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บทที่ 1 
ตัวบ่งชี้คุณภาพของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 
1. แนวทางในการพัฒนาตัวบ่งช้ีคุณภาพของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

ตัวบ่งชี้คุณภาพของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หมายถึง ตัวบ่งชี้คุณภาพที่ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
คัดเลือกมาเพ่ือสะท้อนผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยตัวบ่งชี้ดังกล่าวจะน าไปใช้ใน
การติดตามผลการด าเนินงานจากคณะ/ส านัก/สถาบัน การรายงานผลการด าเนินงานในรายงานผลการ
ด าเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx การรายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานอุดมศึกษา รวมทั้งการรายงาน
ผลการด าเนินงานให้หน่วยงานจัดอันดับสากล โดยมีกระบวนการก าหนดตัวบ่งชี้ เกณฑ์การเลือกใช้ข้อมูล 
และการก าหนดค่าเป้าหมาย ดังนี้  

กระบวนการก าหนดตัวบ่งชี้ 
1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย ตัวบ่งชี้แผนกลยุทธ์ ตัวบ่งชี้ตามพันธกิจหลัก 

ตัวบ่งชี้กระบวนการท างานส าคัญของฝ่ายต่าง ๆ เกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้องทั้งระดับชาติและนานาชาติ 
เช่น มาตรฐานอุดมศึกษา เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการเป็นเลิศ (EdPEx) คู่มือการประกัน
คุณภาพระดับอุดมศึกษาของ สปอว. แนวทางการประกันคุณภาพภายนอก เกณฑ์การจัดอันดับของ
หน่วยงานจัดอันดับมหาวิทยาลัย ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความคาดหวังของบุคลากร เสียง
ของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน ผลการประเมินในปีที่ผ่านมา ความสามารถในการแข่งขัน และ สถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลง 

2. คัดเลือกข้อมูลตัววัดที่สามารถวัดประสิทธิภาพ/ประสิทธิผลตามพันธกิจ ตอบได้หลายโจทย์
ตามท่ีกล่าวไว้ในข้อ 1 รวมทั้งความเป็นไปได้ในการเก็บข้อมูล  

3 การเลือกคู่เทียบและข้อมูลที่ใช้เปรียบเทียบ คัดเลือกจากสถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับ
บัณฑิตศึกษาและการท าวิจัยเพ่ือขับเคลื่อนอุดมศึกษาไทยให้อยู่ในแนวหน้าระดับสากล และเป็นมหาวิทยาลัย
ที่มีผลการจัดอันดับสากลใน 3 อันดับแรกของประเทศไทย  
2. เกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ 

พิจารณาผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ โดยเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย ผลย้อนหลัง 3 ปี และ
เปรียบเทียบกับข้อมูลของมหาวิทยาลัยอื่น (คู่เทียบ) (ถ้ามี) โดยมีแนวทางการก าหนดค่าเป้าหมาย ดังนี้  

การก าหนดค่าเป้าหมาย พิจารณาจากข้อมูล baseline 3 ปี กรณีข้อมูลมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น จะ
ก าหนดค่าเป้าหมายเพ่ิม 3 - 5% กรณีผลการด าเนินงานมีแนวโน้มไม่สม่ าเสมอ จะค านวณตามค่าเฉลี่ยของ
ค่า baseline และได้รับความเห็นชอบจากผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ทั้งนี้ หากเป็นตัวชี้วัดใหม่หรือตัวชี้วัดที่ไม่มี
ข้อมูล baseline ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดนั้นๆ เป็นผู้ก าหนด 
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3. รายการตัวบ่งชี้คุณภาพระดับมหาวิทยาลัย 
ตัวบ่งช้ีคุณภาพระดับมหาวิทยาลัย มีทั้งหมด 87 ตัวบ่งช้ี แบ่งตามมาตรฐานอุดมศึกษา ดังนี้ 

รายการตัวบ่งชี้ 

ผลลัพธ์
ตาม

เกณฑ์ 
EdPEx 

ผู้รับผิดชอบ 
ระดับ

มหาวิทยาลัย 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล 

TU QA Online 
(เมนูบันทึกข้อมูล) 

ขอข้อมูลจาก
หน่วยงาน
ส่วนกลาง 

มาตรฐานที่ 1 ผลลัพธ์ด้านผู้เรียน     
1. อัตราการรับนักศึกษา 7.5 ฝ่ายวิชาการ  กองบริหารงาน

วิชาการ 
2. ร้อยละนักศึกษาเต็มเวลา
ชาวต่างชาติต่อนักศึกษาทั้งหมด* 

7.1 ฝ่ายวิชาการ นักศึกษา
ชาวต่างชาติ 

 

3. ร้อยละนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่รับเข้า
และส่งออกต่อนักศึกษาทั้งหมด* 

7.1 ฝ่ายวิเทศ
สัมพันธ์ 

ความเป็น
นานาชาติ 

 

4. ร้อยละนักศึกษาปริญญาเอก* 7.1 ฝ่ายวิชาการ  กองแผนงาน 
5. ร้อยละโครงการที่ผ่านกระบวนการ
ส่งเสริมกิจกรรมที่มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ (GREAT) 

7.1 ฝ่ายการ
นักศึกษา 

 กองกิจการ
นักศึกษา 

6. ร้อยละกิจกรรมจิตอาสาต่อกิจกรรม
นักศึกษาท้ังหมด 

7.4 ฝ่ายการ
นักศึกษา 

กิจกรรมนักศึกษา  

7. จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมสร้างความ
ตระหนักและจิตวิญญาณการเป็น
ผู้ประกอบการ 

7.1 ฝ่ายการ
นักศึกษา 

 ส านัก
ทรัพย์สินทาง
ปัญญาและบ่ม
เพาะวิสาหกิจ 

8. ผลทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET 
(CBT)* 

7.1 ฝ่ายวิชาการ  กองแผนงาน 

9. ร้อยละผลงานนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาที่ตีพิมพ์ผลงานลงใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการ/วารสารบนฐานข้อมูล
ระดับชาติ นานาชาติ และการเผยแพร่
ในลักษณะอ่ืน 

7.1 ฝ่ายวิจัยและ
นวัตกรรม 

- ผลงานตีพิมพ์
เผยแพร่  
- งานสร้างสรรค์
และสิ่งประดิษฐ์ 

 

10. ร้อยละผลงานวิจัย/นวัตกรรม/
งานสร้างสรรค์นักศึกษาที่ได้รับรางวัล
ระดับชาติ และ/หรือระดับนานาชาติ
ต่อนักศึกษาทั้งหมด* 

7.1 ฝ่ายวิจัยและ
นวัตกรรม 

รางวัล  

11. ร้อยละผู้ส าเร็จการศึกษาตาม
ระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 

7.1 ฝ่ายวิชาการ  ส านักงาน
ทะเบียน
นักศึกษา 

http://tuipi.tu.ac.th/
http://tuipi.tu.ac.th/
http://tuipi.tu.ac.th/
http://tuipi.tu.ac.th/
https://reg.tu.ac.th/
https://reg.tu.ac.th/
https://reg.tu.ac.th/
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รายการตัวบ่งชี้ 

ผลลัพธ์
ตาม

เกณฑ์ 
EdPEx 
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ขอข้อมูลจาก
หน่วยงาน
ส่วนกลาง 

12. ร้อยละบัณฑิตปริญญาตรีที่มีงาน
ท าและศึกษาต่อ 

7.1 ฝ่ายวางแผน บัณฑิตมีงานท า  

13. ค่าเฉลี่ยเงินเดือนของบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรี 

7.1 ฝ่ายวางแผน  กองแผนงาน 

14. ความพึงพอใจนายจ้างต่อ
คุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบ TQF 

7.1 ฝ่ายวางแผน ผลประเมินบัณฑิต  

15. ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ 

7.2 ฝ่ายวิชาการ  กองแผนงาน 

มาตรฐานที่ 2 ผลลัพธ์ด้านวิจัย     
1. สัดส่วนเงินสนับสนุนงานวจิัยและ
งานสร้างสรรค์ต่ออาจารย์และนักวิจัย
ปฏิบัติงานจริง 

7.5 - ฝ่ายวิจัยและ
นวัตกรรม 
- TURAC 

เงินวิจัยและงาน
สร้างสรรค ์

 

2. ร้อยละอาจารย์และนักวิจัยที่ได้รับ
เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค ์

7.3 - ฝ่ายวิจยัและ
นวัตกรรม  
- TURAC 

เงินวิจัยและงาน
สร้างสรรค ์

 

3. จ านวนโครงการวิจัยที่ผ่าน
คณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยใน
คน 

7.4 ฝ่ายวิจัยและ
นวัตกรรม 

 กองบริหาร
การวิจัย 

4. ร้อยละผลงานวิจัย/นวัตกรรม/งาน
สร้างสรรค์ท่ีเป็นความร่วมมือกับ
หน่วยงานภายนอก 

7.1 - ฝ่ายวิจัยและ
นวัตกรรม  
- TURAC 

เงินวิจัยและงาน
สร้างสรรค ์

 

5. จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ใน
ฐานข้อมูล Scopus  

7.1 ฝ่ายวิจัยและ
นวัตกรรม 

 ฐานข้อมูล 
SciVal 

6. ร้อยละอาจารย์ที่ตีพิมพ์ผลงานลงใน
ฐานข้อมูล Scopus 

7.3 ฝ่ายวิจัยและ
นวัตกรรม 

  ฐานข้อมูล 
SciVal 

7. จ านวนการอ้างอิงบทความที่ตีพิมพ์
ในฐานข้อมูล Scopus 

7.1 ฝ่ายวิจัยและ
นวัตกรรม 

 ฐานข้อมูล 
SciVal 

8. สัดส่วนบทความที่ตีพิมพ์ใน
ฐานข้อมูล Scopus ในรอบ 5 ปี ต่อ
อาจารย์ทั้งหมด (Paper/Faculty) 

7.1 ฝ่ายวิจัยและ
นวัตกรรม 

ผลงานที่ได้รับการ
อ้างอิง (citation) 

 

9. สัดส่วนการอ้างอิงบทความใน
ฐานข้อมูล Scopus ในรอบ 5 ปี ต่อ
บทความที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Scopus 
ในรอบ 5 ปี (Citations/Paper) 

7.1 ฝ่ายวิจัยและ
นวัตกรรม 

ผลงานที่ได้รับการ
อ้างอิง (citation) 
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ผลลัพธ์
ตาม

เกณฑ์ 
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ผู้รับผิดชอบ 
ระดับ
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ขอข้อมูลจาก
หน่วยงาน
ส่วนกลาง 

10. สัดส่วนการอ้างอิงบทความใน
ฐานข้อมูล Scopus ในรอบ 5 ปี ต่อ
อาจารย์ทั้งหมด (Citations/Faculty) 

7.1 ฝ่ายวิจัยและ
นวัตกรรม 

ผลงานที่ได้รับการ
อ้างอิง (citation) 

 

11. ร้อยละผลงานอาจารย์และนักวิจัย
ที่ตีพิมพ์ผลงานลงในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุมวิชาการ/วารสารบน
ฐานข้อมูลระดับชาติ นานาชาติ  

7.1 ฝ่ายวิจัยและ
นวัตกรรม 

- ผลงานตีพิมพ์
เผยแพร่  
- งานสร้างสรรค์
และสิ่งประดิษฐ์ 

 

12. ร้อยละผลงานวิจัย/นวัตกรรม/
งานสร้างสรรค์อาจารย์และนักวิจัยที่
ได้รับรางวัลระดับชาติ และ/หรือระดับ
นานาชาติต่ออาจารย์และนักวิจัย
ประจ าทั้งหมด* 

7.1 ฝ่ายวิจัยและ
นวัตกรรม 

ผลงานที่ได้รับการ
รับรอง ประเภท
ผลงาน : รางวัล 

 

13. จ านวนผลงานอาจารย์และนักวิจัย
ที่ได้รับการจดสิทธิบัตร หรืออนุ
สิทธิบัตรในไทยและต่างประเทศ* 

7.1 ฝ่ายวิจัยและ
นวัตกรรม 

ผลงานที่ได้รับการ
รับรอง ประเภท
ผลงาน : การจด
ทะเบียนทรัพย์สิน
ทางปัญญา 

 

14. ความพึงพอใจของหน่วยงาน
สนับสนุนทุนวิจัย 

7.2 - ฝ่ายวิจยัและ
นวัตกรรม 
- TURAC 

 กองแผนงาน 

มาตรฐานที่ 3 ผลลัพธ์ด้านบริการวิชาการ   
1. ร้อยละกิจกรรมโครงการบริการ
วิชาการท่ีไม่เสียค่าธรรมเนียม 

7.1 ส านักเสริม
ศึกษาและ
ทรัพยากร
มนุษย์  

กิจกรรมบริการ
วิชาการ 

 

2. ร้อยละกิจกรรม/โครงการบริการ
วิชาการท่ีตอบสนองความต้องการของ
ชุมชน 

7.4 ส านักเสริม
ศึกษาและ
ทรัพยากร
มนุษย์  

กิจกรรมบริการ
วิชาการ 

 

3. คะแนนผลการใช้ประโยชน์จากการ
บริการวิชาการ (คะแนนก่อน – หลัง
การรับบริการ) 

7.1 ส านักเสริม
ศึกษาและ
ทรัพยากร
มนุษย์  

กิจกรรมบริการ
วิชาการ 
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รายการตัวบ่งชี้ 

ผลลัพธ์
ตาม

เกณฑ์ 
EdPEx 
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ระดับ
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ขอข้อมูลจาก
หน่วยงาน
ส่วนกลาง 

4. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
วิชาการต่อการบริการฝึกอบรม และ
การให้ค าปรึกษา 

7.2 - ส านักเสริม
ศึกษาและ
ทรัพยากร
มนุษย์  
- TURAC 

 กองแผนงาน 

5. ระยะเวลาการรอคอยผู้ป่วยนอกไม่
เกิน 200 นาที 

7.1 ผู้อ านวยการ 
รพธ. 

 รพธ. 

6. ร้อยละผู้ป่วยในที่เข้า Admit และ
จ าหน่ายได้ตามเป้าหมาย 

7.1 ผู้อ านวยการ 
รพธ. 

 รพธ. 

7. ค่าเฉลี่ยระยะเวลาการเข้ารับ-ออก
จากบริการของผู้ป่วยที่มารับบริการที่
ห้องฉุกเฉิน 

7.1 ผู้อ านวยการ 
รพธ. 

 รพธ. 

8. อัตราชุกของการติดเชื้อในโรงพยาบาล 7.1 ผู้อ านวยการ 
รพธ. 

 รพธ. 

9. จ านวนผู้เข้ารับการรักษาใน
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรต ิ

7.5 ผู้อ านวยการ 
รพธ. 

 รพธ. 

10. ร้อยละความไม่พึงพอใจผู้ป่วย 7.2 ผู้อ านวยการ 
รพธ. 

 รพธ. 

11. ร้อยละผู้ป่วยที่จะกลับมาใชบ้ริการซ้ า 7.2 ผู้อ านวยการ 
รพธ. 

 รพธ. 

12. ร้อยละผู้ป่วยที่จะแนะน าญาติหรือ
คนรู้จักมาใช้บริการ 

7.2 ผู้อ านวยการ 
รพธ. 

 รพธ. 

13. ร้อยละความพึงพอใจภาพรวม
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระ
เกียรติ* 

7.2 ผู้อ านวยการ 
รพธ. 

 รพธ. 

14. จ านวนรางวัลด้านนวัตกรรมและ
ด้านคุณภาพของโรงพยาบาล
ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 

7.5 ผู้อ านวยการ 
รพธ. 

 รพธ. 

มาตรฐานที่ 4 ผลลัพธ์ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม   
1. จ านวนหลักสูตรที่เกี่ยวข้องหรือ
บูรณาการกับศิลปวัฒนธรรม 

7.1 ฝ่ายวิชาการ หลักสูตร  

2. ร้อยละกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม
ต่อกิจกรรมนักศึกษาทั้งหมด 

7.1 ฝ่ายการ
นักศึกษา 

กิจกรรมนักศึกษา  
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ขอข้อมูลจาก
หน่วยงาน
ส่วนกลาง 

3. จ านวนผลงานวิจัย/วิทยานพินธ์ที่
เกี่ยวข้องกับการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

7.1 ผู้อ านวยการ
สถาบันไทยคดี
ศึกษา 

- ผลงานตีพิมพ์
เผยแพร่  
- งานสร้างสรรค์
และสิ่งประดิษฐ์  

 

4. จ านวนการจัดแสดง/เผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการยอมรับ
ระดับชาติ/นานาชาติ 

7.1 ผู้อ านวยการ
สถาบันไทยคดี
ศึกษา 

งานสร้างสรรค์
และสิ่งประดิษฐ์  

 

5. จ านวนโครงการบริการวิชาการท่ี
เกี่ยวข้องหรือบูรณาการกับศิลปวัฒนธรรม 

7.1 ผู้อ านวยการ
สถาบันไทยคดี
ศึกษา 

กิจกรรมบริการ
วิชาการ 

 

6. จ านวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม/งาน
สร้างสรรค์ด้านศิลปวัฒนธรรมของ
อาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาที่ได้รับ
รางวัลระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ 

7.1 ผู้อ านวยการ
สถาบันไทยคดี
ศึกษา 

- รางวัลนักศึกษา 
- ผลงานที่ได้รับ
การรับรอง ประเภท
ผลงาน : รางวัล 

 

7. จ านวนผลงานอาจารย์และนักวิจัย
ด้านศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการจด
สิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตรในไทยและ
ต่างประเทศ 

7.1 ฝ่ายวิจัยและ
นวัตกรรม 

ผลงานที่ได้รับการ
รับรอง ประเภท
ผลงาน : การจด
ทะเบียนทรัพย์สิน
ทางปัญญา 

 

มาตรฐานที่ 5 ผลลัพธ์ด้านบริหารจัดการ   
1. จ านวนหลักสูตรที่มีความร่วมมือกับ
ภายนอก 

