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บทที่ ๔ 
ค ำอธิบำยรำยมำตรฐำนกำรศึกษำ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์ประเมิน  

................................... 
มำตรฐำนท่ี ๒  นวตักรรมและกำรสรำ้งองค์ควำมรู ้ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มำตรฐำนที่ ๒ นวัตกรรมและกำรสรำ้งองค์ควำมรู้  ประกอบด้วย ๔ ตัวบ่งชี้ คือ 
 

ตัวบ่งชี้ 
ที ่

ชื่อตัวบ่งชี้ น้ ำหนัก เทียบเคียงกับ 
 ตัวบ่งชี้ของ 

สมศ. 
๒.๑ ระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิตนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน

สร้างสรรค์ งานวิจัย 
๒  

๒.๒ ร้อยละของจ านวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัยที่
ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่  ต่อ จ านวนครู/อาจารย์ประจ าทั้งหมด   

๒ ตัวบ่งชี้ที่ 5 

๒.๓ ร้อยละของจ านวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ ของผู้เรียนที่
น าไปใช้ประโยชน์ ต่อ จ านวนผลงานของผู้เรียนทั้งหมด   

๓ ตัวบ่งชี้ที่  3 

๒.๔ ร้อยละของจ านวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยที่มีหลักฐานชัดเจน
ถึงการน าไปใช้ประโยชน์ทางวิชาการหรือวิชาชีพ และได้รับการรับรอง

๓ ตัวบ่งชี้ที่ 6 

  นวัตกรรมและกำรสร้ำงองค์ควำมรู้  หมายถึง สถานศึกษาด าเนินการสนับสนุนด้านนวัตกรรม
วิชาชีพและงานวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพตามจุดเน้นของสถานศึกษา โดยมีการด าเนินการตามนโยบาย 
แผนงาน งบประมาณ  มีการบริหารและการจัดการเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียน ครู/อาจารย์ และ
บุคลากร ให้มีสมรรถนะในการพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และงานวิจัย ส่งเสริมและสร้างเครือข่ายกับ
หน่วยงานภายนอกสถานศึกษา เพ่ือให้ได้ผลงานประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ และผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ  
เป็นนวัตกรรมที่น าไปสู่การสร้างและพัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาที่เรืองปัญญา มีคุณธรรมและความ
เชี่ยวชาญสูง  การสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ เป็นการเปิดโลกทัศน์ใหม่และขยายพรมแดนของ
ความรู้และทรัพย์สินทางปัญญาที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในงานได้จริง มีผลเป็นการเรียนรู้ สั่งสมองค์
ความรู้ และถ่ายทอดองค์ความรู้นั้นๆ ไปสู่ผู้ อ่ืนได้ด้วยการตีพิมพ์ในวารสารคุณภาพ หรือเผยแพร่สู่
สาธารณะหรือกลุ่มเป้าหมาย ผลงานด้านนวัตกรรมวิชาชีพและงานวิจัย จึงเป็นปัจจัยส าคัญของการ
พัฒนาคุณภาพ ประสิทธิภาพ และขีดความสามารถของคนไทย สนองยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
รวมทั้งการพัฒนาประเทศสู่สังคมแห่งการเรียนรู้  สังคมความรู้ และสังคมแห่งภูมิปัญญา อันก่อให้เกิด
วัฒนธรรมการเรียนรู้และใฝ่รู้ตลอดชีวิต และวัฒนธรรมการใช้ความรู้ในการก าหนดทิศทางยุทธศาสตร์
และการพัฒนา ตลอดจนการเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันของประเทศ 
 สถานศึกษามีกระบวนการสนับสนุนให้ครู/อาจารย์ และผู้เรียน ได้สร้างนวัตกรรม โครงงาน 
สิ่งประดิษฐ์ และงานวิจัยอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ เป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่สามารถเผยแพร่/น าไปใช้
ประโยชน์และใช้งานได้จริง อันเป็นองค์ประกอบส าคัญของการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน การแก้ไข
ปัญหาในชั้นเรียน การสร้างสรรค์ภูมิปัญญาเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ให้หลากหลายทันสมัย สามารถน าไป
พัฒนาหน่วยงาน กองทัพ สังคม ประเทศชาติ และ/หรือนานาชาติ 

 

 
  
 



~ ๑๔ ~ 

การใช้ประโยชน์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ต่อ จ านวนผลงานของครู/
อาจารย์ประจ าทั้งหมด   

 รวม ๔ ตัวบ่งชี้ ๑๐  

รำยละเอียดตัวบ่งช้ีในมำตรฐำนที่ ๒ นวัตกรรมและกำรสร้ำงองค์ควำมรู้   

 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๑   ระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิตนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์งานวิจัย 
 
น้ ำหนัก  : ๒ คะแนน 

เกณฑ์กำรพิจำรณำ  : ข้อ 
(๑)  มีระบบการบริหารงานสร้าง นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ ฯ 
(๒) มีการจัดท าระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือใช้ประโยชน์ในการด าเนินงาน ฯ 
(๓)  มีแหล่งค้นคว้าด้านต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการสร้างนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ ฯ 
(๔)  มีการพัฒนา/ให้ความรู้ส่งเสริมการผลิตนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
(๕)  มีการสร้างขวัญและก าลังใจเพ่ือให้เกิดการผลิตนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ ฯ 
(๖)  มีการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างคณะครู/อาจารย์ กับหน่วยงานภายนอก 
(๗)  มีการติดตามและประเมินผลแผนงานและการด าเนินงาน 
(๘)  มีการน าผลประเมินจากข้อ (๗) ไปพัฒนาหรือปรับปรุงแผนงานและการด าเนินงาน 
 

เกณฑป์ระเมิน หมายเหตุ 
  ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

มี ๒ ข้อ มี ๓ - ๔ ข้อ มี ๕ ข้อ มี ๖ - ๗ ข้อ มีครบทุกข้อ ไมม่ีผลการด าเนนิงาน  
หรือต่ ากวา่ระดบั 

คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี  : 
 สถานศึกษามีการบริหารจัดการงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ และงานวิจัยที่มี
คุณภาพ โดยมีแนวทางการด าเนินงานที่เป็นระบบและมีกลไกส่งเสริมสนับสนุนครบถ้วน เพ่ือให้สามารถ
ด าเนินการได้ตามแผนที่ก าหนดไว้ รวมทั้งการจัดท าระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ การมีแหล่งค้นคว้า
ด้านต่าง ๆ  การพัฒนา/ให้ความรู้ การสร้างขวัญและก าลังใจ การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างคณะครู/
อาจารย์ กับหน่วยงานภายนอก การติดตามและประเมินผลแผนงานและการด าเนินงาน และการน าผล
ประเมินที่ได้ไปพัฒนาหรือปรับปรุงแผนงานและการด าเนินงาน 
 ระบบ (System) หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการก าหนดอย่างชัดเจนว่าต้องท าอะไรบ้าง 
เพ่ือให้ได้ผลออกมาตามที่ต้องการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานจะต้องปรากฏให้ทราบโดยทั่วกัน ไม่ว่าจะใน
รูปของเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือโดยวิธีการอ่ืน ๆ 
 
 



~ ๑๕ ~ 

 กลไก (Mechanism)  หมายถึง สิ่งที่ท าให้ระบบมีการขับเคลื่อนหรือด าเนินอยู่ได้ โดยมีการ
จัดสรรทรัพยากร มีการจัดองค์กร หน่วยงาน หรือกลุ่มบุคคลให้เป็นผู้ด าเนินงาน เช่น  การแต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบมาด าเนินการ ควบคุมกิจกรรมให้เป็นไปตามแผนงาน โดยมีรายงานการประชุมคณะท างาน 
รายงานผลการด าเนินการ การประเมินระบบ และสรุปผลการด าเนินงานตามระบบที่ก าหนดไว้ 
 ฐำนข้อมูล (database) หมายถึง กลุ่มของข้อมูลที่ถูกเก็บรวบรวมไว้  โดยมีความสัมพันธ์ซึ่งกัน
และกัน โดยไม่บังคับว่าข้อมูลทั้งหมดนี้จะต้องเก็บไว้ในแฟ้มข้อมูลเดียวกันหรือแยกเก็บหลายๆ 
แฟ้มข้อมูล 
 ระบบฐำนข้อมูล (database system) หมายถึง ระบบที่รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ไว้ด้วยกันอย่างมี
ระบบ มีความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลต่าง ๆ ที่ชัดเจน ในระบบฐานข้อมูลประกอบด้วยแฟ้มข้อมูลหลาย
แฟ้มที่มีข้อมูลเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน 
 สำรสนเทศ (Information) หมายถึง ข้อมูลทั้งด้านปริมาณและด้านคุณภาพ ที่ประมวล          จัด
หมวดหมู่ เปรียบเทียบ และวิเคราะห์แล้ว สามารถน ามาใช้ได้หรือน ามาประกอบการพิจารณาได้สะดวก
กว่าหรือง่ายกว่า 

นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ สมศ.ให้ความหมายว่า หมายถึง ผลงานวิชาการ หรือผลงานสร้างสรรค์ที่
มีการศึกษา ค้นคว้าจากโครงการ/โครงงานทางวิชาชีพ/ตามหลักสูตร แสดงถึงความสามารถในการ
ประยุกต์ใช้องค์ความรู้และประสบการณ์ของครู/อาจารย์ เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาทักษะและการเรียนรู้
ของผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีหลักฐานชัดเจน หรือเป็นผลงานที่แสดงความก้าวหน้าทางวิชาการ 
เสริมสร้างองค์ความรู้หรือวิธีการที่เป็นประโยชน์ต่อสาขาวิชาหรือแสดงความเป็นต้นแบบ ต้นความคิด
ของผลงาน หรือแสดงความสามารถในการบุกเบิกงานในสาขาวิชานั้น รวมทั้งสิ่งประดิษฐ์และผลงาน
ศิลปะและดนตรี หรือผลงานการคิดค้นกระบวนการฝึกซึ่งเป็นที่ยอมรับในวงวิชาชีพที่ได้รับการรับรอง 
(Certify) จากแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้ หรือเป็นที่ยอมรับในระดับกองทัพ ระดับชาติ และนานาชาติ 
ตัวอย่างเช่น การวิจัยเพ่ือฟ้ืนฟูภาพลักษณ์ของประเทศ การวิจัยเกี่ยวกับวัฒนธรรมหรือวิจัยข้าม
วัฒนธรรม (International Relations, Cross Culture) หรือการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย การประยุกต์
หรือน าศิลปะและวัฒนธรรมไปใช้ การอนุรักษ์วิถีชีวิตแบบไทย การคิดวิธีการใหม่ๆ เช่น การแสดง
ประกอบวงดุริยางค์ เป็นต้น  
 นวัตกรรม (Innovation) หมายถึง การน าความคิดใหม่ๆ  วิธีการปฏิบัติใหม่ๆ หรือสิ่งประดิษฐ์
ใหม่ๆ หรืออาจจะได้รับการปรับปรุงจากสิ่งดั้งเดิมให้ดีขึ้น เหมาะสมกับสถานการณ์ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ได้รับ
การทดลอง พิสูจน์และพัฒนาเป็นขั้นเป็นตอน เป็นระบบ จนเชื่อถือได้ว่าให้ผลที่ดีกว่าเดิม 
  สิ่งประดิษฐ์ (Invention) หมายถึง ชิ้นงาน/สิ่งประดิษฐ์ที่ผู้เรียน ครู/อาจารย์ ได้ใช้องค์ความรู้
หรือประสบการณ์ท่ีได้รับมาพัฒนา สร้างสรรค์ข้ึนตามวัตถุประสงค์ที่หลากหลาย 
 งำนสร้ำงสรรค์ หมายถึง ผลงานที่เป็นสิ่งประดิษฐ์ คิดค้น ดัดแปลง หรือผลงานอ่ืนๆ รวมทั้ง
งานวิจัย ที่มีการศึกษาค้นคว้าจากโครงการ/โครงงานทางวิชาชีพ/ตามหลักสูตร ที่แสดงถึงความสามารถ
ในการประยุกต์ใช้ประสบการณ์การเรียนรู้ การพัฒนาทักษะของผู้ส าเร็จการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม       
มีหลักฐานชัดเจน หรือ เป็นการแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี อันเป็นที่ยอมรับในระดับกองทัพ ระดับชาติ
และนานาชาติ หรืองานที่แสดงความก้าวหน้าทางวิชาการ เสริมสร้างองค์ความรู้หรือวิธีการที่เป็น
ประโยชน์ต่อสาขาวิชาหรือแสดงความเป็นต้นแบบ ต้นความคิดของผลงาน หรือแสดงความสามารถในการ
บุกเบิกงานในสาขาวิชานั้น รวมทั้งสิ่งประดิษฐ์ ผลงานดนตรี ศิลปะและผลงานออกแบบที่มีคุณค่าและ
เป็นที่ยอมรับในวงวิชาชีพ 



~ ๑๖ ~ 

 งำนวิจัย หมายถึง ผลงานทางวิชาการที่ได้มีการศึกษาค้นคว้าตามกระบวนการระเบียบวิธีวิจัยที่
เหมาะสมกับสาขาวิชาเพ่ือให้เกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ หรือเป็นการต่อยอดองค์ความรู้เดิม  หากเป็น
งำนวิจัยในชั้นเรียน  ต้องมีการศึกษาค้นคว้าตามกระบวนการระเบียบวิธีวิจัยที่เหมาะสม  เน้น
กระบวนการที่เป็นเหตุเป็นผล  โดยนับกิจกรรมที่อยู่บนพื้นฐานของกระบวนการ ต่อไปนี้                    ๑) 
มีเป้าหมาย/วัตถุประสงค์  ๒) ระบุปัญหา ๓)  มีวิธีการด าเนินการ  ๔) มีการเก็บและบันทึกข้อมูล  และ 
๕) มีการวิเคราะห์สรุปผลและแนวทางการน าความรู้ที่ได้จากการด าเนินการไปใช้ประโยชน์  
 งำนวิจัยสถำบัน หมายถึง การศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับการด าเนินงานสภาพแวดล้อม และ
กระบวนการของสถาบัน เพ่ือประโยชน์ในการจัดหาข้อมูลส าหรับสนับสนุนการวางแผน  การก าหนด
นโยบาย และการตัดสินใจเรื่องต่างๆ ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาสามารถใช้หลักการวิจัย (กระบวนการวิจัย) 
ได้แก่ ระบบการจัดการสารสนเทศ (Management Information System : MIS )และการวิเคราะห์เชิง
เปรียบเทียบ (Comparative Analysis)  การวิจัยสถาบันในความหมายเพ่ือการประกันคุณภาพ
การศึกษา หมายถึงการด าเนินงานวิจัยเชิงประเมินเกี่ยวกับองค์กร เพ่ือใช้ผลการวิจัยเชิงประเมินนั้น    
มาประกอบการตัดสินใจในการจัดท านโยบายและแผนตามพันธกิจขององค์กรนั้นต่อไป  รวมทั้งให้การ
วิจัยสถาบันเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารจัดการ 
 งำนวิจัยในชั้นเรียน หมายถึง กระบวนการแสวงหาความรู้โดยที่มีครูเป็นผู้ท าวิจัยและน าผลไปใช้
ในการปฏิบัติจริง โดยเป็นการแสวงหาวิธีการแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอนในชั้นเรียนด้วย
ตนเอง เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน  ประกอบด้วย ๑) มีเป้าหมาย/วัตถุประสงค์  ๒) ระบุปัญหา    ๓) 
มีวิธีการด าเนินการ  ๔) มีการเก็บและบันทึกข้อมูล  และ ๕) มีการวิเคราะห์สรุปผลและแนวทางการน า
ความรู้ที่ได้จากการด าเนินการไปใช้ประโยชน์  

 ผลงำนวิชำกำร หมายถึง บทความวิชาการ ต ารา หรือหนังสือ ที่ผ่านกระบวนการกลั่นกรองและ
ได้รับการรับรองคุณภาพแล้ว ได้แก่ บทความวิชาการ (Academic Paper) ต ารา (Textbook) หรือ
หนังสือ (Book) ต้องเป็นผลงานที่ผ่านกระบวนการกลั่นกรองผลงานก่อนตีพิมพ์ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 - บทควำมวิชำกำร หมายถึง เอกสารทางวิชาการที่เรียบเรียงอย่างเป็นระบบ มีข้อความรู้ ที่
สะท้อนมุมมอง แนวคิดเชิงทฤษฎีที่ได้จากประสบการณ์ การสังเคราะห์เอกสาร หรือ การวิจัย โดยจัดท าใน
รูปของบทความเพ่ือตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการที่มีคุณภาพ ซึ่งมีผู้ตรวจอ่าน 
 - ต ำรำ หมายถึง เอกสารทางวิชาการที่เรียบเรียงอย่างเป็นระบบ อาจเขียนเพ่ือตอบสนองเนื้อหา
ทั้งหมดของรายวิชาหรือเป็นส่วนหนึ่งของวิชาหรือหลักสูตรก็ได้ โดยมีการวิเคราะห์และสังเคราะห์
ความรู้ที่เก่ียวข้อง และสะท้อนให้เห็นความสามารถในการถ่ายทอดวิชาในระดับอุดมศึกษา  
 - หนังสือ หมายถึง เอกสารทางวิชาการที่เขียนขึ้นเพ่ือเผยแพร่ความรู้ ไปสู่วงวิชาการหรือผู้อ่าน
ทั่วไป โดยไม่จ าเป็นต้องเป็นไปตามข้อก าหนดของหลักสูตรหรือต้องน ามาประกอบการเรียนการสอนใน
วิชาใดวิชาหนึ่ง ทั้งนี้จะต้องเป็นเอกสารที่เรียบเรียงขึ้นอย่างมีเอกภาพ มีรากฐานทางวิชาการที่ มั่นคง
และให้ทัศนะของผู้เขียนที่สร้างเสริมปัญญาความคิด และสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการให้แก่
สาขาวิชานั้นๆ หรือสาขาวิชาที่เก่ียวเนื่อง 

