
               รายงานผลการปฏิบัติราชการฯ ก.พ.ร. รอบ  12  เดือน ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 สถาบันวิจัยและพัฒนา 

                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)          (.....)   รอบ  6  เดือน 
                    (.....)   รอบ  9  เดือน 

                                                                                                                                        ()  รอบ  12  เดือน 

ตัวชี้วัดที่ 4.2  :  มาตรฐานดานงานวิจัยและงานสรางสรรค 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  ผศ. ดร.นุชลี  อุปภัย 
            (รองอธิการบดีดานวิจัยและบริการวิชาการ) 

ผูจัดเก็บขอมูล :   ผศ.จุฑา       พีรพัชระ 
                      (ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา) 

โทรศัพท :  0-2282-5419 โทรศัพท :   0-2282-9009 ตอ 6094 

ขอมูลผลการดาํเนินงาน :   
1. อาจารยประจํา(ไมนับรวมผูลาศึกษาตอ) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553 จํานวน 522.5 คน 
2. การตีพิมพ-เผยแพร ผลงานวิจัย งานสรางสรรค ระดับชาติ/นานาชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553 

จํานวน 71 เรื่อง 
3. การนําผลงานวิจัย งานสรางสรรคไปใชประโยชน ระดับชาติ/นานาชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553 

จํานวน 72 เรื่อง 
4. ผลงานวิชาการท่ีไดรับหนังสือรับรองการแจงขอมูลลิขสิทธิ์และ/หรือไดรับรองคุณภาพจากหนวยงานท่ี

เช่ือถือได  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553 จํานวน 48 ผลงาน 
 
 

เกณฑการใหคะแนน : 
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- 1 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังน้ี 

 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1  (Wi x SMi) = 1 
2  (Wi x SMi) = 2 
3  (Wi x SMi) = 3 
4  (Wi x SMi) = 4 
5  (Wi x SMi) = 5 

 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน 
ป 53 

คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน    
ถวงน้ําหนัก 

มาตรฐานดานงานวิจัยและงานสรางสรรค 10    
 



               รายงานผลการปฏิบัติราชการฯ ก.พ.ร. รอบ  12  เดือน ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 สถาบันวิจัยและพัฒนา 

                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)          (.....)   รอบ  6  เดือน 
                    (.....)   รอบ  9  เดือน 

                                                                                                                                        ()  รอบ  12  เดือน 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ:  
1. มหาวิทยาลัยใหการสนับสนุนอาจารย นักวจิัย ในการตีพิมพ เผยแพร บทความวิจัย บทความวิชาการ ใน

ระดับชาติ และ ระดับนานาชาติ โดยการประชาสัมพันธแหลงตีพิมพ เผยแพรใหอาจารย นกัวิจัย ทราบ  ใน
ชองทางตางๆ 

2. มหาวิทยาลัยใหการสนับสนุนอาจารย นักวจิัย ในการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนอยางตอเนื่อง 
3. มหาวิทยาลัยใหการสนับสนุนอาจารย นักวจิัย ในการทําผลงานวิชาการและการแจงขอมูลลิขสิทธ์ิ 
4. สํารวจขอมูล รวบรวมหลักฐานการตีพิมพ เผยแพรผลงานวิจยั  งานสรางสรรค  การนําผลงานวิจัยไปใช

ประโยชน ในระดับชาติ และ ระดับนานาชาติ ผลงานวิชาการท่ีไดรับรองคุณภาพ และผลงานท่ีไดรับรอง
ลิขสิทธิ์ ของอาจารย นักวิจยั จากทุกคณะ 

5. รวบรวมขอมูลฯ วิเคราะห และ สรุปผล เพ่ือรายงานผลการดําเนินงานใหมหาวิทยาลัยทราบ 
 

   ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  มหาวิทยาลัยมีหนวยงานหลักในการดูแลรับผิดและใหคําแนะนําในการตีพิมพ- 
   เผยแพร ผลงาน บทความวิจัย บทความวิชาการ  การนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน หรือการแจงขอมูลลิขสิทธิ์ 

 
 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :  
1. นักวิจัยบางคนยังขาดความรู ความเขาใจ ในการเขียนบทความ รวมท้ังยังมีบางสวนท่ีขาดความม่ันในการเขียน

บทความเพ่ือตีพิมพ-เผยแพร ในระดับนานาชาติ 
2. อาจารยนักวิจัยยังไมใหความสําคัญกับการนําผลงานวิจยั งานสรางสรรคไปใชประโยชนเทาท่ีควร 
3. อาจารย นักวจิัย ยังขาดความรู ความเขา ในการทําผลงานวิชาการ และ ข้ันตอนการจดแจงขอมูลลิขสิทธิ์ 

