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ตัวบ่งชี้ สกอ. ที่ 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค ์

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ี            นางสาวพัชรกิต   วัชรปรีชา
หน่วยงาน                       คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 
ผลการดําเนินการ : ปีงบประมาณ  
เกณฑ์มาตรฐานท่ัวไป  

1. มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามแผนด้านการวิจัย
ของสถาบัน  และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

2. มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอน 
3. มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัยแก่

อาจารย์ประจําและนักวิจัย 
4. มีการจัดสรรงบประมาณของสถาบัน  เพ่ือเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
5. มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของสถาบันอย่างน้อยใน

ประเด็นต่อไปน้ี 
- ห้องปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหน่วยวิจัยฯ หรือศูนย์เคร่ืองมือ  หรือศูนย์ให้คําปรึกษา 

                และสนับสนุนการวิจัยฯ 
- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยฯ 
- สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยฯ  เช่น  ระบบ 

               เทคโนโลยีสารสนเทศ  ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย  
- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยฯ  เช่น  การจัดประชุมวิชาการ  การจัดแสดง 

                งานสร้างสรรค์  การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ                  
                (visiting professor) 

6. มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในข้อ  4  และข้อ  5  อย่างครบถ้วนทุกประเด็น 
7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของ

สถาบัน  

องค์ประกอบที่ 4 :  การวิจัย 
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8. มีระบบและกลไกเพ่ือสร้างงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์บนพ้ืนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือจากสภาพ
ปัญหาของสังคม เพ่ือตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและสังคม และดําเนินการตามระบบท่ี
กําหนด   

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 
คะแนนท่ีได้รับ :   3  คะแนน   
ผลการดําเนินการ  : คณะฯ มีการดําเนินการ 5 ข้อ ดังน้ี 

ข้อ 1 คณะฯ  มีระบบการพัฒนางานวิจัยของคณะฯ  โดยมีการจัดทําขั้นตอน แนวทาง  ในการ
จัดสรรทุนวิจัย (อ้างอิง สศ.4.1.1-1 ขั้นตอนการจัดสรรทุนวิจัย)  เพ่ือให้ได้งานวิจัยที่มีคุณภาพ  รวมทั้งมี
กลไกบริหารงานวิจัยโดยมีการแต่งต้ังคณะกรรมการวิชาการและวิจัย (อ้างอิง สศ.4.1.1-2 คําสั่งแต่งต้ัง
คณะกรรมการวิชาการและวิจัย) ทําหน้าที่วางนโยบายและกําหนดแผนงาน  พิจารณาแนวทางส่งเสริม
สนับสนุนด้านการวิจัย  กํากับ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินโครงการ ผลงานและผลผลิตจากการวิจัยให้
บรรลุวัตถุประสงค์ของการวิจัย  ส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ เช่น การสนับสนุนให้ผู้ได้รับทุนนําเสนอผลงานวิจัย  
ทั้งในรูปแบบตีพิมพ์ในวารสาร  นําเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  (อ้างอิง สศ.4.1.1-
3 ประกาศหลักเกณฑ์การขอรับการสนับสนุนนําเสนอผลงานทางวิชาการ) รวมท้ังจัดสรรงบประมาณในการ
สนับสนุนการบริหารงานวิจัย (อ้างอิง สศ.4.1.1-4 รายงานประชุม ครั้งที่ 1/2556) (อ้างอิง สศ.4.1.1-5 
ประกาศจัดสรรทุนวิจัย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2556) 
  ข้อ 2  คณะฯ มีการบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน  โดยจัดทํางานวิจัยทางด้านสัตว-
ศาสตร์  ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  ซึ่งเป็นเป็นส่วนหน่ึงของโครงการวิจัยเรื่อง  “การศึกษาผลการใช้
สาหร่ายเกลียวทองในอาหารต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโต สีผิวหนัง และการย่อยได้ของโภชนะในไก่
พ้ืนเมืองพันธ์ุประดู่หางดํา” (อ้างอิง สศ.4.1.2-1 หน้าปกงานวิจัยทางด้านสัตวศาสตร์ฉบับสมบูรณ์  ของ 
น.ส.เบญจมาภรณ์  สมเปิง  และ น.ส.ดวงดาว  ส่งแสง) (อ้างอิง สศ.4.1.2-2 โครงการวิจัยฯ)  นอกจากน้ี มี
การส่งเสริมให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  เข้าร่วมประชุมวิชาการท้ังในระดับชาติและนานาชาติ  (อ้างอิง 
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สศ. 4.1.2-3 ประกาศ กําหนดค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนนักศึกษาเพ่ือการการเดินทางไปนําเสนอผลงานทาง
วิชาการและผลงานสร้างสรรค์)   
  ข้อ 4 คณะฯ ได้จัดสรรงบประมาณเงินรายได้เพ่ือสนับสนุนการทําวิจัยให้แก่คณาจารย์ /นักวิจัย  
และนักศึกษาแบ่งเป็นทุนวิจัยประเภทต่างๆดังน้ี (อ้างอิง สศ.4.1.4-1 ประกาศจัดสรรทุนวิจัย)  (อ้างอิง สศ.
4.1.4-2 ประกาศผลการพิจารณาทุนวิจัย) 
  -  ทุนวิจัยนักวิจัยหน้าใหม่ 
  -  ทุนวิจัยทั่วไป  
  -  ทุนวิจัยในช้ันเรียน 
  -  ทุนวิจัยสถาบัน 

