
 

 

 

หลักการ 
 

มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งอาจมีจุดเน้นในเรื่องการวิจัยที่แตกต่างกันขึ้นกับสภาพแวดล้อมและความ
พร้อมของแต่ละมหาวิทยาลัย อย่างไรก็ตามทุกมหาวิทยาลัยจ าเป็นต้องมีพันธกิจนี้เป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจ
มหาวิทยาลัยดังนั้นจึงต้องมีระบบและกลไกควบคุมให้สามารถด าเนินการในพันธกิจด้านนี้อย่างมีประสิทธิภาพ
และคุณภาพตามจุดเน้นเฉพาะของแต่ละมหาวิทยาลัยเพ่ือให้ได้ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่เกิดประโยชน์
การวิจัยจะประสบความส าเร็จและเกิดประโยชน์จ าเป็นต้องมีส่วนประกอบที่ส าคัญ  3 ประการคือ 1)  
มหาวิทยาลัยต้องมีแผนการวิจัยมีระบบและกลไกตลอดจนมีการสนับสนุนทรัพยากรให้สามารถด าเนินการได้
ตามแผน 2) คณาจารย์มีส่วนร่วมในการวิจัยอย่างเข้มแข็งโดยบูรณาการงานวิจัยกับการจัดการเรียนการสอน
และพันธกิจด้านอ่ืนๆของมหาวิทยาลัยและ 3) ผลงานวิจัยมีคุณภาพมีประโยชน์สนองยุทธศาสตร์ของชาติและ
มีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง 

ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์หมายถึงการที่มหาวิทยาลัยมีการด าเนินงานตามพันธกิจด้านการ
วิจัยและงานสร้างสรรค์อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพซึ่งมีจุดเน้นเฉพาะโดยมีการเนินการตามนโยบาย
แผนงานงบประมาณมีการบริหารและการจัดการเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนคณาจารย์นักวิจัยและบุคลากรให้มี
สมรรถนะในการท าวิจัยและงานสร้างสรรค์ส่งเสริมและสร้าง เครือข่ายการท าวิจัยกับหน่วยงานภายนอก
มหาวิทยาลัยเพ่ือให้ได้ผลงานวิจัยผลงานประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพเป็นนวัตกรรมที่น าไปสู่การ
สร้างและพัฒนาบัณฑิตทีเ่รืองปัญญามีคุณธรรมและความเชี่ยวชาญสูงการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่เป็น
การเปิดโลกทัศน์ใหม่และขยายพรมแดนของความรู้และทรัพย์สินทางปัญญาที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในงาน
ได้จริงทั้งการใช้ประโยชน์เชิงวิชาการการใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะการใช้ประโยชน์เชิงนโยบายและการ ใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชย์เป็นต้น 

ถ้ามหาวิทยาลัยต้องสร้างความเข้มข้นเชิงวิชาการสร้างผลงานที่มีคุณภาพสูงและสร้างการยอมรับใน
แวดวงวิชาการควรเป็นงานวิจัยเชิงวิชาการสามารถน าผลงานวิจัยไปตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
ได้หากเป็นงานวิจัยและพัฒนาก็ต้องเป็นงานวิจัยที่สามารถน าผลไปใช้ประโยชน์ได้ตามความต้องการของผู้ใช้
จริงรวมทั้งนักวิจัยสามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเกี่ยวกับการใช้ความรู้ในการพัฒนาเป็นการเรียนรู้ที่สั่งสมและ
ถ่ายทอดไปสู่ผู้อื่นได้ประเด็นส าคัญก็คือไม่ว่างานวิจัยพื้นฐานหรืองานวิจัยประยุกต์ก็ต้องเป็นงานวิจัยแท้คือการ
มีผลเป็นการเรียนรู้สั่งสมองค์ความรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้นั้นๆได้ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เป็นปัจจัย
ส าคัญของการพัฒนาคุณภาพประสิทธิภาพและขีดความสามารถของคนไทยสนองยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศรวมทั้งการพัฒนาประเทศสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ สังคมความรู้และสังคมแห่ งภูมิปัญญาอันก่อให้เกิด
วัฒนธรรมการเรียนรู้และใฝ่รู้ตลอดชีวิตและวัฒนธรรมการใช้ความรู้ในการก าหนดทิศทางยุทธศาสตร์และการ
พัฒนาตลอดจนการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ 

 

องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 



 

 

มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
1. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปีฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) ส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา 
2. มาตรฐานการอุดมศึกษาพ.ศ. 2549 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
3. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาพ.ศ. 2551 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
4. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสามพ.ศ. 2553 ส านักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) 
5. นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2551-2554) ส านักงานคณะกรรมการ 

วิจัยแห่งชาติ 
6. แนวทางปฏิบัติจรรยาบรรณนักวิจัยพ.ศ. 2541 ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

 
 
ตัวบ่งช้ีองค์ประกอบท่ี 4 จ านวน6ตัวบ่งชี้คือ 
 

ตัวบ่งชี ้สกอ.ที่  4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
ตัวบ่งชี ้สกอ.ที่  4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
ตัวบ่งช้ี สกอ.ที่  4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 

     และนักวิจัย 
 
 

ตัวบ่งช้ี สมศ.ที ่5  งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
ตัวบ่งช้ี สมศ.ที่ 6  งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ 
ตัวบ่งช้ี สมศ.ที่ 7  ผลงานวิชาการท่ีได้รับการรับรองคุณภาพ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ตัวบ่งช้ี สกอ.ที่ 4.1 : ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
 

ปีท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล  :ปีงบประมาณ 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :  
มหาวิทยาลัยต้องมีการบริหารจัดการงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพโดยมีแนวทางการ

ด าเนินงานที่เป็นระบบและมีกลไกส่งเสริมสนับสนุนครบถ้วนเพ่ือให้สามารถด าเนินการได้ตามแผนที่ก าหนดไว้
ทั้งการสนับสนุนด้านการจัดหาแหล่งทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัยการส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะแก่นักวิจัย
และทีมวิจัยการสนับสนุนทรัพยากรที่จ าเป็นซึ่งรวมถึงทรัพยากรบุคคลทรัพยากรเงินเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆที่
เกี่ยวข้อง 
 
เกณฑ์มาตรฐาน :ข้อ 

1. มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามแผนด้านการวิจัย

ของมหาวิทยาลัยและด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 

2. มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอน 

3. มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัยแก่

อาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 

4. มีการจัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัยเพ่ือเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

5. มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยอย่างน้อย

ในประเด็นต่อไปนี้ 

   - ห้องปฏิบัติการวิจัยฯหรือหน่วยวิจัยฯหรือศูนย์เครื่องมือหรือศูนย์ให้ค าปรึกษาและสนับสนุนการ

วิจัยฯ 

   - ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยฯ 

- สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยฯเช่นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย 

- กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมงานวิจัยฯเช่นการจัดประชุมวิชาการการจัดแสดงงานสร้างสรรค์การจัดให้

มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visitingprofessor) 

6. มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในข้อ 4 และข้อ 5 อย่างครบถ้วนทุกประเด็น 



7. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของ

มหาวิทยาลัย 

เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม ค 2   
8. มีระบบและกลไกเพ่ือสร้างงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์บนพ้ืนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือจากสภาพ

ปัญหาของสังคมเพ่ือตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและสังคมและด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 
 

เกณฑ์การประเมิน :ข้อ 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
เกณฑ์ทั่วไป 

มีการด าเนินการ 
2 หรือ 3 ข้อ 
เกณฑ์ทั่วไป 

มีการด าเนินการ 
4 หรือ 5 ข้อ 
เกณฑ์ทั่วไป 

มีการด าเนินการ 
6  หรือ 7 ข้อ 
เกณฑ์ทั่วไป 

มีการด าเนินการ  
ครบ 7 ข้อ ตามเกณฑ์
ทัว่ไป และครบถ้วน
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
เพ่ิมเติมเฉพาะกลุ่ม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตัวบ่งช้ี สกอ.ที่ 4.2  :  ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

ปีท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล  :ปีงบประมาณ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี: กระบวนการ 

 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :  

การบริหารจัดการความรู้จากผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เพ่ือเผยแพร่ไปยังคณาจารย์นักศึกษา
วงการวิชาการหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนตลอดจนชุมชนเป้าหมายที่จะน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์เป็น
เรื่องที่มีความส าคัญส าหรับทุกสถาบันอุดมศึกษาดังนั้นมหาวิทยาลัยต้องจัดระบบส่งเสริมสนับสนุนให้มีการ
รวบรวมเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในทรัพย์สินทางปัญญาจากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างเหมาะสม
กับผู้ใช้แต่ละกลุ่มโดยสิ่งที่เผยแพร่ต้องมีคุณภาพเชื่อถือได้และรวดเร็วทันเหตุการณ์ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน:ข้อ 

