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องค์ประกอบท่ี 4 การวิจัย 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1  ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

เกณฑ์การประเมิน :  
 เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข  

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

1 ข้อ 
ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการด าเนินการ 
2 หรือ 3 ข้อ 

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการด าเนินการ 
4 หรือ 5 ข้อ 

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการด าเนินการ 
6 หรือ 7 ข้อ 

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการด าเนินการ 
ครบ 7 ข้อตามเกณฑ์ทั่วไป 
และครบถ้วนตามเกณฑ์
มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม 

 
ข้อ การด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 
1 มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนด้านการวิจัยของ

สถาบัน และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 
2 มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอน 
3 มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัยแก่

อาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 
4 มีการจัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
5 มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของสถาบันอย่างน้อยใน

ประเด็นต่อไปนี้  
- ห้องปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหน่วยวิจัยฯ หรือศูนย์เคร่ืองมือ หรือศูนย์ให้ค าปรึกษาและสนับสนุนการ
วิจัยฯ  

- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยฯ 
- สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยฯ เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย 

- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยฯ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสร้างสรรค์ การจัด
ให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor)  

6 มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในข้อ 4 และข้อ 5 อย่างครบถ้วน ทุกประเด็น  
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ข้อ การด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 
7 มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของสถาบัน 

เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม 
8 มีระบบและกลไกเพื่อสร้างงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์บนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือจากสภาพ

ปัญหาของสังคม เพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและสังคมและด าเนินการตามระบบที่
ก าหนด 

 

ข้อเสนอแนะจากกรรมการ 

 ควรปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย (โดยแนบเอกสารเดิมมาเพื่อใช้ในการตรวจประกัน) 
เพื่อเพิ่มจ านวนผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์บทความวิชาการ หรือ ต ารา 

ผู้รับผิดชอบ 

 ส านักวิจัยและวางแผนพัฒนา 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2  ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

เกณฑ์การประเมินท่ัวไป :  

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 
 

ข้อ การด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 

1 มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือ
การตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

2 มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ เพื่อให้เป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้ และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

3 มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้จากข้อ 2 สู่
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ข้อ การด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 

สาธารณชนและผู้เกี่ยวข้อง 
4 มีการน าผลงานงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีการรับรองการใช้

ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภายนอกหรือชุมชน 
5 มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้

ประโยชน์ และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 
 

ผู้รับผิดชอบ 

 ส านักวิจัยและวางแผนพัฒนา (โดยจะด าเนินการตามปฏิทินการด าเนินงานวิจัยดังภาคผนวกที่ 1 ) 

ข้อเสนอแนะจากกรรมการ 

 ระบบกลไกในการคัดสรรงานวิจัย ต้องลงนามโดยอธิการบดีเท่านั้น  ระบบกลไกล อาจจะหมายถึง 

คณะกรรมการ ขั้นตอนการด าเนินงาน เกณฑ์ในการพิจารณา และผู้รับผิดชอบ 

เอกสารท่ีใช้ในเกณฑ์ประเมินของตัวบ่งชี้ที่ 4.2  

 แผนภาพ และค าสั่งแต่งต้ังในการด าเนินการ กลไกในการคัดสรรงานวิจัย 
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ตัวอย่าง เอกสาร 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการบริหารงานวิจัย 

คัดเลือกงานวิจัยที่เสร็จสมบูรณ ์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ ให้กับสังคม  

คณะผู้วิจัย / ผู้วจัิย ร่วมกับ ส านักวิจัยและวางแผนพฒันา 

มอบหมายให้ด าเนินการเผยแพร ่

           1.จัดท าบอรด์ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ที่ได้งานวิจัย เพื่อเผยแพร่องความรู้ที่
ได้ให้แก่คณาจารย์และนักศึกษา ได้รับองค์ความรู ้
           2.จัดท าจดหมายข่าวหรือแผ่นพับเพื่อ เผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้งานวิจัยให้กับ
บุคคลภายนอก 

ด าเนินการพฒันา เอกสารเผยแพร่ ตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 