ข้อ 5 คณะฯ  สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัย ตลอดจนกิจกรรมอ่ืนๆ ที่ส่งเสริมการวิจัย ดังน้ี 
- จัดให้มีห้องปฏิบัติการวิจัยฯ  ของคณะฯ  เช่น  ห้องปฏิบัติการอาหารสัตว์  ห้องปฏิบัติการ

นมและผลิตภัณฑ์,  ห้องปฏิบัติการผสมเทียม, ห้องปฏิบัติการเน้ือและผลิตภัณฑ์  สําหรับคณาจารย์ 
นักวิจัย และนักศึกษา  เพ่ือใช้ในการเรียนการสอน  และการวิจัยฯ (อ้างอิง สศ.4.1.5-1 รูปห้องปฏิบัติการ
ต่างๆ) 

- จัดให้มีห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลทางวิชาการเพ่ือสนับสนุนการวิจัยฯ  และการเรียน- 
การสอน  โดยคณะฯ ได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนจัดหาหนังสือและวารสารทั้งในรูปของเอกสาร (hard 
copy)  และสื่ออิเล็กทรอนิกส์เข้าห้องสมุดคณะฯ  เพ่ือให้คณาจารย์  นักวิจัย  และนักศึกษา  มีโอกาส
เข้าถึงแหล่งค้นคว้าทางวิชาการ (อ้างอิง สศ. 4.1.5-2 รูปห้องสมุด) (อ้างอิง สศ.4.1.5-3 โครงการ
ยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ 2556) 

-  จัดให้มีระบบสารสนเทศเพ่ือการวิจัยในด้านต่างๆ ดังน้ี  1) ข้อมูลแหล่งทุนวิจัยทั้งภายในและ
ภายนอกคณะฯ 2) ข้อมูลด้านการวิจัยของคณะฯ ทั้งปัจจุบันและผลงานที่ผ่านมา 3) ข้อมูลด้านแหล่ง
เผยแพร่ผลงานวิจัยทั้งวารสารและประชุมวิชาการ (อ้างอิง สศ. 4.1.5-4  เว็บไซด์คณะฯ)  และยังใช้ระบบ 
e-manage ร่วมกับมหาวิทยาลัยในการเผยแพร่ผลงานวิจัยอีกด้วย (อ้างอิง สศ.4.1.5-5 http://www.e-
manage.mju.ac.th) 

- คณะฯ มีส่วนร่วมในการจัดประชุมวิชาการ สัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 2 ในระหว่างวันที่   
11 -13 มีนาคม 2556 ณ อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน  
ร่วมกับภาคีเครือข่ายภาควิชา/สาขาวิชาสัตวศาสตร์/สัตวบาล/เทคโนโลยีการผลิตสัตว์  ของมหาวิทยาลัย
ทั่วประเทศ  และกรมปศุสัตว์  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเผยแพร่ผลงานวิจัยทางวิชาการ  ระหว่างหน่วยงาน
อย่างแท้จริง  ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้เก่ียวข้องกับการผลิตสัตว์ ทั้งภาครัฐและเอกชน  
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เพ่ือเป็นรากฐานในการสร้างความเข้มแข็งให้กับสาขาวิชาด้านสัตวศาสตร์/สัตวบาลอย่างย่ังยืน (อ้างอิง  
สศ.4.1.5-6 รายงานผลการดําเนินกิจกรรม) 

