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ตัวบงชี่ท่ี  4.1  :  การพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจยั  และงานสรางสรรค  

(ปการศึกษา) 
เกณฑมาตรฐาน : ขอ 
ขอ  1  มีการจัดทําระบบบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรค  เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแผนของ 
            มหาวิทยาลัย/คณะ  และสอดคลองกับยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ 
ขอ  2  มีการจัดทําระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการบริหารงานวิจัย  และงาน 
            สรางสรรคที่ใชประโยชนไดจริง 
ขอ  3  มีการจัดสรรทรัพยากรการเงิน  ทรัพยากรบุคคล  แหลงคนควาตางๆ  เพื่อสนับสนุนงานวิจัย   
            และงานสรางสรรค 
ขอ  4  มีระบบและกลไกพัฒนาทรัพยากรบุคคลดานการวิจัย 
ขอ  5  มีระบบสรางขวัญและกําลังใจ  และยกยองนักวิจัยที่มีผลงานวิจัย  และงานสรางสรรคดีเดน 
ขอ  6  มีระบบและกลไกสงเสริมความรวมมือระหวางนักวิจัยกับองคกรภายนอกทั้งภาครัฐ  เอกชน   
            และภาคอุตสาหกรรม 
เกณฑการประเมิน : 

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 
มีการดําเนนิการไมครบ  3  ขอ มีการดําเนนิการ 3 – 4 ขอ มีการดําเนนิการอยางนอย  5  

ขอ 
 

การดําเนินงาน  
ตัวบงชี่ท่ี  4.1  :  การพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจยั  และงานสรางสรรค   
  (ปการศึกษา) 
คะแนนที่ไดรับ  2 
ผลการดําเนินการ  : คณะฯ มีผลการดําเนินงาน  จํานวน  4  ขอ  ดังนี้ 
 ขอ  1  คณะฯ  ไดจัดทําแผนงานวิจัยประจําปการศึกษา  2552  (เอกสารอางอิง 4.1.1.1, 
4.1.1.2)  และมีคณะกรรมการวิจัยคณะฯ  (เอกสารอางอิง 4.1.1.3) ทําหนาที่ กําหนดนโยบาย
สงเสริมกิจกรรมตาง ๆ  เพื่อใหไดงานวิจัยและงานสรางสรรคที่มีคุณภาพ  พิจารณาแนวทางสงเสริม
สนับสนุนการวิจัย แสวงหางบประมาณสนับสนุนการวิจัย และมีงานบริการวิชาการและวิจัย  ทําหนาที่ 
ในการประสานงานและอํานวยความสะดวกดานการวิจัยของคณาจารย  บุคลากร  และนักศึกษาใน
คณะฯ   

องคประกอบท่ี  4  :  การวิจัย   
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 ขอ  2  คณะฯ  มีการจัดทําระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการบริหาร
งานวิจัยและงานและงานสรางสรรคที่ใชประโยชนไดจริง  เชน  ฐานขอมูลระบบสารสนเทศ  
www.mis.mju.ac.th/default.asp (เอกสารอางอิง 4.1.2.1) มหาวิทยาลัยแมโจ  โดยมหาวิทยาลัยได
แตงตั้งคณะกรรมการบันทึกขอมูล  เพื่อรับผิดชอบในการรวบรวมและบันทึกขอมูลลงในระบบ
ฐานขอมูลงานที่เกี่ยวของกับงานวิจัยและงานวิชาการ  ของมหาวิทยาลัย   
 ขอ  3  คณะฯ  ไดจัดสรรงบประมาณเงินรายได  เพื่อสนับสนุนการทํางานวิจัยใหแก  
คณาจารย  /  นักวิจัย  และนักศึกษา  โดยจัดสรรเปนทุนวิจัยสําหรับอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
ระดับบัณฑิตศึกษา  (เอกสารอางอิง 4.1.3.1),  (เอกสารอางอิง 4.1.3.2) 
 
การประเมินตนเอง : 

คาเปาหมายตามแผน
ของหนวยงาน 

ผลการดําเนินงาน 
ในปงบประมาณ  2552 

คะแนนอิงเกณฑ 
การประเมินตวับงชี้  สกอ. 