ข้อมูลและเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ : 
 ๑. ระเบียบ ค าสั่ง หรือเอกสาร ที่แสดงถึงการก าหนดหน่วย/ผู้รับผิดชอบการบริหารงานสร้าง
นวัตกรรม ฯ การก าหนดหน้าที่ของผู้ รับผิดชอบ การตรวจสอบและประเมินผล มีแผนงาน                
ประกอบด้วย โครงการ/กิจกรรม (ในแต่ละโครงการ/กิจกรรมจะต้องระบุวัตถุประสงค์ ตัวบ่งชี้



~ ๑๗ ~ 

ความส าเร็จ และกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน) ห้วงเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ รวมทั้งแนวทางและ
ขั้นตอนการพิจารณาคัดเลือกผลงานไปตีพิมพ์หรือเผยแพร่ เป็นต้น) 
 ๒. ฐานข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ ฯ 
อาทิ จ านวนและรายชื่อครู/อาจารย์ประจ า และผลงานพร้อมรายละเอียดของการน าผลงานไปตีพิมพ์ 
ชื่อวารสาร ปีที่ตีพิมพ์ หรือเผยแพร่ รูปแบบการเผยแพร่ สถานที่ที่เผยแพร่ ปีที่เผยแพร่ ในแต่ละปี
การศึกษา รายละเอียดการด าเนินงานสร้างนวัตกรรม ฯ รูปภาพสิ่งประดิษฐ์ เป็นต้น 
 ๓. เอกสารที่แสดงว่าสถานศึกษามีแหล่งค้นคว้าเพ่ือสนับสนุนการสร้างนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์             
งานสร้างสรรค์ ฯ อาทิ ระบบอินเตอร์เน็ต ห้องสมุด ห้องรวมรวมผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ รวมทั้ง
แหล่งค้นคว้านอกสถานศึกษา เช่น ห้องสมุดสถานศึกษาภายนอกท่ีมีการจัดท าบันทึกร่วมกัน เป็นต้น 
 ๔. เอกสารที่แสดงว่าสถานศึกษามีการพัฒนา/ให้ความรู้ส่งเสริมการผลิตนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์            
งานสร้างสรรค์ งานวิจัย อาทิ การจัดส่งครู/อาจารย์ประจ า ไปเข้ารับการอบรม ประชุมสัมมนา ศึกษา   
ดูงาน หรือการน านักเรียนเยี่ยมชมการผลิตนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์  การให้ความรู้ด้วยการฝึกอบรม     
จัดสัมมนา การสร้างแรงจูงใจ การจัดหางบประมาณสนับสนุน รวมทั้งการยกย่องชมเชย เป็นต้น 
 ๕. เอกสารที่แสดงว่าสถานศึกษามีการยกย่อง การสร้างขวัญและก าลังใจเพ่ือให้ครู/อาจารย์
ประจ าผลิตนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ ฯ อาทิ การสร้างแรงจูงใจ การจัดหางบประมาณ
สนับสนุน การประกวด การส่งผลงานไปจัดแสดงหรือประกวดภายนอกสถานศึกษา รวมทั้งการยกย่อง
ชมเชย เป็นต้น 
 ๖. เอกสารที่แสดงว่าสถานศึกษามีการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างคณะครู/อาจารย์ กับ
หน่วยงานภายนอก อาทิ การจัดท าบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ  การร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการ
ผลิตนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ฯ ของครู/อาจารย์ประจ า หรือผู้เรียน การแลกเปลี่ยนครู/อาจารย์ประจ า
เพ่ือสร้างนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ฯ ของผู้เรียน การแลกเปลี่ยนการน านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ฯ มาใช้
ประโยชน์ การสนับสนุนครู/อาจารย์ประจ า ให้กับหน่วยงานภายนอกเพ่ือสร้างนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ฯ 
เป็นต้น 
 ๗. เอกสารที่แสดงว่าสถานศึกษามีการติดตามและประเมินผลแผนงานและการด าเนินงาน อาทิ 
บันทึก  การประชุม รายงานก้าวหน้าของแผนงาน รายงานประเมินและสรุปผลการด าเนินงานตาม
แผนงาน เป็นต้น 
 ๘. เอกสารที่แสดงว่าสถานศึกษามีการน าผลประเมิน ไปพัฒนาหรือปรับปรุงแผนงานและการ
ด าเนินงาน อย่างไร อาทิ บันทึกการประชุม การเสนองบประมาณการสร้างนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ฯ 
การจัดอบรม การศึกษา  ดูงาน การปรับปรุงแผนงานเพิ่มเติม เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๑๘ ~ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๒  ร้อยละของจ านวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ 
  หรือเผยแพร่ ต่อจ านวนครู/อาจารย์ประจ าทั้งหมด (ตัวบ่งชี้ที่ 5 ของ สมศ.) 

น้ ำหนัก  : ๒ คะแนน 
 

เกณฑป์ระเมิน หมายเหตุ 
  ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑ - ๕.๙๙ ≥ ๖  ≥ ๙ ≥ ๑๒ ≥ ๑๕ ไมม่ีผลการด าเนนิงาน  
หรือต่ ากวา่ระดบั 

คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 
 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี  : 
  จ านวนนวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์ หรืองานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของครู/อาจารย์ประจ าที่
ได้รับการเผยแพร่หรือตีพิมพ์ต่อสาธารณชนในรูปแบบต่างๆ ในระดับสถาบัน ระดับกองทัพ หรือ
ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ แสดงถึงความรู้ ความสามารถของครู/อาจารย์ ในเชิงวิชาการ/วิชาชีพที่
เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยพิจารณาเปรียบเทียบผลงานกับจ านวนครู/อาจารย์
ประจ าทั้งหมด 
 กำรตีพิมพ์ หมายถึง การตีพิมพ์บทความจากผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ (Journal) ในระดับ
สถาบัน ระดับกองทัพ ระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลที่ก าหนด รวมถึงบทความ
วิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับสถาบัน ระดับ
กองทัพ ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติตามเงื่อนไขที่ก าหนด  
 กำรเผยแพร่ หมายถึง การเผยแพร่งานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ หรือการทดลองใช้ผลงานกับกลุ่ม
คนโดยการจัดนิทรรศการ (Exhibition) หรือจัดการแสดง (Performance) ซึ่งเป็นการน าเสนอผลงาน 
หรือสิ่งประดิษฐ์ทางศิลปะ ดนตรี หรือการแสดงผลงานวิชาการ (นอกเหนือจากงานวิจัย) การทดลองใช้
ผลงานกับกลุ่มคน หรือการเผยแพร่โดยระบบสารสนเทศผ่านสื่อออนไลน์ วารสารอิเล็กทรอนิกส์        
(e-journal)  สู่สาธารณะหรือกลุ่มเป้าหมาย โดยมีการจัดการน าเสนอในระดับสถาบัน ระดับกองทัพ 
ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติอย่างเป็นระบบและเป็นวิธีการที่ยอมรับในวงวิชาชีพ หรือได้รับการ
สนับสนุนจากองค์กร สมาคมที่เกี่ยวข้องและมีชื่อเสียงในระดับชาติหรือนานาชาติ และมีกระบวนการ
ประเมินคุณค่าของผลงานในการเผยแพร่ เช่น 
 - มีคณะกรรมการผู้พิจารณากลั่นกรองคุณภาพของผลงานก่อนเผยแพร่ ซึ่งอาจประกอบด้วย 
ผู้ทรงคุณวุฒิ และนักวิชาการท่ีเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ 
 - การประกวด มีรางวัลรับรองคุณภาพจากหน่วยงานที่มีคุณภาพ และเป็นที่ยอมรับในวง
วิชาการ 
 วำรสำรวิชำกำรระดับกองทัพ ได้แก่ ๑. ข่าวทหารอากาศ (ทอ.)  ๒. นาวิกศาสตร์ (ทร.)               ๓. 
นาวิกาธิปัตย์สาร (ทร.)  ๔. วารสาร รร.นร. (ทร.)  และ ๕. ยุทธโกษ (ทบ.)   
 