1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือ

การตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติและมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุม

วิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

2. มีระบบและกลไกการรวบรวมคัดสรรวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์เพ่ือให้เป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

3. มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้จากข้อ  2สู่

สาธารณชนและผู้เกี่ยวข้อง 

4. มีการน าผลงานงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์และมีการรับรองการใช้ประโยชน์

จริงจากหน่วยงานภายนอกหรือชุมชน 

5. มีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์

และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 

 

เกณฑ์การประเมิน :  ข้อ 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ  
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2  ข้อ 

มีการด าเนินการ 3 
ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
5 ข้อ 

 
 



ตัวบ่งชี ้สกอ.ที่ 4.3   :  เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและ 

 นักวิจัยประจ า 

ปีท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล  :ปีงบประมาณหาร ปีการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ :ส านักวิจัยฯ:ให้คณะใช้ขอมูลที่ตรงกันกับของมหาวิทยาลัย 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : ปัจจัยน าเข้า 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : ปัจจัยส าคัญที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ใน
สถาบันอุดมศึกษาคือเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงต้องจัดสรรเงินจากภายใน
มหาวิทยาลัยและที่ได้รับจากภายนอกมหาวิทยาลัยเพ่ือสนับสนุนการท าวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างมี
ประสิทธิภาพตามสภาพแวดล้อมและจุดเน้นของมหาวิทยาลัยนอกจากนั้นเงินทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่
สถาบันได้รับจากแหล่งทุนภายนอกยังเป็นตัวบ่งชี้ที่ส าคัญที่แสดงถึงศักยภาพด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย
โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยที่อยู่ในกลุ่มที่เน้นการวิจัย 
 
เกณฑ์การประเมิน : โดยการแปลงจ านวนเงินต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 

เป็นคะแนนระหว่าง 0-5 
1. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่มขและค2 จ าแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา 

1.1 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

ทีก่ าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  = 60,000 บาทข้ึนไปต่อคน 
1.2 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  = 50,000 บาทข้ึนไปต่อคน 
1.3 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  = 25,000 บาทข้ึนไปต่อคน 
 

สูตรการค านวณ : 
1. ค านวณจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอก 

มหาวิทยาลัยต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 
 

 
 



จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยต่อคน 
 = จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก* 

จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 
 
*จ านวนเงินก่อนหักเข้ามหาวิทยาลัย 

 
2. แปลงจ านวนเงินที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนที่ได้= จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอกต่อคน 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

 
 

สรุปคะแนนที่ได้ในระดับคณะวิชาและระดับมหาวิทยาลัย 
1. คะแนนที่ได้ในระดับคณะวิชา = ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของทุกกลุ่มสาขาวิชาในคณะวิชา 
2. คะแนนที่ได้ในระดับมหาวิทยาลัย  = ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของทุกคณะวิชาในมหาวิทยาลัย 
 

หมายเหตุ : 
1. จ านวนอาจารย์และนักวิจัยประจ าให้นับตามปีการศึกษาและนับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริงไม่นับรวมผู้

ลาศึกษาต่อ 

2. ให้นับจ านวนเงินที่มีการลงนามในสัญญารับทุนในปีงบประมาณนั้นๆไม่ใช่จ านวนเงินที่เบิกจ่ายจริง 

3. กรณีที่มีหลักฐานการแบ่งสัดส่วนเงินสนับสนุนงานวิจัยซึ่งอาจเป็นหลักฐานจากแหล่งทุนหรือ

หลักฐานจากการตกลงร่วมกันของมหาวิทยาลัยที่ร่วมโครงการให้แบ่งสัดส่วนเงินตามหลักฐานที่ปรากฏกรณีที่

ไมมีหลักฐาน ให้แบ่งเงินตามสัดส่วนผู้ร่วมวิจัยของแต่ละมหาวิทยาลัย 

4. การนับจ านวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัยสามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่ได้ลงนามในสัญญา

รับทุนโดยอาจารย์หรือนักวิจัยแต่ไม่สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่บุคลากรสายสนับสนุนที่ไม่ใช่นักวิจัย