ข้อ 6  คณะฯ  มีการติดตามและประเมินผลสํารวจความพึงพอใจด้านการสนับสนุนการผลิตผล
งานวิจัย  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินความพึงพอใจของบุคลากรต่อการ
สนับสนุนพันธกิจด้านงานวิจัยของคณะฯ ที่ครบถ้วนทุกประเด็น  ดังน้ี 

1. การประชาสัมพันธ์แหล่งให้ทุนเพ่ือทําวิจัย 
2. ส่งเสริมให้อาจารย์ทํางานวิจัยฯ 
3. ห้องปฏิบัติการวิจัยฯ 
4. ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัย 
5. ระบบความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย 

การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมงานวิจัยให้สําเร็จลุล่วง และมีผลประเมินเฉลี่ยทุกประเด็นของ
บุคลากร เท่ากับ 3.45 โดยจะนําผลสํารวจความพึงพอใจในทุกด้านมาปรับปรุงและพัฒนาในการให้บริการ
ในปีต่อไป (อ้างอิง สศ 4.1.6-1 สรุปผลการประเมิน)   
 

ผลการประเมินตนเอง : 
ค่าเป้าหมายตามแผน

ของหน่วยงาน 
ผลการดําเนินงานใน
ปีการศึกษา  2556 

คะแนนอิงเกณฑ์การ
ประเมินตัวบ่งชี้ สกอ. 

การบรรลุเป้าหมายของ
หน่วยงาน 

5 ข้อ ปฏิบัติได้ข้อ 1,2,4,5,6 3.00 คะแนน บรรลุเป้าหมาย
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ตัวบ่งชี้ สกอ. ที่ 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ี            นางสาวพัชรกิต   วัชรปรีชา
หน่วยงาน                       คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

ผลการดําเนินการ : ปีงบประมาณ  
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุม 
วิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

2. มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ เพ่ือให้เป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้ และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

3. มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้จาก 
  ข้อ 2 สู่สาธารณชนและผู้เก่ียวข้อง 
4. มีการนําผลงานงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมกีารรับรองการใช้ 

ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภายนอกหรือชุมชน   
5. มีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธ์ิของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ 

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 
คะแนนท่ีได้รับ   3 คะแนน  
ผลการดําเนินการ  : คณะฯ มีการดําเนินการ 3 ข้อ ดังน้ี 
  ข้อ 1 คณะฯ  มีระบบและกลไกในการส่งเสริมให้คณาจารย์ / นักวิจัยเผยแพร่ผลงานวิจัยโดย
กําหนดหลักเกณฑ์ในการขอรับทุนสนับสนุน  ดังน้ี  สนับสนุนค่าใช้จ่ายและค่าตอบแทนในการเผยแพร่
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ผลงานวิจัย เช่น ค่าเดินทาง/ค่าลงทะเบียน/ค่าที่พัก,ค่าธรรมเนียมที่ทางวารสารเรียกเก็บสําหรับการตีพิมพ์ 
(Page Charge), ค่าสนับสนุนจัดทําโปสเตอร์  และค่าตอบแทนผู้เช่ียวชาญภาษาต่างประเทศหรือผู้ปรับปรุง
บทความต้นฉบับ (อ้างอิง สศ.4.2.1-1 ประกาศหลักเกณฑ์การขอรับการสนับสนุนการนําเสนอผลงานทาง
วิชาการ)  โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  มีคณาจารย์ที่ขอรับค่าสนับสนุนการจัดทําโปสเตอร์จํานวน  2  
ท่าน คือ ผศ.ดร.บัวเรียม  มณีวรรณ์  และ ผศ. ดร. วิวัฒน์  พัฒนาวงศ์ 
          คณะฯ มีเจ้าหน้าที่และผู้รับผิดชอบทางด้านงานบริการวิชาการและวิจัย ทําหน้าที่ประสานงานและ
อํานวยความสะดวกในการขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายและค่าตอบแทนในการเผยแพร่ผลงานวิจัย โดยมี
แบบฟอร์มในการขอรับการสนับสนุนการนําเสนอผลงานทางวิชาการ (อ้างอิง สศ.4.2.1-2 แบบฟอร์มขอรับ
การสนับสนุนการนําเสนอผลงานทางวิชาการ)  

