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ตวับ่งช้ีท่ี 2.1  ระบบและกลไกกำรบริหำรและพฒันำงำนวิจยัหรืองำน 
สร้ำงสรรคห์รือนวตักรรม 

ชนิดของตวับ่งช้ี กระบวนการ 

กำรคิดรอบปี  ปีการศกึษา 

ค ำอธิบำยตวับ่งช้ี  

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

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มกีารด าเนินการ 
1 ขอ้ 

มกีาร
ด าเนินการ 

2 ขอ้ 

มกีารด าเนินการ    
3 - 4 ขอ้ 

มกีาร
ด าเนินการ 

5 ขอ้ 

มกีารด าเนินการ 
6 ขอ้ 

 
ผลกำรด ำเนินงำน 
1. มีระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรงำนวิจยัท่ีสำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ในกำรบริหำร
งำนวิจยัหรืองำนสร้ำงสรรค ์ 

ผลกำรด ำเนินงำน 
มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์มรีะบบสารสนเทศเพื่อการบรหิารงานวจิยัที่สามารถน าไปใช้

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

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

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

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

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

- ห้องปฏบิตักิารหรอืห้องปฏบิตังิานสร้างสรรค์ หรอืหน่วยวจิยั หรอืศูนย์เครื่องมอื หรอื
ศูนย ์ใหค้ าปรกึษาและสนบัสนุนการวจิยั 

- หอ้งสมุดหรอืแหล่งคน้ควา้ขอ้มลูสนบัสนุนการวจิยัหรอืงานสรา้งสรรค์ 
- สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลิตงาน

สรา้งสรรค ์เช่น ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ ระบบรกัษาความปลอดภยัในหอ้งปฏบิตักิาร     
- กจิกรรมวชิาการทีส่่งเสรมิงานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรค์ เช่น การจดัประชุมวชิาการ การ

จดัแสดงงานสร้างสรรค์ การจดัใหม้ศีาสตราจารยอ์าคนัตุกะหรอืศาสตราจารย์รบัเชญิ (Visiting 
professor) 

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

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

2.1 ศนูยวิ์จยัและฝึกอบรมภสิูงห์  

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

 
2.2 ศนูยค์วำมเป็นเลิศด้ำนส่ิงทอพื้นเมืองแพรวำกำฬสินธุ ์  
  เป็นหน่วยงานทีเ่กดิมาจากนโยบายของรฐับาลทีต่อ้งการแก้ไขปัญหาความยากจน

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

 
2.3 ห้องปฏิบติักำร 

มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์จดัให้มหี้องปฏบิตักิารเพื่อสนับสนุนการวจิยับูรณาการกับ
การส่งเสรมิการเรยีนรู้ (PLO) ของทุกหลกัสูตรทุกคณะเพื่อให้นักศกึษาเกดิผลลพัธ์การเรยีนรู้ 
(LO) ตามทีค่าดหวงั รายละเอยีดดงันี้ 

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

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

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

 
2.4 ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้ำข้อมูลสนับสนุนกำรวิจยัหรืองำนสร้ำงสรรค์หรือ

นวตักรรม 

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

 
ท่ี รำยกำร จ ำนวน

รำยกำร 
เล่ม 

1. หนังสือทัว่ไป (ภำษำไทย) 
  - หมวด 000 (คอมพวิเตอร,์สารสนเทศ,และความรู้
ทัว่ไป) 
  - หมวด 100 (ปรชัญา) 
  - หมวด 200 (ศาสนา) 
  - หมวด 300 (สงัคมศาสตร)์ 
  - หมวด 400 (ภาษา) 
  - หมวด 500 (วทิยาศาสตร)์ 
  - หมวด 600 (เทคโนโลย)ี 
  - หมวด 700 (ศลิปะและ นนัทนาการ)  
  - หมวด 800 (วรรณกรรม) 
  - หมวด 900 (ประวตัศิาสตร)์ 

20,080 
รำยกำร 

348 รายการ 
 

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

40,322 เล่ม
696 เล่ม 

 
1,508 เล่ม 
320 เล่ม

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

https://are.ksu.ac.th/
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2. หนงัสอืทัว่ไปภาษาองักฤษ 851 รายการ 1850 เล่ม 
3. เรื่องสัน้,นวนิยาย,หนงัสอืเยาวชน 877 รายการ 882 เล่ม 
4. วจิยั 183 รายการ 320 เล่ม 
5. วทิยานิพนธ์ 650 รายการ 1320 เล่ม 
6. หนงัสอือา้งองิ (ภาษาไทย) 290 รายการ 490 เล่ม 
7. หนงัสอือา้งองิ (ภาษาองักฤษ) 250 รายการ 380 เล่ม 
8. โครงงาน รายงานการวจิยั ปัญหาพเิศษ (ปรญิญา

