรมการลงแขกด านา สอดคล้องและบูรณาการกบัรายวชิา 
AG–012-101 ฝึกงานพชืศาสตร ์1 กลุ่ม PS 141 คณะเทคโนโลยกีารเกษตร (มกส 4.1-3-1) 
 2) โครงการอนุรกัษ์ศลิปวฒันธรรมการลงแขกเกี่ยวขา้วและท าขวญัขา้วสอดคลอ้งและ
บูรณาการกับรายวิชา 03-022-309 เทคโนโลยกีารผลิตข้าว กลุ่ม PS 241 คณะเทคโนโลยี 
การเกษตร (มกส 4.1-3-2) 
 ในการนี้ทุกหลกัสูตรของมหาวทิยาลยัก็ได้จดัให้มกีารบูรณาการศลิปวฒันธรรมและ
ความเป็นไทยกับการเรียนการสอนในกระบวนการจดัการเรียนการสอนปีการศึกษา  2562 
เพือ่ใหน้กัศกึษามปีระสบการณ์จรงิในรายวชิาทีเ่กีย่วขอ้ง 
 นอกจากนัน้มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์ยงัมกีารจดัตัง้ศูนยค์วามเป็นเลศิดา้นสิง่ทอพืน้เมอืง
แพรวากาฬสนิธุ ์ (https://web.facebook.com/pages/category/Community/ศูนยค์วามเป็นเลศิ-
ดา้นสิง่ทอพืน้เมอืงแพรวากาฬสนิธุ์-605140936617332/?_rdc=1&_rdr) ซึง่เป็นหน่วยงานทีเ่กดิ
มาจากนโยบายของรฐับาลทีต่้องการแก้ไขปัญหาความยากจนในจงัหวดักาฬสนิธุ์  โดยต้องการ
น าเอาต้นทุนและจุดเด่นของจงัหวดัมาสรา้งมูลค่าเพิม่และยกระดบัรายไดใ้หก้บัประชาชน ซึ่งใน
จงัหวดักาฬสนิธุ์มคีวามโดดเด่นเรื่องของผา้ทอพืน้เมอืงทีห่ลากหลาย โดยเฉพาะผา้ไหมแพรวา
กาฬสนิธุซ์ึง่ถูกเรยีกว่า “ราชนิีแห่งไหมไทย” เป็นผา้ทีม่ชีื่อเสยีงและมปีระวตัเิกีย่วเนื่องแต่สมเดจ็
พระนางเจ้าสริกิติิ ์พระบรมราชินีนาถ  ในรชักาลที่ 9 เสดจ็ฯเยี่ยมประชาชนในอ าเภอค าม่วง 
จงัหวดักาฬสนิธุ์ ซึ่งปัจจุบนัมกีารทอกนัอย่างแพร่หลายในพื้นที่ ซึ่งศูนยด์งักล่าวเป็นแหล่งวจิยั
ส าหรบัการพฒันาเพื่อแกไ้ขปัญหาความยากจนของคนจงัหวดักาฬสนิธุ์ ซึ่งเป็นศูนยส์ าหรบัการ
สนับสนุนงานวจิยัการบรกิารวชิาการและการเรยีนการสอนทีเ่ชื่อมโยงกบัศลิปวฒันธรรมรวมถงึ
ดา้นเศรษฐกจิและสงัคมของคนกาฬสนิธุ์ 
 
4. มีกำรประเมินผลควำมส ำเร็จตำมตัวช้ีวัดในแผนงำนและโครงกำรท ำนุบ ำรุง
ศิลปวฒันธรรมและควำมเป็นไทย อย่ำงน้อยร้อยละ 80 

มกีารด าเนินการประเมนิความส าเรจ็ตามวตัถุประสงคข์องแผนท านุบ ารุงศลิปวฒันธรรม
และความเป็นไทย ปีการศกึษา 2562 โดยที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานท านุบ ารุงศิลปะ
และวฒันธรรม ประจ าปีงบประมาณ 2562 ร่วมพจิารณาในคราวประชุมในวนัศุกรท์ี่ 3 เมษายน  

https://dsa.ksu.ac.th/managefiles/file/1598580101_%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b9%8c%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b8%b8%e0%b9%8c%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b8%9a%e0%b8%b3%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%87%e0%b8%a8%e0%b8%b4%e0%b8%a5%e0%b8%9b%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%92%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%82%e0%b8%81%e0%b8%94%e0%b8%b3%e0%b8%99%e0%b8%b2-2562.pdf
https://dsa.ksu.ac.th/managefiles/file/1598580128_%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%94%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b9%8c%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%92%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%82%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%a7%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b8%82%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a72563.pdf
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2563 ณ หอ้งส านกังานกองกจิการนกัศกึษา มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ ์พืน้ทีใ่นเมอืง มมีตเิหน็ชอบ
ในรายงานประเมนิความส าเรจ็ตามวตัถุประสงคข์องแผนท านุบ ารุงศลิปวฒันธรรมและความเป็น
ไทย ปีการศกึษา 2562 โดยก าหนดตวับ่งชีข้องแผนฯ ไว ้จ านวน 3 ตวับ่งชี ้ดงันี้(มกส. 4.1-4-1)   

วตัถปุระสงค ์ ตวัช้ีวดั เป้าหมาย ผล การบรรลุ
ผล 

1. เพือ่สง่เสรมิ
และ สนบัสนุน
การจดักจิกรรม/
โครงการให้
บุคลากร 
นกัศกึษา และ
ประชาชนทัว่ไปมี
สว่นร่วมใน
กจิกรรมการท านุ
บ ารุง
ศลิปวฒันธรรม
และภูมปัิญญา
ทอ้งถิน่ 

1.1 จ านวนนกัศกึษา หรอื
บุคลากรทีเ่ขา้ร่วมโครงการ
ท านุบ ารุงศลิปวฒันธรรม 
ไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 80 
การด าเนินงานบรรลุ
ความส าเรจ็ของแผนท านุ
บ ารุงศลิปวฒันธรรม จาก
โครงการทัง้สิน้ 12 โครงการ 
ไมต่ ่ากว่ารอ้ยละ 80 

ไม่ต ่ากว่า 
รอ้ยละ 80 

การด าเนินงานบรรลุ
ความส าเรจ็ของแผน
ท านุบ ารุง
ศลิปวฒันธรรม จาก
โครงการทัง้สิน้ 12 
โครงการ ไม่ต ่ากว่า
รอ้ยละ 

บรรลุ 

1.2. จ านวนโครงการ/
กจิกรรมทีส่ง่เสรมิการมสีว่น
ร่วมในการอนุรกัษ์
ศลิปวฒันธรรมภูม ิปัญญา 
ประเพณีทอ้งถิน่ 

12 ด าเนินการได้
ทัง้สิน้ 11 
โครงการ 

ไม่บรรลุ 

1.3 ระดบัความพงึพอใจ ใน
การมสีว่นร่วมในการ
พฒันาการอนุรกัษ์
ศลิปวฒันธรรมภูมปัิญญา
และประเพณีทอ้งถิน่ 
ประเมนิผลจากจ านวน
ผลงานดา้นศลิปวฒันธรรม/
อนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มทีไ่ดร้บั
รางวลัในระดบัจงัหวดั /
ระดบัภูมภิาค/ระดบัชาต/ิ
นานาชาต ิ

75 88.2 บรรลุ 

https://dsa.ksu.ac.th/managefiles/file/1599024026_ksu4.1-5-2.pdf
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วตัถปุระสงค ์ ตวัช้ีวดั เป้าหมาย ผล การบรรลุ
ผล 

2. เพือ่สรา้งสรรค์
ผลงานดา้น
ศลิปวฒันธรรม/
อนุรกัษ์
สิง่แวดลอ้มที่
ไดร้บัรางวลัใน
ระดบัจงัหวดั/
ระดบัภูมภิาค/
ระดบัชาต/ิ
นานาชาต ิ

 ไม่ต ่ากว่า 
7 ผลงาน 

7 ผลงาน บรรลุ 

 
5. มีกำรน ำผลประเมินในข้อ 4 มำปรบัปรงุแผนงำนด้ำนท ำนุบ ำรงุศิลปวฒันธรรมและ
ควำมเป็นไทย 
  คณะกรรมการพฒันานักศกึษามหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์ ประจ าปีการศกึษา 2563 ได้จดั
ประชุมเพื่อพจิารณาผลการด าเนินงานตามแผนท านุบ ารุงศลิปะและวฒันธรรมและความเป็น
ไทย ปีการศกึษา 2563 ในคราวประชุมครัง้ที่ 1/2563 วนัศุกรท์ี่ 3 เมษายน  2563 เวลา 10.00 
น. ณ ห้องส านักงานกองกจิการนักศกึษา มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์ พื้นที่ในเมอืง (มกส 4.1-5-1) 
เป็นการประชุมผ่านระบบออนไลน์ โดยน าขอ้มูลจากแบบรายงานการประเมนิความส าเร็จตาม
วตัถุประสงคข์องแผนท านุบ ารุงศลิปะและวฒันธรรมและความเป็นไทย ประจ าปีการศกึษา 2562 
(มกส 4.1-5-2) และข้อเสนอแนะในภาพรวมของคณะกรรมการประเมินฯ จากผลประเมิน
คุณภาพการศกึษาภายในวงรอบปีการศกึษา 2561 (มกส 4.1-5-3) มาประกอบเพือ่พจิารณาการ
จดัท าร่างแผนท านุบ ารุงศลิปะและวฒันธรรมและความเป็นไทย ปีการศกึษา 2563 (มกส 4.1-5-
4) ซึ่งคณะกรรมการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาฯ ปีการศึกษา 2561 ได้ให้
ขอ้เสนอแนะในตวับ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศลิปวฒันธรรมและความเป็นไทย 
(ตวับ่งชี้ใหม่) ไวจ้ านวน 2 ขอ้ คอื (1) การจดัท าแผนควรมกีารวางกรอบแนวคดิใหเ้ชื่อมโยงกบั
นโยบายมหาวทิยาลยัและแบ่งบทบาทความรบัผดิชอบให้สอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ของแผน
และบรรลุถงึผลลพัธ์ความส าเรจ็ของแผนหากเป็นแผนระยะยาวควรแบ่งผลลพัธค์วามส าเรจ็ของ
แผนเป็นช่วงระยะเวลาที่ชดัเจน และกจิกรรมที่จะด าเนินการเพื่อใหต้อบขอ้เสนอแนะของคณะ
กรรมการฯ (2) การก าหนดชุมชนเป้าหมายอาจมมีากกว่า 1 ชุมชนไดแ้ต่ต้องมคีวามชดัเจนใน
แต่ละพืน้ที ่

https://dsa.ksu.ac.th/managefiles/file/1599039616_ksu1.pdf
https://dsa.ksu.ac.th/managefiles/file/1599024006_ksu4.1-5-2.pdf
https://dsa.ksu.ac.th/managefiles/file/1598582408_%e0%b9%81%e0%b8%9c%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b8%9a%e0%b8%b3%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%87%e0%b8%a8%e0%b8%b4%e0%b8%a5%e0%b8%9b%e0%b8%b0%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%92%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b9%87%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%9b%e0%b8%81%e0%b8%a862.pdf
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        และตวับ่งชี้ที่ 4.2 ผลงานด้านศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทยที่ได้รบัรางวลัในระดบั
จงัหวดัหรอืระดบัภูมภิาคหรอืระดบัชาตหิรอืระดบันานาชาต ิ(ตวับ่งชีใ้หม่) มจี านวน 1 ขอ้แนะน า 
คอื มหาวทิยาลยัควรมกีารตัง้เป้าหมายผลลพัธข์องผลงานในการท าโครงการในแต่ละปี    
        คณะกรรมการฯ พจิารณาว่า การจดัท าแผนท านุบ ารุงศลิปะและวฒันธรรมและความเป็น
ไทยฯ โดยวางกรอบแนวคดิที่มคีวามเชื่อมโยงกบันโยบายมหาวทิยาลยัและแบ่งบทบาทความ
รบัผดิชอบใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องแผนและบรรลุถงึผลลพัธ์ความส าเรจ็ของแผนฯ ดงั
เอกสารหลกัฐานอา้งองิที่ มกส 4.1-5-4 ร่างแผนท านุบ ารุงศลิปะและวฒันธรรม และความเป็น
ไทย ประจ าปีการศึกษา 2563 และจากสาเหตุของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรสัโคโรน่า2019 
กระจายไปทัว่โลก ซึ่งประเทศไทยก็ได้รับผลกระทบนัน้ด้วย งบประมาณด้านท านุบ ารุง
ศลิปวฒันธรรมจะถูกปรบัลดลง กจิกรรมด้านท านุบ ารุงศลิปวฒันธรรมต่างๆ รฐับาลสัง่งดหยุด
จดักจิกรรมทุกรูปแบบ อกีทัง้จ านวนนักศกึษาของมหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์ อยู่ในสถานการณ์ที่
ลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึง่ขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการตรวจรบัการประเมนิฯ นัน้ กม็เีป้าหมายที่
ใหม้หาวทิยาลยัมกีารจดัท าแผนที่มคีวามชดัเจนเกี่ยวการระบุหรอืก าหนดชุมชนเป้าหมายที่จะ
ด าเนินการศกึษา เกบ็รวบรวมขอ้มูลดา้นศลิปวฒันธรรมเท่านัน้ แต่เนื่องจากการก าหนดชุมชน
เป้าหมายทีช่ดัเจนนัน้กไ็ม่มผีลต่อการตอบตวับ่งชี้ของเกณฑก์ารประกนัคุณภาพการศกึษาฯ แต่
อย่างใด จงึปรบัเปลี่ยนการด าเนินงานต่างๆ ให้การด าเนินงานด้านศลิปวฒันธรรมที่สามารถ
ช่วยส่งเสรมิการเพิม่จ านวนนักศกึษาให้มจี านวนนักศกึษาเพิม่มากขึน้ บางกจิกรรมโครงการที่
ไม่มคีวามจ าเป็นและไม่สอดรบักบัการตอบตวับ่งชี้ของเกณฑก์ารประกนัคุณภาพฯ และตวัชี้วดั
ของแผนปฏิบตัิราชการฯ ก็ควรที่จะยกเลิกการด าเนินการหรอืเลื่อนก าหนดการจดักิจกรรม
ออกไปก่อน             
  โดยมติที่ประชุมเห็นชอบแผนท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรมและความเป็นไทย  ปี
การศกึษา 2563 (มกส 4.1-5-4) และเสนอแผนท านุบ ารุงศลิปะและวฒันธรรมและความเป็นไทย 
ประจ าปีการศกึษา 2563 เขา้ระเบยีบวาระการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์
เสนอเพื่อพจิารณาต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัย
กาฬสนิธุ์ ครัง้ที่ 4/2563 (มกส 4.1-5-5) วนัศุกร์ที่ 8 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้อง
ประชุมพลโทพระยาศัลวิธานนิเทศ อาคาร วช.2 ชัน้ 3 สานักงานวิจยัแห่งชาติ (วช.) ถนน
พหลโยธนิ แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร โดยการประชุมผ่านสื่ออเิล็กทรอนิกส์  
มตทิีป่ระชุมเหน็ชอบแผนท านุบ ารุงศลิปวฒันธรรมและความเป็นไทย ประจ าปีการศกึษา 2563 
ดงัเอกสารสรุปมตยิ่อทีป่ระชุมสภามหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์ 
 
6. เผยแพร่กิจกรรมหรือกำรบริกำรด้ำนท ำนุบ ำรงุศิลปวฒันธรรมและควำมเป็นไทยต่อ
สำธำรณชนในระดบัชำติหรือนำนำชำติ 

มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์เป็นสถาบนัอุดมศกึษามพีนัธะกิจที่ส าคญัอกีอย่างหนึ่งคอื การ
ท านุบ ารุงศาสนาศลิปวฒันธรรมและความเป็นไทย ทัง้นี้เพื่อเป็นการสบืสานอนุรกัษ์ เผยแพร่
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ผลงานศลิปวฒันธรรมใหด้ ารงคงอยู่ตลอดจนความเป็นเอกลกัษณ์ของชาตไิทย  ด้วยเหตุผลที่
ประเทศไทย มคีวามสมัพนัธ์อย่างใกล้ชดิ ทัง้ในด้านเศรษฐกจิ การเมอืง สงัคมและวฒันธรรม 
กบัประเทศในภูมภิาคลุ่มแม่น ้าโขง ไดแ้ก่ จนีตอนใต ้(ยนูาน) ราชอาณาจกัรกมัพูชา สาธารณรฐั
สงัคมนิยมเวยีดนาม สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว และสาธารณรฐัแห่งสภาพเมยีน
มาร ์ 
    ดงันัน้ มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์จงึจดัท าโครงการแลกเปลี่ยนศลิปวฒันธรรมอนุภาคลุ่มน ้าโขง 
ขึ้นระหว่างวันที่ 12 - 15 มกราคม พ.ศ. 2563 ณ ประเทศเวียดนาม เพื่อการแลกเปลี่ยน
ศิลปวฒันธรรม เผยแพร่ชื่อเสยีง ตลอดจนการเผยแพร่วฒันธรรมไทยให้เป็นที่รู้จกั  และเพิม่
ความสมัพนัธอ์นัดรีะหว่างประเทศ และเกดิความเขา้ใจอนัดขีองภูมภิาคลุ่มแม่น ้าโขง รวมถงึการ
สร้างเครอืข่ายความร่วมมอืด้านศลิปวฒันธรรมกบัมหาวทิยาลยัจากประเทศภูมภิาคลุ่มแม่น ้า
โขงใหก้่อเกดิความสมัพนัธอ์นัดงีามต่อกนั (มกส 4.1-6-1) นอกจากนัน้ศูนยค์วามเป็นเลศิด้านสิง่
ทอพื้นเมอืงแพรวากาฬสนิธุ์  ยงัได้มกีารเผยเเพร่งานวจิยังานบรกิารวชิาการด้านผ้าแพรวา
กาฬสนิธุ์ผ่านเฟสบุ๊ค (มกส 4.1-6-2) และจดัท าเป็น Multimedia Books ที่รวบรวมเรื่องราวผ้า
ใหมแพรวา งานวจิยั บรกิารวชิาการต่างๆ ทีเ่ป็น Aplication ชื่อ “เเพรวากาฬสนิธุ์” ทีส่ามารถ
ดาวน์โหลดได้จากAppStore (https://apps.apple.com/th/app/phraewa-kalasin/id1507175823) 
แ ล ะPlayStore (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eightytroot.praewa) ที่
สามารถใหข้อ้มูลทีส่ะดวกและง่ายต่อการเขา้ถงึ และไดร้บัรางวลัที่ 1  รางวลัยอดเยีย่ม ดา้นสื่อ
เรยีนรูเ้พือ่สงัคม e-Learning for Social responsibility และมหาวทิยาลยักาฬสนิธุโ์ดยอธกิารบดี
ไดเ้ขา้รบัโล่เชดิชูเกยีรตเิมื่อวนัที่ 18 ส.ค. 2563 ทีง่าน Bangkok International Digital Content 
Festival ณ ลโิดค้อนเน็ค โรงภาพยนตร ์1 
 
รายการหลกัฐาน  https://dsa.ksu.ac.th/?option=Detail&id=237& 

หมำยเลข รำยกำรหลกัฐำน 
มกส. 4.1-1-1 ค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการจดัท าแผนปฏบิตักิาร ดา้นท านุบ ารุง

ศลิปวฒันธรรมและความเป็นไทย ประจ าปีการศกึษา 2562    
มกส 4.1-1-2 ค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินงานท านุบ ารุงศลิปะและวฒันธรรม 

ประจ าปีงบประมาณ 2562 
มกส. 4.1-2-1 ค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการจดัท าแผนท านุบ ารุงศลิปวฒันธรรมและความ

เป็นไทย ประจ าปีการศกึษา 2562 
มกส. 4.1-2-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการจดัท าแผนท านุบ ารุงศลิปะและ

วฒันธรรม วนัศุกร ์ที ่15 มนีาคม 2562 ณ หอ้งยุทธศาสตร ์ชัน้ 2 อาคาร
ศูนยภ์าษาและคอมพวิเตอร ์มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ ์พืน้ทีน่ามน เวลา 
10.00 - 12.00 น. 

