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ตัวบ่งช้ีที ่๔.๑   : ระบบและกลไกการพฒันางานวิจยัหรืองานสร้างสรรค ์
เกณฑ์มาตรฐานทัว่ไป : 

๑. มีระบบและกลไกบริหารงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค ์ เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายตามแผน 

ดา้นการวิจยัของสถาบนั  และดาํเนินการตามระบบท่ีกาํหนด 

๒. มีการบูรณาการกระบวนการวิจยัหรืองานสร้างสรรคก์บัการจดัการเรียนการสอน 

๓. มีการพฒันาศกัยภาพดา้นการวิจยัหรืองานสร้างสรรคแ์ละใหค้วามรู้ดา้นจรรยาบรรณ 

การวิจยัแก่อาจารยป์ระจาํและนกัวิจยั 

๔. มีการจดัสรรงบประมาณของสถาบนั  เพื่อเป็นทุนวิจยัหรืองานสร้างสรรค ์

๕. มีการสนบัสนุนพนัธกิจดา้นการวิจยัหรืองานสร้างสรรคต์ามอตัลกัษณ์ของสถาบนั 

อยา่งนอ้ยในประเดน็ต่อไปน้ี 

- หอ้งปฏิบติัการวิจยัฯ  หรือหน่วยวิจยัฯ  หรือศูนยเ์คร่ืองมือ  หรือศูนยใ์หค้าํปรึกษา 

และสนบัสนุนการวิจยัฯ 

- หอ้งสมุดหรือแหล่งคน้ควา้ขอ้มูลสนบัสนุนการวิจยัฯ 

- ส่ิงอาํนวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภยัในการวิจยัฯ  เช่น  ระบบ 

เทคโนโลยสีารสนเทศ  ระบบรักษาความปลอดภยัในหอ้งปฏิบติัการวิจยั  

- กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมงานวิจยัฯ  เช่น  การจดัประชุมวิชาการ  การจดัแสดง 

งานสร้างสรรค ์  การจดัให้มีศาสตราจารยอ์าคนัตุกะหรือศาสตราจารยรั์บเชิญ  

(visiting professor) 

๖. มีการติดตามและประเมินผลการสนบัสนุนในขอ้  ๔  และขอ้  ๕  อยา่งครบถว้นทุก 

ประเดน็ 

๗. มีการนาํผลการประเมินไปปรับปรุงการสนบัสนุนพนัธกิจดา้นการวิจยัหรืองาน 

สร้างสรรคข์องสถาบนั 

เกณฑ์มาตรฐานเพิม่เติมเฉพาะกลุ่ม : 
๑. มีระบบและกลไกเพ่ือสร้างงานวิจยัหรืองานสร้างสรรคบ์นพื้นฐานภูมิปัญญา 

องค์ประกอบที ่๔ :  การวจัิย 
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ทอ้งถ่ิน หรือจากสภาพปัญหาของสงัคม เพือ่ตอบสนองความตอ้งการของทอ้งถ่ินและสงัคม และ
ดาํเนินการตามระบบท่ีกาํหนด  (เฉพาะกลุ่ม ข และ ค ๒) 
 
เกณฑ์การประเมิน : 

๑. เกณฑ์ทัว่ไป 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการดาํเนินการ 

๑ ขอ้ 
มีการดาํเนินการ 
๒ หรือ ๓ ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 
๔ หรือ ๕ ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 
๖ ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 
๗ ขอ้ 

 
๒. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข  และ  ค๒ 

 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการดาํเนินการ 

๑ ขอ้ 
มีการดาํเนินการ 
๒ หรือ ๓ ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 
๔ หรือ ๕ ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 
๖ ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 
ครบ ๗ ขอ้ตาม
เกณฑท์ัว่ไป  

และครบถว้นตาม
เกณฑม์าตรฐาน
เพิ่มเติมเฉพาะ

กลุ่ม 
      
ตัวบ่งช้ีที ่๔.๑  :  ระบบและกลไกการพฒันางานวิจยัหรืองานสร้างสรรค ์
คะแนนทีไ่ด้รับ :  ๓  คะแนน   
ผลการดําเนินงาน  : คณะฯ มีการดาํเนินการ ๔ ขอ้ ดงัน้ี 

