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บทที่ 1 สว่นนำ 
 

1.1 ประวัติความเป็นมา 
 

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
พ.ศ. 2558 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 132  ตอนที่  86ก เมื่อวันที่ 
8 กันยายน 2558         ให้รวมมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ตามกฎหมาย
ว่าด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
วิทยาเขตกาฬสินธุ์ ตามกฎหมายว่าด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลมา
จัดตั้งเป็น“มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์” มีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็นส่วน
ราชการตามกฎหมายว ่าด ้วยว ิธ ีการงบประมาณในสังก ัดสำนักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งการควบรวมมหาวิทยาลัยทั้งสองแห่งนี้เป็นการ
ปรับปรุงการดำเนินการและลดความซ้ำซ้อนสถาบันอุดมศึกษาที่ตั ้งอยู่ในจังหวัดเดียวกัน โดยให้
บทบาทหน้าที่ตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2558 ว่าด้วย “ให้
มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันทางวิชาการที่ให้ความรู้และความชำนาญในการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ
และวิชาชีพชั้นสูง มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาและส่งเสริมงานวิจัย เพื่อสร้ างและพัฒนาองค์
ความรู ้และเทคโนโลยี ให้บริการทางวิชาการแก่ท้องถิ ่นและสังคม ให้โอกาสทางการศึกษาแก่
ประชาชน ทะนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬา รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมของรัฐและ
ท้องถิ่น และการมีส่วนร่วม ในการพัฒนาชุมชนและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม” ประวัติความเป็นมาทั้งสอง
สถาบันอุดมศึกษาท่ีมาควบรวมเป็น “มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์” พอสังเขปดังนี้ 

 

1.1.1 ประวัติความเป็นมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ พอ
สังเขป 

พ.ศ. 2482 ก่อตั้งเป็นโรงเรียนเกษตรกรรม เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น แผนก
เกษตรกรรม 

พ.ศ. 2497  เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพแผนกเกษตรกรรม  
พ.ศ. 2508  เป็นวิทยาลัยเกษตรกรรม สังกัดกรมอาชีวศึกษา เปิดสอนในหลักสูตรระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  
พ.ศ. 2518  เป็นวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตกาฬสินธุ์  
พ.ศ. 2531  ได้รับพระราชทานนามสถาบันต้นสังกัดเป็น “สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล” 

วิทยาเขตกาฬสินธุ์ จึงได้ชื่อว่า“สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตกาฬสินธุ์”
มีการจัดการศึกษาเป็นสหวิทยาการ เปิดสอนกลุ่มเกษตรศาสตร์ บริหารธุรกิจ 
และอุตสาหกรรม ทั้งในระดับปริญญาตรีและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

พ.ศ. 2548  ได้รับพระราชทานนามสถาบันต้นสังกัดเป็น “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน”  วิทยาเขตกาฬสินธุ์ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 
19 มกราคม พ.ศ. 2548 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วย 5 ว ิทยาเขต คือ ว ิทยาเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น สุรินทร์ กาฬสินธุ์ และสกลนคร 
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ตราสญัลักษณ์ประจำ

มหาวิทยาลัย 

ตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประกอบด้วย: 
ภายในวงกลมเป็นรูปดอกบัวบาน 8 กลีบล้อมรอบ ดอกบัวบาน 8 กลีบ 
หมายถึง ทางแห่งความสำเร็จ  มรรค 8 และความสดชื่นเบิกบานก่อให้เกิด
ปัญญาแผ่ขจรไปทั่วสารทิศ ภายใต้ดอกบัวเป็นดวงตราพระราชลัญจกรบรรจุ
อยู่ หมายถึง สัญลักษณ์และเครื่องหมายประจำองค์พระมหากษัตริย์ของ
รัชกาลที่ 9 ซึ่งพระองค์เป็นผู้พระราชทานนามว่า “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล” บนตรารูปวงกลม มีพระมหาพิชัยมงกุฎครอบ และมีเลข 9 อยู่
หมายถึงรัชกาลที่ 9 ด้านล่างของตราวงกลมทำพับกรอบโค้งรองรับชื่อ 
“มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน”คั ่นปิดหัวท้ายของกรอบด้วย
ลวดลายดอกไม้ พิมพ์ประจำยามทั้งสองข้าง หมายถึงความเจริญรุ่งเรื ่อง 
แจ ่มใส เบ ิกบาน มหาว ิทยาล ัยเทคโนโลย ีราชมงคล หมายความว่า 
“มหาวิทยาลัยอันเป็นมงคลแห่งพระราชา” 

 
1.1.2 ประวัติความเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ พอสังเขป 

 พ.ศ. 2539 การประชุมเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2539 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ
โครงการจัดตั้งสถาบันราชภัฏกาฬสินธุ์ 

 พ.ศ. 2540 วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2540 อนุมัติให้มีการจัดตั้งสถาบันราชภัฏใหม่ 5 แห่ง                        
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ สถาบันราชภัฏชัยภูมิ สถาบันราชภัฏ
ร้อยเอ็ด สถาบันราชภัฏศรีสะเกษ สถาบันราชภัฏนครพนม และสถาบันราช
ภัฏกาฬสินธุ์ โดยโครงการจัดตั้งสถาบันราชภัฏกาฬสินธุ์ ตั ้งอยู่บนพื ้นที่
ประมาณ 2,119 ไร่ บ้านหัวงัว ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ 

 พ.ศ. 2544 วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2544 โครงการจัดตั้งสถาบันราชภัฏกาฬสินธุ์ ได้ยก
ฐานะเป็นสถาบัน   ราชภัฏกาฬสินธุ ์ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั ้ง พร้อมกับ
สถาบันราชภัฏใหม่อีก 4 แห่ง จัดการศึกษา     ตามพระราชบัญญัติสถาบันราช
ภัฏ พ.ศ. 2538 โดยแบ่งเป็น 2 คณะและ 4 สำนัก คือ คณะวิชาการศึกษาทั่วไป 
คณะวิทยาการวิชาชีพ สำนักงานอธิการบดี สำนักส่งเสริมการเรียนรู้ สำนักวิจัย
และพัฒนาท้องถิ่น และสำนักกิจการนักศึกษา เปิดสอน 2 สาขาวิชา ได้แก่ 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และสาขาวิชาการจัดการ โดยแบ่งการจัดการศึกษา
ออกเป็น 4 ระดับ คือ ระดับอนุปริญญา ระดับปริญญาตรี 4 ปี ระดับปริญญาตรี 
2 ปี (หลังอนุปริญญา) และระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 

 พ.ศ. 2547 วันที ่ 15 มิถ ุนายน พ.ศ. 2547 สถาบันราชภัฏกาฬสินธ ุ ์ม ีฐานะเป็น
“มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์” ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ. 2547 โดยให้แบ่งส่วนราชการ ตามกฎกระทรวงที่ประกาศเมื่อวันที่ 8 
มีนาคม 2548 
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ตราสญัลักษณ์ประจำ

มหาวิทยาลัย 

ตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ประกอบด้วยพระราช
ลัญจกรประจำรัชกาลที่ 9 เป็นตราลักษณะรูปไข่ กว้าง 5 เซนติเมตรสูง 
6.7 เซนติเมตรรูปพระที่นั ่งอัฏทิศ ประกอบด้วยวงจักรกลาง วงจักรมี
อักขระเป็น อุ หรือเลข 9 รอบๆ มีรัศมี แปลความหมายว่า ทรงมีพระบรม
เดชานุภาพในแผ่นดิน โดยที่วันบรมราชาภิเษกตามโบราณราชประเพณีได้
เสด็จพระทับพระที่นั่งอัฏทิศ ราชบัณฑิตเป็นผู้ถวายน้ำอภิเษก 8 ทิศและ
ท ิศกลางอ ีก 1 ท ิศ แต ่ ในร ัชกาลน ี ้ เปล ี ่ ยนจากราชบ ัณฑ ิตเป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรถวายน้ำอภิเษก เพ่ือความเป็นเจ้าใหญ่ในแผ่นดิน 
ค ือพระมหากษัตร ิย ์  น ับเป ็นคร ั ้ งแรกในระบอบประชาธ ิปไตยที่
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ถวายน้ำอภิเษกในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

   
และในช่วงปลายปี พ.ศ. 2554 คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบ "ร่างพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ.ศ. ..." ซึ่งจะเป็นการควบรวมมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ กับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์เข้าด้วยกันเป็นมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  ได้มีมติเหน็ชอบ 
"ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ.ศ. ..." เพื่อลดความซ้ำซ้อนของสถาบันอุดมศึกษาที่
ตั้งอยู่ในจังหวัดเดียวกันซึ่งต่อมา ในวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2558 สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ลงมติใน
วาระ 3 เห็นชอบให้ "ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ.ศ. ..." เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558 
ในราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ "พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ์ พ.ศ. 2558"  มีผลให้
มหาวิทยาลัยราชภัฎกาฬสินธุ์และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ สิ้นสุด
สถานะความเป็นสถาบันอุดมศึกษาในวันถัดจากวันที่ประกาศราชกิจจานุเบกษา และเป็นการจัดตั้ง 
“มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์” ขึ้นในวันเดียวกัน 

 
1.1.3 ข้อมูลด้านสถานที่ตั้งมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มีพ้ืนที่ในความรับผิดชอบทั้งหมด 4 พ้ืนที่ด้วยกัน รวมเนื้อที่จำนวน
ทั้งสิ้น 3,800 ไร่ 2 งาน 92.5 ตารางวา สถานที่ตั้งดังแสดงในภาพที่ 1.1 และ ภาพที่ 1.2  

 
ภาพที่ 1.1 สถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จำแนกตามพ้ืนที่ 

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
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ที่ตั้ง พิกัดที่ตั้งสำนักงานอธิการบดีแห่งใหม่ ได้ทำการย้ายจากพื้นที่นามน เลขที่ 13 หมู่ 14 
ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ 46230 มาเป็นพ้ืนที่ในเมือง ตั้งอยู่ที่ 62/1 ถนนเกษตร
สมบูรณ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000 โทรศัพท ์043-811128, 08-64584360 
โทรสาร 043-813070 สามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  เว็ปไซต์ http://www.ksu.ac.th/  

เพื ่อเป็นหน่วยงานกลางทำหน้าที ่สนับสนุนงานบริหาร งานวิชาการ งานบริการของ
มหาวิทยาลัย ช่วยอำนวยความสะดวกในการประสานงานกับส่วนราชการต่างๆ ให้บริการส่งเสริม
สนับสนุนกิจการทั้งปวงของมหาวิทยาลัย เป็นศูนย์กลางประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้ง
ภายนอกและภายในมหาวิทยาลัยทุกระดับให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว และถูกต้องตามระเบียบของทาง
ราชการ รวมทั้งสามารถดำเนินงานเป็นไปได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ 

 
ภาพที่ 1.2 สถานที่ตั้งสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 

1.2 โครงสร้างส่วนราชการในมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
 ตามกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2561 ลง
วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 135 ตอนที่ 69 ก ประกอบด้วย 9 ส่วน
ราชการ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2562 ลง
วันที่ 5 มีนาคม 2562 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนพิเศษ 55 ง ให้แบ่งส่วนราชการในสา
นักงานอธิการบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะบริหารศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะศิลปศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรม
การศึกษา สถาบันวิจัยและพัฒนา และสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ดังต่อไปนี้ 

กฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการ 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
1. สำนักงานอธิการบดี 1.1 กองกลาง 
 1.2 กองนโยบายและแผน 
 1.3 กองกิจการนักศึกษา 
2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร 2.1 สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
3. คณะบริหารศาสตร์ 3.1 สำนักงานคณบดีคณะบริหารศาสตร์ 
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ  4.1 สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สุขภาพ 

สำนักงานอธิการบดี 
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กฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการ 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
5. คณะวิศวกรรมศาสตร ์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

5.1 สำนักงานคณบดีคณะว ิศวกรรมศาสตร ์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

6. คณะศิลปศาสตร์ 6.1 สำนักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
7. คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 7.1 สำนักงานคณบดีคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรม

การศึกษา 
8. สถาบันวิจัยและพัฒนา 8.1 สำนักงานผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
9. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 9.1 สำนักงานผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและ

งานทะเบียน 
  
 
 

 
 

ภาพที่ 1.3 โครงสร้างส่วนราชการในมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  
 
 
 
 
 
 

ส่วนราชการทีม่ีฐานะเทียบเทา่คณะ ส่วนราชการระดับคณะ 

1. คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

2. คณะบริหารศาสตร ์

3. คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
สุขภาพ 

4. คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

5.คณะศิลปศาสตร ์

6. คณะศึกษาศาสตรแ์ละนวัตกรรม
การศึกษา 

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี 

กองกลาง 

กองนโยบายและแผน 

กองกิจการนักศึกษา 

1. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

2. สถาบันวิจัยและพัฒนา 

โครงสร้างส่วนราชการใน 
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ์
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1.3 คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
1.3.1 คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
รายนามนายกสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และกรรมการสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ศาสตราจารย์กิตติคุณ นพ .จิตต์มิตรภาพสุทธิพร  
นายกสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ์

นายวินัย  วิทยานุกูล 
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ์

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ไชยวัฒน์  ค้ำชู
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒ ิ

ดร.ประสิทธิ์  คชโคตร 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒ ิ

นางวิภาจรีย์  พุทธมิลินประทีป 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒ ิ

ดร.อนุสรณ์  แสงนิ่มนวล 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒ ิ

ดร.สรจักร  เกษมสุวรรณ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒ ิ

นายนิมิตร  งามยิ่งไพศาล 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒ ิ

รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยณรงค์  นาวานุเคราะห์ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒ ิ

พลตำรวจเอกอำนาจ  อันอาตม์งาม 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒ ิ

นายวันชัย  รุจนวงศ์ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒ ิ

นายสิทธิศักดิ์ ยนต์ตระกูล 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒ ิ

นายสุวิทย์ สุบงกฎ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒ ิ

นายสุรพจน์ รัชชุศิริ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒ ิ

ศาสตราจารย์อภิรัฐ  ศิริธราธิวัตร 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒ ิ

ดร.มณฑล ฉายอรุณ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒ ิ
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กรรมการสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์โดยตำแหน่ง 
 

 

 
 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์จากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่งอธิการบด ี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมจิตร์ กันธาพรม 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง 
ประธานสภาคณาจารย์และขา้ราชการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยนันท์ ชมนาวัง 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบัน 

รองศาสตราจารย์สุพรรณ สุดสนธิ์ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี 

ผู้ช่วยศาสตราจารยอ์ำภาศรี พ่อค้า 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ดำรงตำแหน่งคณบด ี

นางสาวนวลใจ โคตรแสง 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ดำรงตำแหน่งคณบด ี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤชิต แสนปากดี 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ดำรงตำแหน่งคณบด ี
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กรรมการสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์จากคณาจารย์ประจำ 

 

 
ภาพที่ 1.4 รายนามคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางสาวปนัดดา สังข์ศรีแก้ว 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ 

นายคมกริช อ่อนประสงค์ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศาตรา สหัสทัศน์ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดำรงค์ ก่องดวง 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ 

นางสาวณภัทร สร้อยจิต 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ 

นายคารมย์ เรืองไชย 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากขา้ราชการหรือพนักงานใน

สถาบันอุดมศึกษา ซึ่งมใิช่คณาจารย์ประจำ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากข้าราชการหรือ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งมิใช่คณาจารย์ประจำ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิกร สุรมณี 
เลขานุการสภามหาวิทยาลยั 

  

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
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 1.3.2 รายนามผู้บริหารมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
 

 
ภาพที่ 1.5 รายนามผู้บริหารมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 

 
1.4 ปรัชญา  

ความรู้สร้างคุณค่า  ภูมิปัญญาสร้างสังคม 
 

1.5 ปณิธาน  

สร้างคนดี มีงานทำ ชี้นำสังคม 
 

1.6 วิสัยทัศน์ 
 มหาวิทยาลัยแห่งการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน บนฐานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพการผลิตและบริการที่สามารถแข่งขันได้ 
 

1.7 พันธกิจ  

1) ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถทางวิชาการและทักษะในวิชาชีพรู้จักคิดอย่างมี
เหตุผลมีคุณธรรม จริยธรรม และมีความใฝ่เรียนรู้ 

รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ์

รองศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณ  สุดสนธิ ์
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ์

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสันท์ิ  ขจรปญัญาไพศาล  
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ์

ผู้ช่วยศาสตราจารยศ์ศิกร สุรมณ ี
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขชัย  เจริญไวยเจตน์ 
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ 

นายพัฒนา  พ่ึงพันธุ ์
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ์

ดร.ศักด์ิเกษม  ปานะลาด 
ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ์

นายอรรถพงษ์  ศิริสุวรรณ 
ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์  ชมนาวัง 
ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ์

ดร.ลิขิต  ศิรสิันติเมธาคม 
ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศาสตรา  สหัสทัศน ์
ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ์



งานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561                                    หน้า 10 

2) จัดการศึกษาทางด้านวิชาชีพทั้งระดับต่ำกว่าปริญญาและระดับปริญญาเพื่อตอบสนอง
ความต้องการตลาดแรงงานและทิศทางการพัฒนาประเทศ 

3) ส่งเสริมการวิจัย การบริการวิชาการและวิชาชีพ เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่
เป็นประโยชน์ในการพัฒนาศักยภาพการผลิตและบริการชุมชน สังคมและประเทศ  

4) ทะนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ 
 

1.8 อัตลักษณ์บัณฑิต  

อดทน สู้งาน เชี่ยวชาญวิชาชีพ 
 

2. การจัดการศึกษา  

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์เป็นสถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ให้มีความรู้ความสามารถในทักษะทาง
วิชาการและวิชาชีพ ตามมาตรฐานหลักสูตรของคณะกรรมการอุดมศึกษา ที่เน้นการพัฒนาบัณฑิตให้
มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทั้งในด้านความรู้ความสามารถในทางปฏิบัติและทฤษฎี มีคุณธรรม มีจิต
สาธารณะ และสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ซึ่งการผลิต
บัณฑิตและการพัฒนานักศึกษาถือเป็นพันธกิจหลักที่สำคัญอย่างหนึ่งของมหาวิทยาลัยฯ สำหรับ
นโยบายในการผลิตบัณฑิตให้มีทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพนั้นต้องให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้ใช้บัณฑิต สังคม ประเทศชาติ และบัณฑิตมีงานทำ 
 
2.1 หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน  

2.1.1 หลักสูตรที่เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวนทั้งสิ้น 1 
หลักสูตร จำนวน 10  สาขาวิชา ซึ่งมีดังต่อไปนี้  

ตารางท่ี 1 รายชื่อหลักสูตรที่เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปี
การศึกษา 2561 

ที ่ ชื่อประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา ลักษณะหลักสูตร 

1 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ภาษาไทย 
2 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาพืชศาสตร์ ภาษาไทย 
3 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ภาษาไทย 
4 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาประมง ภาษาไทย 
5 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างกลโรงงาน ภาษาไทย 
6 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างยนต์ ภาษาไทย 
7 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการจัดการ ภาษาไทย 
8 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการตลาด ภาษาไทย 
9 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการบัญชี ภาษาไทย 
10 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ภาษาไทย 
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2.1.2 หลักสูตรที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี มีปริญญาในสาขาวิชารวมทั้งสิ้น 13 สาขา
ปริญญา และจำนวนทั้งสิ้น 42 หลักสูตร 

 
ตารางท่ี 2 รายชื่อหลักสูตรที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 

ที ่ ระดับปริญญา ชื่อปริญญา ชื่อหลักสูตร /สาขาวิชา  
ลักษณะ
หลักสูตร 

1 ปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
(วท.บ.) 

เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล ภาษาไทย 

2 ปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
(วท.บ.) 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อม 

ภาษาไทย 

3 ปริญญาตรี หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
(ส.บ.) 

การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน ภาษาไทย 

4 ปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย 
5 ปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) การจัดการทางวัฒนธรรม ภาษาไทย 
6 ปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ภาษาไทย 
7 ปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สารสนเทศศาสตร์ ภาษาไทย 
8 ปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ภาษาจีนธุรกิจ ภาษาไทย 
9 ปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต (ศศ.บ.) ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล ภาษาไทย 
10 ปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต (ศศ.บ.) การท่องเที่ยว ภาษาไทย 
11 ปริญญาตรี หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

(รป.บ.) 
รัฐประศาสนศาสตร์ ภาษาไทย 

12 ปริญญาตรี หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.) การเมืองการปกครอง ภาษาไทย 
13 ปริญญาตรี หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) (นิติศาสตร์) ภาษาไทย 
14 ปริญญาตรี หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 

(นศ.บ.) 
นิเทศศาสตร์ ภาษาไทย 

15 ปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) การศึกษาปฐวัย ภาษาไทย 
16 ปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) คอมพิวเตอร์ ภาษาไทย 
17 ปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ภาษาไทย ภาษาไทย 
18 ปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) วิทยาศาสตร์ทั่วไป ภาษาไทย 
19 ปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) คณิตศาสตร์ ภาษาไทย 
20 ปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย 
21 ปริญญาตรี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) (การบัญชี) ภาษาไทย 
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ที ่ ระดับปริญญา ชื่อปริญญา ชื่อหลักสูตร /สาขาวิชา  
ลักษณะ
หลักสูตร 

22 ปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
(บธ.บ.) 

การจัดการทั่วไป ภาษาไทย 

23 ปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
(บธ.บ.) 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ภาษาไทย 

24 ปริญญาตรี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) (การบัญชี) ในเมือง ภาษาไทย 
25 ปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

(บธ.บ.) 
การจัดการ ภาษาไทย 

26 ปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
(บธ.บ.) 

การตลาด ภาษาไทย 

27 ปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
(บธ.บ.) 

ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ ภาษาไทย 

28 ปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
(บธ.บ.) 

การจัดการธุรกิจค้าปลีก ภาษาไทย 

29 ปริญญาตรี หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 
(อส.บ.) 

เทคโนโลยีอุตสาหการ ภาษาไทย 

30 ปริญญาตรี หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 
(อส.บ.) 

เทคโนโลยีเครื่องกล ภาษาไทย 

31 ปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
(วศ.บ.) 

วิศวกรรมเครื่องกล ภาษาไทย 

32 ปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
(วศ.บ.) 

วิศวกรรมโลจิสติกส์ ภาษาไทย 

33 ปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
(วศ.บ.) 

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ภาษาไทย 

34 ปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
(วท.บ.) 

วิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาษาไทย 

35 ปริญญาตรี หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร
บัณฑิต (สถ.บ.) 

การออกแบบอุตสาหกรรม ภาษาไทย 

36 ปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
(วท.บ.) 

เครื่องจักรกลเกษตร ภาษาไทย 

37 ปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
(วท.บ.) 

สัตวศาสตร์ ภาษาไทย 
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ที ่ ระดับปริญญา ชื่อปริญญา ชื่อหลักสูตร /สาขาวิชา  
ลักษณะ
หลักสูตร 

38 ปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
(วท.บ.) 

พืชศาสตร์ ภาษาไทย 

39 ปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
(วท.บ.) 

ประมง ภาษาไทย 

40 ปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
(วท.บ.) 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร 

ภาษาไทย 

41 ปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
(วท.บ.) 

เทคโนโลยีชีวภาพ ภาษาไทย 

42 ปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
(วท.บ.) 

เทคนิคการสัตวแพทย์ ภาษาไทย 

 2.1.3 หลักสูตรที่เปิดสอนในระดับปริญญาโท มีปริญญาในสาขาวิชารวมทั้งสิ้น 4 สาขา
ปริญญา และจำนวนทั้งสิ้น 8 หลักสูตร 
 
ตารางท่ี 3 รายชื่อหลักสูตรที่เปิดสอนในระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2561 

ที ่ ระดับ ชื่อปริญญา ชื่อหลักสูตร /สาขาวิชา  
ลักษณะ
หลักสูตร 

1 ปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต )วท.ม(.  การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม 
และสุขภาพชุมชน 

ภาษาไทย 

2 ปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต )ค.ม(.  บริหารการศึกษา ภาษาไทย 

ที ่ ระดับ ชื่อปริญญา ชื่อหลักสูตร /สาขาวิชา  
ลักษณะ
หลักสูตร 

3 ปริญญาโท หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 
)ส.ม(.  

การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและ
ชุมชน 

ภาษาไทย 

4 ปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  )บธ.ม(.  การจัดการสำหรับการเป็น
ผู้ประกอบการ 

ภาษาไทย 

5 ปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  )วท.ม(.  เทคโนโลยีชีวภาพ ภาษาไทย 
6 ปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต )วท.ม(.  เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ภาษาไทย 
7 ปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  )วท.ม(.  เทคโนโลยีการเกษตร ภาษาไทย 

ข้อมูลจากสำนักส่งเสริมวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ข้อมูล ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2562 
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2.2 จำนวนนักศึกษา 
 2.2.1 จำนวนนักศึกษาในปัจจุบันปีการศึกษา 2561 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) จำแนกตามหลักสูตร/สาขาวิชา 

ตารางท่ี 4 จำนวนนักศึกษาในปัจจุบัน ปีการศึกษา 2561 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) 

ที ่ ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา 
จำนวนนักศึกษา 
ปีการศึกษา 2561 

รวม
จำนวน
นักศึกษา ภาคปกติ ภาคพิเศษ 

1 สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 32 - 32 
2 สาขาวิชาพืชศาสตร์ 22 - 22 
3 สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 12 - 12 
4 สาขาวิชาประมง 14 - 14 
5 สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 165 - 165 
6 สาขาวิชาช่างยนต์ 74 - 74 
7 สาขาวิชาการจัดการ 59 - 59 
8 สาขาวิชาการตลาด 17 - 17 
9 สาขาวิชาการบัญชี 122 - 122 
10 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 52 - 52 

รวมจำนวนนักศึกษาทั้งสิ้น 569 - 569 
ข้อมูลจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ข้อมูล ณ วันที่ 11 กันยายน 2561 

 
ตารางท่ี 5 แสดงจำนวนหลักสูตร/สาขาท่ีเปิดสอนและจำนวนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 

2561 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  
ระดับ จำนวนสาขาวิชา 

ระดับปริญญาตรี  42 
ระดับปริญญาโท 7 

รวม 49 
 

หลักสูตร/สาขาวิชา 
จำนวนนักศึกษา 

ปริญญาตรี 
ปริญญาโท 

ภาคปกติ ภาคพิเศษ 
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสุขภาพ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 
1 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล 13 - - 
2 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 56 - - 
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.) 
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หลักสูตร/สาขาวิชา 
จำนวนนักศึกษา 

ปริญญาตรี 
ปริญญาโท 

ภาคปกติ ภาคพิเศษ 
3 สาขาวิชาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน 321 1 - 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) 
4 สาขาวิชาการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน 2 7 - 
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ส.ม.) 
5 สาขาวิชาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน 3 6 - 

คณะศิลปศาสตร์ 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) 
6 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 45 - - 
7 สาขาวิชการจัดการทางวัฒนธรรม 6 - - 
8 สาขาวิชสารสนเทศศาสตร์ 4 - - 
9 สาขาวิชานวัตกรรมเพ่ือพัฒนาท้องงถิ่น 41 - - 
10 สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ 12 - - 
11 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล  52 - - 
12 สาขาวิชาการท่องเที่ยว 44 - - 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) 
13 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  - - 
        - กลุ่มวิชารัฐประศาสนศาสตร์             54 - - 

- กลุ่มวิชาการปกครองท้องถิ่น 30 - - 
        - กลุ่มวิชาอาชญวิทยาและการบริหารงานตำรวจ - - - 
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) 
14 สาขาวิชานิติศาสตร์ 57 22 - 
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.) 
15 สาขาวิชาการเมืองการปกครอง 110 26 - 
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) 
16 สาขาวิชานิเทศาสตร์ 11 - - 

คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) 
17 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 188 - - 
18 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 364 - - 
19 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 326 - - 
20 สาขาวิชาภาษาไทย 361 - - 
21 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 281 - - 
22 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 282 - - 
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หลักสูตร/สาขาวิชา 
จำนวนนักศึกษา 

ปริญญาตรี 
ปริญญาโท 

ภาคปกติ ภาคพิเศษ 
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) 
23 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

 
- - 33 

คณะบริหารศาสตร์ 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) 
24 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 30 9 - 
25 สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 7 19 - 
26 สาขาวิชาการจัดการ 124 44 - 
27 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก 63 - - 
28 สาขาวิชาการตลาด 11 - - 
29 สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 45 - - 
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) 
30 (การบัญชี) ในเมือง 216 - - 
31 (การบัญชี) นามน 19 5 - 
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) 
32 สาขาวิชาการจัดการสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ - - 8 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) 
33 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ 46 - - 
34 สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล 29 - - 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) 
35 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 80 - - 
36 สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ 63 - - 
37 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2 - - 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 
38 สาขาวิชาเครื่องจักรกลเกษตร 13 - - 
39 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3 - - 
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.) 
40 สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม 15 - - 
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หลักสูตร/สาขาวิชา 
จำนวนนักศึกษา 

ปริญญาตรี 
ปริญญาโท 

ภาคปกติ ภาคพิเศษ 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 
41 สาขาวิชาพืชศาสตร์ 93 - - 
42 สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 88 - - 
43 สาขาวิชาประมง 41 - - 
44  สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 7 - - 
45 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 34 - - 
46 สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ 19 - - 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) 
47 สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ - - 2 
48 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ - - 4 
49 สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร - - 15 
 
3. จำนวนอาจารย์และบุคลากรในมหาวิทยาลัย 

ตารางท่ี 6 แสดงจำนวนบุคลากรสายสนับสนุน 
ที ่ สังกัด จำนวน (คน) 
1 สำนักงานอธิการบดี 134 
2 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 22 
3 คณะบริหารศาสตร์ 12 
ที ่ สังกัด จำนวน (คน) 
4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 12 
5 คณะศิลปศาสตร์ 10 
6 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 10 
7 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ 14 
8 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 24 
9 สถาบันวิจัยและพัฒนา 27 

ผลรวมทั้งหมด 265 
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ตารางท่ี 7 แสดงจำนวนบุคลากรสายวิชาการแยกตามคณะและคุณวุฒิ 

ที่ หน่วยงาน 
วุฒิปริญญาเอก วุฒิปริญญาโท วุฒิปริญญาตร ี

อาจารย์ประจำของ
หน่วยนับประกัน

คุณภาพ 
(รวมลาศึกษาต่อ) 

อาจารย์
ประจำของ
หน่วยนับ
ประกัน
คุณภาพ 

(ไม่รวมลา
ศึกษาต่อ) ขรก. พม. ลจ. ขรก. พม. ลจ. ขรก. พม. ลจ. ขรก. พม. ลจ. 

1 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 12.0 23.0 0.0 9.0 12.0 0.0 2.0 0.0 0.0 23.0 35.0 0.0 

57.0 
รวม 35.0 21.0 2.0 58.0 

2 
คณะบริหารศาสตร์ 5.0 11.0 0.0 8.0 25.5 3.0 0.0 0.0 0.0 13.0 36.5 3.0 

50.5 
รวม 16.0 36.5 0.0 52.5 

3 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2.0 8.0 0.0 5.0 30.5 1.0 1.0 0.0 0.0 8.0 43.5 1.0 47.5 

รวม 10.0 36.5 1.0 52.5 

4 
คณะศิลปศาสตร์ 3.0 9.0 0.0 5.0 36.0 3.5 0.0 0.0 2.0 8.0 45.0 5.5 

58.5 
รวม 12.0 44.5 2.0 58.5 

5 

คณะศึกษาศาสตร์และ
นวัตกรรมการศึกษา 6.0 10.0 1.0 1.0 22.0 6.0 0.0 0.0 0.0 7.0 32.0 7.0 46.0 

รวม 17.0 29.0 0.0 46.0 

6 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีสุขภาพ 1.0 21.0 0.0 1.0 21.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 42.0 0.0 43.0 

รวม 22.0 22.0 0.0 44.0 

ผลรวมทั้งหมด 112.0 189.5 5.0 311.5 302.5 
หมายเหต ุขรก. คือ ข้าราชการ  , พม. คือ พนักงานมหาวิทยาลยั , ลจ. คือ ลูกจ้างชั่วคราว 
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ตารางท่ี 8 แสดงจำนวนบุคลากรสายวิชาการแยกตามตำแหน่งทางวิชาการ ไม่รวมลาศึกษาต่อ และนับรวมลาศึกษาต่อ 

สังกัด 
  

ชื่อตำแหน่ง 
  

ไม่นับรวมลาศึกษาต่อ นับรวมลาศึกษาต่อ 

เอก โท ตรี ผลรวมทั้งหมด เอก โท ตรี ผลรวมทั้งหมด 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
อาจารย ์ 26.0 17.0 2.0 45.0 26.0 18.0 2.0 46.0 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 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 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 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 

คณะบริหารศาสตร์ ผลรวม 15.0 35.5 0.0 50.5 15.0 37.5 0.0 52.5 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
อาจารย ์ 9.0 34.5 1.0 44.5 9.0 39.5 1.0 49.5 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 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 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 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 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 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 

คณะศลิปศาสตร์ ผลรวม 12.0 44.5 2.0 58.5 12.0 44.5 2.0 58.5 
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สังกัด 
  

ชื่อตำแหน่ง 
  

ไม่นับรวมลาศึกษาต่อ นับรวมลาศึกษาต่อ 

เอก โท ตรี ผลรวมทั้งหมด เอก โท ตรี ผลรวมทั้งหมด 

คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 
อาจารย ์ 13.0 27.0 0.0 40.0 13.0 27.0 0.0 40.0 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 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 

คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ผลรวม 17.0 29.0 0.0 46.0 17.0 29.0 0.0 46.0 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสขุภาพ 
อาจารย ์ 16.0 19.0 0.0 35.0 16.0 20.0 0.0 36.0 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 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 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสขุภาพ 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 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 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 

ผลรวมทั้งหมด 112.0 186.5 5.0 302.5 112.0 195.5 5.0 311.5 
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ตารางท่ี 9 แสดงชื่อบุคลากรสายวิชาการ 

1) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

ที่ ชื่อ-สกุล ประเภท ชื่อตำแหน่ง 
วุฒิการ 
ศึกษา 

ระยะเวลาการปฏิบตัิงาน ปฏิบตั ิ
งาน
จริง 
  

ลา
ศึกษ
าต่อ 

  

น้อย
กว่า 6 
เดือน 

6 - 9 
เดือน 

มากกว่า 
9 เดือน 

1 นายจิรศักดิ์ ศรีเมฆารตัน์   ขรก. อาจารย์    ป.ตรี      / 1.00   
2 นายทองปัก ทับสมบัติ   ขรก. อาจารย์   ป.ตรี      / 1.00   
3 ผศ.ปิยะพงษ ์บุญสรรค์    ขรก. ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์
 ป.โท      / 1.00 

  
4 นางพนอจิต นิติสุข ขรก. อาจารย์   ป.โท      / 1.00   
5 รศ.จิระพันธ์ ห้วยแสน ขรก. รองศาสตราจารย ์  ป.โท      / 1.00   
6 นายฉัตราวรีะวุท จอมว

รวงค ์
ขรก. อาจารย์    ป.โท      / 1.00 

  
7 นายบุญถม ทับสมบัต ิ ขรก. อาจารย์   ป.โท      / 1.00   
8 รศ.ชยพร แอคะรจัน ์ ขรก. รองศาสตราจารย ์  ป.โท      / 1.00   
9 ผศ.ดร.วรเมธ ภูสามารถ ขรก. ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์
 ป.เอก      / 1.00 

  
10 นางศิวาพร สีดาบตุร ขรก. อาจารย์    ป.โท      / 1.00   
11 นายศราวุธ ดวงมะวงศ์    ขรก. อาจารย์    ป.โท      / 1.00   
12 นายศุภชัย ภลูายดอก ขรก. อาจารย ์  ป.โท      / 1.00   
13 ผศ.ดร.ปรญิดา แข็งขัน ขรก. ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์
 ป.เอก      / 1.00 

  
14 ผศ.ดร.ปิยนันท์ ชมนาวัง ขรก. ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์
 ป.เอก      / 1.00 

  
15 ผศ.ดร.กีรวิชญ์ เพชรจลุ ขรก. ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์
 ป.เอก      / 1.00 

  
16 ผศ.ดร.อุไร กุลบุญ ขรก. ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์
 ป.เอก      / 1.00 

  
17 ดร.กรรณิการ์ ห้วยแสน ขรก. อาจารย์    ป.เอก      / 1.00   
18 ผศ.ดร.จารึก ณัฎฐากรกุล ขรก. ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์
 ป.เอก      / 1.00 

  
19 ดร.พีรพจน ์นิติพจน ์ ขรก. อาจารย ์  ป.เอก      / 1.00   
20 ดร.เกษม เชตะวัน ขรก. อาจารย์    ป.เอก      / 1.00   
21 ผศ.ดร.สมจิตร์ กันธาพรม ขรก. ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์
 ป.เอก      / 1.00 

  
22 ดร.อรนุช สีหามาลา ขรก. อาจารย์    ป.เอก      / 1.00   
23 ผศ.ดร.นิภา นาสินพร้อม ขรก. ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์
 ป.เอก      / 1.00 

  
24 นายนุกูล แก่นจันทร์     พม. อาจารย ์  ป.โท      / 1.00   
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ที่ ชื่อ-สกุล ประเภท ชื่อตำแหน่ง 
วุฒิการ 
ศึกษา 

ระยะเวลาการปฏิบตัิงาน ปฏิบตั ิ
งาน
จริง 
  

ลา
ศึกษ
าต่อ 

  

น้อย
กว่า 6 
เดือน 

6 - 9 
เดือน 

มากกว่า 
9 เดือน 

25 น.ส.อ้อยทิพย์ สมานรส พม. อาจารย ์  ป.โท      / 1.00   
26 นายบุญยศ คำจิแจ่ม   พม. อาจารย ์  ป.โท      / 1.00   
27 นายสายญั พันธ์สมบรูณ์   พม. อาจารย ์  ป.โท      / 1.00   
28 นางสุภาพร พุ่มริ้ว  พม. อาจารย ์  ป.โท      / 1.00   
29 น.ส.ชโลธร อัมพร พม. อาจารย ์  ป.โท   ลาศึกษาต่อ  0.00 1.00 
30 น.ส.หนูเดือน สาระบุตร พม. อาจารย ์  ป.โท      / 1.00   
31 นายอิทธิพล ขึมภูเขียว พม. อาจารย ์  ป.โท      / 1.00   
32 น.ส.พนิดา วงศ์ปรดี ี พม. อาจารย ์  ป.โท      / 1.00   
33 นายเกียรติพงษ ์เจริญจิตต ์ พม. อาจารย ์  ป.โท      / 1.00   
34 น.ส.ภลิตา คณุดลิกพจน ์ พม. อาจารย ์  ป.โท      / 1.00   
35 ผศ.ดร.ชาญณรงค์ ชมนา

วัง พม. 
ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์
 ป.เอก    

  
/ 1.00 

  
36 ดร.แก้วตา สูตรสุวรรณ พม. อาจารย ์  ป.เอก      / 1.00   
37 ดร.ณัฐพงษ ์ศรีสมุทร พม. อาจารย ์  ป.เอก      / 1.00   
38 ดร.มลัลิกา ธรีะกุล   พม. อาจารย ์  ป.เอก      / 1.00   
39 ดร.พิชชาภรณ์ วันโย พม. อาจารย ์  ป.เอก      / 1.00   
40 ดร.ปิยะฉัตร วริิยะอำไพ

วงศ์ พม. อาจารย ์
 ป.เอก    

  
/ 1.00 

  
41 ดร.สาวิภา รตันกร พม. อาจารย ์  ป.เอก      / 1.00   
42 ดร.วุฒิ รัตนวิชัย พม. อาจารย ์  ป.เอก      / 1.00   
43 ดร.อนุพงษ์ ทานกระโทก พม. อาจารย ์  ป.เอก      / 1.00   
44 ดร.จริะนันท์ อินทรีย ์ พม. อาจารย ์  ป.เอก      / 1.00   
45 ดร.อยุธย ์คงปั้น พม. อาจารย ์  ป.เอก      / 1.00   
46 ดร.เอกรินทร์ สารีพัว พม. อาจารย ์  ป.เอก      / 1.00   
47 ดร.ฐิตมิา นรโภค พม. อาจารย ์  ป.เอก      / 1.00   
48 ดร.ณัฎฐพงศ์ เจนวิพากษ ์ พม. อาจารย ์  ป.เอก      / 1.00   
49 ดร.สริิกาญดา ธนาสุวรรณ พม. อาจารย ์  ป.เอก      / 1.00   
50 ดร.นพรตัน์ ผกาเชิด พม. อาจารย ์  ป.เอก      / 1.00   
51 ดร.ลิขติ ศิรสิันติเมธาคม พม. อาจารย ์ ป.เอก     / 1.00   
52 ดร.ชรินญา พิมพ์สอน พม. อาจารย ์  ป.เอก      / 1.00   
53 ดร.จริัฐติ ธรรมศิร ิ พม. อาจารย ์ ป.เอก     / 1.00   
54 ดร.ปุญญิศา ชารรีักษ์ พม. อาจารย ์ ป.เอก     / 1.00   
55 ดร.อภญิญา ภมูิสายดอน พม. อาจารย ์ ป.เอก     / 1.00   
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ที่ ชื่อ-สกุล ประเภท ชื่อตำแหน่ง 
วุฒิการ 
ศึกษา 

ระยะเวลาการปฏิบตัิงาน ปฏิบตั ิ
งาน
จริง 
  

ลา
ศึกษ
าต่อ 

  

