⌫  
    

 ⌫        
มาตรฐานที่ 2
มาตรฐานด้านงานวิจยั และงานสร้างสรรค์
ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เป็นงานนวัตกรรมที่นำไปสู่
การสร้างและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่เชี่ยวชาญสูง การสร้าง
และพัฒนาองค์ความรูใ้ หม่ซง่ึ เป็นการขยายพรมแดนของความรู้
และทรัพย์สินทางปัญญาที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้จริง
เป็นปัจจัยสำคัญของการพัฒนาคุณภาพ ประสิทธิภาพ และ
ขีดความสามารถของคนไทย รวมทั้งการพัฒนาสู่สังคมเรียนรู้
สังคมความรู้ และสังคมแห่งภูมปิ ญ
ั ญา อันก่อให้เกิดวัฒนธรรม
การใช้ความรู้ในการกำหนดทิศทางและการพัฒนา ตลอดจน
การเพิม่ ศักยภาพการแข่งขันของประเทศ

ตัวบ่งชีร้ ว่ ม
ตั ว บ่ ง ชี ้ 2.1 ร้อยละของงานวิจัย และงานสร้างสรรค์
ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ และ/หรือนำไปใช้ประโยชน์ทั้งในระดับชาติ
และระดับนานาชาติ ต่อจำนวนอาจารย์ประจำ
คำอธิบาย งานวิจัย และงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่
และ/หรือนำไปใช้ประโยชน์ ให้นับงานวิจัย และงานสร้างสรรค์
ทีต่ พี มิ พ์เผยแพร่ และ/หรือนำไปใช้ประโยชน์ทง้ั ในระดับชาติ และ
ระดับนานาชาติในปีการศึกษาที่ประเมิน โดยนับการเผยแพร่
ผลงานเพียง 1 ครัง้ แม้วา่ ผลงานนัน้ จะเผยแพร่มากกว่า 1 ครัง้
ก็ตาม ทั้งนี้ การตีพิมพ์ในวารสารให้นับเมื่อกองบรรณาธิการ
วารสารนั ้ น ตอบรั บ และบทความที ่ ไ ด้ ร ั บ การนำเสนอใน
การประชุม/สัมมนาทางวิชาการ หมายถึง บทความที่ไม่ใช่
บทคัดย่อสำหรับบทความที่ได้รับการคัดเลือกตีพิมพ์รวมเล่ม
ในรายงานสืบเนือ่ งจากการประชุม (Proceeding)
งานสร้างสรรค์ หมายถึง ผลงานวิชาการ (ไม่จำเป็นต้องเป็น
งานวิจยั ) ทีม่ กี ารศึกษา ค้นคว้า หรือแสดงออกทางศิลปะอันเป็น
ทีย่ อมรับ
การนับผลงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ทต่ี พี มิ พ์ เผยแพร่ หรือ
นำไปใช้ประโยชน์ ให้นบั ผลงานของนักวิจยั ด้วย และนับเฉพาะ
อาจารย์ประจำ และนักวิจยั ทีป่ ฏิบตั งิ านจริง ไม่นบั รวมอาจารย์
และนักวิจยั ทีล่ าศึกษาต่อ