เอกสารเผยแพร ่

เผยแพร่ออกสู่สังคม หรือกลุ่มเป้าหมายของงานวิจัย 

สามารถสร้างองค์ความรู้ให้แก่ชุมชน โดยใช้องค์ความรู้ท่ีได้จากงานวิจัยท่ีได้รับการ

สนับสนุนจากมหาวิทยาลัยธนบรุ ี

ด าเนินการ

ให้เสรจ็

ภายใน 30 

วัน 

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก 

1.ต้องเป็นงานวิจัยที่มทีี่มาและ
ความส าคัญในการแก้ปัญหา
ของสังคมภายนอกมหาวิทยาลัย 

2.ต้องเป็นงานวิจัยที่มีกลุ่ม
ตัวอย่างภายนอกมหาวิทยาลัย 

3.เป็นงานวิจัยที่มีประโยชน์ต่อ
ชุมชนภายนอกและสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ได้จรงิ 

เกณฑ์การพิจารณาเผยแพร่ 
1.มีความถูกต้องตามหลัก
วิชาการ 

2.ใช้ภาษาที่ง่ายในการส่ือสาร
กับกลุ่มเป้าหมาย 

3.รูปแบบการน าเสนอมคีวาม
เหมาะสม เช่น มีภาพประกอบ
เนื้อหา เพื่อสร้างความเข้าใจ
เพิ่มขึ้น 
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ค าสั่งมหาวิทยาลัยธนบุรี 
ที่.../๒๕๕๕ 

เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิจัย 
....................................................................................... 

 
 เพื่อให้การบริหารงานวิจัย และการด าเนินงานเกี่ยวกับการวิจัย ของคณาจารย์มหาวิทยาลัยธนบุรี
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิจัย ดังมีรายนาม
ดังต่อไปนี้  
  
           ๑  ดร.บัญชา       เกิดมณี       อธิการบดี   ประธานกรรมการ 
 ๒ ดร.อุไรรัตน์ แย้มชุติ       รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองประธานกรรมการ 
 ๓ รศ.ดร.สมบัติ ทีฆทรัพย์      ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
 ๔ รศ.ศิริลักษณ์ สุวรรณวงศ์      ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
 ๕ ดร.นภวรรณ แย้มชุติ       รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กรรมการ 
 ๖ ดร.ฐิติพร กรัยวิเชียร      ผู้อ านวยการส านักวิจัยฯ กรรมการ 
 ๗ ดร.ปฐมพร อินทรางกูร ณ อยุธยา   คณบดี บัณฑิตวิทยาลัย กรรมการ 
 ๘ นายญานพินิจ วชิรสุรงค์       คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการ 
 ๙ ดร.พนัส อุณหบัณฑิต       คณบดี คณะบริหารธุรกิจ กรรมการ 
 ๑๐ ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข       คณบดี คณะบัญชี  กรรมการ 
 ๑๑ นางสาวนันทวัน  นาคอร่าม          คณบดี คณะวิทยาศาสตร์ฯ กรรมการ 
 ๑๒ นายพฤกษ์  จิรสัตยาภรณ์            อาจารย์ประจ า  กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๓ นางสาววีรนุช แซ่ฉิน          เจ้าหน้าที่ประจ า  ผู้ช่วยเลขานุการ 
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 ให้คณะกรรมการดังกล่าว มีหน้าดังนี้ 
๑.ก าหนดนโยบายและบริหารงานวิจัยของคณาจารย์ภายในมหาวิทยาลัย รวมถึงนโยบายการแสวงหา

แหล่งทุนและ/หรือ ความร่วมมือกับองค์กรภายนอก และนโยบายส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัย 
๒.วางแผนกลยุทธ์ด้านบริหารงานวิจัย และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ 
๓.จัดสรรเงินทุนสนับสนุนด้านการวิจัยระดับคณะ 
๔.ก ากับ ติดตาม ประเมินผล โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีด้านงานวิจัย ศึกษาปัญหา

