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ตัวบงชี้ สกอ. ท่ี 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

ผูรับผิดชอบตัวบงช้ี              นางสาวพัชรกติ   วัชรปรีชา 
หนวยงาน                             คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี 

ผลการดําเนินการ : ปงบประมาณ  

เกณฑมาตรฐานท่ัวไป  

1. มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสรางสรรค  เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแผน 

ดานการวิจัยของสถาบัน  และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

2. มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสรางสรรคกับการจัดการเรียนการสอน 

3. มีการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคและใหความรูดานจรรยาบรรณ 

การวิจัยแกอาจารยประจําและนักวิจัย 

4. มีการจัดสรรงบประมาณของสถาบัน  เพื่อเปนทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค 

5. มีการสนบัสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคตามอัตลักษณของสถาบัน 

อยางนอยในประเด็นตอไปนี้ 

- หองปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหนวยวิจัยฯ หรือศูนยเคร่ืองมือ  หรือศูนยใหคําปรึกษา 

                และสนับสนุนการวิจัยฯ 

- หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการวิจัยฯ 

- ส่ิงอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยฯ  เชน  ระบบ 

               เทคโนโลยีสารสนเทศ  ระบบรักษาความปลอดภัยในหองปฏิบัติการวิจัย  

- กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมงานวิจัยฯ  เชน  การจัดประชุมวิชาการ  การจัดแสดง 

                งานสรางสรรค  การจัดใหมีศาสตราจารยอาคันตุกะหรือศาสตราจารยรับเชิญ                  

                (visiting professor) 

6. มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในขอ  4  และขอ  5  อยางครบถวนทุกประเด็น 

7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรค 

ของสถาบัน 

องคประกอบท่ี 4 :  การวิจัย 
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8. มีระบบและกลไกเพ่ือสรางงานวิจัยหรืองานสรางสรรคบนพื้นฐานภูมิปญญาทองถ่ิน หรือจาก

สภาพปญหาของสังคม เพื่อตอบสนองความตองการของทองถ่ินและสังคม และดําเนินการตาม

ระบบท่ีกําหนด   

เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนนิการ 

1 ขอ 

มีการดําเนนิการ 

2 หรือ 3 ขอ 

มีการดําเนนิการ 

4 หรือ 5 ขอ 

มีการดําเนนิการ 

6-7 ขอ 

มีการดําเนนิการ 

7-8 ขอ 
 

ตัวบงชี้ท่ี 4.1  :  ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

คะแนนท่ีไดรับ :    3 คะแนน   

ผลการดําเนินการ  : คณะฯ มีการดําเนินการ 4 ขอ ดังนี้ 

ขอ 1 คณะฯ มีข้ันตอน แนวทางในการจัดสรรทุนวิจัย  (อางอิง สศ.4.1.1-1 ข้ันตอนการขอทุน
วิจัย) (อางอิง สศ.4.1.1-2 รายงานประชุม คร้ังท่ี 1/2555) เพื่อใหไดงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีมีคุณภาพ     

 คณะฯ มีคณะกรรมการวิชาการและวิจัย  เปนกลไกบริหารงานวิจัย  (อางอิง สศ.4.1.1-3 คําส่ัง

แตงต้ังคณะกรรมการวิชาการและวิจัย) ทําหนาท่ีกําหนดนโยบาย  สงเสริมกิจกรรมตางๆ เชน การ

สนับสนุนใหผูไดรับทุนนําเสนอผลงานวิจัย  ท้ังในรูปแบบตีพิมพในวารสาร  นําเสนอในการประชุม

วิชาการระดับชาติและนานาชาติ  และมีงบประมาณสนับสนุนการบริหารงานวิจัยอยางเพียงพอ (อางอิง 

สศ.4.1.1-4 โครงการยุทธศาสตร ปงบประมาณ 2555)    

ขอ 2 คณะฯ   มีการบูรณาการกระบวนการงานวิจัยกับกระบวนการจัดการเรียนการสอน โดย
การสนับสนุนทุนวิจัยสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (อางอิง สศ.4.1.2-1 แบบเสนอโครงการวิจัย 
คุณครรชิต  ชมพูพันธ) (อางอิง สศ.4.1.2-2 แบบเสนอโครงการวิจัยคุณอภิชาติ  หม่ันวิชา)  และ
กําหนดใหนักศึกษาบัณฑิตศึกษาเปนสวนหน่ึงในทีมวิจัยของอาจารย (อางอิง สศ.4.1.2-3 แบบเสนอ
โครงการวิจัย ผศ.ดร.นรินทร  ทองวิทยา) (อางอิง สศ 4.1.2.4 แบบเสนอโครงการวิจัย ผศ.ดร.พิสุทธ์ิ  
เนียมทรัพย) 
                 ขอ 4 คณะฯ ไดจัดสรรงบประมาณเงินรายไดเพื่อสนับสนุนการทําวิจัยใหแกคณาจารย /

นักวิจัย  และนักศึกษาแบงเปนทุนวิจัยประเภทตางๆดังนี้ (อางอิง สศ.4.1.4-1 ประกาศจัดสรรทุนวิจัย) 

(อางอิง สศ.4.1.4-2 ประกาศผลการพิจารณาทุนวิจัย) 
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                   - ทุนวิจัยนักวิจัยหนาใหม 

