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ตัวบ่งชี้ที ่4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
เกณฑ์มาตรฐานทั่วไป  

1. มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผน 
ด้านการวิจัยของสถาบัน  และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

2. มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอน 
3. มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณ 

การวิจัยแก่อาจารย์ประจําและนักวิจัย 
4. มีการจัดสรรงบประมาณของสถาบัน  เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
5. มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของสถาบัน 

อย่างน้อยในประเด็นต่อไปนี้ 
- ห้องปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหน่วยวิจัยฯ หรือศูนย์เครื่องมือ  หรือศูนย์ให้คําปรึกษา 

                และสนับสนุนการวิจัยฯ 
- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยฯ 
- ส่ิงอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยฯ  เช่น  ระบบ 

               เทคโนโลยีสารสนเทศ  ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย  
- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยฯ  เช่น  การจัดประชุมวิชาการ  การจัดแสดง 

                งานสร้างสรรค์  การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ                  
                (visiting professor) 

6. มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในข้อ  4  และข้อ  5  อย่างครบถ้วนทุก 
ประเด็น 

7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพัธกิจด้านการวิจัยหรืองาน 
สร้างสรรค์ของสถาบัน 

8. มีระบบและกลไกเพ่ือสร้างงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์บนพ้ืนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น 
หรือจากสภาพปัญหาของสังคม เพ่ือตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและสังคม 
และดําเนินการตามระบบที่กําหนด   

องค์ประกอบที่ 4 :  การวิจัย
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เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

6-7 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

7-8 ข้อ 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1  :  ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
คะแนนที่ได้รับ :  3  คะแนน   
ผลการดําเนินการ  : คณะฯ มีการดําเนินการ 5 ข้อ ดังนี้ 
           ข้อ 1 คณะฯ   ได้วางแนวทาง  ข้ันตอน  และหลักเกณฑ์  ในการจัดสรรทุนวิจัย
(เอกสารอ้างอิง 4.1.1-1) (เอกสารอ้างอิง 4.1.1-2)  เพ่ือให้ได้งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ีมี
คุณภาพ     
 คณะฯ มีกลไกบริหารงานวิจัย   โดยแต่ง ต้ังคณะกรรมการวิชาการและวิจัย 
(เอกสารอ้างอิง  4.1.1-3)  ทําหน้าที่กําหนดนโยบาย  ส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ เช่น การจัด
กิจกรรมKM  เรื่องการพัฒนาโจทย์วิจัย  ให้กับบุคลากรภายในคณะฯ และมีงบประมาณ
สนับสนุนการบริหารงานวิจัยอย่างเพียงพอ  (เอกสารอ้างอิง 4.1.1-4) 
 

ข้อ 2 คณะฯ   มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยกับกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
เ ช่น  1 )  การกําหนดให้นัก ศึกษาบัณฑิตศึกษาเป็น ส่วนหนึ่ ง ในทีมวิจัยของอาจารย์ 
(เอกสารอ้างอิง 4.1.2-1) (เอกสารอ้างอิง 4.1.2-2)  การกําหนดให้นักศึกษาระดับปริญญาตรี
ทําโครงการวิจัย ซ่ึงเกี่ยวข้องกับงานวิจัยของอาจารย์  เช่น  งานวิจัยเรื่อง “การใช้กากกลีบ
เล้ียงกระเจี๊ยบแดงทดแทนกากถ่ัวเหลืองในอาหารไก่กระทง” (เอกสารอ้างอิง 4.1.2-3) 
(เอกสารอ้างอิง 4.1.2-4)  และงานวิจัยเรื่อง  “ผลของระยะเวลาการบ่มต่อคุณภาพเนื้อโค
พ้ืนเมืองขุนที่เล้ียงด้วยสูตรอาหารที่มีแหล่งอาหารหยาบต่างกัน (เอกสารอ้างอิง 4.1.2-5) 
(เอกสารอ้างอิง 4.1.2-6)      

 

ข้อ 3 คณะฯ มีการจัดอบรมสัมมนา  เรื่อง “จรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลองทางด้าน
สัตวศาตร์”  ข้ึนในวันที่ 20 – 21 ธันวาคม 2554  โดยมี ดร. ประดน จาติกวนิช  และ ดร.ปัทมา
รัตน์  กุญชร ณ อยุธยา  จากสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อพัฒนางานเล้ียง
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และใช้สัตว์เพ่ืองานทางด้านวิทยาศาสตร์  (สลช.)  เป็นวิทยากร  และมีคณาจารย์และนักวิจัย
ของคณะสัตวศาสตร์ฯ,  คณะวิทยาศาสตร์,  คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ํา, 
และสํานักวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร  เข้าร่วมสัมมนาในครั้งน้ีด้วย  (เอกสารอ้างอิง 
4.1.3-1)   
           ข้อ 4 คณะฯ ได้จัดสรรงบประมาณเงินรายได้เพ่ือสนับสนุนการทําวิจัยให้แก่คณาจารย์ 
/นักวิจัย  และนักศึกษาแบ่งเป็นทุนวิจัยประเภทต่างๆดังน้ี (เอกสารอ้างอิง 4.1.4-1)  
(เอกสารอ้างอิง 4.1.4-2) 

- ทุนวิจัยตามประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะฯ 3 ประเด็น 
- ทุนวิจัยทั่วไป 
- ทุนวิจัยในช้ันเรียน 
- ทุนวิจัยสถาบัน 

 

ข้อ 5 คณะฯ  ได้จัดหาทรัพยากรอย่างเพียงพอทั้งงบประมาณสนับสนุนการวิจัย 
ห้องปฏิบัติการวิจัย แหล่งค้นคว้าทางวิชาการ และระบบสารสนเทศเพื่อการวิจัย ตลอดจน
กิจกรรมอ่ืนๆ ที่ส่งเสริมการวิจัย ดังนี้ 

- จัดให้มีห้องปฏิบัติการวิจัยฯ  ของคณะฯ  เช่น  ห้องปฏิบัติการอาหารสัตว์,  
ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา,  ห้องปฏิบัติการนมและผลิตภัณฑ์,  ห้องปฏิบัติการผสมเทียม,  
ห้องปฏิบัติการเน้ือและผลิตภัณฑ์  สําหรับคณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา  เพ่ือใช้ในการ
เรียนการสอน  และการวิจัยฯ (เอกสารอ้างอิง 4.1.5-1) 

- จัดให้มีห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลทางวิชาการเพื่อสนับสนุนการวิจัยฯ  และ 
การเรียนการสอน  โดยคณะฯ ได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนจัดหาหนังสือและวารสารทั้งใน
รูปของเอกสาร (hard copy)  และส่ืออิเล็กทรอนิกส์เข้าห้องสมุดคณะฯ  เพ่ือให้คณาจารย์  
นักวิจัย  และนักศึกษา  มีโอกาสเข้าถึงแหล่งค้นคว้าทางวิชาการ (เอกสารอ้างอิง  4.1.5-2) 

-  จัดให้มีระบบสารสนเทศเพื่อการวิจัยผ่านเวบไซด์คณะสัตวศาตร์ฯ  ในด้านต่างๆ   
ดังน้ี  1)  ข้อมูลแหล่งทุนวิจัยทั้งภายในและภายนอกคณะฯ  2)  ข้อมูลด้านการวิจัยของคณะฯ 
ทั้งปัจจุบันและผลงานที่ผ่านมา  3)  ข้อมูลด้านแหล่งเผยแพร่ผลงานวิจัยทั้งวารสารและประชุม
วิชาการ (เอกสารอ้างอิง 4.1.5-3) 

- คณะฯ  มีส่วนร่วมในการจัดประชุมวิชาการ ร่วมกับสํานักวิจัยและส่งเสริม
วิชาการการเกษตร และคณะทุกคณะฯ ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เมื่อวันที่ 1-2 ธันวาคม  
2554  ณ ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (เอกสารอ้างอิง 4.1.5-4) 
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และมีส่วนร่วมการจัดประชุมวิขาการสัตวศาสตร์แห่งชาติร่วมกับเครือข่ายภาควิชาสัตวศาสตร์ 
ณ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น คณะเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 14 – 16  
มีนาคม 2555  (เอกสารอ้างอิง 4.1.5-5) 
 

ผลการประเมินตนเอง 
ค่าเป้าหมายตาม
แผนของหน่วยงาน 

ผลการดําเนินงานใน
ปี 2554 

คะแนนอิงเกณฑ์การ
ประเมินตัวบ่งชี้ สกอ. 

การบรรลุเป้าหมายของ
หน่วยงาน 

4  ข้อ  5  ข้อ 3.00 คะแนน บรรลุเป้าหมาย
 

เอกสารอ้างอิง 

4.1.1-1    ข้ันตอนการจัดสรรทุนวิจัย คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี  
4.1.1-2  รายงานประชุมคณะกรรมการวิชาการและวิจัย  ครั้งที่  1/2554 
4.1.1-3  คําส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการและวิจัยคณะฯ 
4.1.1-4   รายละเอียดโครงการยุทธศาสตร์เงินรายได้ คณะฯ  ปีงบประมาณ 2554 
4.1.2-1   แบบเสนอโครงการการวิจัย เรื่อง “การเปรียบเทียบวิธีการหาการย่อยได้ของ 

โภชนะในไก่เนื้อ 
4.1.2-2   แบบเสนอโครงการวิจัย เรื่อง “การเปล่ียนแปลงของผลผลิตในกระเพราะรูเมน

ของโคนมที่ได้รับอาหารผสมเสร็จที่มีเปลือกลําไยหมักร่วมกับใบกระถินเป็น
แหล่งอาหารหยาบ 

4.1.2-3   หน้าปกงานวิจัยหรือการค้นคว้าทางด้านสัตวศาสตร์  เรื่อง “การใช้กากกลีบ
เล้ียงกระเจี๊ยบแดงในอาหารไก่ไข่หลังการชักจูงผลัดขนต่อผลผลิตและคุณภาพ
ไข่” 

4.1.2-4    หน้าปกงานวิจัยหรือการค้นคว้าทางด้านสัตวศาสตร์  เรื่อง “ผลของการเสริม 
กากกลีบเล้ียงกระเจี๊ยบแดง ต่อจํานวนจุลินทรีย์ในมูลและกิจกรรมของเอม 
ไซม์ทริปซินในลําไส้เล็กในไก่ไข่” 