 
 
 
 



~ ๑๙ ~ 

 กำรนับจ ำนวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ หรืองำนวิจัยที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ให้
นับนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของครู/อาจารย์ประจ า
ทั้งหมด ตามปีปฏิทิน (ปีเดียวกับปีการศึกษาในรายงานการประเมินตนเอง) ในกรณีที่นวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่เป็นผลงานเดิม แต่น าไปตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่มากกว่า ๑ ครั้ง ให้นับได้เพียง ๑ ผลงาน ทั้งนี้จะนับเมื่อนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
หรืองานวิจัยได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่แล้ว หรือได้รับการตอบรับอย่างเป็นทางการเป็นลายลักษณ์
อักษรให้มีการตีพิมพ์หรือเผยแพร่แล้วเท่านั้น 

วิธีค ำนวณ  :  

 ผลรวมของจ านวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
งานวิจัยของครู/อาจารย์ประจ า ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่   X  ๑๐๐ 

 จ านวนครู/อาจารย์ประจ าทั้งหมด 

ข้อมูลและเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ  : 
 ๑. จ านวนและรายชื่อครู/อาจารย์ประจ าทั้งหมด  โดยรายงานย้อนหลัง ๓ ปี 
 ๒. จ านวนและรายชื่อนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัยของครู/อาจารย์ประจ า
ทั้งหมด โดยรายงานย้อนหลัง ๓ ปี  
 ๓.  จ านวนและรายชื่อนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ บทความจากงานวิจัยที่ได้รับการ
ตีพิมพ์ จ าแนกตามระดับสถาบัน ระดับกองทัพ ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ของครู/อาจารย์ประจ า 
พร้อมชื่อเจ้าของผลงาน ปีที่ตีพิมพ์ ชื่อวารสาร โดยรายงานย้อนหลัง ๓ ปี  
 ๔.  จ านวนและรายชื่อนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ บทความจากงานวิจัยที่เผยแพร่
ระดับสถาบัน ระดับกองทัพ ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติของครู/อาจารย์ประจ า พร้อมชื่อเจ้าของ
ผลงาน  ปีที่เผยแพร่ ชื่อสถานที่ จังหวัด หรือประเทศที่เผยแพร่ และระบุรูปแบบของการเผยแพร่พร้อม
หลักฐาน โดยรายงานย้อนหลัง ๓ ปี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๒๐ ~ 

กรณีประเมินตำมเกณฑ์ของ สมศ. 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5  นวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์ หรืองานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่   
ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี  : 
 ผลงานนวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์ หรืองานวิจัยของครู/อาจารย์ที่ได้รับการเผยแพร่หรือตีพิมพ์  
ในระดับกองทัพ หรือระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ แสดงถึงความรู้ ความสามารถของครู/อาจารย์ใน
เชิงวิชาการ/วิชาชีพที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยพิจารณาเปรียบเทียบผลงาน
กับจ านวนครู/อาจารย์ทั้งหมด 

กำรตีพิมพ์ หมายถึง การตีพิมพ์บทความจากผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ (Journal) ในระดับ
กองทัพ ระดับชาติ หรือนานาชาติ ที่ปรากฏในฐานข้อมูลที่ก าหนด รวมถึงบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
(Full paper) ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับสถาบัน ระดับกองทัพ ระดับชาติ
หรือนานาชาติตามเงื่อนไขที่ก าหนด 
 กำรตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับกองทัพ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการที่ เผยแพร่ความรู้ภายในระดับกองทัพ ที่มีระบบการพิจารณาต้นฉบับจาก
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิก่อนการตีพิมพ์และเป็นที่ยอมรับโดยสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (สปท.) 
ให้เป็นวารสารระดับกองทัพ เช่น  ๑. ข่าวทหารอากาศ (ทอ.)  ๒. นาวิกาธิปัตย์สาร (ทร.) ๓. วารสาร 
รร.นร. (ทร.) ๔. นาวิกศาสตร์ (ทร.) และ ๕. ยุทธโกษ (ทบ.) รวมทั้งการเผยแพร่ในระบบสารสนเทศ 
หรือ ระบบวารสารอีเล็กทรอนิกส์ (e-journal)  ที่เป็นที่ยอมรับของกองทัพ และมีระบบการพิจารณา
จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิก่อนการการเผยแพร่  
 กำรตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับชำติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์  
ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre 
(TCI) หรือวารสารวิชาการที่ยอมรับโดยส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) หรือส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  ให้เป็นวารสารระดับชาติ และมีชื่อปรากฏในบัญชีรายชื่อที่
เผยแพร่ รวมทั้งการเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ  ของกองทัพไทย มีวารสาร
พยาบาลทหารบก  และวารสารแพทย์สารทหารอากาศ 
 กำรตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยที่ได้รับการ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล เช่น ฐานข้อมูล ISI Web of Science 
(Science Citation Index Expand, Social Sciences Citation Index, Art and Humanities 
Citation Index) หรือฐานข้อมูล Scopus หรือในฐานข้อมูลสากลอ่ืนๆ ที่ยอมรับในศาสตร์นั้นๆ หรือ
วารสาร วิชาการที่ยอมรับโดยส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) หรือส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ให้เป็นวารสารระดับนานาชาติและมีชื่อปรากฏในบัญชีรายชื่อที่
เผยแพร่ รวมทั้งการเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
 กำรตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำรระดับกองทัพหรือระดับชำติ หมายถึง         
การน าเสนอบทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการและบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์
ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับกองทัพหรือระดับชาติ ที่มีกอง
บรรณาธิการจัดท ารายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุม  ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก  หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ  นอกสถาบัน
เจ้าภาพอย่างน้อยร้อยละ ๒๕ และมีผู้ประเมินบทความที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นจากนอกสถาบัน
ของเจ้าของบทความ 



~ ๒๑ ~ 

 กำรตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำติ หมายถึง การน าเสนอ
บทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการและบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับนานาชาติ ที่มีกองบรรณาธิการจัดท ารายงาน 
หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วยศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากต่างประเทศอย่างน้อยร้อยละ ๒๕ และมีผู้
ประเมินบทความที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นจากต่างประเทศ  
 กำรเผยแพร่ หมายถึง การเผยแพร่งานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ หรือการทดลองใช้ผลงานกับกลุ่ม
คนโดยการจัดนิทรรศการ (Exhibition) หรือจัดการแสดง (Performance) ซึ่งเป็นการน าเสนอผลงาน 
หรือสิ่งประดิษฐ์ทางศิลปะ ดนตรี หรือการแสดงผลงานวิชาการ (นอกเหนือจากงานวิจัย) การทดลองใช้
ผลงานกับกลุ่มคน หรือการเผยแพร่โดยระบบสารสนเทศผ่านสื่อออนไลน์ วารสารอิเล็กทรอนิกส์       
(e-journal)  สู่สาธารณะหรือกลุ่มเป้าหมาย โดยมีการจัดการน าเสนอในระดับสถาบัน ระดับกองทัพ 
ระดับชาติ หรือนานาชาติ อย่างเป็นระบบและเป็นวิธีการที่ยอมรับในวงวิชาชีพ หรือได้รับการสนับสนุน
จากองค์กร สมาคม ที่เกี่ยวข้องและมีชื่อเสียงในระดับชาติหรือนานาชาติ และมีกระบวนการประเมิน
คุณค่าของผลงานในการเผยแพร่ เช่น 
 - มีคณะกรรมการผู้พิจารณากลั่นกรองคุณภาพของผลงานก่อนเผยแพร่ ซึ่งอาจประกอบด้วย 
ผู้ทรงคุณวุฒิ และนักวิชาการท่ีเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ 
 - การประกวด มีรางวัลรับรองคุณภาพจากหน่วยงานที่มีคุณภาพ และที่เป็นที่ยอมรับในวง
วิชาการ 
 กำรเผยแพร่ในระดับกองทัพ หรือระดับชำติ หมายถึง การน าเสนอผลงานหรือสิ่งประดิษฐ์ทาง
ศิลปะหรือดนตรี ที่เป็นผลงานวิชาการ/วิชาชีพสู่สาธารณะหรือกลุ่มเป้าหมาย โดยมีการจัดการการ
น าเสนอในระดับกองทัพ หรือระดับชาติอย่างเป็นระบบและเป็นวิธีการที่ยอมรับในวงวิชาชีพ หรือได้รับ
การสนับสนุนจากองค์กร สมาคมที่เก่ียวข้องและมีชื่อเสียงในระดับประเทศ 
 กำรเผยแพร่ระดับนำนำชำติ หมายถึง การน าเสนอผลงาน หรือสิ่งประดิษฐ์ทางศิลปะ ดนตรี     
ที่เป็นผลงานวิชาการ/วิชาชีพสู่สาธารณะหรือกลุ่มเป้าหมาย โดยมีการจัดการการน าเสนอในระดับ
นานาชาติอย่างเป็นระบบ และเป็นวิธีการที่ยอมรับในวงวิชาชีพ หรือได้รับการสนับสนุนจากองค์กร 
สมาคมท่ีเกี่ยวข้องและมีชื่อเสียงในระดับนานาชาติ 
 กำรนับจ ำนวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ หรือบทควำมจำกผลงำนวิจัยที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ หรือบทความจากผลงานวิจัย ให้นับบทความจากผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ของครู/อาจารย์ประจ าทั้งหมด (นับรวมของผู้ลาศึกษาต่อ) ตามปีปฏิทิน (ปีเดียวกับปีการศึกษาใน
รายงานการประเมินตนเอง) ในกรณีที่บทความจากผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์หรือผลงานนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ ที่เผยแพร่เป็นผลงานเดิมแต่น าไปตีพิมพ์หรือเผยแพร่มากกว่า ๑ ครั้ง ให้นับได้เพียง         ๑ 
ผลงาน ทั้งนี้จะนับเมื่อผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ได้เผยแพร่ หรือ บทความจากผลงานวิจัยได้ตีพิมพ์
แล้ว หรือได้รับตอบรับอย่างเป็นทางการเป็นลายลักษณ์อักษรให้มีการเผยแพร่หรือตีพิมพ์แล้วเท่านั้น 
 
