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บทสรุปผูบริหาร 
 

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ จัดอยูในสถาบันอุดมศึกษากลุม ข สถาบันท่ีเนนระดับปริญญาตรี ในรอบป

การศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยไดดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามตัวบงชี้ท่ีกําหนดตามเกณฑของ

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และตัวบงชี้ใหม จํานวน 5 มาตรฐาน ไดแก มาตรฐานท่ี 1 ดาน

ผลลัพธผูเรียน มาตรฐานท่ี 2 ดานการวิจัยและนวัตกรรม มาตรฐานท่ี 3 ดานการบริการวิชาการ มาตรฐานท่ี 4 

ดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย มาตรฐานท่ี 5 ดานการบริหารจัดการ ซ่ึงมีตัวบงชี้จํานวน 21 ตัวบงชี้  

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจําปการศึกษา 2561 ไดดําเนินการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ระหวางวันท่ี 23-24 กันยายน 2562พบวาผลการ
ดําเนินงานในภาพรวมของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุในรอบปการศึกษา 2561 จํานวน 5 มาตรฐาน พบวา มีคา
คะแนนเฉลี่ยเทากับ 2.84 มีคุณภาพอยูในระดับพอใช ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้   

มาตรฐานท่ี 1 ดานผลลัพธผูเรียน    ระดับปรับปรุง     (คะแนนเฉลี่ย 2.15) 

 มาตรฐานท่ี 2 ดานการวิจัยและนวัตกรรม     ระดับดี   (คะแนนเฉลี่ย 4.01)  

 มาตรฐานท่ี 3 ดานการบริการวิชาการ     ระดับพอใช (คะแนนเฉลี่ย 3.43) 

 มาตรฐานท่ี 4 ดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย  ระดับพอใช (คะแนนเฉลี่ย 2.96) 

 มาตรฐานท่ี 5 ดานการบริหารจัดการ   ระดับพอใช   (คะแนนเฉลี่ย 2.56) 

เม่ือพิจารณาผลประเมินจําแนกเปนปจจัยนําเขา กระบวนการ และผลลัพธ พบวา ปจจัยนําเขา มีคา 

คะแนนเฉลี่ย 3.31 อยูในระดับพอใช กระบวนการ มีคาคะแนนเฉลี่ย 3.14 อยูในระดับพอใช และ ผลลัพธ มีคา

คะแนนเฉลี่ย 2.52 อยูในระดับพอใช 

ท้ังนี้คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ไดมีขอเสนอแนะ เพ่ือเสริมใหมหาวิทยาลัยมีผลการ

ดําเนินงานท่ีดีข้ึน ดังนี้ 

1. การกําหนดวัตถุประสงคและตัวชี้วัดความสําเร็จของแผนฯและโครงการตามพันธกิจไมสอดคลองกัน 

ทําใหการกํากับ ติดตาม และการประเมินความสําเร็จอาจไมสามารถสะทอนการบรรลุวัตถุประสงคและ

ความสําเร็จของการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ผูรับผิดชอบโครงการตางๆ ควรประเมินผลโครงการใหตรงตาม

ตัวชี้วัดท่ีระบุไวในโครงการ พรอมระบุขอเสนอแนะในการปรับปรุงโครงการ เพ่ือใหสภามหาวิทาลัยใหขอเสนอแนะ

ในการทําแผนกลยุทธในปตอไป 

2. มหาวิทยาลัยมีการวางระบบประกันคุณภาพตามมาตรฐานกฏกระทรวง พ.ศ. 2561 และตามเกณฑ

มาตรฐาน สกอ. แตกลไกการดําเนินงาน การกํากับติดตาม และการประเมินไมสามารถสะทอนคุณภาพตามเกณฑ

มาตรฐานท่ีกําหนดท้ังในระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน มหาวิทยาลัยควรมีการจัดอบรมใหความรู ความเขาใจ

เจตนาของทุกตัวบงชี้ ในเกณฑมาตรฐานคุณภาพการศึกษา กับบุคลากรทุกระดับท่ีเก่ียวของ เชน อาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตร อาจารยผูสอน บุคลากรสายสนับสนุน รวมท้ังพัฒนาผูตรวจประเมินภายในมหาวิทยาลัยใหมี

ความรูความเขาใจ ในเกณฑมาตรฐานคุณภาพการศึกษาท่ีถูกตอง เพ่ือใหการกํากับติดตาม การประเมินผลการ

ดําเนินงานของการประกันคุณภาพฯเปนไปอยางมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน 



บทสรุปผูบริหาร (ตอ) 
 

3. กระบวนการสื่อสารภายในองคกรแบบสองทางระหวางผูกําหนดนโยบาย และผูปฏิบัติงาน ยังไม

สามารถสรางการรับรูใหเกิดข้ึนอยางท่ัวถึง เพ่ือสรางแนวปฏิบัติใหตรงตามเจตนารมยของการสื่อสาร อธิการบดี

ควรจะไดชี้แจงทําความเขาใจกับนโยบายของการบริหารของมหาวิทยาลัยกับบุคลากรทุกๆกลุมใหเขาใจตรงกันใน

ทิศทางของแผนยุทธศาสตรเปาหมายของมหาวิทยาลัยและพรอมนําไปสูการปฏิบัติท่ีชัดเจน 

4. มหาวิทยาลัยยังไมมีระบบสารสนเทศท่ีดีจึงไมสามารถรายงานขอมูลท่ีสําคัญ และไมสามารถวิเคราะห

เปรียบเทียบผลการดําเนินงานในแตละดานได ซ่ึงการขาดขอมูลสารสนเทศเหลานี้ทําใหมหาวิทยาลัยไมสามารถ

วิเคราะหศักยภาพแตละคณะ หนวยงาน และศักยภาพของมหาวิทยาลัยไดอยางครอบคลุมและเปนจริง 

มหาวิทยาลัยมีระบบสารสนเทศท่ีมีความเปนปจจุบันท่ีครอบคลุมและเชื่อมโยง สามารถรวบรวมผลการปฏิบัติงาน

ตามเปาหมายและตามตัวชี้วัด เพ่ือใชในการบริหารจัดการท้ังในดานการบริหารและพัฒนาบุคลากร การวิจัย และ

การประกันคุณภาพ  
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บทนํา 
 
1. ประวัติความเปนมาโดยยอ 
1.1 ประวัติความเปนมา 

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ จัดตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ พ.ศ. 2558 ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เลม 132 ตอนท่ี 86ก เม่ือวันท่ี 8 กันยายน 2558 ใหรวม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ  ตามกฎหมายวาดวยมหาวิทยาลัยราชภัฏ และ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ ตามกฎหมายวาดวย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลมาจัดตั้งเปน“มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ” มีฐานะเปน
นิติบุคคล และเปนสวนราชการตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณในสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึงการควบรวม
มหาวิทยาลัยท้ังสองแหงนี้เปนการปรับปรุงการดําเนินการและลดความซํ้าซอน

สถาบันอุดมศึกษาท่ีต้ังอยูในจังหวัดเดียวกัน โดยใหบทบาทหนาท่ีตามมาตรา 6 แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ พ.ศ. 2558 วาดวย “ใหมหาวิทยาลัยเปนสถาบันทางวิชาการท่ีใหความรูและความ
ชํานาญในการปฏิบัติท่ีเก่ียวของกับวิชาชีพและวิชาชีพชั้นสูง มีวัตถุประสงคเพ่ือใหการศึกษาและสงเสริม
งานวิจัย เพ่ือสรางและพัฒนาองคความรูและเทคโนโลยี ใหบริการทางวิชาการแกทองถ่ินและสังคม ใหโอกาส
ทางการศึกษาแกประชาชน ทะนุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬา รวมท้ังสนับสนุนกิจกรรมของรัฐ
และทองถ่ิน และการมีสวนรวม ในการพัฒนาชุมชนและอนุรักษสิ่งแวดลอม” ประวัติความเปนมาท้ังสอง
สถาบันอุดมศึกษาท่ีมาควบรวมเปน “มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ” พอสังเขปดังนี้ 