ข้อ 4 คณะฯ  มีการนําผลงานงานวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีการรับรองการใช้ประโยชน์จริง
จากหน่วยงานภายนอกหรือชุมชน  เช่น   

- สํานักงานพัฒนาภาค 3  หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา  ได้นําผลงานวิจัย “เรื่องการเหน่ียวนํา
แม่โคให้เป็นสัดโดยใช้ฮอร์โมนเลียนแบบธรรมชาติ”  ซึ่งมี  ผศ. ดร. วิวัฒน์ พัฒนาวงศ์  เป็น
หัวหน้าโครงการ   ซึ่งผลงานดังกล่าวสามารถเข้ามาช่วยเหลือในหน่วยงาน  โดยลดการนําเข้า
อุปกรณ์จากต่างประเทศได้  โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกรในพ้ืนที่ปฏิบัติการ  15  จังหวัด
ภาคเหนือ (อ้างอิง สศ.4.2.4-1 หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์จาก
หน่วยงานภายนอก)  

- ศูนย์บริการผสมเทียมและแก้ไขปัญหาผสมติดยากในสัตว์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน วิทยาเขตกาฬสินธ์ุ  ได้นําผลงานวิจัยโครงการพัฒนาอุปกรณ์เหน่ียวนําการเป็นสัดเพ่ือ
กําหนดเวลาผสมเทียม  ซึ่งมี ผศ. ดร. วิวัฒน์  พัฒนาวงศ์  เป็นหัวหน้าโครงการ  (อ้างอิง สศ. 
4.2.4-2  หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์จากหน่วยงานภายนอก) 
http://www.e-manage.mju.ac.th/researchQAApply2.aspx?year=2556 
 

ข้อ 5 คณะฯ ได้ดําเนินงานตามข้ันตอนการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาที่กําหนดขึ้นโดยสถาบัน
บ่มเพาะวิสาหกิจ  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (UBI) ทั้งในรูปของสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และลิขสิทธ์ิ (อ้างอิง สศ.
4.2.5-1 ขั้นตอนการขอจดลิขสิทธ์ิ) โดยมีงานบริการวิชาการและวิจัยของคณะฯ ทําหน้าที่ในการ
ประสานงานกับสถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (UBI) ให้การบริการและอํานวยความสะดวก
ให้กับอาจารย์และนักวิจัยในการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา   
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ผลการประเมินตนเอง : 
ค่าเป้าหมายตาม

แผนของหน่วยงาน 
ผลการดําเนนิงานใน
ปีการศึกษา  2556 

คะแนนอิงเกณฑ์การ
ประเมินตัวบ่งชี้ สกอ.

การบรรลุเป้าหมายของ
หน่วยงาน 

 4 ข้อ ปฏิบัติได้ข้อ 1,4,5 3.00 คะแนน ไม่บรรลุเป้าหมาย
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ตัวบ่งชี้ สกอ. ที่ 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจํานวนอาจารย์ประจําและ

นักวิจัยประจํา 

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ี            นางสาวพัชรกิต   วัชรปรีชา
หน่วยงาน                       คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

ผลการดําเนินการ : ปีงบประมาณ  

1. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2 จําแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา 
1.1 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที ่
กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 60,000 บาทข้ึนไปต่อคน 

1.2 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที ่

กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 50,000 บาทข้ึนไปต่อคน 
1.3 กลุ่มสาขาวิชามนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที ่
กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 25,000 บาทข้ึนไปต่อคน 
2. เกณฑ์ประเมินเฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง จําแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา 

2.1 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที ่

กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 180,000 บาทข้ึนไปต่อคน 
2.2 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที ่
กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 150,000 บาทข้ึนไปต่อคน 

2.3 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที ่

กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 75,000 บาทข้ึนไปต่อคน 
สูตรการคํานวณ : 
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1. คํานวณจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อ
จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา 

 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ =   

 

2. แปลงจํานวนเงินที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทยีบกับคะแนนเต็ม 5 

 
คะแนนที่ได้ = 
 

สรุปคะแนนทีไ่ด้ในระดับคณะวิชาและระดับสถาบัน 
1. คะแนนที่ได้ในระดับคณะวิชา=ค่าเฉล่ียของคะแนนที่ได้ของทุกกลุ่มสาขาวิชาในคณะวิชา 
2. คะแนนที่ได้ในระดับสถาบัน = ค่าเฉล่ียของคะแนนที่ได้ของทุกคณะวิชาในสถาบัน 