- ทุนวิจัยท่ัวไป 

- ทุนวิจัยในช้ันเรียน 

- ทุนวิจัยสถาบัน 

ขอ 5 คณะฯ  ไดจัดหาทรัพยากรอยางเพียงพอท้ังงบประมาณสนับสนุนการวิจัย หองปฏิบัติการวิจัย 
แหลงคนควาทางวิชาการ และระบบสารสนเทศเพ่ือการวิจัย ตลอดจนกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีสงเสริมการวิจัย ดังนี้ 

- จัดใหมีหองปฏิบัติการวิจัยฯ  ของคณะฯ  เชน  หองปฏิบัติการอาหารสัตว  หองปฏิบัติการ
นมและผลิตภัณฑ,  หองปฏิบัติการผสมเทียม,  หองปฏิบัติการเนื้อและผลิตภัณฑ  สําหรับคณาจารย 
นักวิจัย และนักศึกษา  เพื่อใชในการเรียนการสอน  และการวิจัยฯ  (อางอิง สศ. 4.1.5-1 รูปภาพ
หองปฏิบัติการตางๆ) 

- จัดใหมีหองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลทางวิชาการเพื่อสนับสนุนการวิจัยฯ  และการเรียน- 
การสอน  โดยคณะฯ ไดจัดสรรงบประมาณสนับสนุนจัดหาหนังสือและวารสารท้ังในรูปของเอกสาร 
(Hard copy)  และส่ืออิเล็กทรอนิกสเขาหองสมุดคณะฯ  เพื่อใหคณาจารย  นักวิจัย  และนักศึกษา  มี
โอกาสเขาถึงแหลงคนควาทางวิชาการ  (อางอิง สศ. 4.1.5-2 รูปภาพหองสมุด)  (อางอิง สศ.4.1.5-3 
โครงการยุทธศาสตร ปงบประมาณ 2555) 

-  จัดใหมีระบบสารสนเทศเพ่ือการวิจัย  ในดานตางๆ  ดังนี้  1)  ขอมูลแหลงทุนวิจัยท้ังภายใน 
และภายนอกคณะฯ  2)  ขอมูลดานการวิจัยของคณะฯ ท้ังปจจุบันและผลงานท่ีผานมา  3)  ขอมูลดาน
แหลงเผยแพรผลงานวิจัยท้ังวารสารและประชุมวิชาการ  (อางอิง สศ. 4.1.5-4  เว็บไซดคณะฯ) 

- คณะฯ  มีสวนรวมในการจัดประชุมวิชาการ รวมกับ ภาควิชาสัตวศาสตร คณะเกษตรศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน  โดยไดจัดประชุมวิชาการสัตวศาสตรแหงชาติ  คร้ังท่ี 1  ในระหวางวันท่ี 14 – 16 
มีนาคม  2555  ณ วิทยาลัยปกครองทองถ่ิน  มหาวิทยาลัยขอนแกน  เพื่อรวมสรางเครือขายภาควิชา/
สาขาวิชาสัตวศาสตร/สัตวบาล/เทคโนโลยีการผลิตสัตว ของมหาวิทยาลัยท่ัวประเทศ และกรมปศุสัตว  
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเผยแพรผลงานวิจัยทางวิชาการ และแลกเปล่ียนความรูและประสบการณดาน
วิชาการจากบุคลากร นิสิตนักศึกษา นักวิชาการ ระหวางหนวยงาน  (อางอิง  สศ. 4.1.5-5 หนังสือเชิญเขา
รวมประชุมวิชาการฯ )  (อางอิง สศ. 4.1.5-6  รายงานผลการดําเนินกิจกรรม) 
ผลการประเมินตนเอง 

คาเปาหมายตามแผน

ของหนวยงาน 

ผลการดําเนินงานใน 

ปการศึกษา  2555 

คะแนนอิงเกณฑการ

ประเมินตัวบงชี้ สกอ. 

การบรรลุเปาหมายของ

หนวยงาน 

 4 ขอ ปฏิบัติไดขอ 1,2,4,5 3.00  คะแนน บรรลุเปาหมาย 
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ตัวบงชี้ สกอ. ท่ี 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรค 

ผูรับผิดชอบตัวบงช้ี              นางสาวพัชรกติ   วัชรปรีชา 
หนวยงาน                             คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี 
 

ผลการดําเนินการ : ปงบประมาณ  

เกณฑมาตรฐาน 

1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุม 

วิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพรผลงานวจิัยหรือ

งานสรางสรรคในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

2. มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหความรูจากงานวิจยัหรืองาน

สรางสรรค เพื่อใหเปนองคความรูท่ีคนท่ัวไปเขาใจได และดําเนนิการตามระบบท่ีกําหนด 

3. มีการประชาสัมพันธและเผยแพรองคความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดจาก 

  ขอ 2 สูสาธารณชนและผูเกีย่วของ 

4. มีการนําผลงานงานวจิัยหรืองานสรางสรรคไปใชใหเกิดประโยชน และมีการรับรองการใช 

ประโยชนจริงจากหนวยงานภายนอกหรือชุมชน   

5. มีระบบและกลไกเพ่ือชวยในการคุมครองสิทธ์ิของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใช

ประโยชน และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

เกณฑการประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนนิการ 

1 ขอ 

มีการดําเนนิการ 

2 ขอ 

มีการดําเนนิการ 

3 ขอ 

มีการดําเนนิการ 

4 ขอ 

มีการดําเนนิการ 

5 ขอ 
 

ตัวบงชี้ท่ี 4.2  :  ระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

คะแนนท่ีไดรับ   3 คะแนน  

ผลการดําเนินการ  : คณะฯ มีการดําเนินการ 3 ขอ ดังนี้ 

  ขอ 1 คณะฯ  มีนโยบายสงเสริมใหคณาจารย / นักวิจัยเผยแพรผลงานวิจัย  โดยสนับสนุน

คาใชจายและคาตอบแทนในการเผยแพรผลงานวิจัย เชน คาเดินทาง/คาลงทะเบียน/คาท่ีพัก,คาธรรมเนียม
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ท่ีทางวารสารเรียกเก็บสําหรับการตีพิมพ (Page Charge), คาสนับสนุนจัดทําโปสเตอร  และคาตอบแทน

