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ผลการประเมินตามตัวบ่งชี้
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
ตัวบ่งชี้ ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดทีพ่ บและนามาใช้ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้
2.1

ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ
คาอธิบายตัวบ่งชี้
สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพโดยมีแนวทางการดาเนินงานที่
เป็นระบบและมีกลไกส่งเสริมสนับสนุนครบถ้วนเพื่อให้สามารถดาเนินการได้ตามแผนที่กาหนดไว้ทั้งการสนับสนุนด้านการ
จัดหาแหล่งทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณของสถาบันให้กับบุคลากรส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะแก่อาจารย์และ
นักวิจัย การสนับสนุนทรัพยากรที่จาเป็นซึ่งรวมถึงทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรการเงิน เครื่องมืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องต่างๆ
ตลอดจนจัดระบบสร้างขวัญและกาลังใจแก่นักวิจัยอย่างเหมาะสมตลอดจนมีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของ
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 – 4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

ข้อค้นพบ/ผลการดาเนินงาน
ในปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มีการดาเนินการได้ 6 ข้อ ดังนี้
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (การประเมินตนเอง = ตน)
ตน ข้อ
เกณฑ์
ผลการดาเนินงาน
 1 มีระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มีการนาระบบ
เพื่อการบริหาร
สารสนเทศมาใช้ประโยชน์เพื่อการบริหารงานวิจัย ดังนี้
งานวิจัยที่สามารถ
นาไปใช้ประโยชน์ใน 1. ระบบ DRMS ในการติดตามงานวิจัย (2.1 - 1(1))
การบริหารงานวิจัย เมื่อนักวิจัยรายงานผลรายงานความก้าวหน้ารอบ
และงานสร้างสรรค์ 2 เดือน และ 6 เดือน ลงระบบแล้ว แก้ไขตามผู้ทรงให้
ข้อเสนอแนะ กลุ่มงานวิจยั จะดาเนินจะดาเนินการ
ตรวจสอบในระบบ DRMS พร้อมเสนอผู้บริหารอนุมตั ิ
เบิกจ่าย แต่ในกรณี ที่นักวิจัยยังไม่ได้ดาเนินการ
ผู้บริหารจะมีการทาบันทึกติดตามงานวิจัยต่อไป เช่น
บันทึก แนวปฏิบัติ การเบิกจ่าย และ การขยายเวลา
ทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ (2.1 - 1(2))
2. ระบบสารสนเทศที่มหาวิทยาลัยพัฒนาขึ้น เป็น
ระบบบริหารจัดการงานวิจัยที่ใช้รว่ มกันระหว่าง