๑. คณะฯ   มีคณะกรรมการวิชาการและวิจยั  (เอกสารอ้างอิง ๔.๑.๑-๑)   ทาํหนา้ท่ีกาํหนด 
นโยบายส่งเสริมกิจกรรมต่าง ๆ  เพื่อใหไ้ดง้านวิจยัและงานสร้างสรรคท่ี์มีคุณภาพ  พิจารณาแนวทาง
ส่งเสริมสนบัสนุนการวิจยั แสวงหางบประมาณสนับสนุนการวิจยั และมีงานบริการวิชาการและวิจยั   
ทาํหนา้ท่ี ในการประสานงานและอาํนวยความสะดวกดา้นการวิจยัของคณาจารย ์  บุคลากร  และ
นกัศึกษาในคณะฯ   

- ขอ้มูลอ่ืนๆ  คณะฯใชผ้ลการประเมินร่วมกบัมหาวิทยาลยั   
๒. คณะฯ   มีการกาํหนดใหน้กัศึกษาระดบัปริญญาตรีทาํโครงการวิจยั  ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบั 
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งานวิจัยของอาจารย์  โดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในกระบวนการการดําเนินงานวิจัยเ ร่ือง  
“การศึกษาลกัษณะท่ีปรากฏและรวบรวมพนัธ์ุไก่กระดูกดาํในพื้นท่ีภาคเหนือ”  ซ่ึงมี  ผศ.ดร.
ประภากร  ธาราฉาย  เป็นหัวหน้าโครงการ  (เอกสารอ้างอิง  ๔.๑.๒-๑)  ซ่ึงนาํไปบูรณาการกบั
กระบวนการเรียนการสอนในรายวิชา สศ ๔๙๐  ศึกษาหวัขอ้สนใจ  (เอกสารอ้างอิง ๔.๑.๒-๒)   

๓. ไม่มีผลการดาํเนินงาน 
๔. คณะฯ ไดจ้ดัสรรงบประมาณเงินรายไดเ้พื่อสนบัสนุนการทาํวิจยัใหแ้ก่คณาจารย ์/  

นกัวจิยั  และนกัศึกษา  แบ่งเป็นทุนวจิยัประเภทต่างๆ  ดงัน้ี  (เอกสารอ้างอิง  ๔.๑.๔-๑) 
- ทุนวิจยัสถาบนั 
- ทุนวิจยัทัว่ไป 
- ทุนวิจยัในชั้นเรียน 

๕. คณะฯ  มีการสนบัสนุนพนัธกิจดา้นการวิจยัหรืองานสร้างสรรค ์ ดงัน้ี 
- จดัใหมี้หอ้งปฏิบติัการวิจยัฯ  ของคณะฯ  (เอกสารอ้างอิง  ๔.๑.๕-๑) 
- จดัใหมี้หอ้งสมุดหรือแหล่งคน้ควา้ขอ้มูลสนบัสนุนการวิจยัฯ  (เอกสารอ้างอิง   

๔.๑.๕-๒) 
 
ผลการประเมิน  

ค่าเป้าหมายตามแผน
ของระดับหน่วยงาน 

ผลการดําเนินงานใน 
ปี ๒๕๕๓ 

คะแนนองิเกณฑ์การ
ประเมินตัวบ่งช้ี สกอ. 

การบรรลุเป้าหมาย
ของหน่วยงาน 

๕  ขอ้ ๔  ขอ้ ๓  คะแนน ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 
ตัวบ่งช้ีที ่ ๔.๒ :  ระบบบริหารจดัการความรู้จากงานวิจยัและงานสร้างสรรค ์
เกณฑ์มาตรฐานทัว่ไป : 

๑. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจยัหรืองานสร้างสรรคใ์นการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพใ์นวารสารระดบัชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจยัหรืองาน
สร้างสรรคใ์นการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพใ์นวารสารระดบัชาติหรือนานาชาติ 