ผูเช่ียวชาญภาษาตางประเทศหรือผูปรับปรุงบทความตนฉบับ (อางอิง สศ.4.2.1-1 ประกาศหลักเกณฑการ

ขอรับการสนับสนุนการนําเสนอผลงานทางวิชาการ)   

          คณะฯ  มีงานบริการวิชาการและวิจัย ทําหนาท่ีประสานงานและอํานวยความสะดวกในการขอรับ

การสนับสนุนคาใชจายและคาตอบแทนในการเผยแพรผลงานวิจัย โดยมีแบบฟอรมในการขอรับการ

สนับสนุนการนําเสนอผลงานทางวิชาการ  (อางอิง สศ.4.2.1-2 แบบฟอรมขอรับการสนับสนุนการ

นําเสนอผลงานทางวิชาการ)  

ขอ 4 คณะฯ  มีการนําผลงานงานวจิัยหรืองานสรางสรรคไปใชใหเกิดประโยชน และมีการ 
รับรองการใชประโยชนจริงจากหนวยงานภายนอกหรือชุมชน  เชน  เกษตรกรในกลุมปศุสัตวอินทรีย   
ต.สันปายาง  อ.แมแตง  จ.เชียงใหม  นําโดยคุณสุพจน  ทิพยมนต  นําความรูท่ีไดจากผลงานวิจัย  เร่ือง  

“ผลของการจํากัดอาหารเปดรุนตอสมรรถภาพไขของเปด”  ซ่ึงเปนผลงานวิจัยของ ผศ. ดร.นรินทร  ทอง

วิทยา  ไปปรับใชในฟารมของตัวเอง  โดยการเล้ียงเปดรุนแบบจํากัดอาหาร  ทําใหเกษตรกรลดตนทุนใน

การเล้ียง  และสามารถใชวัตถุดิบท่ีหางายในชุมชน  เชน ขาวเปลือก  รําขาวอินทรีย  ถ่ัวเหลืองอินทรีย  

และเศษพืชอินทรีย ซ่ึงการเล้ียงเปดแบบจํากัดอาหารโดยไมใหกินอาหารมากเกินไปแตกินสมํ่าเสมอทํา

ใหเปดฟกไขดีข้ึน    (อางอิง สศ.4.2.4-1 หนังสือรับรองการใชประโยชนผลงานวิจัย/งานสรางสรรคจาก

หนวยงานภายนอก คุณสุพจน   ทิพยมนต)  และศูนยศึกษา และพัฒนาเกษตรอินทรีย เรนโบวฟารม  นํา

โดยคุณตะวัน  หางสูงเนิน  นําเอาผลการวิจัยตางๆ ท่ีไดศึกษานํามาเสนอแกเกษตรกร  ซ่ึงไดนํา

ผลงานวิจัยเร่ือง “การเพิ่มมูลคาของขาวเปลือกโดยการใชเปนอาหารเปด”  เปนผลงานวิจัยของ ผศ. ดร.

นรินทร  ทองวิทยา  นําไปเผยแพรใหเกษตรกรลองนําไปใชโดยนําขาวเปลือกมาเล้ียงเปด และการ

ผสมผสานผลิตภัณฑท่ีหาไดจากในทองถ่ินมาประยุกตใชใหเปนประโยชน  จึงทําใหลดตนในการเล้ียง 

และมีรายไดจากการจําหนายเปดมากข้ึน  ซ่ึงเปนรายไดหลังหักคาใชจาย (คาอาหารเปด) (อางอิง สศ.

4.2.4-2  หนังสือรับรองการใชประโยชนผลงานวิจัย/งานสรางสรรคจากหนวยงานภายนอก คุณตะวัน   

หางสูงเนิน) 

ขอ 5 คณะฯ ไดดําเนินงานตามข้ันตอนการคุมครองทรัพยสินทางปญญาท่ีกําหนดข้ึนโดย

สถาบันบมเพาะวิสาหกิจ  มหาวิทยาลัยแมโจ (UBI) ท้ังในรูปของสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และลิขสิทธ์ิ  

(อางอิง สศ.4.2.5-1 ข้ันตอนการขอจดลิขสิทธ์ิ) 
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- มีงานบริการวิชาการและวิจัยของคณะฯ ทําหนาท่ีในการประสานงานกับสถาบันบมเพาะ

วิสาหกิจ มหาวิทยาลัยแมโจ (UBI) ใหการบริการและอํานวยความสะดวกใหกับอาจารยและนักวิจัยใน

การจัดการทรัพยสินทางปญญา   

ผลการประเมินตนเอง 
คาเปาหมายตามแผน

ของหนวยงาน 

ผลการดําเนินงานใน 

ปการศึกษา  2555 

คะแนนอิงเกณฑการ

ประเมินตัวบงชี้ สกอ. 