https://dsa.ksu.ac.th/managefiles/file/1598580188_%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%a8%e0%b8%b4%e0%b8%a5%e0%b8%9b%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%92%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1-2563%20(2).pdf
https://web.facebook.com/pages/category/Community/ศูนย์ความเป็นเลิศ-ด้านสิ่งทอพื้นเมืองแพรวากาฬสินธุ์-605140936617332/?_rdc=1&_rdr
https://web.facebook.com/pages/category/Community/ศูนย์ความเป็นเลิศ-ด้านสิ่งทอพื้นเมืองแพรวากาฬสินธุ์-605140936617332/?_rdc=1&_rdr
https://apps.apple.com/th/app/phraewa-kalasin/id1507175823
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eightytroot.praewa
https://dsa.ksu.ac.th/?option=Detail&id=237&
https://dsa.ksu.ac.th/managefiles/file/1598582334_%e0%b8%84%e0%b8%b3%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%97%e0%b8%b3%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%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b8%9a%e0%b8%b3%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%87%e0%b8%a8%e0%b8%b4%e0%b8%a5%e0%b8%9b%e0%b8%9b%e0%b8%81%e0%b8%a862.pdf
https://dsa.ksu.ac.th/managefiles/file/1598582353_%e0%b8%84%e0%b8%b3%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%94%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b8%9a%e0%b8%b3%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%87%e0%b8%a8%e0%b8%b4%e0%b8%a5%e0%b8%9b%e0%b8%b0%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%92%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%87%e0%b8%9b%e0%b8%a162.pdf
https://dsa.ksu.ac.th/managefiles/file/1598579999_%e0%b8%84%e0%b8%b3%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%97%e0%b8%b3%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%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b8%9a%e0%b8%b3%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%87%e0%b8%a8%e0%b8%b4%e0%b8%a5%e0%b8%9b-2562.pdf
https://dsa.ksu.ac.th/managefiles/file/1599020929_ksu4.1-2-2(1).pdf
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มกส. 4.1-2-3 แบบรายงานการประเมนิความส าเรจ็ของแผนท านุบ ารุงศลิปะและ
วฒันธรรม ประจ าปีการศกึษา 2561 

มกส. 4.1-2-4 แผนท านุบ ารุงศลิปวฒันธรรม ปีการศกึษา 2562 
มกส.4.1-2-5 รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยักาฬสนิธุ ์ในคราว

ประชมุ ครัง้ที ่5/2562 วนัศุกรท์ี ่17 เดอืน พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ณ หอ้ง
ประชุม ออรค์ดิ 1 ชัน้ 1 โรงแรมรามาการเ์ดน้ส ์ถนนวภิาวด-ีรงัสติ เขต
หลกัสี ่กรุงเทพมหานคร 

มกส 4.1-3-1 รายงานผลการด าเนินงานโครงการอนุรกัษ์วฒันธรรมการลงแขกด านา 
มกส 4.1-3-2 รายงานผลการด าเนินงานโครงการอนุรกัษ์ศลิปวฒันธรรมการลงแขก

เกีย่วขา้วและท าขวญัขา้ว  
มกส. 4.1-4-1 แบบรายงานการประเมนิความส าเรจ็ของแผนท านุบ ารุงศลิปะและ

วฒันธรรม ปีการศกึษา 2562 
มกส 4.1-5-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานท านุบ ารุงศลิปะและ

วฒันธรรม การศกึษา 2562 วนัศุกรท์ี ่3 เมษายน  2563 
มกส 4.1-5-2 แบบประเมนิความส าเรจ็ตามวตัถุประสงคข์องแผนท านุบ ารุง

ศลิปวฒันธรรม ปีการศกึษา 2562  
มกส 4.1-5-3 แผนท านุบ ารุงศลิปะและวฒันธรรม ปีการศกึษา 2563 
มกส 4.1-6-1 รายงานผลการด าเนินงานโครงการแลกเปลีย่นศลิปวฒันธรรมอนุภาคลุ่ม

น ้าโขง 
มกส 4.1-6-2 ศูนยค์วามเป็นเลศิดา้นสิง่ทอพืน้เมอืงแพรวากาฬสนิธุ์   

 
ผลการประเมินตนเอง 

ผลการประเมิน 
ปีท่ีแล้ว 

เป้าหมาย คะแนนประเมินตนเอง 
บรรลุเป้าหมาย 

 (✓,✗) 

เป้าหมาย 
ปีถดัไป 

4 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน ✓ 5 คะแนน 

 
ผู้รบัผิดชอบ 

ผู้ก ากบัดแูลตวับ่งช้ี : 
1. รองอธกิารบด ีดา้นกจิการ
นกัศกึษา 
2. ผูอ้ านวยการกองกจิการนกัศกึษา 

ผู้จดัเกบ็รวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน : 
1. นายเดชา บุ่งอุทุม 
2. นายวทิธวฒัน์ ฤทธิร์ุ่ง 

 

https://dsa.ksu.ac.th/managefiles/file/1598580806_%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b9%87%e0%b8%88%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%9c%e0%b8%99%e0%b8%9b%e0%b8%81%e0%b8%a861.pdf
https://dsa.ksu.ac.th/managefiles/file/1598580077_%e0%b9%81%e0%b8%9c%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b8%9a%e0%b8%b3%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%87%e0%b8%a8%e0%b8%b4%e0%b8%a5%e0%b8%9b%e0%b8%b0%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%92%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b9%87%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2-%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%88%e0%b8%b3%e0%b8%9b%e0%b8%b5%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a8%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b2-2562.pdf
https://dsa.ksu.ac.th/managefiles/file/1599021661_ksu4.1-2-5.pdf
https://dsa.ksu.ac.th/managefiles/file/1598580101_%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b9%8c%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b8%b8%e0%b9%8c%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b8%9a%e0%b8%b3%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%87%e0%b8%a8%e0%b8%b4%e0%b8%a5%e0%b8%9b%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%92%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%82%e0%b8%81%e0%b8%94%e0%b8%b3%e0%b8%99%e0%b8%b2-2562.pdf
https://dsa.ksu.ac.th/managefiles/file/1598580128_%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%94%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b9%8c%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%92%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%82%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%a7%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b8%82%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a72563.pdf
https://dsa.ksu.ac.th/managefiles/file/1599024026_ksu4.1-5-2.pdf
https://dsa.ksu.ac.th/managefiles/file/1599039616_ksu1.pdf
https://dsa.ksu.ac.th/managefiles/file/1599024006_ksu4.1-5-2.pdf
https://dsa.ksu.ac.th/managefiles/file/1598582408_%e0%b9%81%e0%b8%9c%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b8%9a%e0%b8%b3%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%87%e0%b8%a8%e0%b8%b4%e0%b8%a5%e0%b8%9b%e0%b8%b0%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%92%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b9%87%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%9b%e0%b8%81%e0%b8%a862.pdf
https://dsa.ksu.ac.th/managefiles/file/1598580188_%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%a8%e0%b8%b4%e0%b8%a5%e0%b8%9b%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%92%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1-2563%20(2).pdf
https://web.facebook.com/pages/category/Community/ศูนย์ความเป็นเลิศ-ด้านสิ่งทอพื้นเมืองแพรวากาฬสินธุ์-605140936617332/?_rdc=1&_rdr
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ตวับ่งช้ีท่ี 4.2      ผลงำนด้ำนศิลปวฒันธรรมและควำมเป็นไทยท่ีได้รบัรำงวลัใน 
ระดับจังหวัดหรือระดับภูมิภำคหรือระดับชำติหรือระดับ
นำนำชำติ 

 

ชนิดตวับ่งช้ี    ผลลพัธ ์

การคิดรอบปี  ปีการศึกษา 
 
ค าอธิบายตวับ่งช้ี 
 มหาวิทยาลัยมีจ านวนผลงานหรือโครงการด้านศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทยที่
ไดร้บัรางวลัในระดบัจงัหวดัหรอืระดบัภูมภิาคหรอืระดบัชาตหิรอืระดบันานาชาติ 

เกณฑ์การประเมิน 
 โดยการแปลงค่ารอ้ยละของจ านวนผลงานหรอืโครงการทีไ่ดร้บัรางวลัทัง้ในระดบัจงัหวดั
หรอืระดบัภูมภิาคหรอืระดบัชาตหิรอืระดบันานาชาตเิป็นค่าคะแนนระหว่าง เกณฑก์ารประเมนิ 
0-5 ค่ารอ้ยละของจ านวนผลงานหรอืโครงการทีไ่ดร้บัรางวลัทัง้ในระดบัจงัหวดัหรอืระดบัภูมภิาค
หรอืระดบัชาตหิรอืระดบันานาชาต ิทีก่ าหนดใหเ้ป็นคะแนนเตม็ 5 = รอ้ยละ 20 

สูตรค านวณ 
1. ค านวณรอ้ยละของผลงานหรอืโครงการดา้นศลิปวฒันธรรมและความเป็นไทยทีไ่ดร้บั

รางวลัในระดบัจงัหวดัหรอืระดบัภูมภิาคหรอืระดบัชาตหิรอืระดบันานาชาติ ตามสตูร 

 จ านวนผลงานหรอืโครงการทีไ่ดร้บัรางวลัทัง้ในระดบัจงัหวดัหรอืระดบัภูมภิาค 
หรอืระดบัชาตหิรอืระดบันานาชาติ 

 

x 100 

จ านวนผลงานหรอืโครงการทัง้หมด 

 
2. แปลงค่ารอ้ยละทีค่ านวณไดใ้นขอ้ 1 เทยีบกบัคะแนนเตม็ 5 

 

คะแนนทีไ่ด ้ = 

รอ้ยละของผลงานหรอืโครงการทีไ่ดร้บัรางวลัทัง้ในระดบัจงัหวดัหรอื 
ระดบัภูมภิาคหรอืระดบัชาตหิรอืระดบันานาชาต ิ x 5 

รอ้ยละ 20 
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ผลการด าเนินงาน 
 ผลการด าเนินงานในปี 2562 พบว่านักศึกษามหาวทิยาลยักาฬสินธุ์ ได้รบัรางวลัใน
ระดบัจงัหวดั ในโครงการสง่เสรมิการเรยีนรูม้รดกภูมปัิญญาทางวฒันธรรมจงัหวดักาฬสนิธุ ์ทีจ่ดั
ขึน้ในวนัพุธที ่29 เดอืนมกราคม  พ.ศ. 2563 ณ หอประชุมอเนกประสงค ์มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์ 
พื้นที่ในเมอืง โดยคณะศึกษาศาสตร์และนวตักรรมได้รบัรางวลัชนะเลศิการแข่งขนัสรภญัญะ 
ส่วนคณะศลิปศาสตร์ได้รบัรางวลัชนะเลศิการแข่งขนัท าขนมจากข้าวเหนียวเขาวง ส่วนคณะ
บรหิารศาสตรไ์ดร้บัรางวลัชมเชยการแขง่ขนัท าขนมจากขา้วเหนียวเขาวง และคณะวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยไีดร้บัรางวลัชนะเลศิการแขง่ขนัรอ้งเพลงลูกทุ่ง รายละเอยีดดงัน้ี 

ผลการแข่งขนักจิกรรมทางวฒันธรรมท้องถิน่ภายใต้โครงการส่งเสรมิการเรยีนรู้มรดก
ภูมปัิญญาทางวฒันธรรมจงัหวดักาฬสนิธุ์ วนัพุธที ่29 เดอืนมกราคม พ.ศ. 2563 ณ หอประชุม
อเนกประสงค ์มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ ์พืน้ทีใ่นเมอืง  
  1. การแข่งขนัสรภญัญะ ได้ 3 รางวลั ได้แก่ 

รางวลัชนะเลศิ      นางสาวสุพนิดา  โยธาศร ี   
       นางสาวรชันีกรณ์. ชยัพรม   
       นางสาวสุภาพร ปะละทงั  

คณะศกึษาศาสตรแ์ละนวตักรรมการศกึษา 
รางวลัรองชนะเลศิอนัดบั ๒  นางสาวอจัฉภรณ์ เจรญิสุข 

     นางสาววสุธธีดิา  สุพร 
     นางสาวชฎาวรรณ พหลเทพ  
  คณะศกึษาศาสตรแ์ละนวตักรรมการศกึษา 

  รางวลัชมเชย    นายวศิรุต  ปองได ้  
นายสถาพร  หาศริ ิ  
นายวรีะศกัดิ ์ พรมพนัห่าว

 คณะศลิปศาสตร ์
 
  2. การแข่งขนัประดิษฐ์ธงุ ได้ 1 รางวลั คือ 
  รางวลัชมเชย    นางสาวสุวภิา  ผลพลู  
      นางสาวปนดัดา ทรพัยพ์งษ์ 
      นางสาวจติรสนิี สมิสา   
      คณะศลิปศาสตร ์
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  3. การแข่งขนัท าขนมจากข้าวเหนียวเขาวง ได้ 5 รางวลั ได้แก่ 
  รางวลัชนะเลศิ      นายพนัธนิ  พฒันา  
      นางสาวเปมกิา ชะตะวงศ์ 
      นางสาวรตันาพร ศรวีงศแ์สง  
      คณะเทคโนโลยกีารเกษตร 
  รางวลัรองชนะเลศิอนัดบั 1  นางสาวศริลิกัษณ์  สมภาร 
      นางสาววจิติรา ณะตะวนั  
      นางสาวอญัชล ีภารสะอาด  
      คณะเทคโนโลยกีารเกษตร 

รางวลัรองชนะเลศิอนัดบั 2  นางสาวทพิยว์มิล  ชณิะว ิ
      นางสาวธรีารตัตา นาสมตรอง 
      นางสาวเจนจริา ภูวจิติร   
      คณะศลิปศาสตร ์
   รางวลัชมเชย     นายรณชยั  โนนทงิ    
      นายวรีะชยั มลูอนิทร์    

คณะบรหิารศาสตร ์
รางวลัชมเชย    นางสาวนนัทยิา  อุดรศร ี 

      นายนฤเบศร ์บุญบรรลุ  
      นายสมพาณิชย ์ศรปีระจกั  
      คณะเทคโนโลยกีารเกษตร 
 

4. การแข่งขนัร้องเพลงลูกทุ่ง ได้ 3 รางวลั ได้แก่ 
  รางวลัรองชนะเลศิอนัดบั 1  นางสาวกนกวรรณ  นนัทรพัย ์  

คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยสีุขภาพ 
  รางวลัชมเชย     นางสาววราภรณ์  มลูสนาม   

คณะศลิปศาสตร ์ 
   รางวลัชมเชย    นางสาวสุพตัรา ลาจอ้ย   

คณะบรหิารศาสตร ์
 

5. การแข่งขนัเด่ียวพิณ ได้ 2 รางวลั ได้แก่ 
  รางวลัรองชนะเลศิอนัดบั 2  นายไชยา  วะละค า   

คณะเทคโนโลยกีารเกษตร 
   รางวลัชมเชย     นายนเรศ  ปรุงเรณู   

คณะศลิปศาสตร ์
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ท่ี คณะ 
จ านวนผลงานหรือ 

โครงการท่ีได้รบัรางวลัฯ 

1 คณะศลิปศาสตร์ 3 

2 คณะบรหิารศาสตร ์ 1 

3 คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยสีุขภาพ 1 

4 คณะศกึษาศาสตรแ์ละนวตักรรม การศกึษา 1 

5 คณะเทคโนโลยกีารเกษตร 1 

6 คณะวศิวกรรมศาสตรแ์ละเทคโนโลยอีุตสาหกรรม - 

7 ส านกังานอธกิารบด ี 1 

จ านวนหน่วยงานทัง้หมด  7 

รวมจ านวนผลงานหรอืโครงการทีไ่ดร้บัรางวลัฯ 8 

ค่ารอ้ยละของจ านวนผลงานหรอืโครงการทีไ่ดร้บัรางวลัฯ 100 

หมายเหตุ : โครงการท านุบ ารุงศลิปวฒันธรรมและความเป็นไทยทีอ่ยู่ในแผนปฏบิตัริาชการ
ประจ าปี 
 
ผลการประเมินตนเอง 

ผลการประเมิน 
ปีท่ีแล้ว 

เป้าหมาย คะแนนประเมินตนเอง 
บรรลุเป้าหมาย 

 (✓,✗) 

เป้าหมาย 
ปีถดัไป 

1.92 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน ✓ 5 คะแนน 

 
รายการหลกัฐาน 

หมายเลข รายการหลกัฐาน 

มกส.4.2-1-1 รายงานผลการด าเนินงานโครงการส่งเสรมิการเรยีนรูม้รดกภูมปัิญญาทาง
วฒันธรรมจงัหวดักาฬสนิธุ์ 

มกส.4.2-2-2 แผนท านุบ ารุงศลิปวฒันธรรม ประจ าปีการศกึษา 2562 

 

https://dsa.ksu.ac.th/managefiles/file/1598596804_%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%a1%e0%b8%a3%e0%b8%94%e0%b8%81%e0%b8%a0%e0%b8%b9%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%9b%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%8d%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%92%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%ac%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b8%b8%e0%b9%8c2563.pdf
https://dsa.ksu.ac.th/managefiles/file/1598582434_%e0%b9%81%e0%b8%9c%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b8%9a%e0%b8%b3%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%87%e0%b8%a8%e0%b8%b4%e0%b8%a5%e0%b8%9b%e0%b8%b0%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%92%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b9%87%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%9b%e0%b8%81%e0%b8%a862.pdf
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ผู้รบัผิดชอบ 

ผู้ก ากบัดแูลตวับ่งช้ี : 
1. รองอธกิารบดดีา้นกจิการนกัศกึษา 
2. ผูอ้ านวยการกองกจิการนกัศกึษา 

ผู้จดัเกบ็รวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน : 
1. นายเดชา บุ่งอุทุม 
2. นายวทิธวฒัน์ ฤทธิร์ุ่ง 
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มำตรฐำนท่ี 5 กำรบริหำรจดักำร 
 สถาบนัอุดมศกึษาต้องให้ความส าคญักบัการบรหิารจดัการโดยมสีภามหาวทิยาลยัท า
หน้าที่ในการก ากบัดูแลการท างานของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ มหาวทิยาลยัจะต้อง
บรหิารจดัการด้านต่างๆให้มคีุณภาพ เช่น ทรพัยากรบุคคล ระบบฐานขอ้มูล การบรหิารความ
เสีย่ง การบรหิารทรพัยากรทัง้หมด ฯลฯ เพื่อสมัฤทธผิลตามเป้าหมายทีก่ าหนดไว ้โดยใชห้ลกั
ธรรมาภบิาล (Good Governance) 
 
ตวับ่งช้ี จ ำนวน 6 ตวับ่งช้ี คือ 
ตวับ่งชีท้ี ่5.1 จ านวนหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนควบคู่กับการท างาน 

( Work– Integrated Learning: WIL) ห รื อ ร ะ บ บ ส ห กิ จ ศึ ก ษ า              
(Co-operative Education: Co-op)  (ตวับ่งชีใ้หม่) 

ตวับ่งชีท้ี ่5.2 อาจารยป์ระจ าทีม่คีุณวุฒปิรญิญาเอก (สกอ.ที ่1.2) 
ตวับ่งชีท้ี ่5.3  อาจารยป์ระจ าทีด่ ารงต าแหน่งทางวชิาการ (สกอ.ที ่1.3)  
ตวับ่งชีท้ี ่5.4  การบรหิารของสถาบนัเพือ่การก ากบัตดิตามผลลพัธต์ามพนัธก์ลุ่ม

สถาบนัและเอกลกัษณ์ของสถาบนั (สกอ.ที ่5.1 ขอ้ 1 - 6) 
ตวับ่งชีท้ี ่5.5 ผลการบรหิารงานของคณะและหน่วยงานเทยีบเท่า (ตวับ่งชีใ้หม่) 
ตวับ่งชีท้ี ่5.6  ระบบก ากบัตดิตามการประกนัคุณภาพในระดบัอุดมศกึษา  

(ตวับ่งชีใ้หม่)   
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ตวับ่งช้ีท่ี 5.1 จ ำนวนหลักสูตรท่ีมีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนควบคู่กับกำร
ท ำงำน (Work–Integrated Learning: WIL) หรือระบบสหกิจศึกษำ 
(Co-operative Education: Co-op) 

                                (ตวับ่งชี้ใหม่) 