๒. มีระบบและกลไกการรวบรวม คดัสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจยัหรือ
งานสร้างสรรค ์เพื่อใหเ้ป็นองคค์วามรู้ท่ีคนทัว่ไปเขา้ใจได ้และดาํเนินการตามระบบท่ีกาํหนด 

๓. มีการประชาสมัพนัธ์และเผยแพร่องคค์วามรู้จากงานวิจยัหรืองานสร้างสรรคท่ี์ไดจ้ากขอ้ 
๒ สู่สาธารณชนและผูเ้ก่ียวขอ้ง 

๔. มีการนาํผลงานงานวจิยัหรืองานสร้างสรรคไ์ปใชใ้หเ้กิดประโยชน ์และมีการรับรองการ
ใชป้ระโยชนจ์ริงจากหน่วยงานภายนอกหรือชุมชน 
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๕. มีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุม้ครองสิทธ์ิของงานวิจยัหรืองานสร้างสรรคท่ี์นาํไปใช้
ประโยชน ์และดาํเนินการตามระบบท่ีกาํหนด 
 
ตัวบ่งช้ีที ่๔.๒  :  ระบบและกลไกการจดัการความรู้จากงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค ์
คะแนนทีไ่ด้รับ :   ๒ 
ผลการดําเนินงาน  : คณะฯ มีการดาํเนินการ ๒ ขอ้ ดงัน้ี 

๑. คณะฯ  มีนโยบายส่งเสริมใหค้ณาจารย ์/ นกัวิจยัเผยแพร่ผลงานวิจยั  โดยสนบัสนุน 
ค่าใช้จ่ายและค่าตอบแทนในการเผยแพร่ผลงานวิจยั  เช่น  ค่าเดินทาง/ค่าลงทะเบียน/ค่าท่ีพกั,
ค่าธรรมเนียมท่ีทางวารสารเรียกเก็บสําหรับการตีพิมพ์ (Page Charge),  ค่าสนับสนุนจดัทาํ
โปสเตอร์  และค่าตอบแทนผู ้เ ช่ียวชาญภาษาต่างประเทศหรือผูป้รับปรุงบทความต้นฉบับ  
(เอกสารอ้างอิง  ๔.๒.๑-๑), (เอกสารอ้างอิง  ๔.๒.๑-๒) 

๒. ไม่มีผลการดาํเนินงาน 
๓. ไม่มีผลการดาํเนินงาน 
๔. ไม่มีผลการดาํเนินงาน 
๕.  คณะฯ มีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุม้ครองสิทธ์ิของงานวิจยัหรืองานสร้างสรรคท่ี์ 

นาํไปใชป้ระโยชน์ ดงัน้ี 
    - มีงานบริการวิชาการและวิจยัของคณะฯ  ทาํหนา้ท่ีในการประสานงานกบัสถาบนับ่มเพาะ
วิสาหกิจ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้(UBI) ใหก้ารบริการและอาํนวยความสะดวกใหก้บัอาจารยแ์ละนกัวิจยั
ในการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญา  
      - ไดด้าํเนินงานตามขั้นตอนการคุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ีกาํหนดข้ึนโดยสถาบนับ่ม
เพาะวิสาหกิจ  มหาวิทยาลัยแม่โจ้  (UBI)  ทั้ งในรูปของสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และลิขสิทธ์ิ  
(เอกสารอ้างอิง  ๔.๒.๕-๑) 
    - ไดร่้วมกบัสถาบนับ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้(UBI) จดัโครงการอบรมยกระดบั
ความรู้ดา้นทรัพยสิ์นทางปัญญาสําหรับบุคลากร ในหัวขอ้ “การตรวจสอบทรัพยสิ์นทางปัญญา 
(Intellectual Property Audit: IP Audit) ภายในคณะเพ่ือพฒันาความยัง่ยนืขององคก์ร” วนัท่ี ๑๙-๒๐ 
พฤษภาคม ๒๕๕๔ เพื่อกระตุน้ใหอ้าจารยแ์ละนกัวิจยัไดรั้บความรู้ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัการ
ตรวจสอบทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ีมีอยู่ในคณะ เพื่อนาํไปสู่การพฒันาระบบและกลไกการบริหาร
จดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ีถูกตอ้งและเหมาะสมต่อไป 
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ผลการประเมิน  

ค่าเป้าหมายตามแผน
ของระดับหน่วยงาน 

ผลการดําเนินงานใน 
ปี ๒๕๕๓ 

คะแนนองิเกณฑ์การ
ประเมินตัวบ่งช้ี สกอ. 