 
หลักฐานอางอิง :   
ก.พ.ร. วจ.01 รายช่ืออาจารยประจํา 
ก.พ.ร. วจ. 03 แบบสรุปผลงานวิจยัหรอืงานสรางสรรคท่ีไดรบัการตีพิมพ เผยแพรในระดับชาติหรอืระดับนานาชาติ  
ก.พ.ร. วจ.04 แบบสรุปงานวิจยัหรืองานสรางสรรคท่ีมีการนําไปใชประโยชนในระดับชาติหรอืระดับนานาชาติ 
ก.พ.ร. วจ. 05 แบบสรุปผลงานวิชาการท่ีไดรับหนังสือรับรองการแจงขอมูลลิขสิทธ์ิและ/หรือไดรับรองคุณภาพจาก
หนวยงานท่ีเช่ือถือได 

 
 
 
 



               รายงานผลการปฏิบัติราชการฯ ก.พ.ร. รอบ  12  เดือน ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 สถาบันวิจัยและพัฒนา 

                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)          (.....)   รอบ  6  เดือน 
                    (.....)   รอบ  9  เดือน 
                                                                                                                                              ()   รอบ  12  เดือน 

ตัวชี้วัดที่ 4.2.1 :  รอยละของงานวิจัย หรืองานสรางสรรคท่ีตีพิมพ เผยแพร ในระดับชาติ 
               หรือระดับนานาชาติ ตออาจารยประจําและ/หรอืนักวจิัยประจํา 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  ผศ.ดร.นุชลี  อุปภัย 
                   (รองอธิการบดีดานวิจัยและบริการวิชาการ) 

ผูจัดเก็บขอมูล :   ผศ.จุฑา       พีรพัชระ 
                      (ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา) 

โทรศัพท :  0-2280-7918 โทรศัพท :   0-2282-9009 ตอ 6094 

ขอมูลผลการดาํเนินงาน :  ขอมูลผลการดําเนนิงาน :   
ในปงบประมาณ พ.ศ.2553 รอบ 12 เดือน มหาวิทยาลัยมีอาจารยประจํา(ไมนับรวมผูลาศึกษาตอ) จํานวน 522.5 คน และมี
จํานวนผลงานวจิัย/งานสรางสรรค ท่ีไดรับการตีพิมพ-เผยแพร ในระดับชาติ/นานาชาติ จํานวน 71 ผลงาน 
 

 
 

สูตรการคํานวณ : 
 
 
 
 
 

 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด 
ผลการดําเนินงาน 

2551 2552 2553 
1. จํานวนงานวิจัย หรืองานสรางสรรค ที่ตีพิมพ เผย
แพร ในระดับชาติและ/หรือระดับนานาชาติ  
(โดยไมนับซ้ํา) 

เรื่อง 128 67 79 

2. จํานวนอาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจํา 
(ไมนับรวมผูลาศึกษาตอ) 

คน 527 514 522.5 

3. รอยละของงานวิจัย หรืองานสรางสรรคท่ีตีพิมพ 
เผยแพร ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ตอ
อาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจํา 

รอยละ 24.2884 13.0350 15.1196 

 

(จํานวนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคของอาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจําที่ไดรับการตีพิมพ 
 เผยแพร ในระดับชาติและ/หรือระดับนานาชาติในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยไมนับซ้ํา) 

                  X  100 
 (จํานวนอาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจําในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยไมนับรวมผูลาศึกษาตอ) 



               รายงานผลการปฏิบัติราชการฯ ก.พ.ร. รอบ  12  เดือน ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 สถาบันวิจัยและพัฒนา 

                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)          (.....)   รอบ  6  เดือน 
                    (.....)   รอบ  9  เดือน 
                                                                                                                                              ()   รอบ  12  เดือน 

เกณฑการใหคะแนน : 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

5 6 7 10 30 
 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน 
ป 53 

คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน    
ถวงน้ําหนัก 

รอยละของงานวิจัย หรืองานสรางสรรค
ท่ีตีพิมพ เผยแพร ในระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติ ตออาจารยประจําและ/
หรือนักวิจัยประจํา 

4 15.1196 4.2559 0.1702 

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ:  

1.    มหาวิทยาลัยใหการสนับสนุนอาจารย นกัวิจัย ในการตีพิมพ เผยแพร ผลงานวิจยั และงานสรางสรรคในระดับชาติ 
และ ระดับนานาชาติ โดยการประชาสัมพันธแหลงตีพิมพ เผยแพรในชองทางตาง ๆ ใหอาจารย นักวิจยั ทราบ   