7.1 ฝ่ายวิชาการ หลักสูตร  

2. คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน
คุณภาพหลักสูตร 

7.1 ฝ่ายวิชาการ หลักสูตร  

3. ความพึงพอใจของนักศึกษาและ
บุคลากรต่อบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศของมหาวิทยาลัย* 

7.2 ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 ส านักงาน
ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการสื่อสาร 

4. ระดับคะแนนประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

7.4 ผู้อ านวยการ
ส านักงาน
สัญญาธรรม
ศักดิ์เพ่ือ
ประชาธิปไตย 

 ส านักงาน
สัญญาธรรม
ศักดิ์เพ่ือ
ประชาธิปไตย 

http://www.ict.tu.ac.th/
http://www.ict.tu.ac.th/
http://www.ict.tu.ac.th/
http://www.ict.tu.ac.th/
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หน่วยงาน
ส่วนกลาง 

5. คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน
ผู้บริหารด้านธรรมาภิบาล 

7.4 ฝ่ายบริหารศูนย์
ท่าพระจันทร์ 

 ส านักงานสภา
มหาวิทยาลัย 

6. ร้อยละข้อร้องเรียน/คดีท่ีเกี่ยวกับ
ด้านจริยธรรมของอาจารย์และ
บุคลากรที่ถูกตัดสินว่าไม่มีความผิด 

7.4 ฝ่ายบริหารศูนย์
ล าปางและ
กฎหมาย 

 กองนิติการ 

7. การใช้พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตจาก 
Solar Rooftop (Unit) ต่อ ปริมาณ
ไฟฟ้าจาก กฟภ. (Unit)   

7.4 ฝ่ายบริหาร 4 
ศูนย์ 

 กองบริหาร 4 
ศูนย ์

8. ปริมาณขยะพลาสติกท่ีส่งออก
ภายนอก มธ. 

7.4 ฝ่ายบริหาร 4 
ศูนย์ 

 กองบริหาร 4 
ศูนย ์

9. อัตราการตรวจสอบประสิทธิภาพ
การท าปราศจากเชื้อผ่านเกณฑ์ 

7.4 ผู้อ านวยการ 
รพธ. 

 รพธ. 

10. THE University Impact 
Rankings 

7.4 ฝ่ายพัฒนา
คุณภาพ 

 กองพัฒนา
คุณภาพ 

11. QS Asia University Rankings* 7.5 ฝ่ายพัฒนา
คุณภาพ 

 กองพัฒนา
คุณภาพ 

12. QS Asia Employer 
Reputation Scores 

7.1 ฝ่ายพัฒนา
คุณภาพ 

 กองพัฒนา
คุณภาพ 

13. QS Asia Academic 
Reputation Scores 

7.5 ฝ่ายพัฒนา
คุณภาพ 

 กองพัฒนา
คุณภาพ 

14. ผลประเมินคุณภาพภายในระดับ
มหาวิทยาลัย 

7.4 ฝ่ายพัฒนา
คุณภาพ 

 กองพัฒนา
คุณภาพ 

15. ผลการด าเนินงานที่บรรลุตาม
ตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์  

7.4 ฝ่ายวางแผน  กองแผนงาน 

16. ร้อยละโครงการที่ตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ มธ.ที่บรรลุวัตถุประสงค์ 

7.4 ฝ่ายวางแผน  กองแผนงาน 

17. ร้อยละอาจารย์วุฒิระดับปริญญา
เอก* 

7.3 ฝ่ายวิชาการ ประวัติบุคลากร  

18. ร้อยละอาจารย์ที่มีต าแหน่งทาง
วิชาการ 

7.3 ฝ่ายบริหาร
ทรัพยากร
มนุษย์ 

ประวัติบุคลากร  

19. ร้อยละอาจารย์ชาวต่างชาติ 7.3 ฝ่ายบริหาร
ทรัพยากร
มนุษย์ 

- ประวัติบุคลากร 
- ประวัติอาจารย์
พิเศษ 

 

http://org.tu.ac.th/tu_council/sapa59/index.html
http://org.tu.ac.th/tu_council/sapa59/index.html
http://legal.tu.ac.th/
http://qasp.tu.ac.th/
http://qasp.tu.ac.th/
http://qasp.tu.ac.th/
http://qasp.tu.ac.th/
http://qasp.tu.ac.th/
http://qasp.tu.ac.th/
http://qasp.tu.ac.th/
http://qasp.tu.ac.th/
http://qasp.tu.ac.th/
http://qasp.tu.ac.th/
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รายการตัวบ่งชี้ 

ผลลัพธ์
ตาม

เกณฑ์ 
EdPEx 

ผู้รับผิดชอบ 
ระดับ

มหาวิทยาลัย 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล 

TU QA Online 
(เมนูบันทึกข้อมูล) 

ขอข้อมูลจาก
หน่วยงาน
ส่วนกลาง 

20. ร้อยละอาจารย์แลกเปลี่ยนที่
รับเข้าและส่งออกต่ออาจารย์ทั้งหมด 

7.1 ฝ่ายวิเทศ
สัมพันธ์ 

ความเป็น
นานาชาติ 

 

21. ร้อยละข้อตกลงความร่วมมือทาง
วิชาการกับสถาบันในต่างประเทศที่มี
การท ากิจกรรม (Active MOU) ต่อ
ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการทั้งหมด 

7.1 ฝ่ายวิเทศ
สัมพันธ์ 

ความเป็น
นานาชาติ 

 

22. สัดส่วนงบประมาณพัฒนา
บุคลากรทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศต่อบุคลากรทั้งหมด 

7.3 ฝ่ายบริหาร
ทรัพยากร
มนุษย์ 

 กองแผนงาน 

23. ผลประเมินประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานเฉลี่ย* 

7.3 ฝ่ายบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ 

 กองแผนงาน 

24. ร้อยละบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงาน
ในระดับดีมาก (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) 

7.3 ฝ่ายบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ 

 กองทรัพยากร
มนุษย์ 

25. ร้อยละบุคลากรที่ลาออก 7.3 ฝ่ายบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ 

 กองทรัพยากร
มนุษย์ 

26.ความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อ 
มธ. 

7.3 ฝ่ายบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ 

 กองแผนงาน 

27. ความพึงพอใจของบุคลากรต่อ
ช่องทางรับข้อมูลข่าวสารของ มธ. 

7.4 ฝ่ายสื่อสาร
องค์กร 

 กองแผนงาน 

28. ความพึงพอใจของบุคลากรต่อ
ประสิทธิภาพของการสื่อสารเกี่ยวกับ
ข้อมูลข่าวสารภายใน มธ. 

7.4 ฝ่ายสื่อสาร
องค์กร 

 กองแผนงาน 

29. ความพึงพอใจและความคาดหวัง
ของผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต 
ประชาชน ที่มีต่อ มธ.  

7.2 - ฝ่ายวิชาการ  
- ฝ่ายการ
นักศึกษา 
- ฝ่ายวิจยัและ
นวัตกรรม  
- ฝ่ายศิษย์เก่า
สัมพันธ์ 
- ส านักเสริม
ศึกษาและ
ทรัพยากร
มนุษย์  
- TURAC 

 กองแผนงาน 

http://hrfs.person.tu.ac.th/hrtuweb/
http://hrfs.person.tu.ac.th/hrtuweb/
http://hrfs.person.tu.ac.th/hrtuweb/
http://hrfs.person.tu.ac.th/hrtuweb/
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รายการตัวบ่งชี้ 

ผลลัพธ์
ตาม

เกณฑ์ 
EdPEx 

ผู้รับผิดชอบ 
ระดับ

มหาวิทยาลัย 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล 

TU QA Online 
(เมนูบันทึกข้อมูล) 

ขอข้อมูลจาก
หน่วยงาน
ส่วนกลาง 

30. ความผูกพันของผู้เรียน 
ผู้รับบริการ ศิษย์เก่า และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียที่มีต่อ มธ. 

7.2 - ฝ่ายวิชาการ  
- ฝ่ายการ
นักศึกษา  
- ฝ่ายวิจยัและ
นวัตกรรม 
- ฝ่ายศิษย์เก่า
สัมพันธ์  
- ส านักเสริม
ศึกษาและ
ทรัพยากร
มนุษย์  
- TURAC 

 กองแผนงาน 

31. ร้อยละผลต่างระหว่างรายได้และ
ค่าใช้จ่ายจริง เทียบกับรายได้จริง 

7.5 ฝ่ายวางแผน  กองแผนงาน 

32. ความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง
ทางการเงิน(รายได้งบคลังต่อรายได้
รวม)*  

7.5 ฝ่ายวางแผน  กองแผนงาน 

33. ผลก าไรจากการบริหารทรัพย์สิน 
สนง.จัดการทรัพย์สินฯ 

7.5 ผู้อ านวยการ
ส านักงาน
บริหาร
ทรัพย์สินและ
กีฬา  

 ส านักงาน
บริหาร
ทรัพย์สินและ
กีฬา  

34. อัตราก าไรสุทธิ รพธ. 7.5 ผู้อ านวยการ 
รพธ. 