การบรรลุเปาหมาย 
ของหนวยงาน 

4  ขอ 3 ขอ 2 ไมบรรลุเปาหมาย 
 
ตัวบงชี้ท่ี  4.2 :  ระบบบริหารจัดการความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรค  (ปการศึกษา) 
เกณฑมาตรฐาน  :  ขอ 
ขอ  1   มีระบบ  และกลไกสนับสนนุการเผยแพรผลงานวิจัย  และงานสรางสรรค  ทั้งในวง 

วิชาการและการนําไปใชประโยชน 
ขอ  2   มีระบบรวบรวม  คัดสรร  วเิคราะห  และสังเคราะหความรูจากงานวิจยั  และงาน 

สรางสรรคที่เชื่อถือได  และรวดเร็วตอการใชประโยชน 
ขอ  3   มีการสรางเครือขายเผยแพรผลงานวิจยั  และงานสรางสรรคไปยังผูเกี่ยวของทั้งภายในและ 

ภายนอกสถาบัน 
ขอ  4   มีระบบ  และกลไกการสนบัสนุนความรวมมือระหวางนักวจิัยกับองคการภายนอกสถาบัน 

เพื่อนําผลงานไปใชประโยชน 
ขอ  5   มีกลไกสนับสนุนการจดสิทธิบัตร  การซื้อขายทรัพยสินทางปญญา  ตลอดจนการคุมครอง 

สิทธิของงานวิจัยหรือส่ิงประดิษฐ  หรือนวตักรรมใหแกนักวจิัยเจาของผลงาน 
 
เกณฑการประเมิน  : 

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 
มีการดําเนนิการไมครบ  3  ขอ มีการดําเนนิการ  3  ขอ มีการดําเนนิการอยางนอย  4  

ขอ 
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การดําเนินงาน   
ตัวบงชี้ท่ี  4.2 :  ระบบบริหารจัดการความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรค  (ปการศึกษา) 
คะแนนที่ไดรับ 2 
ผลการดําเนินการ :  คณะฯ มีการดําเนนิการ 3 ขอ ดังนี้ 

ขอ  1  คณะฯ  มีนโยบายสงเสริมใหคณาจารย / นักวิจัยเผยแพรผลงานวิจัยและงาน
สรางสรรค โดยสนับสนุนคาธรรมเนียมที่ทางวารสารเรียกเก็บสําหรับการตีพิมพ  (Page Charge)   
และคาตอบแทนผูเชี่ยวชาญภาษาตางประเทศ    คาจัดทําโปสเตอร  อีกทั้งยังมีการสนับสนุนให
คณาจารยไปรวมประชุมเพื่อนําเสนอผลงานในที่ประชุมตางๆ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ  เพื่อ
เผยแพรผลงานวิชาการและผลงานวิจัย  (เอกสารอางอิง 4.2.1.1) 
 ขอ  3  คณะฯ  มีการสรางเครือขายเผยแพรผลงานวิจัย  และงานสรางสรรคไปยังผูเกี่ยวของ
ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน  เชน  การจัดสัมมนาสัตวศาสตร/สัตวบาล  แหงประเทศไทย 
(เอกสารอางอิง 4.2.3.1) คร้ังที่  2  โดยคณะฯ รวมเปนเจาภาพ  รวมกับสมาคมสัตวบาลแหงประเทศ
ไทย   และมหาวิทยาลัยเชียงใหม  บุคลากรคณะฯ รวมกับสํานักบริหารและวิชาการฯ และคณะ
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรไดจัดโครงการประชุมวิชาการเพื่อนําเสนอการวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน เร่ือง “การเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา ในวันที่ 
27  พฤษภาคม  2553 (เอกสารอางอิง 4.2.3.2) 
 ขอ  5  คณะฯ  มีกลไกสนับสนุนการจดสิทธิบัตร  การซื้อขายทรัพยสินทางปญญา  
ตลอดจนการคุมครองสิทธิของงานวิจัยหรือส่ิงประดิษฐ หรือนวัตกรรมใหแกนักวิจัยเจาของผลงาน  
โดยไดเชิญ  ดร.กัลย  กัลยาณมิตร มาบรรยายเกี่ยวกับการจดสิทธิบัตร การคุมครองคุมครองสิทธิ
ของงานวิจัยหรือส่ิงประดิษฐ  หรือนวัตกรรมใหแก  อาจารย  และเจาหนาที่  ของคณะฯ  
(เอกสารอางอิง 4.2.5.1)   
การประเมินตนเอง : 

คาเปาหมายตามแผน 
ของหนวยงาน 

ผลการดําเนินงาน 
ในปงบประมาณ  2551 

คะแนนอิงเกณฑ 
การประเมินตวับงชี้ สกอ. 