หมายเหตุ : 
1. จํานวนอาจารย์และนักวิจัยประจํา ให้นับตามปีการศึกษา และนับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริงไม่นับ

รวมผู้ลาศึกษาต่อ 
2. ให้นับจํานวนเงินที่มีการเซน็สัญญารับทุนในปีการศึกษาหรือปีงบประมาณน้ันๆ ไม่ใช่จํานวนเงิน

ที่เบิกจ่ายจริง 
3. การแบ่งสัดส่วนจํานวนเงินกรณีมีผู้วิจัยจากหลายคณะวิชาหรือหลายสถาบัน ให้แบ่งสัดส่วน

จํานวนเงินตามที่คณะวิชาหรือสถาบันตกลงกัน 

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 
 

 
 
 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก 

จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก  x 5 

จํานวนเงินสนับสนนงานวิจัยฯท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.3  :  เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา 
คะแนนท่ีได้รับ   5 คะแนน  
ผลการดําเนินการ  :   
  ในปีการศึกษา 2556  คณะฯ ได้รับเงินสนับสนุนจากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายใน  เป็น
เงิน 200,000  บาท  และจากแหล่งทุนภายนอก  เป็นเงิน  1,675,100 บาท  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
1,875,100  บาท  มีอาจารย์ประจําทั้งหมด  18.5  คน  คิดต่อจํานวนอาจารย์ประจํา เท่ากับ  
101,356.75  บาท (อ้างอิง สศ 4.3.1-1)  
 

 
 

 
 
 
 
 
รายละเอียดประกอบการคํานวณ 
งานวิจัยที่ได้รับเงินสนับสนุนภายใน 
ลําดับ ชื่องานวิจัย ชื่อผู้วิจัย งบประมาณ

ท่ีได้รับ 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

แหล่งทุนวิจัย

1 การศึกษาผลการใช้สาหร่ายเกลียว
ทองในอาหารต่อสมรรถภาพการ
เจริญเติบโต  สีผิวหนัง และการย่อย
ได้ของโภชนะในไก่พ้ืนเมืองพันธ์ุประดู่
หางดํา (อ้างอิง สศ 4.3.1-2) 

ผ ศ . ด ร . บั ว เ รี ย ม  
มณีวรรณ์ 

100,000 1 ปี เงินรายได้
คณะสัตศาสตร์ฯ 

2 การใช้สมุนไพรในการกําจัดพยาธิ
ภายในของไก่พ้ืนเมือง (อ้างอิง สศ 
4.3.1-3) 

อ. สพ.ญ. ดร.กฤดา  
ชูเกียรติศิริ 

100,000 1 ปี เงินรายได้
คณะสัตวศาสตร์ฯ 

  รวม 200,000   
 
 
 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ =  จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยัฯจากภายในและภายนอก 
                จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา 
    =    200,000 + 1,675,100 
         18.5 

    =    101,356.75 
แปลงค่าร้อยละท่ีคํานวณได้      =    5 คะแนน  
(จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 60,000 บาทขึ้นไปต่อคน 
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งานวิจัยที่ได้รับเงินสนับสนุนภายนอก 

ลําดับ ชื่องานวิจัย ชื่อผู้วิจัย งบประมาณ
ท่ีได้รับ 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

แหล่งทุนวิจัย

1 การพัฒนาอุปกรณ์เหนี่ยวนําการเป็น
สัดเพ่ือใช้กําหนดเวลาการผสมเทียม
(อ้างอิง สศ 4.3.1-4) 

ผศ.ดร.วิวัฒน์  พัฒนาวงศ์
2,393,000 x 70% 

1,675,100 16 เดือน วช.
 