ชนิดของตวับ่งช้ี      ผลลพัธ์ 

กำรคิดรอบปี  ปีกำรศึกษำ 2562 

ค ำอธิบำยตวับ่งช้ี 
 การพฒันาหลักสูตรแบบบูรณาการการเรียน-การสอนควบคู่กับการท างาน Work–
Integrated Learning: WIL เป็นการจดัการศกึษาเชงิบูรณาการกบัการท างานซึ่งเป็นการเรยีนรู้
เชงิประสบการณ์ทีช่่วยใหน้ักศกึษามโีอกาสในการประยุกต์ความรูท้กัษะการท างาน และทกัษะ
เฉพาะที่ส ัมพันธ์กับวิชาชีพ ได้รู้จ ักชีวิตที่แท้จริงของการท างาน และพัฒนาทักษะที่สถาน
ประกอบการต้องการให้มอียู่ในตวับณัฑติ ดงันัน้มหาวทิยาลยัจงึจ าเป็นต้องให้ความส าคญักบั
การจดัการศกึษาเชงิบูรณาการกบัการท างาน (Work-integrated Learning, WIL) เพื่อเป็นการ
พฒันาสมรรถนะของบณัฑติของมหาวทิยาลัยกาฬสนิธุ์ให้มคีุณภาพและมคีุณลกัษณะทีต่รงกบั
ความตอ้งการของสถานประกอบการและสามารถแขง่ขนัไดใ้นระดบัสากล 

เกณฑ์กำรประเมิน 
ค่าร้อยละของจ านวนหลักสูตรที่บูรณาการการเรียน-การสอนควบคู่กับการท างาน 

Work–Integrated Learning: WIL หรอืระบบสหกจิศกึษา (Co-operative Education: Co-op) ที่
ก าหนดไวเ้ป็นคะแนนเตม็ 5 เท่ากบั รอ้ยละ 50 

 
สูตรกำรค ำนวณ 
1. ค านวณค่าร้อยละของจ านวนหลกัสูตรที่บูรณาการการเรยีน-การสอนควบคู่กบัการท างาน 
Work–Integrated Learning: WIL หรือระบบสหกิจศึกษา (Co-operative Education: Co-op) 
ตามสตูร 
 
 จ านวนหลกัสตูรทีบู่รณาการการเรยีน-การสอนควบคู่กบัการท างาน Work–

Integrated Learning: WIL หรอืระบบสหกจิศกึษา (Co-operative Education: 
Co-op)  x 100 

จ านวนหลกัสตูรทัง้หมด 
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2. แปลงค่ารอ้ยละทีค่ านวณไดใ้นขอ้ 1 เทยีบกบัคะแนนเตม็ 5 

 

คะแนนทีไ่ด ้= 

รอ้ยละจ านวนหลกัสตูรทีบู่รณาการการเรยีน-การสอนควบคูก่บัการท างาน 
Work–Integrated Learning: WIL หรอืระบบสหกจิศกึษา (Co-operative 

Education: Co-op)    x 5 

 รอ้ยละ 50 

 
ผลกำรด ำเนินงำน 
 มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์มหีลกัสูตรที่บูรณาการการเรยีน-การสอนควบคู่กบัการท างาน 
Work–Integrated Learning: WIL จ านวน 8 หลกัสูตร และหลกัสูตรที่มีระบบสหกจิศกึษา (Co-
operative Education: Co-op) จ านวน 18 หลกัสูตร ทัง้นี้มหาวทิยาลยัได้ท าบนัทกึตกลงความ
ร่วมมอืกบัผูป้ระกอบการในการร่วมกนัจดัท าหลกัสูตรการเรยีนการสอน และส่งเสรมิสนับสนุน
การจดัการศกึษา เช่น หลกัสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวชิาการจดัการธุรกิจค้าปลีก คณะ
บรหิารศาสตร ์ ร่วมกบั บรษิทั ซพี ีออลล ์จ ากดั (มหาชน) เป็นตน้ โดยหลกัสตูรหลกัสตูรทีม่กีาร
จดัการเรยีนการสอนควบคู่กบัการท างาน และหลกัสตูรทีม่รีะบบสหกจิศกึษามดีงันี้ 
 

คณะ หลกัสูตร 

Work–
Integrated 
Learning: 

WIL 

Co-
operative 

Education: 
Co-op 

เทคโนโลยกีารเกษตร          
จ านวน 7 หลกัสตูร 

1. หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิา
นวตักรรมเกษตร (หลกัสตูรใหม ่พ.ศ. 2562)  

✓  

2. หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติสาขาวชิาสตัว
ศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2558) 

 ✓ 

 3. หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิา
ประมง (หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2558) 

 ✓ 

 4. หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิา
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร 
(หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2558) 

 ✓ 
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คณะ หลกัสูตร 

Work–
Integrated 
Learning: 

WIL 

Co-
operative 

Education: 
Co-op 

เทคโนโลยกีารเกษตร          
จ านวน  7 หลักสูตร 
(ต่อ) 

5. หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิา
เทคนิคการสตัวแพทย ์(หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 
2558) 

 ✓ 

6. หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิา
เทคโนโลยชีวีภาพทางการเกษตร (หลกัสตูร
ปรบัปรุง พ.ศ. 2562) 

 ✓ 

7. หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ เทคโนโลยี
การอาหาร (หลกัสตูรใหม่ พ.ศ. 2562) 
 

 ✓ 

คณะบรหิารศาสตร ์ 
จ านวน 5 หลกัสตูร 
 

8. หลกัสตูรบรหิารธุรกจิบณัฑติ สาขาวชิาการ
จดัการ (หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2558) 

 ✓ 

9. หลกัสตูรบรหิารธุรกจิบณัฑติ สาขาวชิา
การตลาด (หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2558) 

 ✓ 

10. หลกัสตูรบรหิารธุรกจิบณัฑติ สาขาวชิา
การจดัการธุรกจิคา้ปลกี (หลกัสตูรปรบัปรุง 
พ.ศ. 2558) 
 

✓  

11. หลกัสตูรบรหิารธุรกจิบณัฑติ สาขาวชิา
ระบบสารสนเทศทางคอมพวิเตอร ์(หลกัสตูร
ปรบัปรุงพ.ศ. 2558) 
 

 ✓ 

12. หลกัสตูรบญัชบีณัฑติ (หลกัสตูรปรบัปรุง 
พ.ศ. 2558) 
 

 ✓ 
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คณะ หลกัสูตร 

Work–
Integrated 
Learning: 

WIL 

Co-
operative 

Education: 
Co-op 

คณะวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยสีุขภาพ 
จ านวน 1 หลกัสตูร 

13. หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิา
เทคโนโลยสีารสนเทศและดจิทิลั (หลกัสตูร
ปรบัปรุง พ.ศ. 2561)  

 ✓ 

คณะวศิวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม     
จ านวน 5 หลกัสตูร 

14. หลกัสตูรวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ 
สาขาวชิาวศิวกรรมเครื่องกล (หลกัสตูร
ปรบัปรุง พ.ศ. 2562) 

 ✓ 

15. หลกัสตูรวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ 
สาขาวชิาวศิวกรรมโลจสิตกิส ์(หลกัสตูร
ปรบัปรุง พ.ศ. 2560) 

 ✓ 

16. หลกัสตูรวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ 
สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพวิเตอรแ์ละระบบ
อตัโนมตั ิ(หลกัสตูรใหม่ พ.ศ. 2562) 

 ✓ 

17. หลกัสตูรสถาปัตยกรรมบณัฑติ สาขาวชิา
การออกแบบอุตสาหกรรม (หลกัสตูรปรบัปรุง 
พ.ศ. 2561) 

 ✓ 

18. หลกัสตูรวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ 
สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการและระบบ
อตัโนมตั ิ(หลกัสตูรใหม่ พ.ศ. 2562) 

 ✓ 

คณะศลิปศาสตร ์ 
จ านวน 2 หลกัสตูร 

19. หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ 
สาขาวชิาการท่องเทีย่ว (หลกัสตูรปรบัปรุง 
พ.ศ. 2558) 

 ✓ 

20. หลกัสตูรนิเทศศาสตรบณัฑติ 
สาขาวชิานิเทศศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 
2560) 
 

 ✓ 
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คณะ หลกัสูตร 

Work–
Integrated 
Learning: 

WIL 

Co-
operative 

Education: 
Co-op 

คณะศกึษาศาสตร์
และนวตักรรม
การศกึษา จ านวน 6 
หลกัสตูร 

21. ครุศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาการศกึษา
ปฐมวยั (หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2562) 

✓  

22. ครุศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาคอมพวิเตอร ์
(หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2562) 

✓  

23. ครุศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์
ทัว่ไป (หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2562) 

✓  

24. ครุศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาคณิตศาสตร์
(หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2562) 

✓  

25. ครุศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาภาษาไทย 
(หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2562) 

✓  

26. ครุศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาภาษาองักฤษ 
(หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2562) 

✓  

จ านวนหลกัสตูรทีบู่รณาการการเรยีน-การสอนควบคู่กบัการท างาน 
Work–Integrated Learning: WIL หรอืระบบสหกจิศกึษา (Co-
operative Education: Co-op) 

26 

จ านวนหลกัสตูรทัง้หมด 49 

รอ้ยละของจ านวนหลกัสตูรทีบู่รณาการการเรยีน-การสอนควบคู่กบั
การท างาน Work–Integrated Learning: WIL หรอืระบบสหกจิศกึษา 
(Co-operative Education: Co-op) 

(26/49) x 100 = 53.06 

 

คะแนนทีไ่ด ้= 
53.06  

  x 5 = 5.306  
 50 
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ผลกำรประเมินตนเอง 

ผลกำรประเมิน 
ปีท่ีแล้ว 

เป้ำหมำย 
 

คะแนนประเมินตนเอง 
 

บรรลุ
เป้ำหมำย 
 (,) 

เป้ำหมำย 
ปีถดัไป 

- 4 คะแนน 5 คะแนน ✓ 4 คะแนน 
 
รำยกำรหลกัฐำน 

หมำยเลข รำยกำรหลกัฐำน 
มกส. 5.1-1-1 มคอ. 2 หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิานวตักรรมเกษตร 

(หลกัสตูรใหม่ พ.ศ. 2562)  

มกส. 5.1-1-2 มคอ. 2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาสัตวศาสตร์  (หลักสูตร

ปรบัปรุง พ.ศ. 2558) 

มกส. 5.1-1-3 มคอ. 2 หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาประมง (หลกัสูตรปรบัปรุง 

พ.ศ. 2558) 

มกส. 5.1-1-4 มคอ. 2 หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยกีารอาหาร (หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2558) 

มกส. 5.1-1-5 มคอ. 2 หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาเทคนิคการสตัวแพทย ์
(หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2558) 

มกส. 5.1-1-6 มคอ. 2 หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาเทคโนโลยชีวีภาพทาง
การเกษตร (หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2562) 

มกส. 5.1-1-7 มคอ. 2 หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ เทคโนโลยกีารอาหาร (หลกัสตูรใหม่ 
พ.ศ. 2562) 

มกส. 5.1-1-8 มคอ. 2 หลกัสตูรบรหิารธุรกจิบณัฑติ สาขาวชิาการจดัการ (หลกัสตูร
ปรบัปรุง พ.ศ. 2558) 

มกส. 5.1-1-9 มคอ. 2 หลกัสตูรบรหิารธุรกจิบณัฑติ สาขาวชิาการตลาด (หลกัสตูร
ปรบัปรุง พ.ศ. 2558) 

มกส. 5.1-1-10 มคอ. 2 หลกัสตูรบรหิารธุรกจิบณัฑติ สาขาวชิาการจดัการธุรกจิคา้ปลกี 
(หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2558) 

มกส. 5.1-1-11 มคอ. 2 หลกัสตูรบรหิารธุรกจิบณัฑติ สาขาวชิาระบบสารสนเทศทาง
คอมพวิเตอร ์(หลกัสตูรปรบัปรุงพ.ศ. 2558) 

มกส. 5.1-1-12 มคอ. 2 หลกัสตูรบญัชบีณัฑติ (หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2558) 

https://drive.google.com/drive/folders/1xndbh52sYdGtYqZ9UbhrKl0vEM7SmMP8?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1xndbh52sYdGtYqZ9UbhrKl0vEM7SmMP8?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1xndbh52sYdGtYqZ9UbhrKl0vEM7SmMP8?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1xndbh52sYdGtYqZ9UbhrKl0vEM7SmMP8?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1xndbh52sYdGtYqZ9UbhrKl0vEM7SmMP8?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1xndbh52sYdGtYqZ9UbhrKl0vEM7SmMP8?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1xndbh52sYdGtYqZ9UbhrKl0vEM7SmMP8?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1xndbh52sYdGtYqZ9UbhrKl0vEM7SmMP8?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1xndbh52sYdGtYqZ9UbhrKl0vEM7SmMP8?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1xndbh52sYdGtYqZ9UbhrKl0vEM7SmMP8?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1xndbh52sYdGtYqZ9UbhrKl0vEM7SmMP8?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1xndbh52sYdGtYqZ9UbhrKl0vEM7SmMP8?usp=sharing
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หมำยเลข รำยกำรหลกัฐำน 
มกส. 5.1-1-13 มคอ. 2 หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศและ

ดจิทิลั (หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2561)  
มกส. 5.1-1-14 มคอ. 2 หลกัสตูรวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาวศิวกรรมเครื่องกล 

(หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2562) 
มกส. 5.1-1-15 มคอ. 2 หลกัสตูรวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาวศิวกรรมโลจสิตกิส ์

(หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2560) 
มกส. 5.1-1-16 มคอ. 2 หลกัสตูรวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพวิเตอร์

และระบบอตัโนมตั ิ(หลกัสตูรใหม ่พ.ศ. 2562) 
มกส. 5.1-1-17 มคอ. 2 หลกัสตูรสถาปัตยกรรมบณัฑติ สาขาวชิาการออกแบบ

อุตสาหกรรม (หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2561) 
มกส. 5.1-1-18 มคอ. 2 หลกัสตูรวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ

และระบบอตัโนมตั ิ(หลกัสตูรใหม ่พ.ศ. 2562) 
มกส. 5.1-1-19 มคอ. 2 หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ 

สาขาวชิาการท่องเทีย่ว (หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2558) 
มกส. 5.1-1-20 มคอ. 2 หลกัสตูรนิเทศศาสตรบณัฑติ 

สาขาวชิานิเทศศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2560) 
มกส. 5.1-1-21 มคอ. 2 ครุศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาการศกึษาปฐมวยั (หลกัสตูรปรบัปรุง 

พ.ศ. 2562) 
มกส. 5.1-1-22 มคอ. 2 ครุศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาคอมพวิเตอร ์(หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 

2562) 
มกส. 5.1-1-23 มคอ. 2 ครุศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาวทิยาศาสตรท์ัว่ไป (หลกัสตูรปรบัปรุง 

พ.ศ. 2562) 
มกส. 5.1-1-24 มคอ. 2 ครุศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาคณิตศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 

2562) 
มกส. 5.1-1-25 มคอ. 2 ครุศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาภาษาไทย (หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 

2562) 
มกส. 5.1-1-26 มคอ. 2 ครุศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาภาษาองักฤษ (หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 

2562) 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1xndbh52sYdGtYqZ9UbhrKl0vEM7SmMP8?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1xndbh52sYdGtYqZ9UbhrKl0vEM7SmMP8?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1xndbh52sYdGtYqZ9UbhrKl0vEM7SmMP8?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1xndbh52sYdGtYqZ9UbhrKl0vEM7SmMP8?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1xndbh52sYdGtYqZ9UbhrKl0vEM7SmMP8?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1xndbh52sYdGtYqZ9UbhrKl0vEM7SmMP8?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1xndbh52sYdGtYqZ9UbhrKl0vEM7SmMP8?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1xndbh52sYdGtYqZ9UbhrKl0vEM7SmMP8?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1xndbh52sYdGtYqZ9UbhrKl0vEM7SmMP8?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1xndbh52sYdGtYqZ9UbhrKl0vEM7SmMP8?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1xndbh52sYdGtYqZ9UbhrKl0vEM7SmMP8?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1xndbh52sYdGtYqZ9UbhrKl0vEM7SmMP8?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1xndbh52sYdGtYqZ9UbhrKl0vEM7SmMP8?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1xndbh52sYdGtYqZ9UbhrKl0vEM7SmMP8?usp=sharing
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ผู้รบัผิดชอบ 
ผู้ก ำกบัดแูลตวับ่งช้ี : 
1. รองอธกิารบดดีา้นวชิาการ การวจิยั การ
บรกิารวชิาการ และการประกนัคุณภาพ และ
มาตรฐานการศกึษา 
2. ผูอ้ านวยการส านกัสง่เสรมิวชิาการและงาน
ทะเบยีน 

ผู้จดัเกบ็รวบรวมข้อมูล/รำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำน : 
   1. นางสาวสุพตัรา บุไธสง 
   2. นางธรีารสัม ์ผลไชย 
   3. นางปุณญณุช จนัทรส์มุด 
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ตวับ่งช้ีท่ี 5.2  อาจารย์ประจ าท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก (ตัวบ่งชี้ของสกอ.ที ่ 1.2 
ระดบัสถาบนั) 

ชนิดของตวับ่งช้ี  ปัจจยัน าเขา้   

การคิดรอบปี  ปีการศกึษา 

ค าอธิบายตวับ่งช้ี  
การศกึษาระดบัอุดมศกึษาถอืเป็นการศกึษาระดบัสูงสุดที่ต้องการบุคลากรที่มคีวามรู้ 

ความสามารถและความลุ่มลึกทางวชิาการ เพื่อปฏิบตัิพนัธกิจส าคญัของสถาบนัในการผลิต
บณัฑติ ศกึษาวจิยัเพื่อการตดิตามความก้าวหน้าทางวชิาการและการพฒันาองคค์วามรู ้ดงันั ้น 
สถาบนัจงึควรมอีาจารยท์ีม่รีะดบัคุณวุฒทิางการศกึษาทีต่รงหรอืสมัพนัธ์กบัหลกัสูตรทีเ่ปิดสอน
ในสดัสว่นทีเ่หมาะสมกบัพนัธกจิหรอืจุดเน้นของหลกัสตูร  

เกณฑก์ารประเมิน  
แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบนัที่มคีุณวุฒปิรญิญาเอก เป็นคะแนนระหว่าง    

0 – 5 
เกณฑเ์ฉพาะสถาบนักลุ่ม ข และ ค 2   

ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มคีุณวุฒปิรญิญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 
รอ้ยละ 40 ขึน้ไป 

สูตรการค านวณ   
1. ค านวณค่ารอ้ยละของอาจารยป์ระจ าสถาบนัทีม่วีุฒปิรญิญาเอกตามสตูร 

 จ านวนอาจารยป์ระจ าสถาบนัทีม่คีุณวุฒปิรญิญาเอก  
x 100 

จ านวนอาจารยป์ระจ าสถาบนัทัง้หมด 

 
2. แปลงค่ารอ้ยละทีค่ านวณไดใ้นขอ้1เทยีบกบัคะแนนเตม็ 5 

คะแนนทีไ่ด ้= 
 รอ้ยละของอาจารยป์ระจ าสถาบนัทีม่คีุณวุฒปิรญิญาเอก 

 x 5 
40 

 
หมายเหต ุ

1. คุณวุฒปิรญิญาเอกพจิารณาจากระดบัคุณวุฒทิีไ่ดร้บัหรอืเทยีบเท่าตามหลกัเกณฑ์การพจิารณา
คุณวุฒขิองกระทรวงศกึษาธกิาร กรณีทีม่กีารปรบัวุฒกิารศกึษาใหม้หีลกัฐานการส าเรจ็การศกึษาภายในรอบ
ปีการศกึษานัน้ ทัง้นี้อาจใชคุ้ณวุฒอิื่นเทยีบเท่าคุณวุฒปิรญิญาเอกได ้ส าหรบักรณีที่บางสาขาวชิาชพีมคีุณวุฒิ
อื่นทีเ่หมาะสมกว่า และตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการการอุดมศกึษา 
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2. การนับจ านวนอาจารยป์ระจ า ใหน้ับตามปีการศกึษาและนับทัง้ทีป่ฏบิตังิานจรงิและลาศกึษาตอ่ใน
กรณีที่มีอาจารย์บรรจุใหม่ให้ค านวณตามเกณฑ์อาจารย์ประจ าที่ระบุในค าชี้แจงเกี่ยวกับการนับจ านวน
อาจารยป์ระจ าและนักวจิยั 
 