การบรรลุเปาหมายของ

หนวยงาน 

 4 ขอ ปฏิบัติไดขอ 1,4,5 3.00  คะแนน ไมบรรลุเปาหมาย 
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ตัวบงชี้ สกอ. ท่ี 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจยัหรืองานสรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจําและ 
นักวิจัยประจํา 

ผูรับผิดชอบตัวบงช้ี              นางสาวพัชรกติ   วัชรปรีชา 
หนวยงาน                             คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี 

 
ผลการดําเนินการ : ปงบประมาณ  
ตัวบงชี้ท่ี 4.3 :  เงินสนับสนุนงานวิจยัหรืองานสรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจําและ 
  นักวจิัยประจํา 

1. เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ข และ ค2 จําแนกเปน 3 กลุมสาขาวิชา 

1.1 กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
จํานวนเงินสนบัสนุนงานวจิยัหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันท่ี 

กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = 60,000 บาทข้ึนไปตอคน 
1.2 กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 

จํานวนเงินสนบัสนุนงานวจิยัหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันท่ี 
กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = 50,000 บาทข้ึนไปตอคน 

1.3 กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
จํานวนเงินสนบัสนุนงานวจิยัหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันท่ี 

กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = 25,000 บาทข้ึนไปตอคน 
2. เกณฑประเมินเฉพาะสถาบันกลุม ค1 และ ง จําแนกเปน 3 กลุมสาขาวิชา 

2.1 กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
จํานวนเงินสนบัสนุนงานวจิยัหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันท่ี 

กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = 180,000 บาทข้ึนไปตอคน 
2.2 กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 

จํานวนเงินสนบัสนุนงานวจิยัหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันท่ี 
กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = 150,000 บาทข้ึนไปตอคน 

2.3 กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
จํานวนเงินสนบัสนุนงานวจิยัหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันท่ี 

กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = 75,000 บาทข้ึนไปตอคน 
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สูตรการคํานวณ : 
1. คํานวณจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยัหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบัน

ตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจยัประจาํ 
 
จํานวนเงินสนบัสนุนงานวจิยัฯ =   

 
 

2. แปลงจํานวนเงินท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
คะแนนท่ีได = 
 

สรุปคะแนนท่ีไดในระดับคณะวิชาและระดับสถาบัน 
1. คะแนนท่ีไดในระดับคณะวิชา=คาเฉล่ียของคะแนนท่ีไดของทุกกลุมสาขาวิชาในคณะวิชา 
2. คะแนนท่ีไดในระดับสถาบัน = คาเฉล่ียของคะแนนท่ีไดของทุกคณะวิชาในสถาบัน 

หมายเหตุ : 
1. จํานวนอาจารยและนักวจิยัประจํา ใหนบัตามปการศึกษา และนับเฉพาะท่ีปฏิบัติงานจริงไมนับ

รวมผูลาศึกษาตอ 
2. ใหนับจํานวนเงินท่ีมีการเซ็นสัญญารับทุนในปการศึกษาหรือปงบประมาณนัน้ๆ ไมใชจํานวน

เงินท่ีเบิกจายจริง 
3. การแบงสัดสวนจํานวนเงินกรณีมีผูวิจัยจากหลายคณะวิชาหรือหลายสถาบัน ใหแบงสัดสวน

จํานวนเงินตามท่ีคณะวิชาหรือสถาบันตกลงกัน 
 

ตัวบงชี้ท่ี 4.3 :  เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 
คะแนนท่ีไดรับ  :   5 คะแนน 
ผลการดําเนินงาน  :    

ในปงบประมาณ 2555  คณะฯ ไดรับเงินสนับสนุนจากงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายใน 
(อางอิง สศ.4.3.1-1 เงินสนับสนุนงานวิจัยภายใน) เปนเงิน  406,250 บาท และจากแหลงทุนภายนอก 
(อางอิง สศ.4.3.1-2 เงินสนับสนุนงานวิจัยภายนอก) เปนเงิน 1,005,585.71 บาท  รวมเปนจํานวนเงินท้ังส้ิน 
1,411,835.71 บาท  มีอาจารยประจําท้ังหมด 22 คน คิดตอจํานวนอาจารยประจํา เทากับ  64,174.35 บาท 
 
 
 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก 
           จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก  x 5 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 
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รายละเอียดประกอบการคํานวณ 
งานวิจัยท่ีไดรับเงินสนับสนนุภายใน 

 
 
 
 

ลําดับ ชื่องานวิจัย ชื่อผูวิจัย งบประมาณ
ท่ีไดรับ 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

แหลงทุนวิจัย 

1 ผลของวิธีการใหอาหารระยะ
กอนหยานมตอสมรรถภาพการ
ผลิตลูกโค 

ผศ. ดร.พิสุทธิ์   
เนียมทรัพย 

50,000.00 1  ป เงินรายได   
คณะสัตวศาสตรฯ 

2 คุณคาทางอาหารและยอยได
ของโภชนะในเปลือกลําไยและ
ฟางขาวอบยูเรีย 

นายอภิชาติ  หมั่นวิชา 50,000.00 1  ป เงินรายได   
คณะสัตวศาสตรฯ 

3 การศึกษาการใชแหนหมักเปน
แหลงอาหารโปรตีนในอาหาร
ไกพ้ืนเมือง 

นายครรชิต  ชมภูพันธ 50,0000.00 1  ป  เงินรายได   
คณะสัตวศาสตรฯ 

4 ผลของการใชหอยขมจากบอ
เล้ียงปลาตอการผลิตไกพ้ืนเมือง 

ผศ.ดร.นรินทร   
ทองวิทยา 

100,0000.0
0 

1  ป เงินรายได   
คณะสัตวศาสตรฯ 

5 การใชกวาวเครือขาวเพ่ือการ
คุมกําเนิดในสุนัขเพศเมีย 

อ.ไพโรจน  พงศกิดาการ 
       312,000/2 = 156,250 
 

156,250.00 2 ป เงินงบประมาณ
แผนดิน  
มหาวิทยาลัยแมโจ 

  รวม 406,250.00     

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ =    จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก 
                จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 
    =    406,250 + 1,005,585.71 =     1,411,835.71 
            22   22 
    =    64,174.35 

