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โครงการประชุมปรึกษาหารือ วางแผนการจัดทํารายงานประเมินคณุภาพการศึกษา  

ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปกีารศึกษา 2554 
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ณ ห้องประชุมธีระ สูตะบุตร ช้ัน 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก. 

 

องค์ประกอบท่ี 4 
การวิจัย 

 

เอกสารหมายเลข 1   รายละเอียดตัวบ่งชีแ้ละเกณฑ์การประเมินคุณภาพ 

   (ตัวบ่งชีส้กอ.ท่ี 4.1 - 4.3  และตัวบ่งชี้สมศ.ท่ี 5 – 7) 

เอกสารหมายเลข 2   ตัวอย่างแนวทางปฏิบตัิเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานด้านกระบวนการ  

เอกสารหมายเลข 3   ตัวอย่างการเขียนรายงานการประเมนิตนเอง (SAR) ของคณะวิชา 

                          ท่ีมีผลการประเมินได้คะแนนเต็ม 5 คะแนน   
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รายละเอียดองค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งช้ี และเกณฑ์การประเมิน 
 

องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 
 

ตัวบ่งช้ีสกอ.ที่ 4.1 : ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
ชนิดของตัวบ่งชี้ :  กระบวนการ  

เกณฑ์มาตรฐาน : 
1. มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามแผนด้านการวิจัย

ของสถาบัน และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 
2. มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอน 
3. มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัย

แก่อาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา 
4. มีการจัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพ่ือเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
5. มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

ตามอัตลักษณ์ของสถาบันอย่างน้อยใน ประเด็นต่อไปนี้ 
- ห้องปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหน่วยวิจัยฯ หรือศูนย์ 
เครื่องมือ หรือศูนย์ให้คําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยฯ 
- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัย 
- สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัย 
ในการวิจัยฯ เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบ 
รักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย 
- กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมงานวิจัยฯ เช่น การจัดประชุมวิชาการ  การจัดแสดงงานสร้างสรรค์ 
การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor) 

6. มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในข้อ 4  และข้อ 5  อย่างครบถ้วนทุกประเด็น 
 

7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของสถาบัน 

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 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
7 ข้อ 

 
แหล่งข้อมูล  :  สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม  
                   และสํานักหอสมุด 
หน่วยงานท่ีรวมรวมข้อมูล  :  สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 
 

เอกสารหมายเลข  1

เกณฑ์มาตรฐานข้อท่ี 5 มีการสนับสนุน
พันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ตามอัตลักษณ์ของสถาบัน (อัตลักษณ์
ของสถาบันจะสอดคล้องตามกลุ่มสถาบัน
ท่ีกําหนดในมาตรฐานสถาบันท่ี ม/ส 
เลือก) และสอดคล้องกับตัวบ่งชีท่ี้ 9.1 
เกณฑ์มาตรฐานข้อ 3 มีการกําหนดตัว
บ่งชี้เพ่ิมเติมตามอัตลักษณ์ของสถาบัน
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ตัวบ่งช้ีสกอ.ที่ 4.2 : ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ชนิดของตัวบ่งชี้ :  กระบวนการ  

เกณฑ์มาตรฐาน 
1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือ

การตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

2. มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์เพ่ือให้เป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้ และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

3. มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้จาก ข้อ 2 
สู่สาธารณชนและผู้เก่ียวข้อง 

4. มีการนําผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีการรับรองการใช้ประโยชน์จริง
จากหน่วยงานภายนอกหรือชุมชน 

5. มีระบบและกลไกเพ่ือช่วยคุ้มครองสิทธ์ิของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ และ
ดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

6. มีระบบและกลไกส่งเสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร และมีการย่ืนจดสิทธิบัตรหรือ
อนุสิทธิบัตร(เฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง) 

 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 

มีการดําเนินการ 
1  ข้อ  

 ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการดําเนินการ 
2  ข้อ  

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการดําเนินการ
3  ข้อ  

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการดําเนินการ
4  ข้อ  หรือ 5 

ข้อ 
ตามเกณฑ์ทั่วไป

มีการดําเนินการครบ 5 ข้อ 
ตามเกณฑ์ทั่วไป และ

ครบถ้วนตามเกณฑ์มาตรฐาน 
เพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม

 

แหล่งข้อมูล  :  สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักงานบริการวิชาการ  
                    สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม และสํานักหอสมุด 
หน่วยงานท่ีรวบรวมข้อมูล  :  สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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ตัวบ่งช้ีสกอ.ที่ 4.3 : เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจํานวนอาจารย์
ประจําและนักวิจัยประจํา 

ชนิดของตัวบ่งชี้ :  กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน 
เกณฑ์ประเมินเฉพาะสถาบันกลุ่ม ค 1 และ ง จําแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา 

1. กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดให้เป็น 

คะแนนเต็ม 5 = 180,000 บาทข้ึนไปต่อคน 
2. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดให้เป็น 
คะแนนเต็ม 5 = 150,000 บาทข้ึนไปต่อคน 

3. กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดให้เป็น 

คะแนนเต็ม 5 = 75,000 บาทข้ึนไปต่อคน 

 
แหล่งข้อมูล  :  สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. 
หน่วยงานท่ีรวบรวมข้อมูล  :  สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.  
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ตัวบ่งช้ีสมศ.ที่ 5 : งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร ่
 
เกณฑ์การประเมิน  
กําหนดระดับคุณภาพบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ ดังน้ี 
ค่าน้าํหนัก ระดับคณุภาพงานวิจัย 

0.25 มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือมีการ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI  

0.50 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีช่ือปรากฏอยู่ในประกาศของสมศ. 
0.75 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับ

วารสาร SJR (SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) โดยวารสารน้ันถูกจัด
อยู่ในควอไทล์ที่ 3 หรือ 4 (Q3 หรือ Q4) ในปีล่าสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ์ 
หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มี ช่ือปรากฏอยู่ในประกาศ
ของสมศ.  

1.00 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร 
SJR (SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) โดยวารสารน้ันถูกจัดอยู่ใน ควอไทล์
ที่ 1 หรือ 2 (Q1 หรือ Q2) ในปีล่าสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ์ หรือมีการตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI และ Scopus 

กําหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ ดังน้ี 

ค่าน้าํหนัก ระดับคณุภาพงานสร้างสรรค ์
0.125 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด  
0.25 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ  
0.50 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
0.75 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน  
1.00 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ 

 

อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East 
Asian Nations) มี  10 ประเทศ ได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป.ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ 
สิงคโปร์ ไทย และ เวียดนาม 

การเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นโครงการร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับ
ประเทศอ่ืน 

การเผยแพร่ในระดับอาเซียน เป็นการเผยแพร่เฉพาะในกลุ่มอาเซียน  10 ประเทศ  (อย่างน้อย 5 
 ประเทศ หมายถึงนับรวมประเทศไทยด้วย) และการให้คะแนนตามแหล่งเผยแพร่ ไม่จําเป็นต้องไปแสดงใน
ต่างประเทศ 

การเผยแพร่ในระดับนานาชาติ  เป็นการเผยแพร่ที่เปิดกว้างสําหรับทุกประเทศ (อย่างน้อย 5 
ประเทศ ที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มอาเซียน) 
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วิธีการคํานวณ  
 

 ผลรวมถ่วงนํ้าหนักของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
ที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ x 100 

 อาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกําหนดร้อยละเท่ากับ 5 คะแนน จําแนกตามกลุ่มสาขาวิชา ดังน้ี 

กลุ่มสาขาวิชา 5 คะแนน 
วิทยาศาสตร์สุขภาพ   20
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  20
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 10

 การคิดคะแนนระดับคณะ ให้นําคะแนนที่คิดได้ของแต่ละกลุ่มสาขาวิชามาหาค่าเฉล่ีย และการคิด
คะแนนระดับสถาบันให้นําคะแนนที่คิดได้ในแต่ละคณะมาหาค่าเฉล่ีย 
 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
1. จํานวนและรายช่ือบทความวิจัยระดับชาติและนานาชาติทั้งหมด ของอาจารย์ประจําและนักวิจัย

ประจํา ทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อตามปีการศึกษาหรือปีปฏิทินที่ตรงกันปีการศึกษา (ร้อมช่ือเจ้าของ
บทความ ปีที่ตีพิมพ์ ช่ือวารสารหรือรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ และค่านํ้าหนักของแต่ละ
บทความวิจัย 

2. จํานวนและรายช่ือผลงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติทั้งหมดของอาจารย์
ประจําและนักวิจัยประจํา ทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ พร้อมช่ือเจ้าของผลงาน ปีที่เผยแพร่ ช่ือสถานที่ 
จังหวัด หรือประเทศท่ีเผยแพร่ และระบุรูปแบบของการเผยแพร่พร้อมหลักฐาน และค่านํ้าหนักของแต่ละ
ผลงานสร้างสรรค์ 

3. หลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของโครงการวิจัย 

 
แหล่งข้อมูล : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
หน่วยงานท่ีรวบรวมข้อมูล :  สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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ตัวบ่งช้ีสมศ.ที่  6 : งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ 
 
วิธีการคาํนวณ 

 ผลรวมของจํานวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ 
x 100 

 จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกําหนดร้อยละ 20 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
 1. จํานวนและรายช่ืองานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นํามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติของอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา โดยนับรวมผลงานท่ีนําไปใช้ประโยชน์ของอาจารย์และ
นักวิจัยประจําทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ พร้อมช่ือเจ้าของผลงาน ปีที่งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ดําเนินการเสร็จ ปีที่นําไปใช้ประโยชน์ ช่ือหน่วยงานที่นําไปใช้ประโยชน์ โดยมีหลักฐานการรับรองการใช้
ประโยชน์จากหน่วยงานหรือองค์กรที่เก่ียวข้อง ทั้งน้ีให้แสดงข้อมูลที่ระบุรายละเอียดการใช้ประโยชน์ที่ชัดเจนด้วย 
ตามแนวทางดังต่อไปน้ี 

- การใช้ประโยชน์ในเชิงสารธารณะ เช่นผลงานวิจัยที่นําไปใช้ในเกิดประโยชน์แก่สาธารณะ
ชนในเรื่องต่างๆ ที่ทําให้คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประชาชนดีขึ้น ได้แก่ การใช้ประโยชน์ด้านสาธารณสุข 
ด้านการบริหารจัดการสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตยภาค
ประชาชน ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ด้านวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น  

- การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย เช่น ใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยเชิงนโยบายในการนําไป
ประกอบเป็นข้อมูลการประกาศใช้กฎหมาย หรือกําหนดมาตรการ กฎเกณฑ์ต่างๆ โดยองค์กร หรือหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน เป็นต้น  

- การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เช่น งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปสู่การพัฒนา
สิ่งประดิษฐ์หรือผลิตภัณฑ์ซึ่งก่อให้เกิดรายได้ หรือนําไปสู่การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต เป็นต้น 

- การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นการสร้างคุณค่าทางจิตใจ ยกระดับ
จิตใจก่อให้เกิดสุนทรียภาพ สร้างความสุข เช่น งานศิลปะที่นําไปใช้ในโรงพยาบาล ซึ่งได้มีการศึกษาและการ
ประเมินไว้ 

2. จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมดในแต่ละปีการศึกษา โดยนับรวมอาจารย์และ
นักวิจัยประจําที่ลาศึกษาต่อ  

 
แหล่งข้อมูล  :    คณะวิชาและหน่วยงานสนับสนุน 
หน่วยงานท่ีรวบรวมข้อมูล  :  คณะวิชาและหน่วยงานสนับสนุน   
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ตัวบ่งช้ีสมศ.ที่ 7 : ผลงานวิชาการท่ีได้รับการรับรองคุณภาพ 
เกณฑ์การประเมิน 
 กําหนดระดับคุณภาพผลงานวิชาการ ดังน้ี 
ค่าน้าํหนัก ระดับคณุภาพผลงานวิชาการ 

0.25 บทความวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ  
0.50 บทความวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ 
0.75 ตําราหรือหนังสือที่มีการประเมินผ่านตามเกณฑ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษา

กําหนด 
1.00 ตําราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์

การขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว หรือตําราหรือหนังสือที่มีคุณภาพสูงมีผู้ทรงคุณวุฒิ
ตรวจอ่านตามเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการ 

  
วิธีการคํานวณ  

 
ผลรวมถ่วงนํ้าหนักของผลงานวิชาการที่ได้รับรองคุณภาพ x 100 

 อาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกําหนดร้อยละ 10 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา 

 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
1. จํานวนและรายช่ือผลงานวิชาการ (บทความวิชาการ ตํารา หนังสือระดับอุดมศึกษา) ที่มีคุณภาพ

ของอาจารย์ประจํา โดยนับรวมผลงานของอาจารย์ทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ พร้อมช่ือเจ้าของ
ผลงานปีที่ผลงานแล้วเสร็จ ปีที่ได้รับการรับรองคุณภาพจากหน่วยงานที่เช่ือถือได้ ช่ือหน่วยงานที่รับรอง และมี
หลักฐานการรับรองคุณภาพจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ค่านํ้าหนักของผลงานวิชาการแต่ละช้ิน 

2. จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมดในแต่ละปีการศึกษา โดยนับรวมอาจารย์ที่ลา
ศึกษาต่อ 

 
แหล่งข้อมูล  :   คณะวิชา 
หน่วยงานท่ีรวบรวมข้อมูล  :   กองการเจ้าหน้าที่ 

 



ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานด้านกระบวนการ 

ตัวบ่งชีส้กอ.ท่ี 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

1. มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายตามแผนด้านการ
วิจัยของสถาบัน และดําเนนิการตามระบบท่ีกําหนด 

1.1 สถาบันหรือคณะวิชาควรวางแนวทาง ขั้นตอน และหลกัเกณฑ์ ตลอดจนกําหนด
หน่วยงาน บุคคลหรือกลุม่บุคคลที่รับผิดชอบ และมีงบประมาณสนับสนุนการบริหารงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์อย่างเพียงพอ ในการบริหารควรมีการวางแผน ตรวจสอบติดตาม ประเมินและปรับปรุงอย่าง
สม่ําเสมอเพ่ือบรรลุตามเป้าหมายของแผนการวิจัยของสถาบัน 

1.2 การบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ให้บรรลุผลสําเร็จควรจัดสรรงบประมาณเพ่ือการ
บริหารงานวิจัย เช่น งบประมาณสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุ่มวิจัย หรือศูนย์วิจัยเพ่ือให้สามารถดําเนินการ
วิจัยหรือผลิตงานสร้างสรรค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกเหนือจากการจัดสรรทุนวิจัย นอกจากน้ันอาจจัดสรร
งบประมาณสนับสนุนงานวิจัยของนักศึกษา หรืองบประมาณสนับสนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอกให้ปฏิบัติงานใน
กลุ่มหรือศูนย์วิจัย เป็นต้น 

2. มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรคกั์บการจัดการเรียนการสอน 

มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
เช่น 1) การกําหนดให้นักศึกษาบัณฑิตศึกษาเป็นส่วนหน่ึงในทีมวิจัยของอาจารย์2) การกําหนดให้นักศึกษา
ระดับปริญญาตรีทําโครงการวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ ซึ่งเก่ียวข้องกับงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ 
3) การกําหนดให้นักศึกษาทุกระดับเข้าฟังการบรรยายหรือสัมมนาเก่ียวกับผลความก้าวหน้าในงานวิจัยของ
อาจารย์ หรือของศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor) หรือเข้าร่วมการจัด
แสดงงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ 4) การจัดให้มีการประชุมเสนอผลงานวิจัยหรือแสดงงานสร้างสรรค์ของ
นักศึกษา หรือส่งเสริมนักศึกษาเข้าร่วมประชุมการเสนอผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ระดับชาติและ
นานาชาติ5) การส่งเสริมให้อาจารย์นําผลลพัธ์ที่เกิดจากการวิจัยไปเป็นส่วนหน่ึงของเน้ือหาในการจัดการเรียน
การสอน เป็นต้น 

3. มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัย
แก่อาจารย์ประจําและนักวิจัย 

3.1 จัดระบบการรับเข้าและกํากับดูแลอาจารย์และนักวิจัย เช่น วิเคราะห์กําลังคนวางแผน 
และรับเข้าบุคคล (ทั้งอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาบัณฑิตศึกษา) ทั้งจากในประเทศและต่างประเทศที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมกับจุดเน้นด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ของสถาบันทําการกําหนดกฎเกณฑ์ แนวทาง
กํากับ และส่งเสริมให้อาจารย์ทํางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และตีพิมพ์ผลงานในวารสารหรือจัดแสดงผลงาน 
ที่ได้รับการยอมรับระดับชาติและนานาชาติโดยกําหนดเป็นภาระงานที่ชัดเจนที่ต้องปฏิบัติ 

3.2 พัฒนาสมรรถนะนักวิจัยผ่านกระบวนการที่เหมาะสมกับประสบการณ์ของแต่ละกลุ่ม
บุคคล กรณีนักวิจัยรุ่นใหม่อาจเริ่ม จากการฝึกอบรม การทํา งานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์โดยได้รับการแนะนํา
หรือการร่วมทมีวิจัยกับนักวิจัยอาวุโส การเข้าร่วมประชุมวิชาการ การช่วยให้คําปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับ
บัณฑิตศึกษา กรณีนักวิจัยทัว่ไป การส่งเสริมให้มีโอกาสไปทํางานในห้องปฏิบัติการวิจัย หรือร่วมทีมวิจัยกับ
นักวิจัยช้ันนํานอกสถาบันทั้งในและต่างประเทศ เป็นแนวทางหน่ึงท่ีทําให้ได้รับความรู้และประสบการณ์ที่มี
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3.3 ให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณของนักวิจัยและจรรยาบรรณที่เก่ียวข้องแก่อาจารย์และ
นักวิจัย ตลอดจนจัดระบบควบคุมให้นักวิจัยปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด 

3.4 สร้างแรงจูงใจให้นักวิจัย เช่น การยกย่อง การให้ผลตอบแทน หรือการให้รางวัลสําหรับ
นักวิจัยที่มีผลงานดีเด่น การจัดบรรยากาศและการบริการต่างๆในสถาบันให้เหมาะสมและจูงใจแก่การ
ค้นคว้าวิจัยและผลิตงานสร้างสรรค์ เป็นต้น 

4. มีการจัดสรรงบประมาณของสถาบันเพือ่เป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในกรณขีองนักวิจัยรุน่
ใหม่  

การแสวงหาทุนวิจัยจากภายนอกอาจทําได้ยาก ดังน้ันสถาบันจึงควรจัดสรรงบประมาณเพ่ือ
เป็นทุนวิจัยหรือผลิตงานสร้างสรรค์เพ่ือให้นักวิจัยเหล่าน้ีมีโอกาสสร้างผลงาน ที่สามารถนําไปใช้ประกอบการ
เสนอโครงการขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกสถาบันในโอกาสต่อไปสําหรับการเสนอขอทุนวิจัยจากแหล่งทุน
ภายนอกน้ัน สถาบันอาจจัดให้มีระบบสนับสนุน เช่น การจัดให้มีข้อมลู รายละเอียด และเง่ือนไขของแหล่งทุน
วิจัยต่างๆ ทั้งแหล่งทุนภายในประเทศและต่างประเทศ ที่อาจารย์และนักวิจัยสามารถเข้าดูได้อย่างสะดวก
รวดเร็วนอกจากน้ันอาจจัดให้มีคณะผู้เช่ียวชาญเป็นพ่ีเลี้ยงตรวจสอบข้อเสนอโครงการวิจัยของอาจารย์และ
นักวิจัยที่เสนอขอทุนไปยังแหล่งทุนต่างๆ และช่วยเหลือปรับปรุงโครงการเหล่าน้ันให้เหมาะสม เพ่ือมีโอกาส
ได้รับทุนวิจัยมากย่ิงขึ้น 

5. มีการสนบัสนนุพนัธกิจด้านการวิจัยหรอืงานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของสถาบนัสถาบันควร
จัดหาทรพัยากรและหรือจัดหาแหล่งสนบัสนนุทรพัยากรอย่างเพียงพอท้ังงบประมาณสนับสนนุการวิจัย 
ห้องปฏิบัติการวิจัย แหล่งคน้คว้าทางวิชาการ และระบบสารสนเทศเพื่อการวิจัย ตลอดจนกิจกรรมอ่ืนๆ ที่
ส่งเสริมการวิจัย ดังนี ้

5.1 งบประมาณสนับสนุนการวิจัย ควรประกอบด้วย 1) งบประมาณสนับสนุนการบริหาร
งานวิจัยของกลุ่มวิจัยหรือห้องปฏิบัติการวิจัย หรือศูนย์วิจยัเพ่ือให้สามารถผลิตผลงานระดับสากล หรอืผลงาน
ตามความต้องการของประเทศ หรือของท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องนอกเหนือจากเงินทุนวิจัย 2) งบประมาณ
สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในรูปแบบต่างๆ 3) งบประมาณสนับสนุนการวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา และของนักวิจัยหลังปริญญาเอก 4) งบประมาณสนับสนุนศาสตราจารย์
อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor) เป็นต้น 

5.2 ห้องปฏิบัติการวิจัยที่เหมาะสมกับงานวิจัยแต่ละประเภทที่เป็นจุดเน้นของสถาบัน ระบบ
รักษาสุขภาพและความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐาน ศูนย์เคร่ืองมือระดับสูงที่จําเป็นที่หลายหน่วย
วิจัย หรือกลุ่มวิจัย หรือศูนย์วิจัย สามารถใช้ร่วมกันได้ หรือหากไม่มีศูนย์เครื่องมือระดับสูงดังกล่าว ก็ต้อง
จัดระบบผ่านเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศให้สามารถเข้าใช้ของหน่วยงานอ่ืนได้ เพ่ือไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อ
การวิจัยของนักวิจัย 

5.3 แหล่งค้นคว้าทางวิชาการ ซึ่งนอกจากหนังสือและวารสารท้ังในรูปของเอกสาร(hard 
copy) และสื่ออิเล็กทรอนิกสท์ี่เพียงพอแล้ว ยังหมายรวมถงึการสนับสนุนการจัดประชุมวิชาการ การสนับสนุน
ศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor)การสนับสนุนการไปร่วมทํางานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์กับหน่วยงานอ่ืนที่มีช่ือเสียงทั้งในและต่างประเทศ ที่สอดคล้องกับงานวิจัยของอาจารย์ 
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5.4 ระบบสารสนเทศเพ่ือการวิจัยที่ครอบคลุมข้อมูลข่าวสารอย่างน้อย 5 ด้านต่อไปนี้ 
1) ข้อมูลด้านแหล่งทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 
2) ข้อมูลด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ของสถาบัน ทั้งปัจจุบันและผลงานที่ผ่านมา  
3) ข้อมูลด้านแหล่งเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทั้งวารสารและการประชุมวิชาการ 

การจัดแสดงงานสร้างสรรค์ต่างๆ ตลอดจนข้อมูลการสนับสนุนของสถาบันในการเผยแพร่ผลงาน 
4) ข้อมูลด้านระบบและกลไกของสถาบันในการส่งเสริมการนําผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

ไปใช้ประโยชน์ รวมถึงการส่งเสริมด้านการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และการซื้อขายทรัพย์สินทางปัญญา  

5) ข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบ หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติอ่ืนๆ ของสถาบันท่ีเก่ียวข้องกับการวิจัย
และงานสร้างสรรค์ 

6. มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในข้อ 4 และข้อ 5 อย่างครบถ้วนทุกประเด็น 

สถาบันจัดให้มรีะบบประเมินผลสําเร็จของการสนับสนุนทกุด้านอย่างสมํ่าเสมอโดยการมีส่วน
ร่วมของอาจารย์และนักวิจัย เช่น “การประเมินผลสําเร็จของการให้ทุนวิจัย” ทั้งในประเด็น งานวิจัยเสร็จทัน
ตามกําหนดเวลา คุณภาพของผลงานวิจัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ผู้รับทุนสามารถแสวงหาทุนวิจัยจากแหล่งทุน
ภายนอกได้ในโอกาสต่อมา หรือ “การประเมินแหล่งค้นคว้าสนับสนุนงานวิจัย” ในประเด็นความเหมาะสมและ
เพียงพอเทียบกับงานวิจัยของอาจารย์ และนักวิจัยในปัจจบัุน หรือ “การประเมินระบบสารสนเทศ” ใน
ประเด็นความเหมาะสมกับความต้องการใช้ของอาจารย์และนักวิจัย เป็นต้น 

7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของ
สถาบนั 

สถาบันนําผลการประเมินไปจัดทําแผนการปรับปรุง โดยกําหนดกิจกรรมที่ต้องทําเพ่ือการ
ปรับปรุง กําหนดบุคคลหรือหน่วยงานรับผิดชอบในการปรับปรุง กําหนดงบประมาณที่ต้องใช้หากจําเป็น 
กําหนดระยะเวลาท่ีการปรับปรุงต้องแล้วเสร็จ จากน้ันจึงดําเนินการปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัย
ตามท่ีกําหนด 

8. มีระบบและกลไกเพ่ือสรา้งงานวิจัยหรอืงานสร้างสรรค์บนพืน้ฐานภูมิปัญญาท้องถ่ิน หรือจาก
สภาพปญัหาของสังคม เพือ่ตอบสนองความต้องการของท้องถ่ินและสังคมและดําเนินการตามระบบท่ี
กําหนด (เฉพาะกลุ่ม ข และ ค 2) 

สถาบันหรือคณะวิชาวางแนวทางและขั้นตอน ตลอดจนกําหนดผู้รับผิดชอบในการสร้างความ
ร่วมมือกับองค์กรภายนอกโดยวิธีการต่างๆ เช่น การจัดหาข้อมูลสารสนเทศของกลุ่มเป้าหมาย การสนทนากับ
กลุ่มเป้าหมายที่สําคัญ (focus group) การติดต่อสร้างสัมพันธ์กับองค์กรภายนอก การใช้ข้อมูลป้อนกลับ 
(feed back) จากความร่วมมือที่มีอยู่เดิมวัตถุประสงค์ของความร่วมมือดังกล่าวควรมีทั้งการร่วมทํางานวิจัย
และงานสร้างสรรค์บนพ้ืนฐานภูมิปัญญาทอ้งถิ่น หรือเพ่ือตอบโจทย์ของหน่วยงานหรือชุมชนภายนอก รวมถึง
การร่วมใช้ทรพัยากรท้ังสถานที่ บุคคล อุปกรณ์ หรือทรัพยากรอ่ืนๆ 
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ตัวบ่งชีส้กอ. ท่ี 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

1.มีระบบและกลไกสนับสนนุการเผยแพรผ่ลงานวิจัยหรอืงานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการ
หรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ใน
การประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

วางแนวทาง ขั้นตอน และหลกัเกณฑ์ตลอดจนกําหนดผู้รับผิดชอบในการสนับสนุนการตีพิมพ์
หรือการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในวารสารหรือในที่ประชุมวิชาการท่ีมี peer review ใน
ประเด็นต่อไปน้ี เช่น 1) การจัดให้มีพ่ีเลี้ยงแก่นักวิจัยรุ่นใหม่เพ่ือช่วยเขียนรายงานการวิจัยสําหรับนําเสนอในที่
ประชุมวิชาการหรือตีพิมพ์ในวารสาร 2) การสนับสนุนการตรวจสอบภาษาอังกฤษของบทความวิจัยของ
อาจารย์และนักวิจัย ที่จะนําเสนอในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 3) การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือเข้าร่วม
ประชุมเสนอผลงานวิจัยหรือเผยแพร่งานสร้างสรรค์ 4) การจ่ายค่าตอบแทนสําหรับผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร ่5) การจ่ายค่าตีพิมพ์กรณีวารสารเรียกเก็บเงิน เป็นต้น ทั้งน้ีการ
สนับสนุนดังกล่าวอาจแตกต่างกันตามสถานภาพและจุดเน้นของแต่ละสถาบัน 

2. มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ เพือ่ให้เปน็องค์ความรู้ที่คนทั่วไปเขา้ใจได้ และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

วางแนวทาง ขั้นตอน และหลกัเกณฑ์ตลอดจนกําหนดผู้รับผิดชอบในการ รวบรวมคัดสรร 
วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ให้เหมาะสมกับกลุ่มบุคคลเป้าหมายโดย
ยังคงความเช่ือถือได้ในเชิงวิชาการและรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ เช่น กําหนดผู้รับผิดชอบติดตามผลงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์และนักวิจัย คัดสรรคผ์ลงานที่น่าจะเป็นที่สนใจของบุคคลทั่วไป จัดให้มีการ
สัมภาษณ์อาจารย์เจ้าของผลงาน วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลให้เป็นความรู้ที่น่าสนใจซึง่สาธารณชนสามารถ
เข้าใจได้  จัดหมวดหมู่ความรู้ที่ได้ให้เหมาะสมต่อการเผยแพร่ 

3. มีการประชาสัมพนัธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ไดจ้ากข้อ 2 สู่
สาธารณชนและผู้เก่ียวข้อง 

นําองค์ความรู้ที่ได้จากการวิเคราะห์สังเคราะห์ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในข้อ 2เผยแพร่
สู่สาธารณชนผ่านสื่อต่างๆ อย่างเป็นระบบในเชิงรุก โดยเร่ิมจากการวางแผนประชาสัมพันธ์ให้เหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมาย ดําเนินการประชาสัมพันธ์ตามแผนตลอดจนการติดตามข้อมูลป้อนกลับ นอกจากน้ันการ
ประชาสัมพันธ์อาจรวมถึงการสร้างเครือข่ายเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์โดยเช่ือมโยงกับศิษย์เก่า 
ชุมชน และองค์กรภายนอกทั้งรัฐและเอกชน โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายที่คาดว่าจะสามารถสนับสนุนงานวิจัย 
หรือร่วมวิจัยหรือนําผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ 

4. มีการนําผลงานงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ใหเ้กิดประโยชน ์และมีการรบัรองการใช้
ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภายนอกหรอืชุมชน 

สนับสนุนการนําผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ เช่น 1) กําหนดขั้นตอนวิธีการ 
และผู้รับผิดชอบเพ่ือเป็นสื่อกลางสานสัมพันธ์ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีระหว่างอาจารย์ และนักวิจัยกับองค์กร
ภายนอกท่ีมีศักยภาพในการนําผลการวิจัยและงานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ 2) ผู้รับผิดชอบแสวงหางานวิจัย
จากภาครัฐและเอกชนทั้งภาคอุตสาหกรรมและบริการ ที่ต้องการรับบริการวิจัยในเร่ืองเฉพาะใดๆ จากสถาบัน 
(consultancy) และประสานงานต่อไปยังผู้วิจัย 3) ผู้รับผดิชอบริเร่ิม ประสานงาน หรือส่งเสริมการนําผลงาน
ที่เกิดจากการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปสู่งานเชิงพาณิชย์ในลักษณะนิติบุคคล (start – up company)เป็นต้น 
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5. มีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธขิองงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ทีน่าํไปใช้
ประโยชน์และดําเนนิการตามระบบท่ีกําหนด 

สถาบันหรือคณะวิชาวางแนวทาง ขั้นตอน และหลักเกณฑ์ ตลอดจนกําหนดผู้รับผิดชอบใน
การสนับสนุนการเจรจาต่อรอง ทําข้อตกลง หรือสนับสนุนด้านระเบียบ หรือกฎหมายที่เก่ียวข้อง แก่อาจารย์ 
นักวิจัย และสถาบัน ในการเจรจาเชิงธุรกิจ หรือการซื้อขายผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์ตลอดจนสนับสนุน
ในการเจรจาเข้าไปร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจใดๆ ที่เกิดจากผลของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์นอกจากน้ัน 
ควรมีการกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการรักษาสิทธิประโยชน์ของอาจารย์ นักวิจัยและของสถาบันใน
ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขาย หรือทําธุรกิจที่เป็นผลจากงานวิจัย โดยเป็นหลักเกณฑ์ที่โปร่งใส เป็นที่
ยอมรับของทุกฝ่าย 

6. มีระบบและกลไกส่งเสรมิการจดสิทธบิัตรหรืออนุสทิธิบัตร และมีการย่ืนจดสิทธิบัตรและอนุ
สิทธบิัตร (เฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง) 

วางแนวทางและขั้นตอนตลอดจนกําหนดผู้รับผิดชอบในการสนับสนุนความรู้ และอํานวย
ความสะดวกในการจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรแก่อาจารย์ และนักวิจัยในประเด็นต่างๆ เช่น 1) การให้ความรู้
และคําปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งอาจดําเนินการโดยการฝึกอบรม หรือสัมมนา หรือจัดคลนิิกให้
คําปรึกษา 2) ช่วยร่างคําขอและย่ืนขอจดสทิธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญาหรอืสํานักงาน
เทียบเท่าในต่างประเทศ 3) ประสานงานการอนุญาตให้ใช้สิทธิในสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร เพ่ือใช้ประโยชน์เชิง
พาณิชย์ เป็นต้น 
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ตัวบ่งชีส้มศ.ท่ี ๕  งานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รบัการตพีมิพ์หรือเผยแพร ่
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ตัวบ่งชีส้มศ.ท่ี ๖  งานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีนําไปใชป้ระโยชน ์
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ตัวบ่งชีส้มศ.ท่ี ๗  ผลงานวิชาการท่ีได้รับการรับรองคุณภาพ 
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ตัวอย่างการเขียนรายงานการประเมินตนเองของคณะวิชา ที่มีผลการประเมิน 5 คะแนน 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 
 1.  มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามแผนด้านการวิจัยของ

คณะ และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 
 2.  มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอน 
 3.  มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัยแก่

อาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา 
 4.  มีการจัดสรรงบประมาณของคณะเพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
 5.  มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของคณะอย่างน้อย 2 ประเด็น

ต่อไปน้ี 
- ห้องปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหน่วยวิจัยฯ หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ให้คําปรึกษาและสนับสนุนการ
วิจัยฯ 
- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยฯ  
- สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยฯ เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย 
- กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมงานวิจัยฯ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสร้างสรรค์ การ
จัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor) 
- มีคณะกรรมการให้คําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย 

 6.  มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในข้อ 4 และข้อ 5 อย่างครบถ้วนทุกประเด็น 
 7.  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของคณะ 

ผลการดําเนนิงาน  
คณะวิทยาศาสตร์ 

1. มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพือ่ให้บรรลุเป้าหมายตามแผนด้านการวิจัย
ของคณะ และดําเนนิการตามระบบท่ีกําหนด 

1.1  คณะวิทยาศาสตร์มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยและดําเนินการตามระบบที่กําหนด โดยมีรอง
คณบดีฝ่าย วิจัยเป็นผู้รับผิดชอบกํากับดูแลการวางแผนงานและการดําเนินการให้สอดคล้องกับ

เอกสารหมายเลข  3 
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นโยบายของคณะวิทยาศาสตร์และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีระบบการบริหารและสนับสนุน
งานวิจัยที่ประกอบด้วยคณะกรรมการประจําคณะ และคณะกรรมการอีกสองชุดที่ทําหน้าที่ร่วมกัน
วางแผน ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลและปรับปรุงอย่างสม่ําเสมอ ได้แก่ คณะกรรมการส่งเสริมการ
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์ (4.1-1-1) และคณะกรรมการศูนย์เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ (4.1-1-2)  
 

1.2  คณะวิทยาศาสตร์มีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการวิจัยและงานสร้างสรรค์ตามนโยบายสนับสนุน
การวิจัยต่างๆ เพ่ือให้การบริหารงานวิจัยบรรลุผลสําเร็จตามแผนงานที่วางไว้ คณาจารย์ นักวิจัยและ
นิสิตสามารถผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพ   

คณะวิทยาศาสตร์มีกลไกด้านการจัดหาแหล่งทุนและการจัดสรรทุนวิจัย การส่งเสริมและพัฒนา
สมรรถนะแก่นักวิจัยและทีมวิจัย การสนับสนุนทรัพยากรท่ีจําเป็น ทั้งทรัพยากรบุคคลทรัพยากรการเงิน 
เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆท่ีเก่ียวข้องผ่านทางนโยบายต่างๆ ของคณะ (4.1-1-3) ซึ่งประกอบด้วยนโยบาย
ต่อไปน้ี 

BOAC (Staff) Budget for Overseas Academic Conference (Staff) 
งบประมาณสําหรับการประชุมวิชาการต่างประเทศ (บุคลากร) 

BOAC 
(Student) 

Budget for Overseas Academic Conference (Student) 
งบประมาณสําหรับการประชุมวิชาการต่างประเทศ (นิสิต) 

BRC Bilateral Research Cooperation 
การร่วมวิจัยแบบทวิภาคี 

CBRF Capability Building Research Fund 
ทุนเสริมสร้างขีดความสามารถการวิจัย 

CBRU Capability Building Research Unit 
หน่วยเสริมสรา้งความสามารถการวิจัย 

COE Center of Excellence 
ศูนย์ความเป็นเลิศ 

DeOE Department of Excellence 
ภาควิชาที่มีความเป็นเลิศ 

DiOE Discipline of Excellence 
สาขาวิชาที่มีความเป็นเลิศ 

IDRSE 
 

Inbound Doctoral Research Student Exchange 
โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตวิจัยปริญญาเอกขาเข้า 

IHP International Horizon Project 
โครงการขอบฟ้านานาชาติ 

IPC International Projects Coordinator 
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ผู้ประสานงานโครงการนานาชาติ 
KU-ScKU ทุนวิจัยร่วม มก.-วท.มก. 
KURDI-ScKU ทุนวิจัยร่วม สวพ.-วท.มก. 
MF Matching Fund 

ทุนวิจัยสมทบ  
MP 
 
ORSE 

Mega Project 
โครงการจัดหาเคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ราคาแพง 
Outbound Research Student Exchange 
โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตวิจัยขาออก 

PF Postdoctoral Fellow 
นักวิจัยหลังปริญญาเอก 

PRF Preproposal Research Fund 
ทุนวิจัยก่อนเสนอโครงการ 

RA Research Assistance 
นักวิจัยผู้ช่วย 

RF Research Fellow 
นักวิจัย 

ScRF Science, Research Fund 
ทุนสนับสนุนการวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ 

SF Seeding Fund 
ทุนวิจัยก่อตัว 

SRF Senior Research Fellow 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

SRU Special Research Unit 
หน่วยงานวิจัยเช่ียวชาญเฉพาะ 

TRF-ScKURF ทุนวิจัยร่วม สกว.-วท.มก. 
ตัวอย่าง วัตถุประสงคข์องนโยบายทุนสนบัสนนุการวิจัยและการจัดสรรงบประมาณ 
1.2.1 ทุนวิจัยก่อนเสนอโครงการ Preproposal Research Fund (PRF) 

วัตถุประสงค ์

 เพ่ือพัฒนาอาจารย์บรรจุใหมท่ี่กําลังจัดทําข้อเสนอโครงการวิจัย (Research Proposal) ให้มีขีด
ความสามารถในการขอความสนับสนุนทุนวิจัยจากแหล่งทนุวิจัยต่าง ๆ ดีขึ้น 

 เพ่ือส่งเสริมใหอ้าจารย์บรรจุใหม่ สามารถดําเนินการวิจัยเบ้ืองต้นได้ในระหว่างรอทุนสนับสนุนการวิจัย 
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 กระตุ้นให้อาจารย์บรรจุใหมทุ่กท่านกระตือรือร้นในการจดัทําโครงการวิจัยเพ่ือสามารถดึงดูดทุน
วิจัยจากแหล่งทุนวิจัยต่างๆ  มาสู่คณะวิทยาศาสตร์ได้มากขึ้น 
การสนับสนนุงบประมาณ 

 คณะจะจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการทําวิจัยดังน้ี อาจารย์บรรจุใหม่ผู้ขอรับทุนวิจัย 
PRF จะขอทุนวิจัยได้ในวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท โดยเงินทุนวิจัยจะใช้จ่ายได้เฉพาะรายการ
ดังน้ี 

- เพ่ือจัดหาวัสดุวิทยาศาสตร์ เช่น เคมีภัณฑ์ เครื่องแก้ว  

- เพ่ือจัดหาเคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ขนาดเล็ก 

- เพ่ือเป็นค่าใช้สอย เช่น ค่าใช้จ่ายในการขอใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ค่าตอบแทนผู้ช่วย
วิจัย ค่าใช้จ่ายเหล่าน้ีต้องใช้ในงานวิจัยที่ระบุไว้ในโครงร่างที่เสนอขอทุนวิจัยเท่าน้ัน 

1.2.2  ทุนสนบัสนุนงานวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ (Science Research Fund, ScRF) 
วัตถุประสงค์   

 เพ่ือกระตุ้นให้อาจารย์มีความต่ืนตัวในการหาทุนวิจัยจากแหล่งทุนวิจัยทัง้ภายนอกและภายใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 เพ่ือส่งเสริมใหอ้าจารย์มีทุนสนับสนุนการทาํวิจัยส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศการทําวิจัยอย่าง
กว้างขวางในคณะวิทยาศาสตร์ 

 เพ่ือเพ่ิมผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสูงที่สามารถตีพิมพ์ ในวารสารนานาชาติในฐานข้อมูล ISI 
การสนับสนนุงบประมาณ  

 คณะวิทยาศาสตร์จะจัดสรรวงเงินเพ่ือสนับสนุนงานวิจัยตามโครงการ Sc RF ปีประมาณ 
3,500,000 บาท 

1.2.3 ทุนสนับสนนุการทําวิจัยของบุคลากรสายสนับสนนุ (Science Research Fund for Supporting 
Staff, ScRFSS) 
วัตถุประสงค ์

 เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคคลากรสายสนับสนุนทําการวิจัยเพ่ือพัฒนางานของคณะ
วิทยาศาสตร์ 

 ส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุนสะสมผลงานวิจัยเพ่ือสามารถขอเลื่อนระดับให้สูงขึ้น 
การสนับสนนุงบประมาณ  

 คณะวิทยาศาสตร์จะจัดสรรวงเงินเพ่ือสนับสนุนงานวิจัยตามโครงการวิจัยไม่เกิน
โครงการละ 50,000 บาท 

1.2.4 ทุนสง่เสริมการวิจัย สกว. – วท. มก. (TRF-ScKU) 
วัตถุประสงค์  :  
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 เพ่ือส่งเสริมให้นิสิตคณะวิทยาศาสตร์มีทุนสนับสนุนการวิจัย ทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และ
ปริญญาเอก 

 เพ่ือดึงดูดให้นิสิตที่มีคุณภาพสูงเลือกศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ 

 เพ่ือส่งเสริมให้นิสิตระดับปริญญาโท และปริญญาเอกสามารถสําเร็จการศึกษาได้ตามแผนการศึกษา 
และเร็วขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 

 เพ่ือพัฒนาคุณภาพงานวิทยานิพนธ์ และผลงานวิจัยให้สูงขึ้นและสามารถตีพิมพ์ในวารสารทาง
วิชาการที่มีคุณภาพสูงในมาตรฐานสากล 

 เพ่ือเพ่ิมจํานวนผลงานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ให้มากขึ้นและสัดส่วนบทความตีพิมพ์ต่อวิทยานิพนธ์
ดีขึ้น 
การสนับสนนุงบประมาณ 
 คณะวิทยาศาสตร์ร่วมลงทุนวิจัยกับสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เป็นทุนสกว. – 
วท มก. ในอัตราส่วน 1:1 

1.2.5 ทุนสมทบเงินทุนวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ สวพ.มก. –วท.มก. (KURDI-ScKU Matching 
Fund) 
วัตถุประสงค์   

   เพ่ือสนับสนุนให้นักวิจัยรุ่นใหม่ของคณะที่ปฏิบัติงานไม่เกิน 5 ปีที่ไม่เคยรับทุนจากแหล่งใด มี
โอกาสฃได้รับทุนจากสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

การสนับสนนุงบประมาณ 
 คณะวิทยาศาสตร์จะสมทบเงินทุนวิจัยในอัตราส่วน 3:1 ให้กับผู้ได้รับทุนเพ่ือพัฒนานักวิจัยรุ่น

ใหม่จาก สวพ.มก.ที่ได้รับทุนไม่เกินทุนละ 200,000 บาทต่อปี ระยะเวลาการวิจัยไม่เกิน 2 ปี 
 

1.2.6 ทุนวิจัยร่วมแบบทวิภาคี (Bilateral Research Cooperation, BRC) 
วัตถุประสงค์ 

 ส่งเสริมการทําวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศทําให้เกิดการพัฒนาโครงการวิจัยให้ได้มาตรฐานระดับ
นานาชาติ 

 พัฒนาองค์ความรู้ระดับบัณฑิตศึกษาสู่ระดับนานาชาติ 

 พัฒนาคุณภาพบัณฑิตระดับปริญญาโทและเอกให้เท่าเทียมบัณฑิตที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ 

 เพ่ิมประสบการณ์ และจํานวนผลงานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ 

 บรรเทาปัญหาการขาดแคลนและความไม่พร้อมด้านห้องปฏิบัติการและเคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ลดช่วงเวลาใน
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งปริญญาโทและปริญญาเอกในคณะวิทยาศาสตร์ 
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การสนับสนนุงบประมาณ 
 คณะวิทยาศาสตร์จัดสรรงบประมาณปีละ 2,000,000 บาท เพ่ือจัดเป็นทุนการทําวิจัยในมหาวิทยาลัย

ต่างประเทศแก่นิสิตซึ่งลงทะเบียนเป็นนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
บางเขน สําหรับนิสิตปริญญาโท ทุนละไม่เกิน 200,000  บาท 