 
 
 

 

 

เกณฑ์กำรประเมิน  : 



~ ๒๒ ~ 

 ระดับคุณภาพ งานวิจัยที่ตีพิมพ์ ก าหนดดังนี้   
 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย 
๐.๕๐ บทความจากนวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์ หรืองานวิจัย ตีพิมพ์ในวารสารของ

สถาบัน ๐.๗๕ บทความจากนวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์ หรืองานวิจัย ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 
(Journal) คุณภาพ  ระดับกองทัพ ระดับจังหวัด หรือ ภูมิภาค 

๑.๐๐ บทความจากนวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์ หรืองานวิจัย ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 
(Journal) คุณภาพ ระดับชาติ หรือนานาชาติ 

 

 ระดับคุณภาพนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์ ที่เผยแพร่ ก าหนดดังนี้   
 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพการเผยแพร่ 
๐.๕๐ มีการเผยแพร่โดยจัดนิทรรศการ (exhibition) จัดการแสดง (performance)     

การทดลองใช้ หรือการเผยแพร่โดยระบบสารสนเทศผ่านสื่อออนไลน์ (Internet) 
ที่มีระบบการกลั่นกรองที่มีคุณภาพ ระดับสถาบันการศึกษา   

๐.๗๕ มีการเผยแพร่โดยจัดนิทรรศการ (exhibition) จัดการแสดง (performance)    
การทดลองใช้ หรือการเผยแพร่โดยระบบสารสนเทศผ่านสื่อออนไลน์(Internet) ที่
มีระบบการกลั่นกรองที่มีคุณภาพ ระดับกองทัพ  ระดับจังหวัด หรือ ระดับภูมิภาค 

๑.๐๐ มีการเผยแพร่โดยนิทรรศการ (exhibition) จัดการแสดง (performance)        
การทดลองใช้ หรือการเผยแพร่โดยระบบสารสนเทศผ่านสื่อออนไลน์ (Internet) 
ที่มีระบบการกลั่นกรองที่มีคุณภาพ ระดับชาติ หรือ นานาชาติ 

วิธีค ำนวณ : 

ผลรวมของจ านวนนวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์ หรืองานวิจัยที่ถ่วงน้ าหนัก
แล้ว      X  ๑๐๐ 

 จ านวนครู/อาจารย์ประจ าทั้งหมด 

เกณฑ์กำรให้คะแนน : 
 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ  ก าหนดร้อยละ  ๑๕  เท่ากับ ๕ คะแนน 
ข้อมูลและเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ : 
 ๑.  จ านวนและรายชื่อบทความจากงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ระดับสถาบัน ระดับกองทัพ 
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติของครู/อาจารย์ตามปีปฏิทิน โดยนับรวมผลงานของครู/อาจารย์ทั้งที่
ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ พร้อมชื่อเจ้าของบทความ ปีที่ตีพิมพ์ ชื่อวารสาร ค่าน้ าหนักของบทความ
วิจัยแต่ละชิ้น โดยรายงานย้อนหลัง ๓ ปี 
 ๒.  จ านวนและรายชื่อนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์ ที่เผยแพร่ระดับสถาบัน ระดับกองทัพ ระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติของครู/อาจารย์ ตามปีปฏิทิน โดยนับรวมผลงานของครู/อาจารย์ทั้งที่ปฏิบัติงาน
จริงและลาศึกษาต่อ พร้อมชื่อเจ้าของผลงาน ปีที่เผยแพร่ ชื่อสถานที่ จังหวัด หรือประเทศที่เผยแพร่  
และระบุรูปแบบของการเผยแพร่พร้อมหลักฐาน ค่าน้ าหนักของผลงาน โดยรายงานย้อนหลัง ๓ ปี จนถึง
ปีปฏิทินที่ตรงกับปีการศึกษาท่ีประเมิน 
 



~ ๒๓ ~ 

ตัวบ่งช้ีที่ ๒.๓   ร้อยละของจ านวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ ของผู้เรียนที่น าไปใช้ 
    ประโยชน์ ต่อจ านวนผลงานของผู้เรียนทั้งหมด (ตัวบ่งชี้ที่ 3 ของ สมศ.) 

น้ ำหนัก  : ๓ คะแนน 
 

เกณฑป์ระเมิน หมายเหตุ 
  ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑ - ๕.๙๙ ≥ ๖  ≥ ๙ ≥ ๑๒ ≥ ๑๕ ไมม่ีผลการด าเนนิงาน  
หรือต่ ากวา่ระดบั 

คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 
 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี  : 
 จ านวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ของผู้เรียน ที่มีการน าไปใช้ประโยชน์ในทางวิชาการ
หรือวิชาชีพทั้งในระดับกองทัพ ระดับชาติ หรือนานาชาติ สะท้อนถึงคุณภาพของผู้เรียนในการเป็นผู้น า
ทางความคิดเชิงสร้างสรรค์ การน าเสนอผลงานและภูมิปัญญา โดยเปรียบเทียบจ านวนนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์ของผู้เรียนที่น าไปใช้ประโยชน์กับจ านวนผลงานของผู้เรียนทั้งหมดใน       ปี
การศึกษานั้น 
 งำนสร้ำงสรรค์ หมายถึง ผลงานที่เป็นสิ่งประดิษฐ์ คิดค้น ดัดแปลง หรือผลงานอ่ืนๆ รวมทั้ง
งานวิจัยผู้เรียน ที่มีการศึกษาค้นคว้าจากโครงการ/โครงงานทางวิชาชีพ/ตามหลักสูตร ที่แสดงถึง
ความสามารถในการประยุกต์ใช้ประสบการณ์การเรียนรู้ การพัฒนาทักษะของผู้ส าเร็จการศึกษาอย่าง
เป็นรูปธรรม มีหลักฐานชัดเจน หรือ เป็นการแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี อันเป็นที่ยอมรับในระดับ
กองทัพ ระดับชาติและนานาชาติ หรืองานที่แสดงความก้าวหน้าทางวิชาการ เสริมสร้างองค์ความรู้หรือ
วิธีการที่เป็นประโยชน์ต่อสาขาวิชาหรือแสดงความเป็นต้นแบบ ต้นความคิดของผลงาน หรือแสดง
ความสามารถในการบุกเบิกงานในสาขาวิชานั้น รวมทั้งสิ่งประดิษฐ์ ผลงานดนตรี ศิลปะและผลงาน
ออกแบบที่มีคุณค่าและเป็นที่ยอมรับในวงวิชาชีพ 
 งำนสร้ำงสรรค์ที่น ำไปใช้ประโยชน์ หมายถึง การน าผลงานสร้างสรรค์ของผู้เรียน ที่มีการน าไปใช้
ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในโครงการ/โครงงานทางวิชาชีพ สามารถน าไปสู่การแก้ปัญหาได้
อย่างเป็นรูปธรรม  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการประยุกต์ใช้กับกลุ่มเป้าหมาย มีการน าไปใช้
ประโยชน์แก่สาธารณชน น าไปสู่การพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพสิ่งประดิษฐ์ คิดค้น ดัดแปลง หรือ
ผลงานอ่ืนๆ ในกองทัพ หรือ ในชุมชน โดยมีหลักฐานปรากฏอย่างชัดเจนถึงการน าไปใช้จนก่อให้เกิด
ประโยชน์ได้จริง ตามวัตถุประสงค์ และได้การรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงาน/สถาบันที่เกี่ยวข้อง
และ/หรือมีชื่อเสียงระดับกองทัพ ระดับชาติหรือนานาชาติ 
 งานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ สามารถเทียบเคียงกับผลงานการคิดค้นวิธีการฝึกให้รอดชีวิต
ในป่า หรือการฝึกภาคสนามที่มีการสะท้อนเทคนิคการปฏิบัติ   โดยมีการจัดท าเป็นเอกสารอย่างเป็น
ระบบ  มีกระบวนการกลั่นกรองและสามารถน าไปใช้ประโยชน์เป็นส่วนหนึ่งของการฝึก  หรือมีการ
เผยแพร่เป็นบทเรียนให้กับรุ่นต่อไป   
 