 รพธ. 

35. อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
รวมรพธ. 

7.5 ผู้อ านวยการ 
รพธ. 

 รพธ. 

36. อัตราส่วนทุนหมุนเวียน รพธ. 7.5 ผู้อ านวยการ 
รพธ. 

 รพธ. 

37. ระยะเวลาเฉลี่ยในการเรียกเก็บ
ลูกหนี้ค่ารักษาสุทธิ รพธ. 

7.5 ผู้อ านวยการ 
รพธ. 

 รพธ. 

 
หมายเหตุ * หมายถึง ตัวชี้วัดผลลัพธ์ตามแผนยุทธศาสตร์ ฉบับที่ 12 ฉบับทบทวน (พ.ศ.2560 - 2564) 
  

http://psm.tu.ac.th/main.php
http://psm.tu.ac.th/main.php
http://psm.tu.ac.th/main.php
http://psm.tu.ac.th/main.php
http://psm.tu.ac.th/main.php
http://psm.tu.ac.th/main.php
http://psm.tu.ac.th/main.php
http://psm.tu.ac.th/main.php
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4. การด าเนินการจัดเก็บข้อมูลตามตัวบ่งช้ีคุณภาพ 
การจัดเก็บข้อมูลตามตัวบ่งชี้คุณภาพ จะมาจากแหล่งที่มาของข้อมูล 2 ส่วน คือ 1) ตัวบ่งชี้ที่เก็บ

ข้อมูลภาพรวมจากหน่วยงานระดับมหาวิทยาลัย และ 2) ตัวบ่งชี้ที่เก็บข้อมูลจากคณะ/ส านัก/สถาบัน ผ่าน
ระบบ TU QA online  

โดยคู่มือฉบับนี้ขอน าเสนอเฉพาะรายละเอียดตัวบ่งชี้ที่เป็นผลการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับคณะ/
ส านัก/สถาบัน ที่เก็บข้อมูลผ่านระบบ TU QA Online เท่านั้น โดย ฝ่ายพัฒนาคุณภาพได้จัดท าค าอธิบาย
ตัวบ่งชี้ ขอบเขตของข้อมูลที่จัดเก็บ สูตรการค านวณตัวบ่งชี้ไว้ในบทที่ 2 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ชื่อตัวบ่งชี้ 
2. ประโยชน์ของตัวบ่งชี้ เป็นการอธิบายว่าตัวบ่งชี้น าไปใช้ประโยชน์ในมิติใดบ้าง  
3. หน่วยวัด อธิบายหน่วยในการแสดงค่าตัวบ่งชี้ เช่น ร้อยละ ค่าเฉลี่ย อัตราส่วน จ านวน ข้อ 
4. ค าอธิบายตัวบ่งชี้ เป็นการอธิบายความหมายของตัวแปรที่จะน ามาจัดท าเป็นค่าตัวบ่งชี้  
5. สูตรการค านวณ แสดงวิธีในการค านวณค่าตัวบ่งชี้  
6. แหล่งข้อมูลและวิธีการจัดเก็บข้อมูล แสดงแหล่งข้อมูล ขอบเขตของข้อมูลที่จัดเก็บ 

เครื่องมือการจัดเก็บข้อมูล วิธีการจัดเก็บข้อมูล  
7. ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ในระดับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยได้มีการก าหนดผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้

ในระดับมหาวิทยาลัย (รองอธิการบดีฝ่ายต่างๆ) ซึ่งจะรับผิดชอบก าหนดค่าเป้าหมาย ด าเนินการ/ก าหนด
มาตรการในระดับมหาวิทยาลัย เพ่ือให้ผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด จึงได้ระบุ
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ในระดับมหาวิทยาลัยไว้เพ่ือประสานการด าเนินงานในระดับมหาวิทยาลัย และคณะ/
ส านัก/สถาบัน  

8. ผู้ประสานงานตัวบ่งชี้ ได้แก่ เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาคุณภาพที่ตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อมูลหากคณะมีข้อสงสัย หรือขอค าปรึกษาเกี่ยวกับรายละเอียดของตัวบ่งชี้แต่ละตัว คณะ/ส านัก/สถาบัน 
สามารถติดต่อได้ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ระบุ 

ทั้งนี้ ขอให้คณะ/ส านัก/สถาบัน รายงานผลการด าเนินงานผ่านระบบ TU QA Online อย่าง
ต่อเนื่องตลอดปี ซึ่งในระหว่างปีจะมีการติดตามตัวบ่งชี้บางส่วนไปรายงานผลการด าเนินงานในรอบ 6 
เดือน และรอบ 9 เดือน ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  
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บทที่ 2 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ที่จัดเก็บจากคณะ/ส านัก/สถาบัน ผ่าน TU QA Online 
 

ดังที่ได้กล่าวในบทที่ 1 ว่าการจัดเก็บข้อมูลตามตัวบ่งชี้คุณภาพ มาจาก 2 ส่วน คือ 1) ตัวบ่งชี้ที่
เก็บข้อมูลภาพรวมจากหน่วยงานระดับมหาวิทยาลัย และ 2) ตัวบ่งชี้ที่เก็บข้อมูลจากคณะ/ส านัก/สถาบัน 
ผ่านระบบ TU QA online ในบทที่ 2 นี้ ขอน าเสนอเฉพาะรายละเอียดตัวบ่งชี้ที่เป็นผลการด าเนินงานที่
เกี่ยวข้องกับคณะ/ส านัก/สถาบัน ที่เก็บข้อมูลผ่านระบบ TU QA Online โดยน าเสนอเป็นรายมาตรฐาน
อุดมศึกษา ดังนี้ 
 
มาตรฐานที่ 1 ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน 

เป็นบุคคลที่มีคุณลักษณะ GREATS และเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และความรอบรู้ด้านต่าง ๆ 
ในการสร้างสัมมาอาชีพ ความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม มีทักษะการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต โดยเป็นผู้มีคุณธรรม ความเพียร มุ่งม่ัน มานะ บากบั่น และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ  

ตัวบ่งช้ีที่จดัเก็บผ่านระบบ TU QA Online จ านวน 7 ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย  
1. ร้อยละนักศึกษาเต็มเวลาชาวต่างชาติต่อนักศึกษาทั้งหมด 
2. ร้อยละนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่รับเข้าและส่งออกต่อนักศึกษาทั้งหมด 
3. ร้อยละกิจกรรมจิตอาสาต่อกิจกรรมนักศึกษาท้ังหมด 
4. ร้อยละผลงานนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ตีพิมพ์ผลงานลงในรายงานสืบเนื่องจากการ

ประชุมวิชาการ/วารสารบนฐานข้อมูลระดับชาติ ระดับนานาชาติ และการเผยแพร่ในลักษณะอ่ืน 
5. ร้อยละผลงานวิจัย/นวัตกรรม/งานสร้างสรรค์นักศึกษาที่ได้รับรางวัลระดับชาติ หรือ

ระดับนานาชาติต่อนักศึกษาท้ังหมด 
6. ร้อยละบัณฑิตปริญญาตรีที่มีงานท าและศึกษาต่อ 
7. ความพึงพอใจนายจ้างต่อคุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบ TQF 
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1. ตัวบ่งชี้ : ร้อยละนักศึกษาเต็มเวลาชาวต่างชาติต่อนักศึกษาท้ังหมด 
2. การใช้ประโยชน์ตัวบ่งช้ี :  

 แผนยุทธศาสตร์  TU-OPR  มาตรฐานอุดมศึกษา  CDS 
 QS  THE  Thomson  U-Multirank 

3. หน่วยวัด : ร้อยละ 
4. ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : นักศึกษาเต็มเวลาชาวต่างชาติ หมายถึง นักศึกษาที่มีสัญชาติอ่ืน (ที่ไม่ใช่สัญชาติไทย) 
ประเภทเต็มเวลา (Degree) ที่ได้ลงทะเบียนเข้าศึกษาในหน่วยจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ ทุกหลักสูตร ทุกระดับการศึกษา  

นับจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาชาวต่างชาติ ในปีการศึกษาที่รายงาน โดยเปรียบเทียบกับจ านวน
นักศึกษาทั้งหมด ในปีการศึกษาเดียวกัน โดยไม่นับรวมนักศึกษาต่างชาติที่เข้ามาศึกษาตามโครงการ
แลกเปลี่ยน 
5. สูตรค านวณ : 

จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาชาวต่างชาติ 
X 100 

จ านวนนักศึกษาทั้งหมด 

6. แหล่งข้อมูลและวิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
6.1 แหล่งข้อมูล : คณะ/หน่วยงานจัดการเรียนการสอน 

 6.2 ขอบเขตข้อมูลที่จัดเก็บ : จัดเก็บข้อมูลตามปีการศึกษา 
6.3 เครื่องมือการจัดเก็บข้อมูล : ระบบ TU QA Online  
6.4 วิธีการจัดเก็บข้อมูล : หน่วยงานตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลนักศึกษาต่างชาติจาก