4.1.2-5   หน้าปกงานวิจัยหรือการค้นคว้าทางด้านสัตวศาสตร์  เรื่อง “ผลของ 
ระยะเวลาการบ่มมีต่อความนุ่มของเนื้อที่ผ่านการแช่แข็งในโคขาวลําพูน” 

4.1.2-6 มคอ.4  วิชา สศ 498 การเรียนรู้อิสระ 
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4.1.3-1       หนังสือเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  
4.1.4-1    ประกาศการจัดสรรทุนวิจัย คณะสัตวศาสตร์ฯ  ประจําปีงบประมาณ  2554 
4.1.4-2    ประกาศผลการพิจารณาทุนวิจัย  คณะสัตวศาสตร์ฯ ประจําปีงบประมาณ   

2554 
4.1.5-1    รูปห้องปฏิบตัิการอาหารสัตว์, ห้องปฏิบตัิการนม, ห้องปฏิบัติการจลุชีววิทยา 

และห้องปฏิบตัิการเนื้อและผลิตภัณฑ์ 
4.1.5-2    รูปห้องสมุด  
4.1.5-3    www.animal.mju.ac.th 
4.1.5-4    เอกสารการขออนุมัติกิจกรรมการจัดประชุมวิชาการ ณ  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
4.1.5-5  เอกสารการขออนุมัติกิจกรรมการจัดประชุมวิชาการ ณ  
      มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

ผู้รับผิดชอบ นางสาวพัชรกิต  วัชรปรีชา 
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ตัวบ่งชี้ที่  4.2 :  ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีระบบและกลไกสนบัสนนุการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุม 
วิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาต ิ

2. มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจยั
หรืองานสร้างสรรค ์เพื่อให้เป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้ และดําเนินการตาม
ระบบทีก่ําหนด 

3. มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ทีไ่ด้จาก 
  ข้อ 2 สู่สาธารณชนและผู้เกี่ยวข้อง 
4. มีการนําผลงานงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน ์และมีการรับรองการ

ใช้ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภายนอกหรือชุมชน 
5. มีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่

นําไปใช้ประโยชน์ และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

เกณฑ์การประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3 ข้อ
มีการดําเนินการ 

4 ข้อ
มีการดําเนินการ 

5 ข้อ
 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2  :  ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
คะแนนที่ได้รับ   3 คะแนน  
ผลการดําเนินการ  : คณะฯ มีการดําเนินการ 3 ข้อ ดังนี้ 
 

  ข้อ 1 คณะฯ  มีนโยบายส่งเสริมให้คณาจารย์ / นักวิจัยเผยแพร่ผลงานวิจัย  โดย
สนับสนุนค่าใช้จ่ายและค่าตอบแทนในการเผยแพร่ผลงานวิจัย เช่น ค่าเดินทาง/ค่าลงทะเบียน/
ค่าที่พัก,ค่าธรรมเนียมที่ทางวารสารเรียกเก็บสําหรับการตีพิมพ์ (Page Charge), ค่าสนับสนุน
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จัดทําโปสเตอร์  และค่าตอบแทนผู้เช่ียวชาญภาษาต่างประเทศหรือผู้ปรับปรุงบทความต้นฉบับ 
(เอกสารอ้างอิง 4.2.1-1)   
          คณะฯ  มีงานบริการวิชาการและวิจัย ทําหน้าที่ประสานงานและอํานวยความสะดวกใน
การขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายและค่าตอบแทนในการเผยแพร่ผลงานวิจัย โดยมีแบบฟอร์ม
ในการขอรับการสนับสนุนการนําเสนอผลงานทางวิชาการ  คณะสัตวศาสตร์ฯ (เอกสารอ้างอิง  
4.2.1-2)  
 

ข้อ 4 คณะฯ  มีการนําผลงานงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมี
การรับรองการใช้ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภายนอกหรือชุมชน เช่น งานวิจัยเรื่อง “การ
ปรับปรุงสูตรอาหารไก่พ้ืนเมืองโดยใช้อาหารหมักและหอยเชอรี่เป็นหลัก” ได้มีการอบรมให้
ความรู้แก่เกษตรกรของเทศบาลตําบลข้ีเหล็ก  อําเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่ (เอกสารอ้างอิง  
4.2.4-1)   

 

ข้อ 5 คณะฯ ได้ดําเนินงานตามข้ันตอนการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาที่กําหนดข้ึน
โดยสถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (UBI) ทั้งในรูปของสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร 
และลิขสิทธิ์  (เอกสารอ้างอิง  4.2.5-1) 

- มีงานบริการวิชาการและวิจัยของคณะฯ ทําหน้าที่ในการประสานงานกับสถาบันบ่ม
เพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (UBI) ให้การบริการและอํานวยความสะดวกให้กับอาจารย์
และนักวิจัยในการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา  

 

ผลการประเมินตนเอง 
ค่าเป้าหมายตามแผน
ของระดับหน่วยงาน 

ผลการดําเนินงานใน
ปี 2554 

คะแนนอิงเกณฑ์การ
ประเมินตัวบ่งชี้ สกอ. 

