รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)

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

ตัวชี้วัดที่ 4.2 : มาตรฐานดานงานวิจัยและงานสรางสรรค
ผูจัดเก็บขอมูล : ผศ.จุฑา พีรพัชระ
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : ผศ. ดร.นุชลี อุปภัย
(ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา)
(รองอธิการบดีดานวิจัยและบริการวิชาการ)
โทรศัพท : 0-2282-5419
โทรศัพท : 0-2282-9009 ตอ 6094
ขอมูลผลการดําเนินงาน :
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. ผลงานวิชาการที่ไดรับหนังสือรับรองการแจงขอมูลลิขสิทธิ์และ/หรือไดรับรองคุณภาพจากหนวยงานที่
เชื่อถือได ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553 จํานวน 48 ผลงาน
เกณฑการใหคะแนน :
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- 1 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5

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

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

มาตรฐานดานงานวิจัยและงานสรางสรรค

น้ําหนัก
(รอยละ)
10

ผลการดําเนินงาน
ป 53

คาคะแนน
ที่ได

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

คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)

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

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ:
1. มหาวิทยาลัยใหการสนับสนุนอาจารย นักวิจัย ในการตีพิมพ เผยแพร บทความวิจัย บทความวิชาการ ใน
ระดับชาติ และ ระดับนานาชาติ โดยการประชาสัมพันธแหลงตีพิมพ เผยแพรใหอาจารย นักวิจัย ทราบ ใน
ชองทางตางๆ
2. มหาวิทยาลัยใหการสนับสนุนอาจารย นักวิจัย ในการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนอยางตอเนื่อง
3. มหาวิทยาลัยใหการสนับสนุนอาจารย นักวิจัย ในการทําผลงานวิชาการและการแจงขอมูลลิขสิทธิ์
4. สํารวจขอมูล รวบรวมหลักฐานการตีพิมพ เผยแพรผลงานวิจยั งานสรางสรรค การนําผลงานวิจัยไปใช
ประโยชน ในระดับชาติ และ ระดับนานาชาติ ผลงานวิชาการที่ไดรับรองคุณภาพ และผลงานที่ไดรับรอง
ลิขสิทธิ์ ของอาจารย นักวิจยั จากทุกคณะ
5. รวบรวมขอมูลฯ วิเคราะห และ สรุปผล เพื่อรายงานผลการดําเนินงานใหมหาวิทยาลัยทราบ
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน : มหาวิทยาลัยมีหนวยงานหลักในการดูแลรับผิดและใหคําแนะนําในการตีพิมพเผยแพร ผลงาน บทความวิจัย บทความวิชาการ การนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน หรือการแจงขอมูลลิขสิทธิ์
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :
1. นักวิจัยบางคนยังขาดความรู ความเขาใจ ในการเขียนบทความ รวมทั้งยังมีบางสวนที่ขาดความมั่นในการเขียน
บทความเพื่อตีพิมพ-เผยแพร ในระดับนานาชาติ
2. อาจารยนักวิจัยยังไมใหความสําคัญกับการนําผลงานวิจยั งานสรางสรรคไปใชประโยชนเทาที่ควร
3. อาจารย นักวิจัย ยังขาดความรู ความเขา ในการทําผลงานวิชาการ และ ขั้นตอนการจดแจงขอมูลลิขสิทธิ์
หลักฐานอางอิง :
ก.พ.ร. วจ.01 รายชื่ออาจารยประจํา
ก.พ.ร. วจ. 03 แบบสรุปผลงานวิจยั หรืองานสรางสรรคที่ไดรบั การตีพิมพ เผยแพรในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
ก.พ.ร. วจ.04 แบบสรุปงานวิจยั หรืองานสรางสรรคที่มีการนําไปใชประโยชนในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
ก.พ.ร. วจ. 05 แบบสรุปผลงานวิชาการที่ไดรับหนังสือรับรองการแจงขอมูลลิขสิทธิ์และ/หรือไดรับรองคุณภาพจาก
หนวยงานที่เชื่อถือได