 

1.1.1 ประวัติความเปนมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ พอสังเขป 
พ.ศ. 2482 กอตั้ง เปนโรงเรียนเกษตรกรรม เปดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนตน แผนก

เกษตรกรรม 
พ.ศ. 2497  เปดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพแผนกเกษตรกรรม  
พ.ศ. 2508  เปนวิทยาลัยเกษตรกรรม สังกัดกรมอาชีวศึกษา เปดสอนในหลักสูตรระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  
พ.ศ. 2518  เปนวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตกาฬสินธุ  
พ.ศ. 2531  ไดรับพระราชทานนามสถาบันตนสังกัดเปน “สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล” วิทยาเขต

กาฬสินธุ จึงไดชื่อวา“สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตกาฬสินธุ”มีการจัดการศึกษา
เปนสหวิทยาการ เปดสอนกลุมเกษตรศาสตร บริหารธุรกิจ และอุตสาหกรรม ท้ังใน
ระดับปริญญาตรีและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

พ.ศ. 2548  ไดรับพระราชทานนามสถาบันตนสังกัดเปน “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน”  วิทยาเขตกาฬสินธุ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันท่ี 19 มกราคม 
พ.ศ. 2548 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
ประกอบดวย 5 วิทยาเขต คือ วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแกน สุรินทร 
กาฬสินธุ และสกลนคร 
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ตราสญัลักษณประจาํ

มหาวิทยาลัย 

ตราสัญลักษณประจํามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประกอบดวย: 
ภายในวงกลมเปนรูปดอกบัวบาน 8 กลีบลอมรอบ ดอกบัวบาน 8 กลีบ 
หมายถึง ทางแหงความสําเร็จ  มรรค 8 และความสดชื่นเบิกบานกอใหเกิด
ปญญาแผขจรไปท่ัวสารทิศ ภายใตดอกบัวเปนดวงตราพระราชลัญจกรบรรจุ
อยู หมายถึง สัญลักษณและเครื่องหมายประจําองคพระมหากษัตริยของ
รัชกาลท่ี 9 ซ่ึงพระองคเปนผูพระราชทานนามวา “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล” บนตรารูปวงกลม มีพระมหาพิชัยมงกุฎครอบ และมีเลข 9 อยู
หมายถึงรัชกาลท่ี 9 ดานลางของตราวงกลมทําพับกรอบโคงรองรับชื่อ 
“มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน”ค่ันปดหัวทายของกรอบดวย
ลวดลายดอกไม พิมพประจํายามท้ังสองขาง หมายถึงความเจริญรุงเรื่อง 
แจมใส เบิกบาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล หมายความวา 
“มหาวิทยาลัยอันเปนมงคลแหงพระราชา” 

1.1.2 ประวัติความเปนมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ พอสังเขป 
 พ.ศ. 2539 การประชุมเม่ือวันท่ี 26 สิงหาคม พ.ศ. 2539 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ

โครงการจัดตั้งสถาบันราชภัฏกาฬสินธุ 
 พ.ศ. 2540 วันท่ี 20 เมษายน พ.ศ. 2540 อนุมัติใหมีการจัดตั้งสถาบันราชภัฏใหม 5 แหง                        

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไดแก สถาบันราชภัฏชัยภูมิ สถาบันราชภัฏ
รอยเอ็ด สถาบันราชภัฏศรีสะเกษ สถาบันราชภัฏนครพนม และสถาบันราช
ภัฏกาฬสินธุ โดยโครงการจัดต้ังสถาบันราชภัฏกาฬสินธุ ตั้งอยูบนพ้ืนท่ี
ประมาณ 2,119 ไร บานหัวงัว ตําบลสงเปลือย อําเภอนามน จังหวัด
กาฬสินธุ 

 พ.ศ. 2544 วันท่ี 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2544 โครงการจัดตั้งสถาบันราชภัฏกาฬสินธุ ไดยก
ฐานะเปนสถาบัน   ราชภัฏกาฬสินธุตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง พรอมกับ
สถาบันราชภัฏใหมอีก 4 แหง จัดการศึกษา     ตามพระราชบัญญัติสถาบันราช
ภัฏ พ.ศ. 2538 โดยแบงเปน 2 คณะและ 4 สํานัก คือ คณะวิชาการศึกษาท่ัวไป 
คณะวิทยาการวิชาชีพ สํานักงานอธิการบดี สํานักสงเสริมการเรียนรู สํานักวิจัย
และพัฒนาทองถ่ิน และสํานักกิจการนักศึกษา เปดสอน 2 สาขาวิชา ไดแก 
สาขาวิชาวิทยาศาสตรและสาขาวิชาการจัดการ โดยแบงการจัดการศึกษา
ออกเปน 4 ระดับ คือ ระดับอนุปริญญา ระดับปริญญาตรี 4 ป ระดับปริญญาตรี 
2 ป (หลังอนุปริญญา) และระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 

 พ.ศ. 2547 วันท่ี 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 สถาบันราชภัฏกาฬสินธุ มีฐานะเปน
“มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ” ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ. 2547 โดยใหแบงสวนราชการ ตามกฎกระทรวงท่ีประกาศเม่ือวันท่ี 8 
มีนาคม 2548 
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ตราสญัลักษณประจาํ

มหาวิทยาลัย 

ตราสัญลักษณประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุประกอบดวยพระราชลัญจกร
ประจํารัชกาลท่ี 9 เปนตราลักษณะรูปไข กวาง 5 เซนติเมตรสูง 6.7 เซนติเมตรรูป
พระท่ีนั่งอัฏทิศ ประกอบดวยวงจักรกลาง วงจักรมีอักขระเปน อุ หรือเลข 9 รอบๆ มี
รัศมี แปลความหมายวา ทรงมีพระบรมเดชานุภาพในแผนดิน โดยท่ีวันบรม
ราชาภิเษกตามโบราณราชประเพณีไดเสด็จพระทับพระท่ีนั่งอัฏทิศ ราชบัณฑิตเปนผู
ถวายน้ําอภิเษก 8 ทิศและทิศกลางอีก 1 ทิศ แตในรัชกาลนี้เปลี่ยนจากราชบัณฑิต
เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรถวายน้ําอภิเษก เพ่ือความเปนเจาใหญในแผนดิน คือ
พระมหากษัตริย นับเปนครั้งแรกในระบอบประชาธิปไตยท่ีสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ไดถวายน้ําอภิเษกในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

  และในชวงปลายป พ.ศ. 2554 คณะรัฐมนตรีไดเห็นชอบ "รางพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ พ.ศ. ..." ซ่ึงจะเปนการควบรวมมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ กับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุเขาดวยกันเปนมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ  ไดมีมติเห็นชอบ "ราง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ พ.ศ. ..." เพ่ือลดความซํ้าซอนของสถาบันอุดมศึกษาท่ีตั้งอยูในจังหวัด
เดียวกันซ่ึงตอมา ในวันท่ี 25 มิถุนายน พ.ศ. 2558 สภานิติบัญญัติแหงชาติไดลงมติในวาระ 3 เห็นชอบให "ราง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ พ.ศ. ..." เม่ือวันท่ี 8 กันยายน 2558 ในราชกิจจานุเบกษาไดเผยแพร 
"พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ พ.ศ. 2558"  มีผลใหมหาวิทยาลัยราชภัฎกาฬสินธุและมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ สิ้นสุดสถานะความเปนสถาบันอุดมศึกษาในวันถัดจากวันท่ี
ประกาศราชกิจจานุเบกษา และเปนการจัดตั้ง “มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ” ข้ึนในวันเดียวกัน 
 

2. ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ และอัตลักษณบัณฑิต 
2.1 ปรัชญา  
ความรูสรางคุณคา  ภูมิปญญาสรางสังคม 