 
1.2.7  ทุนสนับสนนุการแลกเปลี่ยนนสิิตวิจัยระดับปริญญาเอก (Doctoral Research Student 

Exchange Scholarship, DRSS) 
วัตถุประสงค ์

 เพ่ือส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือและ/หรือการปฏิบัติตามข้อตกลงใน MOU ที่ได้ดําเนินการไว้จนเกิด
ผลสมัฤทธ์ิ 

 เพ่ือกระตุ้นบรรยากาศการวิจัยในคณะวิทยาศาสตร์ 

 ส่งเสริมการสร้างผลงานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ให้เป็นระดับมาตรฐานนานาชาติ และมีจํานวน
เพ่ิมขึ้น 
การสนับสนนุงบประมาณ 
 คณะวิทยาศาสตร์จัดให้มีทุน Doctoral Research Student Scholarship กับนิสิตระดับ
ปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยที่มีความร่วมมือหรือมี MOU กับคณะวิทยาศาสตร์ โดยจะสนับสนุน
ค่าใช้จ่าย เพ่ือเป็นค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายในการดํารงชีพ (living expense) ในอัตราเดือนละ 7,500 
บาท และให้ต่อเน่ืองได้โดยวงเงินรวมไม่เกิน 100,000 บาท 

1.2.8 ทุนโครงการศาสตราจารย์อาคันตุกะ (Visiting Professorship, VP) 
วัตถุประสงค์   

 พัฒนาการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ใหม้ีมาตรฐานเทา่เทียมกับนานาชาติ 

 นิสิตของคณะวิทยาศาสตร์ได้รับความรู้ทางวิชาการถึงระดับแนวหน้า (Frontier knowledge) ใน
สาขาวิชาต่างๆ จากศาสตราจารย์อาคันตุกะ ที่ได้รับเชิญมาสอน 

 สร้างโอกาสใหนิ้สิตคณะวิทยาศาสตร์ได้พบปะผู้ทรงคณุวุฒิที่มีความรู ้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์สงู 

 พัฒนาความสามารถในการฟังบรรยาย และสนทนาเป็นภาษาอังกฤษ 
การสนับสนนุงบประมาณ   
 คณะวิทยาศาสตร์จัดสรรงบประมาณ เพ่ือจัดเป็นทุน Visiting Professorship เป็นเงินทุนละไม่

เกิน 100,000 บาท 
1.2.9  ทุนบุคลากรแนวทางพิเศษ (Special Track Staff, STS) 

วัตถุประสงค์  
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 พัฒนาบุคคลากรวิจัยและส่งเสริมความสามารถในการสร้างผลงานวิจัยให้กับอาจารย์ประจํา
และคณะวิทยาศาสตร์ 

 เพ่ือเพ่ิมผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในวารสารนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI 
การสนับสนนุงบประมาณ 
 คณะวิทยาศาสตร์จะสนับสนุนงบประมาณให้กับภาควิชาที่ได้รับความเห็นชอบให้บรรจุ

บุคคลากรแนวทางพิเศษในอัตราตามที่คณะฯกําหนด โดยนักวิจัยจะได้ค่าตอบแทนรายเดือน
เป็นไปตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

1.2.10 ทุนสนับสนนุนบายงบประมาณสนับสนนุการไปประชมุวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ (Budget 
for Oversea Academic Conferences, BOAC) 
วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ได้ไปเผยแพร่ผลงานวิจัยและร่วม
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติในต่างประเทศ 

การสนับสนนุงบประมาณ 
 คณะวิทยาศาสตร์จะนํางบประมาณที่มหาวิทยาลัยจัดสรรมารวมกับงบประมาณที่คณะออก

สมทบมาจัดสรรตลอด 4 ปีงบประมาณ ให้แต่ละบุคคลรายละ 70,000 บาท และลดลงตาม
สัดส่วนสําหรับบุคลลากรที่เขา้มาปฏิบัติราชการหลังจาก ปีงบประมาณ 2553 

นอกจากนี้ยังมีนโยบายทนุสนับสนุนการวิจัยอ่ืน ๆ ได้แก่ 

 ทุนผู้ช่วยสอน (Teaching Assistance, TA) และอาจารย์บางส่วนของเวลา (Part Time 
Instructor, PTI) 

 ทุนสนับสนุนการทําปัญหาพิเศษระดับปรญิญาตร ี (Student’s Special Problem Supporting 
Fund, SPSF) 

 ทุนสนับสนุนการวิจัยบัณฑิตศึกษา(จากค่าธรรมเนียมการศึกษา)(Graduate Tuition Research 
Fund, GTRF) 

2. มีบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอน 
คณะวิทยาศาสตร์มีบูรณาการกระบวนการวิจัยกับกระบวนการเรียนการสอน  

 ในทุกหลกัสูตรในระดับบัณฑิตศึกษานิสิตต้องทําวิจัยวิทยานิพนธ์โดยเป็นส่วนหน่ึงของทีมวิจัย
ของอาจารย์ (4.1-2-1) 

 ในวิชาปัญหาพิเศษของหลายภาควิชากําหนดให้นิสิตระดับปริญญาตรีต้องทําโครงการวิจัย 1 
เรื่อง (4.1-2-2) 

 คณะมีการจัดการเรียนการสอนในหลายหลกัสูตรที่กําหนดให้นิสิตทั้งในระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษาต้องเข้าฟังสัมนาและรายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัยวิทยานิพนธ์และ
ปัญหาพิเศษ (4.1-2-3)  
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 คณะมีการเชิญศาสตราจารย์อาคันตุกะ มาบรรยายเก่ียวกับกระบวนการทําวิจัยและ
ผลงานวิจัย โดยเปิดโอกาสให้คณาจารย์และนิสิตเข้าร่วมรับฟังและซักถามเก่ียวกับการวิจัย 
เช่น 
o การบรรยายพิเศษ 45 ปีคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง “Best practices in graduate 

research project and grant proposal preparation” โดย Prof. Dr. Phillip Lee  
เมื่อ 23 ธันวาคม 2553  (4.1-2-4) 

o บรรยายพิเศษ 45 ปี คณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง “What is partnership in Agricultural 
Science and Biological Science between Thailand and Japan : From my 
experiences of Academic Exchanges” โดย Prof. Dr. Taiji Adachi เมื่อ 18 
มกราคม  2554 (4.1-2-5)   

 คณะจัดให้มีการแสดงผลงานวิจัยของนิสิตระดับปริญญาตรีที่ได้รับทุนสนับสนุนจากคณะเมื่อสิ้นสุด
โครงการวิจัยประจําปี (4.1-2-6) มีการรวบรวมผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของนิสิตและ
อาจารย์ไปร่วมจัดแสดงนิทรรศการในการประชุมวิชาการประจําปีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
(4.1-2-7) การนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการของภาควิชา (4.1-2-8) งานการประชุม
วิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือเยาวชน ครั้งที่ 6 (4.1-2-9)  

 มีการนําผลงานวิจัยของอาจารย์บางส่วนไปใช้ในการเรียนการสอน อาทิเช่น 
o รายวิชา 01411221 อุตุนิยมวิทยาทั่วไป ของภาควิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนพิภพนําผลงาน

โครงการวิจัยเรื่อง “การขยายเครือข่ายการมีส่วนร่วมของชุมชนเพ่ือเตือนภัยจากสภาวะ
ฝนมากเกินปกติบริเวณลุ่มนํ้าน่านตอนบน” เป็นกรณีศึกษา (4.1-2-10) 

o รายวิชา 01401498 ปัญหาพิเศษ ของภาควิชาพฤกษศาสตร์ปีการศึกษา 2553 (พย. 
2553-มีค. 2554) นําผลงานโครงการวิจัยเรื่อง "การขยายพันธ์ุไม้ป่าหายากใกล้สญูพันธ์ุ
บางชนิดโดยการเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือเพ่ือการอนุรักษ์พันธุกรรมและใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน"  
มาให้นิสิตทําโครงงานในเร่ือง "การเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือจันทน์ผา" (4.1-2-11) 

3. มีการพัฒนาศกัยภาพด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และใหค้วามรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัยแก่
อาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา 

 คณะจัดให้มีโครงการพัฒนาศักภาพการวิจัยและให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัยแก่อาจารย์
ประจําและนักวิจัยประจําในรูปแบบการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการเพิ่มพูนทักษะการใช้
ครุภัณฑ์ขั้นสูงเพ่ือการวิจัย อาทิเช่น 

o การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “เคล็ดลับสู่ความสําเร็จสงูสุดในการเป็นนักวิจัยมือ
อาชีพ” โดย ศาสตราจารย์ ประพนธ์  วิไลรัตน์ เมื่อ 21 ธันวาคม  2553  (4.1-3-1) 

o การเสวนา 45 ปีคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง “กลยุทธ์การทําวิจัยให้ประสบความสําเร็จ” โดย 
ศาสตราจารย์ ประพนธ์ วิไลรัตน์ เมื่อ 21 ธันวาคม  2553  (4.1-3-2) 
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o การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การวิจัยเรื่อง How to become a smart and successful 
researcher: experiences gained by TRF senior research scholars  awarded 
“Outstanding Scientist of Thailand” โดยนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นแห่งชาติ เมื่อ 23 
เมษายน  2553 (4.1-3-3) 

o การนิเทศนักวิทยาศาสตร์ เมือ่ 20 พค. 2554  (4.1-3-4) 
4. มีการจัดสรรงบประมาณของคณะเพื่อเปน็ทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์

ในปีการศึกษา 2553 คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดสรรงบประมาณสําหรับเป็นสนับสนุนการวิจัยตาม
นโยบายสนับสนุนการวิจัยต่างๆ ดังน้ี 

 ทุนสนับสนุนการวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ (ScRF)  ให้กับบุคคลากรในลกัษณะทุนวิจัยสมทบ เป็นเงิน 
3,590,000 บาท (4.1-4-1) 

 ทุนสนับสนุนนักวิจัยหน้าใหม ่(PRF) จํานวน 16 รายเป็นเงิน 1,600,000 บาท (4.1-4-2) 

 ทุนสนับสนุนโครงการส่งเสริมการวิจัยร่วมแบบทวิภาคี (BRC) แก่นิสิตบัณฑิตศึกษาจํานวน 7 ราย
เป็นเงิน 1,150,000 บาท (4.1-4-3) 

 ทุนวิจัยร่วม สวพ.-วท.มก. (ทุนนักวิจัยหน้าใหม่) จํานวน 5 รายเป็นเงิน 150,000 บาท (4.1-4-4) 

 ทุนสําหรับไปนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการต่างประเทศ ( BOAC ) รวมทั้งสิน้ 
1,298,592 บาท สําหรับอาจารย์จํานวน 27 ราย เป็นเงิน 785,499 บาท (4.1-4-5) และของนิสิต
จํานวน 33 ราย เป็นเงิน 493,093 บาท (4.1-4-6) 

 ทุนเสริมสร้างขีดความสามารถการวิจัย (CBRF) สมทบกับเงินรางวัลจากสกว. เป็นเงิน 150,000 
บาท (4.1-4-7) 

 งบประมาณสมทบสนับสนุนการวิจัยของนิสิตในต่างประเทศร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
(KU-ScKU Matching Budget) จํานวน 5 ราย เป็นเงิน 109,317.40 บาท (4.1-4-8) 

 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ราคาแพง (Mega Project) คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดสรร
งบประมาณไปแล้วจํานวนเงิน 18,379,698 บาทเพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์ใหกั้บ 10 ภาควิชา (4.1-4-9) 
และกําลังอยู่ระหว่างดําเนินงานจัดสรรงบอีกประมาณ 31,714,700 บาทเพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์จํานวน
อีก 3 รายการเข้าศูนย์เครื่องมือ คณะวิทยาศาสตร์ 

 ทุนสนับสนุนการแลกเปลี่ยนนิสิตวิจัยขาออก Outbound Research Student Exchange 
(ORSE) จํานวน  2 ราย เป็นเงิน 180,000 บาท (4.1-4-10) 

 ทุนสนับสนุนการทําวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุน (ScRFSS) จัดสรรทนุให้กับสายสนับสนุน
จํานวน 2 ราย เป็นเงิน 10,000 บาท (4.1-4-11)   

 คณะวิทยาศาสตร์มีความร่วมมือกับองค์กรภายนอกได้แก่ สกว.ในการใหทุ้นสนับสนุนการวิจัยเพ่ือ
ผลิตผลงานวิจยัที่มีคุณภาพตามนโยบายทุนวิจัย สกว.-วท.มก. (TRF-ScKU) ให้กับนักวิจัยรุ่นใหม ่
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โดยในปี 2553 มีโครงการที่ได้รับทุนนักวิจัยรุ่นใหม ่รวม 8 โครงการเป็นเงิน 1,480,000 บาท 
(4.1-4-12)    

 ในปีงบประมาณ 2553 คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการศาสตาจารย์
อาคันตุกะ เพ่ือมาบรรยายในรายวิชาต่างๆ และให้คําปรึกษาการทําวิจัยในวิชาวิทยานิพนธ์ จํานวน 
11 ราย เป็นเงิน 762,771.37 บาท (4.1-4-13)   

 
  

5. มีการสนบัสนนุพนัธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรคต์ามอัตลักษณข์องคณะอย่างน้อย 2 ประเด็น
ต่อไปนี ้

คณะวิทยาศาสตร์มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยตามอัตลักษณ์ของคณะใน 4  ประเด็น ได้แก่ 
5.1 ห้องปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหน่วยวิจัยฯ หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ใหค้ําปรึกษาและสนับสนุน

การวิจัยฯ 
  ในแต่ละภาควิชาของคณะวิทยาศาสตร์มกีารจัดสรรพ้ืนทีเ่ป็นห้องปฏิบัติการวิจัย  
  มีศูนย์เครื่องมือคณะวิทยาศาสตร์ (Science, Scientific Equipments Center, ScSEC) เพ่ือ

ให้บริการด้านอุปกรณ์และเครื่องมือการวิจัย  
  มีการจัดทําบัญชีความต้องการครุภัณฑ์ตามโครงการเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งทาง

วิชาการสู่ความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย   (4.1-5-1) 
 มีแผนที่เครือขา่ยความร่วมมือนานาชาติ  (International Network Mapping) (4.1-5-2) 
 มีหน่วยปฏิบัติการวิจัยเฉพาะ (Special Research Unit,SRU)เพ่ือมุ่งสูค่วามเป็นเลิศทางวิชาการ 

ได้แก่  
 
ลําดับ
ที่ 

หน่วยปฏิบัติการวิจัยเฉพาะ ที่ต้ัง/ภาควิชา 

1 หน่วยปฏิบัติการวิจัยเฉพาะด้าน Catalytic and Biomolecular Design เคม ี
2 หน่วยปฏิบัติการวิจัยเคมีสารสนเทศ เคม ี
3 หน่วยปฏิบัติการวิจัยผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและเคมีอินทรีย์สงัเคราะห์ เคม ี
4 หน่วยปฏิบัติการวิจัยผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและเคมีอินทรีย์สงัเคราะห์ เคม ี
5 หน่วยปฏิบัติการวิจัยเช่ียวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาวิธีวิเคราะห์สารปริมาณน้อย เคม ี
6 หน่วยปฏิบัติการวิจัยสารประกอบที่ทําหน้าที่เฉพาะวิจัยผลึกศาสตรแ์ละเคมีอัญมณ ี เคม ี
7 หน่วยปฏิบัติการวิจัยกรีนเคมี   เคม ี
8 หน่วยปฏิบัติการวิจัยและวิเคราะห์โครงสร้างวัสดุอนินทรีย์  เคม ี
9 ห้องปฏิบัติการวิจัยเคมีนาโนและวัสดุนาโน เคม ี
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ลําดับ
ที่ 