การบรรลุเป้าหมายของ
หน่วยงาน 

๓  ขอ้ ๒  ขอ้ ๒  คะแนน ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 
ตัวบ่งช้ีที ่๔.๓ :  เงินสนบัสนุนงานวิจยัหรืองานสร้างสรรคต่์อจาํนวนอาจารยป์ระจาํและ 
  นกัวจิยัประจาํ 

๑. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค๒ จาํแนกเป็น ๓ กลุ่มสาขาวิชา 

๑.๑ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
จาํนวนเงินสนบัสนุนงานวจิยัหรืองานสร้างสรรคจ์ากภายในและภายนอกสถาบนัท่ี 

กาํหนดใหเ้ป็นคะแนนเตม็ ๕ = ๖๐,๐๐๐ บาทข้ึนไปต่อคน 
๑.๒ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

จาํนวนเงินสนบัสนุนงานวจิยัหรืองานสร้างสรรคจ์ากภายในและภายนอกสถาบนัท่ี 
กาํหนดใหเ้ป็นคะแนนเตม็ ๕ = ๕๐,๐๐๐ บาทข้ึนไปต่อคน 

๑.๓ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
จาํนวนเงินสนบัสนุนงานวจิยัหรืองานสร้างสรรคจ์ากภายในและภายนอกสถาบนัท่ี 

กาํหนดใหเ้ป็นคะแนนเตม็ ๕ = ๒๕,๐๐๐ บาทข้ึนไปต่อคน 
๒. เกณฑ์ประเมินเฉพาะสถาบันกลุ่ม ค๑ และ ง จาํแนกเป็น ๓ กลุ่มสาขาวิชา 

๒.๑ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
จาํนวนเงินสนบัสนุนงานวจิยัหรืองานสร้างสรรคจ์ากภายในและภายนอกสถาบนัท่ี 

กาํหนดใหเ้ป็นคะแนนเตม็ ๕ = ๑๘๐,๐๐๐ บาทข้ึนไปต่อคน 
๒.๒ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

จาํนวนเงินสนบัสนุนงานวจิยัหรืองานสร้างสรรคจ์ากภายในและภายนอกสถาบนัท่ี 
กาํหนดใหเ้ป็นคะแนนเตม็ ๕ = ๑๕๐,๐๐๐ บาทข้ึนไปต่อคน 

๒.๓ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
จาํนวนเงินสนบัสนุนงานวจิยัหรืองานสร้างสรรคจ์ากภายในและภายนอกสถาบนัท่ี 

กาํหนดใหเ้ป็นคะแนนเตม็ ๕ = ๗๕,๐๐๐ บาทข้ึนไปต่อคน 
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สูตรการคาํนวณ : 
๑. คาํนวณจาํนวนเงินสนบัสนุนงานวจิยัหรืองานสร้างสรรคจ์ากภายในและภายนอก

สถาบนัต่อจาํนวนอาจารยป์ระจาํและนกัวจิยัประจาํ 
 
จาํนวนเงินสนบัสนุนงานวจิยัฯ =   

 
 

๒. แปลงจาํนวนเงินท่ีคาํนวณไดใ้นขอ้ ๑ เทียบกบัคะแนนเตม็ ๕ 
 
คะแนนท่ีได ้= 
 

สรุปคะแนนทีไ่ด้ในระดับคณะวิชาและระดับสถาบัน 
๑. คะแนนท่ีไดใ้นระดบัคณะวิชา=ค่าเฉล่ียของคะแนนท่ีไดข้องทุกกลุ่มสาขาวิชาในคณะวิชา 
๒. คะแนนท่ีไดใ้นระดบัสถาบนั = ค่าเฉล่ียของคะแนนท่ีไดข้องทุกคณะวิชาในสถาบนั 