 
2.2 ปณิธาน  
สรางคนดี มีงานทํา ชี้นําสังคม 

 
2.3 วิสัยทัศน 

 มหาวิทยาลัยแหงการพัฒนาทองถ่ิน ชุมชน บนฐานความรูดานวิทยาศาสตร สังคมศาสตร เทคโนโลยี 
และนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพการผลิตและบริการท่ีสามารถแขงขันได 
 

2.4 พันธกิจ  
1) ผลิตบัณฑิตใหมีความรูความสามารถทางวิชาการและทักษะในวิชาชีพรูจักคิดอยางมีเหตุผลมี

คุณธรรม จริยธรรม และมีความใฝเรยีนรู 
2) จัดการศึกษาทางดานวิชาชีพท้ังระดับต่ํากวาปริญญาและระดับปริญญาเพ่ือตอบสนองความ

ตองการตลาดแรงงานและทิศทางการพัฒนาประเทศ 
3) สงเสริมการวิจัย การบริการวิชาการและวิชาชีพ เพ่ือถายทอดองคความรูและเทคโนโลยีท่ีเปน

ประโยชนในการพัฒนาศักยภาพการผลิตและบริการชุมชน สังคมและประเทศ  
4) ทะนุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม สงเสริมและสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ 
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2.5 อัตลักษณบัณฑิต  
อดทน สูงาน เชี่ยวชาญวิชาชีพ 

 
3. หลักสูตรและสาขาวิชาท่ีเปดสอน  

3.1 หลักสูตรท่ีเปดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) จํานวนท้ังสิ้น 1 หลักสูตร 
จํานวน 10 สาขาวิชา ซ่ึงมีดังตอไปนี้  

ตารางท่ี 1 รายชื่อหลักสูตรท่ีเปดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปการศึกษา 
2561 

ท่ี ช่ือประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ช่ือหลักสูตร/สาขาวิชา 

1 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาสัตวศาสตร 
2 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาพืชศาสตร 
3 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 
4 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาประมง 
5 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาชางกลโรงงาน 
6 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาชางยนต 
7 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการจัดการ 
8 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการตลาด 
9 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการบัญช ี
10 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

  
3.2 หลักสูตรท่ีเปดสอนในระดับปริญญาตรี มีปริญญาในสาขาวิชารวมท้ังสิ้น 13 สาขาปริญญา และ

จํานวนท้ังสิ้น 42 หลักสูตร 
 

ตารางท่ี 2 รายชื่อหลักสูตรท่ีเปดสอนในระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2561 
ท่ี ระดับปริญญา ช่ือปริญญา ช่ือหลักสูตร/สาขาวิชา 
1 ปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล 

2 ปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม 

3 ปริญญาตรี หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต(ส.บ.) การจัดการสุขภาพทองถ่ินและชุมชน 

4 ปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ภาษาอังกฤษ 

5 ปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) การจัดการทางวัฒนธรรม 

6 ปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

7 ปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สารสนเทศศาสตร 

8 ปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ภาษาจีนธุรกิจ 

9 ปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล 

10 ปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) การทองเท่ียว 

11 ปริญญาตรี หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) รัฐประศาสนศาสตร 
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ท่ี ระดับปริญญา ช่ือปริญญา ช่ือหลักสูตร/สาขาวิชา 
12 ปริญญาตรี หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.) การเมืองการปกครอง 

13 ปริญญาตรี หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) (นิติศาสตร) 

14 ปริญญาตรี หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) นิเทศศาสตร 

15 ปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) การศึกษาปฐวัย 

16 ปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) คอมพิวเตอร 

17 ปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ภาษาไทย 

18 ปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) วิทยาศาสตรท่ัวไป 

19 ปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) คณิตศาสตร 

20 ปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ภาษาอังกฤษ 

21 ปริญญาตรี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) (การบัญชี) 

22 ปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) การจัดการท่ัวไป 

23 ปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) คอมพิวเตอรธุรกิจ 

24 ปริญญาตรี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) (การบัญชี) ในเมือง 

25 ปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) การจัดการ 

26 ปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) การตลาด 

27 ปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร 

28 ปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) การจัดการธุรกิจคาปลีก 

29 ปริญญาตรี หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต(อส.บ.) เทคโนโลยีอุตสาหการ 

30 ปริญญาตรี หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต(อส.บ.) เทคโนโลยีเครื่องกล 

31 ปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) วิศวกรรมเครื่องกล 

32 ปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) วิศวกรรมโลจิสติกส 

33 ปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร 

34 ปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) วิทยาการคอมพิวเตอร 

35 ปริญญาตรี หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต(สถ.บ.) การออกแบบอุตสาหกรรม 

36 ปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) เครื่องจักรกลเกษตร 

37 ปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สัตวศาสตร 

38 ปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) พืชศาสตร 

39 ปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ประมง 

40 ปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 

41 ปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) เทคโนโลยีชีวภาพ 

42 ปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) เทคนิคการสัตวแพทย 
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3.3 หลักสูตรท่ีเปดสอนในระดับปริญญาโท มีปริญญาในสาขาวิชารวมท้ังสิ้น 4 สาขาปริญญา และ
จํานวนท้ังสิ้น 8 หลักสูตร 

ตารางท่ี 3 รายชื่อหลักสูตรท่ีเปดสอนในระดับปริญญาโท ปการศึกษา 2561 
ท่ี ระดับ ช่ือปริญญา ช่ือหลักสูตร /สาขาวิชา  
1 ปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) การจัดการอนามัยสิ่งแวดลอม 

และสุขภาพชุมชน 
2 ปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) บริหารการศึกษา 

3 ปริญญาโท หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ส.ม.) การจัดการสุขภาพทองถ่ินและ
ชุมชน 

4 ปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) การจัดการสําหรับการเปน
ผูประกอบการ 

5 ปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) เทคโนโลยีชีวภาพ 

6 ปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) เทคโนโลยีการผลิตสัตว 

7 ปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) เทคโนโลยีการเกษตร 

ขอมูลจากสํานักสงเสริมวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ขอมูล ณ วันท่ี 13 สิงหาคม 2562 
 
4. จํานวนนักศึกษา 
 จํานวนนักศึกษาในปจจุบัน ปการศึกษา 2561 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จํานวน 
569 คน ระดับปริญญาตรีจํานวน 3,850 คน และระดับปริญญาโทจํานวน 62 คน  
 
5. จํานวนอาจารย: คุณวุฒิ และตําแหนงทางวิชาการ 

ตารางท่ี 4 แสดงจํานวนบุคลากรสายวิชาการแยกตามตําแหนงทางวิชาการ ไมรวมลาศึกษาตอ และ
นับรวมลาศึกษาตอ 

 

สังกัด 
  

ชื่อตําแหนง 
  

ไมนับรวมลาศึกษาตอ นับรวมลาศึกษาตอ 

เอก โท ตรี 
ผลรวม
ท้ังหมด เอก โท ตรี 

ผลรวม
ท้ังหมด 

คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 

อาจารย 26.0 17.0 2.0 45.0 26.0 18.0 2.0 46.0 
ผูชวย
ศาสตราจารย 9.0 1.0 0.0 10.0 9.0 1.0 0.0 10.0 

รองศาสตราจารย 0.0 2.0 0.0 2.0 0.0 2.0 0.0 2.0 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ผลรวม 35.0 20.0 2.0 57.0 35.0 21.0 2.0 58.0 

คณะบริหารศาสตร 

อาจารย 12.0 30.5 0.0 42.5 12.0 32.5 0.0 44.5 
ผูชวย
ศาสตราจารย 3.0 5.0 0.0 8.0 3.0 5.0 0.0 8.0 

รองศาสตราจารย 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

คณะบริหารศาสตร ผลรวม 15.0 35.5 0.0 50.5 15.0 37.5 0.0 52.5 
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สังกัด 
  