  รวม 1,675,100   
 
ผลการประเมินตนเอง : 
ค่าเป้าหมายตามแผน

ของหน่วยงาน 
ผลการดําเนนิงาน

ในปีการศึกษา 2556 
คะแนนอิงเกณฑ์

การประเมินตัวบ่งชี้ สกอ. 
การบรรลุเป้าหมาย

ของหน่วยงาน 

60,000 บาท 101,356.75 บาท 5.00 คะแนน บรรลุเป้าหมาย
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ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 5 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรคท์ี่ได้รับการตีพมิพ์หรือเผยแพร ่

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ี            นางสาวพัชรกิต   วัชรปรีชา
หน่วยงาน                       คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
การคํานวณ     

ผลรวมถ่วงนํ้าหนักของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่      X   100 
                     จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด 

เกณฑ์การพิจารณา  
กําหนดระดับคุณภาพบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ ดังน้ี 

ค่า
นํ้าหนัก 

ระดับคุณภาพงานวิจัย

0.25 มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือมีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏในฐานขอ้มูล TCI 

0.50 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีช่ือปรากฏอยู่ในประกาศของสมศ. 
1.00 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. 
1.00 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR 

(SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) ในปีล่าสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ์ 
หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีช่ือปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลสากล ISI  หรือ 
Scopus 

 
กําหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ ดังน้ี 

ค่า
นํ้าหนัก 

ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์

0.125 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด
0.25 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
0.50 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ  
0.75 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน
1.00 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ
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เกณฑ์การประเมิน   
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละ 20 เท่ากับ 5 คะแนน กลุ่มวิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยี 
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละ 10 เท่ากับ 5 คะแนน กลุ่มมนุษยศาสตร์ 

และสังคมศาสตร์ 
 
ผลการดําเนินงานและข้อมูลพื้นฐาน (ปี พ.ศ. 2556÷ ปีการศึกษา 2556)  

ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐาน 

ผลการดําเนินงาน   
(ปี พศ. 2556) (A) นํ้าหนัก 

(B) กลุ่มวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

1 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ  

1 0.25

2 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ 

- 0.25

3 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI 

- 0.25

4 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีช่ือปรากฏ
อยู่ในประกาศของสมศ. 

1 0.50

5 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR โดยวารสารน้ัน
ถูกจัดอยู่ใน   ควอไทล์ที ่3 หรือ 4 (Q3 หรือ Q4) ในปีล่าสุด ใน 
subject category ที่ตีพิมพ์  

- 0.75

6 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีช่ือ
ปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. 

- 0.75

7 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR โดยวารสารน้ัน
ถูกจัดอยู่ใน       ควอไทล์ที ่1 หรือ 2 (Q1 หรือ Q2) ในปีล่าสุด 
ใน subject category ที่ตีพิมพ์  

- 1.00

8 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีช่ือ
ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลสากล ISI  หรือ Scopus ฯลฯ 

- 1.00

9 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด - 0.125
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ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐาน 

ผลการดําเนินงาน   
(ปี พศ. 2556) (A) นํ้าหนัก 

(B) กลุ่มวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

10 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ - 0.25
1 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่าง

ประเทศ 
- 0.50

12 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน - 0.75
13 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ - 1.00
14 ผลรวมถ่วงนํ้าหนักของผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 0.75 

  
 15 จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมดในปีการศึกษา 

2553 
18.5 

16 ร้อยละของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ที่ได้รับ
การตีพิมพ์หรือเผยแพร ่

4.05 

17 คะแนนที่ได้ 1.01 
 
ผลการดําเนนิงาน 

ลําดับ ชื่องานวิจัย ชื่อผู้วิจัย ชื่อวารสาร 
ค่าถ่วง
น้ําหนัก 

1 คุณภาพของนํ้าเชื้อโคแช่แข็งหลังการละลาย
จากการใช้น้ํายาเจือจาง Egg-Yolk Tris และ 
MJ-Ex™Frozen bull semen quality 
after thawing of used Egg-Yolk Tris 
extender and MJ-Ex ™ extender  

(อ้างอิง สศ.5.1.1) 

ผศ. ดร.วิวัฒน์  พัฒนาวงศ์
 
 

Agricultural Science 
Journal  44 : 1 
(Suppl.) : 335-338 
(2013) 

0.50

2 การเพ่ิมมูลค่าเนื้อโคพ้ืนเมืองลูกผสมและ
เนื้อโคนมคัดท้ิงด้วยการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์
แบบตะวันตกและแบบพ้ืนบ้านของไทยและ
ความพึงพอใจของผู้บริโภคท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์
ชนิดต่างๆ (อ้างอิง สศ.5.1.2) 