หมายเหตุ : 
๑. จาํนวนอาจารยแ์ละนกัวจิยัประจาํ ใหน้บัตามปีการศึกษา และนบัเฉพาะท่ีปฏิบติังานจริง

ไม่นบัรวมผูล้าศึกษาต่อ 
๒. ใหน้บัจาํนวนเงินท่ีมีการเซ็นสญัญารับทุนในปีการศึกษาหรือปีงบประมาณนั้นๆ ไม่ใช่

จาํนวนเงินท่ีเบิกจ่ายจริง 
๓. การแบ่งสดัส่วนจาํนวนเงินกรณีมีผูว้ิจยัจากหลายคณะวิชาหรือหลายสถาบนั ใหแ้บ่ง

สดัส่วนจาํนวนเงินตามท่ีคณะวิชาหรือสถาบนัตกลงกนั 
 

 

ตัวบ่งช้ีที่ ๔.๓ :  เงินสนับสนุนงานวิจยัหรืองานสร้างสรรคต่์อจาํนวนอาจารยป์ระจาํและนักวิจยั
ประจาํ 
คะแนนทีไ่ด้รับ  :  ๕  คะแนน 
ผลการดําเนินงาน  :  
 ในปีการศึกษา  ๒๕๕๓  คณะฯ  ไดรั้บเงินสนบัสนุนจากงานวิจยัและงานสร้างสรรคจ์าก
ภายใน  เป็นเงิน  ๙๒๐,๐๐๐  บาท  (เอกสารอ้างอิง ๔.๓.๑-๑) และจากแหล่งทุนภายนอก  เป็นเงิน  
๔,๘๘๓,๕๖๒  บาท  (เอกสารอ้างอิง ๔.๓.๑-๒)  มีอาจารยป์ระจาํทั้งหมด  ๒๓  คน  คิดต่อจาํนวน
อาจารยป์ระจาํ  เท่ากบั  ๕,๘๐๓,๕๖๒    บาท 

จาํนวนเงินสนบัสนุนงานวจิยัฯจากภายในและภายนอก 
           จาํนวนอาจารยป์ระจาํและนกัวจิยัประจาํ 

จาํนวนเงินสนบัสนุนงานวจิยัฯจากภายในและภายนอก         x ๕ 

จาํนวนเงินสนบัสนุนงานวจิยัฯท่ีกาํหนดใหเ้ป็นคะแนนเตม็ ๕ 
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๑. คาํนวณจาํนวนเงินสนบัสนุนงานวจิยัหรืองานสร้างสรรคจ์ากภายในและ
ภายนอกสถาบนัต่อจาํนวนอาจารยป์ระจาํและนกัวิจยัประจาํ 
 
จาํนวนเงินสนบัสนุนงานวจิยัฯ  =   
 

= ๒๕๒,๓๒๘.๗๘  บาท 
๒. แปลงจาํนวนเงินท่ีคาํนวณไดใ้นขอ้ ๑ เทียบกบัคะแนนเตม็ ๕ 

 
คะแนนท่ีได ้ = 
   

= ๒๑.๐๒   คะแนน 
ผลการประเมินตนเอง 
 

คะแนนองิเกณฑ์การประเมินตัวบ่งช้ี 

การบรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมาย 

ผลการดําเนินงาน 

ผล คะแนน 
๓ คะแนน ๒๕๒,๓๒๘.๗๘   ๕ คะแนน บรรลุเป้าหมาย 

 
ตัวบ่งช้ีของสํานักงานรับรองมาตรฐานการและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
ตัวบ่งช้ี สมศ.ที ่๕ :  งานวจัิยหรืองานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการตีพมิพ์หรือเผยแพร่ 

วธีิคาํนวณ      :                        ถ่วงนํ้าหนกัของงานวจิยัหรืองานสร้างสรรคท่ี์ตีพิมพห์รือเผยแพร่ x ๑๐๐  

                                                   ผลรวมอาจารยป์ระจาํและนกัวจิยัประจาํทั้งหมด 
 

เกณฑ์การประเมิน : 
 