ชื่อตําแหนง 
  

ไมนับรวมลาศึกษาตอ นับรวมลาศึกษาตอ 

เอก โท ตรี 
ผลรวม
ท้ังหมด เอก โท ตรี 

ผลรวม
ท้ังหมด 

คณะวิศวกรรมศาสตร
และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

อาจารย 9.0 34.5 1.0 44.5 9.0 39.5 1.0 49.5 
ผูชวย
ศาสตราจารย 0.0 2.0 0.0 2.0 0.0 2.0 0.0 2.0 

รองศาสตราจารย 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 
คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม ผลรวม 10.0 36.5 1.0 47.5 10.0 41.5 1.0 52.5 

คณะศลิปศาสตร 

อาจารย 8.0 37.5 2.0 47.5 8.0 37.5 2.0 47.5 
ผูชวย
ศาสตราจารย 2.0 7.0 0.0 9.0 2.0 7.0 0.0 9.0 

รองศาสตราจารย 2.0 0.0 0.0 2.0 2.0 0.0 0.0 2.0 

คณะศลิปศาสตร ผลรวม 12.0 44.5 2.0 58.5 12.0 44.5 2.0 58.5 

คณะศึกษาศาสตรและ
นวัตกรรมการศึกษา 

อาจารย 13.0 27.0 0.0 40.0 13.0 27.0 0.0 40.0 
ผูชวย
ศาสตราจารย 4.0 2.0 0.0 6.0 4.0 2.0 0.0 6.0 

รองศาสตราจารย 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
คณะศึกษาศาสตรและนวัตกรรมการศึกษา 

ผลรวม 17.0 29.0 0.0 46.0 17.0 29.0 0.0 46.0 

คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีสุขภาพ 

อาจารย 16.0 19.0 0.0 35.0 16.0 20.0 0.0 36.0 
ผูชวย
ศาสตราจารย 6.0 2.0 0.0 8.0 6.0 2.0 0.0 8.0 

รองศาสตราจารย 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสขุภาพ 

ผลรวม 22.0 21.0 0.0 43.0 22.0 22.0 0.0 44.0 

รวม 

อาจารย 84.0 
165.

5 5.0 254.5 84.0 
174.

5 5.0 263.5 
ผูชวย
ศาสตราจารย 24.0 19.0 0.0 43.0 24.0 19.0 0.0 43.0 

รองศาสตราจารย 3.0 2.0 0.0 5.0 3.0 2.0 0.0 5.0 

ศาสตราจารย 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

ผลรวมท้ังหมด 
112.

0 
186.

5 5.0 302.5 
112.

0 
195.

5 5.0 311.5 
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วิธีการประเมิน 
 
1. การวางแผนและการประเมิน 

1.1 การเตรียมการและวางแผนกอนตรวจเย่ียม 
มีการจัดทําตารางมอบหมายตัวชี้วัดคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน 

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุเพ่ือนัดหมายโดยทานประธานกรรมการ ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้  
ตารางมอบหมายตัวช้ีวัดคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน 

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ วันท่ี  23-24 กันยายน 2562 

องคประกอบ/ตัวช้ีวัด IPO 

ปธ. กก. กก. กก. เลขาฯ 

รศ.
ดร.
พินิจ 

ผศ.ดร.
วรรทนา 

รศ.
ดร.
สุภร 

ผศ.
ดร.

ปรียา 

ผศ.
สุรินทร 

1. ดานผลลัพธผูเรียน 
 

1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม O P    P 

1.2 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาท่ีสอบผานตามเกณฑดาน
การสื่อสารภาษาอังกฤษและดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฯ 

O   P  P 

1.3 ผลงานของนักศึกษาท่ีมีผลงานวิจัย หรืองาน
สรางสรรค หรือนวัตกรรม หรือโครงงาน 

O   P  P 

1.4 นักศึกษาชั้นปสุดทายท่ีมีคุณลักษณะเปน
ผูประกอบการ 

O   P  P 

1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี P   P   

1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี P   P   

2. ดานการวิจัยและนวัตกรรม 
 

2.1 ระบบและกลไกการบรหิารและพัฒนางานวิจัยหรือ
งานสรางสรรคหรือนวัตกรรม 

P    P  

2.2 เงินสนับสนุนงานวจิัยและสรางสรรค I    P P 

2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย O    P  

2.4. ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคหรือนวัตกรรมท่ี
ตอบสนองยุทธศาสตรชาติหรือยุทธศาสตรวิจัยของ
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ หรือความตองการของสังคมใน
เขตจังหวัดกาฬสินธุท่ีเกิดจากเครือขายความรวมมือ
ระหวางสถาบันอุดมศึกษากับองคกรภาครัฐหรือองคกร
ภาคเอกชนท้ังในหรือตางประเทศ 

O    P  
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องคประกอบ/ตัวช้ีวัด IPO 

ปธ. กก. กก. กก. เลขาฯ 

รศ.
ดร.
พินิจ 

ผศ.ดร.
วรรทนา 

รศ.
ดร.
สุภร 

ผศ.
ดร.

ปรียา 

ผศ.
สุรินทร 

3. การบริการวิชาการ 
 

3.1 การบริการวิชาการแกสังคม P  P    

3.2 จํานวนชุมชนท่ีไดรับการพัฒนาโดยคณะและ
หนวยงานเทียบเทา 
 

O  P   P 

4. ดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย 
 

4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารงุศิลปะและวัฒนธรรม
และความเปนไทย 

P  P    

4.2 ผลงานดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทยท่ี
ไดรับรางวัลในระดับจังหวัดหรือระดับภูมิภาคหรือ
ระดับชาติหรือระดับนานาชาต ิ
 

O  P   P 

5. การบริหารจัดการ 
 

5.1 จํานวนหลักสูตรท่ีมีการจัดการเรียนการสอนควบคู
กับการทํางาน (Work– Integrated Learning: WIL) 
หรือ ระบบสหกิจศึกษา (Co-operative 
Education: Co-op) 

O P    P 

5.2 หลักสูตรท่ีไดรับการข้ึนทะเบียนการเผยแพร
หลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 (TQR) 

O P    P 

5.3 อาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก I    P P 

5.4 อาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ I    P P 

5.5 การบริหารของคณะเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธ
ตามพันธกิจ กลุมสถาบันและเอกลักษณของคณะ 

P P     

5.6 ผลการบริหารงานของคณะและหนวยงานเทียบเทา O P    P 

5.7 ระบบกํากับติดตามการประกันคุณภาพ ใน
ระดับอุดมศึกษา 

P   P   

รวม (ตัวช้ีวัดท่ีตรวจประเมิน) 5 4 6 6 14 
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กรรมการประเมินผลดําเนินงานของกระบวนงาน ระบุ จุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการ
ปรับปรุงในองคท่ีทานไดรับมอบหมาย แลวนํามาสรุปรวมกันในวันตรวจประเมิน 

กรรมการสัมภาษณชุดท่ี 1 (รศ.ดร.พินิจ ผศ.ดร.วรรทนา) กรรมการสัมภาษณชุดท่ี 2 (รศ.ดร.สุภร ผศ.
ดร.ปรียา และ ผศ.สุรินทร) เลขานุการทําหนาท่ีตรวจสอบขอมูล Input และ Output ท่ีไดรับมอบหมาย
เพ่ือใหกรรมการท่ีรับผิดชอบองคประกอบ/ตัวชี้วัดเหลานั้นยืนยันผลคะแนน ลงขอมูลท้ังหมด (ในสวนท่ีไมใช
ผลการตรวจประเมิน) ลงในแบบฟอรมรายงานผลตรวจประเมินใหเสร็จกอนวันเขา site visit 

1.2 การดําเนินการระหวางตรวจเย่ียม 
 ในการดําเนินการตรวจเยี่ยมมีการสัมภาษณผูมีสวนเก่ียวของซ่ึงมีกําหนดการและสถานท่ีดังนี้  