การบรรลุเป้าหมายของ
หน่วยงาน 

4  ข้อ 3  ข้อ 3.00 คะแนน ไม่บรรลุเป้าหมาย
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เอกสารอ้างอิง 
4.2.1-1  ประกาศหลักเกณฑ์การขอรับการสนับสนุนการนําเสนอผลงานทางวิชาการ 
4.2.1-2  แบบฟอร์มขอรับการสนับสนุนการนําเสนอผลงานทางวิชาการ  คณะสัตว 

ศาสตร์ฯ 
4.2.4-1    รายงานกิจกรรมการจัดฝึกอบรมการผลิตอาหารสัตว์จากผลพลอยได้/เศษ

เหลือทางการเกษตร 
4.2.5-1    ข้ันตอนการขอจดลิขสิทธิ์/สิทธิบัตร 
 

ผู้รับผิดชอบ นางสาวพัชรกิต  วัชรปรีชา 
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ตัวบ่งชี้ที ่4.3 :  เงินสนับสนุนงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ต่อจํานวนอาจารย์ประจําและ 
  นักวิจยัประจาํ 

1. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุม่ ข และ ค2 จําแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา 
1.1 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

จํานวนเงินสนบัสนนุงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที ่
กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 60,000 บาทข้ึนไปต่อคน 

1.2 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ 
จํานวนเงินสนบัสนนุงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที ่

กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 50,000 บาทข้ึนไปต่อคน 
1.3 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

จาํนวนเงินสนบัสนนุงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที ่
กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 25,000 บาทข้ึนไปต่อคน 
2. เกณฑ์ประเมินเฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง จําแนกเปน็ 3 กลุ่มสาขาวิชา 

2.1 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
จํานวนเงินสนบัสนนุงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที ่

กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 180,000 บาทขึ้นไปต่อคน 
2.2 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ 

จํานวนเงินสนบัสนนุงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที ่
กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 150,000 บาทขึ้นไปต่อคน 

2.3 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
จํานวนเงินสนบัสนนุงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที ่

กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 75,000 บาทข้ึนไปต่อคน 
 

สูตรการคํานวณ : 
1. คํานวณจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอก

สถาบันต่อจํานวนอาจารย์ประจําและนกัวิจัยประจํา 
 
จํานวนเงินสนบัสนนุงานวิจยัฯ =   
 

 

2. แปลงจํานวนเงินที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเตม็ 5 
 
คะแนนทีไ่ด้ = 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก 
           จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก x 5 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
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สรุปคะแนนที่ได้ในระดับคณะวิชาและระดับสถาบัน 

1. คะแนนทีไ่ด้ในระดับคณะวิชา=ค่าเฉลีย่ของคะแนนที่ได้ของทกุกลุ่มสาขาวิชาในคณะวิชา 
2. คะแนนที่ได้ในระดับสถาบัน = ค่าเฉลี่ยของคะแนนทีไ่ด้ของทุกคณะวิชาในสถาบัน 

หมายเหตุ : 
1. จํานวนอาจารย์และนักวิจัยประจํา ให้นับตามปีการศึกษา และนับเฉพาะที่ปฏิบัติงาน

จริงไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ 
2. ให้นบัจํานวนเงินทีม่ีการเซ็นสัญญารบัทนุในปกีารศึกษาหรือปงีบประมาณน้ันๆ ไม่ใช่

จํานวนเงินทีเ่บิกจ่ายจริง 
3. การแบ่งสัดส่วนจํานวนเงินกรณีมีผู้วิจยัจากหลายคณะวิชาหรือหลายสถาบัน ให้แบ่ง

สัดส่วนจํานวนเงินตามที่คณะวิชาหรือสถาบันตกลงกนั 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 :  เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัย
ประจํา 
คะแนนที่ได้รับ  :   5 คะแนน 
ผลการดําเนินงาน  :  

ในปีการศึกษา 2554  คณะฯ ได้รับเงินสนับสนุนจากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จาก
ภายใน  เป็นเงิน  1,162,500 บาท  (เอกสารอ้างอิง 4.3.1-1) (เอกสารอ้างอิง 4.3.1-2)  
(เอกสารอ้างอิง 4.3.1-3)  (เอกสารอ้างอิง 4.3.1-4)  และจากแหล่งทุนภายนอก เป็นเงิน  
286,000  บาท  (เอกสารอ้างอิง 4.3.1-5)  (เอกสารอ้างอิง 4.3.1-6) รวมเป็นจํานวนเงินทั้งส้ิน 
1,148,500 บาท มีอาจารย์ประจําทั้งหมด 22 คน คิดต่อจํานวนอาจารย์ประจํา เท่ากับ  65,841 
บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ =  จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก 
                จํานวนอาจารย์ประจําและนักวจัิยประจํา 
    =    1,162,500 + 286,000 
            22 
    =    65,841 
แปลงค่าร้อยละที่คํานวณได้  =    5 คะแนน  
(จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 60,000 บาทขึ้นไปต่อคน 
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รายละเอียดประกอบการคํานวณ 
งานวิจัยที่ได้รับเงินสนับสนุนภายใน 

 
 
 

ลําดับ ชื่องานวิจัย ชื่อผู้วิจัย งบประมาณ
ที่ได้รับ 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

แหล่งทุนวิจัย

1 ศึกษาแนวโน้มความต้องการการ
บริโภคเนื้อคุณภาพสูงและเนื้อ
คุณภาพปานกลางภายในจังหวัด
เชียงใหม่ 

อ.ธนนันท์  ศุภกิจจานนท์ 150,000 1  ปี สํานักวิจัยฯ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ ้