ผศ. ธนนันท์  ศุภกิจจา
นนท์ 
ผศ. ดร.วิวัฒน์  พัฒนาวงศ์ 
น.ส. วรภรณ์  จันทร์วงศ์ 
รศ. ดร.ศิริพร  กิรติการกุล 
 

การประชุมวิชาการ
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
เนื้อสัตว์ คร้ังท่ี 4  หน้า 
30 - 34 

0.25

ผลรวมถ่วงน้ําหนัก 0.75
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การขับเคลื่อนตัวบ่งชี้  

 คณะฯ ได้ดําเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการวิชาการและวิจัยของคณะสัตวศาสตร์และ
เทคโนโลยี เพ่ือให้การดําเนินงานด้านวิชาการและวิจัยของคณะฯเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมี
หน้าที่ดังต่อไปน้ี 

1. วางนโยบายและกําหนดแผนงานด้านการศึกษา การวิจัย และการบริการทางวิชาการ
ของคณะฯ 

2. พิจารณาแนวทางส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินด้านการศึกษา การวิจัย และการบริการ
ทางวิชาการสู่สังคม 

3. กํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานด้านการศึกษา ให้บรรลุเป้าหมายตาม
เกณฑ์มาตรฐาน TQF  

4. กํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินการโครงการ รวมทั้งผลงาน และผลผลิตจาก
การวิจัยให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการวิจัย รวมทั้งประสานข้อมูลโครงการวิจัยระหว่าง
ส่วนราชการหรือหน่วยงานกับสํานักวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร และสร้างความ
ร่วมมือด้านการวิจัยกับหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง  

5. กําหนด ติดตาม และประเมินผลการดําเนินโครงการบริการทางวิชาการสู่สังคม ให้บรรลุ
เป้าหมายตามพันธกิจของคณะสัตวศาสตร์ฯ 

และคณะฯ ได้มีแนวทางการส่งเสริมสนับสนุนงานวิจัย พร้อมทั้งแสวงหางบประมาณ
สนับสนุนการวิจัย และการประสานงาน และอํานวยความสะดวกด้านการวิจัยของคณาจารย์ 
บุคลากร และนักศึกษาภายในคณะฯ 

 
ผลการประเมินตนเอง : 
ค่าเป้าหมายตามแผน

ของหน่วยงาน 
ผลการดําเนินงานใน

ปี 2556 
คะแนนอิงเกณฑ์การ
ประเมินตัวบ่งชี้ สมศ. 

การบรรลุเป้าหมายของ
หน่วยงาน 

 1 คะแนน  1.01 คะแนน 1.01 คะแนน บรรลุเป้าหมาย
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ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 6 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรคท์ี่นําไปใช้ประโยชน์

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ี            นางสาวพัชรกิต   วัชรปรีชา
หน่วยงาน                       คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 
ผลการดําเนนิงาน   :  ปีปฏิทิน 2556 หาร ปีการศึกษา 2556 
การคํานวณ   

    ผลรวมของจํานวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์          X 100 
                         อาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด 
 
เกณฑ์การประเมิน  
   ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกําหนดร้อยละ 20  เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา 
 

ผลการดําเนนิงานและข้อมูลพืน้ฐาน  (ปีการปฏิทิน/ปีการศึกษา 2556) 
ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐาน ผลการดําเนินงาน
1 งานวิจัย/งานสร้างสรรค์ท่ีนําไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ - 
2 งานวิจัย/งานสร้างสรรค์ท่ีนําไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย - 
3 งานวิจัย/งานสร้างสรรค์ท่ีนําไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ (สิทธิบัตร) 1 
4 งานวิจัย/งานสร้างสรรค์ท่ีนําไปใช้ประโยชน์ทางอ้อม  ซ่ึงเป็นการสร้างคุณคา่ทางจิตใจ 

ยกระดับจิตใจ ก่อให้เกิดสุนทรียภาพ สร้างความสุข  
- 

5 ผลรวมของจํานวนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ีนําไปใช้ประโยชน์ 1 
6 จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยท้ังหมด นับรวมท่ีศึกษาต่อ 18.5 
7 ร้อยละของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ีนําไปใช้ประโยชน์ 5.41 
8 คะแนนท่ีได้ 1.35 

 
ผลการดําเนนิการ 
ลําดับ ชื่อผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ ชื่อเจ้าของงานวิจัย หน่วยงานท่ีนาํไปใช้