แปลงคารอยละท่ีคํานวณได  =    5 คะแนน  
(จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = 60,000 บาทขึ้นไปตอคน 
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งานวิจัยท่ีไดรับเงินสนับสนุนภายนอก 
 

ลําดับ ชื่องานวิจัย ชื่อผูวิจัย งบประมาณ
ท่ีไดรับ 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

แหลงทุนวิจัย 

1 การสงเสริมการสรางอาชีพการ
เล้ียงไกพ้ืนเมืองประดูหางดํา
เชียงใหม ในเขตตําบลแมปง 
อําเภอพราว  จังหวัดเชียงใหม 

อ.ธนนันท  ศุภกิจจานนท 338,900.00 1 ป สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย 

2 การพัฒนาการผลิตลูกไกประดู
หางดําเพ่ือเล้ียงสงตลาดในรูป
ไกสดอยางยั่งยืนของกลุม
เกษตรกรรายยอย อําเภอแม
ออน  จังหวัดเชียงใหม 

อ.ส.พญ.ดร.กฤดา  ชูเกียรติ
ศิริ 

322,400.00 1 ป สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย 

3 The using of various size of 
Golden apple snail (Pomacea 
spp) shell in laying hen diets 

อ.ดร.ทองเลียน  บัวจูม 140,000.00 1 ป Kagawa University 

4 การศึกษาลักษณะเดนทาง
เศรษฐกิจของไกดําไทยพันธุ
พ้ืนเมือง 

อ.ดร.วิวัฒน  พัฒนาวงศ 
1,430,000 x 2/14 
= 204,285.71 
 

204,285.71 14  เดือน สํานักงาน
คณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ 

  รวม 1,005,585.71   

 
ผลการประเมินตนเอง 
คาเปาหมายตามแผนของ

หนวยงาน 
ผลการดําเนินงาน 
ในปการศึกษา 2555 

คะแนนอิงเกณฑ 
การประเมินตัวบงชี้ สกอ. 

การบรรลุเปาหมายของ
หนวยงาน 

60,000 บาท 64,174.35 บาท 5.00 คะแนน บรรลุเปาหมาย 
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ตัวบงชี้ สมศ. ท่ี 5 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดรับการตพีิมพหรือเผยแพร 

ผูรับผิดชอบตัวบงช้ี              นางสาวพัชรกติ   วัชรปรีชา 
หนวยงาน                             คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี 

 
การคํานวณ     

ผลรวมถวงน้ําหนักของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีตีพิมพหรือเผยแพร      X   100 
                     จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําท้ังหมด 

เกณฑการพิจารณา  
กําหนดระดับคุณภาพบทความวิจยัท่ีตีพิมพ ดังนี ้

คา
น้ําหนกั 

ระดับคุณภาพงานวิจยั 

0.25 มีการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือมีการตพีิมพใน
วารสารวิชาการระดับชาติท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI 

0.50 มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติท่ีมีช่ือปรากฏอยูในประกาศของสมศ. 
1.00 มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏอยูในประกาศของ สมศ. 
1.00 มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอมูลการจัดอันดับวารสาร SJR 

(SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) ในปลาสุด ใน subject category ท่ีตีพิมพ หรือมี
การตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีมีช่ือปรากฏอยูในฐานขอมูลสากล ISI  หรือ 
Scopus 

 
กําหนดระดับคุณภาพงานสรางสรรคท่ีเผยแพร ดังนี้ 

คา
น้ําหนกั 

ระดับคุณภาพงานสรางสรรค 

0.125 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดบัสถาบันหรือจังหวดั  
0.25 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดบัชาติ  
0.50 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดบัความรวมมือระหวางประเทศ  
0.75 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดบัภูมิภาคอาเซียน  
1.00 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดบันานาชาติ  
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เกณฑการประเมิน   
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ 20 เทากับ 5 คะแนน กลุมวิทยาศาสตร 

และเทคโนโลยี 
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ 10 เทากับ 5 คะแนน กลุมมนุษยศาสตร 

และสังคมศาสตร 
 
ผลการดําเนินงานและขอมูลพื้นฐาน (ป พ.ศ. 2555÷ ปการศึกษา 2555)  

ขอ ขอมูลพื้นฐาน 

ผลการดําเนินงาน (ป พศ. 
2555) (A) น้ําหนกั 

(B) กลุมวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 

1 บทความวจิัยท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ  

7 0.25 

2 บทความวจิัยท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ 

- 0.25 

3 บทความวจิัยท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติท่ีปรากฏใน
ฐานขอมูล TCI 

- 0.25 

4 บทความวจิัยท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติท่ีมีช่ือ
ปรากฏอยูในประกาศของสมศ. 

- 0.50 

5 บทความวจิัยท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ี
ปรากฏในฐานขอมูลการจัดอันดับวารสาร SJR โดยวารสาร
นั้นถูกจัดอยูใน   ควอไทลท่ี 3 หรือ 4 (Q3 หรือ Q4) ในปลาสุด 
ใน subject category ท่ีตีพิมพ  

- 0.75 

6 บทความวจิัยท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีมีช่ือ
ปรากฏอยูในประกาศของ สมศ. 