และเสนอแนวทางแก้ไขอย่างต่อเนื่อง 
๕.พิจารณาตรวจสอบคุณภาพของข้อเสนอโครงการของคณาจารย์ที่ขอทุนสนับสนุนงานวิจัย 
๖.วางแผน ตรวจสอบ และติดตาม รายงานความก้าวหน้าของคณาจารย์ที่ได้รับทุนการวิจัย 
 ๗.ส่งเสริม สนับสนุน และก ากับติดตามการปฏิบัติตามคู่มือ จรรยาบรรณนักวิจัย 
๘.คัดสรรและวิเคราะห์องค์ความรู้รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการด าเนินการเสนอจดทะเบียน

ทรัพย์สินทางปัญญา 
๙.พัฒนาฐานข้อมูลงานวิจัย ให้สามารถเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สังคม 

 
  ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
            
                                        สั่ง  ณ  วันที่ ๑๐  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๕  
 
 
        
          (ดร.บัญชา   เกิดมณี) 
                 อธิการบดีมหาวิทยาลัยธนบุรี 
 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.3  

 ภาคผนวกท่ี 2 แหล่งทุนวิจัยภายนอก 
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เกณฑ์การประกันคุณภาพด้านงานวิจัย ของ 
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน

คุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)(สมศ.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.onesqa.or.th/
http://www.onesqa.or.th/
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ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ตัวบ่งชี้และวิธีค านวณ เกณฑ์การให้คะแนนและรายละเอียด 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์
หรือเผยแพร ่

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ  
ก าหนดร้อยละ เท่ากับ 5 คะแนน ดังนี ้
   - วิทยาศาสตร์สุขภาพ  ร้อยละ 20 
   - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ร้อยละ 20 
   - มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร้อยละ 10 

 วิธีค านวณ 
ผลรวมถ่วงน้ าหนักของงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
 
X 100 

อาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าทั้งหมด 
 นับงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ที่ถูกน ามาตีพิมพ์/เผยแพร่                  
ในรอบปีการศึกษาที่ประเมิน 

หมายเหต ุ
-ก าหนดระดับคุณภาพงานวิจัย/งานสร้างสรรค์
ที่ตีพิมพ์/เผยแพร่ (ดังรายละเอียดหน้า 9)  
- SJR (SClmago Joumal Rank) : ใช้ปีล่าสุด      
ใน subject category ที่ตีพิมพ์ 

 

ข้อเสนอแนะจากกรรมการ 

1.บทความวิจัย ต้องมีหัวข้อ ที่ใช้กระบวนการวิจัยเป็นเคร่ืองมือ ในการเขียน โดยต้องมีหัวข้อใน

การเขียนดังนี้ บทน า วัตถุประสงค์ ทบทวนวรรณกรรม ระเบียบวิธีวิจัย ผลการวิจัย อภิปรายผล 

  1.1.หลักฐานต้องประกอบด้วย 

   1.1.1.บทความวิจัยฉบับเต็ม (ได้มาจากเล่มที่ตีพิมพ์จริง) หรือ CD 

   1.1.2.ก าหนดการน าเสนอ ใช้ในกรณีที่ยังไม่ได้เล่มเอกสารฉบับเต็ม 

 2.สนบัสนุนให้มีการตีพิมพ์ในวารสารที่มีค่า impact factor 1.0 และให้เงินอุดหนุนแทนการไป

น าเสนอต่างประเทศ 

ผู้รับผิดชอบหลัก : คณาจารย์และส านักวิจัยและวางแผนพัฒนา 
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เอกสารท่ีใช้ในเกณฑ์ประเมินของตัวบ่งชี้ท่ี 5 

 บทความฉบับเต็ม และเล่ม proceeding หรือ CD ที่มีสกรีนตามรูปแบบของผู้จัดงาน 

วิธีการเข้าถึง ฐานข้อมูลวารสาร  

ก าหนดระดับคุณภาพบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ ดังนี้ 
1.มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติหรือมีการ

ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฎในฐานข้อมูล TCI (0.25 คะแนน) 
สามารถตรวจสอบ ได้จากฐานข้อมูล ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) 

http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/list%20journal.php

 

 2.มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. (0.50 คะแนน) 
สามารถตรวจสอบ http://www.onesqa.or.th/onesqa/th/download/?DownloadGroupID=5 