ค่านํา้หนัก ระดับคุณภาพงานวจัิย 

๐.๑๒๕ - บทความวิจยัฉบบัสมบูรณ์ (Full Paper) ท่ีตีพิมพใ์นรายงานสืบเน่ืองจากการ
ประชุมวิชาการระดบัชาติท่ีมีกองบรรณาธิการจดัทาํรายงานฯ หรือคณะกรรมการ
จดัประชุม ประกอบดว้ย ศาสตราจารย ์หรือผูท้รงคุณวุฒิระดบัปริญญาเอก หรือ
ผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีผลงานเป็นท่ียอมรับในสาขาวิชานั้น ๆ จากนอกสถาบนัเจา้ภาพ
อย่างนอ้ยร้อยละ ๒๕ และมีผูป้ระเมินบทความท่ีเป็นผูเ้ช่ียวชาญในสาขานั้นจาก
นอกสถาบนัของเจา้ของบทความ 

              ๕,๘๐๓,๕๖๒    บาท        

              ๒๓      คน 

          ๒๕๒,๓๒๘.๗๘  บาท   x ๕ 
            ๖๐,๐๐๐  บาท 
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๐.๒๕ - บทความจากผลงานวิจัย ท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ  (Journal) 

ระดบัชาติท่ีปรากฏในฐานขอ้มูล TCI หรือ บทความวิจยัฉบบัสมบูรณ์ (Full Paper) 
ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ท่ีมีกอง
บรรณาธิการจัดทํารายงานฯ  หรือคณะกรรมการจัดประชุม  ประกอบด้วย 
ศาสตราจารย ์หรือผูท้รงคุณวุฒิระดบัปริญญาเอก หรือผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีผลงานเป็น
ท่ียอมรับในสาขาวิชานั้น ๆ จากต่างประเทศอยา่งนอ้ยร้อยละ ๒๕ และมีผูป้ระเมิน
บทความท่ีเป็นผูเ้ช่ียวชาญในสาขานั้นจากต่างประเทศ 

๐.๕๐ - บทความจากผลงานวิจยัท่ีไดรั้บการตีพิมพใ์นวารสารวิชาการ (Journal) ท่ีมีช่ือ
ปรากฎอยู่ในบัญชีรายช่ือวารสารระดับชาติ ท่ีสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาเผยแพร่ใน  Website ของสาํนกังานฯ 

๐.๗๕ - บทความจากผลงานวิจยัทีไดรั้บการตีพิมพใ์นวารสารวิชาการ (Journal) ระดบั
นานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอ้มูลสากลอ่ืน ๆ ท่ียอมรับในศาสตร์นั้นนอกเหนือ
ฐานขอ้มูล ISI หรือบทความจากผลงานวิจยัท่ีไดรั้บการตีพิมพใ์นวารสารวิชาการ 
(Journal) ท่ีมีช่ือปรากฏอยู่ในบญัชีรายช่ือวารสารระดับนานาชาติท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษาเผยแพร่ใน    Website ของสาํนกังานฯ 

๑.๐๐ - บทความจากผลงานวิจยัท่ีไดรั้บการตีพิมพใ์นวารสารวิชาการ (Journal) ระดบั
นานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอ้มูลสากล ISI 

 
กาํหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ทีเ่ผยแพร่ ดังนี ้

ค่านํา้หนัก ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ 

๐.๑๒๕ - มีการเผยแพร่โดยการจัดนิทรรศการ (Exhibition) หรือการจัดการแสดง 
(Performance) ระดบัสถาบนัหรือจงัหวดั 

๐.๒๕ - มีการเผยแพร่โดยการจัดนิทรรศการ (Exhibition) หรือการจัดการแสดง 
(Performance) ระดบัชาติ 

๐.๕๐ - มีการเผยแพร่โดยการจัดนิทรรศการ (Exhibition) หรือการจัดการแสดง 
(Performance) ระดบัความร่วมมือระหวา่งประเทศ 

๐.๗๕ - มีการเผยแพร่โดยการจัดนิทรรศการ (Exhibition) หรือการจัดการแสดง 
(Performance) ระดบัภูมิภาคอาเซียน* 