กําหนดการและสถานท่ีในการสัมภาษณ 

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย วันท่ี 23-24 กันยายน 2562 

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ 

วัน/เวลา กรรมการ  รายช่ือผูใหสัมภาษณ สถานท่ี 
23 กันยายน 2562 
10.00-11.00   ชุดท่ี 1 อธิการบดี หองพุทธรักษา 

ผูแทนสภามหาวิทยาลัย     หองพุทธรักษา 
 ชุดท่ี 2 รองอธิการบดี  

ผูชวยอธิการบดี 
หองลีลาวด ี

11.00-12.00    ชุดท่ี 1 คณบดี หอประชุมอเนกประสงคปกขวา 
 ชุดท่ี 2 ผูแทนคณาจารย   หอประชุมอเนกประสงคสวนกลาง 

13.00-14.00 ชุดท่ี 1 ผูแทนสายสนับสนุน หอประชุมอเนกประสงคปกขวา 
 ชุดท่ี 2 ตัวแทนนักศึกษา หอประชุมอเนกประสงคสวนกลาง 

14.00-15.00 ชุดท่ี 1 ผูแทนศิษยเกา หอประชุมอเนกประสงคปกขวา 
 ชุดท่ี 2 ผูประกอบการ หอประชุมอเนกประสงคสวนกลาง 

 
1.3 การดําเนินการหลังตรวจเย่ียม 

มีการสรุปขอมูลภาคสนามจากการสัมภาษณผูมีสวนเก่ียวของทุกสวนและมีการตรวจสอบหลักฐาน
ประกอบตัวบงชี ้ณ หอประชุมอเนกประสงค 
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สรุปผลการประเมิน 
 

 จากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุในวันท่ี 23-24 

กันยายน 2562 นั้น คณะกรรมการไดมีการสรุปผลการประเมิน ในแตละตัวบงชี้ ดังตารางตอไปนี้  

 

ตารางท่ี 1 ผลการประเมินรายตัวบงช้ี 

ตัวบงช้ีคุณภาพ เปา 
หมาย 

คะแนน
ประเมิน
ตนเอง 
(SAR) 

ผลการ
ประเมิน

จาก
กรรมการ 

เหตุผล
ท่ีตาง
จาก 
SAR 

คะแนน คะแนน 

มาตรฐานท่ี 1 ดานผลลัพธผูเรียน   

ตัวบงชี้ท่ี 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม  
(สกอ.1.1)  

4 คะแนน 
2.96 2.96 

  
ตัวบงชี้ท่ี1.2 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาท่ีสอบผานตามเกณฑ
ดานการสื่อสารภาษาอังกฤษและดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตามเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

4 คะแนน 
0 0 

  

ตัวบงชี้ท่ี 1.3 ผลงานของนักศึกษาท่ีมีผลงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคหรือนวัตกรรมหรือโครงงาน (ตัวบงชี้ใหม) 

4 คะแนน 
4.96 4.96 

  

ตัวบงชี้ท่ี 1.4 นักศึกษาชั้นปสุดทายท่ีมีคุณลักษณะเปน
ผูประกอบการ (ตัวบงชี้ใหม) 

4 คะแนน 
N/A 0 

  
ตัวบงชี้ท่ี 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
(สกอ.1.4) 

4 คะแนน 
5 3 

  
ตัวบงชี้ท่ี 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี  4 คะแนน 5 2   

คาเฉล่ีย   3.58 2.15   
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ตัวบงช้ีคุณภาพ เปา 
หมาย 

คะแนน
ประเมิน
ตนเอง 
(SAR) 

ผลการ
ประเมิน

จาก
กรรมการ 

เหตุผล
ท่ีตาง
จาก 
SAR 

คะแนน คะแนน 

มาตรฐานท่ี 2 ดานการวิจัยและนวัตกรรม 
ตัวบงชี้ท่ี 2.1 ระบบและกลไกการบรหิารและพัฒนางานวิจัย
หรืองานสรางสรรคหรือนวัตกรรม (สกอ. 2.1) 

4 คะแนน 
5.00 5.00 

  
ตัวบงชี้ท่ี 2.2 เงินสนับสนุนงานวจิัยและงานสรางสรรค  
(สกอ. 2.2) 

วิทยฯ
48,000 
บาท

สุขภาพ 
40,000บ. 
มนุษยฯ
20,000 
บาท 

 

4.15 4.15 

  
ตัวบงชี้ท่ี 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย 
(สกอ. 2.3)  

วิทยฯ 
รอยละ21 
สุขภาพ 

รอยละ21
มนุษยฯ 

รอยละ14 

4.01 4.11 

  
ตัวบงชี้ท่ี 2.4 ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคหรือนวัตกรรมท่ี
ตอบสนองยุทธศาสตรชาติ หรือยุทธศาสตรวิจัยของ
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ หรือความตองการของสังคมในเขต
จังหวัดกาฬสินธุท่ีเกิดจากเครือขายความรวมมือระหวาง
สถาบันอุดมศึกษากับองคกรภาครัฐหรือองคกรภาคเอกชนท้ัง
ในหรือตางประเทศ (ตัวบงชี้ใหม) 

วิทยฯ 
รอยละ21 
สุขภาพ 

รอยละ21
มนุษยฯ 

รอยละ14 

1.95 2.77 

  
คาเฉล่ีย   3.78 4.01   

มาตรฐานท่ี 3 ดานการบริการวิชาการ 

ตัวบงชี้ท่ี 3.1 การบริการวิชาการแกสังคม (ตัวบงชี้ใหม) 4 คะแนน 5.00 4.00   
ตัวบงชี้ท่ี 3.2 จํานวนชุมชนท่ีไดรับการพัฒนาโดยคณะและ
หนวยงานเทียบเทา (ตัวบงชี้ใหม)  

2.86 2.86 
  

คาเฉล่ีย   3.93 3.43   
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ตัวบงช้ีคุณภาพ เปา 
หมาย 

คะแนน
ประเมิน
ตนเอง 
(SAR) 

ผลการ
ประเมิน

จาก
กรรมการ 

เหตุผล
ท่ีตาง
จาก 
SAR 

คะแนน คะแนน 

มาตรฐานท่ี 4 ดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย 

ตัวบงชี้ท่ี 4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
และความเปนไทย (ตัวบงชี้ใหม) 

5 ขอ 5.00 4.00 

  

ตัวบงชี้ท่ี 4.2 ผลงานดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทยท่ี
ไดรับรางวัลในระดับจังหวัดหรือระดับภูมิภาคหรือระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติ (ตัวบงชี้ใหม) 

  1.92 1.92 

  

คาเฉล่ีย   3.46 2.96   

มาตรฐานท่ี 5 การบริหารจัดการ 
ตัวบงชี้ท่ี 5.1 จํานวนหลักสูตรท่ีมีการจัดการเรียนการสอน
ควบคูกับการทํางาน (Work–Integrated Learning: WIL) 
หรือระบบสหกิจศึกษา (Co-operative Education: Co-op)  
( ตัวบงชี้ใหม) 

4 คะแนน 5.00 5.00 

  
ตัวบงชี้ท่ี 5.2 หลักสูตรท่ีไดรับการข้ึนทะเบียนการเผยแพร
หลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 (TQR) (ตัวบงชี้ใหม)   

4 คะแนน 0.00 0.00 

 ตัวบงชี้ท่ี 5.3 อาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก  
(สกอ. 1.2) 

4 คะแนน 4.50 4.50  

งชี้ท่ี 5.4 อาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ     
(สกอ. 1.3) 

4 คะแนน 1.69 1.28 

 ตัวบงชี้ท่ี 5.5 การบริหารของคณะเพ่ือการกํากับติดตาม
ผลลัพธตามพันธกิจ กลุมสถาบันและเอกลักษณของคณะ  