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 หรืองานสรางสรรคที่ตีพิมพ เผยแพร ในระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติ ตออาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจํา
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : ผศ.ดร.นุชลี อุปภัย
ผูจัดเก็บขอมูล : ผศ.จุฑา พีรพัชระ
(รองอธิการบดีดานวิจัยและบริการวิชาการ)
(ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา)
โทรศัพท : 0-2280-7918
โทรศัพท : 0-2282-9009 ตอ 6094
ขอมูลผลการดําเนินงาน : ขอมูลผลการดําเนินงาน :
ในปงบประมาณ พ.ศ.2553 รอบ 12 เดือน มหาวิทยาลัยมีอาจารยประจํา(ไมนับรวมผูลาศึกษาตอ) จํานวน 522.5 คน และมี
จํานวนผลงานวิจัย/งานสรางสรรค ที่ไดรับการตีพิมพ-เผยแพร ในระดับชาติ/นานาชาติ จํานวน 71 ผลงาน

สูตรการคํานวณ :
(จํานวนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคของอาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจําที่ไดรับการตีพิมพ
เผยแพร ในระดับชาติและ/หรือระดับนานาชาติในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยไมนับซ้ํา)
X 100
(จํานวนอาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจําในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยไมนับรวมผูลาศึกษาตอ)

ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

หนวยวัด

1. จํานวนงานวิจัย หรืองานสรางสรรค ที่ตีพิมพ เผย

เรื่อง

ผลการดําเนินงาน
2551
2552
2553
128
67
79

คน

527

514

522.5

รอยละ

24.2884

13.0350

15.1196

แพร ในระดับชาติและ/หรือระดับนานาชาติ
(โดยไมนับซ้ํา)

2. จํานวนอาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจํา
(ไมนับรวมผูลาศึกษาตอ)
3. รอยละของงานวิจัย หรืองานสรางสรรคที่ตีพิมพ
เผยแพร ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ตอ
อาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจํา

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

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)

เกณฑการใหคะแนน :
ระดับ 1
5

ระดับ 2
6

ระดับ 3
7

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

ระดับ 4
10

ระดับ 5
30

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
รอยละของงานวิจัย หรืองานสรางสรรค
ที่ตีพิมพ เผยแพร ในระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติ ตออาจารยประจําและ/
หรือนักวิจัยประจํา

น้ําหนัก
(รอยละ)
4

ผลการดําเนินงาน
ป 53
15.1196

คาคะแนน
ที่ได
4.2559

คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก
0.1702

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ:
1. มหาวิทยาลัยใหการสนับสนุนอาจารย นักวิจัย 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 เพื่อรายงานผลการดําเนินงานใหมหาวิทยาลัยทราบ
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :
1. มหาวิทยาลัยมีนโยบายใหการสนับสนุนการทํางานวิจัยควบคูกับการสอนและสนับสนุนใหนักวิจัยไดมีการ
เผยแพรผลงานวิจัย งานสรางสรรค โดยการประชาสัมพันธแหลงตีพิมพ เผยแพร ใหหนวยงานภายในทราบ
อยางตอเนื่อง
2. มหาวิทยาลัยมีหนวยงานหลักในการดูแลรับผิดชอบและใหคําแนะนําในการตีพิมพ-เผยแพร ผลงานวิจัย และงาน
สรางสรรค
3. มหาวิทยาลัยมีการจัดทําวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร เพื่อเปนแหลงตีพิมพ เผยแพร
มีการจัดทําประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง หลักเกณฑการใหเงินอุดหนุนบุคลากรเพื่อ
ไปเสนอผลงานทางวิชาการ ระดับนานาชาติ พ.ศ. 2551 เพื่อสนับสนุนในการเผยแพรผลงานวิจัยระดับนานาชาติ
4. มหาวิทยาลัยโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ดําเนินโครงการจัดนิทรรศการเพื่อเผยแพรผลงานวิจัยและงาน
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. คุณภาพของผลงานวิจัยยังไมไดมาตรฐาน
3. บุคลากรยังขาดความมั่นใจในการเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการ
หลักฐานอางอิง :
- แบบ ก.พ.ร. วจ. 03 รอยละของงานวิจยั หรืองานสรางสรรคที่ตีพิมพ เผยแพรในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
ตออาจารยประจําและ / หรือนักวิจัยประจํา 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 หรืองานสรางสรรคที่นํามาใชอันกอใหเกิดประโยชนอยางชัดเจน
ตออาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจํา
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : ผศ.ดร.นุชลี อุปภัย
ผูจัดเก็บขอมูล : ผศ.จุฑา พีรพัชระ
(รองอธิการบดีดานวิจัยและบริการวิชาการ)
(ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา)
โทรศัพท : 0-2280-7918
โทรศัพท : 0-2282-9009 ตอ 6094
ขอมูลผลการดําเนินงาน : ในปงบประมาณ พ.ศ.2553 รอบ 12 เดือน มหาวิทยาลัยมีอาจารยประจํา(ไมนับรวมผูลาศึกษาตอ)
จํานวน 522.5 คน และมีจํานวนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นํามาใชอันกอใหเกิดประโยชนอยางชัดเจน จํานวน 72 ผลงาน