2 ความสามารถในการย่อยอาหาร
ของปลานิลที่เลี้ยงด้วยอาหารที่ผสม
กากเหลือจากการหมักมูลสุกรใน
ระดับที่แตกต่างกัน 

ดร.ทองเลียน  บัวจูม 170,000 1  ปี สํานักวิจัยฯ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ ้

3 การเพิ่มจํานวนลูกแพะเพศเมียโดย
การผสมเทียมด้วยน้ําเชื้อที่ผ่านการ
คัดเพศ 

ดร.วิวัฒน์  พัฒนาวงศ์ 293,000 1  ปี  สํานักวิจัยฯ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ ้

4 การใช้กวาวเครือขาวเพื่อการ
คุมกําเนิดในสุนัขเพศเมีย 

น.สพ.ไพโรจน์  พงศ์
กิดาการ 

312,500 1  ปี สํานักวิจัยฯ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ ้

5 การพัฒนาทักษะการเขียนตอบ
คําถามแบบบรรยายของนักศึกษา 

ผศ.รัชฎา  ศีตะโกเศศ 5,000 6  เดือน เงินรายได้คณะสัตว
ศาสตร์ฯ 

6 สํารวจภาวะการทํางานและความ
ต้องการฝึกอบรมของศิษย์เก่าคณะ
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 

นางรจนา  อุดมรักษ์ 5,000 1  ปี เงินรายได้คณะสัตว
ศาสตร์ฯ 

7 การใช้เปลือกลําไยหมักเป็นแหล่ง
อาหารหยาบในอาหารลูกโค 

อ.ไพโรจน์  ศิลม่ัน 50,000 1  ปี เงินรายได้คณะสัตว
ศาสตร์ฯ 

8 การเปรียบเทียบวิธีการหาการย่อย
ได้ของโภชนะในไก่เนื้อ 

ผศ.ดร.นรินทร์  ทองวิทยา 50,000 1  ปี เงินรายได้คณะสัตว
ศาสตร์ฯ 

9 การใช้ถ่ัวเหลืองฝักสดและลําต้น
กล้วยหมักในอาหารไก่กระดูกดํา 

ดร.ทองเลียน  บัวจูม 50,000 1  ปี เงินรายได้คณะสัตว
ศาสตร์ฯ 

10 ผลของน้ําส้มควันไม้และพืชสมุนไพร
บางชนิดที่มีต่อเห็บสัตว์เลี้ยง 

น.สพ.ไพโรจน์  พงศ์
กิดาการ 

27,000 6  เดือน เงินรายได้คณะสัตว
ศาสตร์ฯ 
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งานวิจัยที่ได้รับเงินสนับสนุนภายนอก 
 

ลําดับ ชื่องานวิจัย ชื่อผู้วิจัย งบประมาณ
ที่ได้รับ 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

แหล่งทุนวิจัย

1 การศึกษาลักษณะเดน่ทาง
เศรษฐกิจของไก่ดําไทย 

อ. ดร.วิวัฒน ์ พัฒนาวงศ์
(ผู้วิจัยมีส่วนร่วม 20% 
ของงานวิจัย) 

1,430,000 6  เดือน สํานักคณะกรรมการ
วิจัยแหง่ชาต ิ

  รวม 286,000   
 

ผลการประเมินตนเอง 
ค่าเป้าหมายตาม
แผนของหน่วยงาน 

ผลการดําเนินงาน
ในปีการศึกษา 2554

คะแนนอิงเกณฑ์
การประเมินตัวบ่งชี้ สกอ. 

การบรรลุเป้าหมาย
ของหน่วยงาน

60,000 บาท 65,841 บาท 5.00 คะแนน บรรลุเป้าหมาย
  
เอกสารอ้างอิง  
4.3.1-1  งานวิจัยทีไ่ด้รบัเงินสนบัสนนุจากแหล่งทนุภายในประจําป ี2554 
4.3.1-2 ประกาศผลการพิจารณาทนุวิจัย ประจําปงีบประมาณ 2554 
4.3.1-3 เอกสารแจ้งข้อมูลโครงการวิจัย จากสํานกัวิจัยฯ  ประจําปีงบประมาณ 2554 
4.3.1-4   สัญญารับทุน คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลย ี
4.3.1-5 งานวิจัยทีไ่ด้รบัเงินสนบัสนนุจากแหล่งทนุภายนอกประจําป ี2554 
4.3.1-6 เอกสารแจ้งรหัสโครงการวิจัยแหล่งทนุภายนอก  
  
ผู้รับผิดชอบ นางสาวพัชรกิต  วัชรปรีชา 
 

ลําดับ ชื่องานวิจัย ชื่อผู้วิจัย งบประมา
ณที่ได้รับ 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

แหล่งทุนวิจัย

11 การเปลี่ยนแปลงของผลผลิตใน
กระเพาะรูเมนของโคนมที่ได้รับ
อาหารผสมเสร็จที่มีเปลือกลําไย
หมักร่วมกับใบกระถินเป็นแหล่ง
อาหารหยาบ 

รศ.ดร.สมปอง  สรวมศิริ 50,000 1  ปี เงินรายได้คณะสัตว
ศาสตร์ฯ 

    รวม 1,162,500     
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การคํานวณ     

ผลรวมถ่วงน้าํหนักของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่      X   100
                     จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด
เกณฑ์การพิจารณา  
กําหนดระดับคุณภาพบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ ดังนี้ 

ค่า
น้ําหนกั 

ระดับคุณภาพงานวิจัย

0.25 มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือมีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 

0.75 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติทีมี่ชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของสมศ. 
1.00 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร

SJR (SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ที ่3 
หรือ 4 (Q3 หรือ Q4) ในปีล่าสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ ์หรือมีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. 