น้อย
กว่า 6 
เดือน 

6 - 9 
เดือน 

มากกว่า 
9 เดือน 

56 ดร.จักรินทร์ ตรีอินทอง พม. อาจารย ์  ป.เอก      / 1.00   
57 ดร.วิลาสินี ศรีแสนยงค ์ พม. อาจารย ์  ป.เอก      / 1.00   
58 นายธนิตพันธ ์พงษ์จงมิตร พม. อาจารย ์  ป.โท    /   0.50   
59 นายพุฒิพัฌน ์คุณะปญัญา

ดิลก พม. อาจารย ์
 ป.โท    

/   0.50 
  

60 ดร.เยาวมาลย์ เขียวสอาด พม. อาจารย ์  ป.เอก  /     0.00   
รวมอาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตรที่ปฏิบัติงานจริงเต็มเวลา ไม่นับลาศกึษาต่อ 57.0

0 
  

                    จำนวนอาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตร ลาศึกษาต่อ   1.00 
รวมจำนวนอาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตรที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 58.00 

 
2) คณะบริหารศาสตร์ 

ที่ ชื่อ-สกุล ประเภท ชื่อตำแหน่ง 
วุฒิการ 
ศึกษา 

ระยะเวลาการปฏิบตัิงาน ปฏิบตั ิ
งาน
จริง 
  

ลา
ศึกษา
ต่อ 
  

น้อยกว่า 
6 เดือน 

6 - 9 
เดือน 

มากกว่า 
9 เดือน 

1 นางสิริอร วงษ์ทว ี ขรก. อาจารย์  ป.โท     / 1.00   
2 ผศ.อุดม วงศ์สภุา ขรก. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์  ป.โท      / 1.00   
3 ผศ.ณัฐนันท ์หลักคำ ขรก. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์  ป.โท      / 1.00   
4 นางภัชรินทร ์ซาตัน ขรก. อาจารย์    ป.โท      / 1.00   
5 นางสมพร นนทภา ขรก. อาจารย์    ป.โท      / 1.00   
6 ดร.สรุีรตัน์ เมืองโคตร ขรก. อาจารย์    ป.เอก      / 1.00   
7 ผศ.ปารณีา แอนเดอร์สัน ขรก. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์  ป.โท      / 1.00   
8 นางเพ็ญสิริ ภูวรกิจ ขรก. อาจารย์    ป.โท      / 1.00   
9 ดร.มลัลิกา จำปาแพง ขรก. อาจารย์   ป.เอก      / 1.00   
10 ผศ.ดร.อำภาศรี พ่อค้า ขรก. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์  ป.เอก      / 1.00   
11 ผศ.ดร.ปภาวี สุขมณ ี ขรก. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์  ป.เอก      / 1.00   
12 ดร.นภาพร วงษ์วิชิต ขรก. อาจารย ์  ป.เอก      / 1.00   
13 นางยุพาภรณ์ ชัยเสนา     พม. อาจารย ์  ป.โท      / 1.00   

14 น.ส.มณฑกานต์ ทุมมาวัติ  พม. อาจารย ์  ป.โท      / 1.00   

15 ดร.ธรรมรตัน์ บุญรอด   พม. อาจารย ์  ป.เอก      / 1.00   
16 นายบัญชา เหลือผล     พม. อาจารย ์  ป.โท   ลาศึกษาต่อ  0.00 1.00 

17 นายสุขสันต์ พรมบญุเรือง พม. อาจารย ์  ป.โท      / 1.00   
18 น.ส.สดชื่น อุตอามาตย ์ พม. อาจารย ์  ป.โท   ลาศึกษาต่อ  0.00 1.00 
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ที่ ชื่อ-สกุล ประเภท ชื่อตำแหน่ง 
วุฒิการ 
ศึกษา 

ระยะเวลาการปฏิบตัิงาน ปฏิบตั ิ
งาน
จริง 
  

ลา
ศึกษา
ต่อ 
  

น้อยกว่า 
6 เดือน 

6 - 9 
เดือน 

มากกว่า 
9 เดือน 

19 นางปาลว ีพุฒิกูลสาคร พม. อาจารย ์  ป.โท      / 1.00   

20 ดร.อนุชา พุฒิกูลสาคร    พม. อาจารย ์  ป.เอก      / 1.00   
21 น.ส.ณภัทรวรญัญ์ ศรีฮาตร พม. อาจารย ์  ป.โท      / 1.00   
22 นางจุฑามาศ สุนทร พม. อาจารย ์  ป.โท      / 1.00   
23 นางสาวนุสรา วรรณศิร ิ พม. อาจารย ์  ป.โท      / 1.00   
24 น.ส.จิตต์ศุภางค์ แก้วคำ พม. อาจารย ์  ป.โท      / 1.00   
25 ผศ.สุกญัญา ดวงอุปมา พม. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์  ป.โท      / 1.00   
26 น.ส.กัลยรัศมิ์ ทณิรตัน์ พม. อาจารย ์  ป.โท      / 1.00   
27 น.ส.ภัทราพร ภาระนาค พม. อาจารย ์  ป.โท      / 1.00   
28 นายนนัทพัทธ ์โนนศรีเมือง พม. อาจารย ์  ป.โท      / 1.00   
29 น.ส.สุพตัรา โสระธิวา พม. อาจารย ์  ป.โท      / 1.00   
30 น.ส.กมลวรรณ รัชตเวชกุล พม. อาจารย ์  ป.โท      / 1.00   
31 นายชยันต์ ชัยพฤกษยะนันท์ พม. อาจารย ์  ป.โท      / 1.00   
32 น.ส.นิศากร สรรพเลิศ พม. อาจารย ์  ป.โท      / 1.00   
33 นายสุพจน์ ดีบญุม ี พม. อาจารย ์  ป.โท      / 1.00   
34 นายทยากร สุวรรณปักษ์ พม. อาจารย ์  ป.โท      / 1.00   
35 ดร.เสาวลักษณ์ จิตติมงคล พม. อาจารย ์  ป.เอก      / 1.00   
36 ดร.อนันตพร พุทธัสสะ พม. อาจารย ์  ป.เอก      / 1.00   
37 ดร.ฉัตรรัชดา วิโรจน์รตัน ์ พม. อาจารย ์  ป.เอก      / 1.00   
38 ดร.กรกนก ดลโสภณ  พม. อาจารย ์ ป.เอก     / 1.00   
39 นางสาวมนชยา สภานุชาต พม. อาจารย ์  ป.โท      / 1.00   
40 ดร.ฉายรุ่ง ไชยกำบัง พม. อาจารย ์  ป.เอก      / 1.00   
41 ผศ.ณัฐวดี พัฒนโพธ์ิ ขรก. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์  ป.โท      / 1.00   

42 นายคมกริช อ่อนประสงค ์ พม. อาจารย ์  ป.โท      / 1.00   

43 ผศ.ดร.ปนัดดา โพธินาม พม. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์  ป.เอก      / 1.00   

44 นางสาวปยิะนุช เทือกเทพ พม. อาจารย ์  ป.โท      / 1.00   

45 นายกันต ์กิ่งโก้ พม. อาจารย ์  ป.โท      / 1.00   

46 นางสาววไลพร พลอยวิเลิศ พม. อาจารย ์  ป.โท      / 1.00   

47 ดร.ธนัชพงษ ์วังคำหาญ พม. อาจารย ์  ป.เอก      / 1.00   

48 นายจุมพล ทองจำรญู พม. อาจารย ์  ป.โท      / 1.00   

49 ดร.นภาภรณ์ ทรัพย์กลุมงคล พม. อาจารย ์  ป.เอก      / 1.00   

50 นายชัพวิชย์ คำภิรมย ์ ลจ. อาจารย ์  ป.โท      / 1.00   

51 นายมารตุ พลรักษา ลจ. อาจารย ์  ป.โท      / 1.00   
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ที่ ชื่อ-สกุล ประเภท ชื่อตำแหน่ง 
วุฒิการ 
ศึกษา 

ระยะเวลาการปฏิบตัิงาน ปฏิบตั ิ
งาน
จริง 
  

ลา
ศึกษา
ต่อ 
  

น้อยกว่า 
6 เดือน 

6 - 9 
เดือน 

มากกว่า 
9 เดือน 

52 นางสาวสกลวรรณ เชื้อภักด ี ลจ. อาจารย ์  ป.โท      / 1.00   
53 นายชัชวาลย์ ศรีมนตร ี พม. อาจารย ์  ป.โท    /   0.50   

รวมอาจารย์คณะบริหารศาสตร์ที่ปฏิบัติงานจริงเต็มเวลา ไม่นับลาศึกษาต่อ 50.50   

จำนวนอาจารย์คณะบริหารศาสตร์ที่ลาศึกษาต่อ   2.00 

รวมจำนวนอาจารย์ที่คณะบริหารศาสตร์ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 52.50 
 
 
 
 
 
 
 

3) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ที่ ชื่อ-สกุล ประเภท ชื่อตำแหน่ง 
วุฒิการ 
ศึกษา 

ระยะเวลาการปฏิบตัิงาน ปฏิบตั ิ
งาน
จริง 
  

ลา
ศึกษา
ต่อ 
  

น้อยกว่า 
6 เดือน 

6 - 9 
เดือน 

มาก 
กว่า  

9 เดือน 
1 นายอภิชาติ คงวิริยะกลุ      ขรก. อาจารย์   ป.ตรี      / 1.00   
2 นายราชันย์ วงษ์ทว ี ขรก. อาจารย์   ป.โท      / 1.00   
3 ผศ.สรุินทร์ พงษ์สกุล ขรก. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์  ป.โท      / 1.00   
4 นายพัฒนา พึ่งพันธุ์ ขรก. อาจารย์   ป.โท      / 1.00   
5 ผศ.สรุสิทธ์ิ พ่อค้า ขรก. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์  ป.โท      / 1.00   
6 รศ.ดร.สุพรรณ สุดสนธิ ์ ขรก. รองศาสตราจารย ์  ป.เอก      / 1.00   
7 ดร.วิรยิะ แดงทน ขรก. อาจารย์    ป.เอก      / 1.00   
8 นายอรรถพงษ ์ ศิริสุวรรณ   ขรก. อาจารย ์  ป.โท      / 1.00   
9 นายรณชัย สังหมื่นเม้า พม. อาจารย ์  ป.โท      / 1.00   
10 นายภัคคิป ไกรโสดา พม. อาจารย ์  ป.โท      / 1.00   
11 นายสรายุทธ กรวิรัตน ์ พม. อาจารย ์  ป.โท  ลาศึกษาต่อ 0.00 1.00 
12 นายวรรณรพ ขันธิรัตน์   พม. อาจารย ์  ป.โท      / 1.00   
13 ดร.เกยรู ดวงอุปมา  พม. อาจารย ์  ป.เอก      / 1.00   
14 นายโกศล เรืองแสน    พม. อาจารย ์  ป.โท      / 1.00   
15 นางสาวกรรณิการ์ ถุนาพรรณ ์ พม. อาจารย ์  ป.โท      / 1.00   
16 นายธนกร ญาณกาย พม. อาจารย ์  ป.โท      / 1.00   
17 นายอุทัย ธารพรศรี     พม. อาจารย ์  ป.โท      / 1.00   
18 นางอัจฉรา ชุมพล พม. อาจารย ์  ป.โท      / 1.00   
19 นายอัดชา เหมันต์    พม. อาจารย ์  ป.โท      / 1.00   
20 น.ส.รัชฏา แต่งภูเขียว พม. อาจารย ์  ป.โท      / 1.00   
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ที่ ชื่อ-สกุล ประเภท ชื่อตำแหน่ง 
วุฒิการ 
ศึกษา 

ระยะเวลาการปฏิบตัิงาน ปฏิบตั ิ
งาน
จริง 
  

ลา
ศึกษา
ต่อ 
  

น้อยกว่า 
6 เดือน 

6 - 9 
เดือน 

มาก 
กว่า  

9 เดือน 
21 นายสุรยิัณห์ สมศร ี พม. อาจารย ์  ป.โท      / 1.00   
22 น.ส.เกียรตสิุดา สุวรรณปา  พม. อาจารย ์  ป.โท      / 1.00   
23 นายปิยณัฐ โตอ่อน พม. อาจารย ์  ป.โท      / 1.00   
24 ดร.นรงค ์วิชาผา พม. อาจารย ์  ป.เอก      / 1.00   
25 น.ส.พรศริิ คำหลา้ พม. อาจารย ์  ป.โท      / 1.00   
26 นางไฉไล ซาเสน พม. อาจารย ์  ป.โท   ลาศึกษาต่อ  0.00 1.00 
27 นายจังหวัด เจรญิสุข พม. อาจารย ์  ป.โท      / 1.00   
28 นายกำธร สารวรรณ    พม. อาจารย ์  ป.โท      / 1.00   
29 นายอนุวัช แสนพงษ ์ พม. อาจารย ์  ป.โท      / 1.00   
30 น.ส.สวลี อุตรา พม. อาจารย ์  ป.โท   ลาศึกษาต่อ  0.00 1.00 
31 นายกฤษฏา นามฉิมพลี  พม. อาจารย ์  ป.โท      / 1.00   
32 นายกัมปนาท ไชยเพชร พม. อาจารย ์  ป.โท      / 1.00   
33 นายอภิชน มุ่งชู พม. อาจารย ์  ป.โท      / 1.00   
34 ว่าท่ีร้อยตรีอนุชา ศรีบรุัมย ์ พม. อาจารย ์  ป.โท      / 1.00   
35 นายอามิณฑ์ หล้าวงศ ์ พม. อาจารย ์  ป.โท      / 1.00   
36 นายอุ้มบุญ เชลยีงรัชต์ชัย พม. อาจารย ์  ป.โท      / 1.00   
37 นายชินภัทร ธุระการ  พม. อาจารย ์  ป.โท      / 1.00   
38 นายศุภกิจ เศิกศริ ิ พม. อาจารย ์  ป.โท      / 1.00   
39 นายสิทธิศักดิ์ เริงฤทธิ ์ พม. อาจารย ์  ป.โท      / 1.00   
40 ดร.สถติพงศ์ เสง่ียมศักดิ ์ พม. อาจารย ์  ป.เอก      / 1.00   
41 ดร.สุพตัรา บไุธสง พม. อาจารย ์  ป.เอก      / 1.00   
42 ดร.บณัฑิต  สรุิยวงศ์พงศา พม. อาจารย ์ ป.เอก     / 1.00   
43 น.ส.ณัฐนันท์ อิสสระพงศ์ พม. อาจารย ์ ป.โท     / 1.00   
44 ดร.ไทยทัศน ์สุดสวนส ี พนม. อาจารย ์ ป.เอก     / 1.00   
45 นางสาวมัณฑนา ทองสุพล พม. อาจารย ์  ป.โท      / 1.00   
46 นายสรายุทธ ฐิตะภาส พม. อาจารย ์  ป.โท  ลาศึกษาต่อ 0.00 1.00 
47 นายประพนธ ์เนียมสา พม. อาจารย ์  ป.โท      / 1.00   
48 นายวรพจน ์สมมูล พม. อาจารย ์  ป.โท  ลาศึกษาต่อ 0.00 1.00 
49 นางสาวหัสยา สิงห์ศร ี พม. อาจารย ์  ป.โท      / 1.00   
50 นางสาวรักอักษร จันทรส์มุด ลจ. อาจารย ์  ป.โท      / 1.00   
51 ดร.อาจารี แสงเสถียร พม. อาจารย ์  ป.เอก      / 1.00   
52 นายอภิชัย สารทอง พม. อาจารย ์  ป.โท      / 1.00   
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ที่ ชื่อ-สกุล ประเภท ชื่อตำแหน่ง 
วุฒิการ 
ศึกษา 

ระยะเวลาการปฏิบตัิงาน ปฏิบตั ิ
งาน
จริง 
  

ลา
ศึกษา
ต่อ 
  

น้อยกว่า 
6 เดือน 

6 - 9 
เดือน 

มาก 
กว่า  

9 เดือน 
53 นายภูริ จันทิมา พม. อาจารย ์  ป.โท    /   0.50   
54 นายบัญชา วัฒนะ พม. อาจารย ์  ป.เอก  /     0.00   
55 นางสาววราภรณ์ วโรรส พม. อาจารย ์  ป.โท  /     0.00   

รวมอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตรแ์ละเทคโนโลยีอุตสาหกรรมท่ีปฏิบัติงานจริงเต็มเวลาไม่นับลาศึกษาต่อ 47.50   

จำนวนอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมท่ีลาศึกษาต่อ   5.00 

รวมจำนวนอาจารย์ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 52.50 

 
4) คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 

ที่ ชื่อ-สกุล ประเภท ชื่อตำแหน่ง 
วุฒิการ 
ศึกษา 

ระยะเวลาการปฏิบตัิงาน ปฏิบตั ิ
งาน
จริง 
  

ลา
ศึกษา
ต่อ 
  

น้อยกว่า 
6 เดือน 

6 - 9 
เดือน 

มาก 
กว่า 9 
เดือน 

1 ผศ.ดร.คมสันทิ์  ขจรปัญญาไพศาล ขรก. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์  ป.เอก      / 1.00   
2 ดร.ธีระ ภูด ี ขรก. อาจารย ์  ป.เอก      / 1.00   
3 ดร.อมร มะลาศร ี ขรก. อาจารย ์  ป.เอก      / 1.00   
4 ดร.สุพจน์ ดวงเนตร ขรก. อาจารย ์  ป.เอก      / 1.00   
5 ผศ.ดร.ศักดิส์ิทธ์ิ ฤทธิลัน ขรก. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์  ป.เอก      / 1.00   
6 ดร.นิตยิา ค้อไผ่        ขรก. อาจารย ์  ป.เอก      / 1.00   
7 ดร.ชุลดิา เหมตะศลิป ์ พม. อาจารย ์  ป.เอก      / 1.00   
8 ผศ.ดร.สายหยุด ภูปุย พม. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์  ป.เอก      / 1.00   
9 นางสาวนาตยา หกพันนา พม. อาจารย ์  ป.โท      / 1.00   
10 นายธีรชาต ิน้อยสมบัต ิ พม. อาจารย ์  ป.โท      / 1.00   
11 ดร.จรีนันท ์วัชรกุล พม. อาจารย ์  ป.เอก      / 1.00   
12 นายนันทณัฏฐ์ เวยีงอินทร์ พม. อาจารย ์  ป.โท      / 1.00   
13 ผศ.ณิชาภาท์ กันขุนทศ พม. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์  ป.โท      / 1.00   
14 นางสาววรนุช นิลเขต พม. อาจารย ์  ป.โท      / 1.00   
15 ผศ.อนุชา พิมศักดิ ์ พม. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์  ป.โท      / 1.00   
16 ดร.สรุิยาวุธ สุวรรณบุบผา พม. อาจารย ์  ป.เอก      / 1.00   
17 นางสาวชนิดา พันธุ์โสภณ พม. อาจารย ์  ป.โท      / 1.00   
18 นางเยาวเรศ รัตนธารทอง พม. อาจารย ์  ป.โท      / 1.00   
19 นายคมกริช ทองนาค พม. อาจารย ์  ป.โท      / 1.00   
20 นายวัชรวร วงศ์กัณหา พม. อาจารย ์  ป.โท      / 1.00   
21 นางแจ่มจันทร์ ณ กาฬสินธุ ์ พม. อาจารย ์  ป.โท      / 1.00   



งานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561                                    หน้า 28 

ที่ ชื่อ-สกุล ประเภท ชื่อตำแหน่ง 
วุฒิการ 
ศึกษา 

ระยะเวลาการปฏิบตัิงาน ปฏิบตั ิ
งาน
จริง 
  

ลา
ศึกษา
ต่อ 
  

น้อยกว่า 
6 เดือน 

6 - 9 
เดือน 

มาก 
กว่า 9 
เดือน 

22 นายธีรภัทร สินธุเดช พม. อาจารย ์  ป.โท      / 1.00   
23 ดร.ปนัดดา สังข์ศรีแก้ว พม. อาจารย ์  ป.เอก      / 1.00   
24 นายปนพงศ ์งามมาก ลจ. อาจารย ์  ป.โท      / 1.00   
25 นายอังคาร อินทนิล พม. อาจารย ์  ป.โท      / 1.00   
26 Ms. Nguyen Thi Thuy Loan ลจ. อาจารย ์  ป.เอก      / 1.00   
27 Mr. Francisco Garcia Ramos ลจ. อาจารย ์  ป.โท      / 1.00   
28 นายรศรงค์ พัฒนาอนุสรณ ์ พม. อาจารย ์  ป.โท      / 1.00   
29 ดร.บดินทร์ มงคลสิน พม. อาจารย ์  ป.เอก      / 1.00   
30 นายธนัญชัย เฉลมิสุข พม. อาจารย ์  ป.โท      / 1.00   
31 นายตะวัน ทองสุข ลจ. อาจารย ์  ป.โท      / 1.00   
32 นางสาวศศิธร แสนพันดร ลจ. อาจารย ์  ป.โท      / 1.00   
33 นายปัญญา เถาว์ชาล ี พม. อาจารย ์  ป.โท      / 1.00   
34 ดร.ลาวัณย์ ดุลยชาต ิ พม. อาจารย ์  ป.เอก      / 1.00   
35 ดร.สวยีา สรุมณ ี พม. อาจารย ์  ป.เอก      / 1.00   
36 ผศ.ดร.อัญญปารย์  ศิลปนิลมาลย ์ พม. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์  ป.เอก      / 1.00   
37 ว่าที่ร้อยตรีสุรจกัษ์  พิริยะเชิดชูชยั พม. อาจารย ์  ป.โท      / 1.00   
38 นางสาวนคินทร พัฒนชัย พม. อาจารย ์  ป.โท      / 1.00   
39 นางสาวสมใจ ภคูรองทุ่ง พม. อาจารย ์  ป.โท      / 1.00   
40 นายมนชาย ภูวรกิจ ขรก. อาจารย์    ป.โท      / 1.00   
41 นายสุวรรณวัฒน์ เทียนยุทธกุล พม. อาจารย ์  ป.โท      / 1.00   
42 นางสาววรรณธิดา ยลวิลาศ พม. อาจารย ์  ป.โท      / 1.00   
43 ดร.ปวณีา ขันธ์ศิลา พม. อาจารย ์  ป.เอก      / 1.00   
44 นายวทัญญู แก้วสุพรรณ พม. อาจารย ์  ป.โท      / 1.00   
45 นายวิจิตร ศริิกิจ ลจ. อาจารย ์  ป.โท      / 1.00   
46 นางสาวประภาพร หนองหารพิทกัษ ์ ลจ. อาจารย ์  ป.โท      / 1.00   

รวมอาจารย์คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษาท่ีปฏิบัติงานจริงเต็มเวลา ไม่นับลาศึกษาต่อ 46.00   
                    จำนวนอาจารย์คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ลาศึกษาต่อ   0.00 

รวมจำนวนอาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 46.00 
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5) คณะศิลปศาสตร์ 

ที่ ชื่อ-สกุล ประเภท ชื่อตำแหน่ง 
วุฒิการ 
ศึกษา 

ระยะเวลาการปฏิบตัิงาน ปฏิบตั ิ
งาน
จริง 
  

ลา
ศึกษา
ต่อ 
  

น้อยกว่า 
6 เดือน 

6 - 9 
เดือน 

มาก 
กว่า 9 
เดือน 

1 ดร.ศักดิเ์กษม ปานะลาด พม. อาจารย ์  ป.เอก      / 1.00   
2 ผศ.ทรงเกียรติ ซาตัน ขรก. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์  ป.โท      / 1.00   
3 ผศ.วราพร พูลเกษ ขรก. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์  ป.โท      / 1.00   
4 ผศ.พรพิมล พิมพ์แก้ว ขรก. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์  ป.โท      / 1.00   
5 ผศ.วนุชชิดา สุภัควนิช ขรก. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์  ป.โท      / 1.00   
6 ผศ.ดร.ประวิชญา ณัฏฐากรกุล ขรก. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์  ป.เอก      / 1.00   
7 ผศ.ศศิกร สุรมณ ี พม. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์  ป.โท      / 1.00   
8 นายโสภณ มลูหา พม. อาจารย ์  ป.โท      / 1.00   
9 นายฟุ้งเกียรติ มหิพันธุ์ พม. อาจารย ์  ป.โท      / 1.00   
10 นายปรีชา ทับสมบตั ิ พม. อาจารย ์  ป.โท      / 1.00   
11 น.ส.พิลาศลักษณ์ ภูลวรรณ พม. อาจารย ์  ป.โท      / 1.00   
12 นางสุชาดา สุรางค์กุล   พม. อาจารย ์  ป.โท      / 1.00   
13 นางมยุรดา มหิพันธุ ์ พม. อาจารย ์  ป.โท      / 1.00   
14 น.ส.วิลาวลัย์ ทองสุขแก้ง พม. อาจารย ์  ป.โท      / 1.00   
15 น.ส.พรพิทักษ์ เห็มบาสัตย ์ พม. อาจารย ์  ป.โท      / 1.00   
16 นายภูมิ หมั่นพลศร ี พม. อาจารย ์  ป.โท      / 1.00   
17 นายธีติพล วิมุกตานนท์ พม. อาจารย ์  ป.โท      / 1.00   
18 ผศ.ดร.ศาตรา สหสัทัศน์     พม. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์  ป.เอก      / 1.00   
19 ดร.อ๊อต โนนกระยอม พม. อาจารย ์  ป.เอก      / 1.00   
20 ดร.มลัลิกา นาจันทอง พม. อาจารย ์  ป.เอก      / 1.00   
21 ดร.สุชานาถ สิงหาปัด พม. อาจารย ์  ป.เอก      / 1.00   
22 นางสาวปารมี ลางคุลานนท์ พม. อาจารย ์  ป.โท      / 1.00   
23 นางสาวมะลิวรรณ สวุรรณพฤกษ ์ พม. อาจารย ์  ป.โท      / 1.00   
24 นางสาวณัฐนันท์ สดีาแก้ว พม. อาจารย ์  ป.โท      / 1.00   
25 นายกิตติ์ธนัตถ ์ญาณพสิิษฐ์ พม. อาจารย ์  ป.โท      / 1.00   
26 นายธวัชชัย เคหะบาล พม. อาจารย ์  ป.โท      / 1.00   
27 นางสาวกมลพัฒน ์ไชยสงคราม พม. อาจารย ์  ป.โท      / 1.00   
28 นางสาวนิลวรรณ สายสมบัต ิ พม. อาจารย ์  ป.โท      / 1.00   
29 นายนิติกร ไชยสิทธ์ิ พม. อาจารย ์  ป.โท      / 1.00   
30 นายธิติพัทธ ์บุญปก พม. อาจารย ์  ป.เอก      / 1.00   
31 นางนิตยา เคหะบาล พม. อาจารย ์  ป.โท    /   0.50   
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ที่ ชื่อ-สกุล ประเภท ชื่อตำแหน่ง 
วุฒิการ 
ศึกษา 

ระยะเวลาการปฏิบตัิงาน ปฏิบตั ิ
งาน
จริง 
  

ลา
ศึกษา
ต่อ 
  

น้อยกว่า 
6 เดือน 

6 - 9 
เดือน 

มาก 
กว่า 9 
เดือน 

32 นางสาวอารยา ลาน้ำเที่ยง พม. อาจารย ์  ป.โท      / 1.00   
33 นายอภินันท์ ธรรมอินทรล์าด พม. อาจารย ์  ป.โท    /   0.50   
34 นางสาวอภิรดี ดอนอ่อนเบ้า ลจ. อาจารย ์  ป.โท      / 1.00   
35 นางสาวกานต์ชนก ดาบสมเดจ็ พม. อาจารย ์  ป.โท    /   0.50   
36 นายศุกชัย ศรีหาตา พม. อาจารย ์  ป.โท    /   0.50   
37 Miss Yang Jing ลจ. อาจารย ์  ป.โท    /   0.50   
38 นายธีรนันท์  ขันตี พม. อาจารย ์  ป.โท      / 1.00   
39 รศ.ดร.ปาริชา  มารี  เคน ขรก. รองศาสตราจารย ์  ป.เอก      / 1.00   
40 นางสาวณภัทร สร้อยจิต ขรก. อาจารย ์  ป.โท      / 1.00   
41 ดร.เพชรประชา ภูทองเงิน  ขรก. อาจารย ์  ป.เอก      / 1.00   
42 รศ.ดร.กตัญญู แก้วหานาม พม. รองศาสตราจารย ์  ป.เอก      / 1.00   
43 ดร.พิพิธธนวดี สมคะเณย ์ พม. อาจารย ์  ป.เอก      / 1.00   
44 นางสาวภัควรินทร์  มานะสิริสิทธิ ์ พม. อาจารย ์  ป.โท      / 1.00   
45 ผศ.นฤชิต แสนปากด ี พม. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์  ป.โท      / 1.00   
46 ผศ.สริินดา กมลเขต พม. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์  ป.โท      / 1.00   
47 นางกนกเนตร พินิจด่านกลาง พม. อาจารย ์  ป.โท      / 1.00   
48 ว่าท่ีร้อยตรเีกริกไกร นรภาร พม. อาจารย ์  ป.โท      / 1.00   
49 นายศุภชัย ฉัตรจรสักูล พม. อาจารย ์  ป.โท      / 1.00   
50 นางสาวณญา ศิริชาต ิ พม. อาจารย ์  ป.โท      / 1.00   
51 จ่าสิบตรีโกสินทร์ อัตโสภณ พม. อาจารย ์  ป.โท      / 1.00   
52 นายอัครเจตน์ ชัยภูม ิ พม. อาจารย ์  ป.โท      / 1.00   
53 นางจริยา อินทนิล พม. อาจารย ์  ป.โท      / 1.00   
54 ดร.พิมพ์ลิขติ แก้วหานาม พม. อาจารย ์  ป.เอก      / 1.00   
55 Mr. Allen St Arnaud ลจ. อาจารย ์  ป.โท      / 1.00   
56 Mr.Yonayad  Gurmu ลจ. อาจารย ์ ป.ตร ี     / 1.00   
57 Mr. Liu Xinping ลจ. อาจารย ์  ป.โท      / 1.00   
58 นายนพพล อัคฮาด พม. อาจารย ์  ป.โท      / 1.00   

59 นายอภิเชษฐ เสมอใจ พม. อาจารย ์  ป.โท      / 1.00   
60 นางสาวอาริยา ป้องศิร ิ พม. อาจารย ์  ป.โท      / 1.00   
61 นายยุทธพงษ ์เขื่อนแก้ว ลจ. อาจารย ์  ป.โท      / 1.00   
62 นางสาวนุชจรีย์ ศรีแก้ว พม. อาจารย ์ ป.โท /     0.00   

รวมอาจารย์คณะศิลปศาสตร์ที่ปฏิบัติงานจริงเต็มเวลาไม่นับลาศกึษาต่อ 58.50   
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ที่ ชื่อ-สกุล ประเภท ชื่อตำแหน่ง 
วุฒิการ 
ศึกษา 

ระยะเวลาการปฏิบตัิงาน ปฏิบตั ิ
งาน
จริง 
  

ลา
ศึกษา
ต่อ 
  

น้อยกว่า 
6 เดือน 

6 - 9 
เดือน 

มาก 
กว่า 9 
เดือน 

จำนวนอาจารย์คณะศิลปศาสตร์ ลาศึกษาต่อ   0.00 
รวมจำนวนอาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 58.50 

 
6) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ 

ที่ ชื่อ-สกุล ประเภท ชื่อตำแหน่ง 
วุฒิ

การศึก
ษา 

ระยะเวลาการปฏิบตัิงาน ปฏิบตั ิ
งาน
จริง 
  

ลา
ศึกษา
ต่อ 
  

น้อยกว่า 
6 เดือน 

6 - 9 
เดือน 

มาก 
กว่า 9 
เดือน 

1 ผศ.ดร.ทรงกรด พิมพิศาล    ขรก. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์  ป.เอก      / 1.00   
2 ผศ.ดร.ชัยธัช จันทร์สมดุ พม. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์  ป.เอก      / 1.00   
3 ผศ.ดร.ระพีพรรณ ประจันตะเสน พม. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์  ป.เอก      / 1.00   
4 ผศ.ดร.ธีรนาถ สุวรรณเรือง พม. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์  ป.เอก      / 1.00   
5 ดร.ธันวา ใจเที่ยง พม. อาจารย ์  ป.เอก      / 1.00   
6 นายณัฐวุฒิ ศรีวิบลูย ์ พม. อาจารย ์  ป.โท      / 1.00   
7 นางสาวอัจฉรา สมุังเกษตร พม. อาจารย ์  ป.โท      / 1.00   
8 นายอนุรักษ ์ปิ่นทอง พม. อาจารย ์  ป.โท      / 1.00   
9 ดร.นวลใจ โคตรแสง พม. อาจารย ์  ป.เอก      / 1.00   
10 นางสาวอนงคน์าถ โรจนกร วังคำหาญ พม. อาจารย ์  ป.โท      / 1.00   
11 นายณรงค์ฤทธิ ์มะสุใส พม. อาจารย ์  ป.โท      / 1.00   
12 นางสาวกชพรรณ วงค์เจริญ พม. อาจารย ์  ป.โท      / 1.00   
13 ผศ.สัน นามตะค ุ พม. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์  ป.โท      / 1.00   
14 ดร.อรญัญา นนทราช พม. อาจารย ์  ป.เอก      / 1.00   
15 นายพงศกร ชาวเชียงตุง พม. อาจารย ์  ป.โท      / 1.00   
16 นายไพฑูรย์ ทิพย์สันเทียะ พม. อาจารย ์  ป.โท      / 1.00   
17 ดร.จุฑามาศ เจยีมสาธิต พม. อาจารย ์  ป.เอก      / 1.00   
18 ผศ.กฤษณ์ ขุนลึก พม. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์  ป.เอก      / 1.00   
19 นางสาวศิริพร จรรยา พม. อาจารย ์  ป.โท      / 1.00   
20 ดร.ธวัชวงศ์ชัย ไตรทิพย ์ พม. อาจารย ์  ป.เอก      / 1.00   
21 ดร.ชาญชัยณรงค์ ทรงคาศร ี พม. อาจารย ์  ป.เอก      / 1.00   
22 ดร.ธนูยส์ิญจน์ สุขเสริม พม. อาจารย ์  ป.เอก      / 1.00   
23 นางสาวบุษกร สุวรรณรงค ์ พม. อาจารย ์  ป.โท      / 1.00   
24 นายธงศักดิ์ชัย สายพระราษฎร ์ พม. อาจารย ์  ป.โท      / 1.00   
25 นายวรกร วิชัยโย พม. อาจารย ์  ป.โท      / 1.00   
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ที่ ชื่อ-สกุล ประเภท ชื่อตำแหน่ง 
วุฒิ

การศึก
ษา 

ระยะเวลาการปฏิบตัิงาน ปฏิบตั ิ
งาน
จริง 
  

ลา
ศึกษา
ต่อ 
  

น้อยกว่า 
6 เดือน 

6 - 9 
เดือน 

มาก 
กว่า 9 
เดือน 

26 นางสาวนิตยา แสงประจักษ ์ พม. อาจารย ์  ป.โท      / 1.00   
27 นายธรรมนญู ปัญญาทิพย ์ พม. อาจารย ์  ป.โท      / 1.00   
28 นายยุทธศาสตร์ คงชะสิงห ์ ขรก. อาจารย์    ป.โท      / 1.00   
29 นางวิราวรรณ เหมันต์   พม. อาจารย ์  ป.โท      / 1.00   
30 นายนิรันดร์ นิติสุข พม. อาจารย ์  ป.โท      / 1.00   
31 ดร.ปณุิกา ฉายเสมแสง   พม. อาจารย ์  ป.เอก      / 1.00   
32 ดร.วรรณพล พิมพะสาลี    พม. อาจารย ์  ป.เอก      / 1.00   
33 ดร.รัฐพล มีลาภสม พม. อาจารย ์  ป.เอก      / 1.00   
34 นายเดชาวุธ  บุญลักษณ ์ พม. อาจารย ์  ป.โท   ลาศึกษาต่อ  0.00 1.00 
35 ผศ.ชนกกานต์ สหสัทัศน์ ผศ. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์  ป.โท      / 1.00   
36 นายชัชพงศ์ บางใบ พม. อาจารย ์  ป.โท      / 1.00   
37 นางจตุพร คำสงค ์ พม. อาจารย ์  ป.โท      / 1.00   
38 ผศ.ดร.ดำรงค์ ก่องดวง   พม. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์  ป.เอก      / 1.00   
39 ดร.กนัทิมา  ศิรสิันตเิมธาคม พม. อาจารย ์  ป.เอก      / 1.00   
40 ดร.คคนางค์ รตันานิคม พม. อาจารย ์  ป.เอก      / 1.00   
41 ดร.เจษฎา สิงห์ทองชัย พม. อาจารย ์  ป.เอก      / 1.00   
42 ดร.มณัฑนา จันสุนา พม. อาจารย ์  ป.เอก      / 1.00   
43 ดร.เนตรดารา จันทร์อตุส่าห ์ พม. อาจารย ์ ป.เอก     / 1.00   
44 ดร.นพคณุ ทองมวล พม. อาจารย ์ ป.เอก     / 1.00   

รวมจำนวนอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพที่ปฏบิัติงานจริงเต็มเวลาไม่นับลาศึกษาต่อ 43.00   
จำนวนอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพที่ลาศึกษาต่อ   1.00 

รวมจำนวนอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพที่ปฏบิัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 44.00  
หมายเหตุ       ขรก. คือ ข้าราชการ 

  
      

  

 
                   พม. คือ พนักงานมหาวิทยาลยั 

 
      

  

 
                   ลจ. คือ ลูกจ้างช่ัวคราว 
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4. ข้อมูลพื้นฐานโดยย่อเกี่ยวกับงบประมาณและอาคารสถานที่ 
4.1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย 
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ 4 ปี ไปสู่การปฏิบัติ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ได้
มีการ จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ สอดรับกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัย ระยะ 4 ปี เพื่อให้แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมีความทันสมัย สอดคล้องกับแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษาทั ้งระยะสั ้น และระยะยาว โดยกำหนดเป้าหมายหลัก ยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์ และกลยุทธ์สำคัญต่าง ๆ เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีความพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่จะ
เกิดข้ึนในอนาคต และสามารถสร้างศักยภาพในการแข่งขันในยุคแห่ง สังคมการเรียนรู้และโลกาภิวัตน์ 
ดังนั้นเพื่อไปสู่เป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัยดังกล่าว มหาวิทยาลัยได้กำหนด  ขั้นตอนการนำแผน
ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติเป็นแผนพัฒนาหน่วยงาน และแผนปฏิบัติราชการประจำปี การ  จัดระบบ
ติดตามประเมินผล 
 
4.2 งบประมาณการบริหารมหาวิทยาลัย 
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ตารางที่ 10 แสดงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (จำแนกตาม
แหล่งงบประมาณ) 

หน่วย  :บาท  
แหล่งงบประมาณ งบประมาณ ร้อยละ 

งบประมาณแผ่นดิน 411,127,600 78.60 
งบประมาณเงินรายได้ (ปรับแผนกลางปี) 111,941,360 21.40 

รวม 523,068,960 100.00 
 

ตารางที่ 11 แสดงงบประมาณรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 (จำแนกตามผลผลิตโครงการ) 

หน่วย  :บาท  
ลำดับที่ ผลผลิต /โครงการ  งบประมาณ ร้อยละ 

1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ 221,073,100 53.77 
2 ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 
92,863,100 22.59 

3 ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 19,063,100 4.64 
4 ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 18,380,000 4.47 
5 ผลงานการให้บริการวิชาการ 1,847,400 0.45 
6 ผลงานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 2,070,300 0.50 
7 โครงการศูนย์ความเป็นเลิศด้านสิ่งทอพื้นบ้าน 

แพรวากาฬสินธุ์ 
30,899,900 7.52 

8 โครงการยกระดับผ้าทออีสานสู่สากล 22,259,000 5.41 
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ลำดับที่ ผลผลิต /โครงการ  งบประมาณ ร้อยละ 
9 โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนา

สังคมและสิ่งแวดล้อม 
526,100 0.13 

10 โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการสร้าง
องค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ 

406,000 0.10 

11 โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้างความ
มั่งค่ังทางเศรษฐกิจ 

1,739,600 0.42 

รวม 411,127,600 100.00 
 

ตารางท่ี 12 แสดงเงินงบประมาณรายได้ประจำปีงบประมาณ พ .ศ . 2562 ปรับแผนกลาง
ปีงบประมาณ )จำแนกตามผลผลิต(  

หน่วย  :บาท  
ลำดับที่ ผลผลิต /โครงการ  งบประมาณ ร้อยละ 

1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ 24,599,490 21.97 
2 ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 
23,907,160 21.35 

3 ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 49,786,510 44.48 
4 ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 657,710 0.58 
5 ผลงานการให้บริการวิชาการ 299,850 0.26 
6 ผลงานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 78,400 0.08 
7 งานฟาร์ม 138,960 0.13 
8 โรงพยาบาลสัตว์ 55,110 0.05 
9 เงินสะสม/เงินงบกลาง/เงินสมทบมหาวิทยาลัย 12,418,170 11.10 

รวม 111,941,360 100.00 
 

ตารางที่ 13 แสดงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (จำแนกตาม
ประเภทงบประมาณ 

และงบรายจ่าย)หน่วย  :บาท  

ประเภทงบรายจ่าย 
งบประมาณเงิน

แผ่นดิน  
)บาท(  

งบประมาณเงิน
รายได้  

)บาท(  

รวม
งบประมาณ 

)บาท(  

ร้อยละ
การ

จัดสรร 
1. งบบุคลากร 52,765,300 16,611,920 69,377,220 13.26 

2. งบดำเนินงาน 32,449,700 44,480,540 76,930,240 14.71 

3. งบลงทุน 124,062,100 12,284,700 
136,346,80

0 
26.07 

4. งบเงินอุดหนุน 162,908,900 6,344,110 
169,253,01

0 
32.36 



งานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561                                    หน้า 35 