- 0.75 

7 บทความวจิัยท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ี
ปรากฏในฐานขอมูลการจัดอันดับวารสาร SJR โดยวารสารนั้น
ถูกจัดอยูใน       ควอไทลท่ี 1 หรือ 2 (Q1 หรือ Q2) ในปลาสุด 
ใน subject category ท่ีตีพิมพ  

3 1.00 

8 บทความวจิัยท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีมี
ช่ือปรากฏอยูในฐานขอมูลสากล ISI  หรือ Scopus ฯลฯ 

- 1.00 
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ขอ ขอมูลพื้นฐาน 

ผลการดําเนินงาน (ป พศ. 
2555) (A) น้ําหนกั 

(B) กลุมวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 

9 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดบัสถาบันหรือ
จังหวดั 

- 0.125 

10 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดบัชาติ - 0.25 
1 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดบัความรวมมือ

ระหวางประเทศ 
- 0.50 

12 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดบัภูมิภาคอาเซียน - 0.75 
13 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดบันานาชาติ - 1.00 
14 ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 4.75 

 
 

 
 15 จํานวนอาจารยประจําและนกัวิจยัประจําท้ังหมดในป

การศึกษา 2553 
22 

16 รอยละของผลงานวิจยัหรืองานสรางสรรคของอาจารยท่ีไดรับ
การตีพิมพหรือเผยแพร 

21.59  

17 คะแนนท่ีได 5.00  
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ผลการดําเนินงาน 

ลําดับ ชื่องานวิจัย ชื่อผูวิจัย ชื่อวารสาร คาถวง
น้ําหนัก 

1 มูลคาของเคร่ืองในและผล
พลอยไดจากการชําแหละ
โค (สศ.5.0.1) 

อ.ธนนันท  ศุกิจจานนท 
ดร.วิวัฒน  พฒันาวงศ 
 
 

การประชุมวิชาการ
วิทยาศาสตรเทคโนโลยี
เนื้อสัตว คร้ังท่ี 3 วันท่ี 21 – 22 
มิถุนายน 2555  หนา 159 - 
163 

0.25 

2 คุณภาพซากและคุณภาพ
เนื้อโคของโคขาวลําพูนท่ี
เสริมดวยกากน้ําตาลหรือ
ผลลําไย (สศ.5.0.2) 

รศ.ดร.ญาณิน  โอภาสพัฒนกิจ 
อ.ธนนันท  ศุภกิจจานนท 

การประชุมวิชาการ

วิทยาศาสตรเทคโนโลยี

เนื้อสัตว คร้ังท่ี 3 วันท่ี 21 – 22 

มิถุนายน 2555  หนา 44 - 49 

0.25 

3 Effect of  turmeric 
(Curcuma longa Linnaeus) 
on growth performance, 
nutrient digestibility, 
hematological values,and 
intestinal histoltgy in 
nursery pigs (สศ.5.0.3) 

อ.จํารูญ  มณีวรรณ 
ผศ.ดร.อภิชัย  เมฆบังวัน 
ดร.บัวเรียม  มณีวรรณ 
รศ.ดร.สุทัศน  ศิริ 

Journal of Swine health & 
production Vol.20 No.5 Page 
231 - 240 

1.00 

4 Histological  alterations of  
intestinal  Villi  and  
epithelial  cells  after  
feeding  sugar  cane  
extract  in  piglets (สศ.
5.0.4) 

อ.จํารูญ  มณีวรรณ 
ผศ.ดร.อภิชัย  เมฆบังวัน 
 

Italian  Journal  of  Animal  
Science  Vol.11  No.3  2012  
Page 235 - 241 

1.00 

5 Protection  activity  of  a  
novel  probiotic  strain  of  
Bacillus  subtilts  against  
Salmonella  Enteritidis  
infection  (สศ.5.0.5) 

ผศ.ดร.นรินทร  ทองวิทยา 
 

Research  in  Veterinary  
Science  93  (2012)  74 - 81 

1.00 
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6 Chemical Composition and 
Nutrient Digestibility of  
Longan By – Products 
(สศ.5.0.6) 

รศ.ดร.สมปอง  สรวมศิริ 
อ.ไพโรจน  ศิลม่ัน 
 

At the 15th AAAP  Animal 
Science Congress On 
Improving Smallholder and 
Industrial Livestock 
Production for Enhancing 
Food Security, Environment 
and Human Welfare 26 – 30 
November 2012  Thammasat 
University, Rangsit Campus, 
Thailand.  

0.25 

7 Carcass and Meat Quality 
of Fattening Southern Thai 
Native Cattle Fed with 
Pineapple Silage as a 
Roughage Source         
(สศ.5.0.7) 

รศ.ดร.ญาณิน  โอภาสพัฒนกิจ At the 15th AAAP  Animal 
Science Congress On 
Improving Smallholder and 
Industrial Livestock 
Production for Enhancing 
Food Security, Environment 
and Human Welfare 26 – 30 
November 2012  Thammasat 
University, Rangsit Campus, 
Thailand. Page 500 - 505 

0.25 

8 The Effects of Soluble 
Protein and Sugar Level on 
In Vitro Gas Production 
and Nutrient Digestion 
(สศ.5.0.8) 

รศ.ดร.ญาณิน  โอภาสพัฒนกิจ At the 15th AAAP  Animal 
Science Congress On 
Improving Smallholder and 
Industrial Livestock 
Production for Enhancing 
Food Security, Environment 
and Human Welfare 26 – 30 
November 2012  Thammasat 
University, Rangsit Campus, 
Thailand. Page 600 - 605 