การบรรลุเปาหมาย 
ของหนวยงาน 

4  ขอ 3  ขอ 2 ไมบรรลุเปาหมาย 
 
ตัวบงชี้ท่ี  4.3  :  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบัน  ตอ 

จํานวนอาจารยประจํา  (ปงบประมาณ) 
ตัวบงชี้นี้ตองการวัดถึงจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคทั้งที่

มหาวิทยาลัยและคณะจัดสรรใหเองและที่ไดรับจากภายนอก เพื่อการสนับสนุนการทําวิจัยและงาน
สรางสรรคที่มีการศึกษาคนควาซึ่งเปนที่ยอมรับหรือมีการนําไปใชประโยชน และจํานวนเงินที่
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ไดรับการสนับสนุนอาจรวมถึงวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ ใหคํานวณเปนจํานวนเงินตามราคาของสิ่ง
นั้นๆ 
 
เกณฑการประเมิน : 

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 
อยูระหวาง  1 – 54,999  บาท อยูระหวาง  55,000 – 79,999  บาท ≥ 80,000  บาท 

 
การดําเนินงาน   
ตัวบงชี้ท่ี  4.3  :  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบัน  ตอ 

จํานวนอาจารยประจํา  (ปงบประมาณ) 
คะแนนที่ไดรับ  1 
ผลการดําเนินการ : คณะฯ มีการดําเนินการดังนี้ 
  ในปงบประมาณ   2552  คณะฯ  ได รับเงินสนับสนุนจากงานวิจัยและงาน
สรางสรรคจากภายใน  เปนเงิน  464,982  บาท  (เอกสารอางอิง  4.3.1) และจากแหลงทุนภายนอก  
เปนเงิน  729,750  บาท  (เอกสารอางอิง 4.3.2) มีอาจารยประจําทั้งหมด 22 คน  คิดตอจํานวน
อาจารยประจํา  เทากับ  54,306  บาท 
 
การประเมินตนเอง : 

คาเปาหมายตามแผน 
ของหนวยงาน 

ผลการดําเนินงาน 
ในปงบประมาณ  2552 

คะแนนอิงเกณฑ 
การประเมินตวับงชี้ สกอ. 

การบรรลุเปาหมาย 
ของหนวยงาน 

30,000  บาท 54,306   1 บรรลุเปาหมาย 
 
ตัวบงชี้ท่ี  4.4  :   รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร  ไดรับการจดทะเบียน 

ทรัพยสินทางปญญา  หรืออนุสิทธิบัตร  หรือนําไปใชประโยชนในระดับชาติและ 
ในระดับนานาชาติ  ตอจํานวนอาจารยประจํา  (ปปฏิทิน) 

งานวิจัยและงานสรางสรรคที่เปนผลิตภาพของมหาวิทยาลัย เกิดจากการติดตาม
ความกาวหนาทางวิชาการและการพัฒนาองคความรูอยางตอเนื่องของคณาจารย จึงเปนผลงานที่มี
คุณคา สมควรสงเสริมใหมีการเผยแพรและนําไปใชประโยชนทั้งในเชิงวิชาการและการแขงขันของ
ประเทศ การสรางความรูความเขาใจและสรางระบบบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญาของผลิต
ภาพดังกลาว อาทิ การจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตร จะชวยสนับสนุนให
งานวิจัยและงานสรางสรรคมีความคุมคาและเกิดมูลคาเพิ่ม 
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การนําผลงานวิจัยและงานสรางสรรคไปใชประโยชนในการเรียนการสอนไมนับเปน
การนําไปใชประโยชนระดับชาติ 

การนับบทความที่ตีพิมพเผยแพรใหนับเฉพาะบทความจากการวิจัย และนําไปตีพิมพ
เผยแพรเทานั้น โดยไมนับซ้ําหากเผยแพรหลายคร้ัง แตไมนับบทความทางวิชาการอื่นๆ ที่ไมใช
งานวิจัย 

งานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร ตองเปนงานวิจัยและงานสรางสรรคที่
ตีพิมพเผยแพรในระดับชาติหรือระดับนานาชาติเทานั้น 

ทรัพยสินทางปญญา หมายความรวมถึง สิทธิบัตร และอนุสิทธิบัตรทั้งในและ
ตางประเทศ 
เกณฑการประเมิน : 

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 
รอยละ  1 – รอยละ  29 รอยละ  30 – รอยละ  39 ≥ รอยละ  40 

 

การดําเนินงาน   
ตัวบงชี้ท่ี  4.4  :   รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร  ไดรับการจดทะเบียน 

ทรัพยสินทางปญญา  หรืออนุสิทธิบัตร  หรือนําไปใชประโยชนในระดับชาติและ 
ในระดับนานาชาติ  ตอจํานวนอาจารยประจํา  (ปปฏิทิน) 

คะแนนที่ไดรับ  3 
ผลการดําเนินการ : คณะฯ มีการดําเนินการดังนี้ 
 ในป  พ.ศ.  2552  มีผลงานวิจัยและงานสรางสรรคของคณาจารยของคณะฯ  ไดเผยแพร  
และนําไปใชประโยชน โดยเปนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ  ทั้งในระดับชาติ  และระดับนานาชาติ รวม
จํานวน  12  เร่ือง  (เอกสารอางอิง 4.4.1)  (เอกสารอางอิง 4.4.2) โดยมีอาจารยประจํา  จํานวน  22  
คน  คิดเปนรอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร  ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสิน
ทางปญญา  หรือ    อนุสิทธิบัตร  หรือนําไปใชประโยชนในระดับชาติและในระดับนานนานาชาติ  
ตอจํานวนอาจารยประจําเทากับรอยละ  54.55 
 
การประเมินตนเอง :   

คาเปาหมายตามแผน 
ของหนวยงาน 

ผลการดําเนินงาน 
ในปงบประมาณ  2552 

คะแนนอิงเกณฑ 
การประเมินตวับงชี้ สกอ. 