4 คะแนน 5.00 1.00 
  

ตัวบงชี้ท่ี 5.6 ผลการบริหารงานของคณะและหนวยงาน
เทียบเทา (ตัวบงชี้ใหม) 

4 คะแนน 3.11 3.11 
  

ตัวบงชี้ท่ี 5.7 ระบบกํากับติดตามการประกันคุณภาพ ใน
ระดับอุดมศึกษา (ตัวบงชี้ใหม)   

4 คะแนน 5.00 3.00 
  

คาเฉล่ีย 3.47 2.56   
ผลการประเมินคะแนนเฉล่ียตัวบงช้ี (จํานวน 21 ตัวบงช้ี) 3.61 2.84   
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ตารางท่ี 2 ผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ 
 

มาตรฐาน 

คะแนนการประเมินเฉล่ีย ผลการประเมิน 
0.00 – 1.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง

เรงดวน 
1.51 – 2.50 การดําเนนิงานตองปรับปรุง 
2.51 – 3.50 การดําเนนิงานระดับพอใช 
3.51 – 4.50 การดําเนินงานระดับดี 
4.51 – 5.00 การดําเนนิงานระดับดีมาก 

จํานวน 
ตัวบงช้ี 

I P O 
คะแนน
เฉล่ีย 

1 6 - 2.50 1.98 2.15 การดําเนินงานตองปรับปรุง 
2 4 4.15 5.00 3.44 4.01 การดําเนินงานระดับด ี
3 2 - 4.00 2.86 3.43 การดําเนินงานระดับพอใช 
4 2 - 4.00 1.92 2.96 การดําเนินงานระดับพอใช 
5 7 2.89 2.00 2.70 2.56 การดําเนินงานระดับพอใช 

รวม 21 3.31 3.14 2.52 2.84 การดําเนินงานระดับพอใช 
ผลการประเมิน การ

ดําเนินงาน
ระดับพอใช 

การ
ดําเนินงาน
ระดับพอใช 

การ
ดําเนินงาน
ระดับพอใช 

การ
ดําเนินงาน
ระดับพอใช 
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จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
 

มาตรฐานท่ี 1 ดานผลลัพธผูเรียน 
จุดแข็ง 
- 
 
จุดท่ีควรพัฒนา 

- มหาวิทยาลัยมีการกําหนดตัวบงชี้ใหม เชน จํานวนผูสําเร็จการศึกษาท่ีสอบผานเกณฑดานการ

สื่อสารภาษาอังกฤษและดานเทคโนโลยีสารสนเทศตามเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด (ตัวบงชี้ 1.2) นักศึกษา

ชั้นปสุดทายท่ีมีคุณลักษณะเปนผูประกอบการ (ตัวบงชี้ 1.4) ซ่ึงมหาวิทยาลัยควรตองมีการถายทอดแนว

ทางการดําเนินงานเพ่ือสงเสริมสนับสนุนใหเกิดข้ึนท้ังในระดับหลักสูตร และระดับคณะ และมีการกํากับติดตาม 

ประเมินเพ่ือปรับปรุงใหเกิดการพัฒนาเขาสูผลลัพธท่ีกําหนดไว 

- การจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ควรมีวัตถุประสงคและโครงการท่ีเชื่อมโยงไปใน

ทิศทางเดียวกันระหวางแผนยุทธศาสตรและเกณฑมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสกว. (สป.อว.) (ตัวบงชี้ 

1.6) โครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษาตองมีการกําหนดวัตถุประสงคท่ีชัดเจนและสอดคลองกับลักษณะพึง

ประสงคท่ีตองการใหเกิดกับนักศึกษาและบัณฑิต และมีความชัดเจนในการกําหนดการจัดกิจกรรมในระดับ

หลักสูตร คณะ และสถาบัน เพ่ือลดความซํ้าซอน และใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอการดําเนินการ

พัฒนานักศึกษา 

 
 
 
มาตรฐานท่ี 2 ดานการวิจัยและนวัตกรรม       
จุดแข็ง 
- 
 
จุดท่ีควรพัฒนา 

- สรางระบบและกลไกติดตามขอมูลผลงานวิชาการและผลงานวิจัยท่ีตีพิมพเผยแพรในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาติของอาจารยประจํา โดยใชรูปแบบอางอิงเดียวกันตามแบบมาตรฐานสากล เพ่ือ
สามารถตรวจสอบความถูกตองของขอมูลและระดับคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 ไดอยาง
รวดเร็ว อันจะเปนประโยชนตอการบริหารงานและการวางแผนดานวิชาการของทุกระดับ (หลักสูตร คณะและ
สถาบัน) 

- มีการสื่อสารและสรางความเขาใจในตัวบงชี้ใหม 2.4 (ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคหรือนวัตกรรม 
ท่ีตอบสนองยุทธศาสตรชาติ หรือ ยุทธศาสตรวิจัยของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ หรือความตองการของสังคมใน
เขต จังหวัดกาฬสินธุท่ีเกิดจากเครือขายความรวมมือระหวางสถาบันอุดมศึกษากับ องคกรภาครัฐหรือองคกร
ภาคเอกชนท้ังในหรือตางประเทศ) แกบุคลากร เพ่ือนําไปสูการปฏิบัติและการรวบรวมผลลัพธท่ีสอดคลองกับ
ตัวบงชี้  
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มาตรฐานท่ี 3 ดานการบริการวิชาการ       
จุดแข็ง 
- 
จุดท่ีควรพัฒนา 

โครงการท่ีพบในแผนบริการวิชาการมีท้ังหมดมากกวา 100 โครงการ พบวามหาวิทยาลัยมีการกํากับ

ติดตามตามตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการไมครอบคลุมตามท่ีกําหนดไวตามแผน มีพ้ืนท่ีเปาหมายจํานวน

มาก และผลของการดําเนินการในภาพรวมไมสะทอนการทํางานตามท่ีมหาวิทยาลัยตองการท่ีแทจริง 

ขอเสนอแนะในการพัฒนา 
- มหาวิทยาลัยควรมีการกําหนดกรอบเปาหมายในการจัดทําแผนบริการวิชาการใหสอดคลองกับ

แนวนโยบาย รวมกันระหวางคณะ/หนวยงาน เพ่ือบูรณาการความคิดใหเหมาะสมกับบริบทความเชี่ยวชาญใน

บทบาทหนาท่ีตามแผนฯ และนําแผนนั้นหารือรวมกับชุมชนเปาหมาย เพ่ือกําหนดเปาหมาย ตัวชี้วัด

ความสําเร็จท่ีเปนความตองการของชุมชนท่ีแทจริง  

- มหาวิทยาลัยควรมีการกํากับติดตามใหแตละโครงการดําเนินการตามแผนท่ีตั้งเปาหมายไว ประเมิน

ผลสําเร็จของแผนนําเสนอแนวทางการพัฒนาใหผูมีอํานาจการตัดสินพิจารณา เสนอแนะเพ่ือพัฒนาแผนฯ จน

ไดผลลัพธยกระดับชุมชนตามท่ีมหาวิทยาลัยตองการ 

 
มาตรฐานท่ี 4 ดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย   
ขอเสนอแนะในการพัฒนา 

- ควรมีการกําหนดกรอบแนวคิดใหสอดคลองนโยบายมหาวิทยาลัย พรอมระดมความคิดแบบบูรณา

การการเรียนการสอน การวิจัย การทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม กําหนดเปนแผนศิลปวัฒนธรรมระดับ

มหาวิทยาลัยเพ่ือใหมีผลลัพธเปนรูปธรรมท่ีเปนท่ียอมรับในระดับสากล มีผูรับผิดชอบการกํากับติดตามตาม

อยางเปนระบบ ตามระบบและกลไกของมหาวิทยาลัยท่ีวางไว 

- ควรทบทวนเกณฑมาตรฐานตัวบงชี้ยังไมสะทอนกระบวนการ ผลการดําเนินงานท่ีแทจริง เชนรางวัล