 
 
 หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรรับรองกำรน ำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ หรืองำนวิจัย
ไปใช้ประโยชน์ หมายถึง หน่วยงานหรือองค์กรระดับกองทัพ ระดับชาติ หรือนานาชาติ ภายนอก



~ ๒๔ ~ 

สถานศึกษาที่มีการน านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของสถานศึกษา ไปใช้
ก่อให้เกิดประโยชน์ โดยมีการรับรองเป็นเอกสารหลักฐานที่ชัดเจน พร้อมทั้งระบุผลของการน านวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรอืงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 หน่วยงำนหรือองค์กรระดับกองทัพ ระดับชำติ หรือนำนำชำติ หมายถึง หน่วยงานราชการ
ระดับกรมหรือเทียบเท่าขึ้นไป หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค์การมหาชน หรือองค์กรกลางระดับกองทัพ 
ระดับชาติหรือนานาชาติ ทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่ง ยศ.ทร.จะด าเนินการเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการ
รับรองการน านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของสถานศึกษา ไปใช้ก่อให้เกิด
ประโยชน์ 
 กำรนับจ ำนวนผลงำนสร้ำงสรรค์ของผู้เรียนที่น ำไปใช้ประโยชน์ ให้นับผลงานของผู้ เรียน
ทั้งหมด ในปีการศึกษานั้น ทุกชั้นปี ทั้งนี้ จะนบัเมื่อผลงานสร้างสรรค์ ได้รับการตอบรับอย่างเป็นทางการ
เป็นลายลักษณ์อักษรว่ามีการน าไปใช้ประโยชน์แล้วเท่านั้น ในกรณีที่ผลงานสร้างสรรค์เป็นผลงานเดิม
แต่น าไปใช้ประโยชน์มากกว่า ๑ ครั้ง ให้นับเป็นการใช้ประโยชน์เพียงครั้งเดียว ยกเว้นในกรณีที่มีการใช้
ประโยชน์ที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนตามมิติของการใช้ประโยชน์ที่ไม่ซ้ ากัน 

วิธีค ำนวณ  : 

      
ผลรวมจ านวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ของผู้เรียน  

ที่น าไปใช้ประโยชน์  X  ๑๐๐ 
 จ านวนผลงานของผู้เรียนทั้งหมด 

ข้อมูลและเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ : 
 ๑. จ านวนและรายชื่อผู้เรียนในปีการศึกษาทั้งหมด ทุกชั้นปี  โดยใช้ข้อมูลย้อนหลัง ๓ ปี  
 ๒. จ านวนและรายชื่อผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงานสร้างสรรค์ของผู้เรียนทั้งหมด โดย
ใช้ข้อมูลย้อนหลัง ๓ ปี  
 ๓. จ านวนและรายชื่อผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงานสร้างสรรค์ของผู้เรียนที่น าไปใช้
ประโยชน์  
 ๔. รายชื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่น าผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงานสร้างสรรค์ของ
ผู้เรียนที่น าไปใช้ประโยชน์ โดยระบุประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการใช้นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ผลงาน
สร้างสรรคข์องผู้เรียน โดยใช้ข้อมูลย้อนหลัง ๓ ปี 
 ๕. เอกสารรับรองการน านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงานสร้างสรรค์ของผู้เรียนไปใช้ประโยชน์  
 
 
 
 
 
 
กรณีประเมินตำมเกณฑ์ของ สมศ. 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3  ผลงานสร้างสรรค์ของผู้ส าเร็จการศึกษาที่น าไปใช้ประโยชน์ 



~ ๒๕ ~ 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี : 
 ผลงานสร้างสรรค์ของผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีการน าไปใช้ประโยชน์สะท้อนถึงคุณภาพของผู้ส าเร็จ
การศึกษา  ในการเป็นผู้น าทางความคิดเชิงสร้างสรรค์ การน าเสนอผลงานและภูมิปัญญา โดย
เปรียบเทียบจ านวนผลงานสร้างสรรค์ของผู้ส าเร็จการศึกษาที่น าไปใช้ประโยชน์กับจ านวนผู้ส าเร็จ
การศึกษาท้ังหมดในปีการศึกษานั้น 
 งำนสร้ำงสรรค์ หมายถึง ผลงานที่เป็นสิ่งประดิษฐ์ คิดค้น ดัดแปลง หรือผลงานอ่ืนๆ รวมทั้ง
งานวิจัยที่มีการศึกษาค้นคว้าจากโครงการ/โครงงานทางวิชาชีพ/ตามหลักสูตร ที่แสดงถึงความสามารถ
ในการประยุกต์ใช้ประสบการณ์การเรียนรู้ การพัฒนาทักษะของผู้ ส าเร็จการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม    
มีหลักฐานชัดเจน หรือ เป็นการแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี อันเป็นที่ยอมรับในระดับกองทัพ ระดับชาติ
และนานาชาติ หรืองานที่แสดงความก้าวหน้าทางวิชาการ เสริมสร้างองค์ความรู้หรือวิธีการที่เป็น
ประโยชน์ต่อสาขาวิชาหรือแสดงความเป็นต้นแบบ ต้นความคิดของผลงาน หรือแสดงความสามารถใน
การบุกเบิกงานในสาขาวิชานั้น รวมทั้งสิ่งประดิษฐ์ ผลงานดนตรี ศิลปะและผลงานออกแบบที่มีคุณค่า
และเป็นที่ยอมรับในวงวิชาชีพ 
 งำนสร้ำงสรรค์ที่น ำไปใช้ประโยชน์ หมายถึง การน าผลงานสร้างสรรค์ของผู้ส าเร็จการศึกษาที่มี
การน าไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในโครงการ/โครงงานทางวิชาชีพ สามารถน าไปสู่การ
แก้ปัญหา ได้อย่างเป็นรูปธรรม  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการประยุกต์ใช้กับกลุ่มเป้าหมาย มีการ
น าไปใช้ประโยชน์แก่สาธารณชน น าไปสู่การพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพสิ่งประดิษฐ์ คิดค้น ดัดแปลง 
หรือผลงานอ่ืนๆ ในกองทัพหรือในชุมชน โดยมีหลักฐานปรากฏอย่างชัดเจนถึงการน าไปใช้จนก่อให้เกิด
ประโยชน์ได้จริง ตามวัตถุประสงค์ และได้การรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงาน/สถาบันที่เกี่ยวข้อง
และ/หรือมีชื่อเสียงระดับกองทัพ ระดับชาติหรือนานาชาติ 
 งานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ สามารถเทียบเคียงกับผลงานการคิดค้นวิธีการฝึกให้รอดชีวิต
ในป่า หรือการฝึกภาคสนามที่มีการสะท้อนเทคนิคการปฏิบัติ โดยมีการจัดท าเป็นเอกสารอย่างเป็น
ระบบ มีกระบวนการกลั่นกรอง และสามารถน าไปใช้ประโยชน์เป็นส่วนหนึ่งของการฝึก หรือมีการ
เผยแพร่เป็นบทเรียนให้กับรุ่นต่อไป  
 หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรรับรองกำรน ำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ หรืองำนวิจัย
ไปใช้ประโยชน์ หมายถึง หน่วยงานหรือองค์กรระดับกองทัพ ระดับชาติ  หรือนานาชาติภายนอก
สถานศึกษาที่มีการน านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของสถานศึกษา ไปใช้
ก่อให้เกิดประโยชน์ โดยมีการรับรองเป็นเอกสารหลักฐานที่ชัดเจน พร้อมทั้งระบุผลของการน านวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 หน่วยงำนหรือองค์กรระดับกองทัพ ระดับชำติ หรือนำนำชำติ หมายถึง หน่วยงานราชการ
ระดับกรมหรือเทียบเท่าขึ้นไป หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค์การมหาชน หรือองค์กรกลางระดับกองทัพ 
ระดับชาติหรือนานาชาติ ทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่ง ยศ.ทร.จะด าเนินการเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการ
รับรองการน านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของสถานศึกษา ไปใช้ก่อให้เกิด
ประโยชน์ 
 
 กำรนับจ ำนวนผลงำนสร้ำงสรรค์ที่น ำไปใช้ประโยชน์  ให้นับเฉพาะผลงานที่เป็นของผู้ส าเร็จ
การศึกษาในปีการศึกษานั้น โดยสามารถนับรวมผลงานสร้างสรรค์ของผู้ส าเร็จการศึกษาตั้งแต่ปีแรกของ
การศึกษาได้ ทั้งนี้ จะนับเมื่อผลงานสร้างสรรค์ ได้รับการตอบรับอย่างเป็นทางการเป็นลายลักษณ์อักษร