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6 ข้อ

หลักฐาน
2.1 - 1(1) ระบบ DRMS
ในการติดตามงานวิจัย
2.1 - 1(2) บันทึก แนวปฏิบัติ
การเบิกจ่าย และ การขยาย
เวลาทุนวิจัย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏศรีสะเกษ
2.1 - 1(3) ระบบสารสนเทศที่
มหาวิทยาลัยพัฒนาขึ้น
2.1 - 1(4) ระบบบริหาร
จัดการงานวิจัยแห่งชาติ
(National Research
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ระดับคณะ กับมหาวิทยาลัย ซึ่งผูร้ ับผิดชอบทั้ง นักวิจัย Management System :
เจ้าหน้าที่ ผู้บริหาร จะมี USER และ PASSWORD
NRMS)
ในการบริหารจัดการข้อมูลของหน่วยงานของตนเองได้
(2.1 - 1(3)) ซึ่งระบบดังกล่าวสามารถบริหารจัดการ
ข้อมูลได้ ดังนี้
2.1 บันทึกข้อมูลโครงการวิจัยทีไ่ ด้รับทุนสนับสนุน
การวิจัย ลงในฐานข้อมูล
2.2 สืบค้นข้อมูลการวิจยั จากฐานข้อมูลงานวิจัย
ย้อนหลัง
2.3 สามารถเชื่อมโยงข้อมูลการทาวิจัยของ
บุคลากรเข้ากับฐานข้อมูล
2.4 ประมวลผลข้อมูลในฐานข้อมูลการวิจัยเพื่อให้
ได้สารสนเทศที่นาไปใช้ประโยชน์ในด้านการบริหาร
เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมการวิจยั ได้แก่
- จานวนเงินทุนสนับสนุนการวิจยั ที่ได้รับใน
ระดับสถาบัน จาแนกตามปีงบประมาณ
- ติดตามความก้าวหน้างานวิจัยของนักวิจัย
- ผู้บริหารสามารถเข้าไปดูข้อมูลการ
ดาเนินงานของนักวิจัย ความก้าวหน้างานวิจัยของ
นักวิจัย เพือ่ ดาเนินการติดตามได้ต่อไป
3. ระบบสารสนเทศการบริหารงานวิจัยจากภายนอก
คือ ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National
Research Management System : NRMS)
(2.1 - 1(4)) เข้ามาใช้สาหรับการจัดการการวิจัยในด้าน
ต่าง ๆ อาทิ
3.1 การยื่นข้อเสนอการวิจยั เพื่อขอรับทุน
สนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนต่าง ๆ
3.2 การสรุปสถิติการยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อ
ขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย ในหมวดงบประมาณ
แผ่นดินปกติ ประจาปีงบประมาณ
3.3 การจัดการลาดับความสาคัญของ
โครงการวิจัยเพื่อยื่นเสนอต่อแหล่งทุนเพื่อพิจารณา
3.4 การรายงานความก้าวหน้าของการดาเนินงาน
วิจัยผ่านระบบออนไลน์เพื่อให้แหล่งทุนได้รับทราบ
3.5 การติดตามความก้าวหน้าในการดาเนินการ
วิจัยของนักวิจัยได้ที่รับทุนสนับสนุนรายบุคคล
3.6 ตรวจสอบประวัติของนักวิจัยย้อนหลัง
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2

สนับสนุนพันธกิจ
ด้านการวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์อย่าง
น้อยในประเด็น
ต่อไปนี้

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษมีการสนับสนุนพันธกิจ
ด้านการวิจัย ในประเด็นต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

1. มีการจัดเตรียมห้องปฏิบัติการวิจัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ได้มีการจัดสรรพื้นที่
และอุปกรณ์เพื่อให้เป็นห้องปฏิบตั กิ าร หรือห้อง
- ห้องปฏิบัติการ ปฏิบัติงานสร้างสรรค์ เพื่อสนับสนุนงานวิจัยของ
วิจัยหรืองาน
อาจารย์ และนักศึกษา โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่
สร้างสรรค์ หรือ
1.1 ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และ
หน่วยวิจัยหรืองาน เทคโนโลยี ได้แก่ ห้องปฏิบัติการทางชีววิทยา เคมี
สร้างสรรค์หรือศูนย์ และฟิสิกส์ (2.1-2(1)) ห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์
เครื่องมือ หรือศูนย์ (2.1-2(2)) และห้องปฏิบตั ิการงานด้านอุตสาหกรรม
ให้คาปรึกษาและ
(2.1-2(3))
สนับสนุนการวิจัย
1.2 ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้แก่
ห้องปฏิบัติการสาธารณสุขชุมชน (2.1-2(4)) และห้อง
- ห้องสมุดหรือ อาคารห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การกีฬา (2.1-2(5))
แหล่งค้นคว้าข้อมูล
สนับสนุนการวิจัย 2. มีหน่วยวิจัยที่ทาหน้าที่ให้คาปรึกษา และ
หรืองานสร้างสรรค์ สนับสนุนการวิจัย
มีการจัดตั้งกลุ่มงานวิจยั และพัฒนา ภายใต้สานัก
- สิ่งอานวยความ ส่งเสริมและบริการวิชาการ ที่ทาหน้าที่ในจัดสรรทุน
สะดวกหรือการ
วิจัย จัดหาแหล่งทุนวิจัยจากภายนอกที่มีความ
รักษาความ
เหมาะสม ส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่ผลการวิจัยสู่
ปลอดภัยในการวิจัย ภายนอก ตลอดจนการกากับติดตามการดาเนินงาน
หรืองานสร้างสรรค์ วิจัย (2.1-2(6))
เช่นระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ระบบ 3. มีห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการ
รักษาความ
วิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ปลอดภัยใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มีหอ้ งสมุดที่มีศักยภาพ
ห้องปฏิบัติการวิจยั
และสามารถตอบสนองต่อความต้องการในการศึกษา
ค้นคว้าข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการพัฒนางานวิจัยแก่
- กิจกรรมวิชาการ บุคคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ที่ส่งเสริมงานวิจัย
(2.1-2(7)) ซึ่งมีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สาหรับ
หรืองานสร้างสรรค์ นักวิจัยที่เข้ามาลงระบบข้อมูล หรือศึกษาค้นคว้าข้อมูล
เช่น การจัดประชุม (2.1-2(8)) และวิทยาลัยกฎหมายและการปกครองมี
วิชาการการจัด
ศูนย์วิจัยเด็กและเยาวชน เพื่อปรึกษาหารือด้าน
แสดงงานสร้างสรรค์ งานวิจัย และสาหรับค้นคว้าเอกสารต่างๆ (2.1-2(9))
การจัดให้มี