5. งบรายจ่ายอ่ืน 38,941,600 20,041,920 58,983,520 11.27 
เงินสะสม+เงินงบ
กลาง 

- 12,178,170 12,178,170 2.33 

รวมงบประมาณ
ทั้งสิ้น 

411,127,600 111,941,360 
523,068,96

0 
100.0

0 
 ข้อมูล ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2562  

ตารางท่ี 14 แสดงจำนวนอาคารและสิ่งก่อสร้างที่ใช้ในการบริหารและการจัดการเรียน
การสอน 

ลำดับที่ อาคารและสิ่งก่อสร้าง จำนวน หน่วย 
1 อาคารเรียนรวม  6 ชั้น 1 หลัง 
2 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ 1 หลัง 
3 อาคารบรรณราชนครินทร์ 1 หลัง 
4 อาคารกิจการนักศึกษา 1 หลัง 
5 อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 1 หลัง 
6 อาคารช่อตะแบก 1 หลัง 
7 อาคารสำนักงานอธิการบดี 1 หลัง 
8 อาคารเรียนรวม 4 ชั้น 1 หลัง 
9 อาคารอำนวยการ 1 หลัง 
10 อาคารเรียน (อาคาร 1) 1 หลัง 
11 อาคารเรียนรวม (อาคาร 4) 1 หลัง 
12 อาคารปฏิบัติการพืชไร่ (อาคาร 5) 1 หลัง 
13 อาคารเรียนสัตว์ (อาคาร 6) 1 หลัง 
14 อาคารเรียนประมง (อาคาร 7) 1 หลัง 
15 อาคารเรียนประมงและปฏิบัติการ (อาคาร 8) 1 หลัง 
16 อาคารเรียนและปฏิบัติการเทคโนโลยีอาหาร (อาคาร 9) 1 หลัง 
17 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม (อาคาร 10) 1 หลัง 
18 อาคารเรียนและปฏิบัติการสัตวศาสตร์ (อาคาร 11) 1 หลัง 
19 อาคารเรียนรวม (อาคาร 12) 1 หลัง 

20 
อาคารศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรม 
(อาคาร 13) 

1 หลัง 

21 อาคารสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรเครื่องกล (อาคาร 14) 1 หลัง 
22 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 15) 1 หลัง 
23 อาคารกิจการนักศึกษา 1 หลัง 
24 อาคารโรงพยาบาลสัตว์เพ่ือชุมชน 1 หลัง 
25 อาคารปฏิบัติการหม่อนไหม (โรงน้ำดื่ม) 1 หลัง 
26 อาคารปฏิบัติงานการขาย (สนง.ภูสิงห์) 1 หลัง 
27 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ 1 หลัง 
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ลำดับที่ อาคารและสิ่งก่อสร้าง จำนวน หน่วย 
28 อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 หลัง 
29 อาคารปฏิบัติการนมและผลิตภัณฑ์นม 1 หลัง 
30 อาคารเรียนช่างเกษตร )อาคารปฏิบัติการช่างกลโรงงาน(  1 หลัง 
31 โรงอาหาร 1 หลัง 
32 อาคารปฏิบัติการผลิตสุกร 1 หลัง 
33 อาคารเก็บวัสดุกลาง 1 หลัง 
34 โรงเรือนเทคโนโลยีผักและผลไม้ 1 หลัง 
35 โรงปฏิบัติอุตสาหกรรมอาหารกระป๋อง 1 หลัง 
36 โรงสาธิตไก่ )ห้องเรียน(  1 หลัง 
37 โรงเก็บอาหารไก่ )ห้องคัดไข่(  1 หลัง 
38 โรงเรือนสุกร 1 หลัง 
39 โรงเรือนโคเนื้อ 1 หลัง 
40 โรงเรือนโคนม 1 หลัง 
41 โรงสาธิตการเพาะชำ 1 หลัง 
42 โรงเรือนสุกรขุน 1 หลัง 
43 โรงเรือนสุกรคลอด 1 หลัง 
44 โรงเรือนสุกรแม่พันธุ์ 1 หลัง 
45 ฉางเก็บเมล็ดพืชพร้อมลานตาก 1 หลัง 
46 โรงเรือนไก่ไข่ )เป็ด(  1 หลัง 
47 โรงเรือนเพาะชำ 1 หลัง 
48 โรงเรือนไก่เนื้อ 1 หลัง 
49 โรงเรือนสุกรแม่พันธุ์ 1 หลัง 
50 โรงเรือนเพาะเห็ด 2 โรง 1 หลัง 
51 โรงเรือนไก่ไข่พร้อมอุปกรณ์ 1 หลัง 
52 โรงพ่นฆ่าเชื้อทางเข้าฟาร์มสุกร 1 หลัง 
53 โรงเรือนผสมพันธุ์สุกรพร้อมอุปกรณ์ 1 หลัง 
54 โรงเรือนสำหรับคลอดและอนุบาลสุกร )Evep) 1 หลัง 
55 โรงเรือนไก่พันธุ์แบบควบคุมอุณหภูมิ 1 หลัง 
56 โรงปฏิบัติงานแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร 1 หลัง 
57 สถานพยาบาลสัตว์ 1 หลัง 
58 อาคารเรียนและปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 หลัง 
59 อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมการผลิต 1 หลัง 
60 อาคารบริการการศึกษาและบริการกลาง 1 หลัง 
61 อาคารปฏิบัติการโครงการตามแนวพระราชดำริ 1 หลัง 

ข้อมูล ณ วันที่ 2562 กรกฎาคม 25  
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ส่วนที่ 2 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

 
การประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน 5 มาตรฐาน 21 ตัวบ่งชี้ ตามคู่มือการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.  2557 ของสำนักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) และตัวบ่งชี้ใหม่ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ โดยใช้เกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ในกลุ่ม ข ซึ่ง
เป็นสถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี มีคะแนนเต็ม 5 คะแนน 
 ผลการประเมินตนเองมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พบว่าได้ดำเนินการตามภารกิจของสถาบันทั้ง 4 ด้าน
อย่างครบถ้วน โดยมีผลการประเมินทั้ง 5 มาตรฐาน อยู่ในระดับการดำเนินงานระดับดี มีค่าคะแนน 
เท่ากับ 3.64 รายละเอียดผลการประเมินแต่ละมาตรฐาน ดังนี้ 

มาตรฐาน 

ผลประเมินตามเกณฑ์  
 
 

   
คะแนน 

 

ผลการประเมิน 
  0.00 - 1.50  การดำเนินงานต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 
  1.51 - 2.50  การดำเนินงานต้องปรับปรุง 
  2.51 - 3.50  การดำเนินงานระดับพอใช้ 
  3.51 - 4.50  การดำเนินงานระดับด ี
  4.51 - 5.00  การดำเนินงานระดับดีมาก 

มาตรฐานที่ 1 ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน  3.58 การดำเนินงานระดับดี 
มาตรฐานที่ 2 ด้านการวิจัยและนวัตกรรม 3.78 การดำเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริการวิชาการ 3.93 การดำเนินงานระดับดี 
มาตรฐานที่ 4 ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 3.46 การดำเนินงานระดับพอใช้ 
มาตรฐานที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ 3.47 การดำเนินงานระดับพอใช้ 

เฉลี่ย 5 มาตรฐาน 3.64 การดำเนินงานระดับดี 
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มาตรฐานที่ 1 ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน   

 พันธกิจที่สำคัญที่สุดของสถาบันอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนให้ผู ้เรียนมีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่กำหนด และสอดคล้องกับ
มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 ใน 3 ประเด็น คือ 1) เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และความรู้
รอบด้านต่างๆ ในการสร้างสัมมาอาชีพ ความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และ
สังคมมีทักษะในการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยเป็นผู้มีคุณธรรม ความเพียร มุ่งม่ัน มานะ บากบั่น และยึดมั่นใน
จรรยาบรรณวิชาชีพ 2) เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม มีทักษะศตวรรษท่ี 21 มีความสามารถในการบูรณา
การศาสตร์ต่างๆ เพื่อพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาสังคม มีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการ รู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมและของโลก สามารถสร้างโอกาสและเพิ่มมูลค่าให้กับตนเอง ชุมชน สังคมและ
ประเทศ และ 3) เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม ยึดมั่นในความถูกต้องรู้คุณค่าและ
รักษ์ความเป็นไทย ร่วมมือรวมพลังเพื่อสร้างสรรค์การพัฒนาและเสริมสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืนทั้งในระดับ
ครอบครัว ชุมชน สังคม และประชาคมโลก โดยผู้เรียนต้อง มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ์ และสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตบัณฑิต เพื่อมุ่งเน้นเป้าหมายการ
จัดการศึกษาท่ีผลการเรียนรู้ของนักศึกษาซึ่งเป็นการประกันคุณภาพบัณฑิตที่ได้รับคุณวุฒิแต่ละคุณวุฒิและ
สื่อสารให้สังคม ชุมชน รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ ได้เชื่อมั่นถึงคุณภาพบัณฑิตเป็นไปตามที่กำหนด
ไว้ในผลลัพธ์การเรียนรู้ในแต่ละหลักสูตร คุณภาพบัณฑิตในแต่ละหลักสูตรจะสะท้อนไปที่คุณภาพบัณฑิต
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยพิจารณาจากผลการบริหารหลักสูตรโดยรวม 
ผลลัพธ์ การเรียนรู้ การมีงานทำ และคุณภาพผลงานวิจัยของนักศึกษาและผู ้สำเร็จการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาในปีการศึกษานั้นๆ โดยผลลัพธ์ผู้เรียนจะพิจารณาได้จากตัวบ่งชี้ ดังต่อไปนี้ 

ตัวบ่งชี้ จำนวน 6 ตัวบ่งช้ี คือ 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1  ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม (ตัวบ่งชี้ของสกอ.ที่ 1.1 ระดับสถาบัน)  
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาที่สอบผ่านตามเกณฑ์ด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษและ 

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด (ตัวบ่งชี้ใหม่) 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3  ผลงานนักศึกษาที่มีผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม หรือโครงงาน  

(ตัวบ่งชี้ใหม่) 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4  นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่มีคุณลักษณะเป็นผู้ประกอบการ (ตัวบ่งชี้ใหม่) 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ตัวบ่งชี้ของสกอ.ที่ 1.4 ระดับสถาบัน) 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ตัวบ่งชี้ใหม)่ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1  ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม (ตัวบ่งชี้ของสกอ.ที่ 1.1 ระดับสถาบัน) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 

การคิดรอบปี  ปีการศึกษา 
 
คำอธิบายตัวบ่งชี้   

ผลการดำเนินการของแต่ละหลักสูตรในสถาบัน ซึ่งสามารถสะท้อนคุณภาพของบัณฑิตในหลักสูตร
ที่สถาบันรับผิดชอบ 

เกณฑ์การประเมิน  
ค่าเฉลี่ยของระดับคุณภาพของทุกหลักสูตรที่สถาบันรับผิดชอบ 

สูตรการคำนวณ  

 

ค่าเฉลี่ย = 
 ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร  
 จำนวนหลักสูตรทั้งหมดที่สถาบันรับผิดชอบ  

 

หมายเหตุ: 
หลักสูตรที ่ได ้ร ับการรับรองโดยระบบอื ่นๆ ตามที ่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน

ระดับอุดมศึกษาเห็นชอบ ไม่ต้องนำคะแนนการประเมินของหลักสูตรนั้นมาคำนวณในตัวบ่งชี้นี้ แต่ต้อง
รายงานผลการรับรองตามระบบนั้นๆ ในตัวบ่งชี้นี้ให้ครบถ้วน 
 
ผลการดำเนินงาน 

 

ค่าเฉลี่ย = 
 143.04  
 49  

 
 = 2.92 

 
โดยมีรายละเอียดค่าคะแนนผลการประเมินของทุกหลักสูตร ดังต่อไปนี้  
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รายละเอียดผลการคำนวณ 

เกณฑ์การประเมิน 

เกณฑ์การ
ประเมิน 
ผ่าน() 
ไม่ผ่าน
ประเมิน 
() 

คะแนน 
ประเมิน
หลักสูต

ร 

หลักฐาน 

  คณะเทคโนโลยีการเกษตร   

ผลการประเมินระดับ
หลักสตูร  

มหาวิทยาลยั
กาฬสินธุ ์อ้างอิงจาก

ระบบ CHEQA ; 
Online 

(http://www.cheq
a.mua.go.th) 

    1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ✓ 3.62 

    2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ ✓ 3.19 
    3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ ✓ 3.49 

    4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง ✓ 3.38 
    5. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการ
สัตวแพทย์ ✓ 3.30 

    6. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ✓ 3.12 

  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   

ผลการประเมินระดับ
หลักสตูร  

มหาวิทยาลยั
กาฬสินธุ ์อ้างอิงจาก

ระบบ CHEQA ; 
Online 

(http://www.cheq
a.mua.go.th) 

    7. หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การออกแบบอุตสาหกรรม ✓ 3.37 

    8. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมโลจิสติกส์ ✓ 3.37 

    9. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล ✓ 3.27 

    10. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ✓ 3.13 

    11. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาวิชา
เครื่องจักรกลเกษตร ✓ 3.23 

    12. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์  0.00 

    13. หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีเครื่องกล (ต่อเนื่อง) 

✓ 3.29 

    14. หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีอุตสาหการ (ต่อเนื่อง) ✓ 3.31 

  คณะศิลปศาสตร์    

    15. หลักสูตรรัฐศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการปกครอง ✓ 3.75 
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เกณฑ์การประเมิน 

เกณฑ์การ
ประเมิน 
ผ่าน() 
ไม่ผ่าน
ประเมิน 
() 

คะแนน 
ประเมิน
หลักสูต

ร 

หลักฐาน 

    16. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์ ✓ 3.96 

ผลการประเมินระดับ
หลักสตูร  

มหาวิทยาลยั
กาฬสินธุ ์อ้างอิงจาก

ระบบ CHEQA ; 
Online 

(http://www.cheq
a.mua.go.th) 

    17. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ✓ 3.22 
    18. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ ✓ 3.02 

    19. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
ธุรกิจ  0.00 

    20. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนา
สังคม ✓ 3.52 

    21. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ทางวัฒนธรรม  0.00 

    22. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศ
ศาสตร์  0.00 

    23. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
ท่องเที่ยว ✓ 3.15 

    24. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ✓ 3.69 

    25. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศ
ศาสตร์ 

 0.00 

  คณะบริหารศาสตร์    

    26. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการ 

✓ 3.14 

ผลการประเมินระดับ
หลักสตูร  

มหาวิทยาลยั
กาฬสินธุ ์อ้างอิงจาก

ระบบ CHEQA ; 
Online 

(http://www.cheq
a.mua.go.th) 

    27. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการทั่วไป 

✓ 2.95 

    28. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ✓ 3.13 

    29. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

✓ 3.41 

    30. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
สารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 

✓ 3.39 

    31. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการธุรกิจค้าปลีก 

✓ 3.85 

    32. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  (ในเมือง) ✓ 3.38 
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เกณฑ์การประเมิน 

เกณฑ์การ
ประเมิน 
ผ่าน() 
ไม่ผ่าน
ประเมิน 
() 

คะแนน 
ประเมิน
หลักสูต

ร 

หลักฐาน 

    33. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (นามน) ✓ 3.28 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ   ผลการประเมินระดับ
หลักสตูร  

มหาวิทยาลยั
กาฬสินธุ ์อ้างอิงจาก

ระบบ CHEQA ; 
Online 

(http://www.cheq
a.mua.go.th) 

    34. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ✓ 3.54 

    35. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ ✓ 3.22 

    36. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน ✓ 3.09 

คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรมการศึกษา    

    37. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย ✓ 2.52 

ผลการประเมินระดับ
หลักสตูร  

มหาวิทยาลยั
กาฬสินธุ ์อ้างอิงจาก

ระบบ CHEQA ; 
Online 

(http://www.cheq
a.mua.go.th) 

    38. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ✓ 3.66 

    39. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ✓ 3.68 
    40. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
ทั่วไป ✓ 3.54 

    41. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ✓ 3.49 
    42. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
 
 

✓ 3.24 

ระดับปริญญาโท   

ผลการประเมินระดับ
หลักสตูร  

มหาวิทยาลยั
กาฬสินธุ ์อ้างอิงจาก

ระบบ CHEQA ; 
Online 

(http://www.cheq
a.mua.go.th) 

  คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา   

1. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหาร
การศึกษา 

 0.00 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ   

    2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน 

✓ 3.13 

    3. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน 

✓ 2.92 

คณะบริหารศาสตร์   
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เกณฑ์การประเมิน 

เกณฑ์การ
ประเมิน 
ผ่าน() 
ไม่ผ่าน
ประเมิน 
() 

คะแนน 
ประเมิน
หลักสูต

ร 

หลักฐาน 

    4. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ 

✓ 3.59 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร   

    5. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 

✓ 3.47 

    6. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีการเกษตร 

✓ 2.71 

    7. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ 

✓ 3.33 

คะแนนรวมทุกหลักสูตร   143.04   คะแนน  

จำนวนหลักสูตรทั้งหมดที่คณะรับผิดชอบ      49   หลักสูตร  

คะแนนที่ได้     2.92   คะแนน  
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ผลการประเมินตนเอง 
 

ผลการประเมิน 
ปีท่ีแล้ว 

เป้าหมาย คะแนนการประเมินตนเอง 
บรรลุเป้าหมาย 

(,) 
เป้าหมาย 
ปีถัดไป 

3.15 คะแนน 4 คะแนน 2.92 คะแนน  4 คะแนน 

 
รายการหลักฐาน 

หมายเลข รายการหลักฐาน 

มกส.1.1-1-1 
ผลการประเมินระดับหลักสูตร  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
อ้างอิงจากระบบ CHEQA ; Online 
(http://www.cheqa.mua.go.th) 

 
ข้อสรุปผลการประเมินตนเอง 

1. จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง - 
2. จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

ควรให้หลักสูตรมีอัตราการคงอยู่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามเกณฑ์ที่กำหนด 
โดยคะแนนประเมินหลักสูตรในภาพรวมไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ เนื่องจากมีหลักสูตรไม่ผ่านเกณฑ์
การประเมิน เพราะอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่ครบตามเกณฑ์ มี 3 ปัจจัย คือ 1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรเกษียณอายุราชการ 2) อาจารย์ผู ้รับผิดชอบหลักสูตรลาออก และ 3) หลักสูตรเดิมของดรับ
นักศึกษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเดิมบางส่วนไปเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรใหม่ 

3. วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม - 
 
ผู้รับผิดชอบ 
ผู้กำกับดูแลตัวบ่งช้ี : 
1. รองอธิการบดี (งานวิชาการ) 
2. ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน 

ผ ู ้จ ัดเก ็บรวบรวมข ้อม ูล/รายงานผลการ
ดำเนินงาน : 
1. นางสาวสุพัตรา บุไธสง 
2. นางสาวสมทรัพย์ ไชยนิคม 
3. นายปิยะพงศ์  อิสรนุวัฒน์ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2  จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาที่สอบผ่านตามเกณฑ์ด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด (ตัวบ่งชี้ใหม่) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 

การคิดรอบปี  ปีการศึกษา 
 
คำอธิบายตัวบ่งช้ี 
 มหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมสนับสนุนให้บัณฑิตมีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษและด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศก่อนสำเร็จการศึกษาตามมาตรฐานที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

เกณฑ์การประเมิน 
ค่าร้อยละของจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาที่สอบผ่านตามเกณฑ์ด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษและ 

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่กำหนดไว้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 

สูตรการคำนวณ   
1. คำนวณค่าร้อยละของจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาที่สอบผ่านตามเกณฑ์ด้านการสื่อสาร

ภาษาอังกฤษและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามสูตร 
 

 

จำนวนของผู้สำเร็จการศึกษาที่สอบผ่านตามเกณฑ์ด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ
และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

x 100 
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาทั้งหมด 

 

2. แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

คะแนนที่ได้ = 

 ร้อยละของจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาที่สอบผ่านตามเกณฑ์ 
ด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  x 5 

ร้อยละ 80 

 
ผลการดำเนินงาน 

จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาทั้งหมดปีการศึกษา 2561 จำนวนทั้งสิ้น 1,466 คน 
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาท่ีเข้าสอบด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ จำนวน 730 คน 
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาท่ีสอบผ่านตามเกณฑ์ด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ 71 คน 
จำนวนผู ้สำเร็จการศึกษาที่เข้าสอบด้านด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 0 คน (ไม่มีการ

ดำเนินการสอบด้านนี้) 
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1. คำนวณค่าร้อยละของจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาที่สอบผ่านตามเกณฑ์ด้านการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามสูตร 

  

71

1,484
  × 100 = 4.78  

 
2. แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

4.78

80
  × 5 = 0.30  

 
ผลการประเมินตนเอง 
 

 

ผลการประเมิน 
ปีท่ีแล้ว 

เป้าหมาย 

 

คะแนนประเมินตนเอง 
 

บรรลุเป้าหมาย 
 (,) 

เป้าหมาย 
ปีถัดไป 

- 4 คะแนน 0 คะแนน  4 คะแนน 

 

รายการหลักฐาน 
 

หมายเลข รายการหลักฐาน 
มกส. 1.2-1-1 คะแนน Placement Test  นักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ์ ครั ้งที ่ 1 

(ภาพรวมทั้งมหาวิทยาลัย) 
 

ข้อสรุปผลการประเมินตนเอง 
1. จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
    มหาวิทยาลัยมีหน่วยงานด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ คือ สถาบันภาษา ซึ่งสามารถช่วย

ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ และยังเป็นศูนย์ทดสอบ
มาตรฐานภาษาอังกฤษระดับสากล เช่น TOEIC  

2. จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
     ควรพัฒนามาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มีความเป็นมาตรฐานสากล และมีความ

ทันสมัย 
3. วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 

จัดกิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่นักศึกษาทุก
ระดับชั้นปี เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนจบการศึกษา 

 

ผู้รับผิดชอบ 
ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ : 
       1. รองอธิการบดี (งานวิชาการ) 
       2. ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน  

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดำเนินงาน : 
1. นายกำธร สารวรรณ  
2. นายสนามชัย  บริบูรณ์ 
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ตัวบ่งช้ีที่ 1.3  ผลงานของนักศึกษาที่มีผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม  
หรือโครงงาน (ตัวบ่งชี้ใหม)่ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 

การคิดรอบปี  ปีการศึกษา 

คำอธิบายตัวบ่งชี้   
มหาวิทยาลัยต้องส่งเสริมให้นักศึกษาสร้างผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม หรือ

โครงงาน เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศ โดยการมีผลงานหรือการมีส่วนร่วมในการคิดและ
พัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรม 

เกณฑ์การประเมิน  
 

 

คะแนนที่ได้ = 
 คะแนนเฉลี่ยของผลงานของนักศึกษา 

 
จำนวนคณะทั้งหมด 

 

 

ผลการดำเนินงาน 

คะแนนที่ได้ = 
 29.73 

 
6 

    

    = 4.96 
 

 

ข้อ คณะ ผลการดำเนินงาน 
1 คณะเทคโนโลยีการเกษตร                  5 
2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ   5 
3 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม      5 
4 คณะบริหารศาสตร์                     4.73 
5 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 5 
6 คณะศิลปศาสตร์  5 

จำนวนคณะทั้งหมด  6 
ผลรวมคะแนนทุกคณะ 29.73 

คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะของทุกคณะ 4.96 
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ผลการประเมินตนเอง 
 

ผลการประเมิน 
ปีท่ีแล้ว 

เป้าหมาย 

 

คะแนนประเมินตนเอง 
 

บรรลุเป้าหมาย 
 (,) 

เป้าหมาย 
ปีถัดไป 

- 4 คะแนน 4.96 คะแนน  5 คะแนน 

 
รายการหลักฐาน 
 

หมายเลข รายการหลักฐาน 
มกส.1.3-1-1 สรุปผลงานนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร                  
มกส.1.3-1-2 สรุปผลงานนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ   
มกส.1.3-1-3 สรุปผลงานนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม      
มกส.1.3-1-4 สรุปผลงานนักศึกษาคณะบริหารศาสตร์                     
มกส.1.3-1-5 สรุปผลงานนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 
มกส.1.3-1-6 สรุปผลงานนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์  

 
ข้อสรุปผลการประเมินตนเอง 

1. จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
จุดแข็ง : นักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์มีส่วนร่วมสร้างผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ หรือ

นวัตกรรม หรือโครงงาน เนื่องจากหลักสูตรของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ส่วนใหญ่มีรายวิชาให้นักศึกษาสร้าง
ผลงานผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม หรือโครงงาน  

แนวทางเสริมจุดแข็ง : ควรส่งเสริมให้นักศึกษาสร้างผลงานที่สามารถนำไปใช้งานได้จริงใน
สถานประกอบการณ์ หรือสามารถแข่งขันในเวทีระดับชาติ และนานาชาติได้ 

2. จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
บางหลักสูตรควรปรับปรุงให้มีรายวิชาที่ ให้นักศึกษามีส่วนร่วมสร้างผลงานวิจัย หรืองาน

สร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม หรือโครงงาน 
3. วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม - 

 
ผู้รับผิดชอบ 
 

ผู้กำกับดูแลตัวบ่งช้ี : 
1. รองอธิการบดี (งานวิชาการ) 
2. ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน 

ผ ู ้ จ ัด เก ็บรวบรวมข ้อม ูล/รายงานผลการ
ดำเนินงาน : 
      1. นางสาวสุพัตรา บุไธสง 
      2. นางสาวมยุรี  มั่นยืน 
      3. นางสาวนวพร  ภารสุวรรณ 
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ตัวบ่งช้ีที่ 1.4  นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายท่ีมีคุณลักษณะเป็นผู้ประกอบการ (ตัวบ่งชี้ใหม่) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 

การคิดรอบปี  ปีการศึกษา 

คำอธิบายตัวบ่งช้ี 

 มหาวิทยาลัยต้องมีหลักสูตรที ่ส่งเสริมให้นักศึกษามีความคิดริเริ ่มสร้างสรรค์ที่แปลกใหม่ มี
คุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการ เพ่ือรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและของโลก 

เกณฑ์ประเมิน 

คะแนนที่ได้ = 
 คะแนนเฉลี่ยของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่มีคุณลักษณะเป็นผู้ประกอบการ 

 
จำนวนคณะทั้งหมด 

 
ผลการดำเนินงาน 

ข้อ คณะ คะแนน 
1 คณะเทคโนโลยีการเกษตร                  N/A 
2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ   N/A 

3 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม      N/A 

4 คณะบริหารศาสตร์                     N/A 

5 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา N/A 

6 คณะศิลปศาสตร์  N/A 

จำนวนคณะทั้งหมด 6  - 

ผลรวมคะแนนทุกคณะ - 

คะแนนเฉลี่ยของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายท่ีมีคุณลักษณะเป็นผู้ประกอบการของทุกคณะ - 
หมายเหตุ ทุกหลักสูตรของทุกคณะไม่ได้กำหนดคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการไว้ใน มคอ.2 จึงไม่ขอ
ประเมิน 
 
ผลการประเมินตนเอง 

ผลการประเมิน 
ปีท่ีแล้ว 

เป้าหมาย 

 

คะแนนประเมินตนเอง 
 

บรรลุเป้าหมาย 
 (,) 

เป้าหมาย 
ปีถัดไป 

- 4  คะแนน N/A  4  คะแนน 
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รายการหลักฐาน 
หมายเลข รายการหลักฐาน 

มกส.1.4-1-1 - 
 

ข้อสรุปผลการประเมินตนเอง 
1. จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
2. จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
ควรมีเครื่องมือวัดกลาง เพื่อใช้วัดคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย และ

หลักสูตรควรกำหนดคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการไว้ใน มคอ.2  
3. วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 

 
ผู้รับผิดชอบ 
 

ผู้กำกับดูแลตัวบ่งช้ี : 
1. รองอธิการบดี (งานวิชาการ) 
2. ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดำเนินงาน : 
1. นางสาวสุพัตรา บุไธสง 
2. นางสาวสุภาณี ศรีอุทธา 

 

หมายเหตุ 
1. การวัดคณุลักษณะเป็นผู้ประกอบการ วัดนักศึกษาช้ันปีสุดท้ายทั้งหมดที่หลักสูตรกำหนดคณุลักษณะการเป็น

ผู้ประกอบการเฉพาะหลักสูตรที่กำหนดไว้ใน มคอ. 2  
2. การวัดนักศึกษาที่มีคณุลักษณะเปน็ผู้ประกอบการต้องมีหน่วยวดัหรอืเครื่องมือวัดกลาง 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.5  การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ตัวบ่งชี้ของสกอ.ที่ 1.4 ระดับสถาบัน) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

การคิดรอบปี  ปีการศึกษา  

คำอธิบายตัวบ่งช้ี 
 สถาบันอุดมศึกษาควรจัดบริการด้านต่าง ๆ ให้นักศึกษาอย่างครบถ้วนตั้งแต่การให้คำปรึกษา ทั้ง
ด้านวิชาการและการใช้ชีวิต จัดบริการข้อมูลหน่วยงานที ่ให้บริการ เช่น  ทุนกู ้ยืมการศึกษา แหล่ง
ทุนการศึกษาต่อ การบริการจัดหางาน แหล่งข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การเตรียมความพร้อมเพ่ือ
การทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษา ข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวในและนอกสถาบันที่จำเป็นแก่นักศึกษาและ
ศิษย์เก่า  

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดำเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
3 - 4 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
5 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
6 ข้อ 

 
ผลการดำเนินงาน 
1. จัดบริการให้คำปรึกษา แนะแนวด้านการใช้ชีวิตและการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษาในสถาบัน 

มหาวิทยาลัย มีการจัดบริการให้คำปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา ช่องทาง ดังนี้  
1) การให้คำปรึกษาโดยนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ/ปฏิบัติการ  
2) มหาวิทยาลัยใช้คู่มือระบบการให้คำปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรีปีการศึกษา 2561 (มกส.

1.5-1-1) 
3) มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการงานบริการให้คำปรึกษาและแนะแนวการใช้

ชีวิตแก่นักศึกษา (มกส.1.5-1-2) 
4) มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินการจัดบริการให้คำปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่

นักศึกษา (มกส.1.5-1-3) 
5) มหาวิทยาลัยจัดโครงการ มกส. ใส่ใจห่วงใยบัณฑิต “ชี้ช่องแหล่งงาน แนะทางเลือกใหม่ ก่อน

ก้าวไปสมัครงาน” 
 
2. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอก
เวลาแก่นักศึกษา 

มหาวิทยาลัยฯ จัดให้มีการให้บริการข้อมูลข่าวสารทางวิชาการอาชีพ แหล่งทุนการศึกษา แหล่ง
ลงทุน ข้อมูลสถานประกอบการ การหางานและสมัครงาน รวมถึงข้อมูลหน่วยงานที่ให้กิจกรรมพิเศษนอก
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หลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา อย่างครบถ้วนเป็นประจำทุกปี โดยในปี
การศึกษา 2561 ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้ ข่าวประชาสัมพันธ์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรม
ประชาสัมพันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ ์ เว็บไซต์มหาวิทยาลัย เว็บไซต์กองกิจการนักศึกษา สังคมโซเชียล
แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างศิษย์เก่าและนักศึกษา โดยมีการบริการข้อมูลการหางานและสมัครงานเว็บต่างๆ 
ด ั งนี้  Tha ibest jobs .com, JobsDB,  Jobtha i ,  JobTH.com, Jobbkk ,  Tha i jobsgov , 
CentralSmartJobs, Jobnisit, JOBPUB, Linked in และThaiJob 
 
3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา 

มหาวิทยาลัยมีการดำเนินการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษา 
แก่นักศึกษา โดยกองกิจการนักศึกษาได้จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษา 
ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นนักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 811 คน มีการจัด
กิจกรรมการบรรยายการให้ความรู้ใน 3 ด้าน ของทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านการเตรียม
ความพร้อมการเข้าสู่โลกอาชีพ ดังนี้  

1) การบรรยาย เรื่อง การพัฒนาบุคลิกภาพ และเลือกสมัครงานอย่างไรให้ได้งานตรงใจ  
2) การบรรยาย เรื่อง ศิษย์เก่า กยศ. มองอย่างสร้างสรรค์ สร้างภูมิคุ้มกันให้สังคม 
3) การบรรยาย เรื่อง หลักเกณฑ์การชำระหนี้คืนกองทุน กยศ. 

 
4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1 – 3 ทุกข้อไม่ต่ำกว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5 
 กองกิจการนักศึกษาได้จัดให้มีการประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1 
– 3 ทุกข้อ 
 
5. นำผลการประเมินจากข้อ4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพื่อส่งผลให้การ
ประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 

กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้มีการนำผลประเมินจากข้อ4 มาปรับปรุงพัฒนาการ
ให้บริการและการให้ข้อมูล เพ่ือส่งผลให้การประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 
 
6. ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่า 

กองกิจการนักศึกษาได้ดำเนินกิจกรรมให้ข้อมูลและความรู้ที ่เป็นประโยชน์แก่ ศิษย์เก่า คือ
โครงการพัฒนานักศึกษาด้านทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2561 ในหัวข้อ 
“อัพเดทข้อมูลสื่อดิจิทัล และปัจจัยสร้างความสำเร็จกับโฆษณาออนไลน์” โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการ 
ดังนี้ 
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1. เพ่ือฝึกอบรมและพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และผู้ที่สนใจให้มีความรู้และทักษะการ
ใช้คอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ตสร้างโอกาสทางการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ  

2. เพื่อให้นักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และผู้ที่สนใจ สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
กับการเรียนและการใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันอย่างถูกต้อง 

3. เพื่อให้นักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ศิษย์เก่าและผู้ที่สนใจ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 
 
ผลการประเมินตนเอง 

ผลการประเมิน 
ปีท่ีแล้ว 

เป้าหมาย 

 

คะแนนประเมินตนเอง 
 

บรรลุเป้าหมาย 
(,) 

เป้าหมาย 
ปีถัดไป 

5 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน  5 คะแนน 
 
รายการหลักฐาน 
 

หมายเลข รายการหลักฐาน 
มกส.1.5-1-1 มหาวิทยาลัยใช้คู่มือระบบการให้คำปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรี  ปีการศึกษา  

2561  
มกส.1.5-1-2 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการงานบริการให้คำปรึกษาและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่

นักศึกษา 
มกส.1.5-1-3 มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินการจัดบริการให้คำปรึกษาทางวิชาการและการ

ใช้ชีวิตแก่นักศึกษา 
มกส.1.5-1-4 สรุปโครงการ มกส. ใส่ใจห่วงใยบัณฑิต “ชี้ช่องแหล่งงาน แนะทางเลือกใหม่ ก่อน

ก้าวไปสมัครงาน” 
มกส.1.5-2-1    ภาพช่องทางการให้ข้อมูลข่าวสารแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า 
มกส.1.5-3-1 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา  โดยความรับผิดชอบของกองกิจการนักศึกษา ซึ่ง

เป็นโครงการที่จัดประจำทุกปี  
มกส.1.5-3-2 โครงการพัฒนานักศึกษาด้านทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  ประจำปี

การศึกษา 2561  ในหัวข้อ อัพเดทข้อมูลสื่อดิจิทัลและปัจจัยสร้างความสำเร็จกับ
โฆษณาออนไลน์ 

มกส.1.5-3-3   สรุปโครงการ มกส. ใส่ใจห่วงใยบัณฑิต “ชี้ช่องแหล่งงาน แนะทางเลือกใหม่ ก่อน
ก้าวไปสมัครงาน” 

มกส.1.5-4-1 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการงานพัฒนานักศึกษา  มหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ์  ปีการศึกษา 2561 

มกส.1.5-4-2 ผลประเมินโครงการ มกส. ใส่ใจห่วงใยบัณฑิต “ชี้ช่องแหล่งงาน แนะทางเลือกใหม่ 
ก่อนก้าวไปสมัครงาน” 

มกส.1.5-4-3 ผลประเมินโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา  ปีการศึกษา 2561 

http://www.dsd.ksu.ac.th/manage/img_file/ZRvWxQJmJmW20180920163536.pdf
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หมายเลข รายการหลักฐาน 
มกส.1.5-4-4 ผลประเมินโครงการพัฒนานักศึกษาด้านทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

ประจำปีการศึกษา 2561 
มกส.1.5-5-1  รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา 
มกส.1.5-6-1 โครงการพัฒนานักศึกษาด้านทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  ประจำปี

การศึกษา 2561  ในหัวข้อ อัพเดทข้อมูลสื่อดิจิทัลและปัจจัยสร้างความสำเร็จกับ
โฆษณาออนไลน์  

มกส.1.5-6-2   รายชื่อศิษย์เก่าที่เข้าร่วมโครงการพัฒนานักศึกษาด้านทักษะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ  ประจำปีการศึกษา 2561  ในหัวข้อ อัพเดทข้อมูลสื่อดิจิทัลและปจัจัย
สร้างความสำเร็จกับโฆษณาออนไลน์ 

 
ผู้รับผิดชอบ 
 

ผู้กำกับดูแลตัวบ่งช้ี : 
1. รองอธิการบดี (งานกิจการนักศึกษา) 
2. ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดำเนินงาน : 
1. นางสาวกาญจนา สุภีร์คำ 
2. นายเสถียร กาสารัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.dsd.ksu.ac.th/manage/img_file/155AuPERMiU20180907150207.pdf
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.6  กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ตัวบ่งชี้ใหม่) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

การคิดรอบปี  ปีการศึกษา 

คำอธิบายตัวบ่งช้ี  
สถาบันอุดมศึกษาต้องส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาต่าง ๆ อย่างเหมาะสมและครบถ้วน 

กิจกรรมนักศึกษา หมายถึง กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ดำเนินการทั้งโดยสถาบันและโดยองค์การนักศึกษา 
หรือสโมสรนักศึกษา เป็นกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมจะมีโอกาสได้รับการพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย 
และคุณธรรมจริยธรรมสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์  

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดำเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
3  ข้อ 

มีการดำเนินการ 
4 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
5 ข้อ 

 
 

ผลการดำเนินงาน 
1. จัดทำแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของสถาบันโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วม

ในการจัดทำแผนและการจัดกิจกรรม 
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้จัดทำแผนพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2561 (มกส.1.6 -1-1) ใน

ภาพรวมของมหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ซึ่งประกอบไปด้วย
รองอธิการบดี บุคลากรงานพัฒนานักศึกษาส่วนกลาง รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาจากทุกคณะ นายก
สโมสรนักศึกษาจากทุกคณะ พร้อมด้วยประธานสภานักศึกษาและนายกองค์การนักศึกษา มีหัวหน้า
ผู้รับผิดชอบงานพัฒนานักศึกษาเป็นกรรมการและเลขานุการ ร่วมเป็นคณะกรรมการดังกล่าว ซึ่งได้
ออกเป็นคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ปีการศึกษา 2561 (มกส.1.6-1-
2) แต่งตั้งเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 
และได้นำเสนอแผนพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2561 เสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ใน
คราวประชุมสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 5/2562 วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุม
ลีลาวดี ชั้น 1 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร 
กระบวนการจัดทำแผนพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2561 นั้น มีงานพัฒนานักศึกษาเป็นผู้ประสานงาน
หลัก และได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ปีการศึกษา 
2561 (มกส.1.6-1-3)  แต่งตั้งเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2561 
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2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้ดำเนินกิจกรรมในประเภทต่อไปนี้ให้ครบถ้วน 
(1) กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่กำหนดโดยสถาบัน 
(2) กิจกรรมกีฬา หรือการส่งเสริมสุขภาพ 
(3) กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
(4) กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
(5) กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
(6) ทักษะศตวรรษที่ 21 (3R 7C) และทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
(7) ให้ความรู้ทักษะการประกันคุณภาพการศึกษา 
งานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้ดำเนินงานตามแผนพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 

2561  (มกส.1.6-2-1) ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประกอบด้วยโครงการ จำนวน 34 โครงการ 
จำแนกตามประเภท ดังต่อไปนี้ 

1.โครงการสานสัมพันธ์น้องพ่ีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2561 
2.โครงการรณรงค์เชิงรุกสร้างมหาวิทยาลัยสีขาว 
3.โครงการเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้และเสริมทักษะการใช้ชีวิตให้กับนักศึกษา 
4.โครงการอบรมสร้างแกนนำมหาวิทยาลัยห่างไกลยาเสพติด 
5.โครงการ KSU Freshly Star Contest  2018 
6.โครงการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 
7.โครงการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 (รอบคัดเลือก) 
8.โครงการแข่งขันกีฬาภายใน “เมฆพยับหมอกเกมส์ ครั้งที่ 3” 
9.โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 รอบ

มหกรรม 
10.โครงการกีฬาเพ่ือสุขภาพ 
11.โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา  2561 
12.โครงการทำบุญหอพักสวัสดิการนักศึกษา 
13.โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร               
14.โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 “วันแม่