ผลการด าเนินงาน 
 ปีการศกึษา 2562 มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์ มอีาจารย์ประจ าทัง้หมด (รวมลาศกึษาต่อ) 
จ านวน 299 คน โดยอาจารย์ประจ าที่มคีุณวุฒปิรญิญาเอก จ านวน 110 คน เมื่อพจิารณาราย
คณะพบว่า คณะเทคโนโลยกีารเกษตรมจี านวนอาจารย์ระดบัปรญิญาเอกมากที่สุด (34 คน) 
รองลงมาคอืคณะวทิยาศาสตร์ฯ (25 คน) และอกี 4 คณะ มจี านวนอาจารย์ระดบัปรญิญาเอก
ใกลเ้คยีงกนัระหว่าง 10-15 คน ดงัเเสดงในตาราง  
 
ตารางแสดงจ านวนอาจารยป์ระจ าท่ีมีคณุวฒิุปริญญาเอก ประจ าปีการศึกษา 2562 

หน่วยงาน ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี รวม 

คณะเทคโนโลยกีารเกษตร 34 19 2 55 

คณะบรหิารศาสตร ์ 11 34 0 45 

คณะวศิวกรรมศาสตรฯ์ 13 39 0 52 

คณะศลิปศาสตร ์ 12 42 1 55 

คณะศกึษาศาสตรฯ์ 15 32 0 47 

คณะวทิยาศาสตรฯ์ 25 21 0 46 

ผลรวมทัง้หมด 110 186 3 299 

ค่าร้อยละ 36.79 62.21 1.00  

ค่าร้อยละของอาจารยป์ระจ าคณะท่ีมีคณุวฒิุปริญญาเอก  36.79 

คะแนนท่ีได้ 4.60 

หมายเหต ุ(ขรก.) คอื ขา้ราชการ (พม.) คอื พนกังานมหาวทิยาลยั (ลจ.) คอื ลูกจา้งชัว่คราว 
 
 
 
 
 



134 
 

  
 

ผลการประเมินตนเอง 

ผลการประเมิน 
ปีท่ีแล้ว 

เป้าหมาย คะแนนประเมินตนเอง 
บรรลุเป้าหมาย 

(✓,✗) 

เป้าหมาย 
ปีถดัไป 

4.50 คะแนน 4 คะแนน 4.60 คะแนน ✓ 5 คะแนน 

 
รายการหลกัฐาน 

หมายเลข รายการหลกัฐาน 

มกส. 5.2-1-1 แ บ บ ร า ย ง า น อ า จ า ร ย์ ป ร ะ จ า ค ณ ะ ที่ มี คุ ณ วุ ฒิ ป ริ ญ ญ า เ อ ก 
มหาวทิยาลยักาฬสนิธุปี์การศกึษา 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1zsJ8qLty2D5kEj6YcwIid3J68b_IKaYm/view?usp=sharing


135 
 

  
 

ตวับ่งช้ีท่ี 5.3   อาจารยป์ระจ าท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

ชนิดของตวับ่งช้ี  ปัจจยัน าเขา้  

การคิดรอบปี  ปีการศกึษา  

ค าอธิบายตวับ่งช้ี  
สถาบนัอุดมศกึษาถอืเป็นขุมปัญญาของประเทศ และมคีวามรบัผดิชอบทีจ่ะตอ้งสง่เสรมิ

ใหอ้าจารยใ์นสถาบนัท าการศกึษาวจิยัเพือ่แสวงหาและพฒันาองคค์วามรูใ้นศาสตรส์าขาวชิาต่าง 
ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อน าไปใช้ในการเรยีนการสอน รวมทัง้การแก้ไขปัญหาและพฒันาประเทศ 
การด ารงต าแหน่งทางวชิาการเป็นสิง่สะทอ้นการปฏบิตังิานดงักล่าวของอาจารยต์ามพนัธกจิ 

เกณฑก์ารประเมิน   
  แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนระหว่าง        
0 – 5 
เกณฑเ์ฉพาะสถาบนักลุ่ม ข และ ค 2  
 ค่ าร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่ด า รงต าแหน่งผู้ช่ วยศาสตราจารย์  
รองศาสตราจารย ์และศาสตราจารยร์วมกนั ทีก่ าหนดใหเ้ป็นคะแนนเตม็ 5 = รอ้ยละ 60 ขึน้ไป  

สูตรการค านวณ   
 1. ค านวณค่ารอ้ยละของอาจารยป์ระจ าสถาบนัทีด่ ารงต าแหน่งทางวชิาการตามสตูร 

 จ านวนอาจารยป์ระจ าสถาบนัทีด่ ารงต าแหน่งทางวชิาการ 
 x 100 

จ านวนอาจารยป์ระจ าสถาบนัทัง้หมด 

  

 2. แปลงค่ารอ้ยละทีค่ านวณไดใ้นขอ้ 1 เทยีบกบัคะแนนเตม็ 5 

คะแนนทีไ่ด ้= 

 รอ้ยละของอาจารยป์ระจ าสถาบนัทีด่ ารงต าแหน่งทาง 
วชิาการ  x 5 

60 
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ผลการด าเนินงาน 
 ปีการศกึษา 2562 มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์ มอีาจารย์ประจ าทัง้หมด (รวมลาศกึษาต่อ) 
จ านวน 299 คน โดยอาจารยป์ระจ าทีด่ ารงต าแหน่งทางวชิาการ จ านวน 81 คน จ าแนกเป็นรอง
ศาสตราจารย ์4 คน ผูช้่วยศาสตราจารย ์75 คน หากเปรยีบเทยีบกบัปีการศกึษา 2561 ทีผ่่าน
มา มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์มกีารขบัเคลื่อนใหม้กีารขอก าหนดต าแหน่งทางวชิาการท าใหม้ผีู้ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้นถึง 33 คน คือจาก 48 คน ในปีการศึกษา 2561 เป็น 81 ในปี
การศกึษา 2562 ดงัเเสดงในตาราง 

รายการ 

จ านวน (คน) 

ปีการศึกษา 
2561 

ปีการศึกษา 
2562 

จ านวนอาจารยท์ีป่ฏบิตังิานจรงิ 302.5 296 

จ านวนอาจารยท์ีล่าศกึษาต่อ 9 3 

จ านวนอาจารยป์ระจ าทัง้หมด 311.5 299 

จ านวนอาจารยป์ระจ าทัง้หมดทีด่ ารงต าแหน่งอาจารย์ 263.5 215 

จ านวนอาจารยป์ระจ าทัง้หมดทีด่ ารงต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์ 43 77 

จ านวนอาจารยป์ระจ าทัง้หมดทีด่ ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 5 4 

จ านวนอาจารยป์ระจ าทัง้หมดทีด่ ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ 0 0 

จ านวนอาจารยป์ระจ าทัง้หมดทีด่ ารงต าแหน่งทางวชิาการ 48 81 

รอ้ยละของอาจารยป์ระจ าทีด่ ารงต าแหน่งทางวชิาการ 15.40 27.09 

 และเมื่อพิจารณารายคณะพบว่า คณะบริหารศาสตร์และคณะศิลปศาสตร์ มีจ านวน
อาจารยท์ีด่ ารงต าแหน่งทางวชิาการมากทีสุ่ด (16 คน) รองลงมาคอืคณะวทิยาศาสตรฯ์ (15 คน) 
คณะเทคโนโลยกีารเกษตร (14 คน) คณะศกึษาศาสตร์ฯ (10 คน) และคณะวศิวกรรมศาสตรฯ์ 
(8 คน) ตามล าดบั ดงัเเสดงในตาราง 

 

 



137 
 

  
 

ตารางแสดงจ านวนอาจารยป์ระจ าท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ประจ าปีการศึกษา 2562 

หน่วยงาน รองศาสตราจารย ์ ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย ์

อาจารย ์ รวมท่ีมีต าแหน่ง รวม 

คณะเทคโนโลยกีารเกษตร 1 13 41 14 55 

คณะบรหิารศาสตร ์ 0 16 29 16 45 

คณะวศิวกรรมศาสตรฯ์ 1 7 44 8 52 

คณะศลิปศาสตร ์ 2 14 39 16 55 

คณะศกึษาศาสตรฯ์ 0 10 37 10 47 

คณะวทิยาศาสตรฯ์ 0 15 31 15 46 

ผลรวมทัง้หมด 4 75 220 79 299 

ค่าร้อยละ 1.34 25.08 73.58 26.42  

ค่าร้อยละของอาจารยป์ระจ าคณะท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ   26.42 

คะแนนท่ีได้ 2.20 

 
ผลการประเมินตนเอง 

ผลการประเมิน 
ปีท่ีแล้ว 

เป้าหมาย คะแนนประเมินตนเอง 
บรรลุเป้าหมาย 

(✓,✗) 

เป้าหมาย 
ปีถดัไป 

1.28 คะแนน 4 คะแนน 2.26 คะแนน ✗ 4 คะแนน 

 
รายการหลกัฐาน 

หมายเลข รายการหลกัฐาน 

มกส. 5.3-1 แบบรายงานอาจารยป์ระจ าคณะทีด่ ารงต าแหน่งทางวชิาการมหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์ 
ปีการศกึษา 2562 

 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1-_JQx3lwMMG76S7C4zx6D_6M5t9YEUy7/view?usp=sharing
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ผู้รบัผิดชอบ 

ผู้ก ากบัดแูลตวับ่งช้ี : 
รองอธกิารบดดีา้นบรหิารและ 
พฒันาบุคลากร 
- ผูอ้ านวยการส านกังานอธกิารบด ี

ผู้จดัเกบ็รวบรวมข้อมูล/ รายงานผลการด าเนินงาน : 
นายสว่างวงศ ์หมายเทยีมกลาง 
นางสาวสุชาดา อุทยักลม 
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ตวับ่งช้ีท่ี 5.4  กำรบริหำรของสถำบนัเพื่อกำรก ำกบัติดตำมผลลพัธต์ำมพนัธก์ลุ่ม
สถำบนัและเอกลกัษณ์ของสถำบนั  

ชนิดของตวับ่งช้ี       กระบวนการ 

การคิดรอบปี ปีงบประมาณ (เกณฑข์อ้ที ่1,2,3 และ 6) ปีการศกึษา (เกณฑข์อ้ที ่4 
และ 5)  

ค าอธิบายตวับ่งช้ี  
 สถาบนัอุดมศกึษามพีนัธกจิหลกั คอื การเรยีนการสอน การวจิยั การบรกิารทางวชิาการ
แก่สงัคม และ  การท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม ในการด าเนินพนัธกิจหลกั สถาบนัอุดมศึกษา
จ าเป็นต้องมกีารจดัท าแผนเพื่อก าหนดทิศทางการพฒันาและการด าเนินงานของสถาบันให้
สอดคล้องกบัเป้าหมายและกลุ่มสถาบนัตลอดจนมกีารบริหารทัง้ด้านบุคลากร การเงนิ และ
ความเสีย่ง เพือ่สนบัสนุนการด าเนินงานตามพนัธกจิหลกัใหบ้รรลุตามเป้าหมายทีก่ าหนดไว้ 
 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มกีารด าเนินการ  
1 ขอ้ 

มกีารด าเนินการ 
2 ขอ้ 

มกีารด าเนินการ 
3 - 4 ขอ้ 

มกีารด าเนินการ 
5 ขอ้ 

มกีารด าเนินการ 
6 ขอ้ 

 

ผลการด าเนินงาน 

 1. พฒันาแผนกลยุทธ์จากผลการวเิคราะห์ SWOT กบัวสิยัทศัน์ของสถาบนั และพฒันา

ไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงนิและแผนปฏบิตักิารประจ าปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตวั

บ่งชีแ้ละเป้าหมายของแผนกลยุทธ ์

ผลกำรด ำเนินงำน 

 ในปีการศกึษา 2562 มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์ ไดม้กีารทบทวนแผนปฏบิตัริาชการ ระยะ 

5 ปี (พ.ศ. 2563-2565) โดยคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติราชการฯ อันประกอบด้วย

อธิการบดีเป็นประธาน คณะกรรมการประกอบด้วย รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี 

ผูอ้ านวยการ สภาคณาจารย ์นกัศกึษา ศษิยเ์ก่า ภาคเอกชน (มกส.5.4-1-1) ในวนัที ่9 ธนัวาคม 

2562 โดยทีป่ระชุมไดเ้สนอแนะว่าการท าแผนปฏบิตัริาชการต่องค านึงถงึประโยชน์ทีจ่ะเกดิต่อ

นกัศกึษาเป็นส าคญั เพราะมหาวทิยาลยักาฬสนิธุม์จุีดเน้นจากการวเิคราะห ์SWOT ทีส่อดคลอ้ง

กับวิสัยทัศน์ (เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นบนฐานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์  

http://www.plan.ksu.ac.th/wp-content/uploads/2020/08/มกส.5.4-1-1-คำสั่งแผนพัฒนามหาวิทยาลัย-63-67-5-ปี.pdf


140 
 

  
 

สงัคมศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรม อนัดบัหนึ่งของประเทศภายในปี ปี 2570) และอตัลกัษณ์

บณัฑติคอื “อดทน สูง้าน เชีย่วชาญวชิาชพี” ดงันัน้ในการมุ่งผลติบณัฑติทีม่คีุณภาพ และออกสู่

ตลาดแรงงาน ตอ้งจดัท าแผนทีส่นบัสนุนปัจจยัทีเ่อือ้ต่อนกัศกึษาต่อการเรยีนการ สอน เช่น การ

ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศทีท่นัสมยั การสอนเชงิรุก หมายถงึ ตอ้งใหน้กัศกึษาไดฝึ้กประสบการณ์

จรงิ (มกส.5.4-1-2) และได้มกีารน าแผนปฏิบตัิราชการดงักล่าวเข้าเสนอเพื่อพจิารณาในการ

ประชุมสภามหาวิทยาลับครัง้ที่ 11/2562 วนัที่ 16 ธันวาคม 2562 โดยสภามหาวิทยาลัยมี

ข้อเสนอแนะให้พจิารณาจุดแขง็ด้านเกษตรดงันัน้การวจิยัและการบรกิารวชิาการจึงควรเน้น

เกี่ยวกับการช่วยให้เกษตรสามารถท าการเกษตรได้อย่างทนัสมยัและเข้าถึงด้านการตลาด

สมยัใหม่ รวมถงึการลงพืน้ทีเ่พื่อศกึษาบรบิทของเกษตรการใหร้อบดา้นจงึจะสามารถช่วยเหลอื

ไดอ้ย่างมัน่คง มัง่คัง่ และยัง่ยนื  

 มหาวทิยาลยักาฬสนิธุไ์ดม้กีารน าแผนปฏบิตัริาชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563-2567) ไปสู่

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน  (มกส.5.4-1-3) ที่ประกอบด้วยนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย

กาฬสนิธุ์ดา้นการเงนิการคลงั ใหม้คีุณธรรมและโปร่งใน เพื่อเป็นมาตรฐานแนวทางปฏบิตัิและ

ค่านิยมส าหรบัผูบ้รหิารและบุคลากรทุกระดบั โดยมหาวทิยาลยัมเีกณฑก์ารจดัสรรงบประมาณ

ตามพนัธกจิและผลผลติของหน่วยงานต่างๆ จ าแนกเป็น งบประมาณแผ่นดนิและงบประมาณ

รายได ้โดยการก าหนดแนวปฏบิตัใินการเสนอของบประมาณทัง้ในสว่นงบประมาณรายจ่ายและ

รายไดใ้หค้ณะและสว่นงานต่าง ๆ ไดร้บัทราบโดยทัว่กนั ทัง้นี้ ใหทุ้กหน่วยงานมสีว่นร่วมในการ

เสนอของบประมาณโดยความเหน็ชอบจาก งานนโยบายและวางแผน  คณะกรรมการต่างๆของ

หน่วยงาน  และคณะกรรมการพิจารณาของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  เพื่อให้การจัดสรร

งบประมาณเป็นไปตามยุทธศาสตรแ์ละกฏหมายทีเ่กี่ยวขอ้ง และก าหนดใหม้กีารด าเนินการตาม

หลักเกณฑ์การบริหารงบประมาณเงินรายได้  การจัดหารายได้ ให้เป็นไปตามระเบียบ

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ว่าด้วยการบริหารงาน การเงิน การจดัหารายได้จากทรพัย์สินของ

มหาวิทยาลัย พ.ศ.2559 โดยมีคณะกรรมการที่ได้รบัการแต่งตัง้โดยสภามหาวิทยาลัยเป็น

ผู้บรหิารจดัการ และแนวทางการจดัการทรพัยากรด้านการเงนิ โดยในปีงบประมาณ 2563 ปี

การศกึษา 2562 มหาวทิยาลยัไดจ้ดัสรรงบประมาณให้กบัหน่วยงานต่างๆตามแผนงานประจ า

และแผนกลยุทธ์และผลผลติของหน่วยงาน โดยการแปลงแผนปฏบิตัริาชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 

2563-2567) เป็นแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 (มกส.5.4-1-4) ที่ผ่านการ

เห็นชอบของสภามหาวิทยาลยัในคราวการประชุมครัง้ที่  11/2562 วนัที่ 16 ธนัวาคม 2562 

มหาวทิยาลยัมกีารถ่ายทอดแผนปฏิบตัิราชการระยะ 5 ปี พ.ศ. 2563-2567 และแผนปฏิบตัิ

ราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปสู่การปฏิบตัิอย่างเป็นรูปธรรม ในพธิีลงนามค า

http://www.plan.ksu.ac.th/wp-content/uploads/2020/08/%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%AA.5.4-1-4-%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99-%E0%B8%AF.pdf
http://www.plan.ksu.ac.th/wp-content/uploads/2020/08/%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%AA.5.4-4-2-%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%932562-2565.pdf
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
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รบัรองการปฏบิตัริาชการตามแผนปฏบิตัริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้ไว้ในวนั

ศุกร ์ที1่0 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. ณ หอ้งประชุมลลีาวด ีชัน้ 2 ส านกังานอธกิารบด ี

มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ ์(มกส.5.4-1-5) มตีวับ่งชี ้ค่าเป้าหมายของตวับ่งชีเ้พือ่วดัความส าเรจ็ของ

แผนปฏบิตัิราชการระยะ 5 ปี พ.ศ. 2563-2567 และแผนปฏบิตัิราชการประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 โดยมคีู่มอืตวัชี้วดัตามแผนปฏบิตัิราชการประจ าปีเป็นแนวทางในการด าเนินงาน 

(มกส.5.4-1-6) 

 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตัวชี้ว ัดตาม

แผนปฏบิตัริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (มกส.5.4-1-7) เพื่อก ากบัตดิตามให้การ

ด าเนินงานตามแผนปฏบิตัริาชการบรรลุผลตามตวับ่งชีแ้ละเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ 

 

2. กำรก ำกบัติดตำมส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกคณะด ำเนินกำรวิเครำะห์ข้อมูลทำงกำรเงิน

ท่ีประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร  สัดส่วนค่ำใช้จ่ำยเพื่อพัฒนำ

นักศึกษำ อำจำรยบ์ุคลำกร กำรจดักำรเรียนกำรสอนอย่ำงต่อเน่ือง เพื่อวิเครำะห์ควำม

คุ้มค่ำของกำรบริหำรหลกัสูตร ประสิทธิภำพ ประสิทธิผลในกำรผลิตบณัฑิต และโอกำส

ในกำรแข่งขนั 

 ในปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  มีจัดท าการรายงานทางการเงิน

ประจ าเดอืนและรายงานการเงนิประจ าปีงบประมาณตามแผนปฏบิตัริาชการประจ าปี พ.ศ 2563 

(มกส.5.4-2-1) เสนอผู้บรหิารมหาวทิยาลยัและรายงานทางการเงนิต่อผู้บรหิารทุกเดอืนและมี

การน าขอ้มูลทางการเงนิไปใช้ในการวเิคราะห์ค่าใช้จ่ายและวเิคราะห์สถานะทางการเงนิ  เพื่อ

เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาการท างานตามแผนและตัดสินใจการใช้จ่ายเงิน  เพื่อให้ให้

มหาวทิยาลยัมสีถานะทางการเงนิที่มัน่คงอย่างต่อเน่ือง โดยมหาวทิยาลยัมกีารค านวณต้นทุน

ต่อหน่วยผลผลิตแยกเป็นรายหลกัสูตรรายคณะและมหาวทิยาลยัได้แจ้งข้อมูลดงักล่าวไปยงั

คณะให้น าข้อมูลดังกล่าวไปวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร  ประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขนั โดยในปีการศึกษา 2562 พบว่า

หลกัสูตรทีม่จี านวนนักศกึษาน้อยจะมตี้นทุนต่อหน่วยในการผลติสูง  ซึ่งการทีห่ลกัสูตรมตี้นทุน

สูงจะท าให้ประสทิธผิลและประสทิธภิาพ และโอกาสในการแข่งขนัมน้ีอย ดงันัน้มหาวทิยาลยั