2.1 - 2(1) ภาพถ่ายกิจกรรม
การเรียนการสอนใน
ห้องปฏิบัติการทางชีววิทยา
เคมี และฟิสิกส์
2.1 - 2(2) ห้องปฏิบัติการทาง
คอมพิวเตอร์
2.1 - 2(3) ภาพถ่าย
ห้องปฏิบัติการงานด้าน
อุตสาหกรรม
2.1 - 2(4) ภาพถ่ายกิจกรรม
การเรียนการสอน
ห้องปฏิบัติการสาธารณสุข
ชุมชน
2.1 - 2(5) ภาพถ่ายกิจกรรม
การเรียนการสอนอาคาร
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
การกีฬา
2.1 - 2(6) กลุ่มงานวิจัยและ
พัฒนา มีการประชาสัมพันธ์
ทุนวิจัยภายนอกของงบ
ปี 2562
2.1 - 2(7) ห้องสมุดและแหล่ง
ค้นคว้าข้อมูลเพื่อสนับสนุน
การวิจัย
2.1 - 2(8) มีห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์สาหรับนักวิจยั ที่
เข้ามาลงระบบข้อมูล หรือ
ศึกษาค้นคว้าข้อมูล
2.1 - 2(9) ศูนย์วิจัยเด็กและ
เยาวชน
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ศาสตราจารย์
อาคันตุกะหรือ
ศาสตราจารย์รับ
เชิญ (visiting
professor)