หน่วยปฏิบัติการวิจัยเฉพาะ ที่ต้ัง/ภาควิชา 

10 ห้องปฏิบัติการวิจัยเคมีคอมพิวเตอร์ และเคมีประยุกต์   เคม ี
11 ห้องปฏิบัติการวิจัยตัวเร่งปฏิกิริยา เคม ี
12 ห้องปฏิบัติการวิจัยเคมีวิเคราะห ์ เคม ี
13 ห้องปฏิบัติการความปลอดภัยด้านอาหารและผลิตผลการเกษตรห้องปฏิบัติการตรวจ

รับรองคุณภาพ  
เคม ี

14 ห้องปฏิบัติการวิจัยทางเคมีเกษตรเชิงนิเวศน์ เคม ี
15 ห้องปฏิบัติการพัฒนาวัสดุธรรมชาติและพอลิเมอร์ และการสังเคราะห์ เคม ี
16 ห้องปฏิบัติการทางวิชาการด้านปาล์มนํ้ามัน เคม ี
17 หน่วยปฏิบัติการวิศวกรรมโปรตีนและโปรตีนชีวสารสนเทศ (ปวส) ชีวเคม ี
18 หน่วยปฏิบัติการวิจัยสํารวจธรณีประยุกต์   วิทยาศาสตร์

พ้ืนพิภพ 
19 หน่วยสนับสนุนการวิจัย ได้แก่ ศูนย์บริการฉายรังสีแกมมาและวิจัยนิวเคลียร์

เทคโนโลยี (Gamma Irradiation Service and Nuclear 
Technology  Research  Center = GISC)  

รังสีประยุกต์
และ

ไอโซโทป 
5.2  ห้องสมุดหรือแหล่งคน้คว้าข้อมูลสนับสนนุการวิจัยฯ  

คณะวิทยาศาสตร์ใช้ห้องสมุดประจําคณะ และห้องสมุดกลางของมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์เป็น
แหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัย และใช้ฐานข้อมูลและสารสนเทศที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ของสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมก. ซึ่งเป็นหน่วยงานกลางในการพัฒนาระบบและบริหารจัดการ
ด้านสารสนเทศ เพ่ือการวิจัยของมหาวิทยาลัย  (4.1-5-3)  

5.3 ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย 
คณะวิทยาศาสตร์มีระบบการจัดเก็บของเสียสารเคมีเป็นประจําทุกปี (4.1-5-4) และมีการ

จัดการความรู้เรื่องการจัดการของเสียโดยมีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการจัดการของเสียและความ
ปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ (4.1-5-5) นอกจากน้ีคณะวิทยาศาสตร์ได้จัดทํา ประกันภัยคุ้มครองอาคารและ
ทรัพย์สินทั่วทัง้คณะ ในวงเงิน 1,100,000,000 บาท (หน่ึงพันหน่ึงร้อยล้านบาท) (4.1-5-6) นอกจากน้ีใน
ภาควิชาได้จัดระบบการจัดการเรื่องความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย การจัดทําคู่มอื และการอบรมให้
ความรู้กับนิสิตในด้านการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัยและการจัดการของเสีย อาทิเช่น  

o ภาควิชาเคมี จัดทําระบบจัดเก็บสารเคมี และความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ และ การ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการเคมี” วันที่ 25 มกราคม 
2554 (4.1-5-7) 

o ภาควิชาชีวเคมี จัดทําคู่มือขอ้ปฏิบัติสําหรับนิสิตที่ต้องทําวิจัยในเรื่องความปลอดภัย การ
ใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์และระเบียบปฏิบัติอ่ืนๆ (4.1-5-8) 
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o ภาควิชาจุลชีววิทยา จัดอบรมให้ความรู้กับนิสิตในด้านการความปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติการวิจัยและการจัดการของเสีย (4.1-5-9) 

o ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป มีการจัดระบบการจัดการห้องปฏิบัติการวิจัยเก่ียวกับ
การจัดประเภทของอุปกรณ์และเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ภายในห้องปฏิบัติการวิจัย การจัด
ประเภทของสารเคมีห้องปฏิบัติการวิจัย ระบบการขอใช้งานห้องปฏิบัติการวิจัย ระบบการ
กําจัดกากสารเคมีภายในห้องปฏิบัติการวิจัย ระบบการป้องกันความปลอดภัยขณะ
ปฏิบัติงานภายในห้องปฏิบัติการ (4.1-5-10) 

5.4 กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมงานวิจัยฯ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสร้างสรรค์ 
การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor) 

 คณะวิทยาศาสตร์กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัย ได้แก่ การจัดฝึกอบรมให้บุคลากร 
นิสิตนักศึกษาและนักวิจัยที่จดัโดยศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เพ่ือเสริมความรู้หลักทฤษฎีและทักษะการใช้
เครื่องมือเพ่ือการวิจัย มีการเข้าร่วมจัดประชุมวิชาการเพ่ือเผยแพร่งานวิจัย รวมถึงมีการจัดการบรรยายพิเศษ
โดยศาสตราจารย์อาคันตุกะรับเชิญ 

 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “กล้องจุลทรรศน์แรงอะตอม (Atomic Force 
Microscope Workshop)” เมื่อวันที่ 12-13 ตุลาคม 2553 (4.1-5-11) 

 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “โฟโตโวลแทอิก” เมื่อ 21 ก.พ.-4 มี.ค.  2554 (4.1-5-
12) 

 การฝึกอบรมเรื่อง “เทคนิค Atomic Layer Deposition (ALD)” เมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 
2554 (4.1-5-13) 

 การจัดประชุมวิชาการประจําปีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยการมีส่วนร่วมในการ
พิจารณาและเผยแพร่งานวิจัยในสาขาวิทยาศาสตร์ (4.1-5-14) 

 การบรรยายโดยศาสตราจารย์อาคันตุกะรับเชิญที่จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์ และภาควิชา
ต่างๆ (4.1-5-15) 

 การประชุมวิชาการภาควิชาเคมี  ครั้งที่ 3 วันที่ 14  มีนาคม 2554  (4.1-5-16) 

 มีการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรที่สร้างช่ือเสียงให้กับคณะวิทยาศาสตร์  
o มีการจัดบอร์ดนิทรรศการ “บนเส้นทางงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 

2554“งานเกษตรแฟร์  ประจําปี 2554 (4.1-5-17)  
o การจัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีและยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับบุคลากรและนิสิตที่

สร้างช่ือเสียงให้กับคณะวิทยาศาสตร์ วันที่ 28 ตุลาคม 2553 ณ โรงแรมโซฟิเทล
เซ็นทาราแกรนด์ กรุงเทพฯ (4.1-5-18) 

o ภาควิชาเคมีจัดเลี้ยงเพ่ือแสดงความยินดี เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2553 ให้กับ 
ศ.ดร. จํารัส  ลิ้มตระกูล ที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการเอกลักษณ์ของ
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ชาติ สํานักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
ให้เป็นบุคคลดีเด่นของชาติ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจําปี 2553 
จากการเป็นผู้บุกเบิกการวิจัยด้านการออกแบบวัสดุที่มีโครงสร้างระดับนาโน 
เมตร และผลการวิจัยที่เป็นประโยชน์ในเชิงอุตสาหกรรมและเชิง โดยเ ศ.ดร. 
จํารัส  ลิ้มตระกูล เข้ารับพระราชโล่ รางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  
สยามบรมราชกุมารี  ในวันที่ 18  ตุลาคม 2553 และ รศ.ดร.งามผ่อง  คงคาทิพย์
ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจําปี 2552  จาก 
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และสร้างช่ือเสียงอย่างต่อเน่ืองด้วยการ
ได้รับรางวัลเหรียญทอง  (Gold Prize)  ในงาน Seoul International 
Invention Fair 2010 (SIIF 2010) ซึ่งจัดระหว่างวันที่  2 – 5 ธันวาคม 2553 ณ 
กรุงโซล  ประเทศเกาหลี จากงานประดิษฐ์ช่ือเรื่อง  Broiler ration plus Curcuma 
longa extracts for protection against diseases-causing viruses  และได้รับ
รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2553(4.1-5-19) 

6. มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนนุในข้อ 4 และข้อ 5 อย่างครบถ้วนทุกประเด็น 
 คณะวิทยาศาสตร์มีการติดตามและประเมนิผลสําเร็จการรับทุนสนับสนุนการวิจัยตามโครงการ

ทุนต่างๆ ได้แก่  ทุนวิจัยก่อนเสนอโครงการ (PRF) (4.1-6-1) ทุนวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ (ScRF) (4.1-6-2) มี
การสรุปและประเมินผลของโครงการบรรยายพิเศษ การเสวนา และการฝึกอบรมที่จัดขึ้นเพ่ือสนับสนุนการวิจัย
ทุกโครงการ (4.1-6-3) มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานและการให้บริการของศูนย์เครื่องมือ (4.1-6-
4) 

 
7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการสนบัสนนุพนัธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของคณะ 

คณะวิทยาศาสตร์มีการนําผลการประเมินผลสําเร็จการรับทุนสนับสนุนการวิจัยไปใช้ในการ
ปรับปรุงนโยบายการให้ทุนเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลมากย่ิงขึ้น ในปี 2553 ได้มีการปรับปรุงนโยบาย
ทุนสนับสนุนการวิจัยเดิมบางนโยบาย ได้แก่ ทุนสนับสนุนนักวิจัยหน้าใหม่ (PRF) ทุนสนับสนุนการวิจัยคณะ
วิทยาศาสตร์ (ScRF)  และทุนสนับสนุนโครงการส่งเสริมการวิจัยร่วมแบบทวิภาคี (BRC) แก่นิสิตบัณฑิตศึกษา  
รวมท้ังมีการออกนโยบายใหม่ในการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยเพ่ิมเติมและประกาศประชาสัมพันธ์ทางเวปไซต์ 
ได้แก่ ทุนสนับสนุนการแลกเปลี่ยนนิสิตวิจัยขาออก Outbound Research Student Exchange (ORSE)  ทุน
สนับสนุนการทําวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุน (ScRFSS)  (4.1-7-1) 

คณะวิทยาศาสตร์ได้ทําการสํารวจประเมินความต้องการใช้ครุภัณฑ์ขัน้สูงของบุคลากร และ
ความต้องการของภาควิชา และนําผลการประเมินมาใช้พิจารณาจัดทําแผนการจัดหาครุภัณฑ์ขั้นสูงของศูนย์
เครื่องมือคณะวิทยาศาสตร์เพ่ือสนับสนุนการวิจัยสําหรับในปีต่อๆ ไป (4.1-7-2)  

 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
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1.  คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตาม
แผนด้านการวิจัยของคณะ และดําเนินการตามระบบที่กําหนด คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีการบริหารงานวิจัย
ภายใต้แผนปฏิบัติราชการ 4 ปีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (พ.ศ.2552 - 2555) (เอกสารหมายเลข 4.1-1-1)  
และมีการแบ่งกลุ่มงานวิจัยตามสาขาเช่ียวชาญของคณาจารย์ เป็นหน่วยปฏิบัติการวิจัยเช่ียวชาญเฉพาะด้าน 
(Special Research Unit) อาทิเช่น Agro-Industrial Management, Food Safety, Mass Customization 
for Textile and Products, Probiotics and Prebiotices เป็นต้น (เอกสารหมายเลข 4.1-1-2) เพ่ือนําไปสู่
การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย โดยมีคณะกรรมการวิจัย คณะฯ ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากภาควิชาต่างๆ ของคณะฯ 
เป็นทีมในการดําเนินงานบริหารและจัดการงานวิจัยคณะฯ ส่งต่อไปยังคณะกรรมการวิจัย ระดับภาควิชา 
(เอกสารหมายเลข 4.1-1-3) โดยคณะกรรมการวิจัย คณะฯ เป็นผู้กําหนดและดําเนินงานตามแผนงานวิจัย 
ตลอดจนมีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนงานวิจัย ในรอบปีการศึกษา 2553 
(เอกสารหมายเลข 4.1-1-4) ซึ่งในการดําเนินงานน้ัน รองคณบดีฝ่ายวิจัยคณะฯ จะเป็นผู้รับนโยบายการวิจัยของ
มหาวิทยาลัย ผ่านการเป็นคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. (เอกสารหมายเลข 4.1-1-5) 
นอกจากน้ีคณะอุตสาหกรรมเกษตรยังเป็นส่วนหน่ึงในการขับเคล่ือนงานวิจัยของมหาวิทยาลัย โดยการ
ดําเนินงานร่วมกับคณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย อาทิเช่น คณะเกษตร คณะวิทยาศาสตร์ คณะประมง เป็นต้น 
ภายใต้การดําเนินงานของศูนย์วิทยาการขั้นสูงเพ่ือเกษตรและอาหาร และศูนย์วิทยาการขั้นสูงด้านนาโน
เทคโนโลยีเพ่ืออุตสาหกรรมเคมีอาหารและการเกษตร (เอกสารหมายเลข4.1-1-6)  

คณะฯ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการผลิตผลงานวิจัยอย่างต่อเน่ือง และยังมีการสนับสนุน
คณาจารย์รุ่นใหม่ในการทําวิจัย ภายใต้ทุนวิจัยอาจารย์ใหม่ คณะอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประจําทุกปี (เอกสาร
หมายเลข 4.1-1-7) 

 2.  คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียน
การสอน เช่น  

  - มีการทําวิจัย โดยมีนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเป็นส่วนหน่ึงในทีมวิจัยของคณาจารย์ เช่น โครงการ
การพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ชุบแป้งทอดจากปลาหมึกแห้งในระดับ pilot scale, การดัดแปรแบบ
แอนนีลต่อสมบัติทางวิทยากระแสของสตาร์ชข้าวที่มีขนาดโมเลกุลต่างกันและการเสริมกันกับสารไฮโดร
คอลลอยด์ เป็นต้น (เอกสารหมายเลข 4.1-2-1) 

- วิชาเทคนิควิจัยของภาควิชาต่างๆ เช่น วิชา 01052491 เป็นต้น กําหนดให้นิสิตระดับปริญญาตรี
ทําโครงการวิจัยด้านที่คณาจารย์เช่ียวชาญและทํางานวิจัยมาใช้ในการเรียนการสอน (เอกสารหมายเลข 4.1-2-2) 