๑.๐๐ - มีการเผยแพร่โดยการจัดนิทรรศการ (Exhibition) หรือการจัดการแสดง 
(Performance) ระดบันานาชาติ 
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*อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้(Association of South East 
Asian Nations) มี ๑๐ ประเทศ ไดแ้ก่ ไทย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย สิงคโปร์ บูรไน ลาว 
กมัพชูา เวียดนาม และพม่า 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

  ใชบ้ญัญติัไตรยางศเ์ทียบ กาํหนดร้อยละเท่ากบั ๕ คะแนน จาํแนกตามกลุ่ม
สาขาวิชา 
 

กลุ่มสาขาวชิา ๕ คะแนน 
วิทยาศาสตร์สุขภาพ ๒๐ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ๒๐ 
มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ๑๐ 
   

หมายเหตุ  :  แหล่งเผยแพร่และรายช่ือวารสารท่ีไดรั้บรองมาตรฐานติดตามไดจ้ากประกาศของ
สาํนกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 

ข้อ 
ข้อมูลพืน้ฐานและ 

ผลการดาํเนินงานตามตวัช้ีวดั 

ผลการดาํเนินงาน ปีทีผ่่านมา ผลการดาํเนินงาน 
ปี๒๕๕๓ ปี  ๒๕๕๑ ปี ๒๕๕๒ 

จาํนวน
เร่ือง 

คะแนน 
ถ่วง

นํ้าหนกั 

จาํนวน
เร่ือง 

คะแนน 
ถ่วง

นํ้าหนกั 

จาํนวน
เร่ือง 

คะแนน 
ถ่วง

นํ้าหนกั 

๑ งานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ท่ีตีพิมพ์
หรือเผยแพร่ (เอกสารอ้างอิง สมศ. 
๕.๑.๑-๑ 

NA NA ๑๑ ๙.๗๘ ๙ ๘.๖๙ 

๒ ผลรวมอาจารย์ประจําและนักวิจัย
ประจาํทั้งหมด 

 ๒๓ 
 

๒๓ 

 

วธีิคาํนวณ      :                 ถ่วงนํ้าหนกัของงานวิจยัหรืองานสร้างสรรคท่ี์ตีพิมพห์รือเผยแพร่ x ๑๐๐  

                                                  ผลรวมอาจารยป์ระจาํและนกัวจิยัประจาํทั้งหมด 

 
ปี  ๒๕๕๓ = (๒/๒๓)*๑๐๐ 
 = ๘.๖๙ 
ปี  ๒๕๕๒ = (๒.๒๕/๒๓)*๑๐๐ 
 = ๙.๗๘ 
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ผลการประเมินตนเอง : 

 
 
ตัวบ่งช้ี สมศ.ที ่๖ :   งานวิจยัหรืองานสร้างสรรคท่ี์นาํไปใชป้ระโยชน ์
                

 

วธีิคาํนวณ  :            ผลรวมของจาํนวนงานวจิยัหรืองานสร้างสรรคท่ี์นาํไปใชป้ระโยชน์   x ๑๐๐ 

                                           อาจารยป์ระจาํและนกัวจิยัประจาํทั้งหมด 
 
เกณฑ์การให้คะแนน : 
  ใชบ้ญัญติัไตรยางศเ์ทียบ กาํหนดร้อยละ ๒๐ เท่ากบั ๕ คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา 
 

ข้อ 
ข้อมูลพืน้ฐานและ 

ผลการดาํเนินงานตามตวัช้ีวดั 
หน่วย
วดั 

ผลการดาํเนินงาน  
ปีทีผ่่านมา 

ผลการ
ดาํเนินงาน 
ปี ๒๕๕๓ ปี ๒๕๕๑ ปี๒๕๕๒ 

๑ ผลรวมของจาํนวนงานวจิยัหรืองาน
สร้างสรรคท่ี์นาํไปใชป้ระโยชน์    

ผลงาน - - - 

๒ อาจารยป์ระจาํและนกัวิจยัประจาํทั้งหมด คน ๒๓ ๒๓ ๒๓ 

งานวจัิยหรืองานสร้างสรรค์ทีนํ่าไปใช้ประโยชน์ - - - 

คะแนนทีไ่ด้รับ - - - 
 

ผลการประเมินตนเอง 

คะแนนองิเกณฑ์การประเมินตัวบ่งช้ี 

การบรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมาย 

ผลการดําเนินงาน 

ผล คะแนน 
 ๐ ๐ ไม่บรรลุเป้าหมาย 

 