ร่วมกบัหลกัสูตร/คณะจงึได้ระบุเรื่องจ านวนนักศกึษารบัเขา้เป็นความเสีย่งที่จะต้องด าเนินการ

เพื่อเพิม่รายรบัจากงบประมาณรายไดอ้นัเน่ืองมาจากค่าบ ารุงการศกึษา และในขณะเดยีวกนัก็

จะเป็นการลดตน้ทุนต่อหน่วยในแต่ละหลกัสตูร (มกส.5.4-2-2) 

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
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
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
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
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
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3. ด ำเนินงำนตำมแผนบริหำรควำมเส่ียง ท่ีเป็นผลจำกกำรวิเครำะห์และระบุปัจจยัเส่ียง

ท่ีเกิดจำกปัจจยัภำยนอก หรือปัจจยัท่ีไม่สำมำรถควบคุมได้ท่ีส่งผลต่อกำรด ำเนินงำน

ตำมพนัธกิจของสถำบนัและให้ระดบัควำมเส่ียงลดลงจำกเดิม 

ผลการด าเนินงาน 

ในปีงบประมาณ 2563 มหาวทิยาลัยได้จดัให้มกีารท าแผนบริหารความเสี่ยงและการ

ควบคุมภายใน เพื่อลดสาเหตุและโอกาสทีจ่ะเกดิความเสยีหาย ใหม้รีะดบัความเสีย่งและขนาด

ของความเสยีหาย ทีอ่าจเกดิขึน้ในอนาคตใหอ้ยู่ในระดบัทีย่อมรบัได้ ประเมนิได ้ควบคุมได ้และ

ตรวจสอบไดอ้ย่างเป็นระบบ โดยค านึงถงึการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏบิตัริาชการเป็นส าคญั 

ดงันี้ 

1. มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์ไดม้ปีระกาศมหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์ เรื่อง นโยบายบรหิารความ

เสีย่ง มวีตัถุประสงคเ์พื่อใหม้กีารบรหิารความเสีย่งทัง้องคก์รเป็นไปอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

เป็นมาตรฐานเดยีวกนั เพอืป้องกนัหรอืลดความเสีย่งอย่างต่อเนื่อง โดยใหค้รอบคลุมดา้นต่างๆ 

คอื ดา้นทรพัยากร การเงนิ สารสนเทศ อาคารสถานที่ ดา้นยุทธศาสตร์ ดา้นนโยบาย ดา้นการ

ปฏบิตังิานและดา้นเหตุการณ์ภายนอก (มกส.5.4-3-1)  

2. มหาวทิยาลยัแต่งตัง้คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง เพือ่ก ากบัดแูลความเพยีงพอของ

การบรหิารความเสี่ยง ก าหนดแนวทางการด าเนินบรหิารความเสี่ยง รวบรวม วเิคราะห์ ระบุ

ความเสี่ยงจดัท าแผนบรหิารความเสี่ยง (มกส.5.4-3-2) ท าหน้าที่ 1) วเิคราะห์และระบุปัจจยั

เสีย่งทีส่่งผลกระทบหรอือุปสรรคในการด าเนินงานที่จะบรรลุเป้าหมาย 2) รวบรวมขอ้มูลปัจจยั

เสีย่งประเมนิความเสีย่งและการจดัท าแผนบรหิารความเสีย่งและการควบคุมภายใน 3) ตดิตาม

และประเมนิผลการด าเนินงานตามแผนบรหิารความเสีย่งและควบคุมภายในโดยการรวบรวม 

พจิารณากลัน่กรอง และสรุปผลการประเมนิการบรหิารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 4) 

ประสานงานการประเมนิผลการบรหิารความเสี่ยงและการควบคุมภายในกบัหน่วยงานในสงักดั 

5) จัดท ารายงานการประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเสนอต่อ

คณะกรรมการอ านวยการ อธกิารบด ีและหน่วยงานภาครฐัทีเ่กีย่วขอ้ง 

3. ท าการวเิคราะห์และระบุปัจจยัเสี่ยง และจดัล าดบัความส าคญัของปัจจยัเสี่ยง เพื่อ

จดัท าแผนการบรหิารความเสีย่ง โดยพจิารณาจากเอกสาร ผลการด าเนินการตามเป้าหมายการ

ให้บรกิาร/ผลผลติ/โครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยคณะกรรมการบรหิารความ

เสี่ยงและการควบคุมภายใน ได้มกีารประชุมเมื่อวนัที่ 6 มกราคม 2563 (มกส.5.4-3-3) เพื่อ

พจิารณาปัจจยัเสีย่งตามทีห่น่วยงานภายในไดร้ะบุปัจจยัเสีย่งตามแบบฟอรม์ทีก่ าหนด ซึ่งคณะ

http://www.plan.ksu.ac.th/wp-content/uploads/2020/08/%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%AA.5.4-2-1-%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%87-59.pdf
http://www.plan.ksu.ac.th/wp-content/uploads/2020/08/%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%AA.5.4-3-1-%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%AF-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%93-2563.pdf
http://www.plan.ksu.ac.th/wp-content/uploads/2020/08/%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%AA.5.4-3-1-%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%AF-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%93-2563.pdf
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กรรมการฯได้พจิารณาและประเมนิผลกระทบและโอกาสของแต่ละปัจจยัเสี่ยง  โดยพจิารณา

ประเภทความเสีย่งในปัจจยัเสีย่งทีอ่ยู่ในระดบัสงู – สงูมาก  

4. จดัท าแผนบรหิารความเสีย่งและการควบคุมภายใน มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 (มกส.5.4-3-4) และน าแผนบริหารความเสี่ยงเข้าที่ประชุมสภา

มหาวทิยาลยัเพื่อขอความเหน็ชอบจากสภามหาวทิยาลยั ซึ่งไดร้บัความเหน็ชอบจากที่ประชุม

สภามหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์ ในคราวประชุมครัง้ที่ 1/2563 วนัที ่17 มกราคม 2563 (มกส.5.4-3-

5)  

     โดยในปีงบประมาณ 2563 มหาวทิยาลยักาฬสนิธุม์คีวามเสีย่ง รวมทัง้สิน้ 5 ประเภท

ความเสี่ยง จ านวน 8 ปัจจยัเสี่ยง จากทัง้หมด 62 ปัจจยัเสี่ยง ซึ่งมีปัจจยัเสี่ยงคงเหลือจาก

ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จ านวน 5 ปัจจัยเสี่ยง โดยพบว่าจ านวนการรับนักศึกษาต ่ากว่า

แผนการรบัเป็นความเสีย่งสงูสุด (25) ดงัต่อไปนี้ 

ประเภทควำม
เส่ียง/ควำมเส่ียง 

ปัจจยัเส่ียง 
กำรประเมินควำมเส่ียง 

หมำยเหตุ 
โอกำส 

ผล 
กระทบ 

ระดบั 
ควำมเส่ียง 

1. ควำมเส่ียงดำ้นทรพัยำกร (Financial Risk: F) 
1.1 ด้ำนกำรเงิน 
งบประมำณ 

1) จ านวนการรับนักศึกษาต ่า
กว่าแผนการรบั 

5 5 25 
(สงูมาก) 

ความเสีย่ง
คงเหลอื 
จากปี 62 

 2 )  ร า ย ได้ จ ากก า รบ ริห า ร
สินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยมี
แนวโน้มทีไ่ม่แน่นอน 

4 5 20 
(สงูมาก) 

ความเสีย่ง
คงเหลอื 
จากปี 62 

 3) ร าย ได้จ ากการวิจัย แล ะ
บริการวิชาการมีแนวโน้มที่
ลดลง 

2 3 6 
 (ปานกลาง) 

 

 4) กา รบ ริห า ร งบปร ะม าณ
รายจ่ายประจ าปี 

2 1 2 
 (ต ่า) 

 

 5) ได้รับงบประมาณเพื่อการ
บรหิารจดัการไม่เพยีงพอ 

1 1 1 
 (ต ่า) 

 

 6) ท รั พ ย า ก ร  ( ค น / เ งิ น /
เครื่องมือ/อุปกรณ์และสถานที่) 
อุปกรณ์พื้นฐาน โครงการที่มี
ความส าคัญและเห็นผลเ ป็น
รูปธรรม ที่ได้รับจัดสรรยังไม่
เพยีงพอ 

2 1 2 
 (ต ่า) 

 

http://www.plan.ksu.ac.th/wp-content/uploads/2020/08/%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%AA.5.4-3-1-%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%AF-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%93-2563.pdf
http://www.plan.ksu.ac.th/wp-content/uploads/2020/08/%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%AA.5.4-3-1-%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%AF-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%93-2563.pdf
http://www.plan.ksu.ac.th/wp-content/uploads/2020/08/%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%AA.5.4-3-1-%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%AF-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%93-2563.pdf
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ประเภทควำม
เส่ียง/ควำมเส่ียง 

ปัจจยัเส่ียง 
กำรประเมินควำมเส่ียง 

หมำยเหตุ 
โอกำส 

ผล 
กระทบ 

ระดบั 
ควำมเส่ียง 

 7) การควบคุมเอกสารทางการ
เงนิ ใบเสรจ็รบัเงนิ สญูหาย 

2 4 8 
 (ปานกลาง) 

 

 8) งบการเงินไม่ถูกต้องและไม่
เป็นประโยชน์ต่อการบรหิาร 

1 3 3 
 (ปานกลาง) 

 

 9) กระบวนการจัดเตรียมร่าง 
TOR ล่ า ช้ า  ไ ม่ ส า ม า ร ถ
ด าเนินการตามขัน้ตอนพสัดุ 

2 3 6 
 (ปานกลาง) 

 

 10) ห น่ ว ย ง า น ไ ม่ ด า เ นิ น
โครงการตามงานแผนงานราย
ไตรมาส 

2 2 4 
 (ปานกลาง) 

 

 11) ผู้รับจ้างไม่เซ็นสัญญาการ
จดัซื้อจดัจา้งตามเวลาทีก่ าหนด 

1 2 2 
 (ต ่า) 

 

 12) ผู้รบัจ้างไม่ส่งมอบครุภณัฑ์ 
หรอื ผูร้บัจา้งไม่ส่งงวดงานตาม
สญัญาจดัซื้อจดัจา้งทีก่ าหนด 

1 2 2 
 (ต ่า) 

 

1.2  ด้ำนระบบ
เ ท ค โ น โ ล ยี
สำรสนเทศ 

1) ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
ไม่เสถยีร 

1 3 3 
 (ปานกลาง) 

 

 2) ตั ว ก ร ะ จ า ย สั ญ ญ า ณ
อินเตอร์เน็ตไม่ครอบคลุมพื้นที่
ในการใชง้าน 

1 4 4 
 (ปานกลาง) 

 

 3) คอมพิวเตอร์/โปรเจคเตอร์
ส าหรับใช้ในการสอนเสียหาย 
ไม่สามารถใช้งานได้รวมถึง
ระบบออนไลน์ไม่เสถยีร 

1 2 2 
 (ต ่า) 

 

 4) สัญญาณอินเทอร์เน็ตของ
มหาวิทยาลัยที่สนับสนุนการ
เรียนการสอนยังไม่ครอบคลุม
ถงึหอ้งเรยีน 

1 2 2 
 (ต ่า) 

 

 5) ร ะบบสารสนเทศ ในการ
ท างานไม่เสถยีร เช่น Mail และ 
Web page สถาบนั  

1 2 2 
 (ต ่า) 

 

 6) การจดัหาเครื่องคอมพวิเตอร์
เ พื่ อ ก า ร ใ ช้ ง า น ร ะบบ ไม่ มี
ประสิทธิภาพ เสี่ยงข้อมูลทาง
การเงนิสญูหาย 

1 2 2 
 (ต ่า) 
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ประเภทควำม
เส่ียง/ควำมเส่ียง 

ปัจจยัเส่ียง 
กำรประเมินควำมเส่ียง 

หมำยเหตุ 
โอกำส 

ผล 
กระทบ 

ระดบั 
ควำมเส่ียง 

 7) มาตรการเก็บส ารองข้อมูล
และการป้องกนัเชงิบุกรุกขอ้มลู 

3 4 12 
(สงู) 

ความเสีย่ง
คงเหลอื 
จากปี 62 

1.3 ด้ำนอำคำร
สถำนท่ี 

1) อุ ป ก ร ณ์ เ ค รื่ อ ง มื อ ที่
เอื้ออ านวยด้านการเรียนการ
สอนไม่เพยีงพอ 

1 3 3 
 (ปานกลาง) 

 

 2) สภ าพขอ ง อุ ป ก ร ณ์ แ ล ะ
เครื่องมอืทีช่ ารุด   

1 3 3 
 (ปานกลาง) 

 

 3) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ใน
ห้องเรียนไม่พร้อมใช้งานและ
ข า ด แ ค ล น  เ ช่ น 
เครื่องปรับอากาศ เครื่องฉาย
สญัญาณภาพ เครื่องขยายเสยีง 
ล าโพง และไมคโ์ครโฟน เป็นตน้ 

1 1 1 
 (ต ่า) 

 

 4) เกิดเหตุการณ์ที่เป็นอันตรา
ต่อชวีติ ทรพัย์สนิของนักศกึษา
แ ล ะ บุ ค ล า ก ร  เ นื่ อ ง จ า ก
มหาวทิยาลยัเป็นพืน้ทีเ่ปิด 

1 5 5 
 (ปานกลาง) 

 

 5) พสัดุ ทรพัยส์นิของหน่วยงาน
เกิดความช ารุด หรือสูญหาย 
เน่ืองจากผูใ้ชไ้ม่ช่วยกนัรกัษา 

2 2 4 
 (ปานกลาง) 

 

 6) อาคารสถานที่ ไม่พร้อมใช้
งาน  เนื่องจากวสัดุ อุปกรณ์ไม่
เพียงพอต่อการให้บริการการ 
และซ่อมแซมไม่เป็นไปตามที่
ก าหนด 

2 2 4 
 (ปานกลาง) 

 

2.ควำมเส่ียงด้ำนยุทธศำสตรแ์ละกลยุทธข์องมหำวิทยำลยั (Strategic Risk) 
2 . 1  ด้ ำ น ก ำ ร
ผลิตบณัฑิต 

1) นักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์
ภาษาอังกฤษไม่ เ ป็นไปตาม
หลกัเกณฑข์องมหาวทิยาลยั 

2 2 4 
 (ปานกลาง) 

 

 2) นักศึกษาที่สอบผ่านทักษะ
ด้านดจิทิลัไม่เป็นไปตามเกณฑ์
ของมหาวทิยาลยัประกาศ 

2 2 4 
 (ปานกลาง) 

 

 3) หลกัสูตรที่เปิดในปัจจุบนัสุ่ม
เสี่ยงต่อไม่เป็นที่ต้องการของ

3 5 15 
(สงู) 

ความเสีย่ง
คงเหลอื 
จากปี 62 
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ประเภทควำม
เส่ียง/ควำมเส่ียง 

ปัจจยัเส่ียง 
กำรประเมินควำมเส่ียง 

หมำยเหตุ 
โอกำส 

ผล 
กระทบ 

ระดบั 
ควำมเส่ียง 

ตลาดแรงงานและอาชีพใน
อนาคต 

 4) หลกัสูตรทีเ่ปิดไม่เป็นไปตาม
เกณฑม์าตรฐานทีก่ าหนด 

2 3 6 
 (ปานกลาง) 

 

 5) สภาพแวดล้อมไม่เอื้อกบัการ
เ รี ย น  ก า ร ส อ น  แ ล ะ ก า ร
เสรมิสรา้งคุณภาพชวีติ 

2 1 2 
 (ต ่า) 

 

2.2 ด้ำนกำรวิจยั 1) ผลงานวิจยัได้รบัการตีพมิพ์
ใ นว า รสาร ร ะดับชาติ  แ ละ
นานาชาตลิดลง 

2 3 6 
 (ปานกลาง) 

 

 2) ผลงานวจิยัทีส่ามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในท้องถิ่นและเชิง
พาณิชย ์

2 3 6 
 (ปานกลาง) 

 

 3) โครงการวจิยัไม่แลว้เสรจ็ตาม
เวลาทีก่ าหนด 

4 4 16 
(สงู) 

ความเสีย่ง
คงเหลอื 
จากปี 62 

 4) เงินทุนสนับสนุนการวิจัย
ลดลง 

2 2 4 
 (ปานกลาง) 

 

 5) งานวิจัยไม่ตอบสนองความ
ต้ อ ง ก า ร ขอ งสั ง คมแล ะ ไม่
สามารถน าไปใชป้ระโยชน์อย่าง
เตม็ที ่

2 2 4 
 (ปานกลาง) 

 

2.3 ด้ำนบริกำร
วิชำกำร 

1) กิ จ ก ร ร ม  โ ค ร ง ก า ร  ไ ม่
ส า ม า ร ถ ต อบ สน อ ง ค ว า ม
ต้องการของกลุ่มเป้าหมายและ
ไม่สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ได้
ตรงตามวตัถุประสงค ์

2 1 2 
 (ต ่า) 

 

 2) ทรพัยากร(คน/เงนิ/เครื่องมอื/
อุปกรณ์และสถานที่ )ที่ใช้ใน
โครงการหรือการฝึกอบรมไม่
เพยีงพอ 

2 1 2 
 (ต ่า) 

 

2.4 ด้ำนท ำนุ
บ ำรงุ
ศิลปวฒันธรรม 

1) กระแสวฒันธรรมและสภาพ
สงัคมจากภายนอกเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา 

2 1 2 
 (ต ่า) 

 

 2) กระบวนการถ่ายทอดความรู้
และคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม

2 1 2 
 (ต ่า) 
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ประเภทควำม
เส่ียง/ควำมเส่ียง 

ปัจจยัเส่ียง 
กำรประเมินควำมเส่ียง 

หมำยเหตุ 
โอกำส 

ผล 
กระทบ 

ระดบั 
ควำมเส่ียง 

ในโครงการ/กิจกรรมด้านท านุ
บ ารุงและส่งเสรมิศลิปวฒันธรรม
ลดลง 

 3) บุคลากรขาดความรู้ ความ
ช านาญ ในด้านการท านุบ ารุง
ศลิปวฒันธรรม 

2 1 2 
 (ต ่า) 

 

 4) การจัดโครงการ/กิจกรรม
ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
นักศกึษาไม่สามารถเขา้ร่วมได้ 
เนื่องจากการด าเนินโครงการ/
กจิกรรมอยู่ในช่วงเวลาการเรยีน
การสอน 

2 1 2 
 (ต ่า) 

 

2.5 ด้ำนบริหำร
จดักำร 

1) งบประมาณและทรพัยากรไม่
เพยีงพอต่อการปฏบิตังิานใหไ้ด้
อย่างมปีระสทิธภิาพ 

2 3 6 
 (ปานกลาง) 

 

3.ควำมเส่ียงด้ำนนโยบำย กฎหมำย ระเบียบ (Compliance Risk) 
ด้ ำ นน โ ยบ ำ ย 
ก ฎ ห ม ำ ย 
ระเบียบ 

1) บุคลากรขาดความรู้ ความ
เ ข้ า ใ จ ใ น ก า ร ป ฏิ บั ติ ต า ม
ขอ้บงัคบั ระเบยีบ ประกาศของ
มหาวทิยาลยั 

3 5 15 
(สงู) 

 

 2) การเบิกจ่ายงบประมาณให้
เป็นไปตามหมวดงบประมาณตัง้
จ่าย 

2 2 4 
 (ปานกลาง) 

 

 3) ร ะ เบียบ  ขั ้นตอนในการ
เบิกจ่ ายงบประมาณยุ่ งยาก 
หลายขัน้ตอน 

2 2 4 
 (ปานกลาง) 

 

 4) การละเลยต่อการปฏิบตัิงาน
ตามจรรยาบรรณในวชิาชพี เช่น
ก า ร ส อ น  ก า ร ค ว บ คุ ม
วทิยานิพนธ์ การวดัประเมนิผล
การเรยีนของนักศกึษา และการ
บรหิารจดัการหลกัสตูร ฯลฯ 

2 2 4 
 (ปานกลาง) 

 

 5) การก ากับดูแลโครงการ/
กิจกรรมของนักศึกษาเป็นไป
ต า ม ร ะ เ บี ย บ  ข้ อ บั ง คั บ ที่

1 2 2 
 (ต ่า) 
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ประเภทควำม
เส่ียง/ควำมเส่ียง 