แห่งชาติ” 
15.โครงการปลูกจิตสำนึกรู้รักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
16.โครงการจิตอาสาทำความดี เพ่ือ มกส. (Spirit of KSU) 
17.โครงการพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2561 
18.โครงการสืบสานประเพณีเข้าพรรษา 
19.โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง 
20.โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 
21.โครงการส่งเสริมกิจกรรม TO BE NUMBER ONE 
22.โครงการเปิดโลกกิจกรรม ปีการศึกษา2561 
23.โครงการเลือกตั้งผู้นำและสมาชิกองค์กรกิจกรรมนักศึกษา 
24.โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกิจกรรม (Show & share) 
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25. โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาปีการศึกษา 2561 
26. โครงการจัดทำใบระเบียนกิจกรรมนักศึกษา 
27.โครงการจัดทำคู่มือกิจกรรมนักศึกษา 
28.โครงการอบรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษาภายในสถาบัน ปี

การศึกษา 2561 
29.โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำและบุคลากรพัฒนานักศึกษา 
30.โครงการบ่มเพาะผู้นำนักศึกษายุคใหม่ 
31.โครงการ มกส. ใส่ใจห่วงใยบัณฑิต “ชี้ช่องแหล่งงาน แนะทางเลือกใหม่ ก่อนก้าวไปสมัครงาน” 
32.โครงการอบรมให้ความรู ้และทักษะด้านสารสนเทศแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า  ประจำปี

การศึกษา 2561 
33.โครงการการประกวด Info graphic รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
34.โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนประวัติส่วนตัวภาษาไทยและภาษาอังกฤษ” 

 
3. ทุกกิจกรรมที่ดำเนินการ มีการประเมินผลความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและนำผลการ
ประเมินมาปรับปรุงการดำเนินงานครั้งต่อไป 

การดำเนินงานในปีการศึกษา 2561 ตามแผนพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 กำหนดให้
มีโครงการทั้งหมด 34 โครงการ เมื่อสิ้นปีการศึกษา 2561 ได้ดำเนินโครงการแล้วเสร็จครบทั้ง 29 โครงการ 
มีการรายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมครบทุกโครงการ ดังนี้ 

1.โครงการสานสัมพันธ์น้องพ่ีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2561 
2.โครงการเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้และเสริมทักษะการใช้ชีวิตให้กับนักศึกษา 
3.โครงการอบรมสร้างแกนนำมหาวิทยาลัยห่างไกลยาเสพติด 
4.โครงการ KSU Freshly Star Contest 2018 
5.โครงการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 
6.โครงการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 (รอบคัดเลือก) 
7.โครงการแข่งขันกีฬาภายใน “เมฆพยับหมอกเกมส์ ครั้งที่ 3” 
8.โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 รอบ

มหกรรม 
9.โครงการกีฬาเพ่ือสุขภาพ 
10.โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา  2561 
11.โครงการทำบุญหอพักสวัสดิการนักศึกษา 
12.โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร               
13.โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 “วันแม่

แห่งชาติ” 
14.โครงการปลูกจิตสำนึกรู้รักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
15.โครงการพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2561 
16.โครงการสืบสานประเพณีเข้าพรรษา 
17.โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง 
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18. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 
19. โครงการส่งเสริมกิจกรรม TO BE NUMBER ONE 
20.โครงการเปิดโลกกิจกรรม ปีการศึกษา2561 
21.โครงการเลือกตั้งผู้นำและสมาชิกองค์กรกิจกรรมนักศึกษา 
22.โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา             

ปีการศึกษา 2561 
23.โครงการอบรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษาภายในสถาบัน ปี

การศึกษา 2561 
24.โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำและบุคลากรพัฒนานักศึกษา 
25.โครงการบ่มเพาะผู้นำนักศึกษายุคใหม่ 
26.โครงการ มกส. ใส่ใจห่วงใยบัณฑิต “ชี้ช่องแหล่งงาน แนะทางเลือกใหม่ ก่อนก้าวไปสมัครงาน” 
27.โครงการอบรมให้ความรู ้และทักษะด้านสารสนเทศแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า  ประจำปี

การศึกษา 2561 
28.โครงการการประกวด Info graphic รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
29. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนประวัติส่วนตัวภาษาไทยและภาษาอังกฤษ” 

 
4. ประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

มีการประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2561 ในการ
ประชุมคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 22 มีนาคม 2562 
(มกส.1.6-4-1) โดยมีการนำเสนอข้อมูลสรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนานักศึกษา ปี
การศึกษา 2561 (มกส 1.6-4-2) และผลประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนพัฒนานักศึกษา ปี
การศึกษา 2561  (มกส 1.6-4-3) ทั้งนี้ ซึ่งปรากฏผลการประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนฯ 
ดังนี้ 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ผลการประเมิน 
1) เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้
มีการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา ครบ 5 ด้าน 

มีการดำเนินการกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา ครบ 5 
ด้าน  สำเร็จไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ผ่าน 
(มี 34 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 
29โครงการ คิดเป็น ร้อยละ 85.29) 

2) เพ่ือให้นักศึกษาที่มีส่วน
ร่วมในการจัดทำแผนและ
จัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา  

มีการดำเนินการจัดทำ
แผนพัฒนานักศึกษาและ
จัดกิจกรรมนักศึกษา โดย
ให้นักศึกษามีส่วนร่วม 

ผ่าน 
  

3) เพ่ือส่งเสริมนักศึกษามี
ความรู้และทักษะการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

มีการจัดกิจกรรมส่งเสริม
นักศึกษามีความรู้และ
ทักษะการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

จากรา รายงานผลการดำเนินงานโครงการ
อบรมให้ความรู้และทักษะการประกัน
คุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษาภายใน
สถาบัน ปีการศึกษา 2561 ผลการ
ดำเนินงานคือร้อยละ 82.8 
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5. นำผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2561 

ครั้งที่ 2/2562 (มกส 1.6-5-1) มีข้อเสนอแนะจากการประเมินแผนพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2561 คือ  
(1) ควรดำเนินการจัดทำแผนพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2562 ให้แล้วเสร็จในต้นปีการศึกษา 

2562  
(2) ควรให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการทำแผนพัฒนานักศึกษามากขึ้น  โดยผ่านกิจกรรมประชุม 

ผ่านความคิดเห็นจากผู้นำนักศึกษา ปีการศึกษา 2561 ในการสะท้อนปัญหาข้อบกพร่องต่างๆ หรือกิจกรรม 
อ่ืนๆ ตามสมควร 
     ดังนั้น ในวันที่ 8 พ.ค. 2562 รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
คณะ บุคลากรงานพัฒนานักศึกษาสังกัดสำนักงานอธิการบดี บุคลากรงานพัฒนานักศึกษาสังกัดคณะ 
คณะกรรมการสภานักศึกษา คณะกรรมการองค์การนักศึกษา คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะ  จึงได้
ดำเนินการระดมความคิดด้านการพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ในโครงการบ่มเพาะผู้นำนักศึกษา
ยุคใหม่ ซึ่งจากการระดมสมองทำให้ได้ข้อมูล ดังนี้ 

(1) ผลการวิเคราะห์  SWOT การพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (มกส 1.6-5-2) 
 
ผลการประเมินตนเอง 

ผลการประเมิน 
ปีท่ีแล้ว 

เป้าหมาย 
 

คะแนนประเมินตนเอง 
 

บรรลุเป้าหมาย 
 (,) 

เป้าหมาย 
ปีถัดไป 

- 4 คะแนน 5 คะแนน  5 คะแนน 
 

รายการหลักฐาน 
หมายเลข รายการหลักฐาน 

มกส.1.6-1-1 แผนพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2561 
มกส.1.6-1-2 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำปี

การศึกษา 2561 
มกส.1.6-1-3 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  ปี

การศึกษา 2561 
มกส.1.6-2-1  แผนพัฒนานักศึกษา  ปีการศึกษา 2561  
มกส. 1.6-3-1   สรุปรายงานผลการดำเนินงานแผนพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2561  
มกส. 1.6-3-2 รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการสานสัมพันธ์น้องพ่ีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 

ประจำปีการศึกษา 2561 
มกส. 1.6-3-3 รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้และเสริมทักษะการ

ใช้ชีวิตให้กับนักศึกษา 
มกส. 1.6-3-4 รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการอบรมสร้างแกนนำมหาวิทยาลัยห่างไกลยา

เสพติด 
มกส. 1.6-3-5 รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ KSU Freshly Star Contest 2018 

http://www.dsd.ksu.ac.th/manage/img_file/FO80b5ds5o820180913134657.pdf
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หมายเลข รายการหลักฐาน 
มกส. 1.6-3-6 รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 

2561 
มกส. 1.6-3-7 รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 

ครั้งที่ 46 (รอบคัดเลือก) 
มกส. 1.6-3-8 รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการแข่งขันกีฬาภายใน “เมฆพยับหมอกเกมส์ 

ครั้งที่ 3” 
มกส. 1.6-3-9 รายงานสรุปผลการดำเนินงาน 8 โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา

มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 รอบมหกรรม 
มกส. 1.6-3-10 รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการกีฬาเพ่ือสุขภาพ 
มกส. 1.6-3-11 รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษาใหม่ ปี

การศึกษา  2561 
มกส. 1.6-3-12 รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการทำบุญหอพักสวัสดิการนักศึกษา 
มกส. 1.6-3-13 รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหา

วชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร               
มกส. 1.6-3-14 รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 

พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 “วันแม่แห่งชาติ” 
มกส. 1.6-3-15 รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการปลูกจิตสำนึกรู้รักษ์ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
มกส. 1.6-3-16 รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2561 
มกส. 1.6-3-17 รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการสืบสานประเพณีเข้าพรรษา 
มกส. 1.6-3-18 รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง 
มกส. 1.6-3-19 รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 
มกส. 1.6-3-20 รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมกิจกรรม TO BE NUMBER ONE 
มกส. 1.6-3-21 รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการเปิดโลกกิจกรรม ปีการศึกษา 2561 
มกส. 1.6-3-22 รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการเลือกตั้งผู้นำและสมาชิกองค์กรกิจกรรม

นักศึกษา 
มกส. 1.6-3-23 รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2561 
มกส. 1.6-3-24 รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการอบรมให้ความรู้และทักษะการประกัน

คุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษาภายในสถาบัน 2561 
มกส. 1.6-3-25 รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำและบุคลากรพัฒนา

นักศึกษา 
มกส. 1.6-3-26 รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการบ่มเพาะผู้นำนักศึกษายุคใหม่ 
มกส. 1.6-3-27 รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ มกส. ใส่ใจห่วงใยบัณฑิต “ชี้ช่องแหล่งงาน 

แนะทางเลือกใหม่ ก่อนก้าวไปสมัครงาน” 
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หมายเลข รายการหลักฐาน 
มกส. 1.6-3-28 รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการอบรมให้ความรู้และทักษะด้านสารสนเทศ

แก่นักศึกษาและศิษย์เก่า ปีการศึกษา 2561 
มกส. 1.6-3-29 รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการการประกวด Info graphic รณรงค์ป้องกัน

และแก้ไขปัญหายาเสพติด 
มกส. 1.6-3-30 รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนประวัติ

ส่วนตัวภาษาไทยและภาษาอังกฤษ” 

มกส 1.6-4-1  รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 
2/2562  วันที่ 22 มีนาคม 2562 

มกส 1.6-4-2  สรุปรายงานผลการดำเนินงานแผนพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2561 
มกส 1.6-4-3  ผลประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 

2561  
มกส 1.6-5-1  รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำปี

การศึกษา 2561 ครั้งที่ 2/2562 
มกส 1.6-5-2  ผลการวิเคราะห์  SWOT การพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  

 

ผู้รับผิดชอบ 
ผู้กำกับดูแลตัวบ่งช้ี : 
1. รองอธิการบดี (งานกิจการนักศึกษา) 
2. ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดำเนินงาน : 
       1. นายจรยุทธ ภูกิ่งหิน 
       2. นางโชติกา ขันธิรัตน์ 

 
           มหาวิทยาลัย มีจุดเด่น และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา ในภาพรวม มาตรฐานที่ 1 ดังนี้ 
จุดเด่น  

- มีการจัดบริการด้านต่างๆให้กับนักศึกษาอย่างครบถ้วนทั้งการให้คำปรึกษาทั้งทางด้านวิชาการ
และการใช้ชีวิต 

- มีการให้ข้อมูลและข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา 
- มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาต่างๆ อย่างเหมาะสมและครบถ้วน  

จุดที่ควรพัฒนา  
- ควรให้หลักสูตรมีอัตราการคงอยู่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามเกณฑ์ที่กำหนด 

เนื่องจากมีหลักสูตรไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน เพราะอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่ครบตามเกณฑ์ 
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มาตรฐานที่ 2 ด้านการวิจัยและนวัตกรรม 
 

สถาบันอุดมศึกษามีผลงานวิจัยที ่เป็นการสร้างและประยุกต์ใช้องค์ความรู ้ใหม่ สร้างสรรค์  
นวัตกรรมหรือทรัพย์สินทางปัญญา ที่เชื่อมโยงกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม หรือสิ่งแวดล้อม 
ตามศักยภาพและอัตลักษณ์ของประเภทสถาบัน มีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา องค์กร
ภาครัฐหรือเอกชน ทั้งในหรือต่างประเทศ ผลงานวิจัยและนวัตกรรมตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ ความ
ต้องการจำเป็นของสังคม ชุมชน ภาครัฐและเอกชน และประเทศ ผลลัพธ์ของการวิจัยและนวัตกรรมมี
ผลกระทบสูงต่อการพัฒนาผู ้เรียน การสร้างคุณภาพชีวิต หรือการสร้างโอกาส มูลค่าเพิ ่ม และขีด
ความสามารถของประเทศในการแข่งขันระดับนานาชาติ 
 
ตัวบ่งชี้ จำนวน 4 ตัวบ่งช้ี คือ 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1  ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรม  
(ตัวบ่งชี้ของสกอ.ที่ 2.1 ระดับสถาบัน) 

 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ (ตัวบ่งชี้ของสกอ.ที่ 2.2 ระดับสถาบัน) 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3  ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย (ตัวบ่งชี้ของสกอ.ที่ 2.3 ระดับ 

สถาบัน) 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4  ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรม ที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ หรือ

ยุทธศาสตร์วิจัยของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ หรือความต้องการของสังคมในเขต
จังหวัดกาฬสินธุ์ที่เกิดจากเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับ
องค์กรภาครัฐหรือองค์กรภาคเอกชนทั้งในหรือต่างประเทศ (ตัวบ่งชี้ใหม่) 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1  ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือ 
นวัตกรรม (ตัวบ่งชี้ของสกอ.ที่ 2.1 ระดับสถาบัน) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

การคิดรอบปี  ปีการศึกษา 
 

คำอธิบายตัวบ่งช้ี  
 

สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่มีคุณภาพ
โดยมีแนวทางการดำเนินงานที่เป็นระบบและมีกลไกส่งเสริมสนับสนุนครบถ้วนเพ่ือให้สามารถดำเนินการได้
ตามแผนที่กำหนดไว้ ทั้งการสนับสนุนด้านการจัดหาแหล่งทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณ
ของมหาวิทยาลัยให้กับบุคลากร ส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะแก่อาจารย์และนักวิจัยการสนับสนุนทรัพยากรที่
จำเป็น ซึ่งรวมถึงทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรการเงิน เครื่องมืออุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องต่างๆ ตลอดจนจัดระบบ
สร้างขวัญและกำลังใจแก่นักวิจัยอย่างเหมาะสม ตลอดจนมีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์
ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ 
 
เกณฑ์การประเมิน 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดำเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดำเนินการ    

3 - 4 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

5 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

6 ข้อ 
 
ผลการดำเนินงาน 
1. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรม  

มหาวิทยาลัยมีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการบริหาร
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์โดย 
       1.มหาวิทยาลัยมีศูนย์คอมพิวเตอร์ทำหน้าที่ดูแลระบบความปลอดภัยของเว็บไซต์และระบบ
ฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัย (มกส.2.1-1-1) 
       2. มหาวิทยาลัยมี สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นหน่วยส่งเสริมการวิจัยทำหน้าที่ในการดำเนินการ
ด้านการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามเป้าหมาย (มกส.2.1-1-2) 
         3. มหาวิทยาลัยมีการจัดทำระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ท่ีใช้ประโยชน์ได้จริง ดังนี้ 

1) ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนา
http://research.ksu.ac.th (มกส.2.1-1-3) 

2) ระบบสารสนเทศข้อมูลอาจารย์, นักวิจัย และข้อมูลโครงการวิจัย 
http://research.ksu.ac.th/e-research/search.php?Option=Fulltext (มกส.2.1-1-4) 
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3) ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System 
หรือระบบ NRMS) www.nrms.go.th (มกส.2.1-1-5) 
 
2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมอย่างน้อยในประเด็นต่อไปนี้                                                                                                                                                     

- ห้องปฏิบัติการหรือห้องปฏิบัติงานสร้างสรรค์  หรือหน่วยวิจัย หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ 
ให้คำปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรม 

- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการ วิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรม 
- สิ่งอำนวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลิตงานสร้างสรรค์

หรือนวัตกรรม เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ     
- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรม เช่น การจัดประชุม

วิชาการหรือการร่วมจัดประชุมวิชาการหรือร่วมจัดแสดงผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรม 
มหาวิทยาลัยฯ มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 
1. ห้องปฏิบัติการ หรือห้องปฏิบัติงานสร้างสรรค์ หรือหน่วยวิจัย หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ให้

คำปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรม 
    - มหาวิทยาลัยมีห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ตั้งอยู่ ณ ตึกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ให้บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์สาขาต่างๆ  เพื่อใช้ในการทดลอง 
ทดสอบ และดำเนินการวิจัยและมีระบบการรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย (มกส.2.1-2-1)  
    - มหาวิทยาลัยฯ มีห้องปฏิบัติการต่างๆ ที่สนับสนุนการดำเนินงานวิจัย (มกส.2.1 -2-2) คือ 
ห้องปฏิบัติการเคมีอาหาร, ห้องปฏิบัติการคุณภาพอาหาร1 และ 2, ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เคมี1 และ 2 
ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาอาหาร1 และ 2, ห้องปฏิบัติการเนื้อสัตว์, ห้องปฏิบัติการธัญพืช, ห้องปฏิบัติการ
ทดสอบชิม, ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ 1 และ 2 , ห้องปฏิบัต ิการเพาะเลี ้ยงเนื ้อเย ื ่อพืช , 
ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพระดับโมเลกุล, ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการหมักเเละสิ ่งเเวดล้อม , 
ห้องปฏิบัติการโภชนศาสตร์สัตว์ และห้องปฏิบัติการกายวิภาค  
    - มหาวิทยาลัยฯ มีศูนย์ฝึกอบรมวิจัยภูสิงห์ ซึ่งมีภารกิจสำคัญคือสร้างและสนับสนุนงานวิจัยทาง
เกษตร  

2. ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรม 
    - มหาวิทยาลัยมีห้องสถาบันวิจัยและพัฒนาที่เป็นแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัย (มกส.2.1-
2-3)     
    - มหาวิทยาลัยฯ มีห้องสมุด หรือมีกลุ่มงานวิทยบริการที่ให้บริการทรัพยากรสารสนเทศสนับสนุน
การวิจัย เพื่อการค้นคว้าข้อมูลต่างๆ (มกส.2.1-2-4) 
    - มหาวิทยาลัยฯ มีศูนย์คอมพิวเตอร์ ให้บริการในการสืบค้นและค้นคว้าข้อมูลต่างๆด้านการวิจัย 
(มกส.2.1.2-5) 
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    - มหาวิทยาลัยฯ มีสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งให้บริการเพ่ือสนับสนุนการเรียน
การสอนและการวิจัย (มกส.2.1.2-6) 

3. สิ่งอำนวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลิตงานสร้างสรรค์หรือ
นวัตกรรม เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 
    - มหาวิทยาลัยมีศูนย์คอมพิวเตอร์ทำหน้าที ่ดูแลระบบความปลอดภัยของเว็บไซต์และระบบ
ฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัยมีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ในการทำวิจัยของบุคลากร ในการอบรมและ
พัฒนานวัตกรรมสำหรับครูและบุคคลากรทางการศึกษา ในงานวิจัยร่วมกัน (มกส.2.1-2-7) 

- มหาวิทยาลัยฯ มีการดำเนินการเพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยรวมทั้งมีการคำนึงถึง
การเข้าถึงข้อมูลงานวิจัยของบุคลากรมหาวิทยาลัยฯผ่านระบบ NRMS โดยมีการกำหนด User และ 
Password สำหรับนักวิจัยในแต่ละท่านเพ่ือเป็นการรักษาความปลอดภัยในการดำเนินงานวิจัยของนักวิจัย  
(มกส.2.1-2-8) 
   - มหาวิทยาลัยฯ มีการจัดทำฐานข้อมูลงานวิจัย (มกส.2.1-2-9) และสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องกับการ
บริหารงานวิจัยเพื่อใช้เป็นช่องทางในการเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักวิจัยและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
ด้านการวิจัย เช่น ข่าวสารการอบรม สัมมนา ข่าวสารด้านทุนวิจัย เพื่อให้นักวิจัยและผู้สนใจได้รับทราบ
ข่าวสารต่างๆ บนเว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา http://www.research.ksu.ac.th (มกส.2.1-2-10) มี
การเผยแพร่งานวิจัยผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management 
System  หรือระบบ NRMS) www.nrms.go.th (มกส.2.1-2-11) รวมทั้งมีการสนับสนุนให้เผยแพร่
ผลงานวิจัยผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) http://tdc.thailis.or.th/tdc/ 
(มกส.2.1-2-12) เพื่อให้ทุกคณะหน่วยงานและองค์กรภายนอกได้เข้าถึงและ ใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูล
ดังกล่าวได้  

4. กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรม เช่น การจัดประชุม
วิชาการหรือการร่วมจัดประชุมวิชาการหรือร่วมจัดแสดงผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรม 
     - มหาวิทยาลัยฯ มีการสนับสนุนให้จัดทำวารสารวิชาการแพรวากาฬสินธุ์ เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ โดยวารสารได้รับการรับรองคุณภาพวารสาร TCI กลุ่ม 2 ซึ่งได้เริ ่มตีพิมพ์เผยแพร่
วารสารวิชาการแพรวากาฬสินธุ์  ในปี พ.ศ. 2557 ตีพิมพ์ปีละ 3 ฉบับ โดยปีที่ 1 ฉบับที่ 1(มกราคม –
เมษายน 2557) จนถึงปัจจุบัน ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม – เมษายน 2562) และได้มีการออกวารสารฉบับ
พิเศษ มหกรรมวิชาการภูมิปัญญากลุ่มชาติพันธ์นานาชาติลุ่มน้ำโขงไทย ลาว เวียดนาม จีน (มกส. 2.1 -2-
13) 
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3. จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรม อย่างน้อยร้อยละ 1 ของ
งบประมาณเงินรายได้ 

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรม 
อย่างน้อยร้อยละ 1 ของงบประมาณเงินรายได้ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์มี
งบประมาณเงินรายได้จำนวนทั้งสิ้น 111,941,360 บาท โดยได้จัดสรรเงินทุนวิจัยจำนวนทั้งสิ้น 1,800,000 
บาท คิดเป็น 1.61% เพื่อเป็นทุนวิจัยและงบบริหารจัดการงานวิจัย ทั้งนี้มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมกับ 
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้จัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้
โครงการวิจัยท้าทายไทย กลุ่มเรื่องนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาพื้นที่ 

ปี 2561 จำนวนรวมทั้งสิ้น 2,880,000 บาท (สองล้านแปดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)  โดยเป็นการ
จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมจากงบประมาณเงินรายได้ และ
จัดสรรเงินจำนวน 720,000 บาท เป็นงบบริหารจัดการงานวิจัย ทั้งนี้ในส่วนของทุนวิจัย มีรายละเอียดแยก
ตามกรอบการวิจัยและคณะได้ดังนี้ (มกส.2.1-3-1) 

กรอบการวิจัยที่ 1 การยกระดับขีดความสามารถของชุมชนผ่านวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์จากไผ่ 
1.คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา จำนวน 1 โครงการ เป็นเงิน 300,000 บาท 
2. คณะศิลปศาสตร์จำนวน 1 โครงการ เป็นเงิน 170,000 บาท 
3. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 4 โครงการ เป็นเงิน 800,000 บาท 
กรอบการวิจัยที่  2  การยกระดับขีดความสามารถของชุมชนผ่านวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์จากผ้า 
1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ จำนวน 1 โครงการ เป็นเงิน 200,000 บาท 
2. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 4 โครงการ เป็นเงิน 800,000 บาท 
3. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 1 โครงการ เป็นเงิน 330,000 บาท 
4. คณะบริหารศาสตร์ จำนวน 1 โครงการ เป็นเงิน 350,000 บาท 
กรอบการวิจัยที่ 3 การพัฒนากลไก การจัดการการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน 
1. คณะศิลปศาสตร์จำนวน 8 โครงการ เป็นเงิน 661,100 บาท 
2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 1 โครงการ เป็นเงิน 68,900 บาท 
 

4. จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมในการ
ประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

มหาวิทยาลัยมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
หรือนวัตกรรมในการประชุมวิชาการ ดังนี้ 

1. มหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณในการดำเนินโครงการส่งเสริมสนับสนุนการส่งผลงานวิจัย
เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ในงาน“มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561” (Thailand 
Research Expo 2018) จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในระหว่างวันที่ 9 -13 
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สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ เพ่ือ
นำคณาจารย์และบุคลากร จำนวน 6 คน 2 โครงการวิจัย 1. “การพัฒนาแนวทางการออกแบบเถียงนา
อเนกประสงค์ต้นแบบในจังหวัดกาฬสินธุ ์” ผลงานของ อ.หัสยา สิงห์ศรี และ 2. “องค์ความ รู ้ด้าน
อารยสถาปัตย์สำหรับสังคมผู้สูงวัยในชนบทตามวัฒนธรรมอีสาน” ผลงานของ อ.กรรณิกา ถุนาพรรณ์  เข้า
ร่วมนำเสนอผลงาน และได้รับโล่ขอบคุณในการนำผลงานและกิจกรรมเข้าร่วมนำเสนอในงาน “มหกรรม
งานวิจัยแห่งชาติ 2561 (Thailand Research Expo 2018)” จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
(วช.) ให้ไว้ ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2561 (มกส.2.1-4-1) 

2. มหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณในการดำเนินโครงการส่งเสริมสนับสนุนการส่งผลงานวิจัย
เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562” (Thailand 
Research Expo 2019) จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในระหว่างวันที่ 7 -10 
เมษายน 2562 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ เพ่ือ
นำคณาจารย์และบุคลากร จำนวน 5 คน 2 งานวิจัย คือ 1. โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตมัน
สำปะหลังจากผลการวิจัยสู่เกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสร้างรายได้เพ่ิม
ผลงานวิจัย ของ ผศ.สายัญ พันธ์สมบูรณ์ และ 2. ผลงาน“ชุดไถหัวหมูสำหรับกลบตอซังข้าวหลังการเก็บ
เกี่ยว ติดท้ายรถแทรกเตอร์ขนาดเล็ก”ของ อ.ดร.อัดชา เหมันต์ เข้าร่วมนำเสนอผลงาน และได้ รับโล่
ขอบคุณในการนำผลงานและกิจกรรมเข้าร่วมนำเสนอในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 (Thailand 
Research Expo 2019)” จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ให้ไว้ ณ วันที่ 10 เมษายน 
2562 (มกส.2.1-4-2) และผลงานวิจัย “ชุดไถหัวหมูสำหรับกลบตอซังข้าวหลังการเก็บเกี่ยว ติดท้ายรถ
แทรกเตอร์ขนาดเล็ก”ของ อ.ดร.อัดชา เหมันต์ ได้ร ับรางวัล Silver Award ถ้วยรางวัลจากรอง
นายกรัฐมนตรี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง กิจกรรม Thailand Research Expo 2019 Award (มกส.
2.1-4-3) 
 
5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและกำลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์และ
นักวิจัยท่ีมีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมดีเด่น 

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย ดังนี้   
1. มหาวิทยาลัยฯ มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัยโดย มีการสนับสนุนงบประมาณใน

การดำเนินงาน  
- โครงการฝึกอบรมการจดสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์ หลักสูตร “การจัดเตรียมคำขอจดทะเบียนสิทธิบัตร/

อนุสิทธิบัตร/การออกแบบผลิตภัณฑ์” ระหว่างวันที่ 25 - 26 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 
อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยากร : คุณจิราภรณ์ เหลืองไพริ นทร์  
ผู้อำนวยการศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มกส. 2.1-5-1) 
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- โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนบทความวิจัยเพ่ือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ” ในวันที่ 
29 สิงหาคม 2561 วันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุมดอกคูณ อาคาร
บรรณราชนครินทร์ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (พ้ืนที่นามน) วิทยากร : ศาสตราจารย์ ดร.สุขสันติ์  
หอพิบูลสุข หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานอย่างยั่งยืน หา
วิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มกส. 2.1-5-2) 

- โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาติ” ระหว่างวันที่ 23–24 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.00–17.00 น. ณ ห้องสัมมนา
โปงลาง ชั้น 8 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (พื้นที่ในเมือง) 
วิทยากร : ศาสตราจารย์ ดร.สุขสันติ์ หอพิบูลสุข หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านนวัตกรรมเพื่อการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างยั่งยืน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มกส. 2.1-5-3) 

2. มหาวิทยาลัยฯ มีการสร้างขวัญและกำลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์และนักวิจัยที่มีผลงานวจิัย
และงานสร้างสรรค์  ที่โดดเด่น โดยการมอบรางวัลคณาจารย์ประจำดีเด่นด้านการวิจัย ให้แก่  

1. นายอัดชา  เหมันต์  
2. นายจิรัฐติ ธรรมศิริ  
รับโล่ในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำปี 2561 ในวันที่ 9 กันยายน 2561 ณ 

ชั ้น 1 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ พื ้นที ่ใน เมือง มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์                     
(มกส. 2.1-5-4) 
    3. มหาวิทยาลัยฯ มีการยกย่องอาจารย์และนักวิจัยที่ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นโดยการเชิดชูและยก
ย่องผ่านหน้าเว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา (มกส.2.1-5-5) และหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (มกส.
2.1-5-6) 
 
6. ระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมที่นำไปใช้
ประโยชน์และดำเนินการตามระบบท่ีกำหนด 

มหาวิทยาลัยฯ มีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือ
นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์และดำเนินการตามระบบที่กำหนด ดังนี้  

1. มหาวิทยาลัยฯ มีระเบียบมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ว่าด้วย การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 
พ.ศ. 2560 ประกาศใช้ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2560นำมาบังคับใช้ (มกส.2.1-6-1) 

2. เพื่อให้การบริหารสิทธิประโยชน์อันเกิดจากทรัพย์สินทางปัญญา ของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย และสามารถสนับสนุน ส่งเสริมให้คณาจารย์ประจำ นักวิจัย และบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
ศึกษา ค้นคว้า วิจัย ตลอดจนสร้างสรรค์ผลงานทรัพย์สินทางปัญญาในสาขาต่างๆ อันอาจนำไปใช้ประโยชน์
ในเชิงพาณิชย์ได้ รวมถึงการป้องกันพิทักษ์ สิทธิอันชอบธรรมในผลงานนั้น และให้มีการจัดสรรประโยชน์ 
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อันเกิดจากทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเป็นธรรมและชัดเจน จึงได้มีคำสั่ง สภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ที่ 
015/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา (มกส. 2.1-6-2) 

3. มหาวิทยาลัยฯ มีการดำเนินงานยื่นขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาในปีการศึกษา 2561 
จำนวน 1 เรื่อง ดังนี้ สิทธิบัตรการประดิษฐ์ ชื่อการประดิษฐ์ “เตาเผาแบบควบแน่นควันพร้อมอบถ่านอัด
แท่งโดยใช้เชื้อเพลิงชีวมวล” (Smoke Condensation Furnace with Bake use biomass fuels) ยื่นคำ
ขอในวันที่ 26 มิถุนายน 2561 โดยอยู่ระหว่างรอผลการยื่นขอจดจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา (มกส. 2.1-
6-3) 
 

 
 

ผลการประเมินตนเอง 

ผลการประเมิน 
ปีท่ีแล้ว 

เป้าหมาย คะแนนประเมินตนเอง 
บรรลุเป้าหมาย 

(,) 
เป้าหมาย 
ปีถัดไป 

5 คะแนน 
(6 ข้อ) 

4 คะแนน 
5 คะแนน 
(6 ข้อ) 

 
5 คะแนน 
(6 ข้อ) 

 
รายการหลักฐาน 

หมายเลข รายการหลักฐาน 
มกส. 2.1-1-1 ภาพถ่ายศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
มกส. 2.1-1-2 ภาพถ่ายที่ทำการสถาบันวิจัยและพัฒนา พ้ืนที่นามน อาคารบริการการศึกษาและบริการ

กลาง ชั้น 2 สถาบันวิจัยและพัฒนา พ้ืนที่ในเมือง ณ อาคารวิทยบริการและ
เทคโนโลยีการศึกษา ชั้น 2 

มกส. 2.1-1-3 หน้าระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
มกส. 2.1-1-4 หน้าระบบสารสนเทศข้อมูลอาจารย์, นักวิจัย และข้อมูลโครงการวิจัย  
มกส. 2.1-1-5 หน้าระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management 

System หรือระบบ NRMS) 
มกส. 2.1-2-1 ภาพถ่ายห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 
มกส. 2.1-2-2 ภาพถ่าย ห้องปฏิบัติการต่างๆ 
มกส. 2.1-2-3 ภาพถ่ายห้องสำนักงานสถาบันวิจัยและพัฒนา 
มกส. 2.1-2-4 ภาพถ่ายห้องสมุด หรือกลุ่มงานวิทยบริการ (มุมสารสนเทศงานวิจัย) 
มกส. 2.1-2-5 ภาพถ่ายศูนย์คอมพิวเตอร์ 
มกส. 2.1-2-6 ภาพถ่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มกส. 2.1-2-7 ภาพถ่ายศูนย์คอมพิวเตอร์ 
มกส. 2.1-2-8 ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management 

System หรือ ระบบ NRMS) 
มกส. 2.1-2-9 หน้าระบบฐานข้อมูลงานวิจัย 
มกส. 2.1-2-10 หน้าเว็บไซต์ สถาบันวิจัยและพัฒนา 
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หมายเลข รายการหลักฐาน 
มกส. 2.1-2-11 หน้าระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ(National Research Management 

System หรือ ระบบ NRMS)  
มกส. 2.1-2-12   หน้าเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)     
มกส. 2.1-2-13 วารสารวิชาการแพรวากาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
มกส. 2.1-3-1 ประกาศผลการพิจารณาจัดสรรทุน อุดหนุนการวิจัยข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้

โครงการ วิจัยท้าทายไทย กลุ่มเรื่องนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาพื้นที่ ปี 2561 สำนักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 

มกส. 2.1-4-1 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติฯ และเอกสารบันทึกข้อความให้นักวิจัยไปราชการเพ่ือนำเสนอ
ผลงานวิจัย 

มกส. 2.1-4-2 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติฯ และเอกสารบันทึกข้อความให้นักวิจัยไปราชการเพ่ือนำเสนอ
ผลงานวิจัย 

มกส. 2.1-5-1 เอกสารโครงการฝึกอบรมการจดสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์  
มกส. 2.1-5-2 เอกสารโครงการโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนบทความวิจัยเพื่อ

ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ” 
มกส. 2.1-5-3 เอกสารโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนผลงานทางวิชาการเพ่ือตีพิมพ์

เผยแพร่ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ” 
มกส. 2.1-5-4 โล่รางวัลของนักวิจัย 
มกส. 2.1-5-5 หน้าเว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา (ประกาศยกย่องนักวิจัยดีเด่น) 
มกส. 2.1-5-6 หน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (ประกาศยกย่องนักวิจัยดีเด่น) 
มกส. 2.1-6-1 ระเบียบมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ว่าด้วย การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา  

พ.ศ. 2560 
มกส. 2.1-6-2 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ที่ 015/2560 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร

จัดการทรัพย์สินทางปัญญา 
มกส. 2.1-6-3 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการยื่นขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ของผลงาน

จำนวน 1 เรื่อง 
 
ผู้รับผิดชอบ 
ผู้กำกับดูแลตัวบ่งช้ี : 
1. รองอธิการบดี (งานวิจัย) 
2. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดำเนินงาน : 
1. นายอัดชา เหมันต์ 
2. นางสาวสุมาลา นันบุญ 
3. นางศรุดา หมู่โยธา 
4. นางสาวกฤติกา สุวรรณเรือง 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ (ตัวบ่งชี้ของสกอ.ที่ 2.2 ระดับ 
สถาบัน) 

ชนิดชองตัวบ่งช้ี  ปัจจัยนำเข้า 

การคิดรอบปี  ปีงบประมาณ 

คำอธิบายตัวบ่งช้ี  
ปัจจัยสำคัญท่ีส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในสถาบันอุดมศึกษาคือ 

เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องจัดสรรเงินจากภายในสถาบันและ
ที่ได้รับจากภายนอกสถาบันเพื ่อสนับสนุนการทำวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างมี ประสิทธิภาพตาม
สภาพแวดล้อมและจุดเน้นของสถาบันนอกจากนั้นเงินทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่สถาบันได้รับจากแหล่ง
ทุนภายนอกยังเป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญที่แสดงถึงศักยภาพด้านการวิจัยของสถาบัน โดยเฉพาะสถาบันที่อยู่ใน
กลุ่มท่ีเน้นการวิจัย 

เกณฑ์การประเมิน  
คะแนนที่ได้ในระดับสถาบัน เป็นค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมิน (เงินสนับสนุนงานวิจัยหรือ

งานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบัน) ของทุกคณะและหน่วยงานวิจัยในสถาบัน 
 

 

คะแนนที่ได้ =  
ผลรวมของผลการประเมินเงินสนับสนุนงานวิจัยของทุกคณะและหน่วยงานวิจัย 

 
จำนวนคณะและหน่วยงานวิจัยทั้งหมดในมหาวิทยาลัย 

 

ผลการดำเนินงาน 

คะแนนที่ได้ =  
24.89 

 
6 

 

  = 4.15 
ข้อ คณะ ผลการประเมิน 
1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ 4.77 
2 คณะบริหารศาสตร์ 2.10 
3 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5.00 
4 คณะศิลปศาสตร์   5.00 
5 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 3.02 
6 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 5.00 

ผลรวมคะแนนทุกคณะ 24.89 
คะแนนเฉลี่ย เงินสนับสนุนงานวิจัยของทุกคณะและหน่วยงานวิจัย 4.15 
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ผลการประเมินตนเอง 
 

ผลการประเมิน 
ปีท่ีแล้ว 

เป้าหมาย คะแนนการประเมินตนเอง 
บรรลุเป้าหมาย 

 (,) 
เป้าหมาย 
ปีถัดไป 

4.04 คะแนน 4 คะแนน 4.15 คะแนน  4 คะแนน 

 
รายการหลักฐาน 

หมายเลข รายการหลักฐาน 
มกส. 2.2-1-1 ประกาศการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562 
มกส. 2.2-1-2 สัญญาทุนทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562 
มกส. 2.2-1-3 สรุปจำนวน รายชื่ออาจารย์ประจำทั้งหมด 

 
ผู้รับผิดชอบ 
ผู้กำกับดูแลตัวบ่งช้ี : 
1. รองอธิการบดี (งานวิจัย) 
2. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดำเนินงาน : 
1. นายอัดชา เหมันต์ 
2. นางสาวสุมาลา นันบุญ 
3. นางศรุดา หมู่โยธา 
4. นางสาวกฤติกา สุวรรณเรือง 
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ตัวบ่งช้ีที่ 2.3  ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย(ตัวบ่งชี้ของสกอ.ที่ 2.3 ระดับ 
สถาบัน) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 

การคิดรอบปี  ปีปฏิทิน 

คำอธิบายตัวบ่งชี้   
ผลงานวิชาการเป็นข้อมูลที่สำคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจำและนักวิจัยได้สร้างสรรค์ขึ้น

เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่องเป็นผลงานที่มีคุณค่า 
สมควรส่งเสริมให้มีการเผยแพร่และนำไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงวิชาการและการแข่ งขันของประเทศผลงาน
วิชาการอยู่ในรูปของบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI หรือ Scopus หรือ
ตามประกาศ ก.พ.อ.หรือ ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร 
หรือเป็นผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมินตำแหน่งทางวิชาการแล้วผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือ
องค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดำเนินการ ตำราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการ
พิจารณาตามเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว  

เกณฑ์การประเมิน  
คะแนนที่ได้ในระดับมหาวิทยาลัยเป็นค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินผลงานวิชาการของ

อาจารย์ประจำและนักวิจัยของทุกคณะ และหน่วยงานวิจัยในมหาวิทยาลัย 

สูตรการคำนวณ 

คะแนนที่ได้ = 
 ผลรวมของคะแนนการประเมินผลงานวิชาการของทุกคณะ และหน่วยงานวิจัย 

 
จำนวนคณะและหน่วยงานวิจัยทั้งหมดในมหาวิทยาลัย 

ผลการดำเนินงาน 

คะแนนที่ได้ = 
24.61 

6 

   
= 4.01 
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ข้อ คณะ คะแนนผลงานทางวิชาการ 
1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ 3.34 
2 คณะบริหารศาสตร์ 3.16 
3 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3.11 
4 คณะศิลปศาสตร์ 5.00 
5 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 5.00 
6 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 5.00 

