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QA NEWS ฉบับนีน้ ำตัวบ่งชีก้ ารประเมินคุณภาพภายนอกด้านงานวิจยั และงานสร้างสรรค์มานำเสนอ 2 ตัวบ่งชี้ คือ ตัวบ่งชีท้ ่ี 5

งานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ทไ่ี ด้รบั การตีพมิ พ์หรือเผยแพร่ และตัวบ่งชีท้ ่ี 6 งานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ทน่ี ำไปใช้ประโยชน์ ดังนี้

ตัวบ่งชีท้ ่ี 5 งานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ทไ่ี ด้รบั การตีพมิ พ์หรือเผยแพร่
คำอธิบาย
การตีพิมพ์ หมายถึง การตีพิมพ์บทความจากผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ (Journal) ในระดับชาติหรือนานาชาติที่ปรากฏ
ในฐานข้อมูลทีก่ ำหนด บทความจากผลงานวิจยั ทีไ่ ด้รบั การตีพมิ พ์ทส่ี ามารถนำมานับได้มเี ฉพาะ Article หรือ Conference Paper หรือ
Review เท่านั้น รวมถึงบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือ
นานาชาติตามเงือ่ นไขทีก่ ำหนด
การเผยแพร่ หมายถึง การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ โดยการจัดนิทรรศการ (Exhibition) หรือจัดการแสดง (Performance) ซึ่ง
เป็นการนำเสนอผลงานศิลปะแขนงต่างๆ อาทิ ผลงานศิลปะ ดนตรี และการแสดงที่เป็นผลงานวิชาการ (นอกเหนือจากงานวิจัย)
สู่สาธารณะหรือกลุ่มเป้าหมาย โดยมีการจัดการนำเสนอในระดับชาติหรือนานาชาติอย่างเป็นระบบและเป็นวิธีการที่ยอมรับ
ในวงวิชาชีพ หรือได้รบั การสนับสนุนจากองค์กร สมาคมทีเ่ กีย่ วข้องและมีชอ่ื เสียงในระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการประเมินคุณค่า
ของผลงานในการเผยแพร่ เช่น
- มีคณะกรรมการผู้พิจารณากลั่นกรองคุณภาพของผลงานก่อนเผยแพร่ ซึ่งอาจประกอบด้วย ศิลปินระดับชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิ
และนักวิชาการที่เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ
- การประกวด มีรางวัลรับรองคุณภาพจากหน่วยงานทีม่ คี ณ
ุ ภาพ และเป็นทีย่ อมรับในวงวิชาการ
หลักเกณฑ์การพิจารณาคุณภาพของแหล่งเผยแพร่ ได้แก่
1. เป็นหอศิลป์ระดับสถาบันการศึกษา
2. หอศิลป์ขององค์กรหรือสมาคมจะต้องเป็นสถานทีจ่ ดั การแสดงงานศิลปะโดยเฉพาะ และมีคณะกรรมการบริหารจัดการหอศิลป์
เพือ่ ดูแลการจัดนิทรรศการทางวิชาการ
3. แหล่งเผยแพร่ระดับนานาชาติตอ้ งได้รบั การยอมรับในวงการศิลปะในระดับนานาชาติ หรือเป็นโครงการความร่วมมือทางศิลปะ
ระหว่างประเทศ
4. มีคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองคัดเลือกงานศิลปะหรือการจัดแสดงผลงาน โดยมีองค์ประกอบของคณะกรรมการที่
สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมิน ประกอบด้วย ศิลปินระดับชาติ ผูท้ รงคุณวุฒิ และนักวิชาการทีไ่ ด้รบั การยอมรับในวงวิชาการ
5. ศิลปะทีไ่ ม่ตอ้ งการแสดงทีห่ อศิลป์ จะต้องมีเอกสารโครงงาน แผนงาน และการประเมินผล โดยผลงานทีจ่ ดั แสดงต้องได้รบั
การยอมรับจากผูท้ รงคุณวุฒใิ นวงวิชาการ หรือหลักฐานทีแ่ สดงกิจกรรมการดำเนินการอย่างเป็นระบบและมีคณ
ุ ภาพของการแสดง
ทีม่ ลี กั ษณะเฉพาะ เช่น การแสดงพืน้ บ้าน ดนตรี ดุรยิ างค์ศลิ ป์ และนาฏศิลป์นอกสถานที่ เป็นต้น

วิธกี ารคำนวณ
ผลรวมถ่วงน้ำหนักของงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ทต่ี พี มิ พ์หรือเผยแพร่
จำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจยั ประจำทัง้ หมด

x 100

ให้นบั จำนวนบทความจากงานวิจยั ทีต่ พี มิ พ์ หรือผลงานสร้างสรรค์ทเ่ี ผยแพร่ของอาจารย์ประจำและนักวิจยั ประจำทัง้ หมด (นับรวม
ของผู้ลาศึกษาต่อ) ตามปีปฏิทินที่ตรงกับปีการศึกษาที่ประเมิน ในกรณีที่บทความจากผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ หรือผลงานสร้างสรรค์
ทีเ่ ผยแพร่เป็นผลงานเดิมแต่นำไปตีพมิ พ์หรือเผยแพร่มากกว่า 1 ครัง้ ให้นบั ได้เพียง 1 ผลงาน ทัง้ นีจ้ ะนับเมือ่ บทความจากผลงานวิจยั
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หรือผลงานสร้างสรรค์ได้ตพี มิ พ์หรือดำเนินการเผยแพร่ไปแล้ว หรือได้รบั ตอบรับอย่างเป็นทางการเป็นลายลักษณ์อกั ษรให้มกี ารตีพมิ พ์
หรือเผยแพร่แล้วเท่านั้น
ลักษณะของการตีพมิ พ์หรือเผยแพร่ ผลงานทีน่ ำมานับได้ และระดับคุณภาพของการตีพมิ พ์หรือเผยแพร่เช่นเดียวกับผลงานของ
ผูส้ ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททีต่ พี มิ พ์หรือเผยแพร่ในตัวบ่งชีท้ ่ี 3
นับจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจยั ประจำทัง้ หมดตามปีการศึกษา โดยนับรวมอาจารย์และนักวิจยั ประจำทัง้ ทีป่ ฏิบตั งิ านจริงและ
ลาศึกษาต่อ

เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้บญ
ั ญัตไิ ตรยางศ์เทียบ กำหนดร้อยละเท่ากับ 5 คะแนน ตามกลุม่ สาขาวิชา ดังนี้
1. กลุม่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ
ร้อยละ 20
2. กลุม่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร้อยละ 20
3. กลุม่ สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ร้อยละ 10

ตัวบ่งชีท้ ่ี 6 งานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ทน่ี ำไปใช้ประโยชน์
คำอธิบาย
งานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ทน่ี ำไปใช้ประโยชน์ หมายถึง งานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ทไ่ี ด้นำไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์
ทีร่ ะบุไว้ในโครงการ โครงการวิจยั และรายงานการวิจยั อย่างถูกต้อง สามารถนำไปสูก่ ารแก้ปญ
ั หาได้อย่างเป็นรูปธรรม มีความคิดริเริม่
สร้างสรรค์ในการประยุกต์ใช้กับกลุ่มเป้าหมาย โดยมีหลักฐานปรากฏอย่างชัดเจนถึงการนำไปใช้จนก่อให้เกิดประโยชน์ได้จริง
อย่างชัดเจนตามวัตถุประสงค์ และ/หรือได้รบั การรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
การนำไปใช้ประโยชน์ของงานสร้างสรรค์ จะต้องปรากฏชัดตามที่ระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของโครงการสร้างสรรค์ ซึ่งได้นำเสนอ
รายงานขัน้ ตอนการสร้างสรรค์ ผ่านการวิเคราะห์และสรุปผลตามผลงานอย่างเป็นระบบ สามารถนำผลงานและรายงานการดำเนินงาน
ไปใช้เป็นประโยชน์ได้จริงตามวัตถุประสงค์ และได้นำเสนอผลการนำไปใช้จากผูเ้ กีย่ วข้อง เช่น สถาบันการศึกษา สถาบันศิลปะ เป็นต้น
การนำไปใช้ประโยชน์ต้องเป็นการนำไปใช้ประโยชน์ของหน่วยงานหรือองค์กรภายนอกสถาบันอุดมศึกษา ประเภทของ
การใช้ประโยชน์จากงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ทส่ี ามารถนำไปสูก่ ารแก้ปญ
ั หาได้อย่างเป็นรูปธรรม มีดงั นี้
1. การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ เช่น ผลงานวิจยั ทีน่ ำไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สาธารณชนในเรือ่ งต่างๆ ทีท่ ำให้คณ
ุ ภาพชีวติ
และเศรษฐกิจของประชาชนดีขึ้น
2. การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย เช่น ใช้ประโยชน์จากผลงานวิจยั เชิงนโยบายในการนำไปประกอบเป็นข้อมูลการประกาศใช้
กฎหมาย หรือกำหนดมาตรการ กฎเกณฑ์ตา่ งๆ โดยองค์กร หรือหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เป็นต้น
3. การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เช่น งานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ทน่ี ำไปสูก่ ารพัฒนาสิง่ ประดิษฐ์ หรือผลิตภัณฑ์ซง่ึ ก่อให้เกิด
รายได้ หรือนำไปสูก่ ารเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิต เป็นต้น
4. การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นการสร้างคุณค่าทางจิตใจ ยกระดับจิตใจ ก่อให้เกิดสุนทรียภาพ
สร้างความสุข เช่น งานศิลปะทีน่ ำไปใช้ในโรงพยาบาล ซึง่ ได้มกี ารศึกษาและการประเมินไว้

วิธกี ารคำนวณ
ผลรวมของจำนวนงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ทน่ี ำไปใช้ประโยชน์ x 100
จำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจยั ประจำทัง้ หมด
การนับจำนวนผลงานวิจัยหรือผลงานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์ ให้นับจากวันที่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของ
อาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำ (นับรวมของผู้ลาศึกษาต่อ) มาใช้และเกิดผลอย่างชัดเจนตามปีปฏิทิน ในกรณีที่งานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์มีการนำไปใช้ประโยชน์มากกว่า 1 ครั้ง ให้นับการใช้ประโยชน์ได้เพียงครั้งเดียว ยกเว้นในกรณีที่มีการใช้ประโยชน์
ทีแ่ ตกต่างกันอย่างชัดเจนตามมิตขิ องการใช้ประโยชน์ทไ่ี ม่ซำ้ กัน
นับจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจยั ประจำทัง้ หมดตามปีการศึกษา โดยนับรวมอาจารย์และนักวิจยั ประจำทัง้ ทีป่ ฏิบตั งิ านจริงและ
ลาศึกษาต่อ
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