4. มีการจัดเตรียมสิ่งอานวยความสะดวกหรือการ
รักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
เช่นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศระบบรักษาความ
ปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะกษมีการจัดเตรียมระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ออานวยความสะดวกต่อ
การพัฒนาวิจัย ได้แก่
4.1 ระบบฐานข้อมูลงานวิจัยอิเล็กทรอนิกส์
(2.1-2(10))
4.2 ตลอดจนมีการจัดการเรื่องการรักษาความ
ปลอดภัยในการวิจัย เพื่อให้นักวิจยั เกิดความสะดวกใน
การทางาน และเกิดความปลอดภัยในการใช้
ห้องปฏิบัติการเพื่อการวิจัยโดยได้มีการวางแนวปฏิบัติ
ไว้อย่างชัดเจน และจัดทาเป็นคู่มอื เพื่อเผยแพร่ให้แก่
บุคคลกรภายในได้รับทราบอย่างทั่วถึง ได้แก่
- คู่มือความปลอดภัยในห้องปฏิบตั ิการทาง
วิทยาศาสตร์ (2.1-2(11))
- แนวทางการใช้ห้องปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร์ (2.1-2(12))
- แนวทางการใช้ห้องปฏิบัติการและอาคาร
ปฏิบัติการเทคโนโลยีบณ
ั ฑิต (2.1-2(13))
- คู่มือการใช้ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยี
สารสนเทศ (2.1-2(14))
- ระเบียบและแนวปฏิบตั ิการขอใช้บริการ
ห้องปฏิบัติการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (2.1-2(15))
- ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์กลุม่ งานวิจัย
และพัฒนา (2.1-2(16))
5. มีการจัดกิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์
5.1 มีการจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
“เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยแบบบูรณา
การ" ในวันที่ 8 มกราคม 2562 (2.1-2(17))
5.2 มีการจัดโครงการอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่
(ลูกไก่) รุ่นที่ 7” ในวันที่ 25-29 มีนาคม 2562
(2.1-2(18))

2.1 - 2(10)
http://lib.sskru.ac.th/web
/คลังเก็บ/category/
ฐานข้อมูลออนไลน์
2.1 - 2(11) คู่มือความ
ปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ
ทางวิทยาศาสตร์
2.1 - 2(12) แนวทางการใช้
ห้องปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร์
2.1 - 2(13) แนวทางการใช้
ห้องปฏิบัติการและอาคาร
ปฏิบัติการเทคโนโลยีบณ
ั ฑิต
2.1 - 2(14) คู่มือการใช้
ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยี
สารสนเทศ
2.1 - 2(15) ระเบียบและแนว
ปฏิบัติการขอใช้บริการ
ห้องปฏิบัติการทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ
2.1 - 2(16) ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ กลุ่มงานวิจัย
และพัฒนา
2.1 - 2(17) สรุปโครงการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
"เทคนิคการเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน
ภายนอก"
2.1 - 2(18) โครงการอบรม
“สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่)
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5.3 มีการจัดโครงการอบรม“การตีพิมพ์บทความ
วิจัยระดับนานาชาติ” ในวันที่ 22-23 พฤษภาคม
2562 (2.1-2(19))
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จัดสรรงบประมาณ
ของสถาบัน เพื่อ
เป็นทุนวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์
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จัดสรรงบประมาณ
เพื่อสนับสนุนการ
เผยแพร่ผลงานวิจยั
หรืองานสร้างสรรค์
ในการประชุม
วิชาการหรือการ
ตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติหรือ
นานาชาติ และมี
การเผยแพร่
ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ในการ
ประชุมวิชาการหรือ
การตีพิมพ์ใน
วารสารระดับชาติ
หรือนานาชาติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มีการจัดสรร
งบประมาณของสถาบันเพื่อเป็นทุนสนับสนุนการวิจัย
ในปีงบประมาณ 2562 มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อ
สนับสนุนการวิจัยในระดับคณะ และ สถาบัน รวมเป็น
เงินสนับสนุนจานวน 2,085,000 บาท โดย
มหาวิทยาลัยมีการจัดทาแผนปฏิบตั ิการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 (2.1-3(1))
ในปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อการสนับสนุนการเผยแพร่
ผลงานวิจัย ในการประชุมทางวิชาการหรือการตีพิมพ์
ในวารสารระดับชาติ หรือนานาชาติ โดยมีแนวทางใน
การจัดสรรงบประมาณเพื่อการสนับสนุนใน 2 ระดับ
ดังต่อไปนี้
1. การส่งเสริมในระดับสถาบัน
1.1 มหาวิทยาลัยมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อ
สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย โดยมีการสนับสนุน
จัดงานโครงการประชุมวิชาการ และนาเสนอผลงาน
ระดับชาติ และนานาชาติ "ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5" โดยมี
หนังสือสนับสนุนจัดงานโครงการประชุมวิชาการและ
นาเสนอผลงานระดับชาติและนานาชาติ "ราชภัฏวิจัย
ครั้งที่ 5" (2.1-4(1)) โดยมีเงินสนับสนุน 200,000 บาท
ตามหนังสือใบเสร็จรับเงินสนับสนุนจัดงานโครงการ
(2.1-4(2)) ซึ่งมีนักวิจัยไปเข้าร่วมนาเสนอผลงาน
จานวน 8 คน ตามคาสั่งไปราชการของมหาวิทยาลัย
(2.1-4(3))
1.2 มีการก่อตั้งกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ศรีสะเกษ และมีการออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ศรีสะเกษว่าด้วยกองทุนวิจัย พ.ศ. 2561 โดยรูปแบบ
ของคณะกรรมการฯ (2.1-4(4)) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
เผยแพร่ผลงานวิจยั ให้แพร่หลายทัง้ ในระดับชาติ และ

