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QA NEWS ฉบับทีแ่ ล้วได้กล่าวถึงตัวบ่งชีก้ ารประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ตัวบ่งชีท้ ่ี 3 ผลงานของผูส้ ำเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาโททีไ่ ด้รบั การตีพมิ พ์หรือเผยแพร่ ซึง่ สมศ. กำหนดระดับคุณภาพของการตีพมิ พ์และเผยแพร่ในแหล่งตีพมิ พ์และเผยแพร่ตา่ งๆ
แตกต่างกัน ระดับคุณภาพของการตีพมิ พ์และเผยแพร่ทก่ี ำหนดนีจ้ ะใช้กบั ตัวบ่งชีท้ ่ี 4 ผลงานของผูส้ ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
ทีไ่ ด้รบั การตีพมิ พ์ และตัวบ่งชีท้ ่ี 5 งานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ทไ่ี ด้รบั การตีพมิ พ์หรือเผยแพร่ดว้ ย ดังนี้

ระดับคุณภาพของบทความวิจยั ทีต่ พ
ี มิ พ์
ค่าน้ำหนัก

ระดับคุณภาพงานวิจยั

0.125

บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติที่มี
กองบรรณาธิการจัดทำรายงานฯ หรือ คณะกรรมการจัดประชุมประกอบด้วยศาสตราจารย์ หรือผูท้ รงคุณวุฒริ ะดับ
ปริญญาเอก หรือผูท้ รงคุณวุฒทิ ม่ี ผี ลงานเป็นทีย่ อมรับในสาขาวิชานัน้ ๆ จากนอกสถาบันเจ้าภาพอย่างน้อยร้อยละ
25 และมีผปู้ ระเมินบทความทีเ่ ป็นผูเ้ ชีย่ วชาญในสาขานัน้ จากนอกสถาบันของเจ้าของบทความ

0.25

บทความจากผลงานวิจยั ทีไ่ ด้รบั การตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ระดับชาติทป่ี รากฏในฐานข้อมูล TCI หรือ
บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
ทีม่ กี องบรรณาธิการจัดทำรายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุมประกอบด้วยศาสตราจารย์ หรือผูท้ รงคุณวุฒิ
ระดับปริญญาเอก หรือผูท้ รงคุณวุฒทิ ม่ี ผี ลงานเป็นทีย่ อมรับในสาขานัน้ ๆ จากต่างประเทศอย่างน้อยร้อยละ 25 และ
มีผปู้ ระเมินบทควาทีเ่ ป็นผูเ้ ชีย่ วชาญในสาขานัน้ จากต่างประเทศ

0.50

บทความจากผลงานวิจยั ทีไ่ ด้รบั การตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ทีม่ ชี อ่ื ปรากฏอยูใ่ นบัญชีรายชือ่ วารสาร
ระดับชาติทส่ี ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเผยแพร่ใน Web site ของสำนักงานฯ

0.75

บทความจากผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล
สากลอื่นๆ ที่ยอมรับในศาสตร์นั้นนอกเหนือจากฐานข้อมูล ISI หรือบทความจากผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการ (Journal) ทีม่ ชี อ่ื ปรากฏอยูใ่ นบัญชีรายชือ่ วารสารระดับนานาชาติทส่ี ำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาเผยแพร่ใน Web site ของสำนักงาน

1.00

บทความจากผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล
สากล ISI

ระดับคุณภาพแหล่งเผยแพร่งานสร้างสรรค์
ค่าน้ำหนัก

ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์

0.125

มีการเผยแพร่โดยการจัดนิทรรศการ (Exhibition) หรือการจัดการแสดง (Performance) ระดับสถาบันหรือจังหวัด

0.25

มีการเผยแพร่โดยการจัดนิทรรศการ (Exhibition) หรือการจัดการแสดง (Performance) ระดับชาติ

0.50

มีการเผยแพร่โดยการจัดนิทรรศการ (Exhibition) หรือการจัดการแสดง (Performance) ระดับความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ
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ค่าน้ำหนัก

ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์

มีการเผยแพร่โดยการจัดนิทรรศการ (Exhibition) หรือการจัดการแสดง (Performance) ระดับภูมิภาคอาเซียน
(หมายถึงสมาคมประชาชาติเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ มี 10 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา ไทย บรูไน พม่า ฟิลปิ ปินส์
มาเลเซีย ลาว เวียดนาม สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย)
1.00
มีการเผยแพร่โดยการจัดนิทรรศการ (Exhibition) หรือการจัดการแสดง (Performance) ระดับนานาชาติ (ทัง้ ในและ
นอกประเทศ)
* แหล่งเผยแพร่และรายชือ่ วารสารทีไ่ ด้รบั รองมาตรฐานติดตามได้จากประกาศของ สมศ.