ท่ีไดรับควรเปนรางวัลท่ีเกิดจากผลงานของมหาวิทยาลัยเปนผูดําเนินการ และมีความหลากหลายของชิ้นงาน 

หากเปนผลงานท่ีมาจากคณะควรพิจารณาสูตรคํานวณ เปนตน 

 
มาตรฐานท่ี 5 ดานการบริหารจัดการ  
จุดท่ีควรพัฒนา 

- มหาวิทยาลัยยังไมมีแนวทางในการวิเคราะหขอมูลทางการเงินเพ่ือนําไปจัดทําแผนกลยุทธทาง
การเงินอยางเปนระบบท่ีครอบคลุมแนวทางในการสรางรายได การลงทุน การบริหารจัดการทรัพยสิน และการ
จัดการคาใชจายอยางมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยควรใหความสําคัญและดําเนินการ
อยางจริงจังของการวิเคราะหรายรับ-รายจาย ตามความเปนจริง และความคุมคาทางดานการเงินและการ
บริหารจัดการท้ังในระดับรายหลักสูตรรายคณะ หนวยงาน และมหาวิทยาลัย เพ่ือใหเปนขอมูลสําคัญในการ
ตัดสินใจในการบริหารท่ีถูกตองและมีประสิทธิภาพและความม่ันคงยั่งยืนของมหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัย
ควรพิจารณาและกําหนดแผนกลยุทธทางดานการเงินท่ีสามารถสรางรายไดจากการลงทุนจากทรัพยสิน
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มหาวิทยาลัยท้ังทรัพยสินท่ีเปนอสังหาริมทรัพย ทรัพยสินความรู และทรัพยากรท่ีมีอยูอยางเปนระบบ
ครอบคลุมและเต็มศักยภาพเพ่ือการวางแผนทางการเงินท่ีม่ันคงยั่งยืนของมหาวิทยาลัย   

มหาวิทยาลัยไดมีการวิเคราะหตนทุนตอหนวยในแตละหลักสูตรตามแนวทางของกรมบัญชีกลางโดย
ใชสัดสวนคาใชจายเพ่ือพัฒนานักศึกษา อาจารย บุคลากร การจดัการเรียนการสอนมาเปนองคประกอบในการ
คิด ซ่ึงผลท่ีออกมาเปนตัวเลขท่ีไมสอดคลองกับขอเท็จจริง  เชน พบวาตนทุนตอหนวยของ 2 หลักสูตรท่ีมีชื่อ
เหมือนกันแตงตางระดับกัน เชน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงกับระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาตรี
กับระดับปริญญาโท มีตนทุนตอหนวยของหลักสูตรเทากัน 

ซ่ึงผลของการวิเคราะหขอมูลทางการเงินจะทําใหเห็นศักยภาพทางดานการเงินความคุมคา และ
ความสามารถในการหาเลี้ยงตัวเองซ่ึงจะเปนขอมูลสําคัญในการบริหารจัดการในระดับหลักสูตรหนวยงานใหมี
ประสิทธิภาพและนํามาซ่ึงความม่ันคงขององคกร 

- มหาวิทยาลัยควรวิเคราะหความสอดคลองของแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย คณะ และ
หนวยงาน และปรับกระบวนการการถายทอดแผนสูการปฏิบัติใหครอบคลุมทุกคณะ หนวยงาน และกลุม
บุคคลท่ีเก่ียวของรวมท้ังในแผนยุทธศาสตรควรระบุโครงการท่ีสําคัญท่ีทําใหเห็นวาถาดําเนินการตามโครงการ
แลวจะบรรลุเปาหมายของแผนท่ีตั้งไว 

- มหาวิทยาลัยควรแยกการบริหารแผนงบประมาณและการบริหารหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูงออกจากหลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา เพ่ือใหเกิดความชัดเจนในการ
ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร/แผนกลยุทธ การบริหารจัดการดานตางๆ ใหบรรลุพันธกิจอยางมีประสิทธิผลและ
ไมขัดกับหลักเกณฑของสกอ. (สป.อว.) เนื่องจากมาตรฐานการศึกษาของระดับปริญญาตรีสูงกวาระดับ
นักศึกษา ปวส. เชน มาตรฐานของสิ่งสนับสนุนการเรียนรูดานตางๆ ท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

- มหาวิทยาลัยควรใหความสําคัญและจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรโดยใหความสําคัญในการสราง

ศักยภาพของบุคลากรทุกกลุม โดยเฉพาะกลุมผูสอนใหสามารถพัฒนาตนเองทางดานการเรียนการสอนการ

วิจยัท่ีรองรับการเปลี่ยนแปลงในยุคปจจุบันได 
- เนื่องจากมหาวิทยาลัยไดกําหนดองคประกอบการ/ตัวชี้วัดดานหลักสูตรท่ีไดรับการข้ึนทะเบียนการ

เผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 (TQR) 
เพ่ือใหการบรรลุเปาหมายมหาวิทยาลัยควรวางแผนระยะยาวในการตรวจประเมินระดับหลักสูตรโดยควร
กําหนดแนวทางใหการประเมินระดับหลักสูตรควรมีผูตรวจประเมินฯท่ีข้ึนทะเบียนสกอ. (สป.อว.) หรือผูตรวจ
ประเมินฯท่ีข้ึนทะเบียน TQR ของสกอ.(สป.อว.) อยูในคณะกรรมการผูตรวจประเมินระดับหลักสูตรอยางนอย 
1 คน โดยเฉพาะหลักสูตรท่ียังไมเคยไดรับการตรวจประเมินระดับหลักสูตรจากผูตรวจประเมินฯท่ีข้ึนทะเบียน
สกอ.หรือผูตรวจประเมินฯท่ีข้ึนทะเบียน TQR ของสกอ.(สป.อว.) เพ่ือใหคาคะแนนผลการประเมินระดับ
หลักสูตรมีคามาตรฐานจริงกอนขอรับการข้ึนทะเบียนการเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานตาม
กรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 (TQR) และมหาวิทยาลัยควรมีการจัดอบรมใหความรู ความ
เขาใจ และเจตนาของทุกตัวบงชี้ในเกณฑมาตรฐานคุณภาพการศึกษา กับบุคลากรทุกระดับท่ีเก่ียวของ เชน 
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร อาจารยผูสอน บุคลากรสายสนับสนุน และพัฒนาผูประเมินภายในมหาวิทยาลัย
ใหมีความรูความเขาใจในเกณฑมาตรฐานคุณภาพการศึกษาท่ีถูกตอง เพ่ือใหการกํากับติดตาม การประเมินผล
การดําเนินงานของการประกันคุณภาพฯเปนไปอยางมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน 
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กําหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กําหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2561 ระดับสถาบัน 

วันท่ี 23-24 กันยายน 2562 ณ  หอประชุมเอนกประสงค มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ 

เวลา กิจกรรม สถานท่ี ผูเขารวมโครงการ 
(จํานวน) 

วันท่ี 23 กันยายน 2561 
07.00 – 08.00 น. ลงทะเบียน หอประชุมเอนกประสงค 

124 คน 
 

08.00 – 08.30 น. ประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาฯ หอประชุมเอนกประสงค 

08.30 – 10.00 น. 
 