รุ่นที่ 7” ในวันที่ 25-29
มีนาคม 2562
2.1 - 2(19) โครงการอบรม
“การตีพิมพ์บทความวิจยั
ระดับนานาชาติ” ในวันที่ 2223 พฤษภาคม 2562
2.1 - 3(1) แผนปฏิบัติการ
ประจาปีงบประมาณ 2562

2.1 - 4(1) หนังสือสนับสนุน
จัดงานโครงการประชุม
วิชาการและนาเสนอผลงาน
ระดับชาติและนานาชาติ
"ราชภัฏวิจัยครั้งที่ 5"
2.1 - 4(2) ใบเสร็จรับเงิน
สนับสนุนจัดงานโครงการ
2.1 - 4(3) คาสั่งไปราชการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
2.1 - 4(4) คาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารกองทุน
วิจัย
2.1 - 4(5) ระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ว่าด้วย การจัดการทรัพสิน
ทางปัญญา พ.ศ. 2553
2.1 - 4(6) การประชุม
คณะกรรมการบริหารกองทุน
เพื่อสนับสนุนการตีพิมพ์และ
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นานาชาติ รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้ความช่วยเหลือ
ในการขอรับสิทธิบัตรและทรัพย์สนิ ทางปัญญาอื่น ๆ
ที่เกิดจากงานวิจัยของบุคลากร (2.1-4(5)) โดยมีการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน เพื่อสนับสนุน
การตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิจยั ครั้งที่ 2/2562
วันที่ 31 มกราคม 2562 (2.1-4(6))
1.3 มหาวิทยาลัยมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อ
เผยแพร่งานวิจยั สาหรับงานวิจัยทีไ่ ด้รับทุนสนับสนุน
โดยมีการจัดสรรเงินไว้ในหมวดการเผยแพร่ผลงานวิจัย
ตามงบประมาณที่จัดสรรเพื่อสนับสนุนการวิจัย
ซึ่งนักวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณ
แผ่นดินประจาปีสามารถใช้งานที่ถูกจัดสรรนี้สาหรับ
การเผยแพร่ผลการวิจัย โดยมีการระบุอัตราการ
จ่ายเงินเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลการวิจัยไว้ใน
ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องหลักเกณฑ์การจ่าย
ค่าตอบแทนเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย (2.1-4(7))
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2. การส่งเสริมในระดับคณะ
คณะแต่ละคณะ มีจัดทาแผนปฏิบตั ิการจากเงินรายได้
วิจัย ประจาปีงบประมาณ 2562 (2.1-4(8)) โดยมา
จัดสรรงบประมาณเพื่อการสนับสนุนบุคคลากรในการ
เผยแพร่ผลงานวิจยั การประชุมทางวิชาการหรือการ
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ หรือนานาชาติ โดยมี
จุดประสงค์เพื่อใช้สาหรับการดาเนินการสนับสนุนการ
เผยแพร่ผลงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสาร
ในปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ได้มีพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ให้มศี ักยภาพในด้านการ
วิจัยให้สูงขึ้น โดยการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้าน
การวิจัยอย่างหลากหลาย อาทิ