สูตรการคํานวณ :
(จํานวนงานวิจยั หรืองานสรางสรรคที่นํามาใชอันกอใหเกิดประโยชนอยางชัดเจน
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยไมนับซ้ํา)
X 100
(จํานวนอาจารยประจําและ/หรืนักวิจยั ประจําในปงบประมาณ พ.ศ. 2553
โดยไมนับรวมผูลาศึกษาตอ)
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

หนวยวัด

1. จํานวนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นํามาใชอัน
กอใหเกิดประโยชนอยางชัดเจน (โดยไมนับซ้ํา)
2. จํานวนอาจารยประจําและ/หรืนักวิจัยประจํา
(โดยไมนับรวมผูลาศึกษาตอ)
3. ร อ ยละของงานวิ จั ย หรื อ งานสร า งสรรค ที่
นํ า มาใช อั น ก อ ให เ กิ ด ประโยชน อ ย า งชั ด เจน ต อ
อาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจํา

ผลงาน

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ.
2551
2552
2553
55
72

คน

527

514

522.5

รอยละ

-

10.7003

13.779

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

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)

เกณฑการใหคะแนน :
ระดับ 1
4

ระดับ 2
7

ระดับ 3
10

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

ระดับ 4
15

ระดับ 5
20

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
รอยละของงานวิจัย หรืองานสรางสรรค
ที่นํามาใชอันกอใหเกิดประโยชนอยาง
ชั ด เจน ต อ อาจารย ป ระจํ า และ/หรื อ
นักวิจัยประจํา

น้ําหนัก
(รอยละ)
3

ผลการดําเนินงาน
ป 53
13.779

คาคะแนน
ที่ได
3.7558

คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก
0.1126

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ:
1. มหาวิทยาลัยใหการสนับสนุนอาจารย นักวิจัย ในการนําผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใชประโยชน
2. การดําเนินงาน
2.1 สํารวจขอมูล รวบรวมหลักฐานการนําผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใชประโยชน
2.2 รวบรวมขอมูล วิเคราะห และ สรุปผล เพื่อรายงานผลการดําเนินงานใหมหาวิทยาลัยทราบ
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :
1. มหาวิทยาลัยมีนโยบายสนับสนุนใหอาจารยทํางานวิจัยควบคูกับการสอน และมุงเนนใหมีการนําผลงานวิจัยที่ได
ไปใชประโยชนในทุกดาน
2. มหาวิทยาลัยมีหนวยงานหลักในการดูแลรับผิดและใหคําแนะนําในการนําผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใช
ประโยชน
3. มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัยที่สามารถใชประโยชนทั้งในเชิงวิชาการ เชิงสาธารณะ และเชิงพาณิชย
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :
1. นักวิจัยไมเห็น/ไมใหความสําคัญของการนําผลงานวิจยั หรืองานสรางสรรคไปใชประโยชน
2. คุณภาพของผลงานวิจัยยังไมไดมาตรฐาน
3. ไมทราบหลักเกณฑในการนําผลงานวิจยั หรืองานสรางสรรคไปใชประโยชน

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 รอยละของงานวิจยั หรืองานสรางสรรค ที่นํามาใชอันกอใหเกิดประโยชนอยางชัดเจน
ตออาจารยประจําและ / หรือนักวิจัยประจํา 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 : รอยละของผลงานวิชาการที่ไดรับหนังสือรับรองการแจงขอมูลลิขสิทธิ์และ/หรือ