การบรรลุเปาหมาย 
ของหนวยงาน 

รอยละ  50 รอยละ  54.55 3 บรรลุเปาหมาย 
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ตัวบงชี้ท่ี  4.5  :  รอยละของบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation)  ใน  refereed  journal  หรือ
ในฐานขอมูลระดับชาติหรือนานาชาติ  ตอ  อาจารยประจํา (ปปฏิทิน) 

การเผยแพรผลงานวิจัยที่คณะ/มหาวิทยาลัยสรางขึ้นมีหลายชองทาง เร่ิมตั้งแตการ
เผยแพรในระดับมหาวิทยาลัย ระดับชาติ และระดับนานาชาติ คณะ/มหาวิทยาลัยอาจสงเสริมให
ผลงานวิจัยของคณะ/มหาวิทยาลัยไดมีโอกาสเผยแพรในระบบสากลที่เปนที่ยอมรับมากขึ้น และ
การไดรับอางอิงในระบบสากลดังกลาวไมวาจะเปน refereed journal หรือในฐานขอมูลระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติจะสะทอนคุณภาพของผลงานวิจัย รวมทั้งเปนการขยายฐานการเผยแพรได
กวางขวางขึ้น 

“บทความที่ไดรับการอางอิง” หมายถึง บทความที่ถูกอางอิงโดยงานวิจัยของผูอ่ืน 
“บทความวิจัยท่ีไดรับการอางอิง (Citation)” ใหนับตามปปฏิทิน หากมีการอางอิงทุกป

ใหนับเปนผลงานอางอิงไดทุกป หากบทความดังกลาวไดรับการอางอิงหลายครั้งในปนั้นๆ ใหนับ
ไดเพียงครั้งเดียวในปนั้น  
เกณฑการประเมิน  : 

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 
รอยละ  1 – รอยละ  14 รอยละ  15 – รอยละ  19 ≥ รอยละ  20 

 

การดําเนินงาน  
ตัวบงชี้ท่ี  4.5  :  รอยละของบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation)  ใน  refereed  journal  หรือ

ในฐานขอมูลระดับชาติหรือนานาชาติ  ตอ  อาจารยประจํา  (ปปฏิทิน) 
คะแนนที่ไดรับ  3 
ผลการดําเนินการ : คณะฯ มีการดําเนินการดังนี้ 
 ในป  พ.ศ.  2552  มีบทความงานวิจัย  ที่ไดรับการตีพิมพในระดับชาติ  และนานาชาติ  ถูก
อางอิงโดยผลงานวิจัยอ่ืนๆ  โดยการอางอิงดังกลาวปรากฏในฐานขอมูล  Web  of  Science, Science  
Direct  เปนตน  จํานวนบทความงานวิจัยที่ไดรับการอางอิง  (Citation)  ใน  refereed  journal  หรือ
ในฐานขอมูลระดับชาติหรือนานาชาติ  ทั้งหมด  5  เร่ือง  (เอกสารอางอิง 4.5.1), (เอกสารอางอิง 
4.5.2) โดยมีอาจารยประจําของคณะฯ จํานวน  22  คน  คิดเปนรอยละ  22.73  ของบทความงานวิจัย
ที่ถูกอางอิง 
 

การประเมินตนเอง  : 

คาเปาหมายตามแผน 
ของหนวยงาน 

ผลการดําเนินงาน 
ในปงบประมาณ  2552 

คะแนนอิงเกณฑ 
การประเมินตวับงชี้ สกอ. 