~ ๒๖ ~ 

ว่ามีการน าไปใช้ประโยชน์แล้วเท่านั้น ในกรณีที่ผลงานเป็นนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ การคิดค้น ดัดแปลงที่
เป็นผลงานเดิมแต่น าไปใช้ประโยชน์มากกว่า ๑ ครั้ง ให้นับเป็นการใช้ประโยชน์เพียงครั้งเดียว ยกเว้นใน
กรณีท่ีมีการใช้ประโยชน์ที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนตามมิติของการใช้ประโยชน์ที่ไม่ซ้ ากัน    

วิธีค ำนวณ : 
 

 
 

จ านวนผลงานสร้างสรรค์ของผู้ส าเร็จการศึกษาที่น าไปใช้ประโยชน์ 
 X  ๑๐๐ 

 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด 

เกณฑ์กำรให้คะแนน : 
 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดผลงานที่น าไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ ๑๕  เท่ากับ ๕ คะแนน 

ข้อมูลและเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ : 
 ๑. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งภาคปกติและภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาราชการในปี
การศึกษาทั้งหมดทุกระดับ (ปวช. ปวส. และประกาศนียบัตรของเหล่าทัพ) 
 ๒. จ านวนและรายชื่อ ผลงานสร้างสรรค์ของผู้ส าเร็จการศึกษาท้ังหมด 
 ๓. จ านวนและรายชื่อ ผลงานสร้างสรรค์ของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีน าไปใช้ประโยชน์ 
 ๔. รายชื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่น าผลงานสร้างสรรค์ของผู้ส าเร็จการศึกษาที่น าไปใช้ประโยชน์ 
โดยระบุประโยชน์ที่เกิดข้ึนจากการใช้ผลงานสร้างสรรค์ 

 หมำยเหตุ หากบริบทของสถานศึกษาใด ไม่เอ้ือให้ผู้ส าเร็จการศึกษามีผลงานสร้างสรรค์ สามารถ
ด าเนินการได้ดังนี้  ๑) เสนอสิ่งที่เทียบเคียงแทนผลงานสร้างสรรค์  ๒) น าคะแนนในตัวบ่งชี้นี้ไปเฉลี่ยใน
ตัวบ่งชี้ด้านคุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษา (๑ - ๔) ตัวบ่งชี้ละไม่เกิน ๒ คะแนน   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวบ่งช้ีที่ ๒.๔  ร้อยละของจ านวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยที่มีหลักฐานชัดเจนถึงการน าไปใช้ 
  ประโยชน์ทางวิชาการหรือวิชาชีพ และได้รับการรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงาน 
  ที่เก่ียวข้อง ต่อจ านวนผลงานของครู/อาจารย์ประจ าทั้งหมด (ตัวบ่งชี้ที่ 6 ของ สมศ.)                 



~ ๒๗ ~ 

 
น้ ำหนัก  : ๓ คะแนน 
 

เกณฑป์ระเมิน หมายเหตุ 
  ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑ - ๕.๙๙ ≥ ๖  ≥ ๙ ≥ ๑๒ ≥ ๑๕ ไมม่ีผลการด าเนนิงาน  
หรือต่ ากวา่ระดบั 

คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 
 

ค ำอธิบำยตัวบ่งชี ้:   
 จ านวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัยของครู/อาจารย์ประจ าที่น าไปใช้ประโยชน์
ทางวิชาการหรือวิชาชีพ ทั้งในระดับกองทัพ ระดับชาติ หรือนานาชาติ แสดงถึงความคิดเชิงสร้างสรรค์ 
และศักยภาพของครู/อาจารย์ประจ า ในเชิงวิชาการ/วิชาชีพและงานวิจัยที่เป็นประโยชน์  และเป็นผู้น า
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยเปรียบเทียบผลงานกับจ านวนครู/อาจารย์ประจ าทั้งหมด 
 นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ หรืองำนวิจัยที่น ำไปใช้ประโยชน์ หมายถึง นวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของครู/อาจารย์ประจ า ที่ได้น าไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์
ที่ระบุไว้ในโครงการโครงงานวิชาการหรือวิชาชีพ โครงการวิจัยและรายงานการวิจัยอย่างถูกต้อง 
สามารถน าไปสู่การแก้ปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการประยุกต์ใช้กับ
กลุ่มเป้าหมาย โดยมีหลักฐานปรากฏอย่างชัดเจนถึงการน าไปใช้จนก่อให้เกิดประโยชน์ได้จริงอย่าง
ชัดเจนตามวัตถุประสงค์ และ/หรือ ได้การรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 ประเภทของกำรใช้ประโยชน์ หมายถึง นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ระบุ
รายละเอียดการน าไปใช้ประโยชน์  ตามแนวทางดังต่อไปนี้  

- ข้อมูลที่แสดงผลดีที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมจากการน านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ อันเป็นผลจาก
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของงาน  

- ข้อมูลที่แสดงผลดีที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมจากการน านโยบาย/กฎหมาย/มาตรการ ที่เป็น
ผลมาจากงานวิจัยนโยบายไปใช้ 

- ข้อมูลที่แสดงผลดีที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม จากการน าผลงานวิจัยที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือการ
พัฒนาสาธารณะไปใช้ 

- การใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ เช่น การใช้ประโยชน์ในการให้บริการวิชาการ (สอน/บรรยาย/ 
ฝึกอบรม) เช่น เป็นสื่อการเรียนการสอน การใช้ประโยชน์ในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน 
การเขียนต ารา แบบเรียน การใช้ประโยชน์ในด้านการให้บริการ หรือ เป็นงานวิจัยเพ่ือต่อยอด
โครงการวิจัย เป็นต้น 
 งำนศิลปะที่มีประโยชน์ทำงอ้อม คือ เป็นการสร้างคุณค่าทางจิตใจ ยกระดับจิตใจ ก่อให้เกิด
สุนทรียภาพ สร้างความสุข เช่น งานศิลปะท่ีน าไปใช้ในโรงพยาบาล ซึ่งได้มีการศึกษาและการประเมินไว้ 
 หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรรับรองกำรน ำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ หรืองำนวิจัย
ไปใช้ประโยชน์ หมายถึง หน่วยงานหรือองค์กรระดับกองทัพ ระดับชาติ  หรือนานาชาติภายนอก
สถานศึกษาที่มีการน านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของสถานศึกษา ไปใช้
ก่อให้เกิดประโยชน์ โดยมีการรับรองเป็นเอกสารหลักฐานที่ชัดเจน พร้อมทั้งระบุผลของการน านวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 



~ ๒๘ ~ 

 หน่วยงำนหรือองค์กรระดับกองทัพ ระดับชำติ หรือนำนำชำติ หมายถึง หน่วยงานราชการ
ระดับกรมหรือเทียบเท่ำขึ้นไป หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค์การมหาชน หรือองค์กรกลางระดับกองทัพ 
ระดับชาติหรือนานาชาติ ทั้งภาครัฐและเอกชน  ซึ่ง ยศ.ทร.จะด าเนินการเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการ
รับรองการน านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของสถานศึกษา ไปใช้ก่อให้เกิด
ประโยชน์ 
 กำรนับจ ำนวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ หรืองำนวิจัยท่ีน ำไปใช้ประโยชน์  ให้นับ
จากวันที่น าผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของครู/อาจารย์ประจ า ไปใช้
และเกิดผลอย่างชัดเจนตามปีปฏิทิน  ในกรณีท่ีนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย เป็น
ผลงานเดิมแต่น าไปใช้ประโยชน์มากกว่า ๑ ครั้ง ให้นับเป็นเพียง ๑ ผลงาน ยกเว้นในกรณีที่มีการใช้
ประโยชน์ที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนตามมิติการใช้ประโยชน์ที่ไม่ซ้ ากัน ทั้งนี้จะนับนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยเมื่อได้รับการตอบรับอย่างเป็นทางการเป็นลายลักษณ์อักษรว่ามีการน าไปใช้
ประโยชน์แล้วเท่านั้น    

วิธีค ำนวณ  : 
 

      

ผลรวมจ านวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์  
งานวิจัยของครู/อาจารย์ประจ า ที่น าไปใช้ประโยชน์ X  ๑๐๐ 