มีการพัฒนา
สมรรถนะอาจารย์
และนักวิจัย มีการ
สร้างขวัญและ
กาลังใจตลอดจนยก
ย่องอาจารย์และ
1. มีการจัดโครงการฝึกอบรม“สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่”
นักวิจัยที่มี
(ลูกไก่) รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 25-29 มีนาคม 2562
ผลงานวิจัยและงาน (2.1-5(1))
สร้างสรรค์ดีเด่น
2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเขียน
ข้อเสนอโครงการวิจัยแบบบูรณาการ” ในวันที่
8 มกราคม 2562 (2.1-5(2))

เผยแพร่ผลงานวิจยั ครั้งที่
2/2562 วันที่ 31 มกราคม
2562
2.1 - 4(7) ประกาศ
มหาวิทยาลัยเรื่องหลักเกณฑ์
การจ่ายค่าตอบแทนเพื่อ
เผยแพร่ผลงานวิจยั
2.1 - 4(8) แผนปฏิบัติการ
จากเงินรายได้วิจัย ประจาปี
งบประมาณ 2562

2.1 - 5(1) จัดโครงการ
ฝึกอบรม“สร้างนักวิจัยรุ่น
ใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 7 ระหว่าง
วันที่ 25-29 มีนาคม 2562
2.1 - 5(2) สรุปรายงาน
ประเมินผลโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ “เทคนิคการเขียน
ข้อเสนอโครงการวิจัยแบบ
บูรณาการ” 8 มกราคม 2562
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3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การตีพิมพ์บทความ
วิจัยระดับนานาชาติ” ในวันที่ 22-23 พฤษภาคม
2562 (2.1-5(3))
4. มีการสร้างขวัญและกาลังใจตลอดจนยกย่อง
อาจารย์และนักวิจัยที่มผี ลงานวิจยั ดีเด่น อาทิ กลุม่
งานวิจัยและพัฒนา ประชาสัมพันธ์ยกย่องนักวิจัยที่ได้
รางวัลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติดีเด่น “ราชภัฏ
วิจัย ครั้งที่ 5” โดยมี ผศ.ดร.พัชรา ปราชญ์เวทย์ ได้รับ
รางวัลนักวิจัยดีเด่น (2.1-5(4))
5. กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะ
เกษ เข้าร่วมจัดนิทรรศการ มหกรรมงานวิจัยส่วน
ภูมิภาคประจาปี 2562 (Regional Research Expo
2019)“งานวิจัยสร้างสรรค์สู่เชิงพาณิชย์”ระหว่างวันที่
26 - 28 กุมภาพันธ์ และ 1 มีนาคม พ.ศ. 2562 ณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรี ัมย์ จังหวัดบุรีรมั ย์ ครั้งนี้
นาเสนอในหัวข้อ “ผ้าไหมเก็บย้อมมะเกลือ” มรดก
แห่งภูมิปัญญาเอกลักษณ์ของจังหวัดศรีสะเกษ ถือว่า
เป็นการเผยแพร่ผลงานวิจยั จากพืน้ ที่เพื่อพัฒนาต่อ
ยอดเชิงพาณิชย์ ผลงานวิจัยของ อ.ธีรพงษ์ สงผัด ทั้งนี้
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นิทรรศการ
ผลงานวิจัย (2.1-5(5))
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มีระบบและกลไก
เพื่อช่วยในการ
คุ้มครองสิทธิ์ของ
งานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่นาไปใช้
ประโยชน์และ
ดาเนินการตาม
ระบบที่กาหนด