2.    การดําเนินงาน 
2.1  สํารวจขอมูล รวบรวมขอมูล  หลักฐานการตีพิมพ เผยแพรผลงานวิจัย  งานสรางสรรค ในระดับชาติ และ ระดับ
นานาชาติของอาจารย นักวิจัย จากทุกหนวยงาน 

2.2  รวบรวมขอมูล วิเคราะห และ สรุปผล เพ่ือรายงานผลการดําเนินงานใหมหาวิทยาลัยทราบ 
 
      ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   

1. มหาวิทยาลัยมีนโยบายใหการสนับสนุนการทํางานวิจัยควบคูกับการสอนและสนับสนุนใหนักวิจัยไดมีการ
เผยแพรผลงานวิจัย  งานสรางสรรค โดยการประชาสัมพันธแหลงตีพิมพ เผยแพร ใหหนวยงานภายในทราบ
อยางตอเน่ือง  

2. มหาวิทยาลัยมีหนวยงานหลักในการดูแลรับผิดชอบและใหคําแนะนําในการตีพิมพ-เผยแพร ผลงานวิจัย และงาน
สรางสรรค 

3. มหาวิทยาลัยมีการจัดทําวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร เพื่อเปนแหลงตีพิมพ เผยแพร  

มีการจัดทําประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง หลักเกณฑการใหเงินอุดหนุนบุคลากรเพื่อ
ไปเสนอผลงานทางวิชาการ ระดับนานาชาติ พ.ศ. 2551 เพื่อสนับสนุนในการเผยแพรผลงานวิจัยระดับนานาชาติ 

4.   มหาวิทยาลัยโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา  ดําเนินโครงการจัดนิทรรศการเพ่ือเผยแพรผลงานวิจัยและงาน  
      สรางสรรคในระดับชาติ  และระดับนานาชาติอนางตอเนื่อง 



               รายงานผลการปฏิบัติราชการฯ ก.พ.ร. รอบ  12  เดือน ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 สถาบันวิจัยและพัฒนา 

                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)          (.....)   รอบ  6  เดือน 
                    (.....)   รอบ  9  เดือน 
                                                                                                                                              ()   รอบ  12  เดือน 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :  
1. นักวิจัยไมเห็น/ไมใหความสําคัญในการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรค 
2. คุณภาพของผลงานวิจัยยงัไมไดมาตรฐาน 
3. บุคลากรยังขาดความม่ันใจในการเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการ 

 
หลักฐานอางอิง :   

- แบบ ก.พ.ร. วจ. 03   รอยละของงานวิจยัหรอืงานสรางสรรคท่ีตีพิมพ เผยแพรในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 
ตออาจารยประจาํและ / หรอืนกัวจิัยประจํา ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



               รายงานผลการปฏิบัติราชการฯ ก.พ.ร. รอบ  12  เดือน ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 สถาบันวิจัยและพัฒนา 

                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)          (.....)   รอบ  6  เดือน 
                    (.....)   รอบ  9  เดือน 
                                                                                                                                              ()   รอบ  12  เดือน 

ตัวชี้วัดที่ 4.2.2 :  รอยละของงานวิจัย หรืองานสรางสรรคท่ีนํามาใชอันกอใหเกิดประโยชนอยางชัดเจน  
                            ตออาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจํา 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  ผศ.ดร.นุชลี  อุปภัย 

               (รองอธิการบดีดานวิจัยและบริการวิชาการ) 
ผูจัดเก็บขอมูล :   ผศ.จุฑา       พีรพัชระ 
                       (ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา) 

โทรศัพท :  0-2280-7918 โทรศัพท :   0-2282-9009 ตอ 6094 

ขอมูลผลการดาํเนินงาน :  ในปงบประมาณ พ.ศ.2553 รอบ 12 เดือน มหาวิทยาลัยมีอาจารยประจํา(ไมนับรวมผูลาศึกษาตอ)    
 จํานวน 522.5 คน และมีจํานวนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนํามาใชอันกอใหเกิดประโยชนอยางชัดเจน จํานวน 72 ผลงาน 
 
 

สูตรการคํานวณ : 
 
 
 
 

 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 

2551 2552 2553 
1. จํานวนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนํามาใชอัน
กอใหเกิดประโยชนอยางชัดเจน (โดยไมนับซํ้า) 

ผลงาน - 55 72 

2. จํานวนอาจารยประจําและ/หรืนักวิจัยประจํา 
(โดยไมนับรวมผูลาศึกษาตอ) 