1.00 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร
SJR (SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ที ่1 
หรือ 2 (Q1 หรือ Q2) ในปีล่าสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ ์หรือมีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลสากล ISI  หรือ Scopus 

 
กําหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ทีเ่ผยแพร ่ดังนี้ 

ค่า
น้ําหนกั 

ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์

0.125 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบนัหรือจังหวัด
0.25 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
0.50 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ  
0.75 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน
1.00 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ

 
 

ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่  5 :  งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร ่
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เกณฑ์การประเมิน   
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละ 20 เท่ากับ 5 คะแนน กลุ่มวิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยี 
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละ 10 เท่ากับ 5 คะแนน กลุ่มมนุษยศาสตร์ 

และสังคมศาสตร์ 
 

ผลการดําเนินงานและข้อมูลพื้นฐาน (ป ีพ.ศ. 2554 ÷ ปีการศึกษา 2554)  

ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน 

ผลการดําเนินงาน 
(ป ีพศ. 2554) (A) 

น้ําหนกั 
(B) 

กลุ่ม
วิทยาศาสตร์

และ
เทคโนโลยี 

กลุ่ม
มนษุยศาสตร์

และ
สังคมศาสตร์

1 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ  

2  0.25

2 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ 

 0.25

3 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติทีป่รากฏ
ในฐานข้อมูล TCI 

2  0.25

4 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อ
ปรากฏอยู่ในประกาศของสมศ. 

 0.50

5 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
ปรากฏในฐานข้อมูลการจดัอันดับวารสาร SJR โดยวารสาร
นั้นถูกจัดอยูใ่น   ควอไทล์ที ่3 หรือ 4 (Q3 หรือ Q4) ในปี
ล่าสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ ์ 

1  0.75

6 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติทีมี่
ช่ือปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. 

1  0.75

7 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
ปรากฏในฐานข้อมูลการจดัอันดับวารสาร SJR โดยวารสาร
นั้นถูกจัดอยูใ่น       ควอไทล์ที ่1 หรือ 2 (Q1 หรือ Q2) ในปี
ล่าสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ ์ 

2  1.00

8 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติทีมี่  1.00
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ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน 

ผลการดําเนินงาน 
(ป ีพศ. 2554) (A) 

น้ําหนกั 
(B) 

กลุ่ม
วิทยาศาสตร์

และ
เทคโนโลยี 

กลุ่ม
มนษุยศาสตร์

และ
สังคมศาสตร์

ช่ือปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลสากล ISI  หรือ Scopus ฯลฯ
9 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบนัหรือ

จังหวัด 
 0.125

10 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ  0.25
1 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือ

ระหว่างประเทศ 
 0.50

12 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน  0.75
13 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ  1.00
14 ผลรวมถ่วงน้าํหนักของผลงานทีไ่ด้รบัการตีพิมพ์หรือ

เผยแพร ่
4.75

  
Sum.(A * B) 
ข้อ 1 ถึง 13  

 15 จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจยัประจาํทั้งหมดในปี
การศึกษา 2553 

22  

16 ร้อยละของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ที่
ได้รบัการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

21.60 (ข้อ 13 * 
100) / ข้อ 15

17 คะแนนทีไ่ด้ 5.00 ข้อ 16 * 5
10 
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ผลการดําเนินงาน 
ลําดับ ชื่องานวิจัย ชื่อผู้วิจัย ชื่อวารสาร ค่าถ่วง

นํ้าหนัก 

1 คุณภาพเนื้อของแม่โคนมคัด
ทิ้งขุนต่างอายุและตา่ง
ระยะเวลาการบ่มเนื้อ 

รศ.ดร.ญาณิน  โอภาสพัฒนกิจ
 
 
 

วารสารเกษตรพระจอมเกล้า  
กันยาน-ธันวาคม 2554 ปีที่ 29 
ฉบับที่ 3-2  หน้า  73-83 

0.25

2 Effects of levels of ensiled 
pineapple waste and 
pangola hay fed as 
roughage sources on feed 
intake, nutrient digestibility 
and ruminal fermentation of 
Southerm Thai native cattle 

รศ.ดร.ญาณิน  โอภาสพัฒนกิจ SONGKLANAKARIN JOURNAL 
OF SCIENCE AND 
TECHNOLOGY 33(3), 281-289, 
May-Jun. 2011 

0.75

3 ผลของเพศและอายุต่อ
ส่วนประกอบซากและปริมาณ
โภชนะในเนื้อกระบือปลัก 

รศ.ดร.สมปอง  สรวมศิริ วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการ
เกษตร  สํานักวิจัยและส่งเสิรม
วิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัย
แม่โจ้  ปีที่ 29 ฉบับที่ 1 ตุลาคม 
2554 – มกราคม 2555 

0.25
 
 
 
 
 

4 The Effects of soluble Protein 
and Sugar Concentration on 
Ruminal Fermentation and 
Nutrient Digestibility in 
Crossbred Steers 