6. มีการจัดทาประกาศ เรื่อง เกณฑ์การยกย่อง
เชิดชูเกียรติ นักวิจัยดีเด่น (2.1-5(6))
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษมีระบบและกลไกเพื่อ
ช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยที่นาไปใช้
ประโยชน์ ดังนี้
1. ออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ว่าด้วย
การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. 2553 (2.1-6(1))
เพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติในการคุม้ ครอง
สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดจนงานวิจัยต่าง ๆ ที่
ถูกพัฒนาขึ้นในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
2. ออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เรื่อง
แนวปฏิบัติในการคุม้ ครองสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับ

2.1 - 5(3) โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ “การตีพิมพ์
บทความวิจัยระดับ
นานาชาติ” ในวันที่ 22-23
พฤษภาคม 2562
2.1 - 5(4) กลุ่มงานวิจัยและ
พัฒนาประชาสัมพันธ์ยกย่อง
ชมเชยนักวิจัยที่ได้รับรางวัล
งานวิจัยระดับชาติและ
นานาชาติ ดีเด่น "ราชภัฏวิจัย
ครั้งที่ 5"
2.1 - 5(5) กลุ่มงานวิจัยและ
พัฒนา ประชาสัมพันธ์ ยกย่อง
ชมเชย ผลงานวิจัยทีไ่ ด้รบั
รางวัลรองชนะเลิศ มหกรรม
งานวิจัยส่วนภูมภิ าคประจาปี
2562
2.1 - 5(6) ประกาศ เรื่อง
เกณฑ์การยกย่องเชิดชูเกียรติ
นักวิจัยดีเด่น

2.1 - 6(1) ระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ว่าด้วย การจัดการทรัพย์สิน
ทางปัญญา พ.ศ. 2553
2.1 - 6(2) ประกาศ
มหาวิทยาลัย เรื่องแนวปฏิบัติ
ในการคุ้มครองสิทธิ์และรักษา
สิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับ
งานวิจัย
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งานวิจัย (2.1-6(2)) เพื่อผลักดันให้มีการนาผลงานที่ได้
จากการวิจัยในเชิงวิชาการออกใช้ประโยชน์ในเชิง
พาณิชย์มากขึ้นสร้างสรรค์ผลงานการประดิษฐ์หรือ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อันอาจนาไปเป็นประโยชน์
ในเชิงพาณิชย์ได้
3. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการทรัพย์สินทาง
ปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ (2.1-6(3)) เพื่อ
ทาหน้าที่ พิจารณา ให้ความเห็น กากับติดตาม และ
ดาเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบที่กาหนดไว้ โดย
อาจารย์หรือนักวิจัยที่ต้องการร้องขอการคุ้มครองสิทธิ์
ในงานวิจัยสามารถดาเนินการตามขั้นตอนตาม
แผนภาพขั้นตอนการดาเนินงานตามระบบที่กาหนดใน
กรณีที่ต้องการร้องขอความคุ้มครอง (2.1-6(4)) โดยมี
ขึ้นตอนในการดาเนินงานเพื่อคุม้ ครองสิทธิ์ ดังต่อไปนี้
3.1 เจ้าของผลงานวิจัยชิ้นที่ถูกละเมิดสิทธ์
ดาเนินการยื่นคาร้องมาที่งานวิจัยและพัฒนา พร้อม
แนบเอกสารหลักฐานที่แสดงว่าตนเองเป็นเจ้าของ
ผลงานที่ถูกละเมิดสิทธิ์ ตลอดจนหลักฐานที่บ่งชี้ถึงการ
ละเมิดสิทธ์ในงานวิจัยของตนเอง หรือเอกสารอื่น ๆ
ประกอบเพื่อความชัดเจน
3.2 งานวิจัยและพัฒนาเป็นผูร้ ับเรือ่ งร้องเรียน
จากเจ้าของผลงาน ทาการพิจารณาตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงเบื้องต้น และตรวจสอบความสมบูรณ์ของ
เรื่องร้องเรียน (2.1-6(5))
3.3 ดาเนินการจัดประชุมคณะกรรมการจัดการ
ทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาเรือ่ งการละเมิดสิทธ์
ของงานวิจัยที่ได้มีการร้องเรียน
3.4 นาเสนอแนวทางในการจัดการปัญหาด้านการ
ละเมิดสิทธ์ และมติของที่ประชุมคณะกรรมการฯ ต่อ
อธิการบดีเพื่อสังการตามอานาจของอธิการบดี
3.5 ในกรณีที่ต้องการฟ้องร้องหรือดาเนินการเอา
ผิดทางคดีความให้นิติกรของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะ
เกษเป็นผู้ดาเนินการ
4. มีการออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ว่าด้วย กองทุนวิจัย ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมเรื่องการ