คน 527 514 522.5 

3.  รอยละของงานวิจัย  หรืองานสรางสรรค ท่ี
นํามาใชอันกอใหเกิดประโยชนอยางชัดเจน ตอ
อาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจํา 

รอยละ - 10.7003 13.779 

(จํานวนงานวิจยัหรืองานสรางสรรคท่ีนํามาใชอันกอใหเกิดประโยชนอยางชัดเจน 
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553  โดยไมนับซํ้า) 

                                                                                                                                    X 100 
 (จํานวนอาจารยประจําและ/หรืนักวิจยัประจําในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

โดยไมนับรวมผูลาศึกษาตอ) 



               รายงานผลการปฏิบัติราชการฯ ก.พ.ร. รอบ  12  เดือน ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 สถาบันวิจัยและพัฒนา 

                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)          (.....)   รอบ  6  เดือน 
                    (.....)   รอบ  9  เดือน 
                                                                                                                                              ()   รอบ  12  เดือน 

เกณฑการใหคะแนน : 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

4 7 10 15 20 
 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน 
ป 53 

คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน    
ถวงน้ําหนัก 

รอยละของงานวิจัย หรืองานสรางสรรค
ท่ีนํามาใชอันกอใหเกิดประโยชนอยาง
ชัดเจน  ตออาจารยประจําและ /หรือ
นักวิจัยประจํา 

3 13.779 3.7558 0.1126 

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ: 

1.    มหาวิทยาลัยใหการสนับสนุนอาจารย นกัวิจัย ในการนําผลงานวิจัยหรอืงานสรางสรรคไปใชประโยชน 
2.    การดําเนินงาน 

2.1  สํารวจขอมูล รวบรวมหลักฐานการนําผลงานวิจัยหรอืงานสรางสรรคไปใชประโยชน  
2.2  รวบรวมขอมูล วิเคราะห และ สรุปผล เพ่ือรายงานผลการดําเนินงานใหมหาวิทยาลัยทราบ 
 

      ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  
1.  มหาวิทยาลัยมีนโยบายสนับสนุนใหอาจารยทํางานวิจัยควบคูกับการสอน และมุงเนนใหมีการนําผลงานวิจัยท่ีได
ไปใชประโยชนในทุกดาน 
2.  มหาวิทยาลัยมีหนวยงานหลักในการดูแลรับผิดและใหคําแนะนําในการนําผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใช
ประโยชน 
3.  มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัยท่ีสามารถใชประโยชนท้ังในเชิงวิชาการ  เชิงสาธารณะ  และเชิงพาณิชย 
 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :   

1. นักวิจัยไมเห็น/ไมใหความสําคัญของการนําผลงานวิจยัหรอืงานสรางสรรคไปใชประโยชน 
2. คุณภาพของผลงานวิจัยยงัไมไดมาตรฐาน 
3. ไมทราบหลักเกณฑในการนําผลงานวิจยัหรอืงานสรางสรรคไปใชประโยชน 

 



               รายงานผลการปฏิบัติราชการฯ ก.พ.ร. รอบ  12  เดือน ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 สถาบันวิจัยและพัฒนา 

                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)          (.....)   รอบ  6  เดือน 
                    (.....)   รอบ  9  เดือน 
                                                                                                                                              ()   รอบ  12  เดือน 

หลักฐานอางอิง :   
- ก.พ.ร. วจ.04  รอยละของงานวิจยัหรืองานสรางสรรค ท่ีนํามาใชอันกอใหเกิดประโยชนอยางชัดเจน 

ตออาจารยประจาํและ / หรอืนกัวจิัยประจํา ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



               รายงานผลการปฏิบัติราชการฯ ก.พ.ร. รอบ  12  เดือน ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 สถาบันวิจัยและพัฒนา 

                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)          (.....)   รอบ  6  เดือน 
                    (.....)   รอบ  9  เดือน 
                                                                                                                                              ()   รอบ  12  เดือน 

ตัวชี้วัดที่ 4.2.3 :  รอยละของผลงานวิชาการท่ีไดรับหนังสือรับรองการแจงขอมูลลิขสิทธ์ิและ/หรือ                     
ไดรับรองคุณภาพจากหนวยงานท่ีเช่ือถือได ตออาจารยประจํา/นักวจิัยประจํา 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  ผศ.ดร.นุชลี  อุปภัย 
                (รองอธิการบดีดานวิจัยและบริการวิชาการ) 

ผูจัดเก็บขอมูล :   ผศ.จุฑา        พีรพัชระ 
                     (ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา) 