ประโยชน ์
1 การพัฒนาอุปกรณ์การเหน่ียวนํา

การเป็นสัดเพ่ือใช้กําหนด
ระยะเวลาการผสมเทียม (อ้างอิง 
สศ.6.1.1) 

ผศ. ดร.วิวัฒน์  พัฒนาวงศ์ สํานักงานพัฒนาภาค 3 
หน่วยบัญชาการทหาร
พัฒนา กองบัญชาการ
กองทัพไทย 
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การขับเคลื่อนตัวบ่งชี้  
 คณะฯ ได้ดําเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการวิชาการและวิจัยของคณะฯเพ่ือให้การดําเนินงานด้าน

วิชาการและวิจัยของคณะฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมีหน้าที่กํากับ ติดตาม และประเมินผลการ
ดําเนินการโครงการ รวมท้ังผลงาน และผลผลิตจากการวิจัยให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการวิจัย และกําหนด 
ติดตาม และประเมินผลการดําเนินโครงการบริการทางวิชาการสู่สังคม ให้บรรลุเป้าหมายตามพันธกิจของ
คณะฯ ซึ่งคณะฯ ได้จัดทําประกาศ เรื่อง ทุนวิจัยคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี  เพ่ือสนับสนุนนโยบาย
การบริหารงานด้านการวิจัย  เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาด้านการเรียนการสอนและการบริหารงาน
ภายในคณะฯ   

 

ผลการประเมินตนเอง : 
ค่าเป้าหมายตามแผนของ

หน่วยงาน 
ผลการดําเนินงานใน
ปีการศึกษา 2556 

คะแนนอิงเกณฑ์การ
ประเมินตัวบ่งชี้ สมศ.  

การบรรลุเป้าหมายของ
หน่วยงาน 

2.00 คะแนน 1.35 คะแนน       1.35 คะแนน      ไม่บรรลุเป้าหมาย
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ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 7 ผลงานวิชาการท่ีได้รับการรบัรองคณุภาพ

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ี           นางสาวพัชรกิต   วัชรปรีชา
หน่วยงาน                      คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

การคํานวณ   
             ผลรวมถ่วงนํ้าหนักของผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ     X 100 
                                   อาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด 
 

เกณฑ์การพิจารณา  
กําหนดระดับคุณภาพผลงานวิชาการ ดังน้ี 
ค่านํ้าหนัก ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ

0.25 บทความวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ
0.50 บทความวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ
0.75 ตําราหรือหนังสือที่มีการตรวจอ่านโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
1.00 ตําราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอ

ตําแหน่งทางวิชาการแล้ว หรอืตาราหรือหนังสือที่มีคุณภาพสูงมีผู้ทรงคณุวุฒิตรวจอ่านตาม
เกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการ  

 
เกณฑ์การประเมิน  
   ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกําหนดร้อยละ 10 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุม่สาขาวิชา 
ผลการดําเนนิงานและข้อมูลพืน้ฐาน  (ปีปฏิทิน 2556 หาร ปีการศึกษา 2556) 

ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐาน 
ผลการดําเนินงาน 

(A) 
นํ้าหนัก

(B) 
1 บทความวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ  0.25
2 บทความวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ 0.50
3 ตําราหรือหนังสือที่มีการประเมินผ่านตามเกณฑ์โดยผู้ทรงคณุวุฒิที่ 

มหาวิทยาลัยกําหนด  
0.75

4 ตําราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการ
พิจารณาตามเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว  

1.00

5 ตําราหรือหนังสือที่มีคุณภาพสูง มีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่านตามเกณฑ์
การขอตําแหน่งทางวิชาการ 

1.00

6 ผลรวมถ่วงนํ้าหนักของผลงานวิชาการที่ได้รับรองคุณภาพ 0 
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7 จํานวนอาจารย์และนักวิจัยประจําทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาต่อ) 22 
8 ร้อยละของผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ 0 
9 คะแนนที่ได้ 0 

 
ผลการประเมินตนเอง : 
ค่าเป้าหมายตามแผน

ของหน่วยงาน 
ผลการดําเนินงานในปี

การศึกษา 2556 
คะแนนอิงเกณฑ์การ
ประเมินตัวบ่งชี้ สมศ. 

การบรรลุเป้าหมายของ
หน่วยงาน 

1 คะแนน  0 0 ไม่บรรลุเป้าหมาย
 
 
 
 
 
 
 

  