การบรรลุเปาหมาย 
ของหนวยงาน 

รอยละ  10 รอยละ  22.73 3 บรรลุเปาหมาย 
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ตัวบงชี้ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
 
ตัวบงชี้ท่ี  4.6  :  รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพ   เผยแพร  และ/หรือนําไปใช

ประโยชนทั้งในระดับชาติ  และระดับนานาชาติ  ตอจํานวนอาจารยประจํา  (ป
ปฏิทิน) 

 งานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร และ/หรือนําไปใชประโยชนทั้งใน
ระดับชาติและระดับนานาชาติ ใหนับอาจารยประจําและนักวิจัยเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง ไมนับรวม
อาจารยและนักวิจัยที่ลาศึกษาตอ 
 งานสรางสรรค หมายถึง ผลงานวิชาการ (ไมจําเปนตองเปนงานวิจัย)  ที่มีการศึกษา 
คนควา หรือแสดงออกทางศิลปะหรือดนตรีอันเปนที่ยอมรับ ทั้งนี้ใหนับรวมผลงานของนักวิจัยได
ดวย 
 

เกณฑการประเมิน  : 

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 
รอยละ  1 – รอยละ  19 รอยละ  20 – รอยละ  29 ≥ รอยละ  30 

 
การดําเนินงาน   
ตัวบงชี้ท่ี  4.6  :  รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพ   เผยแพร  และ/หรือนําไปใช

ประโยชนทั้งในระดับชาติ  และระดับนานาชาติ  ตอจํานวนอาจารยประจํา (ป
ปฏิทิน) 

คะแนนที่ไดรับ  3 
ผลการดําเนินการ : คณะฯ มีการดําเนินการดังนี้ 
 ในป  พ.ศ.  2552  คณะฯ มีงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพ  เผยแพร  และ/หรือ
นําไปใชประโยชนทั้งในระดับชาติ  และระดับนานาชาติ  โดยเปนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ  ทั้งใน
ระดับชาติ  และระดับนานาชาติรวมจํานวน  12  เร่ือง  (เอกสารอางอิง 4.6.1)  โดยมีอาจารยประจํา  
จํานวน  22  คน  คิดเปนรอยละ  54.55  ของงานวิจัยและผลงานในป  พ.ศ.  2552  มีงานวิจัยและงาน
สรางสรรคที่ตีพิมพ  เผยแพร  และ/หรือนําไปใชประโยชนทั้งในระดับชาติ  และระดับนานาชาติ   
 

การประเมินตนเอง  : 

คาเปาหมายตามแผน 
ของหนวยงาน 

ผลการดําเนินงาน 
ในปงบประมาณ  2552 

คะแนนอิงเกณฑ 
การประเมินตวับงชี้ สกอ. 

การบรรลุเปาหมาย 
ของหนวยงาน 

รอยละ  50 รอยละ  54.55 3 บรรลุเปาหมาย 
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ตัวบงชี้ท่ี  4.7  :   จํานวนผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา
หรืออนุสิทธิบัตรในรอบ  5  ป  ที่ผานมา  (ช้ินงาน) (ปปฏิทิน) 

 จํานวนผลงานวิจัยและงานสรางสรรคของอาจารยที่ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทาง
ปญญา สิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร ในรอบ 5 ปที่ผานมา โดยสามารถนับไดทั้งการจดทะเบียนใน
ประเทศและตางประเทศ ทั้งนี้ไมนับการจดลิขสิทธิ์ 
 
เกณฑการประเมิน  : 

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 
1  ช้ินงาน 2  ช้ินงาน ≥ 3  ช้ินงาน 

 
การดําเนินงาน   
ตัวบงชี้ท่ี  4.7  :   จํานวนผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา

หรืออนุสิทธิบัตรในรอบ  5  ป  ที่ผานมา  (ช้ินงาน) (ปปฏิทิน) 
คะแนนที่ไดรับ  0 
ผลการดําเนินการ : คณะฯ มีการดําเนินการดังนี้ 
 ในรอบ  5  ปที่ผานมา  (พ.ศ.  2546 – 2551) คณะฯ ยังไมมีผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่
ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา  หรืออนุสิทธิบัตร 
 
การประเมินตนเอง  : 

คาเปาหมายตามแผน 
ของหนวยงาน 

ผลการดําเนินงาน 
ในปงบประมาณ  2552 

คะแนนอิงเกณฑ 
การประเมินตวับงชี้ สกอ. 

การบรรลุเปาหมาย 
ของหนวยงาน 

1  ช้ินงาน 0 0 ไมบรรลุเปาหมาย 
 
ตัวบงชี้ท่ี  4.8  :   เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคภายในมหาวิทยาลัย  ตอจํานวนอาจารย    
     ประจํา   (ปงบประมาณ) 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคที่คณะและมหาวิทาลัยจัดสรรเพื่อ
สนับสนุนการทําวิจัยและงานสรางสรรคตออาจารยทั้งหมด โดยใหนับอาจารยประจําและนักวิจัย
เฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง ไมนับรวมอาจารยประจําและนักวิจัยที่ลาศึกษาตอ  