เป็นผู้ด าเนินการ 

 
 
 
 
 

x  5 

ปีงบประมาณ 
ปีการศึกษา 



ตัวบ่งชี ้สมศ.ที ่5  :  งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ปีท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล  :ปีปฏิทินหาร ปีการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ :ส านักวิจัยฯ: ให้คณะใช้ขอมูลที่ตรงกันกับของมหาวิทยาลัย 

 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี  : 

การวิจัยเป็นพันธกิจหนึ่งที่ส าคัญของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาการด าเนินการตามพันธกิจอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสบความส าเร็จนั้นสามารถพิจารณาได้จากผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ
และมีการเผยแพร่อย่างกว้างขวางจากการเปรียบเทียบจ านวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์และจ านวนผลง าน
สร้างสรรค์ท่ีเผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติกับจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 
 งานวิจัยที่เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติหมายถึงการน าเสนอบทความวิจัยในที่ประชุม
วิชาการและบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 
(Proceedings)ระดับชาติที่มีกองบรรณาธิการจัดท ารายงานหรือคณะกรรมการจัดประชุมประกอบด้วย
ศาสตราจารย์หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ
นอกสถาบันเจ้าภาพอย่างน้อยร้อยละ25 

งานวิจัยที่เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติหมายถึงการน าเสนอบทความวิจัยในที่ประชุม
วิชาการและบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 
(Proceedings) ระดับนานาชาติที่มีกองบรรณาธิการจัดท ารายงานหรือคณะกรรมการจัดประชุมประกอบด้วย
ศาสตราจารย์หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ
จากต่างประเทศอย่างน้อยร้อยละ25 

การส่งบทความเพ่ือพิจารณาคัดเลือกให้น าเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์  (Full 
Paper)และเมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้วการตีพิมพ์ต้องตี พิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่ใน
รูปแบบเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได ้

งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติหมายถึงบทความจากผลงานวิจัยที่ได้รับการ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre 
(TCI) หรือวารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของสมศ. 

งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติหมายถึงบทความจากผลงานวิจัยที่ได้รับ
การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากลได้แก่ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสารSJR 
(SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) หรือฐานข้อมูล ISI Web of Science (Science 
Citation Index Expand, Social Sciences Citation Index, Art and Humanities Citation Index) หรือ
ฐานข้อมูล Scopusหรือวารสารวิชาการระดับนานาชาติตามประกาศของสมศ. 
 
 



เกณฑ์การประเมิน 
ก าหนดระดับคุณภาพงานวิจัยที่ตีพิมพ์ดังนี้ 
 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย 
0.25 มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติ 

หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
0.50 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของสมศ. 
0.75 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของสมศ. 
1.00 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร 

SJR (SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) ในปีล่าสุดใน subject 
category ที่ตีพิมพ์หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลสากล ISI หรือ Scopus 

 
ก าหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ดังนี้ 
 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ * 
0.125 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับมหาวิทยาลัยหรือจังหวัด 
0.25 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
0.50 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
0.75 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน 
1.00 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ 

* องค์ประกอบของคณะกรรมการไม่น้อยกว่า3คนและต้องมีบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยร่วมพิจารณาด้วย 
 

อาเซียนหมายถึงสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian  
 Nations)มี10ประเทศได้แก่บรูไนกัมพูชาอินโดนีเซียสปป.ลาวมาเลเซียพม่าฟิลิปปินส์ 

สิงคโปร์ไทยและเวียดนาม 
 

การเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศเป็นโครงการร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับประเทศอื่น 
 
การเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียนเป็นการเผยแพร่เฉพาะในกลุ่มอาเซียน10ประเทศ (อย่างน้อย5 

ประเทศหมายถึงนับรวมประเทศไทยด้วย) และการให้คะแนนตามแหล่งเผยแพร่ไม่จ าเป็นต้อง 
ไปแสดงในต่างประเทศ 

 
การเผยแพร่ในระดับนานาชาติเป็นการเผยแพร่ที่เปิดกว้างส าหรับทุกประเทศ (อย่างน้อย5ประเทศ 

ที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มอาเซียน) 