ตัวบ่งชีท้ ่ี 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ของ
สถาบันต่อจำนวนอาจารย์ประจำ
คำอธิบาย ให้นับจำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัย และงาน
สร้างสรรค์ทส่ี ถาบันจัดสรรเพือ่ การสนับสนุนการทำวิจยั และงาน
สร้างสรรค์ในปีการศึกษานั้น โดยเงินที่ได้รับการจัดสรรให้นับ
รวมทัง้ เงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้ของสถาบัน ทัง้ นี้
ให้นบั เฉพาะอาจารย์ประจำและนักวิจยั ทีป่ ฏิบตั งิ านจริง
ตัวบ่งชีท้ ่ี 2.3 เงินสนับสนุนงานวิจยั และงานสร้างสรรค์จาก
ภายนอกสถาบันต่อจำนวนอาจารย์ประจำ
คำอธิบาย หมายถึ ง จำนวนเงิ น สนั บ สนุ น งานวิ จ ั ย และ
งานสร้างสรรค์ทไ่ี ด้รบั จัดสรรจากหน่วยงานภายนอก รวมถึงวัสดุ
อุปกรณ์ และเครือ่ งมือต่าง ๆ ทีไ่ ด้รบั การสนับสนุนจากภายนอก
สำหรับงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ โดยคำนวณเป็นจำนวนเงิน
ตามราคาของสิ่งนั้น ๆ ทั้งนี้ ให้นับเฉพาะอาจารย์และนักวิจัย
ทีป่ ฏิบตั งิ านจริง
ในกรณีที่มีผู้ร่วมทำวิจัยหลายคนหลายหน่วยงาน ให้แบ่ง
สัดส่วนเงินเป็นค่าเฉลี่ยตามจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย และ
กรณีทโ่ี ครงการวิจยั นัน้ ได้รบั ทุนสนับสนุนเป็นเวลามากกว่า 1 ปี
ให้รายงานจำนวนเงินเฉลีย่ ตามสัดส่วนในปีการศึกษา
ตัวบ่งชีท้ ่ี 2.4 ร้อยละของอาจารย์ประจำที่ได้รับทุนทำวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์จากภายในสถาบันต่อจำนวนอาจารย์ประจำ
คำอธิบาย ให้นบั จำนวนอาจารย์ประจำ และนักวิจยั ทีไ่ ด้รบั
ทุนทำวิจยั หรืองานสร้างสรรค์จากภายในสถาบันในปีการศึกษานัน้
เทียบกับจำนวนอาจารย์ประจำ โดยนับเฉพาะอาจารย์ประจำ
และนักวิจัยที่ปฏิบัติงานจริง ทั้งนี้ การนับจำนวนอาจารย์และ
นักวิจยั ทีไ่ ด้รบั ทุนทำวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ให้นบั เพียงครัง้ เดียว
แม้ว่าอาจารย์หรือนักวิจัยท่านนั้นจะได้รับทุนมากกว่า 1 ทุน
ในรอบปีการศึกษานั้น
ตัวบ่งชี้ 2.5 ร้อยละของอาจารย์ประจำที่ได้รับทุนทำวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบันต่อจำนวนอาจารย์ประจำ
คำอธิบาย ให้นบั จำนวนอาจารย์ประจำ และนักวิจยั ทีไ่ ด้รบั
ทุนทำวิจยั หรืองานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบันในปีการศึกษานัน้
เทียบกับจำนวนอาจารย์ประจำ โดยนับเฉพาะอาจารย์ประจำ
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และนักวิจัยที่ปฏิบัติงานจริง ทั้งนี้ การนับจำนวนอาจารย์ และ
นักวิจยั ทีไ่ ด้รบั ทุนทำวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ให้นบั เพียงครัง้ เดียว
แม้ว่าอาจารย์หรือนักวิจัยท่านนั้นจะได้รับทุนมากกว่า 1 ทุน
ในรอบปีการศึกษานั้น

ตัวบ่งชีเ้ ฉพาะ
ตัวบ่งชี้ 2.6 ร้อยละของบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง
(Citation) ใน Refereed Journal หรือในฐานข้อมูลระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติตอ่ อาจารย์ประจำ
คำอธิบาย ให้นบั บทความวิจยั ทีไ่ ด้รบั การอ้างอิง (Citation)
ใน Refereed Journal หรือในฐานข้อมูลระดับชาติ หรือระดับ
นานาชาติ เ ที ย บกั บ จำนวนอาจารย์ ป ระจำทั ้ ง หมด การนั บ
บทความที่ได้รับการอ้างอิงให้นับเพียงครั้งเดียว แม้ว่าบทความ
วิจยั นัน้ จะได้รบั การอ้างอิงหลายครัง้ บทความวิจยั ในฐานข้อมูล
สากลให้นบั เฉพาะทีเ่ ป็นบทความวิจยั ได้แก่ Research Article,
Letter และ Review เท่านัน้ และสามารถนับผลงานของนักวิจยั
และผลงานของอาจารย์ทล่ี าศึกษาต่อได้ดว้ ย
ตัวบ่งชี้ 2.7 จำนวนผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ได้รับ
การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาหรืออนุสิทธิบัตรในรอบ 5
ปีที่ผ่านมา
คำอธิบาย นั บ จำนวนผลงานวิ จ ั ย และงานสร้ า งสรรค์
ที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิบัตร หรือ
อนุสิทธิบัตรในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา โดยนับได้ทั้งการจดทะเบียน
ในประเทศและต่างประเทศ ทัง้ นี้ ไม่นบั การจดลิขสิทธิ์ และการนับ
การจดทะเบียนจะนับเมือ่ ได้รบั การจดทะเบียนแล้วเท่านัน้