ฐานข้อมูลส านักงานทะเบียนนักศึกษา ผ่านระบบ TU QA Online ที่เมนูบันทึกข้อมูล หัวข้อ นักศึกษา
ต่างชาติ และฝ่ายพัฒนาคุณภาพรวบรวมข้อมูลจากระบบฯ โดยตรวจสอบความถูกต้องของข้อมู ลก่อน
น ามาค านวณเป็นผลรวมระดับมหาวิทยาลัย  
7. ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ระดับมหาวิทยาลัย : ฝ่ายวิชาการ 
8. ผู้ประสานงานตัวบ่งช้ี : นางสาวลัดดา มาสุ่ม โทร. 02-564-4440-79 ต่อ 1528 
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1. ตัวบ่งชี ้: ร้อยละนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่รับเข้าและส่งออกต่อนักศึกษาทั้งหมด 
2. การใช้ประโยชน์ตัวบ่งชี้ :  

 แผนยุทธศาสตร์  TU-OPR  มาตรฐานอุดมศึกษา  CDS 
 QS  THE  Thomson  U-Multirank 

3. หน่วยวัด : ร้อยละ 
4. ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : นักศึกษาแลกเปลี่ยน หมายถึง นักศึกษาชาวต่างประเทศที่รับเข้ามาศึกษา และ
นักศึกษา มธ. ส่งออกไปศึกษาในต่างประเทศ ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ทั้งที่มีข้อตกลงความ
ร่วมมือระดับคณะ/ระดับมหาวิทยาลัย หรือไม่มีข้อตกลงความร่วมมือ ซึ่งรวมถึงนักศึกษาชาวต่างประเทศที่
เข้ามาอบรม/ศึกษา /ดูงานที่ มธ. ทุกหลักสูตร ทุกระดับการศึกษา ในปีการศึกษาที่รายงาน  
5. สูตรการค านวณ :  

จ านวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่รับเข้าและส่งออก 
X 100 

จ านวนนักศึกษาทั้งหมด 

6. แหล่งข้อมูลและวิธีจัดเก็บข้อมูล :   
6.1 แหล่งข้อมูล : คณะ/หน่วยงานจัดการเรียนการสอน, กองวิเทศสัมพันธ์ 

 6.2 ขอบเขตข้อมูลที่จัดเก็บ : จัดเก็บข้อมูลตามปีการศึกษา 
6.3 เครื่องมือการจัดเก็บข้อมูล : ระบบ TU QA Online  
6.4 วิธีการจัดเก็บข้อมูล : หน่วยงาน และกองวิเทศสัมพันธ์รายงานข้อมูลในฐานข้อมูลนานาชาติ 

ของกองวิเทศสัมพันธ์ผ่านระบบ TU QA Online ที่เมนูบันทึกข้อมูล หัวข้อ ความเป็นนานาชาติ-Mobility 
และฝ่ายพัฒนาคุณภาพรวบรวมข้อมูลจากระบบฯ โดยตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนน ามาค านวณ
เป็นผลรวมระดับมหาวิทยาลัย  
7. ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ระดับมหาวิทยาลัย : ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 
8. ผู้ประสานงานตัวบ่งช้ี : นางสาวลัดดา มาสุ่ม โทร. 02-564-4440-79 ต่อ 1528   
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1. ตัวบ่งชี้ : ร้อยละกิจกรรมจิตอาสาต่อกิจกรรมนักศึกษาทั้งหมด 
2. การใช้ประโยชน์ตัวบ่งช้ี :  

 แผนยุทธศาสตร์  TU-OPR  มาตรฐานอุดมศึกษา  CDS 
 QS  THE  Thomson  U-Multirank 

3. หน่วยวัด : ร้อยละ 
4. ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : การจัดกิจกรรมนักศึกษาที่ด าเนินการโดยองค์กรนักศึกษาซึ่งได้รับการสนับสนุน
ส่งเสริมจากสถาบัน เพ่ือให้นักศึกษาได้พัฒนาร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา ตลอดจนคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ได้แก่ คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ รวมทั้งทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กิจกรรมจิตอาสา ควรมีลักษณะดังนี้ 
1. นักศึกษาท าโดยความสมัครใจ 
2. ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน  
3. ไม่มีผลตอบแทน 
4. เป็นประโยชน์ต่อสังคมในด้านใดด้านหนึ่ง 

5. สูตรค านวณ :  

จ านวนกิจกรรมจิตอาสา 
X 100 

จ านวนกิจกรรมนักศึกษาทั้งหมด 

6. แหล่งข้อมูลและวิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
6.1 แหล่งข้อมูล : คณะ/หน่วยงานจัดการเรียนการสอน, กองกิจการนักศึกษา 
6.2 ขอบเขตข้อมูลที่จัดเก็บ : จัดเก็บข้อมูลตามปีการศึกษา  
6.3 เครื่องมือการจัดเก็บข้อมูล : ระบบ TU QA Online 
6.4 วิธีการจัดเก็บข้อมูล : หน่วยงานและกองกิจการนักศึกษารายงานข้อมูลผ่านระบบ TU QA 

Online ที่เมนูบันทึกข้อมูล หัวข้อ กิจกรรมนักศึกษา และฝ่ายพัฒนาคุณภาพรวบรวมข้อมูลจากระบบฯ 
โดยตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนน ามาค านวณเป็นผลรวมระดับมหาวิทยาลัย 
7. ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ระดับมหาวิทยาลัย : ฝ่ายการนักศึกษา 
8. ผู้ประสานงานตัวบ่งช้ี : นางสาววราภรณ์  ไหลน าเจริญ  โทร. 02-564-4440-79 ต่อ 1530 
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1. ตัวบ่งชี้ : ร้อยละผลงานนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ตีพิมพ์ผลงานลงในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการ/วารสารบนฐานข้อมูลระดับชาติ  ระดับนานาชาติและการเผยแพร่ใน
ลักษณะอ่ืน 

2. การใช้ประโยชน์ตัวบ่งช้ี : 
 แผนยุทธศาสตร์  TU-OPR  มาตรฐานอุดมศึกษา  CDS 
 QS  THE  Thomson  U-Multirank 

3. หน่วยวัด : ร้อยละ 
4. ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :  

การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาจะต้องมีการค้นคว้า คิดอย่างเป็นระบบวิจัยเพ่ือหาค าตอบที่มี
ความน่าเชื่อถือ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจะต้องประมวลความรู้ เ พ่ือจัดท าผลงานที่แสดงถึง
ความสามารถในการใช้ความรู้อย่างเป็นระบบและสามารถน าเผยแพร่ให้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ 

ผลงานของนักศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์ ครอบคลุมทั้งผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ โดยมีผลงาน 3 
ประเภทและมีค่าน้ าหนักของผลงานตามที่ก าหนดไว้ในคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ. 2557 

1. ผลงานที่ตีพิมพ์ระดับนานาชาติ 2. ผลงานที่ตีพิมพ์ระดับชาติ 3. ผลงานที่ตีพิมพ์ในลักษณะอ่ืนๆ 
- การตีพิมพ์ผลงานในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ (ค่าน้ าหนัก 0.4) 
- การตีพิมพ์ผลงานในวารสารทาง
วิ ช าการ ระดั บนานาชาติ ต าม
ประกาศของมหาวิทยาลัย  (ค่า
น้ าหนัก 0.80) 
- การตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการ
ที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ
ตามประกาศ ก.พ.อ.(ค่าน้ าหนัก 1) 
- การเผยแพร่ในระดับความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ(ค่าน้ าหนัก 0.80) 
- การเผยแพร่ ในระดับภูมิภาค
อาเซียน(ค่าน้ าหนัก 1) 
- การเผยแพร่ในระดับนานาชาติ 
(ค่าน้ าหนัก 1)  

-  ก า รตี พิ ม พ์ ในร า ย ง าน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ (ค่าน้ าหนัก 0.20) 
-  ก า ร ตี พิ ม พ์ ผ ล ง า น ใ น

วารสารทางวิชาการระดับชาติ
ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
(ค่าน้ าหนัก 0.4) 
-  ก า ร ตี พิ ม พ์ ผ ล ง า น ใ น

วารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 (ค่า
น้ าหนัก 0.80) หรือ TCI กลุ่ม 
2 (ค่าน้ าหนัก 0.60) 
- การเผยแพร่ในระดับชาติ 

(ค่าน้ าหนัก 0.60) 

- การตีพิมพ์ผลงานในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่ง (ค่าน้ าหนัก 0.1) 
-  ง านสร้ า งส ร รค์ ที่ เ ผ ยแพร่ สู่
สาธารณะในลักษณะใดลักษณะ
หนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
online (ค่าน้ าหนัก 0.20) 
- การเผยแพร่ในระดับคณะหรือ
มหาวิทยาลัย (ค่าน้ าหนัก 0.40) 

หมายเหตุ :  
การตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หมายถึง การตีพิมพ์ผลงานวิชาการฉบับสมบูรณ์ในลักษณะ

ของรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ วารสารวิชาการ หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการในระดับมหาวิทยาลัย 
หรือระดับคณะ และต้องเป็นผลงานที่ผ่านการกลั่นกรอง (Peer review) โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วม
เป็นกรรมการพิจารณาด้วย 
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การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ หมายถึง โครงการร่วมมือ
ระหว่างประเทศไทยกับประเทศอ่ืน 

การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ในระดับนานาชาติ หมายถึง การเผยแพร่ที่เปิดกว้างส าหรับทุก
ประเทศ (อย่างน้อย 5 ประเทศท่ีไม่ได้อยู่ในกลุ่มอาเซียน) 

การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ในระดับภูมิภาคอาเซียน หมายถึง การเผยแพร่เฉพาะในกลุ่มอาเซียน 
10 ประเทศ (อย่างน้อย 5 ประเทศนับรวมประเทศไทยด้วย) และการให้คะแนนตามแหล่งเผยแพร่ ไม่
จ าเป็นต้องไปแสดงในต่างประเทศ 

อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East 
Asian Nations) มี 10 ประเทศ ได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป.ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ 
สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม 

4.1 ให้นับผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาทุกชิ้นที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ในปีที่
รายงาน 

4.2 ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีชื่อนักศึกษาและอาจารย์ร่วมกันสามารถนับได้ทั้งใน
ตัวบ่งชี้นี้ และตัวบ่งชี้เรื่องผลงานอาจารย์ 

การนับผลงานตามตัวบ่งช้ี นับจ านวนผลงานทุกประเภท โดยไม่ถ่วงน้ าหนัก 
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หมายถึง นักศึกษาหรือผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท-เอก

เท่านั้น 
ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หมายถึง ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท-เอกเท่านั้น 

5. สูตรค านวณ :  

จ านวนผลงานนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
X 100 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งหมด 

6. แหล่งข้อมูลและวิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
6.1 แหล่งข้อมูล : คณะ หน่วยงานจัดการเรียนการสอน 
6.2 ขอบเขตข้อมูลที่จัดเก็บ : ผลงานนักศึกษาหรือผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจัดเก็บ

ข้อมูลตามปีปฏิทิน ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจัดเก็บ ณ สิ้นปีการศึกษา 
6.3 เครื่องมือการจัดเก็บข้อมูล : ระบบ TU QA Online  
6.4 วิธีการจัดเก็บข้อมูล : หน่วยงานรายงานข้อมูลผ่านระบบ TU QA Online ที่เมนูบันทึกข้อมูล 

2 หัวข้อ ได้แก่ 1) ผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 2) งานสร้างสรรค์/สิ่งประดิษฐ์ และฝ่ายพัฒนาคุณภาพรวบรวม
ข้อมูลจากระบบฯ โดยตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนน ามาค านวณเป็นผลรวมระดับมหาวิทยาลัย  
7. ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ระดับมหาวิทยาลัย : ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม 
8. ผู้ประสานงานตัวบ่งช้ี : นางสาวอัญชสา  แก้วเก้า  โทร. 02-564-4440-79 ต่อ 1522 
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1. ตัวบ่งชี้ : ร้อยละผลงานวิจัย/นวัตกรรม/งานสร้างสรรค์นักศึกษาที่ได้รับรางวัลระดับชาติ หรือระดับ
นานาชาติต่อนักศึกษาทั้งหมด 

2. การใช้ประโยชน์ตัวบ่งช้ี :  
 แผนยุทธศาสตร์  TU-OPR  มาตรฐานอุดมศึกษา  CDS 
 QS  THE  Thomson  U-Multirank 

3. หน่วยวัด : ร้อยละ 
4. ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :  

นับจ านวนผลงานวิทยานิพนธ์หรืองานวิชาการของนักศึกษา ไม่ว่าจะเป็นระดับปริญญาตรี โท หรือ
เอก รวมทั้งนักศึกษาภาคปกติ และนักศึกษาภาคพิเศษที่ได้รับรางวัลระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ 

การได้รับรางวัล ต้องเป็นรางวัลของหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติหรือนานาชาติ เช่น สภาวิจัย
แห่งชาติ สกว. หรือหน่วยงาน/องค์กรวิชาการ/วิชาชีพที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติ/ระดับนานาชาติ 
เป็นต้น โดยมีลายลักษณ์อักษรปรากฏ ซึ่งแสดงถึงการเชิดชูเกียรติสร้างชื่อเสียงให้กับนักศึกษาและ
หน่วยงาน 
 ทั้งนี้ ไม่นับรางวัลที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดโดยไม่มีหน่วยงานระดับชาติ/ระดับนานาชาติอ่ืน
เข้าร่วม 
 จ านวนนักศึกษาท้ังหมด หมายถึง นักศึกษาทุกระดับการศึกษาที่มีสถานภาพเป็นนักศึกษา  
หมายเหตุ :  

1. รางวัลจากผลงานวิทยานิพนธ์หรือรางวัลทางด้านวิชาการ หมายถึง รางวัลที่เกี่ยวข้องกับองค์
ความรู้ของแต่ละศาสตร์ตามบริบทและธรรมชาติของหน่วยงานนั้นๆ ที่มีลักษณะเป็นรางวัลทางวิชาการ 
หรือมีการน าองค์ความรู้จากการศึกษาตามศาสตร์หรือสาขาวิชานั้นๆ และได้รับรางวัลในศาสตร์หรือสาขาที่
เกี่ยวข้อง 

2. หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ หมายถึง หน่วยงานภายนอกสถาบันระดับกรมหรือเทียบเท่า
ขึ้นไป (เช่น ระดับจังหวัด) หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรมหาชน หรือบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ หรือองค์กรกลางระดับชาติทั้งภาครัฐและเอกชน (เช่น สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้า สภา
วิชาชีพ) 

3. หน่วยงานหรือองค์กรระดับนานาชาติ หมายถึง หน่วยงานระหว่างประเทศ ซึ่งมีท่ีตั้งส านักงาน
อยู่ในต่างประเทศหรือมีส านักงานสาขาตั้งอยู่ในประเทศไทยและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ กรณีที่
หน่วยงานในประเทศเป็นเจ้าภาพจะนับได้ต่อเมื่อคณะกรรมการพิจารณารางวัลประกอบด้วย ศาสตราจารย์
หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จาก
ต่างประเทศอย่างน้อยร้อยละ 25 และมีผู้พิจารณารางวัลเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้น และผู้เข้าร่วมที่มาจาก
ต่างประเทศอย่างน้อย 3 ประเทศ และรวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 
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5. สูตรการค านวณ :  

จ านวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม/งานสร้างสรรค์นักศึกษาที่ได้รับรางวัล
ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ  

X 100 
จ านวนนักศึกษาทั้งหมด 

6. แหล่งข้อมูลและวิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
6.1 แหล่งข้อมูล : คณะ/หน่วยงานจัดการเรียนการสอน 

 6.2 ขอบเขตข้อมูลที่จัดเก็บ : จัดเก็บข้อมูลตามปีการศึกษา 
6.3 เครื่องมือการจัดเก็บข้อมูล : ระบบ TU QA Online  
6.4 วิธีการจัดเก็บข้อมูล : หน่วยงานรายงานข้อมูลผ่านระบบ TU QA Online ที่เมนูบันทึกข้อมูล 

หัวข้อ รางวัล และฝ่ายพัฒนาคุณภาพรวบรวมข้อมูลจากระบบฯ โดยตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อน
น ามาค านวณเป็นผลรวมระดับมหาวิทยาลัย  
7. ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ระดับมหาวิทยาลัย : ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม 
8. ผู้ประสานงานตัวบ่งช้ี : นางสาววราภรณ์  ไหลน าเจริญ  โทร. 02-564-4440-79 ตอ่ 1530 
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1. ตัวบ่งชี้ : ร้อยละบัณฑิตปริญญาตรีที่มีงานท าและศึกษาต่อ 
2. การใช้ประโยชน์ตัวบ่งช้ี :  

 แผนยุทธศาสตร์  TU-OPR  มาตรฐานอุดมศึกษา  CDS 
 QS  THE  Thomson  U-Multirank 

3. หน่วยวัด : ร้อยละ 
4. ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :  

บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท า/ศึกษาต่อ หมายถึง ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 
ภาคพิเศษ ที่ได้งานท าหรือมีกิจการของตนเอง หรือ ประกอบอาชีพอิสระ ที่มีรายได้ประจ าภายใน
ระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ส าเร็จการศึกษา 

การนับบัณฑิตที่มีงานท า สามารถนับกรณีการท างานสุจริตทุกประเภทที่สามารถสร้างรายได้เข้า
มาประจ าเพ่ือเลี้ยงชีพตนเองได้ โดยการนับจ านวนผู้มีงานท าของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนใน 
ภาคนอกเวลา ให้นับเฉพาะผู้ที่เปลี่ยนงานใหม่หลังส าเร็จการศึกษาเท่านั้น  

บัณฑิตปริญญาตรีที่ศึกษาต่อ หมายถึง ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาค
พิเศษ ที่มีความประสงค์จะศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา หรือ การศึกษานอกหลักสูตรเพ่ิมเติมโดยไม่
ประสงค์จะท างาน 