ผลรวมคะแนนทุกคณะ 24.61 
ค่าเฉลี่ยของคะแนนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จาก

ภายในและภายนอก 
4.01 

 
ผลการประเมินตนเอง 

ผลการประเมิน 
ปีท่ีแล้ว 

เป้าหมาย คะแนนการประเมินตนเอง 
บรรลุเป้าหมาย 

 (,) 
เป้าหมาย 
ปีถัดไป 

4.39 คะแนน 4 คะแนน 4.01 คะแนน  4 คะแนน 
 
รายการหลักฐาน 

หมายเลข รายการหลักฐาน 
มกส. 2.3-1-1 รายชื่อผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำ 

 
 

ผู้รับผิดชอบ 
 

ผู้กำกับดูแลตัวบ่งช้ี : 
1. รองอธิการบดี (งานวิจัย) 
2. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดำเนินงาน : 
1. นายอัดชา เหมันต์ 
2. นางสาวสุมาลา นันบุญ 
3. นางศรุดา หมู่โยธา 
4. นางสาวกฤติกา สุวรรณเรือง 
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ตัวบ่งช้ีที่ 2.4  ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรม ที ่ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ หรือ 
ยุทธศาสตร์วิจัยของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ หรือความต้องการของสังคมในเขตจังหวัด
กาฬสินธุ์ที่เกิดจากเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับองค์กรภาครัฐ
หรือองค์กรภาคเอกชนทั้งในหรือต่างประเทศ (ตัวบ่งชี้ใหม่) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 

การคิดรอบปี  ปีปฏิทิน 

คำอธิบายตัวบ่งช้ี 
 จำนวนผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม ที ่ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ หรือ
ยุทธศาสตร์วิจัยของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ หรือความต้องการของสังคมในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่เกิดจาก
เครือข่ายความร่วมมือระหว่าง สถาบันอุดมศึกษากับองค์กรภาครัฐหรือองค์กรภาคเอกชนทั้งในหรือ
ต่างประเทศ  

เกณฑ์การประเมิน 
 คะแนนที่ได้ในระดับมหาวิทยาลัยเป็นค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมิน  ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์หรือนวัตกรรม ที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ หรือยุทธศาสตร์วิจัยของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ หรือ
ความต้องการของสังคมในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ที่เกิดจากเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา
กับองค์กรภาครัฐหรือองค์กรภาคเอกชนทั ้งในหรือต่างประเทศของทุกคณะ และหน่วยงานวิจัยใน
มหาวิทยาลัย 
 

คะแนนที่ได้ = 
 ผลรวมของคะแนนการประเมินผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือ

นวัตกรรมที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติฯ 
 

 จำนวนคณะ และหน่วยงานวิจัยทั้งหมดในมหาวิทยาลัย  
 

ผลการดำเนินงาน 

คะแนนที่ได้ = 
11.67 

6 
       
                         =  1.95 
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ข้อ คณะ 
คะแนนผลงานทาง

วิชาการ 
1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ 0.00 
2 คณะบริหารศาสตร์ 0.00 
3 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 0.00 
4 คณะศิลปศาสตร์ 5.00 
5 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 5.00 
6 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1.67 

ผลรวมคะแนนทุกคณะ 11.67 
ค่าเฉลี่ยของคะแนนการประเมินผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือ

นวัตกรรมที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติฯ 
1.95 

 
ผลการประเมินตนเอง 

ผลการประเมิน 
ปีท่ีแล้ว 

เป้าหมาย คะแนนประเมินตนเอง 
บรรลุเป้าหมาย 

 (,) 
เป้าหมาย 
ปีถัดไป 

- 4 คะแนน 1.95 คะแนน  4 คะแนน 

 
รายการหลักฐาน 

หมายเลข รายการหลักฐาน 
มกส. 2.4-1-1 ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรม ที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ หรือ

ยุทธศาสตร์วิจัยของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
 
 
 

ผู้รับผิดชอบ 
ผู้กำกับดูแลตัวบ่งช้ี : 
1. รองอธิการบดี (งานวิจัย) 
2. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดำเนินงาน : 
1. นายอัดชา เหมันต์ 
2. นางสาวสุมาลา นันบุญ 
3. นางศรุดา หมู่โยธา 
4. นางสาวกฤติกา สุวรรณเรือง 
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มหาวิทยาลัย มีจุดเด่น และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา ในภาพรวม มาตรฐานที่ 2 ดังนี้ 
จุดเด่น  

- มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์มีการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่มีคุณภาพ
โดยมีแนวทางการดำเนินงานที่เป็นระบบและมีกลไกส่งเสริมสนับสนุนครบถ้วน  ทั้งทรัพยากรบุคคล 
ทรัพยากรการเงิน เครื่องมืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องต่างๆ เพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์หรือนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ 

- มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มีเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ทั้งจากภายในและภายนอก 
จุดที่ควรพัฒนา  

- ควรมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง สถาบันอุดมศึกษากับองค์กรภาครัฐหรือองค์กร
ภาคเอกชนทั้งในหรือต่างประเทศ ในการผลิตผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพ่ือให้เกิดประโยชน์ร่วมกันทุก
ภาคส่วน  
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มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริการวิชาการ  
 
มหาวิทยาลัยให้บริการวิชาการเหมาะสม สอดคล้องกับบริบทและตอบสนองความต้องการของ

ท้องถิ่น ชุมชน และสังคม ตามระดับความเชี่ยวชาญ และ อัตลักษณ์ของประเภทมหาวิทยาลัย โดยมีการ
บริหารจัดการ  ที่ประสานความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย ภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ 
และมีความโปร่งใส ชัดเจน และตรวจสอบได้ ผลลัพธ์ของการบริการวิชาการนำไปสู่การเสริมสร้างความ
เข้มแข็ง และความยั่งยืนของผู้เรียน ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

 
ตัวบ่งชี้ จำนวน 2 ตัวบ่งช้ี คือ 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1  การบริการวิชาการแก่สังคม (ตัวบ่งชี้ของสกอ. ที่ 3.1 ระดับสถาบัน) 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2  จำนวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนาโดยคณะและหน่วยงานเทียบเท่า (ตัวบ่งชี้ใหม่) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับมหาวิทยาลยั ประจำปกีารศึกษา 2561         หน้า 72 
 

ตัวช้ีวัดที่ 3.1  การบริการวิชาการแก่สังคม (ตัวบ่งชี้ของสกอ. ที่ 3.1 ระดับสถาบัน) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

การคิดรอบปี  ปีการศึกษา 

คำอธิบายตัวบ่งช้ี 
การบริการวิชาการเป็นภารกิจหลักอีกอย่างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา สถาบันควรคำนึงถึง

กระบวนการในการให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยศึกษาความต้องการของกลุ่มเป้าหมายนำมาจัดทำแผน
บริการวิชาการ ทั้งการบริการวิชาการที่ทำให้เกิดรายได้ และการบริการวิชาการที่สถาบันจัดทำเพื่อสร้าง
ประโยชน์แก่ชุมชนหรือสังคม โดยมีการประเมินความสำเร็จของการบริการวิชาการ และนำมาจัดทำเป็น
แผนการใช้ประโยชน์จนเกิดผลลัพธ์ที่สร้างความพึงพอใจต่อชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดำเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

3 - 4 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

5 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

6 ข้อ 
 
ผลการดำเนินงาน 
1. กำหนดชุมชนหรือองค์การเป้าหมายของการให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยมีความร่วมมือระหว่าง
คณะหรือหน่วยงานที่เทียบเท่า 
 จากการประชุมผู้ดูแลงานบริการวิชาการระดับมหาวิทยาลัยและคณะเพื่อกำกับติดตามแผนการ
บริการวิชาการ ในวันที่ 15 พ.ค. 2560 (มกส 3.1-1-1) ที่ประชุมมีมติให้ชุมชนบ้านหนองแวง ต.หนองแวง 
อ.สมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ยังคงเป็นชุมชนเป้าหมายการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย ในการให้ทุกคณะ
เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาให้เป็นชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ให้มีความต่อเนื่องของพ้ืนที่และสร้าง
ความยั่งยืนในการพัฒนาให้เกิดขึ้นในชุมชน 
2. จัดทำแผนบริการวิชาการโดยมีส่วนร่วมจากชุมชนหรือองค์การเป้าหมายที่กำหนดในข้อ 1 
 มหาวิทยาลัยมีการจัดทำแผนบริการวิชาการปีการศึกษา 2561 โดยชุมชนมีส่วนร่วมในการระดม
สมองประเด็นการพัฒนาชุมชนในโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัยสู่ชุมชน ในวันที่ 25 พฤษภาคม 
2560 (มกส 3.1-2-1) ซึ่งมีประเด็นการพัฒนาชุมชนใน 7 ประเด็นคือ 1) อาหารปลอดภัย 2) การพ่ึงตนเอง
(เศรษฐกิจพอเพียง) 3) ผู้สูงอายุ 4) การจัดการขยะ 5) การพัฒนาอาชีพ 6) กฎหมายเพื่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิต และ 7)การพัฒนาการศึกษาตลอดชีวิต นำมาจัดทำแผนปีการศึกษา 2561ต่อเนื่องจากแผนปี
การศึกษา 2560 ในโครงการหมู่บ้านต้นแบบมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ตำบลหนองแวง  อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ (มกส 3.1-2-2) 
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3. ชุมชนหรือองค์การเป้าหมายได้รับการพัฒนาและมีความเข็มแข็งที่มีหลักฐานที่ปรากฏชัดเจน  
 จากจุดเริ่มต้นตั้งแต่ปี 2554 ที่มหาวิทยาลัยได้ทำงานร่วมกับชุมชนบ้านหนองแวง พบว่าหนองแวง
เป็นชุมชนกึ่งเมือง อยู่ใกล้ ตัวอำเภอสมเด็จ ประกอบด้วย 3 หมู่ คือ หมู่ 1 หมู่ 9 และหมู่ 16 มีประชากร 
1,839 คน จำนวน 406 ครัวเรือน คนในชุมชนส่วนใหญ่ทำอาชีพการเกษตร หน้าฝนพื้นที่ส่วนใหญ่ใช้ทำนา 
ส่วนช่วงหน้าแล้ง คนในชุมชน จะปลูกผักส่งขายให้กับตลาดในตัวอำเภอ ในช่วงแรกของการลงพื้นที่ชุมชน
ของมหาวิทยาลัยเป็นการขับเคลื่อนชุมชนในประเด็นอาหารปลอดภัย และการจัดอบรมพัฒนาอาชีพด้าน
เศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้ชุมชนสามารถพ่ึงตนเองและมีอาหารปลอดภัยไว้บริโภคในครัวเรือน แต่เนื่องจาก
ปัจจุบันชุมชนท้องถิ่นของประเทศไทยกำลังเผชิญกับปัญหาหลายด้านที่มีความยุงยากและซับซ้อนมากข้ึน 
เป็นการยากที่จะใช้กระบวนการคิดหรือกระบวนทัศน์แบบเดิม ๆ ในการเข้าแก้ปัญหาของชุมชน เพราะเรา
ต่างกำลังก้าวเข้าสู่โลกยุคใหม่ (New World) ที่อยู่ในสภาวะ VUCA ( V- Volatility  (ความผันผวนสูง) U-
Uncertainty (สภาวะที่มีความไม่แน่นอนสูง) C-Complexity (ความซับซ้อนที่มากขึ้นเรื ่อยๆ) และ A-
Ambiguity (ความคลุมเครือ ไม่ชัดเจน ไม่สามารถคาดเดาผลที่จะเกิดขึ้นได้ชัดเจน)) ชุมชนหนองแวงก็ตก
อยู่ในสภาวะความยุ่งยากและซับซ้อนของปัญหาในชุมชนเช่นกัน ซึ่งจากการลงพื้นที่และประชุมร่วมกันใน
เวทีบริบทชุมชน พบว่า ชุมชนเกิดปัญหาขึ้นในหลายมิติ เช่น ปัญหาสารเคมีตกค้างในกระแสเลือดและใน
สภาพแวดล้อม ปัญหายาเสพติด น้ำเสีย ขยะ ปัญหาการทำการเกษตร และผลิตภัณฑ์ของชุมชนไม่ได้
มาตรฐาน เป็นต้น ซึ่งเป็นข้อมูลเบื้องต้นท่ีสำคัญในการนำมาช่วยกันสร้างแผนพัฒนาชุมชนเพ่ือให้เกิดความ
ยั่งยืน    
 ในปี 2561 มหาวิทยาลัยกับชุมชนได้ร่วมกันระดมสมองเพื่อหาเป้าหมายร่วมที่คนหนองแวงจะ
ขับเคลื่อนร่วมกัน และเป็นประเด็นเกี่ยวโยงกับคนหนองแวงเกือบทุกครัวเรือน ซึ่งได้ข้อสรุปร่วมกันคือ 
“สร้างชุมชนต้นแบบหายจน” เพื่อสร้างชุมชนต้นแบบตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงด้วยกระบวนการเรียนรู้
ร่วมกันในการปฏิบัติ เพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็งและมีความอย่างยั่งยืน (หายจนทางความคิด หายจนทาง
เศรษฐกิจ) มหาวิทยาลัยได้จัดโครงการหมู่บ้านต้นแบบมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ (มกส. 3.1 -3-1) เพื่อหาทางออกให้กับปัญหา
ให้กับชุมชน จึงได้ช่วยชุมชนหานิยามของคำว่าหายจน โดยคนหนองแวงแบ่งคำว่าหายจนเป็น 3 ด้าน คือ  
 1) การหายจนด้านสุขภาพ คือการมีสุขภาพดี มีอาหารปลอดสารพิษบริโภคในครัวเรือน   
 2) หายจนด้านเศรษฐกิจ คือ การมีสัมมาชีพ มีการบริหารจัดการหนี้ได้ การปลดหนี้ และมีเงินออม  
 3) การหายจนด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม คือ การมีทรัพยากรป่าไม้ที่เพียงพอ และใช้ประโยชน์
อย่างคุ้มค่าทุกมิติ การเป็นชุมชนจัดการขยะครบวงจร และการลดปัญหาด้านสังคม เช่น  ปัญหายาเสพติด
ในชุมชนให้ลดลงให้ได้  
 ทำให้เกิดแผนยุทธศาสตร์ชุมชน “ชุมชนต้นแบบหายจน” ขึ้น โดยแบ่งการพัฒนาเป็น 2 ส่วน คือ 
1) ครอบครัวต้นแบบหายจน ด้านสุขภาพ (11ตัวชี้วัด) ด้านเศรษฐกิจ(7 ตัวชี้วัด) สังคมและสิ่งแวดล้อม (4 
ตัวชี้วัด) และ 2) พัฒนากลุ่มอาชีพ 3 กลุ่ม 1) กลุ่มฮักแพงแบ่งปัน 2) กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกก 3) กลุ่ม
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รักสุขภาพ) ใน 3 ด้าน คือ การผลิต การแปรรูป และการตลาด  เพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกันคือ การสร้าง
ชุมชนต้นแบบหายจน ซึ่งจากเวทีการลงพ้ืนที่ขับเคลื่อนตามแผนได้มีการสำรวจข้อมูลจำนวน 57 ครอบครัว
ที่ยินดีเข้าร่วมเป็นครอบครัวต้นแบบหายจนพบว่าครอบครัวที่สามารถเป็นครอบครัวต้นแบบหายจนในแต่
ละด้านดังนี้ 1) ด้านสุขภาพ จำนวน 10 ครอบครัว 2) ด้านเศรษฐกิจ จำนวน 1 ครอบครัว (ครอบครัวของ
ศูนย์เรียนรู ้ในชุมชน) และ 3)ด้านสิ ่งแวดล้อม/สังคม จำนวน 6 ครอบครัว และร่วมกันวางแผนการ
ดำเนินงานในปีต่อไป (ปี 2562-2563) คือ 
 1. ยกระดับครอบครัวต้นแบบหายจนให้ได้ร้อยละ 80 ของครัวเรือนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ 
 2. สำรวจและประเมินศักยภาพกลุ่มอาชีพเด่น 3 กลุ่มในชุมชน 
 3. ยกระดับ ด้านการผลิต แปรรูป และการตลาดให้กับกลุ่มอาชีพ 3 กลุ่ม 
 
4. ชุมชนหรือองค์การเป้าหมายดำเนินการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  
 ชุมชนหนองแวงมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง โดย  
 1) หนองแวงมีแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ในชุมชน จำนวน 3 แห่งที่สามารถเป็นแบบอย่าง
และให้คนในชุมชนสามารถเข้าไปศึกษาเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง คือ 1) แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้าน
เพ็ชรจันทร์ 2) แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง อบต.หนองแวง และ 3) แหล่งเรียนรู้เกษตรสวนกระแส   
 2) มีกลุ่มอาชีพจำนวน 3 กลุ่มที่เข้มแข็ง ที่มีการพัฒนาการผลิตอย่างต่อเนื่อง คือ 1)  กลุ่มฮักแพง
แบ่งปัน จำนวนสมาชิก 27 คน 2) กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกก จำนวนสมาชิก 9 คน และ3) กลุ่มรัก
สุขภาพ จำนวนสมาชิก 12 คน และชุมชนได้จัดโครงการจัดการขยะเป็นประเด็นเร่งด่วนโดยองค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองแวงเป็นผู้สนับสนุนในการอบรมให้ความรู้ในการจัดการขยะอย่างครบวงจรและถูก
หลักวิชาการ และนำขยะมาจำหน่ายทำให้เกิดการยกระดับรายได้ของคนในชุมชนอีกทั้งการจัดการขยะยัง
เป็นประเด็นร่วมของชุมชนที่ตอบเป้าหมายมิติด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมของชุมชนได้ 
 
5. สถาบันสามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการพัฒนาชุมชนหรือองค์การ
เป้าหมาย  
 มหาวิทยาลัยสร้างเครือข่ายกับปราชญ์ชาวบ้านจำนวน 5 เครือข่าย คือ  
 1. ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านสวนพอเพียง นายบุญโรม  สุมุลละ ปราชญ์ชาวบ้าน ด้านการ
แปรรูปข้าว และการทำนาอินทรีย์ บ้านหนองขาม ตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ 
 2. ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านเห็ดอินทรีย์ นางสุนทราภรณ์ ภูขยัน ปราชญ์ชาวบ้าน ด้าน
การเพาะเห็ดอินทรีย์ และการตลาด บ้านหนองบัวโดน ตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 3. ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงพ่อเชิด นายเชิด กมลภพ ปราชญ์ชาวบ้าน ด้านเทคนิคการผลิต
ข้าว ธนาคารต้นไม้ และการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ 11 ตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ 
จังหวัดกาฬสินธุ์ 
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 4. ศูนย์เรียนรู้ด้านวัฒนธรรมดนตรีพื้นบ้าน นายบุญเลิศ ภูวิเลิศ ปราชญ์ชาวบ้าน ด้านวัฒนธรรม 
ดนตรีพื้นบ้าน หมู่ 1 ตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 5. เครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุอำเภอสมเด็จ  นายปราเสริฐ  เคนสุโพธิ์ ปราชญ์ชาวบ้าน ด้านผู้สูงวัย
และ งานสาธารณสุข หมู่ 2 ตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ เพ่ือมาเป็นที่ปรึกษาและวิทยากร
ในการจัดทำแผนชุมชนและขับเคลื่อนชุมชนตามแผน 
 
6. ทุกคณะมีส่วนร่วมในการดำเนินการตามแผนบริการวิชาการแก่สังคมของสถาบันตามข้อ 2 โดยมี
จำนวนอาจารย์เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของอาจารย์ทั้งหมดในสถาบัน ทั้งนี้ต้องมีอาจารย์มาจาก
ทุกคณะ 
 มหาวิทยาลัยได้ประสานงานกับหน่วยงานในระดับคณะเพื่อให้อาจารย์จากทุกคณะเข้ามามีส่วน
ร่วมในการพัฒนาชุมชน ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ที่  0339/ 2561 เรื ่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินงานโครงการหมู่บ้านต้นแบบมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลหนอง
แวง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ลงวันที่ 24 เมษายน 2561 (มกส 3.1-6-1 ) ตั้งแต่กระบวนการทำแผน
ร่วมกันกับชุมชน ร่วมกันปฏิบัติการช่วยเหลือชุมชน การติดตามประเมินผล และการให้คำปรึกษาในด้าน
การผลิต การแปรรูป และการตลาด ของกลุ่มอาชีพในชุมชน โดยมีอาจารย์เข้าร่วมโครงการจำนวน 28 คน 
คิดเป็นร้อยละ 8 จากอาจารย์ทั้งหมด 335.5 คน 
 
ผลการประเมินตนเอง 

ผลการประเมิน 
ปีท่ีแล้ว 

เป้าหมาย คะแนนประเมินตนเอง 
บรรลุเป้าหมาย 

 (,) 
เป้าหมาย 
ปีถัดไป 

5 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน  5 คะแนน 

 
รายการหลักฐาน 

หมายเลข รายการหลักฐาน 
มกส 3.1-1-1 การประชุมกำกับติดตามแผนบริการวิชาการ วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 
มกส 3.1-2-1 สรุปผลการดำเนินงาน โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัยสู่ชุมชน 
มกส 3.1-2-2 แผนการบริการวิชาการเพ่ือสังคม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ปีการศึกษา 2561 
มกส 3.1-3-1 รายงานสรุปผลโครงการหมู่บ้านต้นแบบมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง ตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
มกส3.1-4-1 รายงานผลความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
มกส 3.1-5-1 รายงานผลการดำเนินงานเครือข่ายศูนย์เรียนรู้ 
มกส 3.1-6-1 คำสั่งมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ที่ 0339/ 2561 
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ข้อสรุปผลการประเมินตนเอง 
1. จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

                มหาวิทยาลัยมีความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนทำให้เกิดความเชื่อมั่นและไว้ใจกันเป็นทิศทางการ
พัฒนาที่ทำให้เกิดความยั่งยืน 

2. จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
                ชุมชนมีปัญหาเกิดขึ้นมากมายทำให้การแก้ปัญหาต้องใช้เวลาและความอดทนร่วมกันระหว่าง
ชุมชนกับมหาวิทยาลัย 

3. วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
                การเรียนรู้ร่วมกันผ่านการปฏิบัติทำให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ผู้รับผิดชอบ 
ผู้กำกับดูแลตัวบ่งช้ี : 
1. รองอธิการบดี (งานวิจัย) 
2. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดำเนินงาน : 
1. นางกรรณิการ์ ห้วยแสน 
2. นายนิตย์ นามวงษ์ 
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงภาวิณี ไชยรักษ์ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2   จำนวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนาโดยคณะและหน่วยงานเทียบเท่า (ตัวบ่งชี้ใหม่) 

ชนิดตัวบ่งชี้  ผลลัพธ์ 

การคิดรอบปี  ปีการศึกษา 

คำอธิบายตัวบ่งช้ี 
มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยเน้นการพัฒนาชุมชนที่เกิดจากการมี

ส่วนร่วมของคณะและหน่วยงานเทียบเท่า 
 

เกณฑ์การประเมิน 
ค่าร้อยละของจำนวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนาโดยมีส่วนร่วมจากทุกคณะและหน่วยงานเทียบเท่า 

ที่กำหนดไว้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 100 
 

สูตรการคำนวณ   
1. คำนวณค่าร้อยละของจำนวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนาโดยคณะและหน่วยงานเทียบเท่า ตามสูตร 
 

 
จำนวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนาโดยคณะและหน่วยงานเทียบเท่า  

x 100 
จำนวนคณะทั้งหมดและหน่วยงานเทียบเท่า 

2. แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนท่ีได้ =  
ร้อยละของจำนวนชุมชนที่ไดร้ับการพัฒนาโดยมีส่วนร่วมจากทุกคณะ 

และหน่วยงานเทียบเท่า  x 5 
ร้อยละ 100 

      
ผลการดำเนินงาน 
1. คำนวณค่าร้อยละของจำนวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนาโดยคณะและหน่วยงานเทียบเท่า  

 
4  

x 100 
7 

  = 57.14 
2. แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนท่ีได้ =  
57.14 

 x 5 
ร้อยละ 100 

  = 2.86 
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ข้อ คณะ 
จำนวนชุมชนที่ได้รับการ

พัฒนา 
1 คณะศิลปศาสตร์(มกส. 3.2-1-1) 1 
2 คณะเทคโนโลยีการเกษตร(มกส. 3.2-1-2) 1 
3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ(มกส. 3.2-1-3) 1 
4 สถาบันวิจัยและพัฒนา(มกส.3.2-1-4) 1 

จำนวนคณะทั้งหมด 6 หน่วยงานเทียบเท่า 1(สถาบันวิจัยและ
พัฒนา)  

7 

รวมจำนวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนา 4 
ค่าร้อยละของจำนวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนา 2.86 

 

ผลการประเมินตนเอง 

ผลการประเมิน 
ปีท่ีแล้ว 

เป้าหมาย คะแนนประเมินตนเอง 
บรรลุเป้าหมาย 

 (,) 
เป้าหมาย 
ปีถัดไป 

- 4 คะแนน 2.86 คะแนน  4 คะแนน 

 
ข้อสรุปผลการประเมินตนเอง 

1. จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
      มหาวิทยาลัยมีนโยบายและเป้าหมายร่วมกันคือการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการพัฒนาท้องถิ่น 

ชุมชน บนฐานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สังคมศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพการผลิต
และบริการที่สามารถแข่งขันได้ ซึ่งเอื้อต่อการสร้างชุมชนต้นแบบการพึ่งตนเอง และมหาวิทยาลัยมีพื้นที่
ใกล้ชุมชนและมีความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนมาโดยตลอด 

2. จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
                การสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนควรใช้กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันผ่านการปฏิบัติจึงจะทำให้
เกิดความยั่งยืน 

3. วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
                การสร้างความไว้ใจและความเชื่อมั่นซึ่งกันและกันของชุมชนและมหาวิทยาลัยจะทำให้เกิด
การพัฒนาที่ต่อเนื่องและยั่งยืน 
 

ผู้รับผิดชอบ 
ผู้กำกับดูแลตัวบ่งช้ี : 
1. รองอธิการบดี (งานวิจัย) 
2. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดำเนินงาน : 
1. นางกรรณิการ์ ห้วยแสน 
2. นายนิตย์ นามวงษ์ 
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงภาวิณี ไชยรักษ์ 
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มหาวิทยาลัย มีจุดเด่น และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา ในภาพรวม มาตรฐานที่ 3 ดังนี้ 
จุดเด่น  

- มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มีกระบวนการในการให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยมีการจัดทำวางแผน
กำหนดเป้าหมาย รวมทั้งประเมินความสำเร็จ และเน้นการนำไปใช้ประโยชน์เพื่อสร้างความพึงพอใจต่อ
ชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

 
จุดที่ควรพัฒนา  

- ควรพัฒนามีการวางแผนในการพัฒนาท้องถิ่น และสร้างความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน
เพ่ือให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่น 
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มาตรฐานที่ 4 ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
  

มหาวิทยาลัยมีการจัดการเรียนรู้ การวิจัย หรือการบริการวิชาการ ซึ่งนำไปสู่การสืบสาน การสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมการปรับและประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรมทั้งของไทยและต่างประเทศ
อย่างเหมาะสม ตามศักยภาพและอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ผลลัพธ์ของการจัดการด้านศิลปวัฒนธรรม
ทำให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทยหรือการสร้างโอกาสและมูลค่าเพ่ิมให้กับผู้เรียน ชุมชน สังคม 
และประเทศชาติ 

 
ตัวบ่งชี้ จำนวน 2 ตัวบ่งช้ี คือ 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1  ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย (ตัวบ่งชี้ใหม่) 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2  ผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยที่ได้รับรางวัลในระดับจังหวัดหรือ 

ระดับภูมิภาคหรือระดับชาติหรือระดับนานาชาติ (ตัวบ่งชี้ใหม)่ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1   ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย (ตัวบ่งชี้ใหม่) 

ชนิดตัวบ่งชี้    กระบวนการ 

การคิดรอบปี  ปีการศึกษา 
 

คำอธิบายตัวบ่งช้ี 
 มหาวิทยาลัยต้องมีนโยบายแผนงาน โครงการ/กิจกรรม เพื่อการบริหารจัดการงานทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ทั้งการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ตามจุดเน้นของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดำเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
2 - 3 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
4 - 5 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
6 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
7 ข้อ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
ผลการดำเนินงาน 
1. มีระบบและกลไกดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย        
 มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกการดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและคุณภาพ โดยกำหนดให้กองกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี เป็นผู้ประสานงานหลัก 
และมีคณะกรรมการดำเนินงานศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ์ (มกส 4.1 -1-1) เป็น
ผู้รับผิดชอบงานในการดำเนินงานและกำกับติดตามการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ด้านทำนุบำรุงศิลปะ
และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ทั้งหมด 
        มหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณแผ่นดิน เพ่ือใช้ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานให้สำเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการและแผนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2561 ให้คณะกรรมการ
ดำเนินงานศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้ดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมด้านทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม ให้มีลักษณะเป็นการบูรณาการเข้ากับพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต โดยให้นักศึกษาได้มีส่วน
ร่วมในกิจกรรม เพื ่อการศึกษาศึกษา เรียนรู ้ ซึมซับกับการอนุรักษ์ ฟื ้นฟู สืบสาน และเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดกาฬสินธุ์ให้คงอยู่สืบไป และสามารถนำไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ในการดำรงชีวิตและการศึกษาเล่าเรียนได้ 
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2. มีแผนงานด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย  
 มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการจัดทำแผนงานด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยการแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดทำแผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2561 และจัดประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือ
พิจารณาดำเนินการจัดทำแผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2561 ขึ้นในวันศุกร์ ที่ 11 พฤษภาคม 
2561 ณ ห้องอินทนิล ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ้ืนที่ในเมือง เวลา 10.00 - 
12.00 น. (มกส. 4.1-2-1) โดยการนำข้อมูลจากแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ปรับ
แผนกลางปี) ระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน 2561 (มกส. 4.1-2-2) และข้อมูลจากแบบสรุปผล
การประเมินความสำเร็จของแผนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 
2560 มาประกอบเป็นส่วนหนึ่งของแผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2561 โดยมีงบประมาณ
ดำเนินการโครงการตามแผนทั้งสิ้น 1,955,106 บาท รวม 26 โครงการ เป็นงบประมาณแผ่นดิน 1,822,906 
บาท จำนวน 19 โครงการ และงบประมาณเงินรายได้ 133,000 บาท จำนวน 7 โครงการ และนำเสนอแผน
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2561 ต่อสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์เพื่อพิจารณาในคราวประชุม
สภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ์ ในการประชุมครั ้งที ่ 5/2561 วันศุกร์ที ่ 1 มิถุนายน 2561  โดยสภา
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2561 (มกส. 4.1 -
2-2) 
 โดยมีการกำหนดวัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ ค่าเป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน มีการออก
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำปี
การศึกษา 2561 (มกส.4.1-2-3) เพ่ือทำหน้าที่กำกับติดตามการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งทำการ
ประเมินความสำเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ปีการศึกษา 2561 พร้อมทั้งทำการวิเคราะห์ผลการประเมินเพื่อการพัฒนาปรับปรุงแผนทำนุบำรุงศิลปะ
และวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2562 โดยนำแผนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2562 
เข้าระเบียบวาระเรื่องเสนอเพื่อพิจารณาต่อที ่ประชุมสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ในคราวประชุมสภา
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 5/2562 วันศุกร์ที่ 17 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม ออร์คิด 
1 ชั้น 1 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถนนวิภาวดี-รังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร มติที่ประชุมเห็นชอบแผน
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2562 ดังเอกสารสรุปมติย่อท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์   
 
3. มีการบูรณาการศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย กับการเรียนการสอน หรือการวิจัย หรือการ
บริการวิชาการ 
 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มีการดำเนินงานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมและความเป็นไทย ให้มี
ความสอดคล้องหรือบูรณาการกับการเรียนการสอน หรือการวิจัย หรือการบริการวิชาการ เพ่ือให้นักศึกษา
มีกิจกรรมที่หลากหลายในการเรียนรู้และซึมซับกับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานศิลปวัฒนธรรมที่มีความสำคัญ
กับการดำรงชีวิตของมนุษย์ จำนวน 2 โครงการ ดังนี้ 
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 1) โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรมสู่ชุมชนและเครือข่าย (มกส 4.1-
3-1) สอดคล้องและบูรณาการกับรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการพัฒนาสังคม สาขา
นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น คณะศิลปศาสตร์ 
 2) โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้และการสร้างเครือข่ายบ้านดินบูรณาการกับชุมชน (มกส 4.1-3-2) 
สอดคล้องและบูรณาการกับรายวิชา คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมทางการศึกษา  
 3) โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมการลงแขกดำนา สอดคล้องและบูรณาการกับรายวิชาเทคโนโลยี
การผลิตขา้วคณะเทคโนโลยีการเกษตร (มกส 4.1-3-3) 
 4) โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมการลงแขกเก่ียวข้าวและทำขวัญข้าวสอดคล้องและบูรณาการ
กับรายวิชาฝึกทักษะพื้นฐานการเกษตร คณะเทคโนโลยี การเกษตร (มกส 4.1-3-4) 
 5) โครงการหล่อเทียนและถวายเทียนวันเข้าพรรษา สอดคล้องและบูรณาการกับวิชาเคมี 1 SC-
001-003 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ (มกส 4.1-3-5) 
 
4. มีการประเมินผลความสำเร็จตามตัวช้ีวัดในแผนงานและโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและ
ความเป็นไทย อย่างน้อยร้อยละ 80 
       มหาวิทยาลัยมีการประเมินความสำเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนทำนุ
บำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2561 โดยกำหนดตัวบ่งชี้ของแผนไว้จำนวน 3 ตัวบ่งชี้
ดังนี้  (มกส. 4.1-4-1)  

วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วดัความสำเร็จ ผลการดำเนินงาน ผลการประเมิน 
1. เพื่อมีระบบและกลไกในการ
บริหารจัดการงานหรือการ
ปฏิบัติราชการ ด้านทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลยั
กาฬสินธุ ์

1) ระดับความสำเร็จของแผนทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม  
1.1) ระดับ 1 มีการจัดทำแผนทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม 
1.2) ระดับ 2 มีการดำเนินงานตามแผนทำนุ
บำรุงศิลปวัฒนธรรม 
1.3) ระดับ 3 มีการกำกับติดตามการ
ปฏิบัติงานตามแผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
1.4) ระดับ 4 มีการประเมินผลการดำเนิน 
งานตามแผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
1.5) ระดับ 5 มีการนำผลการประเมินมา
ปรับปรุงแผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในปี
การศึกษาถัดไป 

การดำเนินงานบรรลุความสำเร็จ
ของแผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
โดยสามารถดำเนินการได้ครบถ้วน
ตามตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน
อยู่ที่ระดับ 5 

บรรลุ 

2.ร้อยละของกิจกรรมทำนุ
บำรุงศิลปวัฒนธรรมที่
ดำเนินการตามแผนครบถ้วน 

จำนวนโครงการ/กิจกรรมทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม ที่จัดทำรายงานสรุปผล
โครงการและจัดส่งงานพัฒนานักศึกษา 
สำนักงานอธกิารบด ี

กิจกรรมทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรมที่ดำเนินการตาม
แผนครบถ้วนร้อยละ 100 

บรรลุ 

3.ร้อยละของกิจกรรมทำนุ
บำรุงศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับ
การเผยแพร ่

จำนวนรายงานสรุปผลการดำเนินงาน
โครงการที่รายงานต่อมหาวิทยาลัยและได้รับ
การเผยแพร ่

100 บรรลุ 

 



 

 

  

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับมหาวิทยาลยั ประจำปกีารศึกษา 2561         หน้า 84 
 

5. มีการนำผลประเมินในข้อ 4 มาปรับปรุงแผนงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย          
คณะกรรมการดำเนินงานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม การศึกษา 2561 ได้จัดประชุมเพ่ือ

พิจารณาผลการดำเนินงานตามแผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2561 ในคราวประชุมวันศุกร์ที่ 
15 มีนาคม พ.ศ. 2562  เวลา  10.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมยุทธศาสตร์ ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษาและ
คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (พ้ืนที่นามน) อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ (มกส 4.1-5-1) เพื่อ 

1) ประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2561 
และจัดทำสรุปข้อเสนอแนะ อุปสรรค บกพร่องต่างๆ ปัญหาต่างๆ ของแผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ปี
การศึกษา 2561 (มกส 4.1-5-2) 

2) เพื่อพิจารณานำผลการประเมินผลสำเร็จของโครงการ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะต่างๆ ใน
การดำเนินงานกิจกรรมโครงการเพื่อการปรับปรุงกิจกรรมดำเนินการของโครงการต่างๆ ในแผนทำนุบำรุง
ศิลปะและวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2562 (มกส 4.1-5-3) ต่อไปให้มีคณุภาพมากยิ่งข้ึน 
6. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยต่อสาธารณชนใน
ระดับชาติ          

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ์ได้เข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายของงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา โดย
สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ซึ่งมีคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงาน
การจัดงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษาได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561 ได้
กำหนดจัดงาน “สืบสานวัฒนธรรมนาฏลีลา เฉลิมพระเกียรติพระราชาแห่งแผ่นดิน” ในระหว่างวันที่  3 – 
5 กุมภาพันธ์ 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เพื่อเป็นการส่งเสริมการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมของ
นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งการแลกเปลี่ยนกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรม  
  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ในฐานะภาคีเครือข่ายและผู้ประสานงานในระดับมหาวิทยาลัย ได้เล็งเห็น
ความสำคัญของโครงการดังกล่าว ซึ่งถือเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมร่วมกับ
สถาบันอุดมศึกษาทั้งประเทศ จึงจัดโครงการศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษาครั้งที่ 19 โดยมหาวิทยาลัยได้ส่ง
ตัวแทนนักศึกษา จำนวน 25 คน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวร่วมทำการแสดง โดยใช้ชื่อการแสดงว่า “ส่อง
ดวงท้องเคราะห์” เพื่อนำเสนอเผยแพร่ผลงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นเมืองกาฬสินธุ์และ
ความเป็นไทยต่อสาธารณชนในระดับชาติ 
 
7. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยต่อสาธารณชน  
ในระดับนานาชาต ิ

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์เป็นสถาบันอุดมศึกษามีพันธะกิจที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือ การทำนุบำรุง
ศาสนาศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ทั้งนี้เพื่อเป็นการสืบสานอนุรักษ์ เผยแพร่ผลงานศิลปวัฒนธรรม
ให้ดำรงคงอยู่ตลอดจนความเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย  ด้วยเหตุผลที่ประเทศไทย มีความสัมพันธ์อย่าง
ใกล้ชิด ทั้งในด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรม กับประเทศในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ได้แก่ จีน
ตอนใต้ (ยูนาน) ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว และสาธารณรัฐแห่งสภาพเมียนมาร์ ดังนั้น มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์จึ งจัดทำโครงการแลกเปลี ่ยน
ศิลปวัฒนธรรมอนุภาคลุ่มน้ำโขง ขึ้นระหว่างวันที่ 19 - 21 มกราคม พ.ศ. 2562 ณ ประเทศเวียดนาม เพ่ือ
การแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม เผยแพร่ชื่อเสียง ตลอดจนการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยให้เป็นที่รู้จัก และเพ่ิม
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ และเกิดความเข้าใจอันดีของภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง รวมถึงการสร้าง
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เครือข่ายความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมกับมหาวิทยาลัยจากประเทศภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงให้ก่อเกิด
ความสัมพันธ์อันดีงามต่อกัน (มกส 4.1-7-1) 
 
ผลการประเมินตนเอง 

ผลการประเมิน 
ปีท่ีแล้ว 

เป้าหมาย คะแนนประเมินตนเอง 
บรรลุเป้าหมาย 

 (,) 
เป้าหมาย 
ปีถัดไป 

- 4 คะแนน 5 คะแนน  5 คะแนน 

 
รายการหลักฐาน 

หมายเลข รายการหลักฐาน 

มกส. 4.1-1-1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ์ 

มกส. 4.1-2-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม วันศุกร์ ที่ 
11 พฤษภาคม 2561 

มกส. 4.1-2-2 แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ปรับแผนกลางปี) 
มกส.4.1-2-3 แบบสรุปผลการประเมินความสำเร็จของแผนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2560 
มกส.4.1-2-4 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 5/2561 
มกส.4.1-2-5 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2561 
มกส.4.1-2-6 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 5/2562 
มกส 4.1-3-1 สรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัยด้าน

ศิลปวัฒนธรรมสู่ชุมชนและเครือข่าย 
มกส 4.1-3-2 รายงานผลการดำเนินงานโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้และการสร้างเครือข่าย

บ้านดินบูรณาการกับชุมชน 
มกส 4.1-3-3 รายงานผลการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมการลงแขกดำนา 
มกส 4.1-3-4 รายงานผลการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมการลงแขกเกี่ยวข้าว

และทำขวัญข้าว 
มกส 4.1-3-5 รายงานผลการดำเนินงานโครงการหล่อเทียนและถวายเทียนวันเข้าพรรษา 

มกส. 4.1-4-1 แบบสรุปผลการประเมินความสำเร็จของแผนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ปีการศึกษา 2561 

มกส 4.1-5-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
การศึกษา 2561 วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2562 