วิธีการค านวณ 
 
 ผลรวมถ่วงน้ าหนักของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่  

จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าทั้งหมด 
 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบโดยก าหนดร้อยละเท่ากับ5คะแนนจ าแนกตามกลุ่มสาขาวิชาดังนี้ 
 

กลุ่มสาขาวิชา ร้อยละ 
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 20 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 10 
 

การคิดคะแนนระดับคณะให้น าคะแนนที่คิดได้ของแต่ละกลุ่มสาขาวิชามาหาค่าเฉลี่ยและการคิด
คะแนนระดับมหาวิทยาลัยให้น าคะแนนที่คิดได้ในแต่ละคณะมาหาค่าเฉลี่ย 

 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

1. จ านวนและรายชื่อบทความวิจัยระดับชาติและนานาชาติทั้งหมดของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย

ประจ าทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อตามปีการศึกษาหรือปีปฏิทินที่ตรงกับปีการศึกษาพร้อมชื่อเจ้าของ

บทความปีที่ตีพิมพ์ชื่อวารสารหรือรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการและค่าน้ าหนักของแต่ละบทความ

วิจัย 

2. จ านวนและรายชื่อผลงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติทั้งหมดของ

อาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อพร้อมชื่อเจ้าของผลงานปีที่เผยแพร่ชื่อ

สถานที่จังหวัดหรือประเทศท่ีเผยแพร่และระบุรูปแบบของการเผยแพร่พร้อมหลักฐานและค่าน้ าหนักของแต่ละ

ผลงานสร้างสรรค์ 

3. หลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของโครงการวิจัย 

 
 
 
 
 

x  100 
  ปีปฏิทิน 
ปีการศึกษา 



ตัวบ่งชี ้สมศ. ที ่6  :  งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ 
 

ปีท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล  :ปีการศึกษา 
 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี : 
การวิจัยเป็นพันธกิจหนึ่งที่ส าคัญของสถาบันอุดมศึกษาการด าเนินการตามพันธกิจอย่างมี

ประสิทธิภาพและประสบความส าเร็จนั้นสามารถพิจารณาได้จากผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ
และมีประโยชน์สู่การน าไปใช้จากการเปรียบเทียบจ านวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ าและ
นักวิจัยประจ าที่น าไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในโครงการวิจัยและรายงานการ
วิจัยโดยได้รับการรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์หมายถึงงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้น าไปใช้
ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในโครงการโครงการวิจัยและรายงานการวิจัยอย่างถูกต้องสามารถน าไปสู่
การแก้ปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรมมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการประยุกต์ใช้กับกลุ่มเป้าหมายโดยมีหลักฐาน
ปรากฏชัดเจนถึงการน าไปใช้จนก่อให้เกิดประโยชน์ได้จริงอย่างชัดเจนตามวัตถุประสงค์และ/หรือได้การรับรอง
การใช้ประโยชน์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์หรือการรับรอง /การตรวจรับงานโดย
หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย 

ประเภทของการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่สามารถน าไปสู่การแก้ปัญหาได้อย่าง
เป็นรูปธรรมมีดังนี้ 

1. การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะเช่นผลงานวิจัยที่น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สาธารณชนในเรื่อง

ต่างๆที่ท าให้คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประชาชนดีขึ้นได้แก่การใช้ประโยชน์ด้านสาธารณสุขด้านการ

บริหารจัดการส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตยภาคประชาชน

ด้านศิลปะและวัฒนธรรมด้านวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นต้น 

2. การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบายเช่นใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยเชิงนโยบายในการน าไปประกอบ

เป็นข้อมูลการประกาศใช้กฎหมายหรือก าหนดมาตรการกฎเกณฑ์ต่างๆโดยองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐและ

เอกชนเป็นต้น 

3. การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์เช่นงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปสู่การพัฒนาสิ่งประดิษฐ์หรือ

ผลิตภัณฑ์ซึ่งก่อให้เกิดรายได้หรือน าไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเป็นต้น 

4. การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานสร้างสรรค์ซึ่งเป็นการสร้างคุณค่าทางจิตใจยกระดับจิตใจ

ก่อให้เกิดสุนทรียภาพสร้างความสุขเช่นงานศิลปะท่ีน าไปใช้ในโรงพยาบาลซึ่งได้มีการศึกษาและการประเมินไว้ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับรองการน างานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์หมายถึง 