รศ.ดร.ญาณิน  โอภาสพัฒนกิจ Journal of Animal and 
Veterinary Advances 10(3): 
1724-1730,2011 

1.00

5 No Damage of Dietary Dried 
Fermented Ginger Diet 
without Antibiotic on Growth 
Performance in Broilers 
Reared in Tropical Area 

ผศ.ดร.นรินทร์  ทองวิทยา
อ.ดร.ทองเลียน  บัวจูม 
อ.ดร.บัวเรียม  มณีวรรณ์ 

American journal of Animal and 
Veterinary Sciences 6(2): 65-
68, 2011 

1.00

6 Utilization of Eco-Feed 
Containing Mugwort 
Microorganiam Compounds 
as a Feed Ingredient Souree 
for Layer Hens 

ผศ.ดร.นรินทร์  ทองวิทยา
 

American journal of Animal and 
Veterinary Sciences 6(1): 35-
39, 2011 

1.00
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ลําดับ ชื่องานวิจัย ชื่อผู้วิจัย ชื่อวารสาร ค่าถ่วง
นํ้าหนัก 

7 การใช้ลําต้นกล้วยและเศษถั่ว
แระหมักในสูตรอาหารไก่
พื้นเมือง 

อ.ดร.ทองเลียน  บัวจูม
อ.ดร.บัวเรียม  มณีวรรณ 
ผศ.ดร.มานิตย ์ เทวรักษ์พิทักษ์ 
อ.น.สพ.บัญญชา  พงศ์พิศาลธรรม 

เอกสารประกอบการประชุม
วิชาการ นเรศวรวิจัย 7 Vol.7  
29-30 กรกฎาคม 2554  
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

0.25

8 ผลของเศษขิงดองต่อ
สมรรถนะการผลิตไก่เนื้อ 

ผศ.ดร.นรินทร์  ทองวิทยา
 

การประชุมวิชาการและนําเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ แม่โจ้แพร่  
คร้ังที่ 2  วันที่ 1-2 กันยายน 
2554 

0.25

ผลรวมถ่วงนํ้าหนัก 4.75 
 
การขับเคลื่อนตัวบ่งชี้  

 คณะฯ ได้ดําเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการและวิจัยของคณะสัตวศาสตร์และ
เทคโนโลยี เพ่ือให้การดําเนินงานด้านวิชาการและวิจัยของคณะฯเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
โดยมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

1. วางนโยบายและกําหนดแผนงานด้านการศึกษา การวิจัย และการบริการทาง
วิชาการของคณะฯ 

2. พิจารณาแนวทางส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินด้านการศึกษา การวิจัย และการ
บริการทางวิชาการสู่สังคม 

3. กํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานด้านการศึกษา ให้บรรลุเป้าหมาย
ตามเกณฑ์มาตรฐาน TQF  

4. กํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินการโครงการ รวมทั้งผลงาน และ
ผลผลิตจากการวิจัยให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการวิจัย รวมทั้งประสานข้อมูล
โครงการวิจัยระหว่างส่วนราชการหรือหน่วยงานกับสํานักวิจัยและส่งเสริมวิชาการ
เกษตร และสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยกับหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  

5. กําหนด ติดตาม และประเมินผลการดําเนินโครงการบริการทางวิชาการสู่สังคม ให้
บรรลุเป้าหมายตามพันธกิจของคณะสัตวศาสตร์ฯ 

และคณะฯ ได้มีแนวทางการส่งเสริมสนับสนุนงานวิจัย พร้อมทั้งแสวงหางบประมาณ
สนับสนุนการวิจัย และการประสานงาน และอํานวยความสะดวกด้านการวิจัยของคณาจารย์ 
บุคลากร และนักศึกษาภายในคณะฯ 
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ผลการประเมินตนเอง 
ค่าเป้าหมายตามแผน

ของหน่วยงาน 
ผลการดําเนินงานใน

ปี 2554 
คะแนนอิงเกณฑ์การ

ประเมินตัวบ่งชี้  
การบรรลุเป้าหมาย

ของหน่วยงาน 
 2.70 คะแนน  5.00 คะแนน 5.00 คะแนน บรรลุเป้าหมาย

 

เอกสารอ้างอิง 
5.0.1  งานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร ่ ป ีพ.ศ. 2554 
5.0.2  วารสาร scimago 
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การคํานวณ   

    ผลรวมของจํานวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์          X 100
                         อาจารย์ประจําและนักวิจยัประจาํทั้งหมด 
 
เกณฑ์การประเมิน  
   ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกําหนดร้อยละ 20  เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุ่ม
สาขาวิชา 
 

ผลการดําเนินงานและข้อมูลพื้นฐาน  (ปีการศึกษา 2554) 
ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน ผลการดําเนินงาน
1 งานวิจัย/งานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชนเ์ชิงสาธารณะ 2
2 งานวิจัย/งานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย  
3 งานวิจัย/งานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย ์(สิทธิบัตร)
4 งานวิจัย/งานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ทางอ้อม  ซึ่งเป็นการสร้างคุณค่าทางจิตใจ 

ยกระดับจิตใจ ก่อให้เกิดสุนทรียภาพ สร้างความสุข  
 

5 ผลรวมของจํานวนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ 2
6 จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยทั้งหมด นับรวมที่ศึกษาต่อ 22
7 ร้อยละของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ 9.09
8 คะแนนที่ได้ 2.27