เงินที่จัดสรรใหเพื่อการวิจัยครอบคลุมถึงงบประมาณแผนดินและรายไดของคณะ/
มหาวิทยาลัยที่ไดจัดสรรใหอาจารยและนักวิจัยเพื่อทํางานวิจัยและงานสรางสรรค และการนับ
จํานวนเงินใหนับเฉพาะเงินที่ไดรับอนุมัติใหมีการเบิกจาย ไมใชตัวเลขงบประมาณที่จัดสรร 
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งานสรางสรรค หมายถึง ผลงานวิชาการ (ไมจําเปนตองเปนงานวิจัย) ที่มีการศึกษา 
คนควา หรือแสดงออกทางศิลปะอันเปนที่ยอมรับ 
 
เกณฑการประเมิน  : 

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 
1 – 19,999  บาท 20,000 – 29,999  บาท ≥ 30,000  บาท 

 
การดําเนินงาน  
ตัวบงชี้ท่ี  4.8  :   เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคภายในมหาวิทยาลัย  ตอจํานวนอาจารย    
     ประจํา (ปงบประมาณ) 
คะแนนที่ไดรับ  2 
ผลการดําเนินการ : คณะฯ มีผลการดําเนินการดังนี้ 
 ในปงบประมาณ  2552  คณะฯ มีจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคที่
อาจารยประจําไดรับจากภายในมหาวิทยาลัย  เปนจํานวนเงินรวม  464,982  บาท  (เอกสารอางอิง 
4.8.1)  มีอาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริงจํานวน  22  คน  คิดเปนจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรือ
งานสรางสรรคภายในมหาวิทยาลัยตอจํานวนอาจารยประจําเทากับ  21,135  บาท 
 
การประเมินตนเอง  : 

คาเปาหมายตามแผน 
ของหนวยงาน 

ผลการดําเนินงาน 
ในปงบประมาณ  2552 

คะแนนอิงเกณฑ 
การประเมินตวับงชี้ สกอ. 

การบรรลุเปาหมาย 
ของหนวยงาน 

5,000  บาท 21,135  บาท 2 บรรลุเปาหมาย 
 
ตัวบงชี้ท่ี  4.9  :  เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคภายนอกมหาวิทยาลัย  ตอจํานวน

อาจารยประจํา (ปงบประมาณ) 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ไดรับจัดสรรจากหนวยงาน

ภายนอกตออาจารยประจําทั้งหมด ใหนับอาจารยประจําและนักวิจัยเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง ไมนับ
รวมอาจารยประจําและนักวิจัยที่ลาศึกษาตอ 

เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค หมายถึง จํานวนเงินรวมถึงวัสดุ อุปกรณ 
เครื่องมือตางๆ ที่อาจารยประจําและนักวิจัยไดรับการสนับสนุนจากภายนอกสําหรับทํางานวิจัยและ
งานสรางสรรค ในกรณีที่เปนวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ ใหคํานวณเปนจํานวนเงินตามราคาของสิ่ง
นั้นๆ  
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เงินสนับสนุนที่ไดจากแหลงทุนภายนอกรวมถึง  
1) แหลงทุนภายในประเทศ เชน สวทช. สกว. สกอ. วช. สสส. เปนตน  
2) แหลงทุนตางประเทศ  
3) แหลงทุนจากหนวยงานภาคอุตสาหกรรม กระทรวง จังหวัด อ่ืนๆ ที่ไมใชแหลงทุนวิจัย  
4) แหลงทุนจากภาคเอกชน  
5) แหลงทุนจากแหลงอื่นๆ 

 

หมายเหตุ :  
1. กรณีมีผูรวมทําหลายคน หลายหนวยงาน ใหแบงสัดสวนเปนคาเฉลี่ยตามจํานวนผูเขารวม

โครงการวิจัย 
2. กรณีที่โครงการวิจัยนั้นไดรับทุนสนับสนุนเปนเวลามากกวา 1 ป ใหรายงานจํานวนเงินเฉลี่ย

ตามสัดสวนในปงบประมาณนั้นๆ 
 

เกณฑการประเมิน  : 

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 
1 – 19,999  บาท 20,000 – 29,999  บาท ≥ 30,000  บาท 

 

การดําเนินงาน  
 ตัวบงชี้ท่ี  4.9  :  เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคภายนอกมหาวิทยาลัย  ตอจํานวน

อาจารยประจํา  (ปงบประมาณ) 
คะแนนที่ไดรับ  3 
ผลการดําเนินการ :  คณะฯ มีการดําเนินการดังนี้ 
 ในปงบประมาณ   2552  คณะฯ มีจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
ภายนอกมหาวิทยาลัย  ที่อาจารยไดรับจากภายนอกมหาวิทยาลัย  เปนจํานวนเงิน  729,750  บาท  
(เอกสารอางอิง 4.9.1)  มีอาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริงจํานวน  22  คน  คิดเปนจํานวนเงิน
สนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคภายในมหาวิทยาลัยตอจํานวนอาจารยประจําเทากับ  
33,170.05  บาท   
 

การประเมินตนเอง  : 

คาเปาหมายตามแผน 
ของหนวยงาน 

ผลการดําเนินงาน 
ในปงบประมาณ  2552 

คะแนนอิงเกณฑ 
การประเมินตวับงชี้ สกอ. 