ข้อมูลจากการส ารวจต้องมีความเป็นตัวแทนของผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งในเชิงปริมาณ อย่างน้อย 
ร้อยละ 70 และในเชิงคุณลักษณะ ครอบคลุมทุกคณะ กรณีบัณฑิตที่ตอบแบบส ารวจไม่ถึงร้อยละ 70 ของ
บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ให้มีการติดตามซ้ า  
5.1 สูตรค านวณ : ร้อยละบัณฑิตปริญญาตรีที่มีงานท า 

จ านวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ 
X 100 

จ านวนบัณฑิตท่ีตอบแบบส ารวจทั้งหมด 
5.2 สูตรค านวณ : ร้อยละบัณฑิตปริญญาตรีที่ศึกษาต่อ 

จ านวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ศึกษาต่อ 
X 100 

จ านวนบัณฑิตท่ีตอบแบบส ารวจทั้งหมด 
6. แหล่งข้อมูลและวิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
 6.1 แหล่งข้อมูล : กองแผนงาน 
 6.2 ขอบเขตข้อมูลที่จัดเก็บ : จัดเก็บข้อมูลตามปีการศึกษา 
 6.3 เครื่องมือการจัดเก็บข้อมูล : ระบบ TU QA Online 

 6.4 วิธีการจัดเก็บข้อมูล : ฝ่ายวางแผนรายงานข้อมูลตามแบบฟอร์มจัดเก็บข้อมูลและส่งให้ฝ่าย
พัฒนาคุณภาพ ในรูปแบบไฟล์ Excel เพ่ือน าข้อมูลเข้าสู่ระบบ TU QA Online โดยให้คณะตรวจสอบ
ความถูกต้องครบถ้วนอีกครั้ง ที่เมนูบันทึกข้อมูล บัณฑิตมีงานท า  
7. ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ระดับมหาวิทยาลัย : ฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ 
8. ผู้ประสานงานตัวบ่งช้ี : นางสาววราภรณ์  ไหลน าเจริญ  โทร. 02-564-4440-79 ต่อ 1530   
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1. ตัวบ่งชี้ : ความพึงพอใจนายจ้างต่อคุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบ TQF 
2. การใช้ประโยชน์ตัวบ่งช้ี :  

 แผนยุทธศาสตร์  TU-OPR  มาตรฐานอุดมศึกษา  CDS 
 QS  THE  Thomson  U-Multirank 

3. หน่วยวัด : ค่าเฉลี่ย 
4.  ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :  

คุณภาพของบัณฑิตในที่นี้ จะวัดคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
(TQF : HEd. หรือ Thai Qualifications Framework for Higher Education) หมายถึง คุณลักษณะของบัณฑิต
ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติที่ สกอ.
ระบุ โดยเป็นคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามท่ีสถาบันก าหนด ครอบคลุมอย่างน้อย 5 ด้าน คือ 1) ด้าน
คุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ และ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
รวมทั้ง TQF ตามสาขาวิชาชีพที่ประกาศใช้ ตลอดจนสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่
สภาหรือองค์กรวิชาชีพก าหนดเพ่ิมเติม หรือสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

กรณีที่เป็นวิชาชีพที่มีการเพ่ิมเติมคุณลักษณะของบัณฑิตที่เพ่ิมเติมจากกรอบมาตรฐานทั้ง 5 ด้าน 
ต้องท าการประเมินครบทุกด้าน 

ข้อมูลจากการส ารวจต้องมีความเป็นตัวแทนของผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งในเชิงปริมาณและในเชิง
คุณภาพครอบคลุมทุกคณะ อย่างน้อยร้อยละ 20 ของจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในแต่ละระดับการศึกษา  
5. สูตรการค านวณ :  

ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต 

จ านวนบัณฑิตท่ีได้รับการประเมินทั้งหมด 

6. แหล่งข้อมูลและวิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
6.1 แหล่งข้อมูล : กองแผนงาน 
6.2 ขอบเขตข้อมูลที่จัดเก็บ : จัดเก็บข้อมูลตามปีการศึกษา 
6.3 เครื่องมือการจัดเก็บข้อมูล : ระบบ TU QA Online 
6.4 วิธีการจัดเก็บข้อมูล : ฝ่ายวางแผนรายงานข้อมูลตามแบบฟอร์มจัดเก็บข้อมูลและส่งให้ฝ่าย

พัฒนาคุณภาพ ในรูปแบบไฟล์ Excel เพ่ือน าข้อมูลเข้าสู่ระบบ TU QA Online โดยให้คณะตรวจสอบ
ความถูกต้องครบถ้วนอีกครั้ง ที่เมนูบันทึกข้อมูล ผลประเมินบัณฑิต  
7. ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ระดับมหาวิทยาลัย : ฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ 
8. ผู้ประสานงานตัวบ่งช้ี : นางสาววราภรณ์  ไหลน าเจริญ  โทร. 02-564-4440-79 ต่อ 1530 
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มาตรฐานที่ 2 ด้านการวิจัยและนวัตกรรม 
ผลงานวิจัยที่เป็นการสร้างและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ใหม่ สร้างสรรค์ นวัตกรรมหรือทรัพย์สินทาง

ปัญญา ที่เชื่อมโยงกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรมหรือสิ่งแวดล้อม ตามศักยภาพ และอัตลักษณ์
ของมหาวิทยาลัย มีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย องค์กรภาครัฐและเอกชนทั้งในและ
ต่างประเทศ ผลงานวิจัยและนวัตกรรมตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ ความต้องการจ าเป็นของสังคม ชุมชน 
ภาครัฐและเอกชน และประเทศ ผลลัพธ์ของการวิจัยและนวัตกรรมมีผลกระทบสูงต่อการพัฒนาผู้เรียน 
การสร้างคุณภาพชีวิต หรือการสร้างโอกาสมูลค่าเพ่ิม และขีดความสามารถของประเทศในการแข่งขัน
ระดับนานาชาติ 

ตัวบ่งช้ีที่จัดเก็บผ่านระบบ TU QA Online จ านวน 12 ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย  
1. สัดส่วนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ต่ออาจารย์และนักวิจัยปฏิบัติงานจริง 
2. ร้อยละอาจารย์และนักวิจัยที่ได้รับเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
3. ร้อยละผลงานวิจัย/นวัตกรรม/งานสร้างสรรค์ท่ีเป็นความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก 
4. จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Scopus  
5. ร้อยละอาจารย์ที่ตีพิมพ์ผลงานในฐานข้อมูล Scopus 
6. จ านวนการอ้างอิงบทความท่ีตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Scopus 
7. สัดส่วนบทความที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Scopus ในรอบ 5 ปี ต่ออาจารย์ทั้งหมด 

(Paper/Faculty) 
8. สัดส่วนการอ้างอิงบทความในฐานข้อมูล Scopus ในรอบ 5 ปี ต่อบทความที่ตีพิมพ์ใน

ฐานข้อมูล Scopus ในรอบ 5 ปี (Citations/Paper) 
9. สัดส่วนการอ้างอิงบทความในฐานข้อมูล Scopus ในรอบ 5 ปี ต่ออาจารย์ทั้งหมด 

(Citations/Faculty) 
10. ร้อยละผลงานอาจารย์และนักวิจัยที่ตีพิมพ์ผลงานลงในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการ/วารสารบนฐานข้อมูลระดับชาติ ระดับนานาชาติ  
11. ร้อยละผลงานวิจัย/นวัตกรรม/งานสร้างสรรค์อาจารย์และนักวิจัยที่ได้รับรางวัล

ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติต่ออาจารย์และนักวิจัยประจ าทั้งหมด 
12. จ านวนผลงานอาจารย์และนักวิจัยที่ได้รับการจดสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตรในไทยและ

ต่างประเทศ 
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1. ตัวบ่งชี้ : สัดส่วนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ต่ออาจารย์และนักวิจัยปฏิบัติงานจริง 
2. การใช้ประโยชน์ตัวบ่งช้ี :  

 แผนยุทธศาสตร์  TU-OPR  มาตรฐานอุดมศึกษา  CDS 
 QS  THE  Thomson  U-Multirank 

3. หน่วยวัด : สัดส่วน 
4. ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : ปัจจัยส าคัญที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ใน
สถาบันอุดมศึกษา คือ เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ดังนั้นสถาบันอุดมศึกษาจึงต้องจัดสรรเงิน
จากภายในสถาบันและที่ได้รับจากภายนอกสถาบันเพ่ือสนับสนุนการท าวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างมี
ประสิทธิภาพตามสภาพแวดล้อมและจุดเน้นของสถาบันนอกจากนั้นเงินทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่คณะ
ได้รับจากแหล่งทุนภายนอกสถาบันยังเป็นตัวบ่งชี้ที่ส าคัญ ที่แสดงถึงศักยภาพด้านการวิจัยของคณะ  

1. นับจ านวนเงินที่มีการลงนามในสัญญารับทุนในปีงบประมาณ +1 (ไม่ใช่จ านวนเงินที่เบิกจ่ายจริง) 
เช่น รายงานข้อมูลปีการศึกษา 2563 สัญญารับทุนต้องอยู่ในปีงบประมาณ 2564  