ผลการดําเนินการ 
ลําดับ ชื่อผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ ชื่อเจ้าของงานวิจัย หน่วยงานที่นําไปใช้

ประโยชน์ 
1 การเพ่ิมความหลากหลายทาง

พันธกุรรมโดยเทคนิคการ
เหนี่ยวนําการเป็นสัดของโคขาว
ลําพูนและกระบือปลักร่วมกับ
การผสมเทียม 

ดร. วิวัฒน์  พัฒนาวงศ์ ห้างหุ้นส่วนจาํกัด 
พรชัย อินเตอร์เทรด 

2 การพัฒนาเทคโนโลยีผลิตน้ําเชื้อ
โคนมแยกเพศเพื่อใช้ในการผสม
เทียมสู่เชิงพาณิชย์ 

ดร. วิวัฒน์  พัฒนาวงศ์ บ.เชียงใหม่เฟรชมิลค์

ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่  6:  งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ทีนํ่าไปใช้ประโยชน์ 
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การขับเคลื่อนตัวบ่งชี้  
 คณะฯ ได้ดําเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการและวิจัยของคณะสัตวศาสตร์และ

เทคโนโลยี เพ่ือให้การดําเนินงานด้านวิชาการและวิจัยของคณะฯเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
โดยมีหน้าที่กํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินการโครงการ รวมทั้งผลงาน และผลผลิต
จากการวิจัยให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการวิจัย และกําหนด ติดตาม และประเมินผลการดําเนิน
โครงการบริการทางวิชาการสู่สังคม ให้บรรลุเป้าหมายตามพันธกิจของคณะฯ ซ่ึงคณะฯ ได้
จัดทําประกาศของคณะฯ เรื่อง ทุนวิจัยคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี  เพ่ือสนับสนุนนโยบาย
การบริหารงานด้านการวิจัยของคณะฯ เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาด้านการเรียนการ
สอนและการบริหารงานภายในคณะฯ   

 
ผลการประเมินตนเอง 
ค่าเป้าหมายตามแผน

ของหน่วยงาน 
ผลการดําเนินงานใน

ปี 2554 
คะแนนอิงเกณฑ์การ

ประเมินตัวบ่งชี้  
การบรรลุเป้าหมาย

ของหน่วยงาน 
2.00 คะแนน   2.27 คะแนน 2.27 คะแนน บรรลุเป้าหมาย

 
เอกสารอ้างอิง  
6.0.1 หนังสือรับรองการนํางานวิจัยไปใช้ประโยชน์ หจก. พรชัย  อินเตอร์เทรด 
6.0.2 หนังสือรับรองการนํางานวิจัยไปใช้ประโยชน์ บ.เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จํากัด 
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การคํานวณ   
             ผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานวิชาการทีไ่ด้รับการรับรองคุณภาพ       X 100 
                                   อาจารย์ประจําและนักวิจยัประจําทั้งหมด 
 
เกณฑ์การพิจารณา  
กําหนดระดับคุณภาพผลงานวิชาการ ดังนี้ 

ค่า
น้ําหนกั 

ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ

0.25 บทความวิชาการทีไ่ด้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ
0.50 บทความวิชาการทีไ่ด้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาต ิ 
0.75 ตําราหรือหนงัสือที่มีการตรวจอ่านโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
1.00 ตําราหรือหนงัสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์

การขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว หรือตาราหรือหนังสือที่มีคุณภาพสูงมีผู้ทรงคุณวุฒิ
ตรวจอ่านตามเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการ  

 
เกณฑ์การประเมิน  
   ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกําหนดร้อยละ 10 เท่ากบั 5 คะแนน ทุกกลุ่ม
สาขาวิชา 
ผลการดําเนินงานและข้อมูลพื้นฐาน  (ปีการศึกษา 2554) 

ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน 
ผลการดําเนินงาน 

(A) 
น้ําหนกั

(B) 
1 บทความวิชาการทีไ่ด้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ  0.25
2 บทความวิชาการทีไ่ด้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ 0.50
3 ตําราหรือหนงัสือที่มีการประเมินผ่านตามเกณฑ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิ

ที่ มหาวิทยาลัยกําหนด  
0.75

4 ตําราหรือหนงัสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการ
พิจารณาตามเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว  

1.00

5 ตําราหรือหนงัสือที่มีคุณภาพสูง มีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่านตาม
เกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการ 

1.00

ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่  7:  ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ
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6 ผลรวมถ่วงน้าํหนักของผลงานวิชาการทีไ่ด้รบัรองคุณภาพ 0 
7 จํานวนอาจารย์และนักวิจยัประจําทั้งหมด (นบัรวมทีล่าศึกษาต่อ) 23 
8 ร้อยละของผลงานวิชาการที่ได้รับการรบัรองคุณภาพ 0 
9 คะแนนทีไ่ด้ 0 

 
ผลการประเมินตนเอง 
ค่าเป้าหมายตาม
แผนของหน่วยงาน 

ผลการดําเนินงาน
ในปี 2554 

คะแนนอิงเกณฑ์
การประเมินตัวบ่งชี้ 

การบรรลุเป้าหมาย
ของหน่วยงาน 

2.00 คะแนน 0 0 ไม่บรรลุเป้าหมาย
 
 
 
 
 
 