การบรรลุเปาหมาย 
ของหนวยงาน 

25,000  บาท 33,170.05 3 บรรลุเปาหมาย 
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ตัวบงชี้ท่ี  4.10  :  รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายใน   
มหาวิทยาลัย  ตอจํานวนอาจารยประจํา  (ปการศึกษา) 

 รอยละของอาจารยและนักวิจัยที่ไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายใน
มหาวิทยาลัย เทียบกับอาจารยประจํา ทั้งนี้ใหนับอาจารยประจําและนักวิจัยเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง 
ไมนับรวมอาจารยประจําและนักวิจัยที่ลาศึกษาตอ และไมนับซ้ําแมวาอาจารยประจําหรือนักวิจัย
ทานนั้นจะไดรับทุนวิจัยหลายครั้งในปการศึกษานั้นๆ 

 การไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรค หมายถึง จํานวนเงินรวมถึงวัสดุ อุปกรณ 
เครื่องมือตางๆ ที่อาจารยประจําและนักวิจัยไดรับการสนับสนุนจากภายนอกสําหรับทํางานวิจัยและ
งานสรางสรรค ในกรณีที่เปนวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ ใหคํานวณเปนจํานวนเงินตามราคาของสิ่ง
นั้นๆ  
 
เกณฑการประเมิน :  

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 
รอยละ 1 – รอยละ 34 รอยละ 35 – รอยละ 49 ≥ รอยละ 50 

 
การดําเนินงาน  
ตัวบงชี้ท่ี  4.10  :  รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายใน   

มหาวิทยาลัย  ตอจํานวนอาจารยประจํา  (ปการศึกษา) 
คะแนนที่ไดรับ  1 
ผลการดําเนินการ  :  คณะฯ มีการดําเนินการดังนี้ 
 ในปการศึกษา  2552  คณะฯ  มีอาจารยประจําที่ไดรับทุนวิจัยหรืองานสรางสรรคจาก
ภายในสถาบันทั้งหมด  5  คน (เอกสารอางอิง 4.10.1)  จากจํานวนอาจารยประจําทั้งหมด  22  คน  
คิดเปนรอยละของอาจารยประจําที่ไดรับทุนวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในสถาบันตอจํานวน
อาจารยประจํา เทากับรอยละ  22.73 
 

การประเมินตัวเอง :  

คาเปาหมายตามแผน 
ของหนวยงาน 

ผลการดําเนินงาน 
ในปงบประมาณ  2552 

คะแนนอิงเกณฑ 
การประเมินตวับงชี้ สกอ. 

การบรรลุเปาหมาย 
ของหนวยงาน 

รอยละ  20 รอยละ  22.73 1 บรรลุเปาหมาย 
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ตัวบงชี้ท่ี  4.11 :  รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายนอก
มหาวิทยาลัย ตอจํานวนอาจารยประจํา  (ปการศึกษา) 

รอยละของอาจารยและนักวิจัยที่ไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายนอก
มหาวิทยาลัย เทียบกับอาจารยประจํา ทั้งนี้ใหนับอาจารยประจําและนักวิจัยเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง 
ไมนับรวมอาจารยประจําและนักวิจัยที่ลาศึกษาตอ และไมนับซ้ําแมวาอาจารยประจําหรือนักวิจัย
ทานนั้นจะไดรับทุนวิจัยหลายครั้งในปการศึกษานั้นๆ 

การไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรค หมายถึง จํานวนเงินรวมถึงวัสดุ อุปกรณ 
เครื่องมือตางๆ ที่อาจารยประจําและนักวิจัยไดรับการสนับสนุนจากภายนอกสําหรับทํางานวิจัยและ
งานสรางสรรค ในกรณีที่เปนวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ ใหคํานวณเปนจํานวนเงินตามราคาของสิ่ง
นั้นๆ  

เงินสนับสนุนที่ไดจากแหลงทนุภายนอกรวมถึง  
1) แหลงทุนภายในประเทศ เชน สวทช. สกว. สกอ. วช. สสส. เปนตน  
2) แหลงทุนตางประเทศ  
3) แหลงทุนจากหนวยงานภาคอุตสาหกรรม กระทรวง จังหวัด อ่ืนๆ ที่ไมใชแหลงทุนวิจัย  
4) แหลงทุนจากภาคเอกชน  
5) แหลงทุนจากแหลงอื่นๆ 

 
เกณฑการประเมิน :  

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 
รอยละ 1 – รอยละ 24 รอยละ 25 – รอยละ 39 ≥ รอยละ 40 