มกส 4.1-5-2 แบบประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ปี
การศึกษา 2561 

https://www.ksu.ac.th/th/%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%aa%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a7/?wpdmc=council6
https://www.ksu.ac.th/th/%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%aa%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a7/?wpdmc=council6
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หมายเลข รายการหลักฐาน 

มกส 4.1-5-3 แผนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2562 
มกส 4.1-6-1 รายงานผลการดำเนินงานโครงการศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษาครั้งท่ี 19 
มกส 4.1-7-1  รายงานผลการดำเนินงานโครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมอนุภาคลุ่มน้ำโขง 

 
ข้อสรุปผลการประเมินตนเอง 

1. จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์มีกิจกรรมที่ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ทั้ง

การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่หลากหลายและมีการบูรณาการกับ
การเรียนการสอนและรายวิชาที่เก่ียวข้อง 

2. จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
-  
3. วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
- 

 

ผู้รับผิดชอบ 
ผู้กำกับดูแลตัวบ่งช้ี : 
1. รองอธิการบดี (งานศิลปวัฒนธรรม) 
2. ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดำเนินงาน : 
1. นายเดชา บุ่งอุทุม 
2. นายวิทธวัฒน์ ฤทธิ์รุ่ง 
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ตัวบ่งช้ีที่ 4.2      ผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยที่ได้รับรางวัลในระดับจังหวัดหรือ 
ระดับภูมิภาคหรือระดับชาติหรือระดับนานาชาติ (ตัวบ่งชี้ใหม่) 

ชนิดตัวบ่งชี้    ผลลัพธ์ 
การคิดรอบปี  ปีการศึกษา 
คำอธิบายตัวบ่งช้ี 
 มหาวิทยาลัยมีจำนวนผลงานหรือโครงการด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยที่ได้รับรางวัลใน
ระดับจังหวัดหรือระดับภูมิภาคหรือระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 
 
เกณฑ์การประเมิน 
 โดยการแปลงค่าร้อยละของจำนวนผลงานหรือโครงการที่ได้รับรางวัลทั้งในระดับจังหวัดหรือระดับ
ภูมิภาคหรือระดับชาติหรือระดับนานาชาติเป็นค่าคะแนนระหว่าง เกณฑ์การประเมิน 0-5 ค่าร้อยละของ
จำนวนผลงานหรือโครงการที่ได้รับรางวัลทั้งในระดับจังหวัดหรือระดับภูมิภาคหรือระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ ที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 
 

สูตรคำนวณ 
 
 

1. คำนวณร้อยละของผลงานหรือโครงการด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยที่ได้รับรางวัลในระดับ
จังหวัดหรือระดับภูมิภาคหรือระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ตามสูตร 
 

 จำนวนผลงานหรือโครงการที่ได้รับรางวัลทั้งในระดับจังหวัดหรือระดับภูมิภาคหรือ
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 

 

x 100 
จำนวนผลงานหรือโครงการทั้งหมด 

 

 

2. แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนที่ได้  = 
ร้อยละของผลงานหรือโครงการที่ได้รับรางวัลทั้งในระดับจังหวัดหรือระดับภูมิภาค 

หรือระดับชาติหรือระดับนานาชาติ x 5 
ร้อยละ 20 

     

ผลการดำเนินงาน 
มหาวิทยาลัยมีผลงานหรือโครงการด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยที่ได้รับรางวัลในระดับ

จังหวัดหรือระดับภูมิภาคหรือระดับชาติหรือระดับนานาชาติ จำนวน 2 ผลงานหรือโครงการ 
แทนค่าจากสูตร 
1. คำนวณร้อยละของผลงานหรือโครงการ 

𝟐

𝟐𝟔
×100  = 7.69 

 

2. แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

𝟕.𝟔𝟗

𝟐𝟎
× 5  = 1.92  

หมายเหตุ : โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยท่ีอยู่ในแผนปฏิบัตริาชการประจำปี 
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ผลการประเมินตนเอง 

ผลการประเมิน 
ปีท่ีแล้ว 

เป้าหมาย คะแนนประเมินตนเอง 
บรรลุเป้าหมาย 

 (,) 
เป้าหมาย 
ปีถัดไป 

- 4 คะแนน 1.92 คะแนน  5 คะแนน 

 
 

รายการหลักฐาน 
หมายเลข รายการหลักฐาน 

มกส. 4.2-1-1 รายงานผลการดำเนินงานโครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา 
มกส. 4.2-2-2 รายงานผลการดำเนินงานโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง 
มกส.4.2-2-3 แผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2561 

 
 

ข้อสรุปผลการประเมินตนเอง 
1. จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์มีกิจกรรมที่ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ทั้ง

การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่หลากหลายและมีการบูรณาการกับ
การเรียนการสอนและรายวิชาที่เก่ียวข้อง 

2. จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- ควรมีการส่งเสริมให้นักศึกษาได้เข้าร่วมแข่งขันหรือประกวดในระดับต่างๆ เพื่อพัฒนาทักษะ
ให้กับนักศึกษา 
3. วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
- 

 

ผู้รับผิดชอบ 
ผู้กำกับดูแลตัวบ่งช้ี : 
1. รองอธิการบดี (งานศิลปวัฒนธรรม) 
2. ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา 

ผู ้จ ัดเก ็บรวบรวมข ้อม ูล/รายงานผลการ
ดำเนินงาน : 

1. นายเดชา บุ่งอุทุม 
2. นายวิทธวัฒน์ ฤทธิ์รุ่ง 
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มหาวิทยาลัย มีจุดเด่น และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา ในภาพรวม มาตรฐานที่ 4 ดังนี้ 
จุดเด่น  

- มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์มีกิจกรรมที่ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ทั้ง
การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่หลากหลายและมีการบูรณาการกับ
การเรียนการสอนและรายวิชาที่เก่ียวข้อง 

 
จุดที่ควรพัฒนา  

- ควรมีการส่งเสริมให้นักศึกษาได้เข้าร่วมแข่งขันหรือประกวดในระดับต่างๆ เพื่อพัฒนาทักษะ
ให้กับนักศึกษา 
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มาตรฐานที่ 5 การบริหารจัดการ 
 

สถาบันอุดมศึกษาต้องให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการโดยมีสภามหาวิทยาลัยทำหน้าที่ใน         
การกำกับดูแลการทำงานของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยจะต้องบริหารจัดการด้านต่างๆ
ให้มีคุณภาพ เช่น ทรัพยากรบุคคล ระบบฐานข้อมูล การบริหารความเสี่ยง การบริหารทรัพยากรทั้งหมด 
ฯลฯ เพ่ือสัมฤทธิผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยใช้หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 

 
ตัวบ่งช้ี จำนวน 7 ตัวบ่งช้ี คือ 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 จำนวนหลักสูตรที ่มีการจัดการเรียนการสอนควบคู่กับการทำงาน (Work–  
Integrated Learning: WIL)  หร ื อ  ร ะบบสหก ิ จ ศ ึ ก ษ า  ( Co-operative 
Education: Co-op)  

              (ตัวบ่งชี้ใหม่) 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2  หลักสูตรที่ได้รับการขึ้นทะเบียนการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน    

ตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (TQR) (ตัวบ่งชี้ใหม่)  
ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 อาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก (ตัวบ่งชี้ของสกอ.ที่ 1.2 ระดับสถาบัน) 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.4  อาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (ตัวบ่งชี้ของสกอ.ที่ 1.3 ระดับ 

สถาบัน)  
ตัวบ่งชี้ที่ 5.5  การบริหารของสถาบันเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธ์กลุ่มสถาบันและ 

เอกลักษณ์ของสถาบัน (ตัวบ่งชี้ของสกอ.ที่ 5.1 ข้อ 1 - 6 ระดับสถาบัน) 
 ตัวบ่งชี้ที่ 5.6 ผลการบริหารงานของคณะและหน่วยงานเทียบเท่า (ตัวบ่งชี้ใหม)่ 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.7  ระบบกำกับติดตามการประกันคุณภาพ ในระดับอุดมศึกษา (ตัวบ่งชี้ใหม่)   
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ตัวบ่งช้ีที ่5.1 จำนวนหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนควบคู่กับการทำงาน (Work–
Integrated Learning: WIL)  หร ื อ ร ะบบสหก ิ จศ ึ กษา  (Co-operative 
Education: Co-op)  
(ตัวบ่งชี้ใหม่) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี      ผลลัพธ์ 

การคิดรอบปี  ปีการศึกษา 2561 
 

คำอธิบายตัวบ่งช้ี 
 

 การพัฒนาหลักสูตรแบบบูรณาการการเรียน-การสอนควบคู่กับการทำงาน Work–Integrated 
Learning: WIL เป็นการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานซึ่งเป็นการเรียนรู้เชิงประสบการณท์ี่ช่วย
ให้นักศึกษามีโอกาสในการประยุกต์ความรู้ทักษะการทำงาน และทักษะเฉพาะที่สัมพันธ์กับวิชาชีพ ได้รู้จัก
ชีวิตที่แท้จริงของการทำงาน และพัฒนาทักษะที่สถานประกอบการต้องการให้มีอยู่ในตัวบัณฑิต ดังนั้น
มหาวิทยาลัยจึงจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Work-
integrated Learning, WIL) เพื ่อเป็นการพัฒนาสมรรถนะของบัณฑิตของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ให้มี
คุณภาพและมีคุณลักษณะที่ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการและสามารถแข่งขันได้ ในระดับ
สากล 
เกณฑ์การประเมิน 

ค่าร้อยละของจำนวนหลักสูตรที่บูรณาการการเรียน-การสอนควบคู่กับการทำงาน Work–
Integrated Learning: WIL หรือระบบสหกิจศึกษา (Co-operative Education: Co-op) ที่กำหนดไว้เป็น
คะแนนเต็ม 5  
เท่ากับ ร้อยละ 30 

 
สูตรการคำนวณ 
 

1. คำนวณค่าร้อยละของจำนวนหลักสูตรที่บูรณาการการเรียน-การสอนควบคู่กับการทำงาน Work–
Integrated Learning: WIL หรือระบบสหกิจศึกษา (Co-operative Education: Co-op) ตามสูตร   
 

 จำนวนหลักสูตรที่บูรณาการการเรียน-การสอนควบคู่กับการทำงาน Work–Integrated 
Learning: WIL หรือระบบสหกิจศึกษา (Co-operative Education: Co-op)    x 100 

จำนวนหลักสูตร 

2. แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5   

คะแนนที่ได้ = 
ร้อยละจำนวนหลักสูตรที่บูรณาการการเรียน-การสอนควบคู่กับการทำงาน Work–Integrated 

Learning: WIL หรือระบบสหกิจศึกษา (Co-operative Education: Co-op)    x 5 
 ร้อยละ 30 

ผลการดำเนินงาน 
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1. ค่าร้อยละของจำนวนหลักสูตรที่บูรณาการการเรียน-การสอนควบคู่กับการทำงาน Work–Integrated 
Learning: WIL หรือระบบสหกิจศึกษา (Co-operative Education: Co-op)  

 13    
x 100 

42 

 = 30.95 

2. แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5   

คะแนนที่ได้ = 
30.95 

  x 5  ร้อยละ 30 

= 5.16 
 

ข้อ 
ชื่อหลักสูตรที่บูรณการการเรียน-การสอนควบคู่กับ 

การทำงาน 

จำนวนหลักสูตรที่
บูรณาการการเรียน-
การสอนควบคู่กับ

การทำงาน 
1 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มีหลักสูตรที่บูรณการการเรียน-การสอนควบคู่กับการทำงาน 
จำนวน ...........4...........หลักสตูร ได้แก่ 
1.1 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ 
1.2 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
1.3 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ

อุตสาหกรรม 
1.4 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

4 

2 คณะบริหารศาสตร์                                                                               
มีหลักสูตรที่บูรณการการเรียน-การสอนควบคู่กับการทำงาน 
จำนวน .......4.............หลักสูตร ได้แก่ 
2.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
2.2 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
2.3 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก 
2.4 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 

4 

3 คณะเทคโนโลยีการเกษตร                                                                            
มีหลักสูตรที่บูรณการการเรียน-การสอนควบคู่กับการทำงาน 
จำนวน .......4.............หลักสูตร ได้แก่ 
3.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ 

4 
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3.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 
3.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
3.4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง 

4 คณะศิลปศาสตร์                                                                          
มีหลักสูตรที่บูรณการการเรียน-การสอนควบคู่กับการทำงาน 
จำนวน .......1.............หลักสูตร ได้แก่ 
4.1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว 

1 

จำนวนหลักสูตรทั้งหมด 42 
จำนวนหลักสูตรจำนวนหลักสูตรที่บูรณาการการเรียน-การสอนควบคู่กับการ

ทำงาน 
13 

ร้อยละจำนวนหลักสูตรที่บูรณาการการเรียน-การสอนควบคู่กับการทำงาน 30.95 
 
ผลการประเมินตนเอง 

ผลการประเมิน 
ปีท่ีแล้ว 

เป้าหมาย 

 

คะแนนประเมินตนเอง 
 

บรรลุเป้าหมาย 
 (,) 

เป้าหมาย 
ปีถัดไป 

- 4 คะแนน 5 คะแนน ✓ 5 คะแนน 
 
รายการหลักฐาน 

หมายเลข รายการหลักฐาน 
มกส. 5.1-1-1 ไฟล์เล่ม มคอ.2 หลักสูตรคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

จำนวน  4  หลักสูตร 
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ 
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
- หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม 
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

มกส. 5.1-1-2 ไฟล์เล่ม มคอ.2 หลักสูตรคณะบริหารศาสตร์  จำนวน  4  หลักสูตร 

- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
- หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก 
- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 

มกส. 5.1-1-3 ไ ฟ ล์ เ ล ่ ม  ม ค อ . 2  ห ล ั ก ส ู ต ร ค ณ ะ เ ท ค โ น โ ล ย ี ก า ร เ ก ษ ต ร                                                                          
จำนวน  4  หลักสูตร 
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ 
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง 
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หมายเลข รายการหลักฐาน 
มกส. 5.1-1-4 ไฟล์เล่ม มคอ.2 หลักสูตรคณะศิลปศาสตร์ จำนวน 1 หลักสูตร                                                                    

- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว 
 
ข้อสรุปผลการประเมินตนเอง 

1. จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
จุดแข็ง : ได้รับการสนับสนุนจากผู ้ประกอบการ  ร่วมพัฒนาหลักสูตรกับมหาวิทยาลัย  เช่น 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก คณะบริหารศาสตร์  ร่วมกับ บริษัท ซีพี 
ออลล์ จำกัด (มหาชน)  

แนวทางเสริมจุดแข็ง : ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรเพิ่มเติม โดยการประสานกับผู้ประกอบการ
รายอืน่และมีการพัฒนาหลักสูตร BTEC เพ่ิมในปีการศึกษาต่อไป 

2. จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
จุดที่ควรพัฒนา : อาจารย์ประจำหลักสูตรบางท่านยังไม่รับการอบรมอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง : จัดอบรมเชิงปฏิบัติการอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา และทำการ

ประชาสัมพันธ์เชิงรุก เช่น ออกค่ายร่วมกับโรงเรียนมัธยม เพ่ือสร้างความรู้และความเข้าใจในการเรียนสาขา
ที่เป็นสหกิจศึกษา 

3. วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
- 

 
ผู้รับผิดชอบ 
ผู้กำกับดูแลตัวบ่งช้ี : 
1. รองอธิการบดี (งานวิชาการ) 
2. ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน 

ผ ู ้จ ัดเก ็บรวบรวมข ้อม ูล/รายงานผลการ
ดำเนินงาน : 
   1. นางสาวสุพัตรา บุไธสง 
   2. นางธีรารัสม์ ผลไชย 
   3. นางปุณญณุช จันทร์สมุด 
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ตัวบ่งช้ีที่ 5.2 หลักสูตรที ่ได้ร ับการขึ ้นทะเบียนการเผยแพร่หลักสูตรที ่มีค ุณภาพและ
มาตรฐานตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (TQR) (ตัว
บ่งชี้ใหม่) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 

การคิดรอบปี  ปีการศึกษา 2561 
 
คำอธิบายตัวบ่งชี้   

 มหาวิทยาลัยต้องจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดเพื่อยืนยันว่า
หลักสูตรสามารถผลิตบัณฑิตได้ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ (Learning Outcome) เพ่ือให้สาธารณชนรับรู้
ว่าหลักสูตรมีการจัดการศึกษาได้คุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษากำหนดอีกท้ังเป็นเครื่องมือให้มีการ
ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้บัณฑิตมีคุณลักษณะตามมาตรฐานผลการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ
และเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

เกณฑ์การประเมิน  
 ค่าร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการขึ้นทะเบียนการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตาม
กรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (TQR) ที่กำหนดไว้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 50 
สูตรการคำนวณ   
 
1. คำนวณค่าร้อยละของหลักสูตรได้รับการขึ้นทะเบียนการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตาม
กรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (TQR) ตามสูตร 
 

 

จำนวนหลักสูตรที่ได้รับการขึ้นทะเบียนการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
ตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (TQR) 

 

x 100 
จำนวนหลักสูตรทั้งหมด 

2. แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

 
 
 
 

คะแนนที่ได้ = 
 ร้อยละของหลักสูตรได้รับการขึ้นทะเบียนการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพ

และมาตรฐานตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (TQR)  x 5 
ร้อยละ 50 
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ผลการดำเนินงาน 
ร้อยละของหลักสูตรได้รับการขึ้นทะเบียนการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (TQR) ตามสูตร 

 0 x 100  = 0 
49 

 
แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
   

   
 
ข้อ หลักสูตรที่ได้รับการขึ้นทะเบียน (TQR) จำนวนหลักสูตรที่ได้รับการขึ้น

ทะเบียน (TQR) 
1 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ไม่มีหลักสูตรที่ได้รับการขึ้นทะเบียน 

(TQR) 
- 

จำนวนหลักสูตรทั้งหมด 49 
จำนวนหลักสูตรได้รับการขึ้นทะเบียน (TQR) 0 

ร้อยละจำนวนหลักสูตรได้รับการข้ึนทะเบียน (TQR) 0 
 
ผลการประเมินตนเอง 
 

ผลการประเมิน 
ปีท่ีแล้ว 

เป้าหมาย 

 

คะแนนประเมินตนเอง 
 

บรรลุเป้าหมาย 
(,) 

เป้าหมาย 
ปีถัดไป 

- 4 คะแนน 0 คะแนน  4 คะแนน 

 
รายการหลักฐาน 

หมายเลข รายการหลักฐาน 
มกส. 5.2-1-1 หลักสูตรที ่ได้รับการขึ ้นทะเบียน (TQR) มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ์ อ้างอิงจาก 

http://www.mua.go.th/users/bhes/pdf/%E0%B9%80%E0%B8%9C%E
0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%88%20T
QR/TQR-Curr.html 

 
 
 
 
 

คะแนนที่ได้ = 
 0 

x 5 = 0 
 50 
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ข้อสรุปผลการประเมินตนเอง 
1. จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- 
2. จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

 - มหาวิทยาลัยควรมีการกำหนดนโยบาย และแนวทางการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน เพื่อเตรียมความพร้อมของหลักสูตรในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
ตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  (TQR : Thai Qualifications Register)  และจัดทำเป็น
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง แนวทางการขึ้นทะเบียน  TQR เพ่ือเป็นแนวทางในการดำเนินงานของหลักสูตร 

3. วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
- 

 
ผู้รับผิดชอบ 
ผู้กำกับดูแลตัวบ่งช้ี : 
1. รองอธิการบดี (งานวิชาการ) 
2. ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน 

ผ ู ้จ ัดเก ็บรวบรวมข ้อม ูล/รายงานผลการ
ดำเนินงาน  
1. นางสาวสุพัตรา  บุไธสง 
2. นางสาวสมทรัพย์ ไชยนิคม 
3. นายปิยะพงศ์  อิสรนุวัฒน์ 
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ตัวบ่งช้ีที่ 5.3   อาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก (ตัวบ่งชี้ของสกอ.ที่ 1.2 ระดับสถาบัน) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยนำเข้า   

การคิดรอบปี  ปีการศึกษา 
 

คำอธิบายตัวบ่งชี้  
การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป ็นการศึกษาระดับสูงส ุดที ่ต ้องการบุคลากรที ่ม ีความรู้  

ความสามารถและความลุ ่มลึกทางวิชาการ เพื ่อปฏิบัติพันธกิจสำคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต 
ศึกษาวิจัยเพื่อการติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ ดังนั้น สถาบันจึงควรมี
อาจารย์ที่มีระดับคุณวุฒิทางการศึกษาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับ
พันธกิจหรือจุดเน้นของหลักสูตร  

เกณฑ์การประเมิน  
แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจำสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 
เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค 2   
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีกำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป 

สูตรการคำนวณ   
1. คำนวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจำสถาบันที่มีวุฒิปริญญาเอกตามสูตร 

 จำนวนอาจารย์ประจำสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  
x 100 

จำนวนอาจารย์ประจำสถาบันทั้งหมด 
 
2. แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ1เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนที่ได้ = 
 ร้อยละของอาจารย์ประจำสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

 x 5 
40 

หมายเหตุ 
1. คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณวุฒิของ

กระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการสำเร็จการศึกษาภายในรอบปีการศึกษานั้น ทั้งนี้อาจ
ใช้คุณวุฒิอื่นเทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอกได้ สำหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอื่นที่เหมาะสมกว่า และต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

2. การนับจำนวนอาจารย์ประจำ ให้นับตามปีการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่  ในกรณีที่มี
อาจารย์บรรจุใหม่ให้คำนวณตามเกณฑ์อาจารย์ประจำที่ระบุในคำช้ีแจงเกี่ยวกับการนับจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัย 
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ผลการดำเนินงาน 
1. ค่าร้อยละของอาจารย์ประจำสถาบันที่มีวุฒิปริญญาเอกตามสูตร 

 112  
x 100 

311.5 
   = 35.96 
2. แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ1เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนที่ได้ = 
 35.96 

 x 5 
40 

 = 4.50 
 
แบบรายงานอาจารย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ที ่ ชื่อ-สกลุ 
วุฒิการศึกษา ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 

ปริญ
ญาตรี 

ปริญญา
โท 

ปริญญา
เอก 

น้อยกว่า 
6 เดือน 

6-9  
เดือน 

มากกว่า 
9 เดือน 

จำนวน 
(คน) 

1. ผศ.ดร.คมสันท์ิ  ขจรปัญญา
ไพศาล 

  ⁄   ⁄ 1 

2. ดร.ธีระ      ภูดี   ⁄   ⁄ 1 
3. ดร.อมร     มะลาศร ี   ⁄   ⁄ 1 
4. ดร.สุพจน์      ดวงเนตร   ⁄   ⁄ 1 
5. ผศ.ดร.ศักดิส์ิทธ์ิ     ฤทธิลัน   ⁄   ⁄ 1 
6. ดร.นิตยิา   ค้อไผ่          ⁄   ⁄ 1 
7. ดร.ชุลดิา  เหมตะศิลป์   ⁄   ⁄ 1 
8. ผศ.ดร.สายหยุด  ภปูุย   ⁄   ⁄ 1 
9. ดร.จรีนันท์  วัชรกุล   ⁄   ⁄ 1 
10. ดร.บดินทร์ มงคลสิน   ⁄   / 1 
11. ดร.สรุิยาวุธ  สุวรรณบุบผา   ⁄   ⁄ 1 
12. Ms. Nguyen Thi Thuy Loan   ⁄   ⁄ 1 
13. ดร.ศักดิเ์กษม  ปานะลาด   ⁄   ⁄ 1 
14. ผศ.ดร.ปนัดดา  โพธินาม   ⁄   ⁄ 1 
15. ดร.ธนัชพงษ์  วังคำหาญ   ⁄   ⁄ 1 
16. ดร.นภาภรณ์  ทรัพย์กุลมงคล   ⁄   ⁄ 1 
17. ดร.มลัลิกา  นาจันทอง   ⁄   ⁄ 1 
18. ดร.ฉายรุ่ง  ไชยกำบัง   ⁄   ⁄ 1 
19. ดร.สุชานาถ  สิงหาปดั   ⁄   ⁄ 1 
20. ดร.ธิติพัทธ์  บุญปก   ⁄   ⁄ 1 
21. รศ.ดร.ปาริชา  มารี  เคน   ⁄   ⁄ 1 
22. ดร.เพชรประชา   ภูทองเงิน    ⁄   ⁄ 1 
23. รศ.ดร.กตัญญู  แก้วหานาม   ⁄   ⁄ 1 
24. ดร.พิพิธธนวดี  สมคะเณย ์   ⁄   ⁄ 1 
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25. ผศ.ดร.ทรงกรด    พิมพิศาล      ⁄   ⁄ 1 
26. ผศ.ดร.ชัยธัช  จันทร์สมุด   ⁄   ⁄ 1 
27. ผศ.ดร.ระพีพรรณ  ประจันตะ

เสน 
  ⁄   ⁄ 1 

28 ผศ.ดร.ธีรนาถ  สุวรรณเรือง   ⁄   ⁄ 1 
29. ดร.ธันวา  ใจเที่ยง   ⁄   ⁄ 1 
30. ดร.อรญัญา  นนทราช   ⁄   ⁄ 1 
31. ดร.จุฑามาศ เจยีมสาธิต   ⁄   ⁄ 1 
32. ดร.ลาวัณย์  ดลุยชาต ิ   ⁄   ⁄ 1 
33. ผศ.ดร.อัญญปารย์  ศลิปนิล

มาลย ์
  ⁄   ⁄ 1 

34. ดร.สวยีา  สุรมณ ี   ⁄   ⁄ 1 
35. ดร.ปนัดดา  สังข์ศรีแก้ว   ⁄   ⁄ 1 
36. ดร.ปวณีา ขันธ์ศิลา   ⁄   ⁄ 1 
37. ดร.อาจารี แสงเสถียร   ⁄   ⁄ 1 
38. ดร.นวลใจ  โคตรแสง   ⁄   ⁄ 1 
39. ดร.ธวัชวงศ์ชัย  ไตรทิพย ์   ⁄   ⁄ 1 
40. ดร.ชาญชัยณรงค์  ทรงคาศร ี   ⁄   ⁄ 1 
41. ผศ.ดร.กฤษณ์  ขุนลึก   ⁄   ⁄ 1 
42. ดร.ธนูยส์ิญจน์  สุขเสริม   ⁄   ⁄ 1 
43. ผศ.ดร.วรเมธ       ภูสามารถ   ⁄   ⁄ 1 
44. ผศ.ดร.ปรญิดา   แข็งขัน   ⁄   ⁄ 1 
45. ผศ.ดร.ปิยนันท์    ชมนาวัง   ⁄   ⁄ 1 
46. ผศ.ดร.กีรวิชญ์     เพชรจุล   ⁄   ⁄ 1 
47. ผศ.ดร.อุไร      กุลบุญ   ⁄   ⁄ 1 
48. ดร.กรรณิการ์   ห้วยแสน   ⁄   ⁄ 1 
49. ผศ.ดร.จารึก    ณฎัฐากรกลุ   ⁄   ⁄ 1 
50. ดร.พีรพจน์    นิติพจน ์   ⁄   ⁄ 1 
51. ดร.เกษม      เชตะวัน   ⁄   ⁄ 1 
52. ผศ.ดร.สมจิตร์  กันธาพรม   ⁄   ⁄ 1 
53. ดร.อรนุช  สีหามาลา   ⁄   ⁄ 1 
54. รศ.ดร.สุพรรณ  สุดสนธิ์   ⁄   ⁄ 1 
55. ดร.วิรยิะ    แดงทน   ⁄   ⁄ 1 
56. ผศ.ดร.นิภา   นาสินพร้อม   ⁄   ⁄ 1 
57. ดร.ปณุิกา    ฉายเสมแสง     ⁄   ⁄ 1 
58. ดร.วรรณพล  พิมพะสาลี      ⁄   ⁄ 1 
59. ดร.เกยรู         ดวงอุปมา    ⁄   ⁄ 1 
60. ดร.รัฐพล      มีลาภสม   ⁄   ⁄ 1 
61. ดร.นรงค์       วิชาผา   ⁄   ⁄ 1 
62. ผศ.ดร.ชาญณรงค์  ชมนาวัง   ⁄   ⁄ 1 
63. ดร.แก้วตา   สตูรสุวรรณ   ⁄   ⁄ 1 
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64. ดร.ณัฐพงษ์   ศรีสมุทร   ⁄   ⁄ 1 
65. ดร.มลัลิกา   ธีระกุล     ⁄   ⁄ 1 
66. ผศ.ดร.ดำรงค์    ก่องดวง     ⁄   ⁄ 1 
67. ดร.กันทิมา    ศิริสันติเมธาคม   ⁄   ⁄ 1 
68. ดร.คคนางค์   รัตนานิคม   ⁄   ⁄ 1 
69. ดร.พิชชาภรณ์   วันโย   ⁄   ⁄ 1 
70. ดร.สถติพงศ์ เสง่ียมศักดิ ์   ⁄   ⁄ 1 
71. ดร.ปิยะฉัตร วริิยะอำไพวงศ์   ⁄   ⁄ 1 
72. ดร.สาวิภา   รัตนกร   ⁄   ⁄ 1 
73. ดร.วุฒิ  รัตนวิชัย   ⁄   ⁄ 1 
74. ดร.อนุพงษ์ ทานกระโทก   ⁄   ⁄ 1 
75. ดร.จริะนันท์  อินทรีย ์   ⁄   ⁄ 1 
76. ดร.อยุธย์  คงปั้น   ⁄   ⁄ 1 
77. ดร.เอกรินทร์  สารีพัว   ⁄   ⁄ 1 
78. ดร.ฐิตมิา นรโภค   ⁄   ⁄ 1 
79. ดร.สุพตัรา บไุธสง   ⁄   ⁄ 1 
80. ดร.ณัฎฐพงศ์    เจนวิพากษ์   ⁄   ⁄ 1 
81. ดร.มณัฑนา  จันสุนา   ⁄   ⁄ 1 
82. ดร.สริิกาญดา  ธนาสุวรรณ   ⁄   ⁄ 1 
83. ดร.นพรตัน์ ผกาเชิด   ⁄   ⁄ 1 
84. ดร.ลิขติ   ศิริสันติเมธาคม   ⁄   ⁄ 1 
85. ดร.ชรินญา  พิมพ์สอน   ⁄   ⁄ 1 
86. ดร.จริัฐติ  ธรรมศิร ิ   ⁄   ⁄ 1 
87. ดร.เนตรดารา  จันทร์อุตส่าห ์   ⁄   ⁄ 1 
88. ดร.ปุญญิศา   ชารีรักษ ์   ⁄   ⁄ 1 
89. ดร.อภญิญา ภมูิสายดอน   ⁄   ⁄ 1 
90. ดร.บณัฑิต  สรุิยวงศ์พงศา   ⁄   ⁄ 1 
91. ดร.นพคณุ  ทองมวล   ⁄   ⁄ 1 
92. ดร.จักรินทร์  ตรีอินทอง   ⁄   ⁄ 1 
93. ดร.วิลาสินี ศรีแสนยงค ์   ⁄   ⁄ 1 
94. ดร.ไทยทัศน์ สุดสวนส ี   ⁄   ⁄ 1 
95. ดร.สรุีรตัน์    เมืองโคตร   ⁄   ⁄ 1 
96. ดร.มลัลิกา   จำปาแพง   ⁄   ⁄ 1 
97. ผศ.ดร.ประวิชญา ณฏัฐากรกลุ   ⁄   ⁄ 1 
98. ผศ.ดร.อำภาศรี   พ่อค้า   ⁄   ⁄ 1 
99. ผศ.ดร.ปภาวี     สุขมณ ี   ⁄   ⁄ 1 
100. ดร.นภาพร วงษ์วิชิต   ⁄   ⁄ 1 
101. ดร.เจษฏา สิงห์ทองชัย      ⁄   ⁄ 1 
102. ดร.ธรรมรตัน์   บุญรอด     ⁄   ⁄ 1 
103. ดร.อนุชา     พุฒิกูลสาคร      ⁄   ⁄ 1 
104. ผศ.ดร.ศาตรา  สหสัทัศน์       ⁄   ⁄ 1 
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105. ดร.เสาวลักษณ์ จิตติมงคล   ⁄   ⁄ 1 
106. ดร.อนันตพร  พุทธัสสะ   ⁄   ⁄ 1 
107. ดร.ฉัตรรัชดา  วิโรจน์รตัน ์   ⁄   ⁄ 1 
108. ดร.กรกนก     ดลโสภณ    ⁄   ⁄ 1 
109. ดร.อ๊อต โนนกระยอม   ⁄   ⁄ 1 
110. ดร.ยุพาภรณ์   ชัยเสนา   ⁄   ⁄ 1 
111. ดร.พิมพ์ลิขติ  แก้วหานาม   ⁄   ⁄ 1 
112. ดร.โกศล   เรืองแสน   ⁄   ⁄ 1 

รวม     
รวมทั้งสิ้น  112 คน 

ค่าร้อยละของอาจารย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 35.96 คน 
คะแนนที่ได้ 4.50 คะแนน 

 
ผลการคำนวณ  

รายการ 
จำนวน (คน) 

ปีการศึกษา 
ปีท่ีแล้ว 

ปีการศึกษา 
ที่รับการประเมิน 

จำนวนอาจารย์ที่ปฏิบัติงานจริง 124.5 302.5 
จำนวนอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ 4 9 
จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด 128.5 311.5 
จำนวนอาจารย์ประจำที่มีวุฒิปริญญาเอก 27 112 
ร้อยละของอาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 21.01 35.96 

 

ผลการประเมินตนเอง 

ผลการประเมิน 
ปีท่ีแล้ว 

เป้าหมาย คะแนนประเมินตนเอง 
บรรลุเป้าหมาย 

(,) 
เป้าหมาย 
ปีถัดไป 

4.19 คะแนน 4 คะแนน 4.50 คะแนน  5 คะแนน 
 

รายการหลักฐาน 
หมายเลข รายการหลักฐาน 

มกส. 5.3-1-1 แบบรายงานอาจารย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ข้อสรุปผลการประเมินตนเอง 

1. จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มีอาจารยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกจำนวนมาก  
2. จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง - 
3. วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม - 
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ผู้รับผิดชอบ 
ผู้กำกับดูแลตัวบ่งช้ี : 
   รองอธิการบดี (งานวิชาการ) 

ผ ู ้จ ัดเก ็บรวบรวมข ้อม ูล/รายงานผลการ
ดำเนินงาน : 
   นางสาวสุชาดา อุทัยกลม 
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ตัวบ่งช้ีที่ 5.4  อาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (ตัวบ่งชี ้ของสกอ.ที่ 1.3 ระดับ
สถาบัน) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยนำเข้า  

การคิดรอบปี  ปีการศึกษา  
 

คำอธิบายตัวบ่งชี้  
สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่จะต้องส่งเสริมให้อาจารย์

ในสถาบันทำการศึกษาวิจัยเพ่ือแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพ่ือ
นำไปใช้ในการเรียนการสอน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ การดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็น
สิ่งสะท้อนการปฏิบัติงานดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกิจ 

เกณฑ์การประเมิน    
แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 
เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค 2  
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจำสถาบันที ่ดำรงตำแหน่งผู ้ช ่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์รวมกัน ที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป  

สูตรการคำนวณ   
1. คำนวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจำสถาบันที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการตามสูตร 
 
 

 

2. แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได้ = 
 ร้อยละของอาจารย์ประจำสถาบันที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 

 x 5 
60 

 
ผลการดำเนินงาน 
1. ค่าร้อยละของอาจารย์ประจำสถาบันที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการตามสูตร 
 
 

 

  = 20.23 

 

 จำนวนอาจารย์ประจำสถาบันที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 
 x 100 

จำนวนอาจารย์ประจำสถาบันทั้งหมด 

 63 
 x 100 

311.5 
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2. แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได้ = 
 20.23 

 x 5 
60 

 
                                  = 1.69 
 

รายการ 
จำนวน (คน) 

ปีการศึกษา 
ที่แล้ว 

ปีการศึกษา 
ที่รับการประเมิน 

จำนวนอาจารย์ที่ปฏิบัติงานจริง 124.5 301.5 
จำนวนอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ 4 10 
จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด 128.5 311.5 
จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดที่ดำรงตำแหน่งอาจารย์ 113.5 248.5 
จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดที่ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 10 58 
จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดที่ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ 1 5 
จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดที่ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ 0 0 
จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 11 63 
ร้อยละของอาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 8.56 20.23 

 
แบบรายงานอาจารย์ประจำคณะที่มีตำแหน่งทางวิชาการ 

ที ่ ชื่อ-สกลุ 

ตำแหน่งทางวิชาการ ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 

อาจารย์ ผศ. รศ. ศ 

น้อย
กว่า 
6 

เดือ
น 

6-9 
เดือน 

มากกว่
า  

9 เดือน 

จำนว
น 

(คน) 

1. รศ.ดร.ปาริชา  มารี  เคน   ⁄    ⁄ 1 
2. รศ.ดร.กตัญญู  แก้วหานาม   ⁄    ⁄ 1 
3. รศ.จิระพันธ์  ห้วยแสน   ⁄    ⁄ 1 
4. รศ.ชยพร  แอคะรัจน ์   ⁄    ⁄ 1 
5. รศ.ดร.สุพรรณ  สุดสนธิ์   ⁄    ⁄ 1 
6. ผศ.ดร.คมสันท์ิ  ขจรปัญญาไพศาล  ⁄     ⁄ 1 
7. ผศ.ดร.ศักดิส์ิทธ์ิ     ฤทธิลัน  ⁄     ⁄ 1 
8. ผศ.ดร.สายหยุด  ภปูุย  ⁄     ⁄ 1 
9. ผศ.ณิชาภาท์  กันขุนทศ  ⁄     ⁄ 1 
10. ผศ.อนุชา  พิมศักดิ ์  ⁄     ⁄ 1 
11. ผศ.ณัฐวดี     พัฒนโพธ์ิ  ⁄     ⁄ 1 
12. ผศ.ดร.ปนัดดา  โพธินาม  ⁄     ⁄ 1 
13. ผศ.นฤชิต  แสนปากด ี  ⁄     ⁄ 1 
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14. ผศ.สริินดา  กมลเขต  ⁄     ⁄ 1 
15. ผศ.ดร.ทรงกรด  พิมพิศาล     ⁄     ⁄ 1 
16. ผศ.ดร.ชัยธัช  จันทร์สมุด  ⁄     ⁄ 1 
17. ผศ.ดร.ระพีพรรณ  ประจันตะเสน  ⁄     ⁄ 1 
18. ผศ.ดร.ธีรนาถ  สุวรรณเรือง  ⁄     ⁄ 1 
19. ผศ.ศศิกร  สุรมณ ี  ⁄     ⁄ 1 
20. ผศ.สัน  นามตะค ุ  ⁄     ⁄ 1 
21. ผศ.ดร.อัญญปารย์  ศิลปนิลมาลย ์  ⁄     ⁄ 1 
22. ผศ.ดร.กฤษณ์  ขุนลึก  ⁄     ⁄ 1 
23. ผศ.ปิยะพงษ์  บุญสรรค์     ⁄     ⁄ 1 
24. ผศ.สรุินทร์   พงษ์สกุล  ⁄     ⁄ 1 
25. ผศ.วรเมธ       ภูสามารถ  ⁄     ⁄ 1 
26. ผศ.สรุสิทธ์ิ  พ่อค้า  ⁄     ⁄ 1 
27. ผศ.ดร.ปรญิดา   แข็งขัน  ⁄     ⁄ 1 
28. ผศ.ดร.ปิยนันท์    ชมนาวัง  ⁄     ⁄ 1 
29. ผศ.ดร.กีรวิชญ์     เพชรจุล  ⁄     ⁄ 1 
30. ผศ.ดร.อุไร      กุลบุญ  ⁄     ⁄ 1 
31. ผศ.ดร.จารึก    ณฎัฐากรกลุ  ⁄     ⁄ 1 
32. ผศ.ดร.สมจิตร์  กันธาพรม  ⁄     ⁄ 1 
33. ผศ.ดร.นิภา   นาสินพร้อม  ⁄     ⁄ 1 
34. ผศ.ชนกกานต์ สหสัทัศน์  ⁄     ⁄ 1 
35. ผศ.ดร.ชาญณรงค์  ชมนาวัง  ⁄     ⁄ 1 
36. ผศ.ดร.ดำรงค์    ก่องดวง    ⁄     ⁄ 1 
37. ผศ.อุดม  วงศ์สภุา  ⁄     ⁄ 1 
38. ผศ.ทรงเกียรติ  ซาตัน  ⁄     ⁄ 1 
39. น.ส.ณัฐนันท์  หลักคำ  ⁄     ⁄ 1 
40. ผศ.วราพร    พูลเกษ  ⁄     ⁄ 1 
41. ผศ.พรพิมล    พิมพ์แก้ว  ⁄     ⁄ 1 
42. ผศ.ปารณีา แอนเดอร์สัน  ⁄     ⁄ 1 
43. ผศ.วนุชชิดา  สุภัควนิช  ⁄     ⁄ 1 
44. ผศ.ดร.ประวิชญา ณัฏฐากรกุล  ⁄     ⁄ 1 
45. ผศ.ดร.อำภาศรี   พ่อค้า  ⁄     ⁄ 1 
46. ผศ.ดร.ปภาวี     สุขมณ ี  ⁄     ⁄ 1 
47. ผศ.สุกญัญา    ดวงอุปมา  ⁄     ⁄ 1 
48. ผศ.ดร.ศาตรา  สหสัทัศน์      ⁄     ⁄ 1 
49. ผศ.ดร.กรรณิการ์   ห้วยแสน  ⁄     ⁄ 1 
50. ผศ.ศุภชัย   ภลูายดอก  ⁄     ⁄ 1 
51. ผศ.ดร.อรนุช  สีหามาลา  ⁄     ⁄ 1 
52. ผศ.ดร.อมร   มะลาศร ี  ⁄     ⁄ 1 
53. ผศ.สายัญ   พันธ์สมบรูณ ์  ⁄     ⁄ 1 
54. ผศ.มนชยา  สภานุชาต  ⁄     ⁄ 1 
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55. ผศ.ดร.ฉายรุ่ง   ไชยกำบัง  ⁄     ⁄ 1 
56. ผศ.จุฑามาศ   สุนทร  ⁄     ⁄ 1 
57. ผศ.นุสรา   วรรณศิร ิ  ⁄     ⁄ 1 
58. ผศ.ดร.ฉัตรรัชดา  วิโรจน์รัตน ์  ⁄     ⁄ 1 
59. ผศ.ปิยะนุช  เทือกเทพ  ⁄     ⁄ 1 
60. ผศ.ดร.ชุลิดา   เหมตะศิลป ์  ⁄     ⁄ 1 
61. ผศ.ดร.นวลใจ   โคตรแสง  ⁄     ⁄ 1 
62. ผศ.อนงค์นาถ  โรจนกร  วังคำหาญ  ⁄     ⁄ 1 
63. ผศ.ดร.คคนางค์   รัตนานิคม  ⁄     ⁄ 1 
รวม      