- มีการเชิญผู้เช่ียวชาญจากต่างประเทศมาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษให้แก่นิสิต เช่น โครงการอบรม 
เรื่อง Water relationships in foods : a key to food quality and stability”, โครงการ RGJ Seminar 
Series LXXIII เรื่อง Advanced Researches in Food value Chain ที่เชิญผู้เช่ียวชาญจากต่างประเทศมา
บรรยายพิเศษให้แก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาและนิสิตปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (เอกสารหมายเลข 4.1-2-3) 
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- มีการจัดการประชุมเพ่ือให้นิสิตได้เสนอผลงานวิจัยหรือแสดงงานสร้างสรรค์ และเข้าร่วมการ
ประชุมต่างๆ เช่น คณะอุตสาหกรรมเกษตรจัดประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49 สาขา
อุตสาหกรรมเกษตร และคณะฯ ร่วมกับมหาวิทยาลัยในการจัดประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ The 6th 
Conference on Thailand-Taiwan Academic Cooperation เพ่ือให้คณาจารย์และนิสิตได้เสนอผลงานวิจัย
และได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น, ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพจัดโครงการเสนอผลงานทางวิชาการ “Biot 
Fun Fair For Future” เพ่ือให้คณาจารย์และนิสิตภาควิชาได้นําเสนอผลงานวิจัยและการออกแบบ, สาขา
วิทยาศาสตร์การอาหาร โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษกของคณะฯ จัดโครงการ RGJ Seminar Series 
LXXIII เรื่อง Advanced Researches in Food value Chain ให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาจาก
มหาวิทยาลัยต่างๆ ได้เสนอผลงานวิจัย (เอกสารหมายเลข 4.1-2-4) 

- มีการส่งเสริมให้คณาจารย์นําผลลัพธ์ที่เกิดจากงานวิจัยไปใช้ในการเรียนการสอน เช่น โครงการ
การเป็นวิทยากร และที่ปรึกษาโครงการแปรรูปผลไม้ที่เมืองอาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับอมิเรตส์ ใช้ในการ
สอนการวิจัยวิชา 01052432,  โครงการฝึกอบรมหัวข้อเทคโนโลยีการแปรรูปข้าวให้กับอุตสาหกรรมอาหาร ใช้
ในการนําผลงานวิจัยมาถ่ายทอดสู่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและสอนนิสิต, โครงการบริการวิชาการโดยรับจ้าง
พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้แก่บริษัท เถ้าแก่น้อย และบริษัท สยามกาบาไรซ์ จํากัด ใช้ในการสอนวิชา วิชา 01052491 
และโครงการวิธีการปฏิบัติมาตรฐานด้านสุขาภิบาลขยายโรงอาหาร (SSOP) ใช้ยกตัวอย่างจากโรงงานจริง และ
นํามาใช้ในการสอนวิชา 01052445 HACCP, ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ ได้จัดสัมมนา เรื่อง 
“Improve Business Competitiveness through Packaging Management” เพ่ือให้นิสิตผู้เข้ารับการอบรม
มีความเข้าใจในแนวทางการจัดการบรรจุ เป็นต้น นอกจากน้ีภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ได้จัดทํา
หนังสือการจัดการอุตสาหกรรมเกษตร กรณีศึกษา เพ่ือเป็นการรวบรวมผลงานวิจัยของภาควิชาเพ่ือให้นิสิตได้
ศึกษาเป็นตัวอย่าง (เอกสารหมายเลข 4.1-2-5) 

 3.  คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และให้ความรู้ด้าน
จรรยาบรรณการวิจัยแก่อาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา ตามท่ีกําหนดไว้ในภาระงานขั้นตํ่า เช่น 

- มีการส่งเสริมให้คณาจารย์และนิสิตตีพิมพ์ผลงานในวารสารและจัดแสดงผลงานที่ได้รับการยอมรับ
ในระดับชาติและนานาชาติ โดยทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ National Pingtung University of 
Science and Technology (NPUST) ประเทศไต้หวัน จัดประชุมทางวิชาการข้ึน และได้เชิญอาจารย์และนิสิต
ทั้ง 2 สถาบันเข้าร่วม เพ่ือเผยแพร่ความรู้ในสาขาต่างๆ ซึ่งทั้งหมดเป็นงานวิจัยของคณาจารย์ นักวิชาการ และ
นิสิต นักศึกษา ของสถาบันทั้ง 2 แห่ง และเปิดโอกาสให้มีการระดมความรู้ ความคิด อันจะเป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาความร่วมมือทางวิชาการในระดับสถาบัน, คณะอุตสาหกรรมเกษตรร่วมกับสถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อาหาร และสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร จัดประชุมทาง
วิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร เพ่ือให้คณาจารย์ นักวิจัย และนิสิตได้มี
โอกาสนําเสนอผลงานวิจัย ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น นอกจากน้ีคณะฯ ได้จัดโครงการเร่งรัดการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ซึ่งในปีน้ีจัดเป็นครั้งที่ 2 เพ่ือให้คณาจารย์และนักวิจัยได้มีโอกาสรวบรวมและ
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จัดทําผลงานวิจัยที่คงค้างให้สําเร็จ และนําเสนอเพ่ือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มี Impact 
Factor (เอกสารหมายเลข 4.1-3-1)  

- มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ผ่านกระบวนการฝึกอบรมและดูงานต่างประเทศ ภาควิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อนุมัติให้อาจารย์ของภาควิชาเดินทางไปทํา
ดูงานและประชุมแลกเปลี่ยนด้านการเรียนการสอน ณ Leeds Thomas Dandy ประเทศสหราชอาณาจักร และ
อนุมัติให้อาจารย์ศึกษาดูงานวิจัยด้าน Food Safety ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา เพ่ือเป็นการพัฒนาศักยภาพของ
อาจารย์ให้มีความเช่ียวชาญด้านความปลอดภัย สามารถให้คําปรึกษาและถ่ายทอดองค์ความรู้ระดับสากล 
นอกจากน้ีคณะฯ ยังได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนนิสิต จํานวน 3 โครงการ ระหว่างคณะอุตสาหกรรมเกษตร กับ 
Department of Food Science, National Pingtung University of Science and Technology (KU-
NPUST Student Exchange) ประเทศสาธารณรัฐไต้หวัน และโครงการแลกเปลี่ยนนิสิตระหว่างคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร กับ Nanyang Polytechnic, Singapore (KU-NYP Student Exchange) ณ ประเทศ
สาธารณรัฐสิงคโปร์ และโครงการแลกเปลี่ยนนิสิตเพ่ือฝึกปฏิบัติงานจริง / ทําวิจัย กับ AgroSup Dijon ณ 
ประเทศฝรั่งเศส ตามนโยบายของคณะฯที่ส่งเสริมศักยภาพของนิสิตให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล (เอกสาร
หมายเลข 4.1-3-2)  

- มีการให้ความรู้ทางด้านจรรยาบรรณอาจารย์ คณะฯ ได้เผยแพร่คู่มือจรรยาบรรณให้คณาจารย์ถือ
ปฏิบัติตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดผ่านทาง Website คณะฯ และ Website ของกองบริการการศึกษา และ
มหาวิทยาลัยได้จัดโครงการประชุมสัมมนาเพ่ือติดตามผลการดําเนินงานและทบทวนแนวปฏิบัติในคู่มือ
จรรยาบรรณอาจารย์ (เอกสารหมายเลข 4.1-3-3) 

- มีการยกย่องชมเชยทางด้านการเรียนการสอน การวิจยั และจรรยาบรรณ ในงานสัมมนาคณาจารย์ 
ประจําปี 2554 คณะฯ ได้มีการมอบโล่เกียรติคุณให้คณาจารย์ดีเด่นในด้านผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับ
นานาชาติสูงสุด รางวัลอาจารย์ผู้มีผลการสอนดีเด่น และรางวัลด้านคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น (เอกสารหมายเลข 
4.1-3-4) 

 4.  คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีการจัดสรรงบประมาณของคณะเพ่ือเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ โดย
จัดสรรทรัพยากรการเงิน คือ คณะฯ มีการจัดสรรทุนวิจัยอาจารย์ใหม่ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ทุนๆ ละ 
30,000 บาท/คน เป็นประจําทุกปี ซึ่งดําเนินการผ่านคณะกรรมการวิจัย คณะฯ เพ่ือสนับสนุนการทําวิจัยของ
อาจารย์รุ่นใหม่ของคณะฯ (เอกสารหมายเลข 4.1-4-1), มีการจัดสรรทุนพัฒนาอาจารย์ คณะอุตสาหกรรม
เกษตร จํานวน 10 ทุนๆ ละ 30,000 บาท เป็นประจําทุกปี ซึ่งดําเนินการผ่านคณะกรรมการพิจารณาทุนพัฒนา
อาจารย์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร เพ่ือสนับสนุนคณาจารย์ของคณะฯ ในการนําเสนอผลงานในการประชุมทาง
วิชาการระดับนานาชาติ เพ่ือเปิดโอกาสให้คณาจารย์ได้ไปนําเสนอผลงานในเวทีระดับนานาชาติ และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและความรู้ทางด้านวิชาการและการวิจัย (เอกสารหมายเลข 4.1-4-2), มีการจัดสรรทรัพยากรบุคคล 
โดยคณะฯ มีการจัดต้ังกลุ่มวิจัยเช่ียวชาญเฉพาะด้านต่างๆ คือ Bio-based Materials Innovation, Food 
Safety, Rice and Starch, Sensory Evaluation and Consumer Research เป็นต้น (เอกสารหมายเลข 
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4.1-4-3) และมีการจัดสรรทรัพยากรทางด้านเครื่องมือ เพ่ือสนับสนุนการทํางานวิจัยของคณาจารย์คณะฯ 
(เอกสารหมายเลข 4.1-4-4) 

 5.  คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของ
คณะ 

- มีงบประมาณสนับสนุนการวิจัย คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีงบประมาณในการสนับสนุนอาจารย์รุ่น
ใหม่ในการทําวิจัย ภายใต้ทุนวิจัยอาจารย์ใหม่คณะอุตสาหกรรมเกษตร ซึ่งดําเนินการเป็นประจําทุกปี (เอกสาร
หมายเลข 4.1-5-1) 

- มีห้องปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหน่วยวิจัยฯ หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ให้คําปรึกษาและสนับสนุนการ
วิจัยฯ คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีการสนับสนุนห้องปฏิบัติการและเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ ตลอดจนสนับสนุน
งบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ์ เช่น เครื่องเพ่ิมปริมาณสารพันธุกรรม (PCR) และเคร่ืองศึกษาการเปลี่ยนแปลง
สมบัติของสารโดยอาศัยคุณสมบัติทางความร้อน DSC เป็นต้น  และคณะฯ ได้เชิญ ผศ.ดร.ไพศาล วุฒิจํานงค์ มา
เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ เป็นที่ปรึกษาเพ่ือให้ข้อเสนอแนะและรับผิดชอบการบริหารจัดการ การใช้ Pilot Plant และ
ครุภัณฑ์การเรียนการสอนส่วนกลางให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ดังรายงานการประชุมกรรมการประจําคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2554 (เอกสารหมายเลข 4.1-5-2) 

- มีห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยฯ คือ คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีงบประมาณ
สนับสนุนในห้องสมุดคณะฯ ในการจัดซื้อครุภัณฑ์ และงบประมาณในการจัดซื้อหนังสือภาษาอังกฤษ ภาษาไทย 
เพ่ือเป็นแหล่งในการสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัยในการค้นคว้าหาความรู้เพ่ือใช้เป็นแหล่งข้อมูลใน
การศึกษาวิจัยของคณาจารย์และนิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตร (เอกสารหมายเลข 4.1-5-3) 

 6.  คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในข้อ 4 และข้อ 5 ในด้านการ
สนับสนุนทุนวิจัยอาจารย์ใหม่คณะอุตสาหกรรมเกษตร (เอกสารหมายเลข 4.1-6-1) ห้องปฏิบัติการ (เอกสาร
หมายเลข 4.1-6-2) และห้องสมุด (เอกสารหมายเลข 4.1-6-3) ทั้งน้ี ผลการประเมินอยู่ระหว่างเตรียมเสนอ
ผู้บริหารคณะอุตสาหกรรมเกษตร เพ่ือดําเนินการปรับปรุงและสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยต่อไป  
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค ์

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

 

เกณฑ์มาตรฐาน 
 1.  มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการ

ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการ
ประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

 2.  มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ เพ่ือให้เป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้ และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

 3.  มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้จากข้อ 2 สู่
สาธารณชนและผู้เก่ียวข้อง 

 4.  มีการนําผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีการรับรองการใช้ประโยชน์จริง
จากหน่วยงานภายนอกหรือชุมชน  

 5.  มีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธ์ิของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ 
และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

 6.  มีระบบและกลไกส่งเสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร และมีการย่ืนจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร 
(เกณฑ์มาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง) 

 
ผลการดําเนนิงาน 

คณะวิทยาศาสตร์ 
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1.  มีระบบและกลไกสนบัสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชมุวิชาการหรือ
การตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพรผ่ลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรคใ์นการ
ประชุมวิชาการหรือการตีพมิพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

 มีระบบและกลไกการสนับสนุนการเผยแพรผ่ลงานวิจัยในวงการวิชาการ ทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ  โดยคณะวิทยาศาสตร์มีโครงการรางวัลคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
(ScKU AWARDS) เป็นการมอบเงินรางวัลและเกียรติบัตร "ผลงานวิจัยและสิทธิบัตร ประจาํปี
การศึกษา 2553 "  ในวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ (4.2-1-1)  โดยในปี  2553 (ปีปฏิทิน) มี
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI จํานวนรวม 116 เรื่อง  

 มีเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยและการแลกเปลี่ยนนิสิตบัณฑิตศึกษากับสถาบันการศึกษา
นานาชาติโดยการทําเอกสารความร่วมมือ (MOU) (4.2-1-2)   

 มีระบบและกลไกการสนับสนุนการเผยแพรผ่ลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ โดยนโยบายทุน
สนับสนุนสําหรับไปนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการต่างประเทศ ( BOAC) แก่บุคลากร
และนิสิต และนโยบายโครงการเพ่ิมพูนปัญญา ความสามารถ ความรู ้และความเช่ียวชาญ คณะ
วิทยาศาสตร ์(ScAwake) เพ่ือสนับสนุนทุนการไปประชุมวิชาการท้ังในประเทศและต่างประเทศแก่
บุคลากร (4.2-1-3)   

  เข้าร่วมในการจัดประชุมวิชาการประจําปีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยการมีส่วนร่วมในการ
พิจารณาและเผยแพร่งานวิจัยในสาขาวิทยาศาสตร์ (4.2-1-4) 

 มีการจัดบรรยายพิเศษและการเสวนาโดยผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือกระตุ้นบุคลากรให้ขอทุนวิจยัจากแหล่ง
ทุนต่างๆ และมีการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติอย่างมีคุณภาพ ได้แก่  

o กลยุทธ์การทําวิจัยให้ประสบความสําเร็จ วันที่ 21 ธ.ค. 2553 (4.2-1-5)  
o การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “เคล็ดลับสู่ความสําเร็จสงูสุดในการเป็นนักวิจัยมือ

อาชีพ” วันที่ 21 ธ.ค. 2553 (4.2-1-6)  
o การจัดสัมมนาพิเศษของภาควิชาเคมี เรื่อง Research Methods: Preparing Grant 

Proposals and Publications วันที่ 23 พ.ย. 53 (4.2-1-7) 
o การจัดบรรยายพิเศษของภาควิชาสัตววิทยา เรื่อง “How to Write Paper for Publish 

in the International Journal” วันที่       (4.2-1-8) 

 คณะวิทยาศาสตร์ให้การสนับสนุนการจัดประชุมระดับชาติและนานาชาติร่วมกับองค์กรภายนอก 
ได้แก่  

o การประชุมหม่อนไหมแห่งชาติครั้งที่ 2 วันที่ 19-20 พ.ค. 2554 ภาควิชาชีวเคมี (4.2-1-
9)  

o การประชุมพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทยคร้ังที่ 5 วันที่ 30 มี.ค. – 1 เม.ย. 2554 ณ หอ้ง
ทวี ญาณสคุนธ์ (4.2-1-10)  
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o การประชุมนานาชาติเรื่อง The 9th  International Conference on e-Business 2010 
(INCEB 2010) วันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2553 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (4.2-1-
11)  

2. มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ เพื่อให้เป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้ และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

  คณะวิทยาศาสตร์มีระบบในการคัดเลือกผลงานวิชาการและงานวิจัยที่เป็นเรื่องเด่นและ
น่าสนใจเพ่ือนําเสนอเผยแพร่องค์ความรู้ต่อสาธารณชนทุกระดับในนิทรรศการต่างๆ  โดยนิทรรศการที่จัดในนาม
ของคณะวิทยาศาสตร์ น้ันภาควิชาจะเป็นผู้คัดกรองเน้ือหาและเสนอเร่ืองต่อคณะเพ่ือพิจารณา และ
คณะกรรมการประจําคณะให้ความเห็นชอบในการดําเนินการ ส่วนนิทรรศการที่จัดโดยความร่วมมือของภาควิชา
ใดๆ กับหน่วยงานภายนอกน้ัน ภาควิชาน้ันๆ จะเป็นผู้คัดสรรและเผยแพร่องค์ความรู้ตามความเหมาะสมกับหัว
เรื่องของนิทรรศการ ได้แก่ 

 นิทรรศการในงาน “มหกรรมวิทยาศาสตร์” ณ ไบเทค บางนา วันที่ 7-22 สิงหาคม 2553(4.2-
2-1) 

  จัดงานนิทรรศการบนเส้นทางงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ งานเกษตรแฟร์ ประจําปี 
2554  วันที่ 28 มกราคม ถึง 5 กุมภาพันธ์2554 (4.2-2-2) 

 การจัดนิทรรศการของภาควิชารังสี ฯ (4.2-2-3) 
o นิทรรศการเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีนิวเคลียร์และงานวิจัยให้กับ คณะนายทหารนักเรียน 

โรงเรียนวิทยาศาสตร์ทหารบก  วันที่ 23 ธันวาคม 2553  
o นิทรรศการงาน Open House 50 ปี สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ หัวข้อ “เทคโนโลยี

นิวเคลียร์และการใช้ประโยชน์”  วันที่ 25-26 เมษายน 2554  
o นิทรรศการโครงการค่ายวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ เพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีนิวเคลียร์ ให้กับ

นักเรียนระดับมัธยมศึกษา วันที่ 10-11 พฤษภาคม 2554 

3. มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้จากข้อ 2 สู่
สาธารณชนและผู้เก่ียวข้อง 

  คณะวิทยาศาสตร์มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยสู่สาธารณชนและ
ผู้เก่ียวข้องทางเวปไซต์ของสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมก. (4.2-3-1) และเวปไซต์ของภาควิชา และทางแผ่นพับ
ในการจัดนิทรรศการต่างๆ  รวมถึงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากการวิเคราะห์และสังเคราะห์
จากความรู้ที่ได้จากการวิจัยในหัวข้อที่เป็นประเด็นน่าสนใจในขณะนั้นๆ ผ่านสื่อทางหนังสือพิมพ์ วิทยุ และ
โทรทัศน์  

  ภาควิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนพิภพ  มีการนําองค์ความรู้ที่ได้จากการสังเคราะห์ผลงานวิจัย 
เผยแพร่สู่สาธารณชนผ่านสื่อต่างๆ  (4.2-3-2)  
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o “ผลกระทบแผน่ดินไหวในพม่าต่อสังคมไทย” หนังสือพิมพ์มติชนรายชนรายวัน วันที่ 28 
มีนาคม 2554 

o “แผ่นดินไหวทาํนายได้จริงหรอื?” หนังสือพิมพ์มติชนรายชนรายวัน วันที ่17 มิถุนายน 2553 
o “ทราย (ส)ึ นามิ ตลกท่ีขําไม่ออก” หนังสอืพิมพ์มติชนรายชนรายวัน วันที ่ 27 พฤศจกิายน 

2553 
o “จากไครสต์เชิร์ชสู่กรุงเทพฯ แผ่นดินไหวที่ไม่อาจมองข้าม” หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน 

วันที่ 8 มีนาคม 2554 
o “สึนามิมาอีกแล้ว” หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน วันที่ 14 มีนาคม 2554 
o รายการ iTeen ไอทีน จากสถานีโทรทัศน์ช่อง 5 ได้ทําการสัมภาษณ ์ อ. ดร.กฤษณ์ วัน

อินทร์ เรื่อง“กรุงเทพใกล้จม...เรื่องจริงหรือข่าวลือ” ออกอากาศในวันที่ 18 กันยายน 2553  
o รายการข่าว 5 หน้า 1 สถานีโทรทัศน์ช่อง 5 ได้ทําการสัมภาษณ์ อ. ดร.ภาสกร ปนานนท์ 

เรื่อง “อนาคตชาติญี่ปุ่นกับเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงรอบ 140 ปี” ออกอากาศในวันที่ 14 
มีนาคม 2554 

 ภาควิชาสัตววิทยา โดยรศ. มณจันทร์ เมฆธน มีการนําองค์ความรู้ที่ได้จากการสังเคราะห์
ผลงานวิจัยเผยแพร่สู่สาธารณชน ผ่านรายการโทรทัศน์เกษตรศาสตร์นําไทย เรื่อง “เช้ือรา
เมตตาไรเซียม” ออกอากาศเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2553 (4.2-3-3) 

 ภาควิชาพฤกษศาสตร์มีการเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยสู่สาธารณชนในรูปของพิพิธภัณฑ์
องค์ความรู้ทางพฤกษศาสตร์ และประชาสัมพันธ์ทางเวปไซต์ของภาควิชา (4.2-3-4) 

4. มีการนําผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีการรับรองการใช้ประโยชน์
จริงจากหน่วยงานภายนอกหรือชุมชน  

  คณะวิทยาศาสตร์มีผลงานวิจัยที่นํามาใช้ให้อันก่อให้เกิดประโยชน์อย่างชัดเจนในปีการศึกษา 
2553 รวม 140 ช้ิน (4.2-4-1) โดยเป็นการใช้ประโยชน์เชิงวิชาการจํานวน 132 ช้ิน เชิงนโยบายหรือ
ระดับประเทศจํานวน 1 ช้ิน และเชิงสาธารณะจํานวน 8 ช้ินโดยมีการนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในโครงการต่างๆ 
และมีการรับรองการใช้ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภายนอกหรือชุมชน อาทิเช่น  

 ผลงานวิจัยของภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ จํานวน 1 โครงการ (4.2-4-2) 
o การกําหนดอายุด้วยวิธีเรืองแสงความร้อนกับงานโบราณคดี  

หน่วยงานภายนอก : สํานักศิลปากร ที่ 13 สงขลา กรมศิลปากร  
รายละเอียดการนําไปใช้  :  นําค่าอายุที่ได้มาประยุกต์กับโครงการวิจัยการต้ังถิ่นฐานและการ
ดํารงชีวิตของชุมชน สมัยก่อนประวัติศาสตร์และแรกเร่ิมประวัติศาสตร์ ในเขตจังหวัดสงขลา 
และสตูล ระยะที่ 2 

 ผลงานวิจัยของภาควิชาสัตววิทยา จํานวน 1 โครงการ (4.2-4-3) 
o เช้ือราเมตตาไรเซียม  



41 

 

   ชุมชน: เกษตรกร อําเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 
   รายละเอียดการนําไปใช้  :  การนําเช้ือราเมตตาไรเซียมไปใช้ในนาข้าวของลุงใจ  จ่ายเพ็ง 

 ผลงานวิจัยของภาควิชาสถิติ จํานวน 1 โครงการ (4.2-4-4) 
o สถานภาพและทัศนคติสําหรับการผลิตและคัดเลือกพ่อพันธ์ุโคนมของเกษตรกรใน

ประเทศไทย(พ.ศ.2551) 
   หน่วยงานภายนอก : องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 

 รายละเอียดการนําไปใช้  :  นําไปใช้เป็นข้อมูลเพ่ือพิจารณาปรับแผนการส่งเสริมการคัดเลือก
เพ่ือปรับปรุงพันธ์โคนมในระดับฟาร์ม 

 ผลงานวิจัยของภาควิชารังสีฯ จํานวน 12 โครงการ (4.2-4-5) 
o Uranium Absorption Ability of  Sunflower , Vetiver and Purple Guinea 

Grass  
   หน่วยงานภายนอก : Latin America Redional Conference  on the Vetiver System 

for  Environmental Protection and  Rehabilitat  
  รายละเอียดการนําไปใช้  : ใช้ในการบรรยาย / ฝึกอบรม ช่ือ หัวข้อการบรรยาย / ฝึกอบรม 

: Vetiver for Phytoremediation  in Thailand 
o Effect of Chronic Gamma  Irradiation on Adventitious  Plantlet Formation 

of  Saintpaulia Ionantha  ( African  Violet )  Detached Leaves  
   หน่วยงานภายนอก : คณะวิทยา ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
  รายละเอียดการนําไปใช้  : ใช้ในการบรรยาย / ฝึกอบรม ช่ือ หัวข้อการบรรยาย / 

ฝึกอบรม:  Modern technology in plant  mutation 
o Effects of Chronic Gamma  Irradiation on Adventitious  Plantlet 

Formation  of aintpaulia ionantha  ( African Violet )  Detached  Leaves  
หน่วยงานภายนอก : คณะวิทยา ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล 
รายละเอียดการนําไปใช้ :  ใช้ในการเรียนการสอน รหัสชุด วิชา  01421422  ช่ือ
วิชา  Radiation  &  Mutation   

o Use of Phi 057  and Phi 112   
 หน่วยงานภายนอก : คณะวิทยา ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
รายละเอียดการนําไปใช้ :   ใช้ในการเรียนการสอน รหัสชุด วิชา  01421422  ช่ือวิชาวิชา
Radiation  &  Mutation  

o การประยุกต์ใช้นิวเคลียร์ เทคโนโลยีในการปรับปรุงพันธ์ุ พืช  
หน่วยงานภายนอก : การไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
รายละเอียดการนําไปใช้ :   ใช้ในการบรรยาย / ฝึกอบรม ช่ือ หัวข้อการบรรยาย / ฝึกอบรม  :  การ
ประยุกต์ใช้นิวเคลียร์ เทคโนโลยีในการปรับปรุงพันธ์ุ พืช 
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o การปรับปรุงพันธ์ุข้าวโพดเพ่ือ เพ่ิมคุณภาพโปรตีน 
หน่วยงานภายนอก : คณะวิทยา ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
รายละเอียดการนําไปใช้ :   ใช้ในการบรรยาย / ฝึกอบรม ช่ือ หัวข้อการบรรยาย / ฝึกอบรม  :  
Modern technology in plant  breeding 

o การพัฒนาสายพันธ์ุอินเบรดข้าว โพดที่มีทริปโตแฟนสูงเน่ืองจาก ยีน  0 paque - 2  
หน่วยงานภายนอก : คณะเกษตรกําแพงแสน ภาควิชาพืชไร่นา 
รายละเอียดการนําไปใช้ :     ใช้ในการเรียนการสอน รหัสชุดวิชา  02049699  ช่ือวิชา  Thesis   

o การเพ่ิมปริมาณทริปโตแฟนด้วย ยีน  opaque - 2  ในข้าวโพดข้าว เหนียวร่วมกับการใช้
เครื่องหมาย โมเลกุลช่วยในการคัดเลือก  

หน่วยงานภายนอก : คณะวิทยา ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล 
รายละเอียดการนําไปใช้ :  ใช้ในการเรียนการสอน รหัสชุด วิชา  01003599  ช่ือวิชา  Thesis  

o Polyethylene film surface  functionalized with chitosan  via gamma - ray 
irradiation in  aqueous system :  An  approach to induce copper ( II )  ion 
adsorptivity on PE  

หน่วยงานภายนอก :  สํานักงาน คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  ( วช )   
รายละเอียดการนําไปใช้  : แสดง ผลงานประดิษฐ์คิดค้นในงาน  " วันนักประดิษฐ์ "  ประจําปี  2553  

o การวัดและประเมินค่าการกระเจิง ของระดับรังสีแกมมาอ้างอิง ในห้องปฏิบัติการวัด
รังสี มาตรฐานทุติยภูมิ  ( SSDL )  ด้วยระบบวัดแบบอิมเมจจงิเพลต  

หน่วยงานภายนอก : สํานักงาน ปรมาณูเพ่ือสันติ 
รายละเอียดการนําไปใช้  :  เป็นข้อมูลปริมาณรังสีใน ห้อง  SSDL  ที่ได้จากการวิจัย นํา ไปใช้ในการ
สอบเทียบเครื่องมือ วัดรังสีในการให้บริการของสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 

o การศึกษาการขับถ่าย ไอโอดีน - 131  ทางปัสสาวะของผู้ ปฏิบัติงานรังสี  
หน่วยงานภายนอก : สํานักงาน ปรมาณูเพ่ือสันติ 
รายละเอียดการนําไปใช้  :  เป็น ข้อมูลการขับถ่าย ไอโอดีน - 131  ที่ได้จากการวิจัย  เป็นประโยชน์
ต่อการประเมิน ความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน รังสีและประชาชนทั่วไปในกร ณีเกิดอุบัติเหตุทาง
รังสี  

o Adsorption kinetics of  carbamate pesticide in rice  field soil  
หน่วยงานภายนอก : สถานีวิจัยข้าวบางเขน 
รายละเอียดการนําไปใช้  :  เพ่ือให้ทราบ ปริมาณสารกําจัดแมลงตกค้างในนา และเพ่ือให้สถานี
วิจัยข้าวนํา ไปประยุกต์ และต่อยอดงานวิจัยในนาพ้ืนที่อ่ืนๆ ต่อไป 

 ผลงานวิจัยของภาควิชาพฤกษศาสตร์ จํานวน 2 โครงการ (4.2-4-6) 
o การขยายพันธ์ุไม้ป่าหายากและใกล้สูญพันธ์ุบางชนิดโดยการเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือ  



43 

 

หน่วยงานภายนอก : มูลนิธิสวนหลวง ร. ๙ และสวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลกใน
พระราชดําริ 
รายละเอียดการนําไปใช้  :  เพ่ือการอนุรักษ์ พันธุกรรมและการใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน  

o ความหลากหลายของหม้อข้าวหม้อแกงลิง  
หน่วยงานภายนอก : มูลนิธิสวนหลวง ร. ๙ และสวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลกใน
พระราชดําริ 
รายละเอียดการนําไปใช้  :  เพ่ือการอนุรักษ์ พันธุกรรมและการใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน  

 ผลงานวิจัยของภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จํานวน 4 โครงการ (4.2-4-7) 
o การจัดสัมมนาเพ่ือการถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องฉลากคาร์บอน ครั้งที่ 2  