0.25 
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9 Performance and Feed 
Utilization in Fattening 
Southern  Thai Native 
Cattle Fed Pineapple 
Silage as a Roughage 
Source  (สศ.5.0.9) 

รศ.ดร.ญาณิน  โอภาสพัฒนกิจ Proceedings of the 1st 
International Conference on 
Animal Nutrition and 
Environment “Recent 
Advances in Animal 
Nutrition and Environment” 
September 14 – 15, 2012 
Pullman Raja Orchid Hotel, 
Khon Kaen, Thailand 

0.25 

10 การใชกากเมล็ดลําไยใน
อาหารไกเนื้อ (สศ.5.0.10) 

ผศ.ดร.นรินทร  ทองวิทยา วารสารแกนเกษตร ปท่ี 40  
ฉบับพิเศษ 2  2555  หนา 285 
– 288 

0.25 

ผลรวมถวงน้ําหนัก 4.75 

 
การขับเคล่ือนตัวบงชี้  

 คณะฯ ไดดําเนินการแตงต้ังคณะกรรมการวิชาการและวิจัยของคณะสัตวศาสตรและ
เทคโนโลยี เพื่อใหการดําเนินงานดานวิชาการและวิจัยของคณะฯเปนไปดวยความเรียบรอย โดยมี
หนาท่ีดังตอไปนี้ 

1. วางนโยบายและกําหนดแผนงานดานการศึกษา การวิจัย และการบริการทางวิชาการ
ของคณะฯ 

2. พิจารณาแนวทางสงเสริมสนับสนุนการดําเนินดานการศึกษา การวิจัย และการบริการ
ทางวิชาการสูสังคม 

3. กํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานดานการศึกษา ใหบรรลุเปาหมายตาม
เกณฑมาตรฐาน TQF  

4. กํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินการโครงการ รวมทั้งผลงาน และผลผลิตจาก
การวิจัยใหบรรลุวัตถุประสงคของการวิจัย รวมท้ังประสานขอมูลโครงการวิจัย
ระหวางสวนราชการหรือหนวยงานกับสํานักวิจัยและสงเสริมวิชาการเกษตร และสราง
ความรวมมือดานการวิจัยกับหนวยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวของ  

5. กําหนด ติดตาม และประเมินผลการดําเนินโครงการบริการทางวิชาการสูสังคม ให
บรรลุเปาหมายตามพันธกิจของคณะสัตวศาสตรฯ 
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และคณะฯ ไดมีแนวทางการสงเสริมสนับสนุนงานวิจัย พรอมท้ังแสวงหางบประมาณ
สนับสนุนการวิจัย และการประสานงาน และอํานวยความสะดวกดานการวิจัยของคณาจารย 
บุคลากร และนักศึกษาภายในคณะฯ 

 
ผลการประเมินตนเอง 

คาเปาหมายตามแผน
ของหนวยงาน 

ผลการดําเนินงานใน 
ป 2555 

คะแนนอิงเกณฑการ
ประเมินตัวบงชี้  สมศ. 

การบรรลุเปาหมาย
ของหนวยงาน 

 5 คะแนน  5.00 คะแนน  5.00 คะแนน  บรรลุเปาหมาย 
 

 

 

 

 



 

         รายงานการประเมินตนเอง คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี  ประจําปการศึกษา  2555 

 

 

 

 

 94 

ตัวบงชี้ สมศ. ท่ี 6 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน 

ผูรับผิดชอบตัวบงช้ี              นางสาวพัชรกติ   วัชรปรีชา 
หนวยงาน                             คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี 

ผลการดําเนินงาน   :  ปการศึกษา 

การคํานวณ   
    ผลรวมของจํานวนงานวิจยัหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน          X 100 

                         อาจารยประจําและนกัวจิัยประจําท้ังหมด 
 
เกณฑการประเมิน  
   ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ 20  เทากับ 5 คะแนน ทุกกลุมสาขาวิชา 
 

ผลการดําเนินงานและขอมูลพื้นฐาน  (ปการศึกษา 2555) 
ขอ ขอมูลพ้ืนฐาน ผลการดําเนินงาน 

1 งานวิจัย/งานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชนเชิงสาธารณะ 3 
2 งานวิจัย/งานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชนเชิงนโยบาย - 
3 งานวิจัย/งานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชนเชิงพาณิชย (สิทธิบัตร) - 
4 งานวิจัย/งานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชนทางออม  ซึ่งเปนการสรางคุณคาทางจิตใจ 

ยกระดับจิตใจ กอใหเกิดสุนทรียภาพ สรางความสุข  
- 

5 ผลรวมของจํานวนงานวิจัยและงานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน  3 
6 จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยทั้งหมด นับรวมที่ศึกษาตอ  22 
7 รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน  13.64 
8 คะแนนที่ได 3.41 

 
ผลการดําเนินการ 

ลําดับ ชื่อผลงานวิจัย/งานสรางสรรค ชื่อเจาของงานวิจัย หนวยงานท่ีนาํไปใช
ประโยชน 

1 การเพิ่มมูลคาขาวเปลือกโดยการ
ใชเปนอาหารเปด    

ผศ. ดร. นรินทร   ทองวิทยา นายตะวนั  หางสูงเนิน 
ผูทรงคุณวุฒิสาขา
การเกษตร 

2 ผลของการจํากัดอาหารเปดรุนตอ
สมรรถภาพการไขของเปดไข 

ผศ. ดร. นรินทร   ทองวิทยา นายสุพจน   ทิพยมนต 
ประธานกลุมเครือขาย
ปสุสัตวอินทรีย 
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ลําดับ ชื่อผลงานวิจัย/งานสรางสรรค ชื่อเจาของงานวิจัย หนวยงานท่ีนาํไปใช
ประโยชน 