 
 

ผูบริหารสถาบันกลาวตอนรับคณะกรรมการ โดย รองศาสตราจารยจิระพันธ หวยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ 
- ประธานคณะกรรมการฯ กลาววัตถุประสงคของการตรวจประเมนิคุณภาพฯ และกลาวแนะนําคณะกรรมการ 
- ผูบริหารสถาบันบรรยายสรุปผลการดําเนนิงานของสถาบัน โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร. สุขชัย เจริญไวยเจตน 
รองอธิการบดี 

หอประชุมเอนกประสงค 

10.00 – 11.00 น. คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา  สัมภาษณผูบริหาร 
- กรรมการชุดท่ี 1 สัมภาษณอธิการบดีและผูแทนสภามหาวิทยาลัยท่ีไมใชผูบริหาร (อาจเปนผูทรงคุณวุฒิ)   
- กรรมการชุดท่ี 2 สัมภาษณรองอธิการบดีและผูชวยอธิการบด ี

หองอธิการบดี 
หองพุทธรักษา 
หองลีลาวด ี

11.00 – 12.00 น. - กรรมการชุดท่ี 1 สัมภาษณคณบดีทุกคณะ - กรรมการชุดท่ี 2 สัมภาษณผูแทนคณาจารยทุกคณะ หอประชุมเอนกประสงค 

12.00 –13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  

13.00 – 14.00 น. - กรรมการชุดท่ี 1 สัมภาษณผูแทนสายสนับสนุน - กรรมการชุดท่ี 2 สัมภาษณผูแทนนักศึกษาทุกคณะ หอประชุมเอนกประสงค 

14.00 – 15.00 น. - กรรมการชุดท่ี 1 สัมภาษณผูแทนศิษยเกา  - กรรมการชุดท่ี 2 สัมภาษณผูแทนนายจาง ผูประกอบการ หอประชุมเอนกประสงค 

15.00 – 18.00 น. คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ตรวจสอบขอมูลและ หลักฐาน พรอมท้ังสัมภาษณผูกํากับ
และผูรับผิดชอบในแตละองคประกอบ  หอประชุมเอนกประสงค  

- ผูบริหาร 
- ผูรับผิดชอบระดับสถาบัน 
- ผูจัดเก็บขอมูลรายตัวบงชี้ 
จํานวน 34 คน 

18.00 - 19.00 น. รับประทานอาหารเย็น  
19.00 – 21.00 น.  คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา นําขอมูลเขาสูระบบ  

CHE QA Online และประชุมเพ่ือสรุปผลการประเมินประจําวัน หอประชุมเอนกประสงค 
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เวลา กิจกรรม สถานท่ี ผูเขารวมโครงการ 
(จํานวน) 

วันท่ี 24 กันยายน 2561 

07.00 – 08.00 น. ลงทะเบียน 

หอประชุมเอนกประสงค  
124 คน 

 

08.00 – 12.00 น. 
 

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ตรวจสอบขอมูลและหลักฐาน พรอมท้ังสัมภาษณผูกํากับ
และผูรับผิดชอบในแตละองคประกอบเพ่ิมเติม 

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 14.30 น. คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ ประชุมเพ่ือสรุปผลการประเมินจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนาและ
ขอเสนอแนะตางๆ รายองคประกอบและภาพรวม 

14.30 – 15.30 น. คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ นําเสนอผลการประเมินคุณภาพการศึกษา พรอมขอเสนอแนะตางๆ 
ตอผูบริหาร คณาจารย และบุคลากรของสถาบัน 

15.30 – 16.00 น. ทีมผูบริหารและคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพแลกเปลี่ยนขอคิดเห็น 

16.00 – 17.00 น. คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สรุปผลรายงานการประเมินโดยวาจา ผานระบบ 
CHE QA Online ตอผูบริหาร คณาจารย และบุคลากร 

พักรับประทานอาหารวาง ชวงเชา เวลา 10.30 – 10.45 น. 

พักรับประทานอาหารวาง ชวงบาย เวลา 14.30 – 14.45 น. 
*กําหนดการเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม 

*********************************** 
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คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2561 ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ 

 

1. รองศาสตราจารย ดร.พินิจ  หวังสมนึก      ประธานกรรมการ 

คณะวิทยาศาสตร สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยขอนแกน 

2.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรรทณา สินศิริ      กรรมการ 

คณะเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

3.  รองศาสตราจารย ดร. สุภร กตเวทิน      กรรมการ 

คณะเกษตรศาสตร สาขาสัตวศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

4.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปรียา หวังสมนึก      กรรมการ 

คณะวิทยาศาสตร สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยขอนแกน 

5.  ผูชวยศาสตราจารยสุรินทร พงษสกุล      กรรมการและเลขานุการ 

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 
************************** 
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รูปภาพบรรยากาศการตรวจประเมิน 
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รูปภาพบรรยากาศการตรวจประเมิน 
 

  
ทานผูชวยศาสตราจารยสุขชัย  เจริญไวยเจตน รอง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ กลาวรายงาน
วัตถุประสงคของโครงการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับสถาบัน ประจําปการศึกษา 
2561 

ทานรองศาสตราจารยจิระพันธ  หวยแสน อธิการบดี
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุกลาวเปดโครงการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน 
ประจําปการศึกษา 2561 

 

 
ทานรองศาสตราจารย ดร.พินิจ  หวังสมนึก แนะนํา
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับสถาบนั ประจําปการศึกษา 2561 

ทานรองศาสตราจารยจิระพันธ  หวยแสน อธิการบดี
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุมอบของท่ีระลึกใหกับ
คณะกรรมการทุกทาน  

  
ทานรองศาสตราจารยจิระพันธ  หวยแสน อธิการบดี
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุมอบของท่ีระลึกใหกับ
คณะกรรมการทุกทาน 

ทานรองศาสตราจารยจิระพันธ  หวยแสน อธิการบดี
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุมอบของท่ีระลึกใหกับ
คณะกรรมการทุกทาน 
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ทานรองศาสตราจารยจิระพันธ  หวยแสน อธิการบดี
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุมอบของท่ีระลึกใหกับ
คณะกรรมการทุกทาน 

ทานรองศาสตราจารยจิระพันธ  หวยแสน อธิการบดี
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุมอบของท่ีระลึกใหกับ
คณะกรรมการทุกทาน 

  
ผูบริหารมหาวิทยาลัยกาฬสินธุถายภาพรวมกัน
คณะกรรมการผูตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับสถาบัน ประจําปการศึกษา 2561 

การบรรยายสรุปผลการดําเนนิงานของสถาบันประจาํป
การศึกษา 2561 โดยผูชวยศาสตราจารย ดร.นิภา  นาสิน
พรอม ผูอํานวยการสาํนักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ 

  
คณะกรรมการชุดท่ี 1 สัมภาษณอธิการบดี ณ หอง
พุทธรักษา 

คณะกรรมการชุดท่ี 2 สัมภาษณรองอธิการบดแีละ
ผูชวยอธิการบดี ณ หองลีลาวด ี
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คณะกรรมการชุดท่ี 1 สัมภาษณคณบดีและ
ผูอํานวยการสํานัก สถาบัน ณ หอประชุม
อเนกประสงค 

คณะกรรมการชุดท่ี 2 สัมภาษณตัวแทนคณาจารยแต
ละคณะ ณ หอประชุมอเนกประสงค 

  

  
คณะกรรมการชุดท่ี 1 สัมภาษณตัวแทนสาย
สนับสนุน ณ หอประชุมอเนกประสงค 

คณะกรรมการชุดท่ี 2 สัมภาษณตัวแทนนักศึกษาแต
ละคณะ ณ หอประชุมอเนกประสงค 

  

  
คณะกรรมการชุดท่ี 2 สัมภาษณผูประกอบการ ณ 
หอประชุมอเนกประสงค 

คณะกรรมการตรวจสอบหลักฐานแตละตัวบงชี้พรอม
สัมภาษณผูรับผิดชอบตัวบงชี้  
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คณะกรรมการตรวจสอบหลักฐานแตละตัวบงชี้พรอม
สัมภาษณผูรับผิดชอบตัวบงชี้ 

คณะกรรมการตรวจสอบหลักฐานแตละตัวบงชี้พรอม
สัมภาษณผูรับผิดชอบตัวบงชี้ 

  
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน สรุปผลรายงานการประเมินโดยวาจา  
ตอผูบริหาร คณาจารย และบุคลากร 

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
สรุปผลรายงานการประเมินโดยวาจา  
ตอผูบริหาร คณาจารย และบุคลากร 
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