หน่วยงานภายนอก : ศูนย์เช่ียวชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
รายละเอียดการนําไปใช้  : โครงการการจัดสัมมนาเพ่ือการถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องฉลาก
คาร์บอนรายละเอียดวิชา 01425431และเอกสารประกอบการบรรยายหัวข้อ ฉลากคาร์บอน 

o การจัดอบรมหลักสูตร เทคนิคการประเมินวัฏจักรชีวิต 
หน่วยงานภายนอก : ศูนย์เช่ียวชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
รายละเอียดการนําไปใช้  :  การจัดอบรมหลักสูตร เทคนิคการประเมินวัฏจักรชีวิต บทคัดย่อ
ปัญหาพิเศษโครงการ "การใช้ทรัพยากรนํ้าของข้าวโพดฝักอ่อนจากระบบเกษตร 

o การจัดอบรมหลักสูตร การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ 
หน่วยงานภายนอก : ศูนย์เช่ียวชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
รายละเอียดการนําไปใช้  :  การจัดอบรมหลักสูตร การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ 
บทคัดย่อปัญหาพิเศษโครงการ "การประเมนิการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการ 

o การจัดอบรมหลักสูตร กลยุทธ์บริหารจัดการธุรกิจด้วยคาร์บอนฟุตพริ้นท์ 
หน่วยงานภายนอก : ศูนย์เช่ียวชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
รายละเอียดการนําไปใช้  :  เอกสารโครงการ“การจัดอบรมหลักสูตร กลยุทธ์บริหารจัดการธุรกิจ
ด้วยคาร์บอนฟุตพริ้นท์”   ข้อเสนอโครงการวิจัยทุน MAG ดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง โครงการ 
“คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ปลานิล เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการส่งออกและส่งเสริมการผลิต
และบริโภคท่ีคาํนึงถึงความเป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ” ใบประกาศผู้ได้รับทุนวิจัย MAG และ 
แบบอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์ 

5. มีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ 
และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

 ผลงานวิจัยและพัฒนาของคณาจารย์ในคณะวิทยาศาสตร์ ส่วนใหญ่เข้าข่ายเป็นทรัพย์สินทางปัญญา
ที่ สามารถขอรับความ คุ้มครองประเภทสิท ธิ บัตรและอนุสิท ธิ บัตรได้ โดยใ ช้ระบบและกลไกของ
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์  ซึ่ งทางคณะวิทยาศาสตร์ ไ ด้ เ ชิญ วิทยากรจากสํานักบริการ วิชาการ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มาบรรยายเรื่อง “45ปี 45 สิทธิบัตร” เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2553 (4.2-5-1)   และ
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มีการมอบรางวัลและเกียรติบัตร "ผลงานวิจัยและสิทธิบัตร" ในวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ ในปีการศึกษา 
2553 เพ่ือเป็นการสร้างแรงจูงใจและกําลังใจแก่นักวิจัย (4.2-5-2)   

6. มีระบบและกลไกส่งเสรมิการจดสิทธบิัตรหรืออนุสทิธิบัตร และมีการย่ืนจดสิทธิบัตรและอนุ
สิทธบิัตร (เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง) 

 คณะวิทยาศาสตร์มกีารส่งเสริมให้บุคลากรนําผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ไปย่ืนจดสิทธิบัตร หรือ อนุ
สิทธิบัตร ซึ่งอาจจะนําไปสู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้ ในปี 2553 คณะวิทยาศาสตร์มีจํานวนผลงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาจํานวน 1 ผลงาน ได้แก่ อนุสทิธิบัตรเรื่อง “วิธีการเพ่ิม
วิตามินบี 12 และปรับปรุงกลิ่นในผลิตภัณฑ์ถั่วเน่า” ของ ศ.ดร.บุษบา ยงสมิทธ์ ภาควิชาจุลชีววิทยา (4.2-6-1)  
และมผีลงานท่ีอยู่ระหว่างการยื่นขอจดอนุสทิธิบัตร 1 ผลงาน เรือ่ง “กรรมวิธีผลิตโปรตีนพิษจากเนื้อเมล็ดสบู่ดํา” 
และอยู่ระหว่างการย่ืนขอจดสทิธิบัตร 2 ผลงาน เรือ่ง “เปปไทด์ที่มผีลยับย้ังเช้ือในกลุม่ของโรคติดเช้ืออย่างรุนแรงที่
ผิวหนังและการติดเช้ือในระบบทางเดินหายใจ” และ “สารสกัดและโปรตีนจากเปลือกหุม้เมล็ดสบู่ดําในการกําจัด
แมลงศัตรูพืชและแมลงท่ีเป็นพาหะนําโรคสูค่น”ของ รศ.ดร.สุนันทา รัตนาโภ ภาควิชาชีวเคมี (4.2-6-2)   
 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
ผลการดําเนนิงาน 

1.  คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการ
ประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ ภายใต้ความร่วมมือของฝ่าย
วิจัย ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายพัฒนาทรัพยากร และฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ของคณะฯ ในการสนับสนุนให้คณาจารย์ได้มี
โอกาสเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและวิจัยในเวทีโลกในการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ (เอกสารหมายเลข 4.2-1-1) ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ มีการสนับสนุนทุน
บางส่วนเพ่ือการตีพิมพ์ผลงานตํารา/หนังสือให้กับคณาจารย์ ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ และภาควิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มีการสนับสนุนคณาจารย์ในการตรวจและแก้ไข paper ภาษาอังกฤษ 
เพ่ือการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย (เอกสารหมายเลข 4.2-1-2) นอกจากน้ีคณะฯ ได้จัดโครงการเร่งรัดการ
ตีพิมพ์ผลงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร เพ่ือสนับสนุนให้คณาจารย์ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการและวิจัยใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติและเป็นที่ยอมรับในวงการวิชาการและวิจัย (เอกสารหมายเลข 4.2-1-3) 

 2.  คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จาก
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพ่ือให้เป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้ และดําเนินการตามระบบที่กําหนด คณะฯ
มีการต้ังคณะกรรมการพิจารณาการนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ทําหน้าที่กํากับดูแลอาจารย์กรอกข้อมูลการนํา
ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในฐานข้อมูลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, พิจารณา
ผลงานวิจัยที่มีศักยภาพในการนําไปใช้ประโยชน์ หรือวิจัยต่อยอด, พัฒนาให้เกิดการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย 
และรวบรวมข้อมูลการนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ของคณะฯ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ (เอกสาร
หมายเลข 4.2-2-1) และคณะฯ ได้มีการคัดสรรความรู้จากงานวิจัยเพ่ือเข้าร่วมแสดงผลงานในงานนิทรรศการ
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วิจัย “บนเส้นทางงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2554” และการประชุมทางวิชาการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร (เอกสารหมายเลข 4.2-2-2) 

 3.  คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่ได้จากข้อ 2 สู่สาธารณชนและผู้เก่ียวข้อง ได้จัดทําหัวข้อสาระน่ารู้บน Homepage ของคณะฯ และ 
website ของภาควิชา (www.agro.ku.ac.th) เพ่ือเป็นการรวบรวมองค์ความรู้ต่างๆ ของคณะฯ และเผยแพร่
องค์ความรู้ทางด้านงานวิจัยสู่สาธารณะ อันจะนําไปสู่ความร่วมมืองานวิจัยในการนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
และต่อยอดงานวิจัยต่อไป และภาควิชามีการประชาสัมพันธ์งานวิจัย ลงในหนังสือพิมพ์ต่างๆ ลงข่าว
ประชาสัมพันธ์ มก. ข่าวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ งานประชุมวิชาการสาขาอุตสาหกรรมเกษตร และจัดทํา
นิทรรศการเพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้สู่สาธารณชน (เอกสารหมายเลข 4.2-3-1) 

 4.  คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีการนําผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีการ
รับรองการใช้ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภายนอกหรือชุมชน เช่น 

  - อาจารย์ในภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุได้รับรางวัลผลงานวิจัย ช่ือผลงานวิจัย “เคยู โอวาการ์ด” 
สารเคลือบไข่สดจากสตาร์ชข้าวเจ้า ในประกวดรางวัลนวัตกรรมข้าวไทย ประจําปี 2553 จากความร่วมมือของ 
สนช. ร่วมกับมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นผลงานวิจัยที่สามารถยืดอายุการเก็บรักษาไข่สดไว้ใช้งาน
ได้นานถึง 28 วัน และผลงานวิจัย เรื่อง “ภาชนะทําจากแป้งทดแทนพลาสติก” เป็นผลงานวิจัยที่เป็นการ
แก้ปัญหาภาวะโลกร้อน และวัสดุเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ย่อยสลายได้เองในธรรมชาติ และสามารถนํามาใช้ใน
อุตสาหกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ และผลงานวิจัยช้ินน้ีได้รับรางวัลงานวิจัยดีเด่นในส่วนของ Ku Outlet ใน
งานเกษตรแฟร์ ประจําปี 2554 
 - อาจารย์ในภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มีผลงานวิจัย เรื่อง “ผลิตภัณฑ์ขนมจีนแห้ง
ก่ึงสําเร็จรูปกาบาสูง” โดยมีการนํางานวิจัยไปใช้จริง ต้ังแต่ปี 2543 ถึงปัจจุบัน เช่น โครงการวิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ขนมจีนแห้งก่ึงสําเร็จรูปเพ่ือการส่งออก โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ผู้สนใจ คือ กลุ่มแม่บ้าน  
จ.อุดรธานี โรงแป้งขนมจีนมังกรทอง จ.ขอนแก่น กลุ่มแปรรูปขนมจีนบ้านประโดก จ.นครราชสีมา โครงการ
จัดต้ังสหกรณ์สายทิพย์สําหรับผลิตและจําหน่ายขนมจีนแห้งก่ึงสําเร็จรูป โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ขนมจีนก่ึงสําเร็จรูปคืนรูปเร็ว โครงการศูนย์แปรรูปขนมจีนแห้งบ้านประโดก จ.นครราชสีมา โครงการวิจัยและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมจีนก่ึงสําเร็จรูปคืนรูปเร็วแบบใหม่ โครงการผลของการหมักต่อปริมาณสารกาบาและ
คุณภาพของขนมจีนสดและแห้ง โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์แกรนารี และบริษัท 
พาราดิส ฟูดส์ และต่อมา จาก บริษัท พาราดิส ฟูดส์ ได้นําผลิตภัณฑ์ขนมจีนแห้งก่ึงสําเร็จรูปกาบาสูงมาจําหน่าย
, ผลงานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาโครงสร้างในเจลสตาร์ชข้าวให้ทนต่อการแช่เยือกแข็งและทําลายโดยการเติมสาร
พอลิแซคคาไรค์ของไทย” ในการประชุม “นักวิจัยรุ่นใหม่พบเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ได้รับรางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ 
2010 เป็นผลงานที่มีประโยชน์และสามารถนํามาช่วยในการปรับปรุงคุณภาพของอุตสาหกรรมอาหารที่เก่ียวข้อง
กับข้าวได้ต่อไป และผลงานวิจัย ภายใต้ช่ือผลงานวิจัย “นํ้ามันรําลดโรคหัวใจ” เป็นผลงานวิจัยที่มีการต่อยอด
เพ่ิมมูลค่าสู่ผลิตภัณฑ์แปรรูป 
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  - อาจารย์ในภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ได้นําผลงานวิจัย เรื่อง “ใช้เส้นใยกาบมะพร้าวและทะลาย
ปาล์มนํ้ามัน เป็นสารตัวเติมเสริมแรง เพ่ิมประสิทธิภาพยางพารา” โดยผลงานวิจัยน้ีได้รับการพิจารณาให้รับ
รางวัลระดับดี ในการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 48 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยผลงานวิจัยน้ีจะเป็น
ประโยชน์อย่างย่ิงต่ออุตสาหกรรมยางของประเทศไทย เป็นต้น (เอกสารหมายเลข 4.2-4-1) 

 5.  คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธ์ิของงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ และดําเนินการตามระบบที่กําหนด ดําเนินงานทางด้านการจดสิทธิบัตรของ
มหาวิทยาลัย ตามข้ันตอนและแนวทางการดําเนินงานผ่านสํานักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยฯ เรื่องระเบียบว่าด้วยการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิประโยชน์
จากงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2551 และเรื่องระเบียบว่าด้วยการบริหารจัดการทรัพย์สินทาง
ปัญญาและสิทธิประโยชน์จากวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2551 (เอกสารหมายเลข 4.2-5-1) 

 6.  มีระบบและกลไกส่งเสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร และมีการย่ืนจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร 

มีการสนับสนุนการจดสิทธิบัตรและกระตุ้นให้คณาจารย์มีการจดสิทธิบัตรมากย่ิงขึ้น ซึ่งในปีน้ีมีอาจารย์ภาควิชา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร เรื่อง “เส้นก๋วยเตี๋ยวเสริมโปรตีนจากไข่ขาว 

และกรรมวิธีการผลิต และภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุย่ืนขอจดสิทธิบัตร เรื่อง “เคยู โอวาการ์ด สาร

เคลือบไข่สดจากสตาร์ชข้าวเจ้า” เป็นต้น (เอกสารหมายเลข 4.2-6-1)   
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4.3 เงินสนบัสนนุวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจํานวนอาจารย์ประจําและนกัวิจัยประจํา 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ปัจจัยนําเข้า 
 

เกณฑ์มาตรฐาน 
ให้แปลงจํานวนเงินต่อจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําเป็นคะแนนระหว่าง 0-5 โดยเกณฑ์

ประเมินเฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง จําแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา 
1) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
     จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกคณะที่กําหนดให้เป็น

คะแนนเต็ม 5 = 180,000 บาทข้ึนไปต่อคน 
2) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
      จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกคณะที่กําหนดให้เป็น

คะแนนเต็ม 5 = 150,000 บาทข้ึนไปต่อคน 
3) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
      จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกคณะที่กําหนดให้เป็น

คะแนนเต็ม 5 = 75,000 บาทข้ึนไปต่อคน 
 
ผลการดําเนนิงาน 

คณะวิทยาศาสตร ์

 ในปีการศึกษา 2553 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายใน 
จํานวน  21,997,500 บาท (4.3-1) และภายนอก จํานวน 77,407,079 บาท (4.3-2) รวมทั้งหมด 99,404,579 
บาท มีอาจารย์ประจําที่ปฏิบัติงานจริง จํานวน 271.50 คน ลาศึกษาต่อ 25 คน และนักวิจัยประจําที่ปฏิบัติงาน
จริง จํานวน 5 คน ลาศึกษาต่อ 0 คน รวมอาจารย์ประจําและนักวิจัยที่ปฏิบัติจริงทั้งหมด 276.50 คน 

 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอกต่ออาจารย์ประจําและนักวิจัยที่ปฏิบัติงานจริง 

      = 
50276

57940499

.
,,

  =  359,510 บาท/คน 

 คะแนนที่ได้  =  5
000180

510359


,
,

  =   9.986 คะแนน 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

ในปีการศึกษา 2553 คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายใน จํานวน 11,850,333
บาท และภายนอก จํานวน 34,748,817 บาท รวมทั้งหมด 46,599,150 บาท มีอาจารย์ประจําที่ปฏิบัติงานจริง 
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จํานวน 86 คน ลาศึกษาต่อ 8 คนและนักวิจัยประจําที่ปฏิบัติงานจริง จํานวน 1 คน ลาศึกษาต่อ 1 คน รวม
อาจารย์ประจําและนักวิจัยที่ปฏิบัติจริงทั้งหมด 87 คน 

 
 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอกต่ออาจารย์ประจําและนักวิจัยที่ปฏิบัติงานจริง 

       
87

46,599,150
 535,622.41  

 คะแนนที่ได้ =  5
180,000
535,622.41   =   14.89  คะแนน 

 