หรือภาคผนวกที่ 3 

 

http://www.onesqa.or.th/onesqa/th/download/?DownloadGroupID=5%20หรือ
http://www.onesqa.or.th/onesqa/th/download/?DownloadGroupID=5%20หรือ
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3.มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสารSJR 
(SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ที่ ๓ หรือ ๔ (Q3 หรือ 
Q4) ในปีล่าสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ์ หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อ
ปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. (0.75 คะแนน) 

4.มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR 
(SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) โดยวารสารน้ันถูกจัดอยู่ในควอไทล์ที่ ๑ หรือ ๒ (Q1 หรือ 
Q2) ในปีล่าสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ์ หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏ
ในฐานข้อมูลสากล ISI หรือ Scopus  (1.00 คะแนน) 

สามารถตรวจสอบ www.scimagojr.com  

 

เลือก Journal Search จะปรากฏดังภาพ จากนั้นระบุชื่อวารสารท่ีได้รับการตีพิมพ์ลงไปในช่องที่

ก าหนด จากนั้น คลิก Search 

 

http://www.scimagojr.com/
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 ตัวอย่าง environmental science and technology  

 

 การตรวจสอบระดับคะแนน แสดงว่า environmental science and technology มีระดับคะแนน ที่ 

1.00 คะแนน 
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หลักฐาน  

 

CD : ต้องใช้ตัวจริงที่ได้จากการประชุม ที่มีการสกรีน ชื่องานประชุม 

 

บทความวิจัยฉบับเต็ม ต้องได้มาจาก proceeding หรือถ้ายังไม่ได้เล่ม proceedingให้ใช้ก าหนดการน าเสนอ

เปน็หลักฐานในการตรวจประกันคุณภาพแทน 
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ก าหนดการประชุมวิชาการ 

สามารถเข้าตรวจสอบได้จาก เว็บไซต์  http://www.conferenceinthai.com/ 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 6 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ 

ตัวบ่งชี้และวิธีค านวณ เกณฑ์การให้คะแนนและรายละเอียด 

ตัวบ่งชี้ท่ี 6 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้
ประโยชน ์

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ  
ก าหนดร้อยละ 20  เท่ากับ 5 คะแนน   

 วิธีค านวณ  
ผลรวมของจ านวนงานวิจัยหรืองาน 
สร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ 

 
X 100 

อาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าทั้งหมด 
 นับ ง านวิ จั ย / ง านส ร้ างสรรค์ ที่ ถู กน าม าใช้
ประโยชน์ในรอบ  ปีการศึกษา 

หลักฐานรับรองการใช้ประโยชน์ ให้ระบุ 
ชื่องานวิจัย/งานสร้างสรรค์ ชื่อเจ้าของผลงาน ปีที่ผลงาน
แล้วเสร็จ ปีที่หน่วยงาน/องค์กรที่ เกี่ยวข้องรับรองได้
น าไปใช้ประโยชน์ ในแนวทางต่าง ๆ ดังนี้  
-ข้อมูลที่แสดงผลดีที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมจากการน า
สิ่งประดิษฐ์อันเป็นผลจากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไป
ใช้ตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
-ข้อมูลที่แสดงผลดีที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมจากการน า
นโยบาย กฎหมาย มาตรการ ที่เป็นผลมาจากงานวิจัย
นโยบายไปใช้ 

https://www.google.co.th/search?client=firefox-a&hs=ugW&rls=org.mozilla:en-US:official&q=%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%87%E0%B8%9A%E0%B9%84%E0%B8%8B%E0%B8%95%E0%B9%8C&spell=1&sa=X&ei=xHpRUtr4G4PQrQemg4DgDQ&ved=0CC8QBSgA
http://www.conferenceinthai.com/
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ตัวบ่งชี้และวิธีค านวณ เกณฑ์การให้คะแนนและรายละเอียด 
-ข้อมูลที่แสดงผลดีที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม จากการน า
ผลงานวิจัยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาที่สาธารณะ
น าไปใช้ 

ผู้รับผิดชอบหลัก : คณาจารย์ประจ าคณะต่างๆ 

ข้อเสนอแนะจากกรรมการ 

การน างานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

  1.ควรมีแบบฟอร์มเด่ียวกัน (ภาคผนวกที่ 4) 