                                                                                                        รวมทั้งสิ้น   63 คน 
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจำคณะ ที่ดำรงตำแหน่งทาวิชาการ 20.23 คน 

คะแนนที่ได้ 1.69 คะแนน 
 
 

ผลการประเมิน 
ปีท่ีแล้ว 

เป้าหมาย คะแนนประเมินตนเอง 
บรรลุเป้าหมาย 

 (,) 
เป้าหมาย 
ปีถัดไป 

1.34  คะแนน 4 คะแนน 1.69 คะแนน  4 คะแนน 
 

 

รายการหลักฐาน 
หมายเลข รายการหลักฐาน 

มกส. 5.4 -1-1 แบบรายงานอาจารย์ประจำคณะที่มีตำแหน่งทางวิชาการ 
 
ข้อสรุปผลการประเมินตนเอง 

1. จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ทำตำแหน่งทางวิชาการ ซึ่งจะ
เห็นได้จากการเพิ่มขึ้นของจำนวนตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์แต่ละปี 

2. จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- ควรส่งเสริมให้อาจารย์ทำตำแหน่งทางวิชาการเพ่ิมมากข้ึนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด 

3. วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
- 

ผู้รับผิดชอบ 
ผู้กำกับดูแลตัวบ่งช้ี : 
   รองอธิการบดี (งานวิชาการ) 
 

ผ ู ้จ ัดเก ็บรวบรวมข ้อม ูล/รายงานผลการ
ดำเนินงาน : 
   นางสาวสุชาดา อุทัยกลม 
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ตัวบ่งช้ีที่ 5.5  การบริหารของสถาบันเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธ์กลุ่มสถาบัน
และเอกลักษณ์ของสถาบัน (ตัวบ่งชี้ของสกอ.ที่ 5.1 ข้อ 1 - 6 ระดับสถาบัน) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี        กระบวนการ 

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

คำอธิบายตัวบ่งชี้  
สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคม 

และ  การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ในการดำเนินพันธกิจหลัก สถาบันอุดมศึกษาจำเป็นต้องมีการจัดทำ
แผนเพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาและการดำเนินงานของสถาบันให้สอดคล้องกับเป้าหมายและกลุ่ม
สถาบันตลอดจนมีการบริหารทั้งด้านบุคลากร การเงิน และความเสี่ยง เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตาม
พันธกิจหลักให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 
 

เกณฑ์การประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดำเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
3 - 4 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
5 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
6 ข้อ 

 
ผลการดำเนินงาน 
1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์ของสถาบัน และพัฒนาไปสู่แผนกล
ยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจำปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมาย
ของแผนกลยุทธ์ 
 1. มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ระยะ 4 ปี 
พ.ศ.2561-2564 ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ในคราวประชุม ครั้งที่ 11/2561
วันที่ 12 ตุลาคม  2561 (เอกสารหลักฐาน มกส.5.1-1-1) 
 2. มหาวิทยาลัยมีการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  พ.ศ.2561-2564 
ในคราวการประชุมคณะกรรมการขับเลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (เอกสารหลักฐาน มกส.5.1-
1-2) 
 3. มหาวิทยาลัยได้รวบรวมและจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2561 และได้รับความ
เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2560วันที่ 6 ตุลาคม 2560 
(เอกสารหลักฐาน มกส.5.1-1-3) 
 4.มีตัวบ่งชี้ของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  พ.ศ. 2561 -2564 และตัวบ่งชี้
ของแผนปฏิบัติราชการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 
 - มีค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้เพื่อวัดความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2561-2564 และแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2560 มีตัวบ่งชี้ของ
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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ.ศ.2561-2564 และตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปี พ.ศ.2561  (เอกสารหลักฐาน มกส.5.1-1-4) 
 5.มหาวิทยาลัยได้จัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินประจำปี พ.ศ.2561 ซึ่งสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
ของมหาวิทยาลัย (เอกสารหลักฐาน มกส.5.1-1-5) 
 6.มหาวิทยาลัยมีการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครบ  5 
พันธกิจ ประกอบด้วย ด้านการผลิตบัณฑิต ด้านการผลิตด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการ ด้านทำนุ
บำรุงศิลปวัฒนธรรม ด้านการบริหารจัดการ (เอกสารหลักฐาน มกส.5.1-1-6/มกส.5.1-1-7/มกส.5.1-1-8) 
 7.มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ์มีการประเมินผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี ้ของแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ ภายใต้แผนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ 4 ปี พ.ศ.2561-2564 
(ฉบับทบทวนปีงบประมาณ พ.ศ.2562) ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2561 วันที่ 12 ตุลาคม 2561  
(เอกสารหลักฐาน มกส.5.1-1-9 /มกส.5.1-1-10 /มกส.5.1-1-11) 
 
2. การกำกับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกคณะดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไป
ด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์บุคลากร การ
จัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน  
 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ได้มีการจัดทำและจัดสรรงบประมาณเงินแผ่นดินและเงินรายได้ประจำปี
งบประมาณ 2561 โดยกำหนดนโยบายการจัดทำงบประมาณให้หน่วยงานต่างๆเป็นแนวทางในการจัดทำ
งบประมาณ ซึ่งมีการกำหนดสัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากรฯหลังจากนั้นจึงได้
ดำเนินการใช้จ่ายเงินตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร และมีการกำกับติดตามการใช้จ่ายเงิน (มกส.5.5-2-1) 
มหาวิทยาลัยมีแนวทางการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร ให้คณะ/สำนัก เป็นแนวในการจัดทำ
ต้นทุนผลผลิตต่อหลักสูตร โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำต้นทุนผลผลิตต่อหน่วยและ
จัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ 2561 (มกส.5.5-2-1) และมีการกำกับติดตามส่งเสริม
สนับสนุนให้ทุกคณะดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินเพื่อคำนวณต้นทุนต่อหน่วยโดยการทำหนังสือ
ทบทวนค่าใช้จ่ายของคณะ/หน่วยงานกิจกรรมผลผลิตและเกณฑ์การปันส่วนปีงบประมาณ 2561 (มกส.
5.5-2-2) และมหาวิทยาลัยยังมีการกำกับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกคณะดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูล
ทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยโดยมหาวิทยาลัยได้จัดโครงการฝึกอบรม การวิเคราะห์
เปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตและการนำข้อมูลไปใช้เพ่ือการบริหาร (มกส.5.5-2-3) และมหาวิทยาลัย
ได้จัดทำรายงานผลการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตและการวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยประจำปี
งบประมาณ 2560 และปีงบประมาณ 2561 (มกส.5.5-2-4) พร้อมทั ้งสรุปผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในของแต่ละคณะปีงบประมาณ 2561 ทั้งหมดมี 6 คณะผ่านทุกคณะ (มกส.5.5-2-4) 
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3. ดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจาก
ปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยท่ีไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดำเนินงานตามพันธกิจของสถาบันและ
ใหร้ะดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม  
 1. มหาวิทยาลัยมีการดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อกำกับดูแลความ
เพียงพอของการบริหารความเสี่ยง กำหนดแนวทางการดำเนินบริหารความเสี่ยง รวบรวม วิเคราะห์ ระบุ
ความเสี่ยง จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง และติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงานบริหารความเสี่ยง 
(มกส.5.1-3-1) 
 2. มีการกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรอย่างเป็น
ระบบมาตรฐานเดียวกันและต่อเนื่องเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินปกติผู้บริหารและบุคลากรทุก คนต้อง
ตระหนักและให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์
ของมหาวิทยาลัย (มกส.5.1-3-2) 
 3. นำแผนบริหารความเสี ่ยงเข้าที ่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื ่อขอความเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัยเห็นชอบคู่มือบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน (ฉบับทบทวน พ.ศ.2562) ได้รับความ
เห็นชอบจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2562 วันที่ 8 มีนาคม 2562 
 
4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่แสดงผลการดำเนินงานอย่าง
ชัดเจน       
 ผู ้บริหารมหาวิทยาลัยใช้หลักธรรมาภิบาล ในการบริหารจัดการ  ส่งผลให้สามารถผลักดัน
มหาวิทยาลัย ให้แข่งขันได้ในระดับสากล เช่น  มีบทบาทสำคัญในการริเริ ่ม ชี้แนะ ส่งเสริม สนับสนุน 
กำหนดนโยบายและก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่นำไปสู่ความก้าวหน้าและการพัฒนามหาวิทยาลัย มี การ
ติดตามผลการดำเนินงานตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยมีการบริหารงาน การจัดการองค์กร รวมถึงการ
กำกับดูแล การติดตามการดำเนินงาน โดยใช้หลักการบริหารจัดการที่ดี หลักธรรมาภิบาล 10 ประการ มี
การเผยแพร่ผลการดำเนินงานในรูปเอกสาร  และบน website ของมหาวิทยาลัย อย่างต่อเนื่อง เป็นต้น  
โดยมีการดำเนินงาน สรุปได้ ดังนี้ 
 1. หลักประสิทธิผล (Effectiveness) 
     รายงานผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่
ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ โดยมีทิศทางยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ที่ชัดเจน ทั้งนี้ มหาวิทย าลัยได้
รายงาน  ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561 ) ตามที่สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ ในคราว
ประชุม ครั้งที่ 10/2560 และเห็นชอบการทบทวนแผนปฏิบัติราชการในคราวประชุมครั้งที่ 4/2561 เมื่อ
วันที่ 5 พฤษภาคม 2551 ต่อมาสภามหาวิทยาลัยได้เห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 2/2562  ในระดับดี ผล



 

 

  

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับมหาวิทยาลยั ประจำปกีารศึกษา 2561         หน้า 111 
 

การดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย 14 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 73.68 และดำเนินงานไม่บรรลุเป้าหมาย 5 
ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 26.32 แสดงให้เห็นถึงการบริหารจัดการอย่าง    มีประสิทธิผลบรรลุตามเป้าหมาย 
ของมหาวิทยาลัย เป็นไปตามตัวชี้วัดของ ก.พ.ร. ตัวชี้วัด ตามสำนักงบประมาณ และตัวชี้วัดการประเมินผล
การปฏิบัติราชการที่มหาวิทยาลัยกำหนดขึ้น (มกส. 5.5-4-1.1 มกส. 5.5-4-1.2) 
    อนึ่ง สภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ์ในคราวประชุมครั ้งที ่ 8/2561 วันที ่ 10 สิงหาคม 2561 ได้
เห็นชอบผลการประเมินผลการบริหารงานของอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2560-2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) มกส. 5.5-4-4 สรุปผลการประเมินด้านภาวะผู้นำด้าน
การปฏิบัติหน้าที่ และด้านสมรรถนะการบริหารงานการตามหลักธรรมาภิบาล โดยผลในภาพรวมพบว่า 
ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์มีผลการประเมิน  อยู่ในระดับดีมาก ร้อยละ 85.67 โดยเฉพาะด้าน
ธรรมมาภิบาลของผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผลการประเมินจากคณะกรรมการประเมินฯ อยู่ในระดับดีมาก 
ร้อยละ  86.67  (มกส. 5.5-4-4) 
 2. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) 
     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ์ได ้บริหารราชการ ตามแนวทางการกำกับดูแลที ่ด ีม ีการออกแบบ
กระบวนการปฏิบัติงาน โดยใช้เครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสมให้สามารถใช้ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน
แรงงาน และระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
     ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรนำเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มาใช้ในกา ร
บริหารจัดการให้เกิดความคุ้มค่า ประหยัดทรัพยากรประหยัดเวลา และงบประมาณ เป็นข้อมูลเพื่อใช้ใน
การบริหารและการตัดสินใจของผู้บริหารที่ครอบคลุมทุกพันธกิจของมหาวิทยาลัย และสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน ระบบข้อมูลสารสนเทศ ประกอบด้วย 
      1. ระบบการจัดการเรียนการสอน โดยใช้ระบบสาระสนเทศ ระบบ ESS มกส. 5.5-4-2.1 
      2. ระบบบริหารจัดการด้านงานสารบรรณของมหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร ระบบ
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับผู้บริหารโดยใช้ระบบ e-document  มกส. 5.5-4-2.2 
      3. ระบบบริหารพัสดุและการเงินงบประมาณ e-stock มกส. 5.5-4-2.3 
      4. ระบบการจัดประชุมที่คุ้มค่า รวดเร็วแบบ e-meeting มกส. 5.5-4-2.4 
 3. หลักการตอบสนอง (Responsiveness) 
        มหาวิทยาลัยเน้นการให้บริการที่สามารถดำเนินการได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดเพื่อสร้าง ความ
เชื่อมั่น ความไว้วางใจ เพื่อตอบสนองความคาดหวังหรือความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย โดยจัดให้บริการ จัดให้มีช่องทางที่หลากหลายในการรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อร้องทุกข์จาก
ผู้รับบริการ จากบุคลากร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งเป็นช่องทางที่เปิดเผยแบบรับรู้ด้วยกันทั้งสิ้น เช่น 
   - ช่องทางการประเมินผลการเรียนการสอน เพ่ือประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการ
เรียนการสอนของอาจารย์ มกส. 5.5-4-3.1 
  - ช่องทางการร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย 
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มกส. 5.5-4-3.2 
  - ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของบุคลากรผ่านคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำ
มหาวิทยาลัย มกส. 5.5-4-3.3 
  - รับเรื่องร้องเรียนผ่านสายตรงอธิการบดีบนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย มกส. 5.5-4-3.4 
 4. หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) 
     ผู้บริหารมหาวิทยาลัย แสดงความรับผิดชอบตามพันธกิจหลักด้วยการให้บริการวิชาการและการ
วิจัยแก่สังคม และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนผู้ รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น 
การจัดทำแผนงานบริการวิชาการภายใต้โครงการสนับสนุนการพัฒนาศูนย์วิจัยและพัฒนาท้องถิ่นอีสาน
ตอนบน โดยชุมชนร่วมกับอาจารย์มหาวิทยาลัยวางแผนบริการวิชาการร่วมกันเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์และ
เป้าหมายโครงการ เช่น  
    1. โครงการสู่ความเป็นเลิศด้านสิ่งทอพ้ืนเมืองแพราวากาฬสินธุ์  
    2. โครงการกฎหมายเคลื่อนที่เพ่ือพัฒนาความยั่งยืนสู่ชุมชน ของคณะศิลปะศาสตร์ 
   5. หลักความโปร่งใส (Transparency) 
      5.1 มหาวิทยาลัยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย  คณะกรรมการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก โดยรับฟังความคิดเห็นอย่างกว้างขวางเก่ียวกับการ
ปฏิบัติหน้าที่ของของอธิการบดีประกอบการประเมินผล  เพื่อรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ พร้อม
ความเห็นเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 
     5.2 มหาวิทยาลัยจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหา 
คัดเลือก เพื่อรับจ้างเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ หรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ผ่านทาง
เว็บไซต์งานบริหารบุคคล (ข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวสมัครงาน)  เป็นการเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปได้รับรู้ 
และเข้าถึงข้อมูลการเปิดรับสมัครบุคลากรอย่างแพร่หลายและกว้างขวาง 
    5.3 มหาวิทยาลัย ได้นำเสนอสรุปรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณต่อสภามหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ์ ทั้งงบประมาณเงินรายได้ และงบประมาณแผ่นดินเป็นประจำทุก 6 เดือน 
     5.4 มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งศูนย์รับเรื ่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ มีคำสั่งคณะกรรมการศูนย์รับเรื ่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์และสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ต่ออธิการบดี
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ผ่านช่องทางสายตรงอธิการบดีบนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย 
 
  6. หลักการมีส่วนร่วม (Paeticipation) 
     6.1 ผู้บริหารมหาวิทยาลัย การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย พ.ศ.2559 - 2562 
มกส. 5.5-4-6.1 โดยการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  เมื่อ
สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั ้งที ่ 10/2561 ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 มกส. 5.5-4-6.2  ก็ได้มีการถ่ายทอดแผนประชาสัมพันธ์ให้ทุกหน่วยงานทราบบน
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เว็บไซด์ของมหาวิทยาลัย และผ่านการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 12/2561 มกส. 5.5-4-6.3 
ให้ผู้บริหารทุกหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติ  
     6.2 ผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้กำหนดให้มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย เมื่อ
วันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2562เพื่อให้คณบดีตามโครงสร้างส่วนราชการใหม่ตามกฎกระทรวง ได้นำเสนอ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะ ต่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพ่ือให้ข้อเสนอแนะและนโยบายการพัฒนา
มหาวิทยาลัย ถือเป็นความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการทบทวนและ
จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์มกส. 5.5-4-6.4 
       6.3 มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และกรรมการ
สรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อกำหนดกระบวนการ ระยะเวลา การดำเนินการผู้
สมควรดำรงตำแหน่ง ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนร่วมในการเสนอชื่อจากทุกภาคส่วน มกส. 5.5-4-6.5 
 
   7. หลักการกระจายอำนาจ (Decentralization) 
     เป็นการถ่ายโอนอำนาจการตัดสินใจ ในเรื่องทรัพยากรและภารกิจ อธิการบดีได้มอบหมายให้
ผู้บริหารทุกระดับ ดำเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอำนาจและความรับผิดชอบใน
การตัดสินใจ และการดำเนินการให้แก่บุคลากร ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ โดยอำนาจหน้าที่ของอธิการบดี 
ได้มอบหมายให้ผู้บริหารในแต่ละระดับ เพื่อให้การบริหารภารกิจของมหาวิทยาลัยเป็นไปตามกฏหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย และลดขั้นตอนในการปฏิบัติราชการ ทั้งนี้ 
อธิการบดีได้มอบหมายให้ รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี และผู้อำนวยการสำนัก ปฏิบัติราชการ
แทนอธิการบดี ฉบับลงวันที่ 22 ตุลาคม 2561 ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ มกส. 5.5-4-7.1 และคำสั่ง
มอบหมายงาน มอบหมายและมอบอำนาจให้คณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน และผู้อำนวยการสำนัก ปฏิบัติ
ราชการแทนอธิการบดี มอบหมายและมอบอำนาจให้คณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน และผู้อำนวยการสำนัก 
ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี มกส. 5.5-4-7.2   
  
 8. หลักนิติธรรม (Rule of Law) 
      เป็นการใช้อำนาจของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับในการบริหารราชการด้วยความเป็นธรรม ไม่
เลือกปฏิบัติ และคำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มหาวิทยาลัยมีระเบียบ ประกาศ แนวปฏิบตัิ 
เพื่อรองรับการปฏิบัติงานที่ชัดเจน มีหลักการแนวทางที่เป็นธรรม โดยมุ่งประโยชน์ราชการเป็นสำคัญ 
มหาวิทยาลัยจึงดำเนินการให้มีข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศ เพื่อเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติราชการ 
เช่น 
   - ข้อบังคับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ว่าด้วยการกำหนดภาระงานของ  ผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2561  มกส. 5.5-4-8.1   
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    - ข้อบังคับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งนายกสภา
มหาวิทยาลัย  พ.ศ. 2561 มกส. 5.5-4-8.2   
    - ข้อบังคับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  พ.ศ. 2561  มกส. 5.5-4-8.3   
    - ข้อบังคับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2562 มกส. 
5.5-4-8.4   
    - ข้อบังคับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 
2562 มกส. 5.5-4-8.5   
    - ระเบียบมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ว่าด้วยการปฏิบัติเกี่ยวกับการลงเวลาปฏิบัติราชการของบุคลากร
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2562 มกส. 5.5-4-8.6   
 
 9. หลักความเสมอภาค (Equity) 
     ผู ้บริหารให้ความสำคัญกับหลักความเสมอภาคทั้งในด้านการบริหารและการให้บริการ โดย
ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วมในการบริหารงานและร่วมกิจกรรมต่าง 
ๆ ของมหาวิทยาลัย โดยผู้บริหารของมหาวิทยาลัยประกอบด้วยผู้บริหารที่มาจากสายวิชาการและสาย
สนับสนุนวิชาการนอกจากนี้ในการรับบุคคลเข้าทำงาน ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ผู้มีคว ามรู้ความสามารถ
เหมาะสมกับงานและความรับผิดชอบในตำแหน่งต่าง มีโอกาสสมัครและเข้ารับการคัดเลือกโดยเสมอภาค 
ไม่มีแบ่งแยกเพศ ถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ อายุ ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม และความเชื่อทางศาสนา และเมื่อ
ผ่านการคัดเลือกและผู้มีความรู้ความสามารถที่ได้รับคัดเลือกให้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ล้วนมีโอกาส
ได้รับความก้าวหน้าที่การงานตามความสามารถของตนอย่างเท่าเทียมกัน โดยมีระเบียบเกี่ยวกับการ
ส่งเสริมสวัสดิการ ด้านต่างๆ ของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ อาทิ ผู้บริหารให้ความ
เสมอภาคในการก้าวหน้าด้านสายอาชีพของบุคลากร ทั้งที่อยู่ในภาวะร่างกายปกติ และเป็นผู้พิการ เช่น 
กรณีจ้าง นายสว่างวงศ์ หมายเทียมกลาง เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย มกส. 5.5-4-9.1   
       
 10. หลักมุ่งฉันทมติ (Consensus Oriented) 
       10.1  ผู ้บริหารให้ความสำคัญกับการนำหลักการตัดสินใจโดยฉันทามติมาใช้ในการตั ดสินใจ
ทางการบริหาร การยึดหลักมุ่งเน้นฉันทามติ คือ กระบวนการตัดสินใจในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย (กรรมการยุทศาสตร์ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์) หรือที่ประชุมสำคัญของมหาวิทยาลัย 
พิจารณาให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบในเรื่องต่างๆ ทั้งประเด็นเชิงนโยบายการบริหาร แนวทางปฏบิตัิ 
และการปัญหาความขัดแย้ง โดยอาศัยฉันทามติของที่ประชุม มติที่ประชุมคณะกรรมการต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัย มกส. 5.5-4-10.1   
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5. การกำกับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมีการดำเนินการจัดการความรู้ตาม
ระบบ       
 มหาวิทยาลัยมีการกำกับ ติดตาม ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการดำเนินการจัดการความรู้ตามระบบ 
โดยมีแผนการจัดการความรู้ในการพัฒนาด้านการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย (มกส. 5.5-5-1) รวมทั้ง
จัดอบรมโครงการพัฒนาแกนนำในการจัดการความรู ้ (Facilitator) ซึ่งเป็นตัวแทนจากทุกส่วนในของ
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (มกส. 5.5-5-2) และแต่งตั้งให้เป็น facilitator เพื่อเป็นตัวแทนในการประสานงาน
ในส่วนของการจัดการความรู้ของหน่วยงานกับมหาวิทยาลัย (มกส. 5.5-5-3) และนำความรู้ไปแลกเปลี่ยน
เรียนในการสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้ เพ่ือการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา Mini-UKM ครั้ง
ที่ 21 ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เมื่อวันที่ 30-31 พฤษภาคม ซึ่งมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ได้เข้าร่วม
เป็นเครือข่ายในการจัดการความรู้ 
 
6. การกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและ
สายสนับสนุน  
 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนบริหารและพัฒนาบุคคลมหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ์ ระยะ 4 ปี พ.ศ. 2562 - 2565 (มกส.5.1.6.1) และแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาและวิเคราะห์
ข้อมูลองค์กร (SWOT) เพ่ือเป็นข้อมูลจัดทำแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ระยะ 4 
ปี พ.ศ. 2562 - 2565 (มกส.5.1.6.2) เพ่ือดำเนินการจัดทำแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ์ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2562 – 2565) (มกส.5.1.6.3) ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และ
ดำเนินการรายงานให้มหาวิทยาลัยทราบเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน (มกส.5.1.6.4) 
 

หมายเลข รายการหลักฐาน 
มกส.5.1-1-1 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ระยะ 

4 ปี พ.ศ.2561-2564 ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ในคราว
ประชุม ครั้งที่ 11/2561 วันที่ 12 ตุลาคม 2561(ฉบับทบทวนปีงบประมาณ พ.ศ.2562) 

มกส.5.1-1-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  
มกส.5.1-1-3 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  ในคราว

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2560วันที่ 6 ตุลาคม 2560 
มกส.5.1-1-4   รายงานการประชุมสภาหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 

10/2560วันที่ 6 ตุลาคม 2560 
มกส.5.1-1-5 แผนยุทธศาสตร์ทางการเงิน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
มกส.5.1-1-6   แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณพ.ศ.2561 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  

มกส.5.1-1-7 รายงานประจำปี พ.ศ.2561 
มกส.5.1-1-8 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานประจำปีและสารสนเทศ พ.ศ.2561 
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หมายเลข รายการหลักฐาน 
มกส.5.1-1-9 แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2561-2664) (ฉบับทบทวน 

พ.ศ.2562) 
มกส.5.1-1-10 คำสั่ง1298/2559 แต่งตังคณะกรรมการจัดทำรายงานประจำปีและสารสนเทศ พ.ศ.2561 

มกส.5.1-1-11 รายงานติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตร
มาสที่ 4 (ติดตามแผนรอบ 12 เดือน 

มกส.5.5-2-1 หนังสือเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

มกส.5.5-2-2 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำต้นทุนผลผลิตต่อหน่วยและจัดทำแผนเพิ่ม
ประสิทธิภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และ หนังสือทบทวนค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน
กิจกรรมผลผลิตและเกณฑ์การปันส่วนปีงบประมาณ 2561 

มกส.5.5-2-3 โครงการฝึกอบรมการวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตและการนำข้อมูลไปใช้
เพ่ือการบริหาร 

มกส.5.5-2-4 รายงานผลการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตและการวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วย
ประจำปีงบประมาณ 2560 และ ปีงบประมาณ 2561และสรุปผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในของแต่ละคณะ ปีงบประมาณ 2561 

มกส. 5.5-3-1 คำสั่งมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ที่ 0236/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 

มกส.5.5-3-2 นโยบายบริหารความเสี่ยง ประกาศ ณ วันที่ 21 กันยายน พ.ศ.2559 
มกส.5.5-3-3 รายการการประชุมสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2562 วันที่ 8 

มีนาคม 2562เห็นชอบคู่มือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (ฉบับทบทวน 
พ.ศ.2562) 

มกส. 5.5-4-1.1 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2562 

มกส. 5.5-4-1.2 รายงานผลการติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 

มกส. 5.5-4-1.3 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2561 

มกส. 5.5-4-1.4 รายงานการผลการประเมินอธิการบดีประจำปี งบประมาณ พ.ศ.  2561 

มกส. 5.5-4-2.1 ระบบการจัดการเรียนการสอน โดยใช้ระบบสาระสนเทศ ระบบ ESS 

มกส. 5.5-4-2.2 ระบบบริหารจัดการด้านงานสารบรรณของมหาวิทยาลัย โดยใช้ระบบ  e-document 

มกส. 5.5-4-2.3 ระบบบริหารพัสดุและการเงินงบประมาณ e-stock 

มกส. 5.5-4-2.4 ระบบการจัดประชุมที่คุ้มค่ารวดเร็ว ระบบ  e-meeting 

มกส. 5.5-4-3.1 รายงานประเมินผลการเรียนการสอน เพ่ือประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการ
จัดการเรียนการสอนของอาจารย์ 
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หมายเลข รายการหลักฐาน 
มกส. 5.5-4-3.2 เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย 

มกส. 5.5-4-3.3 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 

มกส. 5.5-4-3.4 เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย 

มกส. 5.5-4-4.1 โครงการสู่ความเป็นเลิศด้านสิ่งทอพื้นเมืองแพราวากาฬสินธุ์ 

มกส. 5.5-4-4.2 โครงการกฎหมายเคลื่อนที่เพ่ือพัฒนาความยั่งยืนสู่ชุมชน ของคณศิลปศาสตร์ 

มกส. 5.5-4-4.3 โครงการ 

มกส. 5.5-4-5.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของอธิการบดี 

มกส. 5.5-4-5.2 รายงานการประเมินผลงานของอธิการบดี 

มกส. 5.5-4-5.3   ประกาศการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหา คัดเลือก เพ่ือรับจ้างเป็น พนักงาน
มหาวิทยาลัย พนักงานราชการ หรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ผ่านทางเว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลัย 

มกส. 5.5-4-5.4 ประกาศการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหา คัดเลือก เพ่ือรับจ้างเป็น พนักงาน
มหาวิทยาลัย พนักงานราชการ หรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ผ่านทางเว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลัย 

มกส. 5.5-4-5.5 เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย สายตรงอธิการบดี 

มกส. 5.5-4-6.1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย พ.ศ.2559 - 2562 

มกส. 5.5-4-6.2   แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

มกส. 5.5-4-6.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 12/2561 

มกส. 5.5-4-6.4 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 

มกส. 5.5-4-6.5 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และกรรมการสรรหา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

มกส. 5.5-4-7.1 คำรับรองการปฏิบัติราชการ 

มกส. 5.5-4-7.2   คำสั่งมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้คณบดี ผู้อำนวยการ
สถาบัน และผู้อำนวยการสำนัก ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี 

มกส. 5.5-4-8.1   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ว่าด้วยการกำหนดภาระงานของ  ผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2561   

มกส. 5.5-4-8.2   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งนายกสภา
มหาวิทยาลัย  พ.ศ. 2561   

มกส. 5.5-4-8.3   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  พ.ศ. 2561  

มกส. 5.5-4-8.4   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 
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หมายเลข รายการหลักฐาน 
มกส. 5.5-4-8.5   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาอธิการบดี 

พ.ศ. 2562  
มกส. 5.5-4-8.6 ระเบียบมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ว่าด้วยการปฏิบัติเกี่ยวกับการลงเวลาปฏิบัติราชการของ

บุคลากรมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2562   
มกส. 5.5-4-9.1   สัญญาจ้าง นายสว่างวงศ์ หมายเทียมกลาง เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

มกส. 5.5-4-10.1   มติที่ประชุมคณะกรรมการต่างๆ เช่น ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย สภาวิชาการ กรรมการ
ยุทธศาสตร์ ฯลฯ 

มกส. 5.5-5-1 แผนการจัดการความรู้ 

มกส. 5.5-5-2 โครงการอบรม facilitator 

มกส. 5.5-5-3 คำสั่งแต่งตั้ง facilitator 

มกส. 5.5-5-4 รายงานการสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้ เพ่ือการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 
Mini-UKM ครั้งที่ 21 

มกส. 5.5-6-1 คำสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการจัดทำแผนบริหารและพฒันาบุคคลมหาวิทยาลยักาฬสนิธุ์ ระยะ 4 ป ี
พ.ศ. 2562 - 2565   

มกส. 5.5-6-2 แต่งตัง้คณะกรรมการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลองค์กร (SWOT) เพือ่เป็นข้อมลูจัดทำแผนบริหารและ
พัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ์ระยะ 4 ปี พ.ศ. 2562 – 2565 

มกส. 5.5-6-3 แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลยักาฬสนิธุ์ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2562 – 2565) 

มกส. 5.5-6-4 รายงานผลการดำเนนิการ 

 
คะแนนการประเมินตนเอง 

ผลการประเมิน 
ปีท่ีแล้ว 

เป้าหมาย คะแนนประเมินตนเอง 
บรรลุเป้าหมาย 

 (,) 
เป้าหมาย 
ปีถัดไป 

- 
4 คะแนน 5 คะแนน 

6 ข้อ 
 5 คะแนน 

 
ข้อสรุปผลการประเมินตนเอง 

1. จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์มีการบริหารทั้งทั้งด้านบุคลากร การเงิน และความเสี่ยง เพ่ือสนับสนุนการ

ดำเนินงานตามพันธกิจหลักให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้  
- ผู้บริหารทุกท่านมีการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาล 
2. จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

- ควรส่งเสริมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์มีการสร้างองค์ความรู้ ส่งเสริมการจัดการ
ความรู้ในองค์กรให้มีความเข็มแข็งและสร้าง Best Practice ในองค์กรเพื่อเป็นแนวปฎิบัตทิี่ดี
ร่วมกัน  

3. วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
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ผู้รับผิดชอบ 
ผู้กำกับดูแลตัวบ่งช้ี : 
ข้อ1,3) รองอธิการบดี (งานแผน)   
ข้อ2) รองอธิการบดี (งานคลัง) 
ข้อ4) อธิการบดี     
ข้อ 5) รองอธิการบดี (งานวิชาการ); ผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบียน 
ข้อ6) รองอธิการบดี (งานบริหาร) 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดำเนินงาน : 
ข้อ1,3) นางธันยากร นรภาร ; นางวราภรณ์ ภูตาโก 
ข้อ2) นางพัชรนันท์ ศักดิ์วงษ์ ; นางสาวศรีอุบล ทองคำ 
ข้อ4) นางอรพินท์ กมลวิบูลย์  ; นางสาวกนกรัตน์ บุตรแก้ว 
ข้อ5) นางสุชาดา สุรางค์กุล ; นางสาวสภุาพร ร้อยพิลา 
ข้อ6) นางสาวสุชาดา อุทัยกลม 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.6   ผลการบริหารงานของคณะและหน่วยงานเทียบเท่า (ตัวบ่งชี้ใหม)่ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี   ผลลัพธ์ 

การคิดรอบปี  ปีการศึกษา 

คำอธิบายตัวบ่งช้ี  
ผลการดำเนินงานของคณะและหน่วยงานเทียบเท่า จะสามารถสะท้อนได้ว่ามหาวิทยาลัยได้มีการ

กำกับ ติดตาม และสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละหลักสูตรของแต่ละคณะและหน่วยงาน
เทียบเท่า ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร เกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้องและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ รวมทั้งมีผลการดำเนินงานในแต่ละพันธกิจ การบริหารจัดการอยู่ในระดับใด 

เกณฑ์การประเมิน  
คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะของทุกคณะ 

 

คะแนนที่ได้ = 
คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะของทุกคณะและหน่วยงานเทียบเท่า 

จำนวนคณะและหน่วยงานเทียบเท่า ทั้งหมดในมหาวิทยาลัย 
 
ผลการดำเนินงาน 

คะแนนที่ได้ = 
27.97 

9 
  = 3.11 
 

ข้อ คณะ ผลการประเมิน 
1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ 3.46 
2 คณะบริหารศาสตร์ 3.40 
3 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3.00 
4 คณะศิลปศาสตร์ 3.33 
5 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 3.79 
6 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 3.22 
7 สำนักงานอธิการบดี 2.56 
8 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 2.82 
9 สถาบันวิจัยและพัฒนา 2.39 

ผลรวมคะแนนทุกคณะและหน่วยงานเทียบเท่า 27.97 
คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะของทุกคณะและหน่วยงาน

เทียบเท่า 
3.11 
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คะแนนการประเมินตนเอง 

ผลการประเมิน 
ปีท่ีแล้ว 

เป้าหมาย คะแนนประเมินตนเอง 
บรรลุเป้าหมาย 

 (,) 
เป้าหมาย 
ปีถัดไป 

- 4 คะแนน 3.11  4 คะแนน 
 
รายการหลักฐาน 

หมายเลข รายการหลักฐาน 
มกส. 5.6-1-1 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับ

คณะและหน่วยงานที่เทียบเท่า 
 
หมายเหตุ : คณะที่ดำเนินการตามระบบคุณภาพระบบอื่น ๆ ที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา
เห็นชอบ และมีการประเมินตามระบบดังกล่าว ไม่ต้องนำคะแนนผลการประเมินของคณะนั้น  มาคำนวณในตัวบ่งชี้นี้ แต่
ต้องรายงานผลในตัวบ่งช้ีนี้ให้ครบถ้วน 
 
ข้อสรุปผลการประเมินตนเอง 

1. จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์มีกำหนดให้ทุกหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานระดับคณะ หรือหน่วยงาน

สายสนับสนุนได้มีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของแต่ละหน่วยงาน  
2. จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

- ควรพัฒนา ปรับปรุง หรือเพิ่มเติม เกณฑ์หรือตัวบ่งชี้  ที ่จะเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จของ
หน่วยงานแต่ละหน่วยงานซึ่งอาจจะมีพันธกิจที่แตกต่างกันไป เช่น หน่วยงานสายสนับสนุน 
ควรมีการเพ่ิมตัวชี้วัดที่มีความเฉพาะในแต่ละหน่วยงาน  

3. วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
- 

 
ผู้รับผิดชอบ 
ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ : 
 1. รองอธิการบดี (งานวิชาการ) 
 2. ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 
 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดำเนินงาน : 
       1. นางสุชาดา สุรางศ์กุล 
       2. นางสาวจิราภา นาครินทร์ มาตรา 
       3. นางสุภัคชรี โคตรพัฒน์ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.7   ระบบกำกับติดตามการประกันคุณภาพ ในระดับอุดมศึกษา (ตัวบ่งช้ีใหม่)   
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี       กระบวนการ 
 

การคิดรอบปี  ปีการศึกษาเกณฑ์การประเมิน  
 

เกณฑ์การประเมิน   
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดำเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
3 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
4 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
5 ข้อ 

 

ผลการดำเนินงาน 
1. มีระบบและกลไกในการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร คณะ/หน่วยงานเทียบเท่า 
และมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามมาตรฐานการประกันคุณภาพในระดับอุดมศึกษา 

เนื่องด้วยกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ที่ให้สถานศึกษาแต่ละเเห่งจัดให้
มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษา (มกส.5.7 -1-01) อีกทั้ง
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐาน การอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 (มกส.5.7-1-02) และมีประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื ่อง มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 (มกส.5.7 -1-03) และเนื ่องด้วย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์มีการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา (ที่มีการดำเนินงาน 5 คณะ) และระดับ
อาชีวศึกษา (มีการดำเนินงาน 3 คณะ) ตลอดจนมีหน่วยงานสนับสนุน 3 ส่วนราชการ ซึ่งมหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ์ได้จัดให้มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เป็นไปตามมาตรฐานการประกัน
คุณภาพทุกระดับ ได้แก่ 1) ระดับอุดมศึกษา ประกอบด้วย ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับ
มหาวิทยาลัย 2) ระดับอาชีวศึกษา และ 3) ระดับหน่วยงานสนับสนุน โดยในการดำเนินงานเพื่อให้เป็นไป
ตามระบบและกลไกที่กำหนดไว้ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงานด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 ลงวันที่  31 ตุลาคม พ.ศ. 2561 (มกส.5.7 -1-
04) และมีการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรบุคคล สถานที่ เพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน
ด้านการประกันคุณภาพ 

โดยมีรายละเอียดปฏิทินการดำเนินงานและการดำเนินงานการประกันคุณภาพในแต่ละระดับดังนี้

ภาพที่ 1 ปฏิทินการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 
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1) ระบบและกลไกการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา 
 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ได้ดำเนินการจัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำมาตรฐานเกณฑ์
และตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะและสถาบันขึ้นในวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2561 
(มกส.5.7-1-05 โครงการ) โดยมีคณะกรรมการดำเนินงาน และคำสั่งคกก.ดำเนินงาน มกส.5.7 -1-06 )  
และโดยผู้เข้าร่วมการจัดทำประกอบด้วยบุคลากรทุกภาคส่วน คือ ผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัยนำโดย
อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้บริหารระดับคณะทุกคณะ นำโดยคณบดี รองคณบดี หัวหน้า
สาขาวิชา (มกส.5.7-1-07 คำสั่งผู้เข้าร่วม) และสภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบมาตรฐาน เกณฑ์และตัวบ่งชี้
ดังกล่าว ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 11 มกราคม 2562 (มกส.5.7 -1-08) และ
ได้ดำเนินการจัดทำประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2562 (มกส.5.7-1-09) 
 โดยมาตรฐานการอุดมศึกษา ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ประกอบด้วย 5 มาตรฐาน และแต่ละ
มาตรฐานได้มีการกำหนดเกณฑ์และตัวบ่งชี้เพื่อให้สามารถพัฒนาขับเคลื่อนมาตรฐานการอุดมศึกษาของ
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ (มกส.5.7-1-10) 
  มาตรฐานที ่  1 ด ้านผลลัพธ์ผ ู ้ เร ียน  ประกอบด้วย (1.1) เป็นบุคคลที ่ม ีความรู้
ความสามารถ และความรอบรู้ด้านต่าง ๆ ในการสร้างสัมมาอาชีพ ความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของตนเอง 
ครอบครัว ชุมชน และสังคม มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยเป็น    ผู้มีคุณธรรม ความเพียร มุ่งม่ัน มานะ 
บากบั่น และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ (1.2) เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม มีทักษะศตวรรษที่ ๒๑ มี
ความสามารถในการบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ เพื่อพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาสังคม มีคุณลักษณะความเ ป็น
ผู้ประกอบการ รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและของโลก สามารถสร้างโอกาสและเพิ่มมูลค่าให้กับ
ตนเอง ชุมชน สังคม และประเทศ (1.3) เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม ยึดมั่นใน
ความถูกต้อง รู้คุณค่าและรักษ์ความเป็นไทย ร่วมมือรวมพลังเพื่อสร้างสรรค์การพัฒนาและเสริมสร้างสันติ
สุข อย่างยั่งยืนทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน สังคม และประชาคมโลก ซึ่งในระดับคณะประกอบด้วยตัวบ่งชี้
ทั้งสิ้น 6 ตัวบ่งชี้ และระดับมหาวิทยาลัยประกอบด้วยตัวบ่งชี้ทั้งสิ้น 6 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 