โทรศัพท :  0-2280-7918 โทรศัพท :   0-2282-9009 ตอ 6094 

ขอมูลผลการดาํเนินงาน :  ในปงบประมาณ พ.ศ.2553 รอบ 12 เดือน มหาวิทยาลัยมีอาจารยประจํา(ไมนับรวมผูลาศึกษาตอ) 
จํานวน 522.5 คน และมีจํานวนผลงานวิชาการท่ีไดรับการจดลิขสิทธ์ิและไดรับการรับรองคุณภาพ จํานวน 48  ผลงาน 
 
 

สูตรการคํานวณ : 
 
 
 
 
 

 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด 
ผลการดําเนินงาน 

2551 2552 2553 
1. จํานวนผลงานวิชาการท่ีไดรับการจดลิขสิทธิ์ และ
ไดรับรองคุณภาพจากหนวยงานท่ีเช่ือถือได ใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

ผลงาน - 73 48 

2. จํานวนอาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจํา ใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยไมนับรวมผูลาศึกษาตอ 

คน - 514 522.5 

3. รอยละของผลงานวิชาการที่ไดรับหนังสือ
รั บ ร อ ง ก า ร แ จ ง ข อ มู ล ลิ ข สิ ท ธ์ิ แ ล ะ /ห รื อ  
ไดรับรองคุณภาพจากหนวยงานที่เช่ือถือได ตอ
อาจารยประจํา/นักวิจัยประจํา 

รอยละ - 14.2023 9.186 

 

(จํานวนผลงานวิชาการท่ีไดรับการจดลิขสิทธิ์ และไดรับรองคุณภาพ 
จากหนวยงานท่ีเช่ือถือได ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553) 

                          x   100 
(จํานวนอาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจํา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยไมนับรวมผูลาศึกษาตอ) 

 



               รายงานผลการปฏิบัติราชการฯ ก.พ.ร. รอบ  12  เดือน ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 สถาบันวิจัยและพัฒนา 

                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)          (.....)   รอบ  6  เดือน 
                    (.....)   รอบ  9  เดือน 
                                                                                                                                              ()   รอบ  12  เดือน 

เกณฑการใหคะแนน : 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

4 9 14 19 24 
 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ป 53 

คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน    
ถวงน้ําหนัก 

รอยละของผลงานวิชาการที่ ได รับ
หนังสือรับรองการแจงขอมูลลิขสิทธ์ิ
แ ล ะ /ห รื อ ไ ด รั บ ร อ ง คุณภ าพ จ า ก
หนวยงานท่ีเช่ือถือได ตออาจารยประจํา/
นักวิจัยประจํา 

3 9.186 2.0372 0.0611 

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ: 

1.    มหาวิทยาลัยใหการสนับสนุนอาจารย นกัวิจัย ในการทําผลงานวิชาการและการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา 
2.    การดําเนินงาน 

2.1  สํารวจขอมูล รวบรวมหลักฐานการทําผลงานวิชาการและการจดแจงขอมลูลิขสิทธิ์ ของอาจารย นักวิจยั จากทุกหนวยงาน 
2.2  รวบรวมขอมูล  วิเคราะห และ สรุปผล เพื่อรายงานผลการดําเนินงานใหมหาวิทยาลัยทราบ 

 
   ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  

1. มหาวิทยาลัยสนับสนุนใหมีการทําผลงานวิชาการและและการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา 
2. มหาวิทยาลัยมหีนวยงานหลักในการดูแลรับผิดและใหคําแนะนําในการทําผลงานวิชาการและการจดแจงขอมูล

ลิขสิทธิ์ รวมท้ังมีเจาหนาท่ีดูแลรับผิดในการใหคําแนะนําและจดแจงขอมูล       
 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :  

1. บุคลากรไมเห็นความสําคัญของการจดแจงขอมูลผลงานวิชาการ 
2. อาจารย นักวจิัย ขาดความรู ความเขา ในการทําผลงานวิชาการ และ ข้ันตอนการจดแจงขอมลูลิขสิทธ์ิ 

 



               รายงานผลการปฏิบัติราชการฯ ก.พ.ร. รอบ  12  เดือน ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 สถาบันวิจัยและพัฒนา 

                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)          (.....)   รอบ  6  เดือน 
                    (.....)   รอบ  9  เดือน 
                                                                                                                                              ()   รอบ  12  เดือน 

หลักฐานอางอิง :    
- ก.พ.ร. วจ.05  รอยละของผลงานวิชาการท่ีไดรับการจดสิทธิ์และ / หรือไดรับรองคุณภาพจากหนวยงานท่ีเช่ือถอืได 

ตออาจารยประจาํและ / หรอืนกัวจิัยประจํา ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
 
 

 
 
 
 
 
 

 