คะแนนองิเกณฑ์การประเมินตัวบ่งช้ี 

การบรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมาย 

ผลการดําเนินงาน 

ผล คะแนน 
๒.๗  คะแนน ๓๙.๑๓ ๕ คะแนน บรรลุเป้าหมาย 



๕๙ 
  คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัแม่โจ้ 

                                                                                          รายงานประเมินตนเองประจําปีการศึกษา  ๒๕๕๓

   

  

ตัวบ่งช้ี สมศ.ที ่  ๗ :       ผลงานวชิาการท่ีไดรั้บการรับรองคุณภาพ  
กาํหนดระดับคุณภาพผลงานวชิาการ ดังนี ้

ค่านํา้หนัก ระดับคุณภาพผลงานวชิาการ 

๐.๒๕ - บทความวิชาการท่ีไดรั้บการตีพิมพใ์นวารสารระดบัชาติ 

๐.๕๐ - บทความวิชาการท่ีไดรั้บการตีพิมพใ์นวารสารระดบันานาชาติ 

๐.๗๕ - ตาํราหรือหนงัสือท่ีมีการตรวจอ่านโดยผูท้รงคุณวฒิุ 

๑.๐๐ - ตาํราหรือหนงัสือท่ีใชใ้นการขอผลงานทางวิชาการ และผ่านการพิจารณาตาม
เกณฑก์ารขอตาํแหน่งทางวิชาการแลว้ หรือ ตาํราหรือหนงัสือท่ีมีคุณภาพสูงมี
ผูท้รงคุณวฒิุตรวจอ่านตามเกณฑก์ารขอตาํแหน่งทางวิชาการ 

 

วธีิคาํนวณ  :      ผลรวมถ่วงนํ้าหนกัของผลงานวชิาการท่ีไดรั้บการรับรองคุณภาพ        x ๑๐๐                                 

                                        อาจารยป์ระจาํและนกัวิจยัประจาํทั้งหมด 
 

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
  ใชบ้ญัญติัไตรยางศเ์ทียบ กาํหนดร้อยละ ๑๐ เท่ากบั ๕ คะแนน ทุกกลุ่ม 

สาขาวิชา 
หมายเหตุ : รายช่ือวารสารท่ีไดรั้บรองมาตรฐานติดตามไดจ้ากประกาศของสาํนกังานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
 

ผลการดําเนินงาน : 

ข้อ 
ข้อมูลพืน้ฐานและ 

ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวดั 
หน่วย
วดั 

ผลการดําเนินงาน  
ปีทีผ่่านมา 

ผลการ
ดําเนินงาน 
ปี ๒๕๕๓ 

ปี  
๒๕๕๑ 

ปี
๒๕๕๒ 

๑ ผลงานวิชาการท่ีไดรั้บการรับรองคุณภาพ      ช้ินงาน - - - 
๒ อาจารยป์ระจาํและนกัวิจยัประจาํทั้งหมด คน ๒๓ ๒๓ ๒๓ 
ผลงานวชิาการทีไ่ด้รับการรับรองคุณภาพ - - - 

คะแนนทีไ่ด้รับ - - - 

 
 



๖๐ 
  คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัแม่โจ้ 

                                                                                          รายงานประเมินตนเองประจําปีการศึกษา  ๒๕๕๓

   

  

ผลการประเมินตนเอง 

คะแนนองิเกณฑ์การประเมินตัวบ่งช้ี 

การบรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมาย 

ผลการดําเนินงาน 

ผล คะแนน 
 - - ไม่บรรลุเป้าหมาย 

 

ผู้รับผดิชอบองค์ประกอบที ่๔  นางสาวพชัรกติ  วชัรปรีชา 