ระดับคณะ ระดับมหาวิทยาลัย 

1.1 มีผลการบริหารหลักสูตรโดยรวม   1.1 มีผลการบริหารหลักสูตรโดยรวม   

1.2 การส่งเสรมิทักษะความสามารถด้านการสื่อสาร
ภาษาและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามอัตลักษณ์ของ
บัณฑิตคณะ 

1.2 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาท่ีสอบผ่านตามเกณฑ์ด้านการ
สื่อสารภาษาอังกฤษและด้านเทคโนโลยสีารสนเทศตาม
เกณฑ์ที่มหาวิทยาลยักำหนด 

1.3 ผลงานของนักศึกษาท่ีมีผลงานวิจัย หรืองาน
สร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม หรือโครงงาน 

1.3 ผลงานนักศึกษาที่มีผลงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ หรือ
นวัตกรรม หรือโครงงาน   

1.4 นักศึกษาช้ันปีสุดท้ายท่ีมีคุณลกัษณะเป็น
ผู้ประกอบการ 

1.4 นักศึกษาช้ันปีสุดท้ายท่ีมีคุณลกัษณะเป็นผู้ประกอบการ  

1.5 ระบบและกลไกการบริการนักศึกษาระดับปริญญา
ตร ี

1.5 การบริการนักศึกษาระดับปรญิญาตร ี

1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตร ี 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตร ี
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มาตรฐานที่ 2 ด้านการวิจัยและนวัตกรรม  มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัยที ่เป็นการสร้างและ
ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ใหม่ สร้างสรรค์ นวัตกรรมหรือทรัพย์สินทางปัญญา ที่เชื่อมโยงกับสภาพเศรษฐกิจ 
สังคม ศิลปวัฒนธรรม หรือสิ่งแวดล้อม   ตามศักยภาพและอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย มีเครือข่ายความ
ร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัย องค์กร ภาครัฐ และเอกชนทั้งในและต่างประเทศ ผลงานวิจัยและนวัตกรรม
ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ ความต้องการจำเป็นของสังคม ชุมชน ภาครัฐและเอกชน และประเทศ ผลลัพธ์
ของการวิจัยและนวัตกรรมมีผลกระทบสูง ต่อการพัฒนาผู้เรียน การสร้างคุณภาพชีวิต หรือการสร้างโอกาส 
มูลค่าเพ่ิม และขีดความสามารถของประเทศในการแข่งขันระดับนานาชาติ ซึ่งในระดับคณะประกอบด้วย
ตัวบ่งชี้ทั้งสิ้น 4 ตัวบ่งชี้ และระดับมหาวิทยาลัยประกอบด้วยตัวบ่งชี้ทั้งสิ้น 4 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 

ระดับคณะ ระดับมหาวิทยาลัย 

2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรม  

2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรคห์รือนวัตกรรม  

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค ์ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค ์

2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย 

2.4 ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรม ที่
ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ หรือยทุธศาสตร์วิจยัของ
มหาวิทยาลยักาฬสินธุ์ หรือความต้องการของสังคมใน
เขตจังหวัดกาฬสินธุ์ท่ีเกิดจากเครอืข่ายความร่วมมือ
ระหว่างสถาบันอดุมศึกษากับองคก์รภาครัฐหรือองค์กร
ภาคเอกชนท้ังในหรือต่างประเทศ  

2.4 ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรม ที่
ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ หรือยทุธศาสตร์วิจยัของ
มหาวิทยาลยักาฬสินธุ์ หรือความต้องการของสังคมในเขต
จังหวัดกาฬสินธุ์ท่ีเกิดจากเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษากับองค์กรภาครฐัหรือองค์กรภาคเอกชนท้ัง
ในหรือต่างประเทศ  

มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ให้บริการวิชาการเหมาะสม 
สอดคล้องกับบริบทและตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น ชุมชน และสังคม ตามระดับความเชี่ยวชาญ
และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ โดยมีการบริหารจัดการที่ประสานความร่วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลัย ภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในและ ต่างประเทศ และมีความโปร่งใส ชัดเจน และตรวจสอบได้ 
ผลลัพธ์ของการบริการวิชาการนำไปสู่การเสริมสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนของผู้เรียน ครอบครัว 
ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ซึ่งในระดับคณะประกอบด้วยตัวบ่งชี้ทั้งสิ้น 1 ตัวบ่งชี้ และระดับ
มหาวิทยาลัยประกอบด้วยตัวบ่งชี้ทั้งสิ้น 2 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 

ระดับคณะ ระดับมหาวิทยาลัย 

3.1 การบริการวิชาการแกส่ังคม 3.1 การบริการวิชาการแกส่ังคม 

 3.2 จำนวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนาโดยมสี่วนร่วมจากทุก
คณะและหน่วยงานเทียบเท่า 
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มาตรฐานที่ 4 ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์มีการจัดการเรียนรู้ 
การวิจัย หรือการบริการวิชาการซึ่งนำไปสู่การสืบสาน การสร้างความรู้ ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรม การ
ปรับและประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรมทั้งของไทยและต่างประเทศอย่างเหมาะสม ตามศักยภาพและอัตลักษณ์
ของมหาวิทยาลัย ผลลัพธ์ของการจัดการด้านศิลปวัฒนธรรมทำให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย 
หรือการสร้างโอกาสและมูลค่าเพิ ่มให้กับผู ้เรียน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ซึ ่งในระดับคณะ
ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ทั้งสิ้น 1 ตัวบ่งชี้ และระดับมหาวิทยาลัยประกอบด้วยตัวบ่งชี้ทั้งสิ้น 2 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 

ระดับคณะ ระดับมหาวิทยาลัย 

4.1 ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
และความเป็นไทย 

4.1 ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็น
ไทย 

 4.2 ร้อยละของจำนวนผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็น
ไทยท่ีไดร้ับรางวลัในระดบัจังหวัดหรือระดับภูมภิาคหรือระดับชาติ
หรือระดับนานาชาต ิ

มาตรฐานที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ ประกอบด้วย (5.1) มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์มีหลักสูตรและ
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการเพื่อให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ชาติและความต้องการที่หลากหลายของประเทศ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน สังคม สถานประกอบการ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน (5.2) มหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ์มีการบริหารงานตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย ตลอดจนมีการบริหารจัดการบุคลากร
และทรัพยากรการเรียนรู้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล คำนึงถึงความหลากหลายและความเป็นอิสระทาง
วิชาการ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ยืดหยุ่นคล่องตัว โปร่งใสและตรวจสอบได้ (5.3) มหาวิ ทยาลัยมี
ระบบประกันคุณภาพ มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน และพัฒนาการจัดการศึกษาระดับหลักสูตร คณะ 
และมหาวิทยาลัย ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการกำกับให้  การจัดการศึกษาและการดำเนินงาน
ตามพันธกิจเป็นไปตามกฎกระทรวงการประกัน คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง สอดคล้อ งตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐานอื่น ๆ 
ที ่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด ซึ ่งในระดับคณะประกอบด้วยตัวบ่งชี ้ทั ้งสิ ้น 6 ตัวบ่งชี ้ และระดับ
มหาวิทยาลัยประกอบด้วยตัวบ่งชี้ทั้งสิ้น 7 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 

ระดับคณะ ระดับมหาวิทยาลัย 

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

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

5.2 ร้อยละของหลักสูตรทีไ่ดร้ับการขึ้นทะเบียนการ
เผยแพรห่ลักสูตรทีม่ีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบ
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (TQR) 

5.2 ร้อยละของหลักสูตรทีไ่ดร้ับการขึ้นทะเบียนการ
เผยแพรห่ลักสูตรทีม่ีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบ
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 (TQR) 

5.3 อาจารย์ประจำที่มีคณุวุฒิปรญิญาเอก 5.3 อาจารย์ประจำที่มีคณุวุฒิปรญิญาเอก 
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ระดับคณะ ระดับมหาวิทยาลัย 

5.4 อาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหนง่ทางวิชาการ 5.4 อาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหนง่ทางวิชาการ 

5.5 การบริหารของคณะเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตาม
พันธกิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ 

5.5 การบริหารของสถาบันเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์
ตามพันธ์กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของสถาบัน 

5.6 ระบบกำกับติดตามการประกนัคุณภาพ ใน
ระดับอุดมศึกษา 

5.6 ผลการบริหารงานของคณะและหน่วยงานเทียบเท่า 

 5.7 ระบบกำกับติดตามการประกนัคุณภาพ ใน
ระดับอุดมศึกษา 

 ด้านการถ่ายทอดตัวบ่งชี้และการปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ได้มีการถ่ายทอดตัวบ่งชี้ให้กับ
ผ ู ้ เก ี ่ยวข ้องทราบโดยการนำส่งเอกสารผ ่านระบบสารบรรณอิเล ็คทรอน ิกส ์ของมหาว ิทยาลัย                    
(E-document) ผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหารระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะ และหน่วยงาน
สนับสนุน และจัดทำโครงการถ่ายทอดตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ขึ้น
ระหว่างวันที ่ 25-26 มีนาคม 2562  (มกส.5.7-1-11) และจัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู ้ตรวจ
ประกันคุณภาพระดับคณะและสถาบันของ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ขึ้น ระหว่างวันที่ 20-21 มิถุนายน 2562 
(มกส.5.7-1-12) และมีการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561 ระดับ
หลักสูตรขึ้นในเดือนมิถุนายน 2562 และระดับคณะเมื่อเดือนกรกฎาคม 2562 ตามปฏิทินที่ได้กล่าวไว้
ข้างต้น 

 2) ระบบและกลไกการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา 
 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ได้ดำเนินการจัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำมาตรฐาน เกณฑ์
และตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาระดับอาชีวศึกษา ขึ้นในวันที่ 17-18 กันยายน 2561 (มกส.5.7-
1-13 โครงการ) โดยมีคณะกรรมการดำเนินงาน (มกส.5.7-1-14)  และมีผู้เข้าร่วมการจัดทำประกอบด้วย
บุคลากรทุกภาคส่วน คือ ผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัยนำโดยอธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี 
ผู้บริหารระดับคณะทุกคณะ นำโดยคณบดี รองคณบดี หัวหน้าสาขาวิชา (มกส.5.7-1-15) และมหาวิทยาลัย
กาฬสินธ์ได้ดำเนินการจัดทำประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง มาตรฐานการอาชีวศึกษา (มกส.5.7-1-
16) ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ที่สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 12/2561 วันที่ 16 พฤศจิกายน มกราคม 2561 (มกส.5.7-1-17) โดยมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของ
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 5 ประเด็นการประเมิน โดยมีรายละเอียดของมาตรฐาน
และตัวบ่งชี้ จำนวน 4 มาตรฐาน 12 ประเด็นการประเมิน 25 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 
มาตรฐานที ่1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ จำนวน 3 ประเด็นการประเมิน 7 ตัวบ่งช้ี 

1.1 ด้านความรู้ จำนวน 3 ตัวบ่งชี ้

1.1.1 ระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพผู้สำเรจ็การศึกษา (เกณฑ์เดิม สอศ. 1.1)  

1.1.2 ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาเทียบกับจำนวนผูเ้ข้าเรยีน (เกณฑ์เดิม สอศ. 1.2)  
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1.1.3 ร้อยละของผู้เรยีนที่มีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนผา่นตามเกณฑท์ี่กำหนด (เกณฑ์ใหม่)  

1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ จำนวน ๒ ตัวบ่งชี้ 

1.2.1 ระดับคุณภาพในการจดัการศึกษา (เกณฑ์เดิม สอศ. 3.3)  

1.2.2 ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่สอบผ่านความรู้ดา้นภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด (เกณฑ์ใหม่)  

1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ จำนวน 2 ตัวบ่งชี้ 

1.3.1 ระดับคุณภาพในการดำเนินการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม (เกณฑ์เดิม สอศ. 2.1) 

1.3.2 ระดับคุณภาพในการจดักิจกรรมเสรมิหลักสูตร (ปรับจากเกณฑ์เดิม สอศ. 3.4) 

มาตรฐานที ่2 การจัดการอาชีวศึกษา จำนวน 4 ประเด็นการประเมิน 9 ตัวบ่งชี้ 

2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา จำนวน 2 ตัวบ่งชี้ 

2.1.1  ระดับคุณภาพในการพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชา (เกณฑเ์ดิม สอศ. 3.2)  

2.1.2  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านบุคลากร (ปรบัจากเกณฑ์เดิม สอศ. 2.3)  

2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา จำนวน 1 ตัวบ่งชี้ 

2.2.1 ระดับคุณภาพในการจดัการเรียนการสอนรายวิชา (ปรับจากเกณฑ์เดิม สอศ. 3.1)  

2.3 ด้านการบริหารจัดการ จำนวน 4 ตัวบ่งชี้ 

2.3.2 ระดับคุณภาพในการบรหิารจัดการดา้นอาคารสถานท่ี ด้านครภุัณฑ์และด้านฐานข้อมูล 
สารสนเทศ (เกณฑ์เดมิ สอศ. 2.5)   

2.3.3 ระดับคุณภาพของการบริหารและพัฒนาบคุลากร (เกณฑ์ใหม)่  

2.3.4 ระดับคุณภาพการนำเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้ในการสนับสนุนการเรยีนการสอน  
และการบริหารจัดการ (เกณฑ์ใหม่) 

2.4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ จำนวน ๒ ตัวบ่งชี้ 

2.4.1 ระดับคุณภาพในการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ (เกณฑ์ใหม่)  

2.4.2 ระดับคุณภาพในการดำเนินการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน (เกณฑ์เดมิ สอศ.4.1)  

มาตรฐานที ่3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้จำนวน 2 ประเด็นการประเมิน 5 ตัวบ่งชี้ 

3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ จำนวน 3 ตัวบ่งชี้ 

3.1.1 ระดับคุณภาพในการประสานงานความร่วมมือเพื่อการบริหารจัดการ (เกณฑ์เดิม สอศ. 2.6)  

3.1.2 ระดับความสำเรจ็ในการสรา้งความร่วมมือกับชุมชน องค์กรตา่งๆ ในการสร้างสังคม 
แห่งการเรียนรู้ (เกณฑ์ใหม่) 

3.1.3 ระดับคุณภาพในการสร้างสงัคมแห่งการเรยีนรู้ (KM) (เกณฑ์ใหม่)  
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3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค ์งานวิจัย จำนวน 2 ตัวบ่งชี้ 

3.2.1 ระดับคุณภาพในการสนับสนุนส่งเสริมการจัดทำนวัตกรรม สิง่ประดิษฐ์ งานสรา้งสรรค์ งานวิจยั  
(เกณฑ์ใหม่) 

3.2.2 ร้อยละของผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา 
และนักเรียนท่ีมีการเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ ในรอบปีการศึกษาท่ีรับการประเมิน (เกณฑ์ใหม่)  

ด้านการถ่ายทอดตัวบ่งชี้และการปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ได้มีการถ่ายทอดตัวบ่งชี้ให้กับ
ผ ู ้ เก ี ่ยวข ้องทราบโดยการนำส่งเอกสารผ ่านระบบสารบรรณอิเล็ กทรอน ิกส ์ของมหาว ิทยาลัย                    
(E-document) ผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหารระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะ และหน่วยงาน
สนับสนุน และจัดทำโครงการถ่ายทอดตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา ขึ้น
ระหว่างวันที่ 25-26 มีนาคม 2562 (มกส.5.7-1-18) และจัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ตรวจประกัน
คุณภาพระดับคณะและสถาบันของ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ขึ้น ระหว่างวันที่ 17-19 มิถุนายน 2562 (มกส.
5.7-1-19) และมีการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในปีการศึกษา 2561 ระดับ
อาชีวศึกษาข้ึนเมื่อเดือนกรกฎาคม 2562 ตามปฏิทินที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น 

3) ระบบและกลไกการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน 
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ได้ดำเนินการจัดทำเกณฑ์และตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาระดับ

หน่วยงานสนั ขึ ้นระหว่างวันที ่ 25-26 มีนาคม 2562  (มกส.5.7-1-20) โดยมีผู ้เข้าร่วมการจัดทำ
ประกอบด้วยบุคลากรทุกภาคส่วน ของหน่วยงานสนับสนุน คือ ผู ้อำนวยการสถาบัน/สำนัก รอง
ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการกอง และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง และสภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบในคราวประชุม
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2562 วันที่ 25 มิถุนายน มกราคม 2562 (มกส.5.7 -1-21) โดยเกณฑ์และตัว
บ่งชี้การประกันคุณภาพภายใน หน่วยงานสนับสนุน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประกอบด้วย 9 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 

 
ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หน่วยงานสนับสนุน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ์

ตัวบ่งชี้ที ่1 แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน 

ตัวบ่งชี้ที ่2 การบรรลเุป้าหมายตวับ่งช้ีของแผนปฏิบัติงาน ตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลยั 

ตัวบ่งชี้ที ่3 ระบบการบริหารและพัฒนาบุคลากร 

ตัวบ่งชี้ที ่4 ร้อยละของบุคลากรทีไ่ด้รับการพัฒนาความรู้ทักษะและทักษะวิชาชีพท่ีสอดคล้องกับการปฏิบัติงาน 

ตัวบ่งชี้ที ่5 การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรเรยีนรู ้

ตัวบ่งชี้ที ่6 ระบบบริหารความเสีย่ง 

ตัวบ่งชี้ที ่7 การส่งเสรมิการใช้การวิจัยสถาบันเพื่อการพัฒนาหน่วยงาน 

ตัวบ่งชี้ที ่8 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

ตัวบ่งชี้ที ่9 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพภายใน 
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ด้านการถ่ายทอดตัวบ่งชี้และการปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ได้มีการถ่ายทอดตัวบ่งชี้ให้กับ
ผู ้ เก ี ่ยวข้องทราบโดยการนำส่งเอกสารผ่านระบบสารบรรณอิเล็คทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัย ( E-
document) ผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหารระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะ และหน่วยงานสนับสนุน 
และมีการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หน่วยงานสนับสนุน ปีงบประมาณ 2562 ขึ้น
เมื่อเดือนต้นเดือนกันยายน 2562 
 
2. มีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ที่ทำหน้าที่กำกับติดตาม ให้เป็นไปตามระบบที่กำหนดใน
ข้อ 1 และรายงานต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
 มหาวิทยาลัยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อกำกับดูแลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ทุกระดับในระดับอุดมศึกษา (มหาวิทยาลัย ระดับคณะ ระดับหลักสูตร) ระดับ
อาชีวศึกษา และระดับหน่วยงานสนับสนุน โดยในระดับมหาวิทยาลัยได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 ลงวันที่  31 ตุลาคม พ.ศ. 
2561 (มกส.5.7-1-22)  โดยองค์ประกอบของคณะกรรมการประกอบด้วย  
 1) คณะกรรมการอำนวยการการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ที่ประกอบด้วย
อธิการบดีเป็นประธาน  มีรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก เป็นกรรมการ 
และ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นกรรมการและเลขานุการ มีหน้าที่กำกับ
ติดตามให้คำปรึกษา กำหนดและถ่ายทอดนโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ์ 
 2) คณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ที่ประกอบด้วยรอง
อธิการบดีรับผิดชอบงานประกันคุณภาพเป็นประธาน  มีผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก เป็นกรรมการ และ 
รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนรับผิดชอบงานประกันคุณภาพฯเป็นกรรมการและ
เลขานุการ มีหน้าที่วางแผนและพัฒนางานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน พิจารณาตัวบ่งชี้ 
กำกับติดตาม ตรวจสอบ สนับสนุน ส่งเสริม การดำเนินงาน จัดทำรายงานประเมินตนเอง และรายงานผล
การดำเนินงานการประกันคุณภาพระดับมหาวิทยาลัยเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
 3) คณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับหน่วยงานสนับสนุน ที่ประกอบด้วย
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นประธาน  มีผู ้อำนวยการสถาบัน/สำนัก เป็น
กรรมการ และ รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนรับผิดชอบงานประกันคุณภาพฯ
เป็นกรรมการและเลขานุการ มีหน้าที่วางแผนและพัฒนางานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
พิจารณาตัวบ่งชี้ กำกับติดตาม ตรวจสอบ สนับสนุน ส่งเสริม การดำเนินงาน จัดทำรายงานประเมินตนเอง 
และรายงานผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหน่วยงานสนับสนุน เสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
 4) คณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ที่ประกอบด้วยคณบดีเป็น
ประธาน  มีรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าสำนักงานคณบดี เป็นกรรมการ และ รองคณบดีรับผิดชอบ
งานประกันคุณภาพฯเป็นกรรมการและเลขานุการ มีหน้าที่วางแผนและพัฒนางานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน พิจารณาตัวบ่งชี้ กำกับติดตาม ตรวจสอบ สนับสนุน ส่งเสริม การดำเนินงาน จัดทำ
รายงานประเมินตนเอง และรายงานผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ และระดับ
อาชีวศึกษา (ถ้ามี) เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 



 

 

  

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับมหาวิทยาลยั ประจำปกีารศึกษา 2561         หน้า 130 
 

 5) คณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ที่ประกอบด้วยประธาน
หลักสูตรเป็นประธาน  มีอาจารย์ผู ้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนเป็นกรรมการ และ อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรหนึ่งคนเป็นกรรมการและเลขานุการ มีหน้าที่วางแผนและพัฒนางานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน พิจารณาตัวบ่งชี้ กำกับติดตาม ตรวจสอบ สนับสนุน ส่งเสริม การดำเนินงาน จัดทำ
รายงานประเมินตนเอง และรายงานผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร เสนอ
ต่อคณะกรรมการประจำคณะ 
 นอกจากนั้นในระดับคณะทั้ง 6 คณะ และหน่วยงานสนับสนุน 3 ส่วนราชการ จะมีระบบกลไกการ
ประกันคุณภาพที่มีคณะกรรมการดำเนินงานในระดับคณะ และหน่วยงานสนับสนุนที่จะทำหน้าที่กำกับ
ติดตามการประกันคุณภาพในระดับคณะ และหน่วยงานสนับสนุน เป็นการภายในของส่วนราชการทั้ง 9 
ส่วนเพื่อพัฒนาปรับปรุงขับเคลื่อนการประกันคุณภาพของทุกส่วนราชการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงการ
ประกันคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานการศึกษาของชาติต่อไป 
 และในการดำเนินงานในปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
เพ่ิมเติม เพ่ือให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คือ (1) คณะอนุกรรมการดำเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพ ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561 ลงวันที่  22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 (มกส.5.1 -7-
23) ที่มีหน้าที่พิจารณาตัวบ่งชี้และการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย (2) คณะกรรมการผู้
กำกับดูแล และผู้จัดเก็บข้อมูลรายตัวบ่งชี้ ในการประกันคุณภาพการนศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 
ประจำปีการศึกษา 2561 ลงวันที่  29 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 (มกส.5.1-7-24) เพ่ือทำหน้าที่กำกับติดตาม 
และจัดเก็บข้อมูลการดำเนินงานของแต่ละตัวบ่งชี้ในระดับมหาวิทยาลัย 

3. มีการจัดสรรงบประมาณ หรือบุคลากร หรือวัสดุครุภัณฑ์ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของหลักสูตร 
คณะ/หน่วยงานเทียบเท่า และมหาวิทยาลัยในระดับอุดมศึกษาให้เกิดผลตามมาตรฐานการประกัน
คุณภาพ  
 ในปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้จัดสรรทรัพยากรสนับสนุนการดำเนินงานประกัน
คุณภาพของทุกระดับตลอดปีการศึกษา 2561 หลากหลายรูปแบบทั้งทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรทาง
การเงิน และทรัพยากรสนับสนุน อ่ืนๆ รายละเอียดดังนี้ 
        ด้านทรัพยากรบุคคล ในระดับมหาวิทยาลัยส่วนงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน อยู่ภายใต้
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.) ที่บริหารงานโดยผู้อำนวยการ สวท. รองผู้อำนวยการ
รับผิดชอบงานประกันคุณภาพ และมีเจ้าหน้าที่จำนวน 4 คน และมีรองอธิการบดีรับผิดชอบงานประกัน
คุณภาพกำกับดูแล นอกจากนั้นจะมีคณะกรรมการประกันคุณภาพระดับมหาวิทยาลัย ที ่ทำหน้าที่
กลั่นกรองงานด้านการประกันคุณภาพ ก่อนเข้าสู่สภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัยต่อไป ในระดับคณะ
และหน่วยงานเทียบเท่าหรือหน่วยงานสนับสนุน จะมีการแต่งตั้งรองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษาฯ (คณะ) 
รองผู ้อำนวยการ (หน่วยงานสนับสนุน) ที ่จะทำหน้าที ่ดูแลงานประกันคุณภาพของคณะ/หน่วยงาน
สนับสนุน และจัดสรรตำแหน่งอัตรากำลังที่เป็นเจ้าหน้าที่ของ คณะ/สำนัก/สถาบัน ละอย่างน้อย 1 คน ที่
จะทำหน้าที ่ และรับผิดชอบการ ดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาให้กับหน่วยงาน  ในระดับ
หลักสูตรทุกหลักสูตรมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 5 คน ที่ทำหน้าที่กำกับดูแล และดำเนินการบริหาร
หลักสูตรให้มีคุณภาพ ภายใต้การกำกับของหัวหน้าสาขาวิชา และคณะ 
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       ด้านทรัพยากรทางการเงิน ในปีงบประมาณ 2562 ในปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยได้จัดสรรเงิน
งบประมาณดำเนินงานให้กับคณะ หน่วยงานสนับสนุน เพื่อให้สามารถดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยมีการจัดสรรงบประมาณสำหรับตัวบ่งชี้ด้านการประเมินการประกันคุณภาพ
ของมหาวิทยาลัยตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2562 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ที่ได้รับความ
เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2561 วันที่ 12 ตุลาคม 2561 เป็นจำนวนทั้งสิ้น 
บาท แบ่งเป็นงบประมาณแผ่นดิน 419,900 บาท และงบประมาณรายได้จำนวน 1,189,470 บาท (มกส.
5.1-7-25) และมีการดำเนินการโครงการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพทุกระดับ ได้แก่ ระดับหลักสูตร ระดับ
คณะ ระดับอาชีวศึกษา ระดับหน่วยงานสนับสนุน และระดับมหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ 2562 ทั้งสิ้น 
29 โครงการ 
    ด้านทรัพยากรอื ่นๆ คณะ หน่วยงานสนับสนุน และมหาวิทยาลัยมีวัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนระบบ
สารสนเทศที่เอื ้อต่อการประกันคุณภาพในทุกระดับ เช่น ระบบ EIS@KSU Education Information 
System (ภาพที่ 2) ในการกำกับติดตามนักศึกษา เพื ่อสนับสนุนการให้คำปรึกษาและกำกับติดตาม
นักศึกษาโดยระบบ ESS และระบบ E-Document สำหรับส่งเอกสารด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการได้
รับทราบข้อมูลข่าวสาร และการติดต่อประสานงานด้านการประกันคุณภาพ ตลอดจนเว็ปไซด์ของฝ่ายต่างๆ 
ของคณะ และมหาวิทยาลัย ที่จะช่วยให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการประกันคุณภาพ เป็นต้น 
(มกส.5.1-7-26)  

 

ภาพที่ 2 ระบบสารสนเทศเพ่ือการดำเนินงานมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
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4. นำผลการประเมินคุณภาพหลักสูตร คณะ/หน่วยงานเทียบเท่า ณ สิ ้นปีการศึกษา เสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
 ในปีการศึกษามหาวิทยาลัยนำรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปี
การศึกษา 2560 ระดับหลักสูตร ระดับคณะ เสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในคราวการประชุมครั้งที่  
9/2561 วันที ่ 10 กันยายน 2562 (มกส.5.1-7-27) ในระดับหน่วยงานสนับสนุนไม่ได้มีการรายงาน 
เนื่องจากการแบ่งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ยังไม่เรียบร้อยในปีการศึกษา 2560 
 
5. นำผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยมาจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพตาม
ข้อเสนอแนะ 
 ในปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ์ได้นำรายงานผลการประเมินคุณภาพ ประจำปี
การศึกษา 2560 มาจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ(Improvement plan) ประจำปีการศึกษา 2561 ดำเนินการ
โดย แต่งตั ้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนา เพื ่อจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ ( Improvement plan) 
ประจำปีการศึกษา 2561 (มกส.5.1-7-28) เพื่อนำมาใช้ในการดำเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
สอดคล้องกับนโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีกำหนด 
 

คะแนนการประเมินตนเอง 

ผลการประเมิน 
ปีท่ีแล้ว 

เป้าหมาย คะแนนประเมินตนเอง 
บรรลุเป้าหมาย 

 (,) 
เป้าหมาย 
ปีถัดไป 

- 4 คะแนน 
5 ข้อ 

5 คะแนน 
 

5 คะแนน 
 

 

รายการหลักฐาน 

หมายเลข รายการหลักฐาน 

มกส.5.1-7-01 กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561  

มกส.5.1-7-02 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐาน การอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 

มกส.5.1-7-03 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 

มกส.5.1-7-04 แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ประจำปีการศึกษา 2561 

มกส.5.1-7-05 รายงานผลการดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำมาตรฐาน 
เกณฑ์และตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะและสถาบัน 

มกส.5.1-7-06 คำสั่งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำมาตรฐาน 
เกณฑ์และตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะและสถาบัน 
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มกส.5.1-7-07 คำสั่งผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำมาตรฐานเกณฑ์และตัวบ่งชี้ 
การประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะและสถาบัน 

มกส.5.1-7-08 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 1/2562 วันที่ 11 มกราคม 2562 

มกส.5.1-7-09 ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา  

มกส.5.1-7-10 คู่มือการประกันคุณภาพระดับคณะและมหาวิทยาลัย 

มกส.5.1-7-11 รายงานผลการดำเนินโครงการถ่ายทอดตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใ
น ระดับอุดมศึกษา 

มกส.5.1-7-12 รายงานผลการดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ตรวจประกันคุณภาพระดับค
ณะและสถาบัน 

มกส.5.1-7-13 รายงานผลการดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำมาตรฐานเกณฑ์และ
ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาระดับอาชีวศึกษา  

มกส.5.1-7-14 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการจัดทำมาตรฐานเกณฑ์และตัวบ่งชี้ก
ารประกันคุณภาพการศึกษา อาชีวศึกษา 

มกส.5.1-7-15 คำสั่งผู้เข้าร่วมผู้เข้าร่วมโครงการจัดทำมาตรฐานเกณฑ์และตัวบ่งชี้การประกันคุณ
ภาพการศึกษา อาชีวศึกษา 

มกส.5.1-7-16 ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง มาตรฐานการอาชีวศึกษา 

มกส.5.1-7-17 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั ้งที่  12/2561 วันที่ 16 พฤศจิกายน 
มกราคม 2561 

มกส.5.1-7-18 รายงานผลการดำเนินโครงการถ่ายทอดตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใ
น ระดับอาชีวศึกษา 

มกส.5.1-7-19 รายงานผลการดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ตรวจประกันคุณภาพระดับค
ณะและสถาบันของ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 

มกส.5.1-7-20 ภาพการประชุมการจัดทำเกณฑ์และตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาระดับห
น่วยงานสนับสนุน 

มกส.5.1-7-21 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 6/2562 วันที่ 25 มิถุนายน มกราคม 
2562 

มกส.5.1-7-22 แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ประจำปีการศึกษา 2561 
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มกส.5.1-7-23 คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพ 
ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561  

มกส.5.1-7-24 คำสั ่งแต ่งต ั ้งคณะกรรมการผ ู ้กำกับด ูแลและผู ้จ ัดเก ็บข้ อม ูลรายตัวบ ่งชี้  
ในการประกันคุณภาพการนศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 
2561 

มกส.5.1-7-25 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2562 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  

มกส.5.1-7-26 เว็ปไซด์ของฝ่ายต่างๆ ของคณะ และมหาวิทยาลัย 

มกส.5.1-7-27 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 9/2561 วันที่ 10 กันยายน 2562 

มกส.5.1-7-28 แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement plan) ประจำปีการศึกษา 2561 
 

ผู้รับผิดชอบ 
ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ : 
 1. รองอธิการบดี (งานวิชาการ) 
 2. ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดำเนินงาน : 
       1. นางสุชาดา สุรางศ์กุล 
       2. นางสาวจิราภา นาครินทร์ มาตรา 
       3. นางสุภัคชรี โคตรพัฒน์ 

 

มหาวิทยาลัย มีจุดเด่น และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา ในภาพรวม มาตรฐานที่ 5 ดังนี้ 
จุดเด่น  

- ผู้บริหารมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ยึดหลักธรรมภิบาลในการบริหารงาน 
- มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มีหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนควบคู่กับการทำงาน และระบบสห

กิจศึกษา  เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีโอกาสในการประยุกต์ความรู้ทักษะการทำงาน และทักษะเฉพาะที่
สัมพันธ์กับวิชาชีพ ได้รู้จักชีวิตที่แท้จริงของการทำงาน และพัฒนาทักษะที่สถานประกอบการต้องการให้มี
อยู่ในตัวบัณฑิต 

- มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์มีบุคลากรซึ่งมีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการ จำนวนมาก 
- มีการบริหารของสถาบันเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ มีการกำกับติดตามจาก

ผู้บริหาร รวมทั้งคำนึงถึงเรื่องของความเสี่ยง และการบริหารบุคลากร ซึ่งถือว่าเป็นทรัพยากรที่สำคัญของ
มหาวิทยาลัย 

- มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์มีการพัฒนาตัวบ่งชี้ ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเพื ่อให้
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา 2562 อีกทั้งให้ครอบคลุมทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย
โดยให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหน่วยงานสายสนับสนุน ด้วย  
จุดที่ควรพัฒนา  

- ควรมีการส่งเสริมและให้รางวัลเพื่อเป็นการจูงใจหลักสูตรและคณะในการพัฒนาหลักสูตรให้
สามารถขึ้นทะเบียนการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 (TQR)  

- ควรมีการพัฒนาอาจารย์เพื่อให้เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการและสนับสนุนกระบวนการต่างๆให้มี
ความสะดวกและรวดเร็ว  
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ส่วนที่ 3 
สรุปผลการประเมิน 

 
การประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน 5 มาตรฐาน 21 ตัวบ่งชี้ ตามคู่มือการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.  2557 ของสำนักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) และตัวบ่งชี้ใหม่ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ โดยใช้เกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ในกลุ่ม ข ซ่ึง
เป็นสถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี มีคะแนนเต็ม 5 คะแนน 
 ผลการประเมินตนเองของมหาวิทยาลัย พบว่าได้ดำเนินการตามภารกิจของสถาบัน ทั้ง 4 ด้าน
อย่างครบถ้วน โดยมีผลการประเมินทั ้ง 5 มาตรฐาน อยู ่ ในระดับดี  มีค่าคะแนนเท่ากับ 3.64
รายละเอียด ผลการประเมินแต่ละองค์ประกอบ ดังนี้ 

ตารางท่ี 3.1 ผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้ตามมาตรฐาน 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการดำเนินงาน 
คะแนน
ประเมิน 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) ตัวหาร 

มาตรฐานที่ 1 ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน 
1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 4 คะแนน 143.04*49 2.92 2.92 
1.2 จำนวนผู ้สำเร็จการศึกษาที ่สอบผ่านตาม
เกณฑ์ด้านการสื ่อสารภาษาอังกฤษและด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย
กำหนด 

4 คะแนน   0.00 

1.3 ผลงานนักศึกษาที ่มีผลงานวิจัย หรืองาน
สร้างสรรค ์หรือนวัตกรรม หรือโครงงาน   

4 คะแนน 29.73*6 4.96 4.96 

1.4 นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่มีคุณลักษณะเป็น
ผู้ประกอบการ 

4 คะแนน   N/A 

1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 4 คะแนน  6 ข้อ 5.00 
1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 4 คะแนน  5 ข้อ 5.00 

เฉลี่ยมาตรฐานที่ 1 3.58 
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการดำเนินงาน 
คะแนน
ประเมิน 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) ตัวหาร 

มาตรฐานที่ 2 ด้านการวิจัยและนวัตกรรม 
2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรม 

4 คะแนน  6 ข้อ 5.00 

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 4 คะแนน 24.89/6 4.15 4.15 
2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย 4 คะแนน 24.61/6 4.01 4.01 
2.4 ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรม 
ที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ หรือยุทธศาสตร์วิจัย
ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ หรือความต้องการของ
สังคมในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ที่เกิดจากเครือข่าย
ความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับองค์กร
ภาครัฐหรือองค์กรภาคเอกชนทั้งในหรือ
ต่างประเทศ 

4 คะแนน 11.67/6 1.95 1.95 

เฉลี่ยรวมมาตรฐานที่ 2 3.78 
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริการวิชาการ 
3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 4 คะแนน  6 ข้อ 5.00 

3.2 จำนวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนาโดยคณะและ
หน่วยงานเทียบเท่า 4 คะแนน 

(4*100)/
7 = 

57.14 

(57.14*
5)/100 
= 2.86 

2.86 

เฉลี่ยรวมมาตรฐานที่ 3 3.93 
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการดำเนินงาน 
คะแนน
ประเมิน 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) ตัวหาร 

มาตรฐานที่ 4 ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย  
4.1 ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
และความเป็นไทย 

4 คะแนน 
 

7 ข้อ 5.00 

4.2 ผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยที่
ได้รับรางวัลในระดับจังหวัดหรือระดับภูมิภาคหรือ
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 

4 คะแนน 
(2*100)/26 

= 7.69 

(7.69*5)/
20 = 
1.92 

1.92 

เฉลี่ยรวมมาตรฐานที่ 4 3.46 
มาตรฐานที่ 5 การบริหารจัดการ 
5.1 จำนวนหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอน
ควบคู่กับการทำงาน (Work–Integrated 
Learning: WIL) หรือ ระบบสหกิจศึกษา (Co-
operative Education: Co-op) 

4 คะแนน 
(13*100)/4
2 = 30.95 

(30.95*5
)/30 = 
5.16 

5.00 

5.2 หลักสูตรที่ได้รับการข้ึนทะเบียนการเผยแพร่
หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบ
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 (TQR) 

4 คะแนน 
(0*100)/49 

= 0 
(0*5)/50

=0 
0.00 

5.3 อาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
4 คะแนน 

(112*100)/
311.5 = 
35.96 

(35.96*5
)/40 = 
4.50 

4.50 

5.4 อาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 
4 คะแนน 

(63*100)/3
11.5 = 
20.23 

(20.23*5
)/60 = 
1.69 

1.69 

 

5.5 การบริหารของสถาบันเพื่อการกำกับติดตาม
ผลลัพธ์ตามพันธ์กลุ ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของ
สถาบัน 

4 คะแนน  6 ข้อ 5.00 

5.6 ผลการบริหารงานของคณะและหน่วยงาน
เทียบเท่า 

4 คะแนน 27.97/9 3.11 3.11 

5.7 ระบบกำกับติดตามการประกันคุณภาพ ใน
ระดับอุดมศึกษา 

4 คะแนน  5 ข้อ 5.00 

เฉลี่ยรวมมาตรฐานที่ 5 3.47 
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ (21 ตัวบ่งชี้) 3.64 
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ตารางท่ี 3.2 ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน 

มาตรฐาน 

ผลประเมินตามเกณฑ์  
 
 

   
คะแนน 

 

ผลการประเมิน 
  0.00 - 1.50  การดำเนินงานต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 
  1.51 - 2.50  การดำเนินงานต้องปรับปรุง 
  2.51 - 3.50  การดำเนินงานระดับพอใช้ 
  3.51 - 4.50  การดำเนินงานระดับด ี
  4.51 - 5.00  การดำเนินงานระดับดีมาก 

มาตรฐานที่ 1 ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน  3.58 การดำเนินงานระดับดี 
มาตรฐานที่ 2 ด้านการวิจัยและนวัตกรรม 3.78 การดำเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริการวิชาการ 3.93 การดำเนินงานระดับดี 
มาตรฐานที่ 4 ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 3.46 การดำเนินงานระดับพอใช้ 
มาตรฐานที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ 3.47 การดำเนินงานระดับพอใช้ 

เฉลี่ย 5 มาตรฐาน 3.64 การดำเนินงานระดับดี 
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