ปัจจยัเส่ียง 
กำรประเมินควำมเส่ียง 

หมำยเหตุ 
โอกำส 

ผล 
กระทบ 

ระดบั 
ควำมเส่ียง 

เกี่ยวขอ้ง เนื่องจากนักศกึษายงั
ไม่เขา้ใจระเบยีบปฏบิตั ิ

4.ควำมเส่ียงด้ำนกำรปฏิบติังำน (Operational Risk) 
ด้ ำ น ก ำ ร
ปฏิบติังำน 

1) ขาดภาระงานรายบุคคลเพื่อ
ประเมนิเขา้สู่ต าแหน่งทีส่งูขึน้ 

5 5 25 
(สงูมาก) 

 

 2) แผนพฒันารายบุคคล 2 3 6 
 (ปานกลาง) 

 

 3) บุคลากรสายวิชาการที่มี
ต าแหน่งทางวิชาการมีจ านวน
น้อย 

2 2 4 
 (ปานกลาง) 

 

 4) ระบบการท างานของฝ่าย
ต่างๆของมหาวิทยาลัย เช่น 
ฝ่ายทะเบียนฝ่ายการเงิน ยัง
ประสานงานไม่คล่องตวัและไม่
ชดัเจน 

2 2 4 
 (ปานกลาง) 

 

 5) ขาดบุ คลากรที่ มีค ว ามรู้  
ความเชีย่วชาญ เฉพาะดา้น 

2 3 6 
 (ปานกลาง) 

 

 6) บุ ค ล า ก ร ข า ด ค ว า ม
กระตือรือร้น ขาดความร่วมมอื
ในการพฒันา ศกัยภาพในการ
ท างาน 

2 2 4 
 (ปานกลาง) 

 

 7) การเบิกจ่ายงบประมาณไม่
เป็นไปตามแผน 

2 2 4 
 (ปานกลาง) 

 

 8) บุคลกรมีความรู้ความเขา้ใจ
ขัน้ตอน หลกัฐานประกอบการ
เบิกจ่ า ย  และกระบวนการ
ปฏบิตังิานไม่ครบถว้นท าใหก้าร
เบกิจ่ายมคีวามล่าชา้ 

1 2 2 
 (ต ่า) 

 

 9) ขาดการส ารวจและจัดท า
แผนความต้องการใช้วัสดุและ
แผนการบ ารุงรกัษาทรพัยส์นิ 

1 2 2 
 (ต ่า) 

 

 10) กา ร จัดห าพัสดุ เ พื่ อ ม า
ซ่อมแซมทรพัย์สนิมคีวามล่าชา้ 
เนื่ องจาก ไม่มีการจัดเตรียม
พสัดุส าหรบัซ่อมแซมไว ้

1 2 2 
 (ต ่า) 
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ประเภทควำม
เส่ียง/ควำมเส่ียง 

ปัจจยัเส่ียง 
กำรประเมินควำมเส่ียง 

หมำยเหตุ 
โอกำส 

ผล 
กระทบ 

ระดบั 
ควำมเส่ียง 

 11) มี ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ต า ม
แผนปฏิบัติราชการ แต่ยังไม่
ครอบคลุมทุกตวัชี้วดั เนื่องจาก
เ กณฑ์ ก า รปฏิบัติ ง านต าม
ตวัชีว้ดัไม่ชดัเจน 

2 2 4 
 (ปานกลาง) 

 

 12) หน่วยงานภายในที่ เ ป็น
หน่วยต้นทุน ไม่ปฏิบัติตาม
แนวทางที่งานคลงัก าหนด เช่น 
การใชแ้บบฟอรม์ทางการเงนิไม่
ถูกตอ้ง 

2 2 4 
 (ปานกลาง) 

 

5.ควำมเส่ียงด้ำนเหตุกำรณ์ภำยนอก (External events Risk) 
ด้ำนเหตุกำรณ์
ภำยนอก 

1) ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร ห รื อ
ตลาดแรงงาน มีแนวโน้มความ
ต้องการใชบ้ณัฑติโดยยดึทกัษะ
อาชมีากกว่าปรญิญาบตัร 

3 5 15 
(สงู) 

 

 2) ก า ร แ ข่ ง ขั น ใ น
สถาบนัการศกึษา 

2 2 4 
 (ปานกลาง) 

 

 3) มห า วิ ท ย า ลั ย คู่ แ ข่ ง ที่ มี
ศักยภาพด้านบุคลากรและ
วชิาการทีไ่ดร้บัความเชื่อถอืจาก
ทอ้งถิน่ 

2 2 4 
 (ปานกลาง) 

 

 
4. บริหำรงำนด้วยหลักธรรมำภิบำลอย่ำงครบถ้วนทัง้  10 ประกำรท่ีแสดงผลกำร
ด ำเนินงำนอย่ำงชดัเจน 
ผลกำรด ำเนินงำน 
 ผู้บรหิารมหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์ใช้หลกัธรรมาภบิาลในการบรหิารจดัการมหาวทิยาลยั 
และสามารถผลกัดนัมหาวทิยาลยัใหแ้ข่งขนัได้ในระดบัสากล เช่น มบีทบาทส าคญัในการรเิริม่ 
ชีแ้นะ สง่เสรมิ สนบัสนุน ก าหนดนโยบายและก่อใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงทีน่ าไปสูค่วามก้าวหน้า
และการพฒันามหาวทิยาลยั มกีารตดิตามผลการด าเนินงานตามภารกจิหลกัของมหาวทิยาลยั 
มหาวิทยาลัยมีการบริหารงาน การจัดการองค์กร รวมถึงการก ากับดูแล การติดตามการ
ด าเนินงาน โดยใชห้ลกัการบรหิารจดัการทีด่ี ตามหลกัธรรมาภบิาล 10 ประการ มกีารเผยแพร่
ผลการด าเนินงานในรูปแบบเอกสารและเผยแพร่บน website ของมหาวทิยาลยัอย่างต่อเนื่อง  
โดยมกีารด าเนินงานตามหลกัธรรมมาภบิาล สรุปได ้ดงันี้ 
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1. หลกัประสิทธิผล (Effectiveness) 
       ผู้บรหิารมหาวทิยาลยัก ากบัให้ด าเนินการตามแผนปฏิบตัิราชการให้มผีลการปฏิบัติ
ราชการทีบ่รรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของแผนการปฏบิตัริาชการตามที่มหาวทิยาลยัได้รบั
งบประมาณมาด าเนินการ โดยมทีศิทางยุทธศาสตรแ์ละเป้าประสงคท์ีช่ดัเจน ทัง้นี้ มหาวทิยาลยั
กาฬสนิธุ์มกีารจดัท าแผนปฏบิตัริาชการระยะ 5 ปี พ.ศ. 2563-2567 และพฒันาไปสู่แผนปฏบิตัิ
ราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งไดร้บัความเหน็ชอบจากสภามหาวทิยาลยักาฬสนิธุ ์
ในคราวประชุมครัง้ที่ 11/2562  วนัที ่16 ธนัวาคม 2562  และไดร้ายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏบิตัริาชการของมหาวทิยาลยักาฬสนิธุ ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  รวมทัง้รายงาน
ผลการด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยครัง้ที่  1/2563 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563  โดยเบิกจ่ายงบประมาณรวม 
402.9616 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 98.03 เป็นไปตามตวัชี้วดัการประเมนิผลการปฏบิตัริาชการ
ทีม่หาวทิยาลยัก าหนดขึ้นรวมทัง้สิ้น 41 ตวัชี้วดั บรรลุเป้าหมาย 29 ตวัชี้วดั คดิเป็นค่าคะแนน
ประเมนิ รอ้ยละ 81.25 ผลการประเมนิอยู่ในระดบัดมีาก แสดงใหเ้หน็ถงึการบรหิารจดัการอย่าง
มปีระสทิธผิล บรรลุตามเป้าหมายรวมของมหาวทิยาลยั 

 
2. หลกัประสิทธิภาพ (Efficiency) 
มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์ไดบ้รหิารราชการตามแนวทางการก ากบั ดูแลทีด่ ีมกีฎ ระเบยีบ 

ขอ้บงัคบัเป็นแนวทางในการปฏบิตัริาชการ และมกีารออกแบบกระบวนการปฏบิัตงิาน โดยใช้
เครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสมกับสถานการณ์  มีการน าเอาระบบสารสนเทศมา
ประยุกต์ใช้  ท าให้สามารถใช้ทรพัยากรทัง้ด้านต้นทุนแรงงาน และระยะเวลาอย่างคุ้มค่า และ
เกดิประโยชน์สงูสุดต่อมหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์ และประเทศชาต ิ

ผูบ้รหิารสนับสนุนใหบุ้คลากรน าเทคโนโลยสีารสนเทศของมหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์ มาใช้
ในการบรหิารจดัการใหเ้กดิความคุม้ค่า ประหยดัทรพัยากร ประหยดัเวลา และงบประมาณ เป็น
ข้อมูลเพื่อใช้ในการบริหารและการตัดสินใจของผู้บริหารที่ครอบคลุมทุกพันธกิจของ
มหาวทิยาลยั และสนับสนุนการจดัการเรยีนการสอน การวจิยั การบรหิารจดัการ และการเงนิ 
ระบบขอ้มลูสารสนเทศ ประกอบดว้ย 

1. ระบบบรกิารการศกึษา (ESS) (มกส.5.4-4-1) 
2. ระบบบริหารจัดการด้านงานสารบรรณของมหาวิทยาลัย  (E-document) 

(มกส.5.4-4-2) 
3. ระบบบรหิารพสัดุ (มกส.5.4-4-3) 
4. ระบบสารสนเทศส าหรบับุคลากร (มกส.5.4-4-4) 
5. ระบบสารสนเทศเพือ่สนบัสนุนการตดัสนิใจส าหรบัผูบ้รหิาร   

(มกส.5.4-4-6) 
6. ระบบการจดัประชุมแบบ e-meeting (มกส.5.4-4-7)   

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/
file:///C:/Users/advice/Desktop/sup.ksu.ac.th/
https://www.ksu.ac.th/th/%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%ab%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b8%b8%e0%b8%84%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%a3/
http://ess.ksu.ac.th/EIS/Account/Login.aspx
https://emeeting.ksu.ac.th/
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7. ระบบการขอใชร้ถยนตร์าชการ (มกส.5.4-4-8) 
8. ระบบการเรยีนการสอนออนไลน์ (มกส.5.4-4-5) 

 
3. หลกัการตอบสนอง (Responsiveness) 

 มหาวทิยาลยัเน้นการใหบ้รกิารทีส่ามารถด าเนินการไดภ้ายในระยะเวลาทีก่ าหนดเพือ่
สร้างความเชื่อมัน่ ความไว้วางใจ เพื่อตอบสนองความคาดหวังหรือความต้องการของ
ผู้รบับรกิารและผู้มสี่วนได้ส่วนเสยี โดยจดัให้บรกิาร และมกีารประเมนิการปฏิบตัิหน้าที่ของ
หน่วยงานในมหาวทิยาลยั ดงัน้ี 
          3.1 จดัใหม้ชี่องทางทีห่ลากหลายในการรบัฟังความคดิเหน็ ขอ้เสนอแนะ ขอ้รอ้งทุกข์
จากผูร้บับรกิาร จากบุคลากร และผูม้สี่วนไดส้ว่นเสยี ซึ่งเป็นช่องทางทีเ่ปิดเผยแบบรบัรูด้ว้ยกนั
ทัง้สิน้ เช่น 
                - ตู้รบัฟังความคดิเหน็และขอ้ร้องเรยีนในหน่วยงานต่างๆ อาท ิ อาคารส านักงาน
อธกิารบดี ห้องสมุด ห้องการเงนิ ห้องทะเบยีน และมใีห้การประเมนิความพงึพอใจผ่านระบบ
สารสนเทศ 
                - ช่องทางการประเมินผลการเรียนการสอน เพื่อประเมินความพึงพอใจของ
นกัศกึษาต่อการจดัการเรยีนการสอนของอาจารย์ 
                - ช่องทางการรอ้งเรยีนทัว่ไปและเรื่องรอ้งเรยีนการจดัซื้อจดัจ้าง ทางเวบ็ไซต์ของ
มหาวทิยาลยั (ศูนยร์บัเรื่องรอ้งเรยีน/รอ้งทุกข)์ 
 - ช่องทางการรอ้งเรยีนผ่านเวบ็ไซตข์องมหาวทิยาลยั สายตรงอธกิารบด ี
           3.2 รายงานผลการส ารวจความพงึพอใจของผู้รบับรกิารที่มตี่อการให้บรกิารของ
หน่วยงานภายในมหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์ ปีการศกึษา 2562 มหาวทิยาลยัตอบสนองต่อความ
ตอ้งการของผูม้สีว่นไดเ้สยีภายในและภายนอกมหาวทิยาลยั และมกีารส ารวจความพงึพอใจของ
ผูร้บับรกิารทีม่ตี่อการใหบ้รกิารของหน่วยงานภายในมหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์ ประจ าปีการศกึษา 
2562 ใน 4 ด้าน คอื ด้านกระบวนการขัน้ตอนการให้บรกิาร ด้านการให้บรกิารเจ้าหน้าที่ผู้ให้
บรกิาร ด้านสิง่อ านวยความสะดวก และด้านคุณภาพการให้บรกิาร ซึ่งผลการส ารวจภาพรวม 
อยู่ในระดบัดมีาก 

  3.3 รายงานผลการส ารวจความพงึพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการที่ด าเนินการตาม
แผนปฏบิตัริาชการของมหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวทิยาลยั
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้เสยีภายในและภายนอกมหาวทิยาลยั  โดยมีการ
ส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการผู้ร ับบริการที่มีต่อการการด าเนินโครงการตาม
แผนปฏบิตัริาชการของหน่วยงานภายในมหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
มผีลการส ารวจความพงึพอใจในระดบัด ี

 

https://www.ksu.ac.th/th/%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%ab%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b8%b8%e0%b8%84%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%a3/
http://lms.ksu.ac.th/
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 4. หลกัภำระรบัผิดชอบ (Accountability) 
           มหาวทิยาลยัแสดงความรบัผดิชอบต่อสงัคมตามพนัธกิจของมหาวทิยาลยัด้วยการ
ให้บรกิารวชิาการแก่สงัคมและการวจิยั และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน
ผู้รบับริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น การจดัท าแผนงานบริการวิชาการภายใต้โครงการ
สนับสนุนการพัฒนาศูนย์วิจัยและพัฒนาท้องถิ่นอีสานตอนบน โดยชุมชนร่วมกับอาจารย์
มหาวิทยาลัยวางแผนบริการวิชาการร่วมกันเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์และเป้าหมายโครงการ 
มหาวิทยาลัยโดยคณะศิลปศาสตร์ได้ให้บริการให้ความรู้ด้านกฎหมายให้กับเทศบาลและ  
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลในพืน้ทีจ่งัหวดักาฬสนิธุ์ 

 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ โดยนโยบายของสภามหาวิทยาลัย และรัฐบาล ร่วมกับ
กระทรวงการอุดมศกึษา วทิยาศาสตร์ วจิยั และนวตักรรม และมหาวทิยาลยัในเขตพื้นที่ภาค
อีสานตอนบนด าเนินโครงการยุวชนอาสาในพื้นที่จงัหวดักาฬสินธุ์  เพื่อให้กลุ่มนักศึกษาที่มี
ศกัยภาพไดล้งพื้นที่ไปปฏบิตังิานจรงิร่วมกบัชุมชน จากผลส าเรจ็ทีไ่ด้ท าให้พบว่า นักศกึษา มี
ความรูเ้พิม่เตมินอกหอ้งเรยีน เมื่อพบเหน็ปัญหา กส็ามารถแปลงปัญหาใหเ้ป็นโอกาสได ้เตรยีม
ขยายผลด าเนินโครงการในการต่อยอดธุรกจิใหก้บัชาวบา้นในชุมชน 

     5. หลกัควำมโปร่งใส (Transparency) 
          5.1 มหาวทิยาลยัมกีระบวนการจดัซือ้จดัจา้งทีโ่ปร่งใส  ทัง้ก่อนการท าสญัญา และหลงั
ท าสญัญามกีารประกาศ TOR ทีม่มีาตรฐาน ภายใต้ระเบยีบกระทรวงการคลงั ว่าดว้ยการจดัซือ้
จดัจ้างและการบรหิารพสัดุภาครฐั  พ.ศ. 2560  มกีารประกาศประกวดราคาการประมูลงาน
จดัซื้อจดัจ้างภาครฐัแบบอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding และประกาศผลผ่านระบบ e-bidding และ
ประกาศผ่านเวบ็ไซตข์องมหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์ 

          5.2 มหาวทิยาลยัจดัใหม้กีารเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารเกี่ยวกบัการรบัสมคัรบุคคลเขา้รบั
การสรรหา คดัเลอืก เพื่อรบัจ้างเป็น พนักงานมหาวทิยาลยั พนักงานราชการ หรอืลูกจ้างของ
มหาวทิยาลยั ผ่านทางเวบ็ไซต์งานบรหิารบุคคล (ข่าวประชาสมัพนัธ์/ข่าวสมคัรงาน) เป็นการ
เปิดโอกาสใหบุ้คคลทัว่ไปไดร้บัรู้ และเขา้ถงึขอ้มูลการเปิดรบัสมคัรบุคลากรอย่างแพร่หลายและ
กวา้งขวาง  

          5.3 มหาวทิยาลยัน าเสนอสรุปรายงานผลการเบกิจ่ายงบประมาณต่อสภามหาวทิยาลยั
กาฬสินธุ์  ทัง้งบประมาณเงินรายได้ และงบประมาณแผ่นดินเป็นประจ าทุกปี  โดยสภา
มหาวทิยาลยัรบัทราบและเหน็ชอบ ในคราวประชุม ครัง้ที ่ครัง้ที ่1/2563 เมื่อวนัที ่17 มกราคม 
2563 โดยมกีารด าเนินการเบกิจ่ายงบประมาณรวม 402.9616 ล้านบาท จาก 411.1276 ล้าน
บาท คดิเป็น รอ้ยละ 98.03 
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          5.4 มหาวทิยาลยัได้จดัตัง้ศูนย์รบัเรื่องร้องเรยีน/ร้องทุกข์ มคี าสัง่คณะกรรมการศูนย์
รบัเรื่องรอ้งเรยีน/รอ้งทุกข ์มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์และสรุปผลการด าเนินงานเรื่องรอ้งเรยีน/ร้อง
ทุกขต์่ออธกิารบดมีหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์  

 6. หลกักำรมีส่วนร่วม (Paeticipation) 
          6.1 การจดัท าแผนยุทธศาสตร์การพฒันามหาวทิยาลยั พ.ศ.2563-2567  โดยการมี
ส่วนร่วมจากผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย ทัง้จากภายในและภายนอกมหาวทิยาลัย โดยประชุมระดม
ความเห็นจากทุกภาคส่วนเมื่อวันที่  10 มกราคม พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยมีการถ่ายทอด
แผนปฏิบตัิราชการระยะ 5 ปี พ.ศ.2563-2567  และแผนปฏิบตัิราชการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 สู่การปฏบิตัอิย่างเป็นรูปธรรม ณ ห้องประชุมลลีาวดี  ชัน้ 2  ส านักงานอธกิารบดี 
มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ ์

          6.2 การประชุมเปิดภาคเรยีนที ่1/2563 มคีณะผูบ้รหิาร ขา้ราชการพลเรอืนในสถาบนั
ศกึษา ลูกจา้งประจ า ลูกจา้งชัว่คราว ตวัแทนจากผูท้รงคุณวุฒภิายในมหาวทิยาลยั กลุ่มตวัแทน
นกัศกึษาทัง้ภาคปกต ิและภาคสมทบ รวมทัง้ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทีเ่กีย่วขอ้งทุกฝ่าย 

          6.3 มหาวทิยาลยัไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวทิยาลยักาฬสนิธุ ์และ
กรรมการสรรหากรรมการสภามหาวทิยาลยัผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อก าหนดกระบวนการ ระยะเวลา 
การด าเนินการผูส้มควรด ารงต าแหน่ง ซึ่งเปิดโอกาสใหผู้้มสี่วนร่วมในการเสนอชื่อจากทุกภาค
สว่น 