หน่วยงานหรือองค์กรหรือชุมชนภายนอกมหาวิทยาลัยที่มีการน างานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัย
ไปใช้ก่อให้เกิดประโยชน์โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์หรือการรับรอง/การตรวจรับงานโดยหน่วยงานภายนอก
มหาวิทยาลัย 
 

การนับจ านวนผลงานวิจัยหรือผลงานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ให้นับจากวันที่น าผลงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์มาใช้และเกิดผลชัดเจนโดยที่ผลงานวิจัยจะด าเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ช่วงเวลาที่ใช้จะ
เป็นตามปีปฏิทินหรือปีงบประมาณหรือปีการศึกษาอย่างใดอย่างหนึ่งตามระบบที่มหาวิทยาลัยจัดเก็บข้อมูลใน
กรณีท่ีงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์มีการน าไปใช้ประโยชน์มากกว่า1ครั้งให้นับการใช้ประโยชน์ได้เพียงครั้งเดียว
ยกเว้นในกรณีที่มีการใช้ประโยชน์ที่แตกต่างกันชัดเจนตามมิติของการใช้ประโยชน์ที่ไม่ซ้ ากัน 

 
วิธีการค านวณ 
 
       ผลรวมของจ านวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ 

จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าทั้งหมด 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบโดยก าหนดร้อยละ20เท่ากับ5คะแนนทุกกลุ่มสาขาวิชา 
 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
1. จ านวนและรายชื่องานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ของอาจารย์ประจ าและ

นักวิจัยประจ าโดยนับรวมผลงานที่น าไปใช้ประโยชน์ของอาจารย์และนักวิจัยประจ าทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลา

ศึกษาต่อพร้อมชื่อเจ้าของผลงานปีที่งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ด าเนินการเสร็จปีที่น าไปใช้ประโยชน์ชื่อ

หน่วยงานที่น าไปใช้ประโยชน์โดยมีหลักฐานการรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ให้แสดงข้อมูลที่ระบุรายละเอียดการใช้ประโยชน์ที่ชัดเจนด้วยตามแนวทางดังต่อไปนี้ 

    - การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะเช่นผลงานวิจัยที่น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สาธารณชนในเรื่อง

ต่างๆที่ท าให้คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประชาชนดีขึ้นได้แก่การใช้ประโยชน์ด้านสาธารณสุขด้านการ

บริหารจัดการส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตยภาคประชาชน

ด้านศิลปะและวัฒนธรรมด้านวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นต้น 

    - การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบายเช่นใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยเชิงนโยบายในการน าไปประกอบ

เป็นข้อมูลการประกาศใช้กฎหมายหรือก าหนดมาตรการกฎเกณฑ์ต่างๆโดยองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐและ

เอกชนเป็นต้น 

x  100  ปีการศึกษา 
 ปีการศึกษา 



    - การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์เช่นงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปสู่การพัฒนาสิ่งประดิษฐ์

หรือผลิตภัณฑ์ซึ่งก่อให้เกิดรายได้หรือน าไปสู่การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตเป็นต้น 

    - การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานสร้างสรรค์ซึ่งเป็นการสร้างคุณค่าทางจิตใจยกระดับจิตใจ

ก่อให้เกิดสุนทรียภาพสร้างความสุขเช่นงานศิลปะท่ีน าไปใช้ในโรงพยาบาลซึ่งได้มีการศึกษาและการประเมินไว้ 

2. จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าทั้งหมดในแต่ละปีการศึกษาโดยนับรวมอาจารย์และ

นักวิจัยประจ าที่ลาศึกษาต่อ 

ตัวบ่งชี ้สมศ.ที ่ 7  :  ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ 
 

ปีท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล  :ปีการศึกษา 
 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี  : 
ผลงานวิชาการท่ีมีคุณภาพสะท้อนถึงสมรรถนะในการศึกษาค้นคว้าวิเคราะห์สังเคราะห์วิจัยการปฏิบัติ

จริงและได้น าไปใช้ในการแก้ปัญหาหรือพัฒนางานในหน้าที่จนเกิดผลดีต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
และเป็นประโยชน์ต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ 

ผลงานวิชาการที่ได้รับรองคุณภาพหมายถึงบทความวิชาการต าราหรือหนังสือที่ผ่านกระบวนการ
กลั่นกรองและได้รับการรับรองคุณภาพแล้วตามเกณฑ์ของกพอ. เรื่องหลักเกณฑ์การขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการหรือเทียบเท่า 