3 โ ค ร ง ก า ร  " ก า ร เ พิ่ ม ค ว า ม
หลากหลายทางพันธุกรรมโดย
เทคนิคการเหนี่ยวนําการเปนสัด
ของโคขาวลําพูนและกระบือปลัก
รวมกับการผสมเทียม 

อาจารย ดร.ววิฒัน  พัฒนาวงศ สํานักงานพัฒนาภาค 3 
หนวยบัญชาการทหาร
พัฒนา กองบัญชาการ
กองทัพไทย จ.เชียงใหม 

 

การขับเคล่ือนตัวบงชี้  
 คณะฯ ไดดําเนินการแตงต้ังคณะกรรมการวิชาการและวิจัยของคณะฯเพ่ือใหการดําเนินงานดาน

วิชาการและวิจัยของคณะฯ เปนไปดวยความเรียบรอย โดยมีหนาท่ีกํากับ ติดตาม และประเมินผลการ
ดําเนินการโครงการ รวมท้ังผลงาน และผลผลิตจากการวิจัยใหบรรลุวัตถุประสงคของการวิจัย และ
กําหนด ติดตาม และประเมินผลการดําเนินโครงการบริการทางวิชาการสูสังคม ใหบรรลุเปาหมายตาม
พันธกิจของคณะฯ ซ่ึงคณะฯ ไดจัดทําประกาศ เร่ือง ทุนวิจัยคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี  เพื่อ
สนับสนุนนโยบายการบริหารงานดานการวิจัย  เพื่อใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาดานการเรียนการสอน
และการบริหารงานภายในคณะฯ   

 

ผลการประเมินตนเอง 
คาเปาหมายตามแผนของ

หนวยงาน 
ผลการดําเนินงานใน 
ปการศึกษา 2555 

คะแนนอิงเกณฑการ
ประเมินตัวบงชี้ สมศ.  

การบรรลุเปาหมายของ
หนวยงาน 

2.00 คะแนน 3.41 คะแนน              3.41 คะแนน       บรรลุเปาหมาย 
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ตัวบงชี้ สมศ. ท่ี 7 ผลงานวิชาการท่ีไดรับการรับรองคุณภาพ 

ผูรับผิดชอบตัวบงช้ี              นางสาวพัชรกติ   วัชรปรีชา 
หนวยงาน                             คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี 
 

การคํานวณ   
             ผลรวมถวงน้ําหนกัของผลงานวิชาการท่ีไดรับการรับรองคุณภาพ       X 100 
                                   อาจารยประจําและนกัวิจยัประจําท้ังหมด 
 

เกณฑการพิจารณา  
กําหนดระดับคุณภาพผลงานวิชาการ ดังนี้ 
คาน้ําหนกั ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ 

0.25 บทความวิชาการท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารระดับชาติ  
0.50 บทความวิชาการท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ  
0.75 ตําราหรือหนังสือท่ีมีการตรวจอานโดยผูทรงคุณวุฒิ  
1.00 ตําราหรือหนังสือท่ีใชในการขอผลงานทางวิชาการและผานการพิจารณาตามเกณฑการขอ

ตําแหนงทางวชิาการแลว หรือตาราหรือหนงัสือท่ีมีคุณภาพสูงมีผูทรงคุณวุฒิตรวจอานตาม
เกณฑการขอตาํแหนงทางวิชาการ  

 
เกณฑการประเมิน  
   ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ 10 เทากับ 5 คะแนน ทุกกลุมสาขาวิชา 
ผลการดําเนินงานและขอมูลพื้นฐาน  (ปการศึกษา 2555) 

ขอ ขอมูลพื้นฐาน 
ผลการดําเนินงาน 

(A) 
น้ําหนกั 

(B) 
1 บทความวิชาการท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารระดับชาติ   0.25 
2 บทความวิชาการท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ   0.50 
3 ตําราหรือหนังสือท่ีมีการประเมินผานตามเกณฑโดยผูทรงคุณวุฒิท่ี 

มหาวิทยาลัยกาํหนด  
 0.75 

4 ตําราหรือหนังสือท่ีใชในการขอผลงานทางวิชาการและผานการ
พิจารณาตามเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว  

 1.00 

5 ตําราหรือหนังสือท่ีมีคุณภาพสูง มีผูทรงคุณวุฒิตรวจอานตามเกณฑ
การขอตําแหนงทางวิชาการ 

 1.00 
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6 ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการที่ไดรับรองคุณภาพ  0 
7 จํานวนอาจารยและนักวิจัยประจําท้ังหมด (นับรวมท่ีลาศึกษาตอ)  22 
8 รอยละของผลงานวิชาการทีไ่ดรับการรับรองคุณภาพ 0 
9 คะแนนท่ีได 0 

 
ผลการประเมินตนเอง 

คาเปาหมายตามแผน
ของหนวยงาน 

ผลการดําเนินงานในป
การศึกษา 2555 

คะแนนอิงเกณฑการ
ประเมินตัวบงชี้ สมศ. 

การบรรลุเปาหมาย
ของหนวยงาน 

2.00 คะแนน  0 0 ไมบรรลุเปาหมาย 
 
 
 
 
 
 
 

  