 
การดําเนินงาน  
ตัวบงชี้ท่ี  4.11 :  รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายนอก

มหาวิทยาลัย ตอจํานวนอาจารยประจํา  (ปการศึกษา) 
คะแนนที่ไดรับ  1 
ผลการดําเนินการ : คณะฯ มีการดําเนินการดังนี้ 
 ในปการศึกษา  2552  คณะฯ มีอาจารยประจําที่ไดรับทุนวิจัยหรืองานสรางสรรคจาก
ภายนอกสถาบันทั้งหมด  7  คน  (เอกสารอางอิง 4.11.1)  จากจํานวนอาจารยประจําทั้งหมด  22  คน  
คิดเปนรอยละของอาจารยประจําที่ไดรับทุนวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายนอกสถาบันตอจํานวน
อาจารยประจํา เทากับรอยละ  31.82 
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การประเมินตนเอง :  

คาเปาหมายตามแผน 
ของหนวยงาน 

ผลการดําเนินงาน 
ในปงบประมาณ  2552 

คะแนนอิงเกณฑ 
การประเมินตวับงชี้ สกอ. 

การบรรลุเปาหมาย 
ของหนวยงาน 

รอยละ 30 รอยละ31.82   2 บรรลุเปาหมาย 
 
ตัวบงชี้ท่ี  4.12 :  รอยละของอาจารยประจําที่เขารวมประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานวิชาการทั้ง

ในประเทศและตางประเทศ   (ปการศึกษา) 
รอยละของอาจารยประจําของมหาวิทยาลัยที่เขารวมประชุมวิชาการหรือนําเสนอ

ผลงานทางวิชาการทั้งในและตางประเทศในปการศึกษานั้น ตอจํานวนอาจารยประจํา ทั้งนี้ ใหนับ
อาจารยประจําเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง ไมนับรวมอาจารยที่ลาศึกษาตอ การแจงนับอาจารยประจําที่
เขารวมประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการในแตละปการศึกษา จะไมนับซ้ําถึงแมวา
อาจารยผูนั้นจะเขารวมประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานหลายครั้ง 

ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจํา ไดแก 
1.   ผลงานทางวิชาการที่ไดมีการศึกษาคนควาตามกระบวนการระเบียบวิธีวิจัยที่เหมาะสมกับ

สาขาวิชา 
2.    การแสดงออกทางศิลปะอันเปนที่ยอมรับระดับนานาชาติและระดับชาติ 
3.   งานที่ไดรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ทั้งในและตางประเทศ 
4.    การแสดงความกาวหนาทางวิชาการ เสริมสรางองคความรูหรือวิธีการที่เปนประโยชนตอ

สาขาวิชา หรือแสดงความเปนตนแบบ ตนความคิดของผลงาน หรือแสดงความสามารถใน
การบุกเบิกงานในสาขาวิชานั้น  

5.    ส่ิงประดิษฐหรืองานสรางสรรคทางดานศิลปกรรม และจิตรกรรม 
เกณฑการประเมิน :  

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 
รอยละ 1 – รอยละ 39 รอยละ 40 – รอยละ 59 ≥ รอยละ 60 

 
การดําเนินงาน  
ตัวบงชี้ท่ี  4.12 :  รอยละของอาจารยประจําที่เขารวมประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานวิชาการทั้ง

ในประเทศและตางประเทศ  (ปการศึกษา) 
คะแนนที่ไดรับ  1 
ผลการดําเนินการ :  คณะฯ มีการดําเนินการดังนี้ 



 

  คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแมโจ 
                         รายงานประเมินตนเองประจําปการศึกษา   2552

  01/08/53 

 

68

 

 ในปการศึกษา  2552  มีอาจารยประจําของคณะฯ  ที่เขารวมประชุมวิชาการหรือนําเสนอ
ผลงานทางวิชาการทั้งในประเทศและตางประเทศ  จํานวน  10   คน   (เอกสารอางอิง 4.12.1) , 
(เอกสารอางอิง 4.12.2) จากจํานวนอาจารยประจํา  22  คน คิดเปนรอยละ 45.45 ของจํานวนอาจารย
ประจําที่เขารวมประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการ 
   
การประเมินตนเอง :  

คาเปาหมายตามแผน 
ของหนวยงาน 

ผลการดําเนินงาน 
ในปงบประมาณ  2552 

คะแนนอิงเกณฑ 
การประเมินตวับงชี้ สกอ. 

การบรรลุเปาหมาย 
ของหนวยงาน 

รอยละ  80 รอยละ  45.45  2 ไมบรรลุเปาหมาย 
ผูรับผิดชอบองคประกอบท่ี  4    นางสาวพัชรกิต  วัชรปรีชา 
 

 