  2.มีหลักฐานแสดงการมีตัวตนของการรับงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

   2.1.กรณีบุคคล ให้ใช้ บัตรประชาชน หรือบัตรประจ าตัวพนักงาน ระดับผู้จัดการ

ขึ้นไป 

   2.2.กรณีที่เป็นบริษัท/องค์กร ต้องมีตายางของบริษัท หรือ เลขหนังสือออกของ

หน่วยงานที่ออกหนังสือ 

  3.ในการลงในเอกสารตอบรับการน าไปใช้ประโยชน์ ให้อยู่ในช่วงที่ก าลังด าเนินการตรวจ

ประกันคุณภาพ 

  4.แยกมิติในการใช้ประโยชน์ให้ตรงกับ คู่มือในการตรวจประกันคุณภาพ และเขียนให้

ชัดเจนว่างานวิจัยสามารถน าไปใช้ประโยชน์อย่างไร โดยวัดในเชิงปริมาณและคุณภาพ เช่น สามารถลด

ปัญหาได้จ านวนเท่าไร 

 การใช้ประโยชน์ ตามคู่มือมีจ านวนทั้งสิ้น 4 ด้าน ดังนี้ 

  - การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ  เช่น ผลงานวิจัยที่น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่
สาธารณชนในเร่ืองต่างๆ ที่ท าให้คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประชาชนดีขึ้น ได้แก่ การใช้ประโยชน์ด้าน
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สาธารณสุขด้านการบริหารจัดการส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  (SME) ด้านการส่งเสริม
ประชาธิปไตยภาคประชาชน ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ด้านวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
เป็นต้น 

- การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย เช่น ใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยเชิงนโยบายในการ
น าไปประกอบเป็นข้อมูลการประกาศใช้กฎหมาย หรือก าหนดมาตรการ กฎเกณฑ์ต่างๆ โดยองค์กร หรือ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนเป็นต้น 

- การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เช่น งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปสู่การพัฒนา
สิ่งประดิษฐ์หรือผลิตภัณฑ์ซึ่งก่อให้เกิดรายได้ หรือน าไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เป็นต้น 

- การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นการสร้างคุณค่าทางจิตใจ ยกระดับ
จิตใจก่อให้เกิดสุนทรียภาพ สร้างความสุข เช่น งานศิลปะที่น าไปใช้ในโรงพยาบาล ซึ่งได้มีการศึกษาและ
การประเมินไว้ 
 เกณฑ์การพิจารณาคณะกรรมการจะให้คะแนนตามจ านวนด้านที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้  
หลักฐาน 

 

ตัวอย่างเอกสาร 

1.หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์จากหน่วยงานภายนอกของ

มหาวิทยาลัยธนบุรี (ดังภาคผนวกที่ 3) 

 2.ตัวอย่างหนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์จากหน่วยงานภายนอก 

  

 

 

 

 



17 

 

ตัวอย่างหนังสือ 

  

ต้องมีตายางของบริษัท 

พิจารณา วัน เดือน ปี ให้ตรงกับ
รอบการตรวจประกัน คือ ก่อน 
วันที่ 31 พฤษภาคม ปีที่ตรวจ
ประกันคุณภาพ 

ผู้ที่เซ็นรับ ควรเป็นระดับ ผู้จัดการ  

ถ้าออกจากหน่วยงานที่มีการออกเลข
หนังสือให้ใส่เลขหนังสือเป็นหลักฐานได้ 
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กรณีบุคคล ให้ใช้ บัตรประชาชน หรือบัตรประจ าตัวพนักงาน 

 

 

 
 

ส าเนาถูกต้อง 
.............................................................. 

นายใช้ประโยชน์  ภายนอก 
(ต าแหน่ง ..............................) 