 จ านวนผลงานของครู/อาจารย์ประจ าทั้งหมด 

ข้อมูลและเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ : 
 ๑. จ านวนและรายชื่อครู/อาจารย์ประจ าทั้งหมด โดยใช้ข้อมูลย้อนหลัง ๓ ปี  
 ๒. จ านวนและรายชื่อนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัยที่น ามาใช้ให้เกิดประโยชน์
ในระดับสถาบัน ระดับกองทัพ ระดับชาติหรือระดับนานาชาติของครู/อาจารย์ประจ า ซึ่งเป็นผลงาน      ที่
เสร็จสิ้นในปีใดปีหนึ่ง ในรอบ ๓ ปี พร้อมชื่อเจ้าของผลงาน ปีที่งานวิจัยหรือนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์   งาน
สร้างสรรคด์ าเนินการเสร็จ ปีที่น าไปใช้ประโยชน์  โดยใช้ข้อมูลย้อนหลัง ๓ ปี  
 ๓. เอกสารรับรองและรายชื่อหน่วยงานที่น าไปใช้ประโยชน์ โดยมีหลักฐานการรับรองการใช้
ประโยชน์จากหน่วยงานหรือองค์กรระดับกองทัพ ระดับชาติและนานาชาติที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ข้อมูล
ย้อนหลัง ๓ ปี โดยให้แสดงข้อมูลที่ระบุรายละเอียดการใช้ประโยชน์ที่ชัดเจน  ตามแนวทางดังต่อไปนี้ 
 - ข้อมูลที่แสดงผลดีที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมจากการน านวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์ อันเป็น
ผลจากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของงาน  
 - ข้อมูลที่แสดงผลดีที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมจากการน านโยบาย/กฎหมาย /มาตรการ   
ที่เป็นผลมาจากงานวิจัยนโยบายไปใช้ 
 - ข้อมูลที่แสดงผลดีที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม จากการน าผลงานวิจัยที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
การพัฒนาสาธารณะไปใช้ 
 
 
กรณีประเมินตำมเกณฑ์ของ สมศ. 
ตัวบ่งชี้ท่ี  6 นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์ทางวิชาการหรือวิชาชีพ 
ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี  : 



~ ๒๙ ~ 

 ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยของครู/อาจารย์ที่น าไปใช้ประโยชน์ทางวิชาการหรือ
วิชาชีพแสดงถึงความคิดเชิงสร้างสรรค์ และศักยภาพของครู/อาจารย์ในเชิงวิชาการ/วิชาชีพและงานวิจัย
ที่เป็นประโยชน์และเป็นผู้น าในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยเปรียบเทียบผลงานกับจ านวนสาขา
วิชาชีพทั้งหมด 
  นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ หรืองำนวิจัยที่น ำไปใช้ประโยชน์ หมายถึง นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ หรือ 
งานวิจัยของครู/อาจารย์ ที่ได้น าไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในโครงการโครงงานวิชาการ
หรือวิชาชีพ โครงการวิจัยและรายงานการวิจัยอย่างถูกต้อง สามารถน าไปสู่การแก้ปัญหาได้อย่างเป็น
รูปธรรม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการประยุกต์ใช้กับกลุ่มเป้าหมาย โดยมีหลักฐานปรากฏอย่าง
ชัดเจนถึงการน าไปใช้จนก่อให้เกิดประโยชน์ได้จริงอย่างชัดเจนตามวัตถุประสงค์ และ /หรือ ได้การ
รับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 ประเภทของกำรใช้ประโยชน์ หมายถึง นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่
สามารถน าไปสู่การแก้ปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม มีดังนี้  
      ๑. การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ เช่น ผลงานที่น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สาธารณชนใน
เรื่องต่างๆที่ท าให้คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประชาชนดีขึ้น ได้แก่ การใช้ประโยชน์ด้านสาธารณสุข 
ด้านการบริหารจัดการส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย
ภาคประชาชน ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ด้านวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น   
     ๒. การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย เช่น ใช้ประโยชน์จากผลงานเชิงนโยบายในการน าไปประกอบ
เป็นข้อมูลการประกาศใช้กฎหมาย หรือก าหนดมาตรการ กฎเกณฑ์ต่างๆ โดยองค์กร  หรือหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน เป็นต้น 
      ๓. การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เช่น ผลงานที่น าไปสู่การพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ หรือผลิตภัณฑ์
ซึ่งก่อให้เกิดรายได้ หรือน าไปสู่การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต เป็นต้น 
 ๔.  การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นการสร้างคุณค่าทางจิตใจ ยกระดับจิตใจ
ก่อให้เกิดสุนทรียภาพ สร้างความสุข เช่น งานศิลปะที่น าไปใช้ในโรงพยาบาล ซึ่งได้มีการศึกษาและการ
ประเมินไว้ 
      ๕.  การใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ เช่น การใช้ประโยชน์ในการให้บริการวิชาการ (สอน/ บรรยาย/ 
ฝึกอบรม) เช่นเป็นสื่อการเรียนการสอน การใช้ประโยชน์ในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน 
การเขียนต ารา แบบเรียน การใช้ประโยชน์ในด้านการให้บริการ หรือ เป็ นงานวิจัยเพ่ือต่อยอด
โครงการวิจัย เป็นต้น 
 งำนศิลปะที่มีประโยชน์ทำงอ้อม หมายถึงเป็นการสร้างคุณค่าทางจิตใจ ยกระดับจิตใจ ก่อให้เกิด
สุนทรียภาพ สร้างความสุข เช่น งานศิลปะท่ีน าไปใช้ในโรงพยาบาล ซึ่งได้มีการศึกษาและการประเมินไว้ 
 หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรรับรองกำรน ำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์
ไปใช้ประโยชน์ หมายถึง หน่วยงานหรือองค์กรระดับกองทัพ ระดับชาติหรือนานาชาติภายนอก
สถาบันการศึกษา ที่มีการน านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์  งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของสถาบันไปใช้
ก่อให้เกิดประโยชน์ โดยมีการรับรองเป็นเอกสารหลักฐานที่ชัดเจน พร้อมทั้งระบุผลของการน านวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ 

 หน่วยงำนหรือองค์กรระดับกองทัพ ระดับชำติหรือนำนำชำติ หมายถึง หน่วยงานราชการระดับ
กรมหรือเทียบเท่ำขึ้นไป หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค์การมหาชน หรือองค์กรกลางระดับกองทัพ 
ระดับชาติหรือนานาชาติ ทั้งภาครัฐและเอกชน  



~ ๓๐ ~ 

 กำรนับ จ ำนวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนวิจัยที่น ำไปใช้ประโยชน์  ให้นับจากวันที่น าผลงาน 
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์หรืองานวิจัยของครู/อาจารย์ (นับรวมของผู้ลาศึกษาต่อ) ไปใช้และเกิดผลอย่าง
ชัดเจนตามปีปฏิทิน  ในกรณีที่นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย เป็นผลงานเดิมแต่น าไปใช้ประโยชน์
มากกว่า ๑ ครั้ง ให้นับเป็นเพียง ๑ ผลงาน ยกเว้นในกรณีท่ีมีการใช้ประโยชน์ที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน
ตามมิติการใช้ประโยชน์ที่ไม่ซ้ ากัน ทั้งนี้จะนับนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยเมื่อได้รับการตอบรับอย่าง
เป็นทางการเป็นลายลักษณ์อักษรว่ามีการน าไปใช้ประโยชน์แล้วเท่านั้น    

วิธีค ำนวณ  : 
 

      

ผลรวมจ านวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์ 
 X  ๑๐๐ 

 จ านวนครู/อาจารย์ประจ าทั้งหมด 
 

เกณฑ์กำรให้คะแนน  : 
        ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ  ก าหนดร้อยละ ๑๕ เท่ากับ ๕ คะแนน 

ข้อมูลและประกอบกำรพิจำรณำ  : 
 จ านวนและรายชื่อนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย ที่น ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในระดับสถาบัน 
ระดับกองทัพ ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติของครู/อาจารย์ ซึ่งเป็นผลงานที่เสร็จสิ้นในปีใดปีหนึ่ง 
ในรอบ ๓ ปี  โดยนับรวมผลงานที่น าไปใช้ประโยชน์ของครู/อาจารย์ทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ     
พร้อมชื่อเจ้าของผลงาน ปีที่งานวิจัยหรือนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ด าเนินการเสร็จ ปีที่น าไปใช้ประโยชน์        
ชื่อหน่วยงานที่น าไปใช้ประโยชน์  โดยมีหลักฐานการรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานหรือองค์กร
ระดับกองทัพ ระดับชาติ และนานาชาติที่เกี่ยวข้อง โดยรายงานย้อนหลัง ๓ ปี จนถึงปีปฏิทินที่ตรงกับปี
การศึกษาที่ประเมิน โดยให้แสดงข้อมูลที่ระบุรายละเอียดการใช้ประโยชน์ที่ชัดเจน ตามแนวทาง
ดังต่อไปนี้ 
 - ข้อมูลที่แสดงผลดีที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมจากการน านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ อันเป็นผลจาก
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของงาน  
 - ข้อมูลที่แสดงผลดีที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมจากการน านโยบาย/กฎหมาย/มาตรการ ที่เป็น
ผลมาจากงานวิจัยนโยบายไปใช้ 
 - ข้อมูลที่แสดงผลดีที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม จากการน าผลงานวิจัยที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือการ
พัฒนาสาธารณะไปใช้ 
 

...................................................... 


