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ตวับ่งช้ีท่ี 2.4  ผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์หรือนวัตกรรม ท่ีตอบสนอง
ยุทธศำสตร์ชำติ ยุทธศำสตร์จงัหวดักำฬสินธุ์  ยุทธศำสตร์วิจยั
ของมหำวิทยำลยักำฬสินธุ์ หรือควำมต้องกำรของสงัคมท่ีเกิด
จำกเครือข่ำยควำมร่วมมือระหว่ำงสถำบนัอุดมศึกษำกบัองคก์ร
ภำครฐัหรือองค์กรภำคเอกชนทัง้ในหรือต่ำงประเทศ (ตัวบ่งช้ี
ใหม)่ 

ชนิดของตวับ่งช้ี ผลลพัธ ์

กำรคิดรอบปี  ปีปฏทินิ 

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

เกณฑก์ำรประเมิน 
 คะแนนที่ได้ในระดบัมหาวทิยาลยัเป็นค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมนิ ผลงานวจิยั
หรอืงานสร้างสรรค์หรอืนวตักรรม ที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์จงัหวดักาฬสนิธุ์ 
ยุทธศาสตร์วจิยัของมหาวทิยาลัยกาฬสินธุ์  หรอืความต้องการของสงัคมที่เกิดจากเครือข่าย
ความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับองค์กรภาครฐัหรือองค์กรภาคเอกชนทัง้ในหรือ
ต่างประเทศของทุกคณะ และหน่วยงานวจิยัในมหาวทิยาลยั 

 

คะแนนทีไ่ด ้= 

 ผลรวมของคะแนนการประเมนิผลงานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรคห์รอื
นวตักรรม ทีต่อบสนองยุทธศาสตรช์าตฯิ 

 

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

ยุทธศาสตรจ์งัหวดักาฬสนิธุ์  ยุทธศาสตรว์จิยัของมหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์ หรอืความตอ้งการของ
สงัคมที่เกดิจากเครอืข่ายความร่วมมอืระหว่างสถาบนัอุดมศกึษากบัองค์กรภาครฐัหรอืองค์กร
ภาคเอกชนทัง้ในหรอืต่างประเทศ ทัง้ในระดบัคณะและมหาวทิยาลยั มรีายละเอยีดดงันี้ 

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

ระดบัมหำวิทยำลยั มจี านวน 2 โครงการ ดงันี้ 
1) โครงการวิจยัและพฒันาพื้นที่ทางวฒันธรรมทวารวดีเมืองฟ้าแดดสงยาง

กาฬสนิธุ ์ (มกส. 2.4-8) 
โครงการการวจิยัและพฒันาพื้นที่ทางวฒันธรรมทวารวดีเมอืงฟ้าแดดสงยาง

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

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

2) โครงกำรวิจยักำรพัฒนำระบบกำรจดักำรงำนวิจยัเพื่อพฒันำพื้นท่ีจงัหวดั
กำฬสินธุ ์(มกส. 2.4-7) 

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

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

ข้อ คณะ 
คะแนนผลงำนวิจยัหรืองำนสร้ำงสรรคห์รือ
นวตักรรมท่ีตอบสนองยุทธศำสตรช์ำติฯ 

1 คณะเทคโนโลยกีารเกษตร 5 

2 คณะบรหิารศาสตร ์ 5 

3 คณะวทิยาศาสตรฯ์ 5 

4 คณะวศิวกรรมศาสตรฯ์ 5 

5 คณะศลิปศาสตร ์ 5 

6 คณะศกึษาศาสตรฯ์ 5 

จ ำนวนคณะทัง้หมด 6 

ผลรวมคะแนนทุกคณะ 30 

คะแนนเฉล่ีย 5 
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ผลกำรประเมินตนเอง 

ผลกำรประเมิน 
ปีท่ีแล้ว 

เป้ำหมำย คะแนนประเมินตนเอง 

บรรลุ
เป้ำหมำย 

(✓,✗) 

เป้ำหมำย 
ปีถดัไป 

2.77 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน ✓ 5 คะแนน 

 
รำยกำรหลกัฐำน 

หมำยเลข รำยกำรหลกัฐำน 

มกส. 2.4-1 สรุปผลการด าเนินงานคณะเทคโนโลยกีารเกษตร 

มกส. 2.4-2 สรุปผลการด าเนินงานคณะบรหิารศาสตร ์

มกส. 2.4-3 สรุปผลการด าเนินงานคณะวทิยาศาสตรฯ์ 

มกส. 2.4-4 สรุปผลการด าเนินงานคณะวศิวกรรมศาสตรฯ์ 

มกส. 2.4-5 สรุปผลการด าเนินงานคณะศลิปศาสตร ์

มกส. 2.4-6 สรุปผลการด าเนินงานคณะศกึษาศาสตรฯ์ 

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

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

 
ผู้รบัผิดชอบ 

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

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

https://drive.google.com/file/d/1S9V6QhjMU200WIh9PT5wM-WqMqdxYBmb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vkEXuFx3TE8JFMkmMJ1ZLbKuuwpWOF8n/view?usp=sharing