ผลงานทางวิชาการที่เป็นบทความวิชาการ (Academic Paper) ต ารา (Textbook) หรือหนังสือ 
(Book)ต้องเป็นผลงานที่ผ่านกระบวนการกลั่นกรองผลงานก่อนตีพิมพ์โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

- บทความวิชาการหมายถึงเอกสารทางวิชาการที่เรียบเรียงอย่างเป็นระบบมีข้อความรู้ที่สะท้อน
มุมมองแนวคิดเชิงทฤษฎีที่ได้จากประสบการณ์การสังเคราะห์เอกสารหรือการวิจัยโดยจัดท าในรูปของบทความ
เพ่ือตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการท่ีมีคุณภาพซึ่งมีผู้ตรวจอ่าน 

-ต าราหมายถึงเอกสารทางวิชาการที่เรียบเรียงอย่างเป็นระบบอาจเขียนเพ่ือตอบสนองเนื้อหาทั้งหมด
ของรายวิชาหรือเป็นส่วนหนึ่งของวิชาหรือหลักสูตรก็ได้โดยมีการวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง
และสะท้อนให้เห็นความสามารถในการถ่ายทอดวิชาในระดับอุดมศึกษา 

- หนังสือหมายถึงเอกสารทางวิชาการท่ีเขียนขึ้นเพ่ือเผยแพร่ความรู้ไปสู่วงวิชาการหรือผู้อ่านทั่วไปโดย
ไม่จ าเป็นต้องเป็นไปตามข้อก าหนดของหลักสูตรหรือต้องน ามาประกอบการเรียนการสอนในวิชาใดวิชาหนึ่ง
ทั้งนี้จะต้องเป็นเอกสารที่เรียบเรียงขึ้นอย่างมีเอกภาพมีรากฐานทางวิชาการที่มั่นคงและให้ทัศนะของผู้เขียนที่
สร้างเสริมปัญญาความคิดและสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการให้แก่สาขาวิชานั้นๆหรือสาขาวิชาที่เก่ียวเนื่อง 

การนับจ านวนผลงานทางวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพจะนับผลงานวิชาการที่ได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบของบทความวิชาการในวารสารวิชาการทั้งในระดับชาติและ/หรือนานาชาติหนังสือ
หรือต าราทางวิชาการซึ่งมีระบบการพิจารณาต้นฉบับจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิก่อนการตีพิมพ์และ



ผลงานจะต้องเกินร้อยละ50ของชิ้นงานในกรณีที่มีการตีพิมพ์มากกว่า1ครั้งให้นับการตีพิมพ์เพียงครั้งเดียวต่อ
งานวิชาการ1ชิ้น 
 

เกณฑ์การประเมิน 
ก าหนดระดับคุณภาพผลงานวิชาการดังนี้ 

 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ 
0.25 บทความวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ 
0.50 บทความวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ 
0.75 ต าราหรือหนังสือที่มีการประเมินผ่านตามเกณฑ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษาก าหนด 
1.00 ต าราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอ

ต าแหน่งทางวิชาการแล้วหรือต าราหรือหนังสือที่มีคุณภาพสูงมีผู้ทรงคุณวุฒิ 
ตรวจอ่านตามเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการ 

 
วิธีการค านวณ 
 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการท่ีได้รับรองคุณภาพ 
จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าทั้งหมด 

 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบโดยก าหนดร้อยละ10เท่ากับ5คะแนนทุกกลุ่มสาขาวิชา 
 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
1. จ านวนและรายชื่อผลงานวิชาการ (บทความวิชาการต าราหนังสือระดับอุดมศึกษา) ที่มีคุณภาพ

ของอาจารย์ประจ าโดยนับรวมผลงานของอาจารย์ทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อพร้อมชื่อเจ้าของผลงาน
ปีที่ผลงานแล้วเสร็จปีที่ได้รับการรับรองคุณภาพจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้ชื่อหน่วยงานที่รับรองและมีหลักฐาน
การรับรองคุณภาพจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่าน้ าหนักของผลงานวิชาการแต่ละชิ้น 

2. จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าทั้งหมดในแต่ละปีการศึกษาโดยนับรวมอาจารย์ที่ลา
ศึกษาต่อ 
 
 

x  100 
 ปีการศึกษา 
 ปีการศึกษา 