มาตรฐานที่ 3
มาตรฐานด้านการบริการวิชาการ
การให้บริการวิชาการและวิชาชีพที่เป็นประโยชน์ เป็นที่พึ่ง
และเป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการและวิชาชีพ เสนอแนะแนวทาง
ที ่ เ หมาะสม สอดคล้ อ งเพื ่ อ เสริ ม สร้ า งความมั ่ น คง และ
ความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติ
ตลอดจนการส่ ง เสริ ม บทบาททางวิ ช าการและวิ ช าชี พ ของ
สถาบันการศึกษาในการพัฒนาสังคมเรียนรู้และสังคมความรู้
โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสาธารณะ

ตัวบ่งชีร้ ว่ ม
ตัวบ่งชี้ 3.1 ร้อยละของกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการ
และวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการพัฒนาและเสริมสร้าง
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ความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติตอ่
อาจารย์ประจำ
คำอธิบาย หมายถึง กิจกรรม หรือโครงการทีส่ ถาบันจัดขึน้
เพื่อให้บริการวิชาการแก่สังคม และชุมชน หรือเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ หรือนานาชาติ ทัง้
การให้บริการวิชาการที่มีค่าตอบแทนแและบริการวิชาการแบบ
ให้เปล่า โดยไม่นับรวมการเป็นวิทยากรที่ไม่ได้อยู่ในแผนของ
สถาบัน ทัง้ นี้ การนับจำนวนอาจารย์ประจำให้นบั เฉพาะอาจารย์
ทีป่ ฏิบตั งิ านจริงในปีการศึกษานัน้ ๆ
ตัวบ่งชี้ 3.2 ร้ อ ยละของอาจารย์ ท ี ่ เ ป็ น ที ่ ป รึ ก ษา เป็ น
กรรมการวิทยานิพนธ์ภายนอกสถาบัน เป็นกรรมการวิชาการ
และกรรมการวิชาชีพในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติต่อ
อาจารย์ประจำ
คำอธิบาย หมายถึ ง การที ่ อ าจารย์ ป ระจำของสถาบั น
ไปเป็นที่ปรึกษา กรรมการวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา
ภายนอกสถาบัน หรือเป็นกรรมการทางด้านวิชาการ/วิชาชีพ
ให้กบั หน่วยงานภายนอก หรือสถาบัน องค์การต่าง ๆ ทัง้ ภาครัฐ
และเอกชน เทียบกับจำนวนอาจารย์ประจำทุกระดับ ทัง้ นี้ ให้นบั
อาจารย์ประจำทีล่ าศึกษาต่อได้ดว้ ย โดยไม่นบั ซ้ำแม้วา่ อาจารย์
ท่านนัน้ จะเป็นกรรมการหลายตำแหน่งก็ตาม
กรรมการวิชาการ หมายถึง กรรมการร่างหลักสูตร กรรมการ
ประเมินหลักสูตร กรรมการประเมินผลงานวิชาการ หรืออยู่ใน
กองบรรณาธิการของวารสารวิชาการต่าง ๆ กรรมการการประชุม
วิชาการที่มีลักษณะการจัดเป็นประจำระดับชาติ/นานาชาติ
กรรมการประจำของหน่วยงานภาครัฐ รวมทัง้ การเป็นกรรมการ
วิทยานิพนธ์ภายนอกสถาบัน เป็นต้น
กรรมการวิชาชีพ หมายถึง การเป็นกรรมการของสมาคม
วิชาชีพต่าง ๆ ทีป่ รึกษาระดับสูงของประเทศทีไ่ ด้รบั คัดเลือก หรือ
ได้รับมอบหมายให้ร่วมเป็นคณะทำงาน หรือคณะดำเนินการ
เพือ่ พัฒนางานวิชาการหรือวิชาชีพภายนอกสถาบันทัง้ ในระดับชาติ
และระดับนานาชาติ
ตัวบ่งชีใ้ นมาตรฐานที่ 3 ยังไม่หมด QA NEWS จะนำเสนอ
ในฉบับต่อไป

สถาบันได้รบั การประเมินคุณภาพภายนอก รอบที่ 2
จาก สมศ. เมือ่ วันที่ 11 - 13 กันยายน พ.ศ. 2549
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