2.1 - 6(3) คาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการการจัดการ
ทรัพย์สินทางปัญญา
2.1 - 6(4) แผนภาพขั้นตอน
การดาเนินงานตามระบบและ
กลไกคุ้มครองสิทธิ์และรักษา
สิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับ
การวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ศรีสะเกษ
2.1 - 6(5) แบบคาร้องเรียก
การละเมิดลิขสิทธิ์ / ทรัพย์สิน
ทางปัญญา
2.1 - 6(6) ระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ว่าด้วย กองทุน พ.ศ. 2560
2.1 - 6(7) บันทึกข้อตกลง
ร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
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คุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยที่เกิดจากการให้ทุนสนับสนุน
จากกองทุนวิจัย อาทิ ผลงาน ลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตร
รวมทั้งทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ซึ่งเกิดขึ้นจาก
งานวิจัย ตามระเบียบนี้ ให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของ
มหาวิทยาลัย เว้นแต่มีข้อตกลงไว้เป็นอย่างอื่นแต่ผู้วิจัย
มีสิทธิตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิจัยเพื่อประโยชน์
ในทางวิชาการได้ การตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิจัย
อันเป็นผลงานทีไ่ ด้รับการสนับสนุนจากเงินกองทุนวิจัย
และต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
(2.1-6(6)) โดยในปีการศึกษา 2561 ยังไม่พบว่ามีการ
ร้องเรียนเรื่องการละเมิดสิทธิ์ต่องานวิจัยที่นาไปใช้
ประโยชน์ และยังไม่มีการร้องขอการคุ้มครองสิทธิ์แต่
อย่างใด
5. มีการแสวงหาเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อช่วยสาหรับ
การคุ้มครองสิทธิ์ให้แก่ผลงานวิจยั ที่ผลิตหรือ
สร้างสรรค์โดยอาจารย์หรือนักวิจยั ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏศรีสะเกษ คือ เมื่อวันที่ 21 กันยายน พ.ศ.
2560 ได้ทาความร่วมมือทางวิชาการกับจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยในการตรวจสอบการลอกเลียนงาน
วรรณกรรม ระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย
ศาตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ ตาแหน่ง
อธิการบดี กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ โดย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สหัสา พลนิล ตาแหน่งรักษา
ราชการแทนอธิการบดี ระยะเวลาของความร่วมมือมี
ผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ทาบันทึกข้อตกลงฉบับนี้เป็นต้น
ไปจนถึงวันที่ 26 มีนาคม 2565 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ป้องกันการลอกเลียนงานวรรณกรรมของบุคคลอื่น
และอนุญาตให้มสี ิทธิ์ใช้และเข้าถึงฐานข้อมูลต่าง ๆ
เช่น วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ รายงานวิจัย ฯลฯ เป็นต้น
(2.1-6(7))

ผลการประเมิน
เป้าหมาย
6 ข้อ

ผลการดาเนินงาน
SAR
คณะกรรมการ
6 ข้อ
........ข้อ

คะแนน
SAR
คณะกรรมการ
5 คะแนน
………คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย
(= บรรลุ ,  = ไม่บรรลุ)