 6.4 สภามหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์ไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาอธกิารบดมีหาวทิยาลยั
กาฬสนิธุ์ เพื่อด าเนินการก าหนดกระบวนการสรรหา ระยะเวลา การด าเนินการสรรหาผูส้มควร
ด ารงต าแหน่งอธกิารบดี ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้บรหิาร และบุคลากรทุกหน่วยงานในมหาวทิยาลยั
กาฬสนิธุ์มสี่วนร่วมในการเสนอชื่อผู้แทนจากผู้บรหิาร  ผู้แทนจากคณาจารย์  และผู้แทนจาก
บุคลากรสายสนับสนุนร่วมเป็นคณะกรรมการสรรหาฯ และเปิดโอกาสใหม้สีว่นร่วมจากบุคลากร
ของมหาวทิยาลยัจากทุกภาคส่วนในการเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดี  โดยเปิด
โอกาสใหม้กีารเสนอรายชื่อจากหน่วยงานภายใน และการสมคัรอย่างกวา้งขวาง 

 7. หลกักำรกระจำยอ ำนำจ (Decentralization) 
          มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์จดัให้มพีธิลีงนามค ารบัรองการปฏบิตัริาชการตามแผนปฏบิตัิ
ราชการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  เมื่อวนัศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ 
ห้องประชุมลีลาวดี ชัน้ 2  ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  โดยอธิการบดีได้
มอบหมายให้ รองอธกิารบด ีคณบด ีผู้ช่วยอธกิารบดี และผู้อ านวยการส านัก ปฏบิตัริาชการ
แทนอธกิารบด ีตามค ารบัรองการปฏบิตัริาชการ เป็นการถ่ายโอนอ านาจการตดัสนิใจ ในเรื่อง
ทรพัยากรและภารกจิ ด าเนินการแทนโดยมอีสิระตามสมควร รวมถงึการมอบอ านาจและความ
รบัผดิชอบในการตดัสนิใจ  และการด าเนินการใหแ้ก่บุคลากรของมหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์  โดย
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อ านาจหน้าที่ของอธกิารบดี ได้มอบหมายให้ผู้บรหิารในแต่ละระดบั เพื่อให้การบรหิารภารกิจ
ของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตาม ระเบียบ ข้อบังคบั และประกาศที่มหาวิทยาลยัก าหนด ให้
สอดคลอ้งกบันโยบายของมหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์ เพือ่เป็นการลดขัน้ตอนในการปฏบิตัริาชการ  

 8. หลกันิติธรรม (Rule of Law) 
          ผูบ้รหิารมหาวทิยาลยับรหิารจดัการมหาวทิยาลยัภายใตอ้ านาจของกฎหมาย ระเบยีบ 
ขอ้บงัคบั และประกาศ  บรหิารราชการดว้ยความเป็นธรรม ไม่เลอืกปฏบิตั ิค านึงถงึสทิธเิสรภีาพ
ของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี มหาวทิยาลยัมรีะเบยีบ ประกาศ แนวปฏบิตั ิเพือ่รองรบัการปฏบิตังิานที่
ชดัเจน มหีลกัการแนวทางทีเ่ป็นธรรม โดยมุ่งประโยชน์ราชการเป็นส าคญั ในปีการศกึษา 2562 
สภามหาวทิยาลยักาฬสนิธุไ์ดอ้อกระเบยีบ ขอ้บงัคบั และประกาศ เช่น 
 - ข้อบงัคบัมหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์ ว่าด้วยคุณสมบตัิ หลกัเกณฑ์ และวธิีการแต่งตัง้
ต าแหน่งทางวชิาการมหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์ ส าหรบัลูกจา้งชัว่คราว พ.ศ. 2562  
 - ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์ ว่าดว้ยการคุ้มครองและใหค้วามช่วยเหลอืกรรมการ  
ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งท าหน้าที่ประเมนิ  ผลงานทางวชิาการและมกีรณีถูกกล่าวหาหรอืถูกด าเนิน 
คดอีาญา คดเีเพง่ และ คดปีกครอง พ.ศ. 2562 
 - ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์ ว่าดว้ยสภาวชิาการ พ.ศ. 2562 
 - ข้อบังคบัมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา
อธกิารบด ี 
พ.ศ. 2562 
 - ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์ ว่าดว้ยมาตรฐานการก าหนดระดบัต าแหน่ง และการ
แต่งตัง้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  ซึ่งมิใช่
คณาจารยป์ระจ าใหด้ ารงต าแหน่งสงูขึน้ พ.ศ. 2562 
 - ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์ ว่าดว้ยการศกึษาตลอดชวีติ พ.ศ. 2562 
          - ระเบยีบมหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์ ว่าดว้ยการบรหิารการวจิยั พ.ศ. 2562 
                 - ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์ ว่าดว้ยการศกึษาตลอดชพี พ.ศ. 2562 
 - ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์ ว่าดว้ยการศกึษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สูง 
พ.ศ. 2563 - ข้อบังคับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการของ
มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ ์(ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2563  
 - ระเบยีบมหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์ ว่าดว้ยการปฏบิตัเิกี่ยวกบัการลงเวลาปฏบิตัริาชการ
ของบุคลากรมหาวทิยาลยักาฬสนิธุด์ว้ยระบบอเิลก็ทรอนิกส ์พ.ศ. 2562 
 - ประกาศมหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์ ว่าดว้ย หลกัเกณฑ ์และวธิกีารแต่งตัง้ต าแหน่งทาง
วชิาการแห่งมหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์ ส าหรบัลูกจา้งชัว่คราวชาวต่างประเทศ พ.ศ. 2562 
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 9. หลกัควำมเสมอภำค (Equity) 
          ผูบ้รหิารใหค้วามส าคญักบัหลกัความเสมอภาคทัง้ในดา้นการบรหิารและการใหบ้รกิาร 
โดยผู้บรหิารของมหาวทิยาลยัสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดบัมสี่วนร่วมในการบรหิารงานและ
ร่วมกจิกรรมต่าง ๆ ของมหาวทิยาลยั โดยผูบ้รหิารของมหาวทิยาลยัประกอบดว้ยผูบ้รหิารทีม่า
จากสายวชิาการและสายสนับสนุนวชิาการ  นอกจากนี้ในการรบับุคคลเขา้ท างาน ผูบ้รหิารเปิด
โอกาสใหผู้ม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสมกบังานและความรบัผดิชอบในต าแหน่งต่างมโีอกาส
สมคัรและเขา้รบัการคดัเลอืกโดยเสมอภาค ไม่มแีบ่งแยกเพศ ถิน่ก าเนิด เชือ้ชาต ิอาย ุฐานะทาง
เศรษฐกิจและสังคม และความเชื่อทางศาสนา และเมื่อผ่านการคัดเลือกและผู้มีความรู้
ความสามารถทีไ่ดร้บัคดัเลอืกใหป้ฏบิตังิานในมหาวทิยาลยั ลว้นมโีอกาสไดร้บัความก้าวหน้าที่
การงานตามความสามารถของตนอย่างเท่าเทยีมกนั ดงันี้ 
             1) ผู้บรหิารมหาวทิยาลยัให้ความเสมอภาคกบับุคลากรทุกคน ไม่จ ากดัสทิธไิม่ว่า
จะเป็นข้าราชการ พนักงานมหาวทิยาลยั พนักงานราชการ ลูกจ้าง หรอืแม้แต่จะเป็นผู้พิการ 
หรอืบุคลากรชาวต่างประเทศ 

             2) มรีะเบยีบรองรบัการก้าวสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายวชิาการ และสาย
สนบัสนุนวชิาการอย่างเท่าเทยีมกนั 
             3) ผูบ้รหิารมหาวทิยาลยั ก าหนดใหบุ้คลากรสงักดัมหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์ใช้ระบบ
การลงเวลาในการปฏิบตัริาชการด้วยมาตรฐานเดียวกนัอย่างเสมอภาคไม่ว่าจะเป็นผู้บรหิาร 
อาจารย ์หรอืบุคลากรสายปฏบิตักิาร ขา้ราชการ  พนกังานมหาวทิยาลยั ลูกจา้ง โดยใชร้ะบบแส
กนลายนิ้วมือ และระบบการลงเวลาผ่านแอพลิเคชัน่  KSU Time Management โดยเริ่ม
ปฏบิตังิาน เวลา 08.30 น. และเลกิปฏบิตังิาน เวลา 16.30 น. อย่างเสมอภาคเท่าเทยีมกนั 

  10. หลกัมุ่งฉันทำมติ (Consensus Oriented) 
            10.1 ผู้บรหิารให้ความส าคญักบัการน าหลกัการตดัสนิใจโดยฉันทามติมาใช้ในการ
ตดัสนิใจทางการบรหิาร การยดึหลกัมุ่งเน้นฉันทามติ คอื กระบวนการตัดสินใจในที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  (กรรมการยุทธศาสตร์) หรือที่ประชุมส าคัญของ
มหาวทิยาลยั พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบหรอืไม่เหน็ชอบในเรื่องต่างๆ ทัง้ประเดน็เชงินโยบาย
การบรหิาร แนวทางปฏบิตั ิและการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ โดยอาศยัฉนัทามตขิองทีป่ระชุม 
           10.2 มหาวทิยาลยัได้มแีนวคดินโยบายในการพฒันาพื้นที่ศูนย์วจิยัและอบรมภูสงิห ์
เป็นแหล่งเรยีนรู้ทางด้านการเกษตรทัง้พชื และสตัว์ เป็นการเกษตรอจัฉรยิะ Smart Farming 
ซึง่เป็นทีพ่ึง่ของเกษตรกรในพืน้ทีจ่งัหวดักาฬสนิธุแ์ละพืน้ทีใ่กลเ้คยีงพืน้ทีม่หาวทิยาลยักาฬสนิธุ์ 
ศูนย์วจิยัและอบรมภูสงิห์  ซึ่งการพฒันาในครัง้นี้บุคลากรของมหาวทิยาลยัได้รบัทราบข้อมูล 
และมฉีันทามตร่ิวมกนัเพื่อประโยชน์ของสงัคม อกีทัง้ยงัมสี่วนในการแสดงความคดิเหน็ต่อการ
พฒันาอย่างกวา้งขวาง  
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5. กำรก ำกบัติดตำมส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงำนในสถำบนัมีกำรด ำเนินกำรจดักำร
ควำมรู้ตำมระบบ 

ผลกำรด ำเนินงำน 
 มหาวทิยาลยัมกีารก ากบั ตดิตาม ส่งเสรมิสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานมกีารด าเนินการ
จดัการความรู้ตามระบบ โดยมแีผนการจดัการความรู้ในการพฒันาด้านการจดัการความรู้ของ
มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์ (มกส.5.5-5-1) รวมทัง้จดัอบรมโครงการพฒันาแกนน าในการจดัการ
ความรู้ (Facilitator) ซึ่งเป็นตวัแทนจากทุกส่วนงานของมหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์  (มกส.5.5-5-2) 
และแต่งตัง้ใหเ้ป็น Facilitator เพื่อเป็นตวัแทนในการประสานงานในส่วนของการจดัการความรู้
ของทุกหน่วยงานของมหาวทิยาลยั (มกส.5.5-5-3) และน าความรู้ไปแลกเปลี่ยนเรยีนในการ
สมัมนาเครอืข่ายองคก์รการเรยีนรู้ เพือ่การพฒันาคุณภาพมาตรฐานการศกึษา MiniUKM ครัง้ที ่
22 ที่ มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี เมื่อวนัที่ 16-17 ธนัวาคม 2562 ซึ่งมหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์ได้
เขา้ร่วมเป็นเครอืข่ายในการจดัการความรูโ้ดยมตีวัแทนจากทุกคณะและหน่วยงานเป็นผูเ้ขา้ร่วม
ในการแลกเปลีย่นเรยีนรูใ้นครัง้นี้ (มกส.5.5-5-4) 

 ซึ่งจากการก ากับติดตามการด าเนินการจดัท าการจดัการความรู้ของมหาวทิยาลยั
กาฬสนิธุ์พบว่าคณะและหน่วยงานสนับสนุน มกีารจดัการความรูใ้นหน่วยงาน โดยมกีารจดัการ
จดัท าแผนในการจดัการความรู้ของคณะและหน่วยงานสนับสนุน รวมทัง้มกีารจดักจิกรรมการ
จดัการความรู้ในหน่วยงานในประเดน็ที่หน่วยงานให้ความส าคญัและมปีระโยชน์ต่อหน่วยงาน 
ประกอบไปดว้ย ดา้นการเรยีนการสอน การวจิยั การบรกิาร และสารสนเทศในหน่วยงาน (มกส.
5.5-5-5) 
 ต่อมาได้มกีารจดัโครงการการจดัการความรู้เพื่อพฒันา Best Practice มหาวทิยาลยั
กาฬสินธุ์ (มกส.5.5-5-6) โดยในครัง้นี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านวิทยากรผู้มีความ
เชี่ยวชาญด้านการจดัการความรู้ คอื ท่านศาสตราจารย์ นพ.วุฒชิยั ธนาพงศธร มาทบทวน
ความรูใ้หก้บั Facilitator ของแต่ละหน่วยงาน ของมหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์ รวมทัง้ก ากบัติดตาม
ผลการจดัการความรู้ของแต่ละหน่วยงาน จากที่ได้อบรม Facilitator ไปในปีที่ผ่านมา พบว่า 
หน่วยงานยงัขาดแนวทางในการจดัการความรู้ โดยบางหน่วยงานมแีผนในการจดัการความรู้ 
แต่ขาดกระบวนการในการก ากับติดตามการจัดการความรู้ในหน่วยงาน ดังนัน้ในการจัด
โครงการในครัง้นี้จงึไดม้กีารวางแผนร่วมกนัเพื่อพฒันาการจดัการความรูข้องปีการศกึษา 2563 
(มกส.5.5-5-7) โดยน าเอาผลทีเ่กดิขึน้ในปีทีแ่ลว้มาประกอบการวางแผนและก าหนดปฎทินิการ
จัดการความรู้ Facilitator หลักของแต่ละหน่วยงาน Facilitator ส่วนกลาง และ Facilitator 
อาสาสมคัร เพื่อช่วยในการจดัการความรู้ของแต่ละหน่วยงาน เพื่อแก้ปัญหาในการจดัการ
ความรูใ้นปีการศกึษาทีผ่่านมา 

 

https://drive.google.com/file/d/1T1rm0zNfTxEFvafYy3-zw--JFM92O7IJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16suzLwKdS3Es5OyufEVOCJs7DfUGKPxu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16suzLwKdS3Es5OyufEVOCJs7DfUGKPxu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11fKkzd4dfGwKskD_nJ9R9gXbIbfoya8g/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZbgBBP7kLtPI659RG32GOA2x5tnMKmKo/view?usp=sharing
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6. กำรก ำกบัติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรบริหำรและแผนพฒันำบุคลำกรสำยวิชำกำรและ
สำยสนับสนุนผลกำรด ำเนินงำน 
 งานบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้จัดท าแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร 
มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2562 - 2562)  (มกส.5.1-6-1) โดยมกีารก าหนดเป้าประสงค์ ตวับ่งชี้
และค่าเป้าหมายของแผนการบรหิารและพฒันาบุคลากร มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2562 - 2565) 
และแจง้เวยีนไปยงั หน่วยงานภายใน  (มกส.5.1-6-2) 

 

รายการหลกัฐาน 
หมำยเลข รำยกำรหลกัฐำน 
มกส.5.4-1-1 

 
ค าสัง่คณะกรรมการจดัท าแผนปฏบิตัริาชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563-
2567) ของมหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์ ในวาระแรก ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-
2565) 

มกส.5.4-1-2 รายงานการประชุม คณะกรรมการจดัท าแผนปฏบิตัริาชการระยะ 5* ปี 
(พ.ศ.2563-2567) ของมหาวทิยาลยักาฬสนิธุ ์ในวาระแรก ระยะ 3 ปี 
(พ.ศ. 2563-2565) 

มกส.5.4-1-3 แผนกลยุทธท์างการเงนิมหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2562-
2565) 

มกส.5.4-1-4 แผนปฏบิตัริาชการมหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
(ปรบัแผนกลางปีงบประมาณ) 

มกส.5.4-1-5 ค ารบัรองการปฏบิตัริาชการ-รองอธกิารบด-ีผูช้่วยอธกิารบด ี
มกส.5.4-1-6 คู่มอืตวัชีว้ดัตามแผนปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2563 
มกส.5.4-1-7 รายงานการด าเนินงานตวัชี้วดัตามแผนแผนปฏบิตัริาชการ รอบ 6 เดอืน 

(1 ตุลาคม 2562 – 31 มนีาคม 2563) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
มกส.5.4-2-1 แบบรายงานรายรบัเงนินอกงบประมาณประจ าปี 2563 ชื่อหน่วยงาน 

มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์ 
มกส.5.4-3-1 ประกาศมหาวทิยาลยักาฬสนิธุ ์เรื่อง นโยบายบรหิารความเสีย่ง 
มกส.5.4-3-2 ค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งและการควบคุมภายใน 

มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์ 
มกส.5.4-3-3 หนงัสอืเชญิประชุมฯ-พจิารณาจดัล าดบัความเสีย่ง 
มกส.5.4-3-4 แผนบรหิารความเสีย่งและการควบคุมภายใน ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 

2563 
มกส.5.4-3-5 สรุปมตยิ่อการประชุมสภามหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์ ครัง้ที ่1/2563 
มกส.5.4-4-1 ระบบบรกิารการศกึษา (ESS) 
มกส.5.4-4-2 ระบบบรหิารจดัการดา้นงานสารบรรณของมหาวทิยาลยั (E-document) 

https://drive.google.com/file/d/1x84Z2aIwDQRrO3MXSw1S2Mx4gwucZKwp/view?usp=sharing
http://www.plan.ksu.ac.th/wp-content/uploads/2020/08/มกส.5.4-1-1-คำสั่งแผนพัฒนามหาวิทยาลัย-63-67-5-ปี.pdf
http://www.plan.ksu.ac.th/wp-content/uploads/2020/08/%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%AA.5.4-1-4-%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99-%E0%B8%AF.pdf
http://www.plan.ksu.ac.th/wp-content/uploads/2020/08/%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%AA.5.4-4-2-%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%932562-2565.pdf
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
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
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
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
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
http://www.plan.ksu.ac.th/wp-content/uploads/2020/08/%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%AA.5.4-2-1-%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%87-59.pdf
http://www.plan.ksu.ac.th/wp-content/uploads/2020/08/%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%AA.5.4-3-1-%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%AF-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%93-2563.pdf
http://www.plan.ksu.ac.th/wp-content/uploads/2020/08/%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%AA.5.4-3-1-%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%AF-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%93-2563.pdf
http://www.plan.ksu.ac.th/wp-content/uploads/2020/08/%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%AA.5.4-3-1-%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%AF-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%93-2563.pdf
http://www.plan.ksu.ac.th/wp-content/uploads/2020/08/%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%AA.5.4-3-1-%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%AF-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%93-2563.pdf
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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มกส.5.4-4-3 ระบบบรหิารพสัดุ 
มกส.5.4-4-4 ระบบสารสนเทศส าหรบับุคลากร 
มกส.5.4-4-5 ระบบการเรยีนการสอนออนไลน์ 
มกส.5.4-4-6 ระบบสารสนเทศเพือ่สนบัสนุนการตดัสนิใจส าหรบัผูบ้รหิาร 
มกส.5.4-4-7 ระบบการจดัประชุมแบบ e-meeting 
มกส.5.4-4-8 ระบบการขอใชร้ถยนตร์าชการ 
มกส.5.5-5-1 แผนการจดัการความรูใ้นการพฒันาดา้นการจดัการความรูข้องมหาวทิยาลั

ยกาฬสนิธุ ์ 
มกส.5.5-5-2 โครงการพฒันาแกนน าในการจดัการความรู ้(Facilitator)  
มกส.5.5-5-3 ค าสัง่แต่งตัง้ Facilitator การจดัการความรูข้องแต่ละหน่วยงานใน

มหาวทิยาลยั  
มกส.5.5-5-4 การสมัมนาเครอืข่ายองคก์รการเรยีนรู ้

เพือ่การพฒันาคุณภาพมาตรฐานการศกึษา MiniUKM ครัง้ที ่22 ที ่
มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี เมื่อวนัที ่16-17 ธนัวาคม 2562   

มกส.5.5-5-5 แผนในการจดัการความรูข้องคณะและหน่วยงานสนบัสนุน 
มกส.5.5-5-6 โครงการการจดัการความรูเ้พือ่พฒันา Best Practice 

มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์ 
มกส.5.5-5-7 ค าสัง่การจดัการความรูม้หาวทิยาลยั ปีการศกึษา 2563 และแผนการ

ด าเนินงาน 
มกส.5.1-6-1 แผนการบรหิารและพฒันาบุคลากร มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์ ระยะ 4 ปี 