ตร)ี 
166 รายการ 340 เล่ม 

9. วารสาร,นิตยสาร,สิง่พมิพต์่อเนื่องภาษาไทย 
(บอกรบั) 

18 รายการ - 

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

  - ACM Digital Library 
  - IEEE/IET Electronic Library (IEL) 
  - Web of Science 
  - ProQuest Dissertation & Theses Global 
  - SpringerLink – Journal 
  - American Chemical Society Journal (ACS) 
  - Emerald Management  
  - Academic Search Complete (ASC) 
  - EBSCO Discovery Service (EDS) Plus Full 
Text 
  - Computer & Applied Sciences Complete 
(CASC) 
  - ScienceDirect 

11 รายการ - 

13. 
 

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

2 รายการ - 

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

2 รายการ 
22 ชื่อเรื่อง 
20 ชื่อเรื่อง 

- 
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2.5 ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกหรือกำรรกัษำควำมปลอดภยัในกำรวิจยัหรือกำรผลิต
งำนสร้ำงสรรค์หรือนวตักรรม เช่น ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ ระบบรกัษำควำม
ปลอดภยัในห้องปฏิบติักำร 

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

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

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

2.6 กิจกรรมวิชำกำรท่ีส่งเสริมงำนวิจยัหรืองำนสร้ำงสรรคห์รือนวตักรรม เช่น กำร
จดัประชุมวิชำกำรหรือกำรร่วมจดัประชุมวิชำกำรหรือร่วมจดัแสดงผลงำนวิจยัหรืองำน
สร้ำงสรรคห์รือนวตักรรม 

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

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

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

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

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

 
5. มีกำรพฒันำสมรรถนะอำจำรย์และนักวิจยั มีกำรสร้ำงขวญัและก ำลงัใจตลอดจนยก
ย่องอำจำรยแ์ละนักวิจยัท่ีมีผลงำนวิจยัหรืองำนสร้ำงสรรคดี์เด่น 
 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย โดยมีการจัด
โครงการเพือ่พฒันาศกัยภาพและสมรรถนะของอาจารยแ์ละนกัวจิยัในดา้นต่างๆ ดงันี้ 

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

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

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

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

มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์มกีารสรา้งขวญัและก าลงัใจตลอดจนยกย่องอาจารยแ์ละนักวจิยั
ทีม่ผีลงานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรคด์เีด่น ดงันี้ 

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

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

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

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

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

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

ผลกำรประเมิน 
ปีท่ีแล้ว 

เป้ำหมำย คะแนนประเมินตนเอง 
บรรลุ

เป้ำหมำย 

(✓,✗) 

เป้ำหมำย 
ปีถดัไป 

5 คะแนน 
(6 ขอ้) 

4 คะแนน 
5 คะแนน 
(6 ขอ้) ✓ 6 ขอ้ 

 
รำยกำรหลกัฐำน 

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

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

มกส.2.1-2-3 ภาพถ่ายฟารม์ดา้นการเกษตร ณ ศูนยว์จิยัและฝึกอบรมภูสงิห์ 

มกส.2.1-2-4 โรงพยาบาลสตัว ์

มกส.2.1-2-5 หอ้งปฏบิตักิาร 

มกส.2.1-2-6 ส านกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

มกส.2.1-2-7 ภาพถ่ายศูนยค์อมพวิเตอร ์

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

มกส.2.1-2-9 ระบบสารสนเทศขอ้มลูอาจารย,์ นกัวจิยั และขอ้มลูโครงการวจิยั 

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

มกส.2.1-2-11 ระบบขอ้มลูสารสนเทศวจิยัและนวตักรรมแห่งชาต ิ

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

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

มกส.2.1-2-14 วารสารวชิาการแพรวากาฬสนิธุ์ 

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

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

มกส.2.1-5-1 
 

เอกสารโครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร “เพื่อพฒันาศกัยภาพนักวจิยัด้าน
จรยิธรรมวจิยั 
ในมนุษย”์ 

มกส.2.1-5-2 
 

เอกสารโครงการอบรมเชงิปฏบิตักิาร “เพือ่พฒันาศกัยภาพนกัวจิยัดา้น
จรยิธรรมวจิยัในการด าเนินการต่อสตัวท์างวทิยาศาสตร์" 

มกส.2.1-5-3 
 

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

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

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

มกส.2.1-6-2 
 

ค าสัง่สภามหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์ ที ่015/2560 เรื่องแต่งตัง้คณะกรรมการ
บรหิารจดัการทรพัยส์นิทางปัญญา 

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

 
ผู้รบัผิดชอบ 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