ใช้ส าหรับรับรองการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ 

ใช้ส าหรับรับรองการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  7 ผลงานวิชาการท่ีได้รับการรับรองคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้และวิธีค านวณ เกณฑ์การให้คะแนนและรายละเอียด 

ตัวบ่งชี้ท่ี 7 ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ  
ก าหนดร้อยละ 10 เท่ากับ 5 คะแนน  

 วิธีค านวณ  
ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการ 

ที่ได้รับรองคุณภาพ 
 
X 100 

อาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าทั้งหมด 
 นับรอบเวลาเป็นปีการศึกษา 

หมายเหต ุ
- บทความวิ ช าก า ร  ที่ ตี พิ มพ์ ในว า รสา ร
ระดับชาต/ิ นานาชาต ิ
- หนังสือ/ต ารา ที่มีการประเมินผ่านตามเกณฑ์
โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่ มธร. ก าหนด 
- หนังสือ/ต าราที่ผ่ านการขอต าแหน่งทาง
วิชาการ 

 

ผู้รับผิดชอบหลัก : คณาจารย์ประจ าคณะต่างๆ 

ข้อเสนอแนะจากกรรมการ 

1.รายวิชาที่น ามาบูรณาการ การเรียนการสอน  ให้ใส่ชื่องานวิจัยไว้ใน มคอ3  รวมทั้งระบุไว้ใน

รายงานของ นักศึกษา ควรบรรจุลงในส่วนใดส่วนหน่ึงของเน้ือหา ระบุเจาะจง 

2.ใช้ผลการประเมินโดยนักศึกษา มาใช้ในการปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอนที่บูรณาการ

กระบวนการด้านงานวิจัยลงไป 

3.การแบ่งสัดส่วนควรมีหนังสือแบ่งสัดส่วน โดย ผู้ที่จะน ามาใช้ต้องมีสัดส่วนไม่น้อยกว่า ร้อยละ

50  

4.หนังสือแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาหนังสือ ต้อง เป็นรายเซ็น อธิการบดีเท่านั้น 

 

 



20 

 

หลักฐาน  

รายวิชาที่น ามาบูรณาการ การเรียนการสอน   

 

1.หลักฐานที่ใช้ต้องมี มคอ. 3 แนบ ว่าสอนในคร้ังที่เท่าไรตามที่ระบุไว้ใน มคอ. 3 (ต้องใช้

ประกอบ) 

  2.น า มคอ. 5 ผลการประเมินโดยนักศึกษา มาใช้ในการปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอน

ที่บูรณาการกระบวนการด้านงานวิจัยลงไป (ข้อเสนอแนะ) 
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ตัวอย่างหนังสือ 
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ตัวอย่างค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจผลงานวิชาการ 

 

ข้อเสนอแนะจากกรรมการ 

 1.ควรต้ังคณะกรรมการที่สามารถใช้ได้ทุกสาขา และสามารถท าเป็นแบบฟอร์มเดียวกันทั้ง

มหาวิทยาลัย 

 2.ลายเซ็น ค าสั่งแต่งต้ัง ต้องเป็น อธิการบดี เท่านั้น 

1 

2 
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ตัวอย่าง 

แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ 

ประเภทของผลงานทางวิชาการ  ผลงานวิจัย  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน
สิ่งประดิษฐ์  งานแปลวรรณกรรม  
อ่ืนๆ โปรดระบุ............................................................. 

 
 
เร่ือง  ............................................................................................................................................................ 
 
ผู้ร่วมงาน จ านวน 2  คน  มีส่วนร่วม ดังนี้ 
1.  นาย...............................  เป็นผู้ด าเนินการหลัก  สัดส่วนงาน ร้อยละ 70  หน้าท่ีความรับผิดชอบ ทบทวน

วรรณกรรม ออกแบบการประเมิน พัฒนากรอบการประเมิน เก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม วิเคราะห์เขียน
รายงาน น าเสนอรายงาน  

 
2. ดร....................................สัดส่วนงาน ร้อยละ 30  หน้าท่ีความรับผิดชอบ รวบรวมข้อมูลภาคสนามและ

วิเคราะห์เขียนรายงาน 

 

ขอรับรองว่าเป็นความจริง 

 
          1. ลงชื่อ.......................................................   2. ลงชื่อ....................................................... 
 
                          (นาย.............................. ............)     (ดร...............................................) 

 
วันที่...........เดือน...........................พ.ศ.......................            วันที่...........เดือน...........................พ.ศ.............. 