(พ.ศ. 2562 - 2565) 
มกส.5.1-6-2 บนัทกึขอ้ความแจง้เวยีนไปยงัหน่วยงาน 

 
คะแนนการประเมินตนเอง 

ผลการประเมิน 
ปีท่ีแล้ว 

เป้าหมาย คะแนนประเมินตนเอง 
บรรลุเป้าหมาย 

 (✓,✗) 

เป้าหมาย 
ปีถดัไป 

1 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน ✓ 5 คะแนน 

 
 
 
 
 

file:///C:/Users/advice/Desktop/เล่ม%20SAR%20ระดับมหาวิทยาลัย/sup.ksu.ac.th/
https://www.ksu.ac.th/th/%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%ab%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b8%b8%e0%b8%84%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%a3/
http://lms.ksu.ac.th/
http://ess.ksu.ac.th/EIS/Account/Login.aspx
https://emeeting.ksu.ac.th/
https://www.ksu.ac.th/th/%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%ab%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%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/1T1rm0zNfTxEFvafYy3-zw--JFM92O7IJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16suzLwKdS3Es5OyufEVOCJs7DfUGKPxu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16suzLwKdS3Es5OyufEVOCJs7DfUGKPxu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11fKkzd4dfGwKskD_nJ9R9gXbIbfoya8g/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZbgBBP7kLtPI659RG32GOA2x5tnMKmKo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1x84Z2aIwDQRrO3MXSw1S2Mx4gwucZKwp/view?usp=sharing
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ผู้รบัผิดชอบ 
ผู้ก ากบัดแูลตวับ่งช้ี : ผู้จดัเกบ็รวบรวมข้อมูล/ 

รายงานผลการด าเนินงาน : 
5.1 ขอ้ 1 
1. รองอธกิารบดดีา้นนโยบายและวางแผนหน่วยงาน 
2. ผูช้่วยอธกิารบดดีา้นนโยบายและวางแผนหน่วยงาน 
3. ผูอ้ านวยการส านกังานอธกิารบด ี
4. ผูอ้ านวยการกองนโยบายและแผน 

5.1 ขอ้ 1 
1. นางธนัยกร นรภาร 
2. นายคารมย ์เรอืงไชย 
3. นางสาววราภรณ์ สนิธุเดช 

5.1 ขอ้ 2 
1. รองอธกิารบดดีา้นบรหิารและพฒันาบุคลากร 
2. ผูอ้ านวยการส านกังานอธกิารบด ี
 

5.1 ขอ้ 2 
1. นางพชัรนนัทร ์ศกัดิว์งษ์ 
2. นางสาวศรอีุบล ทองค า 

5.1 ขอ้ 3 
1. รองอธกิารบดดีา้นนโยบายและวางแผนหน่วยงาน 
2. ผูช้่วยอธกิารบดดีา้นนโยบายและวางแผนหน่วยงาน 
3. ผูอ้ านวยการส านกังานอธกิารบด ี
4. ผูอ้ านวยการกองนโยบายและแผน 

5.1 ขอ้ 3 
1. นางธนัยกร นรภาร 
2. นายอธพิงษ์ ภูมแีสง 

5.1 ขอ้ 4 
อธกิารบด ี

5.1 ขอ้ 4 
1. นางอรพนิท ์กมลวบิูลย์ 
2. นางสาวกนกรตัน์ บุตรแกว้ 

5.1 ขอ้ 5 
1. รองอธกิารบดดีา้นวชิาการ การวจิยั การบรกิาร
วชิาการ และการประกนัคุณภาพ และมาตรฐาน
การศกึษา 
2. ผูอ้ านวยการส านกัสง่เสรมิวชิาการและงานทะเบยีน 

5.1 ขอ้ 5 
1. นางสุชาดา สุรางคก์ุล 
2. นางถนอมรตัน์ มหาชยั 

5.1 ขอ้ 6 
1. รองอธกิารบดดีา้นบรหิารและพฒันาบุคลากร 
2. ผูอ้ านวยการส านกังานอธกิารบด ี

5.1 ขอ้ 6 
1. นายสว่างวงศ ์หมายเทยีมกลาง 
2. นางสาวสุชาดา อุทยักลม 
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ตวับ่งช้ีท่ี 5.5   ผลกำรบริหำรงำนของคณะและหน่วยงำนเทียบเท่ำ (ตวับ่งชี้ใหม่) 

ชนิดของตวับ่งช้ี   ผลลพัธ ์

กำรคิดรอบปี  ปีการศกึษา 

ค ำอธิบำยตวับ่งช้ี  
ผลการด าเนินงานของคณะและหน่วยงานเทียบเท่า จะสามารถสะท้อนได้ว่า

มหาวทิยาลยัได้มกีารก ากบั ตดิตาม และสนับสนุนการจดัการเรยีนการสอนในแต่ละหลกัสูตร
ของแต่ละคณะและหน่วยงานเทยีบเท่า ใหเ้ป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูร เกณฑม์าตรฐาน
ที่เกี่ยวขอ้งและกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิรวมทัง้มผีลการด าเนินงานใน
แต่ละพนัธกจิ การบรหิารจดัการอยู่ในระดบัใด 

เกณฑ์กำรประเมิน  
คะแนนเฉลีย่ของผลการประเมนิระดบัคณะของทุกคณะ 

 

คะแนนทีไ่ด ้= 
คะแนนเฉลีย่ของผลการประเมนิระดบัคณะของทุกคณะและหน่วยงาน

เทยีบเท่า 
จ านวนคณะและหน่วยงานเทยีบเท่า ทัง้หมดในมหาวทิยาลยั 

 
หมายเหตุ : คณะทีด่ าเนินการตามระบบคุณภาพระบบอืน่ ๆ ทีค่ณะกรรมการประกนัคุณภาพ
ภายในระดบัอุดมศกึษาเหน็ชอบ และมกีารประเมนิตามระบบดงักล่าว ไม่ต้องน าคะแนนผลการ
ประเมนิของคณะนัน้     มาค านวณในตวับ่งชี้นี้ แต่ตอ้งรายงานผลในตวับ่งชี้นี้ใหค้รบถว้น 
 
ผลกำรด ำเนินงำน 

ข้อ คณะ ผลประเมิน 
1 คณะศลิปศาสตร ์ 3.74 
2 คณะบรหิารศาสตร ์ 4.25 
3 คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยสีุขภาพ 4.19 
4 คณะศกึษาศาสตรแ์ละนวตักรรมการศกึษา 4.11 
5 คณะเทคโนโลยกีารเกษตร 4.27 
6 คณะวศิวกรรมศาสตรแ์ละเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 3.98 
7 ส านกังานอธกิารบด ี 3.61 
8 ส านกัสง่เสรมิวชิาการและงานทะเบยีน 3.92 
9 สถาบนัวจิยัและพฒันา 3.87 
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จ ำนวนคณะทัง้หมด  9 
ผลรวมคะแนนทุกคณะ 35.94 

คะแนนเฉล่ียของผลกำรประเมินระดบัคณะของทุกคณะ 3.99 
 
คะแนนกำรประเมินตนเอง 

ผลกำร
ประเมิน 
ปีท่ีแล้ว 

เป้ำหมำย 
 

คะแนนประเมินตนเอง 
 

บรรลุ
เป้ำหมำย 
 (,) 

เป้ำหมำย 
ปีถดัไป 

3.11 คะแนน 4 คะแนน 3.99 คะแนน  4 คะแนน 
 
รำยกำรหลกัฐำน 

หมำยเลข รำยกำรหลกัฐำน 
มกส. 5.5-1 รายงานผลการตรวจประเมนิคุณภาพการศกึษาภายใน  

ระดบัคณะ ทุกคณะ 
 
ผู้รบัผิดชอบ 
ผู้ก ำกบัดแูลตวับ่งช้ี : 
1. รองอธกิารบดดีา้นวชิาการ การ
วจิยั การบรกิารวชิาการ และการ
ประกนัคุณภาพ และมาตรฐาน
การศกึษา 
2. ผูอ้ านวยการส านกัสง่เสรมิวชิาการ
และงานทะเบยีน 

ผู้ จ ัด เก็บรวบรวมข้ อมู ล / ร ำยง ำนผลกำร
ด ำเนินงำน : 
1. นางสุชาดา สุรางคก์ุล 
2. นางจริาภา นาครนิทร ์มาตรา 
3. นางถนอมรตัน์ มหาชยั 
4. นางสุภคัชร ีโคตรพฒัน์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1sj8rWqagL3wML8DE7TjFHqEluK6jScq1?usp=sharing
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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://drive.google.com/file/d/1_WPThAXE8X7RhXkMc2Nfn1TSs398ABVM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1B7utEgMuKJPJ-Sug7tVy7vDe5oHvlwhT/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/1fKbzzqauNaXxBRgB3g774nC9jwPvoRd5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1h4OVNvfRvyDME8QuWEJ0XOsC-woPzDuf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RrXgewM3CxPI34ECU4SuOf--IWsm8NAI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10VOir994n9bWqgFTFF_hPD9DUFjvfwvN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SGZnooXq2JH0SyG5ipJer-gSwxZYfwGy/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://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&
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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/17woTOm_79IsL9trSE-aHSoTvYH-a3jkm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QiqlSJGFoveQbvbAVG_jxfUhGzn3LLly/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nPZbcMUBFXieQgb0ABNOERk6ncDa38Kn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tss1Cxgni36q2LhbJu7NwYbazzQddIfr/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&
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
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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/


169 
 

  
 

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/1trPeFXWTLCtlmTg4OIjzJwWdw3ago2uQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1B7utEgMuKJPJ-Sug7tVy7vDe5oHvlwhT/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/1nDjIFbp4HFou4zzeRIpS-RiOawrYBhyg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_WPThAXE8X7RhXkMc2Nfn1TSs398ABVM/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/1dpJnOV6Z-4xBFQ1TGsXx1Ai2JkmuP5lm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1I-MWgCEE1SXtj-7RU4j75tlV1hYFslJ4?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1B7utEgMuKJPJ-Sug7tVy7vDe5oHvlwhT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_WPThAXE8X7RhXkMc2Nfn1TSs398ABVM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1p7bqLUgMY4KIK2lYy2hBzqqvf7RBZ2ER/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/1fKbzzqauNaXxBRgB3g774nC9jwPvoRd5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1h4OVNvfRvyDME8QuWEJ0XOsC-woPzDuf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RrXgewM3CxPI34ECU4SuOf--IWsm8NAI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10VOir994n9bWqgFTFF_hPD9DUFjvfwvN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SGZnooXq2JH0SyG5ipJer-gSwxZYfwGy/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/14C-8-f4ZevKCB0ZnRI8aQrjCymqukV5C/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1B-ODHz1YI21aJmmaWZ2vlWlgsGTshqdF/view?usp=sharing
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://drive.google.com/file/d/1nPZbcMUBFXieQgb0ABNOERk6ncDa38Kn/view?usp=sharing
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://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/1trPeFXWTLCtlmTg4OIjzJwWdw3ago2uQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nDjIFbp4HFou4zzeRIpS-RiOawrYBhyg/view?usp=sharing
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ส่วนท่ี 3 
สรปุผลกำรประเมิน 

 
การประเมนิคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน 5 มาตรฐาน 21 ตวับ่งชี้ ตามคู่มอืการ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2557  ของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศกึษา (สกอ.) และตวับ่งชี้ใหม่ของมหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์ โดยใชเ้กณฑ์
การประเมนิตวับ่งชีใ้นกลุ่ม ข ซึง่เป็นสถาบนัทีเ่น้นระดบัปรญิญาตร ีมคีะแนนเตม็ 5 คะแนน 
 ผลการประเมนิตนเองของมหาวทิยาลยั พบว่าไดด้ าเนินการตามภารกจิของสถาบนั  ทัง้ 
4 ด้านอย่างครบถ้วน โดยมผีลการประเมนิทัง้ 5 มาตรฐาน อยู่ในระดบัด ีมคี่าคะแนน เท่ากบั 
4.31 รายละเอยีดผลการประเมนิแต่ละองค์ประกอบ ดงันี้ 

ตำรำงท่ี1 ผลกำรประเมินตนเองรำยตวับ่งช้ีตำมมำตรฐำนกำรประเมิน 

ตวับ่งช้ีคณุภำพ เป้ำหมำย 

ผลกำรด ำเนินงำน 
คะแนน
ประเมิน 

ตวัตัง้ ผลลพัธ ์          
(% หรือ
สดัส่วน) 

ตวัหำร 

มำตรฐำนท่ี 1 ด้ำนผลลพัธผ์ู้เรียน 
1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตร
โดยรวม (สกอ.ที ่1.1) 

4.00 19.07/6 3.13 3.13 

1.2 รอ้ยละของนกัศกึษาชัน้ปีสุดทา้ยที่
สอบผ่านตามเกณฑก์ารสอบมาตรฐาน
ความรูค้วามสามารถดา้นภาษาองักฤษ
ของนกัศกึษาระดบัปรญิญาตรทีี่
มหาวทิยาลยัก าหนด (ตวับ่งชีใ้หม่) 

4.00 (40/390)x100 10.26 0.73 

1.3 รอ้ยละของนกัศกึษาชัน้ปีสุดทา้ยที่
สอบผ่านตามเกณฑม์าตรฐานความรู้
ความสามารถดา้นสมรรถนะดจิทิลั
ส าหรบันกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีที่
มหาวทิยาลยัก าหนด (ตวับ่งชีใ้หม่) 

4.00 (129/709)x100 18.19 1.01 

1.4 ผลงานนกัศกึษาทีม่ผีลงานวจิยั 
หรอืงานสรา้งสรรค ์หรอืนวตักรรม 
หรอืโครงงาน (ตวับ่งชี้ใหม่) 

4.00 (611/644)x100 24.22 4.04 
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ตวับ่งช้ีคณุภำพ เป้ำหมำย 

ผลกำรด ำเนินงำน 
คะแนน
ประเมิน 

ตวัตัง้ ผลลพัธ ์          
(% หรือ
สดัส่วน) 

ตวัหำร 

1.5 จ านวนหลกัสตูรทีม่กีารก าหนด
คุณลกัษณะการเป็นผูป้ระกอบการ (ตวั
บ่งชี้ใหม่) 

4.00 14.54/3 4.85 4.85 

1.6 การบรกิารนกัศกึษาระดบัปรญิญา
ตร ี(สกอ.ที ่1.4) 

4.00 - - 5.00 

1.7 กจิกรรมนกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ี
(ตวับ่งชี้ใหม่) 

4.00 - - 5.00 

เฉล่ียมำตรฐำนท่ี 1 3.39 
มำตรฐำนท่ี 2 ด้ำนกำรวิจยัและนวตักรรม 
2.1 ระบบและกลไกการบรหิารและ
พฒันางานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรคห์รอื
นวตักรรม (สกอ.ที ่2.1) 

4.00 - - 5.00 

2.2 เงนิสนบัสนุนงานวจิยัและงาน
สรา้งสรรค ์(สกอ.ที ่2.2) 

4.00 19.88/6 3.31 3.31 

2.3 ผลงานวชิาการของอาจารยป์ระจ า
และนกัวจิยั (สกอ.ที ่2.3) 

4.00 24.52/6 4.90 4.90 

2.4 ผลงานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรคห์รอื
นวตักรรม ทีต่อบสนองยุทธศาสตร์
ชาต ิหรอืยุทธศาสตรว์จิยัของ
มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ ์หรอืความ
ตอ้งการของสงัคมในเขตจงัหวดั
กาฬสนิธุท์ีเ่กดิจากเครอืข่ายความ
ร่วมมอืระหว่างสถาบนัอุดมศกึษากบั
องคก์รภาครฐัหรอืองคก์รภาคเอกชน
ทัง้ในหรอืต่างประเทศ (ตวับ่งชี้ใหม่) 

4.00 30/6 5.00 5.00 
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ตวับ่งช้ีคณุภำพ เป้ำหมำย 

ผลกำรด ำเนินงำน 
คะแนน
ประเมิน 

ตวัตัง้ ผลลพัธ ์          
(% หรือ
สดัส่วน) 

ตวัหำร 

เฉล่ียรวมมำตรฐำนท่ี 2 4.55 
มำตรฐำนท่ี 3 ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร 
3.1 การบรกิารวชิาการแก่สงัคม  
(สกอ.ที ่3.1) 

4.00 - - 5.00 

3.2 จ านวนชุมชนทีไ่ดร้บัการพฒันา
โดยคณะและหน่วยงานเทยีบเท่า (ตวั
บ่งชี้ใหม่) 

4.00 (5/7)x100 71.43 3.57 

เฉล่ียรวมมำตรฐำนท่ี 3 5.00 
มำตรฐำนท่ี 4 ด้ำนศิลปวฒันธรรมและควำมเป็นไทย  
4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุง
ศลิปวฒันธรรมและความเป็นไทย(ตวั
บ่งชี้ใหม่) 

4.00 - - 5.00 

4.2 ผลงานดา้นศลิปวฒันธรรมและ
ความเป็นไทยทีไ่ดร้บัรางวลัในระดบั
จงัหวดัหรอืระดบัภูมภิาคหรอื
ระดบัชาตหิรอืระดบันานาชาต ิ(ตวับ่งชี้
ใหม)่ 

4.00 (8/7)x100 114.28 5.00 

เฉล่ียรวมมำตรฐำนท่ี 4 5.00 
มำตรฐำนท่ี 5 กำรบริหำรจดักำร 
5.1 จ านวนหลกัสตูรทีม่กีารจดัการ
เรยีนการสอนควบคู่กบัการท างาน 
(Work–Integrated Learning: WIL) 
หรอื ระบบสหกจิศกึษา (Co-operative 
Education: Co-op) (ตวับ่งชี้ใหม่) 

4.00 (26/49) x 100 53.06 5.00 

5.2 อาจารยป์ระจ าทีม่คีุณวุฒปิรญิญา
เอก (สกอ.ที ่1.2) 

4.00 (110/299)x100 36.79 4.60 

5.3 อาจารยป์ระจ าทีด่ ารงต าแหน่งทาง
วชิาการ (สกอ.ที ่1.3) 

4.00 (79/299)x100 26.42 2.20 

5.4 การบริหารของสถาบันเพื่อการ
ก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธ์กลุ่ม 4.00 - - 5.00 
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ตวับ่งช้ีคณุภำพ เป้ำหมำย 

ผลกำรด ำเนินงำน 
คะแนน
ประเมิน 

ตวัตัง้ ผลลพัธ ์          
(% หรือ
สดัส่วน) 

ตวัหำร 

สถาบันและเอกลักษณ์ของสถาบัน 
(สกอ.ที ่5.1 ขอ้1 - 6) 
5.5 ผลการบรหิารงานของคณะและ
หน่วยงานเทยีบเท่า(ตวับ่งชี้ใหม่) 

4.00 35.94/9 3.99 3.99 

5.6 ระบบก ากบัตดิตามการประกนั
คุณภาพ ในระดบัอุดมศกึษา     (ตวั
บ่งชี้ใหม่) 

4.00 - - 5.00 

เฉล่ียรวมมำตรฐำนท่ี 5 4.31 
เฉล่ียรวมทุกตวับ่งช้ี (21 ตวับ่งช้ี) 4.31 

 
ตำรำงท่ี 2 ตำรำงวิเครำะห์ผลกำรประเมินระดบัมหำวิยำลยั 

มำตรฐำน 

คะแนนกำรประเมินเฉล่ีย ผลกำรประเมิน 
0.00 – 1.50 กำรด ำเนินงำนต้องปรบัปรุงเร่งด่วน 
1.51 – 2.50 กำรด ำเนินงำนต้องปรบัปรุง 
2.51 – 3.50 กำรด ำเนินงำนระดบัพอใช้ 
3.51 – 4.50 กำรด ำเนินงำนระดบัดี 
4.51 – 5.00 กำรด ำเนินงำนระดบัดีมำก 

จ ำนวน 
ตวับ่งช้ี 

I P O 
คะแนน
เฉล่ีย 

1 7  5.00, 
5.00 

3.13, 
0.73, 
1.01,    
4.04, 
4.85 

3.39 พอใช้ 

2 4 3.31 5.00 4.90, 
5.00 

4.55 ดีมำก 

3 2  5.00 3.57 4.29 ดี 
4 2  5.00 5.00 5.00 ดีมำก 
5 6 4.60, 

2.20, 
5.00 

5.00 5.00, 
3.99 

4.31 ดี 

รวม 21 4 6 11 4.31 ดี 
ผลกำรประเมิน 3.79 5.00 3.75 4.31 ดี 
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