ไดรับรองคุณภาพจากหนวยงานที่เชื่อถือได ตออาจารยประจํา/นักวิจัยประจํา
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : ผศ.ดร.นุชลี อุปภัย
ผูจัดเก็บขอมูล : ผศ.จุฑา พีรพัชระ
(รองอธิการบดีดานวิจัยและบริการวิชาการ)
(ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา)
โทรศัพท : 0-2280-7918
โทรศัพท : 0-2282-9009 ตอ 6094
ขอมูลผลการดําเนินงาน : ในปงบประมาณ พ.ศ.2553 รอบ 12 เดือน มหาวิทยาลัยมีอาจารยประจํา(ไมนับรวมผูลาศึกษาตอ)
จํานวน 522.5 คน และมีจํานวนผลงานวิชาการที่ไดรับการจดลิขสิทธิ์และไดรับการรับรองคุณภาพ จํานวน 48 ผลงาน

สูตรการคํานวณ :
(จํานวนผลงานวิชาการที่ไดรับการจดลิขสิทธิ์ และไดรับรองคุณภาพ
จากหนวยงานที่เชื่อถือได ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553)
x 100
(จํานวนอาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจํา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยไมนับรวมผูลาศึกษาตอ)

ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

หนวยวัด

1. จํานวนผลงานวิชาการที่ไดรับการจดลิขสิทธิ์ และ
ไดรับรองคุณภาพจากหนวยงานที่เชื่อถือได ใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2553
2. จํานวนอาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจํา ใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยไมนับรวมผูลาศึกษาตอ
3. รอยละของผลงานวิชาการที่ไดรับหนังสือ

ผลงาน

ผลการดําเนินงาน
2551
2552
2553
73
48

คน

-

514

522.5

รอยละ

-

14.2023

9.186

รั บ ร อ ง ก า ร แ จ ง ข อ มู ล ลิ ข สิ ท ธิ์ แ ล ะ / ห รื อ
ไดรับรองคุณภาพจากหนวยงานที่เชื่อถือได ตอ
อาจารยประจํา/นักวิจัยประจํา

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

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)

เกณฑการใหคะแนน :
ระดับ 1

4

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

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4

ระดับ 5

9

14

19

24

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

ร อ ยละของผลงานวิ ช าการที่ ไ ด รั บ
หนั ง สื อ รั บ รองการแจ ง ข อ มู ล ลิ ข สิ ท ธิ์
แ ล ะ / ห รื อ ไ ด รั บ ร อ ง คุ ณ ภ า พ จ า ก
หนวยงานที่เชื่อถือได ตออาจารยประจํา/
นักวิจัยประจํา

น้ําหนัก
(รอยละ)
3

ผลการ
ดําเนินงาน
ป 53
9.186

คาคะแนน
ที่ได

คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก

2.0372

0.0611

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ:
1. มหาวิทยาลัยใหการสนับสนุนอาจารย นักวิจัย ในการทําผลงานวิชาการและการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา
2. การดําเนินงาน
2.1 สํารวจขอมูล รวบรวมหลักฐานการทําผลงานวิชาการและการจดแจงขอมูลลิขสิทธิ์ ของอาจารย นักวิจยั จากทุกหนวยงาน
2.2 รวบรวมขอมูล วิเคราะห และ สรุปผล เพื่อรายงานผลการดําเนินงานใหมหาวิทยาลัยทราบ
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :
1. มหาวิทยาลัยสนับสนุนใหมีการทําผลงานวิชาการและและการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา
2. มหาวิทยาลัยมีหนวยงานหลักในการดูแลรับผิดและใหคําแนะนําในการทําผลงานวิชาการและการจดแจงขอมูล
ลิขสิทธิ์ รวมทั้งมีเจาหนาที่ดูแลรับผิดในการใหคําแนะนําและจดแจงขอมูล
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :
1. บุคลากรไมเห็นความสําคัญของการจดแจงขอมูลผลงานวิชาการ
2. อาจารย นักวิจัย ขาดความรู ความเขา ในการทําผลงานวิชาการ และ ขั้นตอนการจดแจงขอมูลลิขสิทธิ์

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 รอยละของผลงานวิชาการที่ไดรับการจดสิทธิ์และ / หรือไดรับรองคุณภาพจากหนวยงานที่เชือ่ ถือได
ตออาจารยประจําและ / หรือนักวิจัยประจํา ปงบประมาณ พ.ศ. 2553

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