0.75

ตัวบ่งชีท้ ่ี 4 ผลงานของผูส้ ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทีไ่ ด้รบั การตีพมิ พ์
คำอธิบาย
ผลงานของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกที่ตีพิมพ์
ลักษณะของการตีพมิ พ์ และผลงานทีน่ ำมานับได้เช่นเดียวกับผลงานของผูส้ ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททีต่ พี มิ พ์ในตัวบ่งชีท้ ่ี 3

วิธกี ารคำนวณ
ผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทีต่ พี มิ พ์ของผูส้ ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
x 100
จำนวนผูส้ ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทัง้ หมด
การนับจำนวนบทความจากงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์ให้นับ
เป็นรายปีตามปีปฏิทินที่ตรงกับปีการศึกษา ซึ่งการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการกำหนดระดับคุณภาพของการตีพิมพ์เช่นเดียวกับ
ตัวบ่งชีท้ ่ี 3
การนับจำนวนผูส้ ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกนับตามปีการศึกษา

เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้บญ
ั ญัตไิ ตรยางศ์เทียบ กำหนดร้อยละ 100 เท่ากับ 5 คะแนน
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สมศ. กำหนดนิยามศัพท์ทเ่ี กีย่ วข้องกับตัวบ่งชีด้ า้ นงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ไว้ดงั นี้
งานวิจัย หมายถึง ผลงานทางวิชาการที่ได้มีการศึกษาค้นคว้าตามกระบวนการระเบียบวิธีวิจัยที่เหมาะสมกับสาขาวิชาเพื่อ
ให้เกิดเป็นองค์ความรูใ้ หม่ หรือเป็นการต่อยอดองค์ความรูเ้ ดิม
งานสร้างสรรค์ หมายถึง ผลงานทางศิลปะที่มีการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบที่เหมาะสมกับกลุ่มสาขาวิชาทางศิลปะ
ตามการจัดกลุ่มศิลปะของอาเซียน ได้แก่ ทัศนศิลป์ ศิลปะการแสดง และวรรณศิลป์ และตามการแบ่งกลุ่ม ISCED (International
Standard Classification of Education) ได้แก่ คณะวิจิตรศิลป์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ คณะมัณฑนศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะโบราณคดี คณะมนุษยศาสตร์ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยเป็นผลงานที่แสดงออกถึงแนวคิด
แนวทางการทดลอง เพือ่ ให้เกิดผลงานในมิตใิ หม่ หรือเป็นการพัฒนาจากแนวคิดการสร้างสรรค์เดิม เพือ่ เป็นต้นแบบหรือความสามารถ
ในการบุกเบิกศาสตร์ทางศิลปะ งานสร้างสรรค์ยงั ครอบคลุมไปถึงสิง่ ประดิษฐ์ และงานออกแบบตามสาขาศิลปะเฉพาะทางทีม่ คี ณ
ุ ค่า
และคุณประโยชน์เป็นทีย่ อมรับในวงวิชาชีพ
อาจารย์ประจำ หมายถึง อาจารย์ประจำทีเ่ ป็นข้าราชการ หรือพนักงานของมหาวิทยาลัย รวมทัง้ อาจารย์ทม่ี สี ญ
ั ญาจ้างกับสถาบัน
หรือสถานศึกษาทัง้ ปีการศึกษา
นักวิจัย หมายถึง นักวิจัยประจำที่เป็นข้าราชการ หรือพนักงานของมหาวิทยาลัย รวมทั้งบุคลากรที่มีตำแหน่งและหน้าที่
ความรับผิดชอบเทียบเท่าเจ้าหน้าทีว่ จิ ยั หรือนักวิจยั และมีสญ
ั ญาจ้างกับสถาบันหรือสถานศึกษาทัง้ ปีการศึกษา
การนับจำนวนอาจารย์และนักวิจัย ให้นับอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อในแต่ละ
ปีการศึกษา โดยรวบรวมสิน้ สุดปีการศึกษา โดยกรณีทม่ี รี ะยะเวลาทำงานน้อยกว่า 6 เดือน ไม่สามารถนำมานับได้ มีระยะเวลาทำงาน
6 - 9 เดือน ให้นบั เป็น 0.5 คน และกรณีมรี ะยะเวลาทำงาน 9 เดือนขึน้ ไป ให้นบั เป็น 1 คน
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