2. ในกรณีที่มีผู้ร่วมท าวิจัยหลายคน กรณีท่ีมีหลักฐานการแบ่งสัดส่วนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซึ่งอาจ
เป็นหลักฐานจากแหล่งทุนหรือหลักฐานจากการตกลงร่วมกันของสถาบันที่ร่วมโครงการ ให้แบ่งสัดส่วนเงิน
ตามหลักฐานที่ปรากฏ กรณีท่ีไม่มีหลักฐาน ให้แบ่งเงินตามสัดส่วนผู้ร่วมวิจัยของแต่ละคณะ 

3. การนับจ านวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่ได้ลงนามใน
สัญญารับทุนโดยอาจารย์ประจ าหรือนักวิจัย แต่ไม่สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่บุคลากรสาย
สนับสนุนที่ไม่ใช่นักวิจัยเป็นผู้ด าเนินการ  
5. สูตรค านวณ :  

เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

จ านวนอาจารย์และนักวิจัยประจ าปฏิบัติงานจริง 

6. แหล่งข้อมูลและวิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
6.1 แหล่งข้อมูล : คณะ/หน่วยงานจัดการเรียนการสอน, สถาบันวิจัย 

 6.2 ขอบเขตข้อมูลที่จัดเก็บ : เงินสนับสนุนงานวิจัยจัดเก็บข้อมูลตามปีงบประมาณ+1 จ านวน
อาจารย์และนักวิจัยประจ าปฏิบัติงานจริงจัดเก็บ ณ สิ้นปีการศึกษา  

6.3 เครื่องมือการจัดเก็บข้อมูล : ระบบ TU QA Online  
6.4 วิธีการจัดเก็บข้อมูล : หน่วยงานรายงานข้อมูลผ่านระบบ TU QA Online ที่เมนูบันทึกข้อมูล 

หัวข้อ เงินวิจัยและงานสร้างสรรค์ และฝ่ายพัฒนาคุณภาพรวบรวมข้อมูลจากระบบฯ โดยตรวจสอบความ
ถูกต้องของข้อมูลก่อนน ามาค านวณเป็นผลรวมระดับมหาวิทยาลัย  
7. ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ระดับมหาวิทยาลัย : ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม, ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและให้
ค าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
8. ผู้ประสานงานตัวบ่งช้ี : นางสาวอัญชสา  แก้วเก้า  โทร. 02-564-4440-79 ต่อ 1522  
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1. ตัวบ่งชี้ : ร้อยละอาจารย์และนักวิจัยที่ได้รับเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
2. การใช้ประโยชน์ตัวบ่งช้ี :  

 แผนยุทธศาสตร์  TU-OPR  มาตรฐานอุดมศึกษา  CDS 
 QS  THE  Thomson  U-Multirank 

3. หน่วยวัด : ร้อยละ 
4. ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : ปัจจัยส าคัญที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ใน
สถาบันอุดมศึกษา คือ เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องจัดสรร
เงินจากภายในสถาบันและที่ได้รับจากภายนอกสถาบันเพ่ือสนับสนุนการท าวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างมี
ประสิทธิภาพตามสภาพแวดล้อมและจุดเน้นของสถาบันนอกจากนั้นเงินทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่คณะ
ได้รับจากแหล่งทุนภายนอกสถาบันยังเป็นตัวบ่งชี้ที่ส าคัญ ที่แสดงถึงศักยภาพด้านการวิจัยของคณะ 

1. นับจ านวนอาจารย์และนักวิจัยที่มีการลงนามในสัญญารับทุนในปีงบประมาณ+1 เช่น รายงาน
ข้อมูลปีการศึกษา 2563 สัญญารับทุนต้องอยู่ในปีงบประมาณ 2564 

2. ในกรณีที่อาจารย์หรือนักวิจัยคนเดียวกันได้รับเงินสนับสนุนในการท าผลงานหลายครั้งในปีที่
รายงานนั้น จะนับเพียงครั้งเดียว ไม่นับซ้ า 
5. สูตรค านวณ :  

จ านวนอาจารย์และนักวิจัยที่ได้รับเงิน 
สนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  

X 100 
จ านวนอาจารย์และนักวิจัยประจ าปฏิบัติงานจริง 

6. แหล่งข้อมูลและวิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
6.1 แหล่งข้อมูล : คณะ/หน่วยงานจัดการเรียนการสอน, สถาบันวิจัย 
6.2 ขอบเขตข้อมูลที่จัดเก็บ : อาจารย์ที่ได้รับเงินสนับสนุนงานวิจัยจัดเก็บข้อมูลตาม

ปีงบประมาณ+1 จ านวนอาจารย์และนักวิจัยประจ าปฏิบัติงานจริงจัดเก็บ ณ สิ้นปีการศึกษา 
6.3 เครื่องมือการจัดเก็บข้อมูล : ระบบ TU QA Online  

 6.4 วิธีการจัดเก็บข้อมูล : หน่วยงานรายงานข้อมูลผ่านระบบ TU QA Online ที่เมนูบันทึกข้อมูล 
หัวข้อ เงินวิจัยและงานสร้างสรรค์ และฝ่ายพัฒนาคุณภาพรวบรวมข้อมูลจากระบบฯ โดยตรวจสอบความ
ถูกต้องของข้อมูลก่อนน ามาค านวณเป็นผลรวมระดับมหาวิทยาลัย  
7. ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ระดับมหาวิทยาลัย : ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม, ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและให้
ค าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
8. ผู้ประสานงานตัวบ่งช้ี : นางสาวอัญชสา  แก้วเก้า  โทร. 02-564-4440-79 ต่อ 1522 
  



 

24 | คู่มือตัวบ่งชี้ระดบัมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2563 (เฉพาะตัวบ่งชี้ที่จดัเก็บข้อมูลจาก คณะ/ส านัก/สถาบัน) 

1. ตัวบ่งชี ้: ร้อยละผลงานวิจัย/นวัตกรรม/งานสร้างสรรค์ท่ีเป็นความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก 
2. การใช้ประโยชน์ตัวบ่งช้ี :  

 แผนยุทธศาสตร์  TU-OPR  มาตรฐานอุดมศึกษา  CDS 
 QS  THE  Thomson  U-Multirank 

3. หน่วยวัด : ร้อยละ 
4. ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :  

ผลงานวิจัย/นวัตกรรม/งานสร้างสรรค์ที่เป็นความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก  หมายถึง 
ผลงานที่มีการลงนามในสัญญารับทุนในปีงบประมาณ+1 เช่น รายงานข้อมูลปีการศึกษา 2563 สัญญารับ
ทุนต้องอยู่ในปีงบประมาณ 2564 โดยพิจารณาจากผู้ร่วมท าผลงาน ต้องมีบุคคลภายนอกร่วมผลิตผลงาน 
ทั้งนี้ ครอบคลุมหน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ที่เป็นองค์กรระดับชาติหรือระดับนานาชาติ นับ
ผลงานของอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อได้ 
 หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ หมายถึง หน่วยงานภายนอกสถาบันระดับกรมหรือเทียบเท่าข้ึนไป 
(เช่น ระดับจังหวัด) หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรมหาชน หรือบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
หรือองค์กรกลางระดับชาติทั้งภาครัฐและเอกชน (เช่น สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้า สภาวิชาชีพ) 
 หน่วยงานหรือองค์กรระดับนานาชาติ หมายถึง หน่วยงานระหว่างประเทศ ซึ่งมีท่ีตั้งส านักงานอยู่
ในต่างประเทศหรือมีส านักงานสาขาตั้งอยู่ในประเทศไทยและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ  
5. สูตรค านวณ :  

จ านวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม/งานสร้างสรรค์ท่ีเป็น 
ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก  

X 100 
จ านวนผลงานวิจัย หรือ นวัตกรรม หรือ งานสร้างสรรค์ที่รับทุนทั้งหมด 

6. แหล่งข้อมูลและวิธีการจัดเก็บข้อมูล 
6.1 แหล่งข้อมูล : คณะ/หน่วยงานจัดการเรียนการสอน, สถาบันวิจัย 

 6.2 ขอบเขตข้อมูลที่จัดเก็บ : จัดเก็บข้อมูลตามปีงบประมาณ+1 
6.3 เครื่องมือการจัดเก็บข้อมูล : ระบบ TU QA Online  
6.4 วิธีการจัดเก็บข้อมูล : หน่วยงานรายงานข้อมูลผ่านระบบ TU QA Online ที่เมนูบันทึกข้อมูล 

หัวข้อ เงินวิจัยและงานสร้างสรรค์ และฝ่ายพัฒนาคุณภาพรวบรวมข้อมูลจากระบบฯ โดยตรวจสอบความ
ถูกต้องของข้อมูลก่อนน ามาค านวณเป็นผลรวมระดับมหาวิทยาลัย  
7. ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ระดับมหาวิทยาลัย : ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม, ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและให้
ค าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
8. ผู้ประสานงานตัวบ่งช้ี : นางสาวอัญชสา  แก้วเก้า  โทร. 02-564-4440-79 ต่อ 1522 
  



 

คู่มือตัวบ่งชี้ระดับมหาวทิยาลัย ปีการศึกษา 2563 (เฉพาะตวับ่งชี้ที่จัดเก็บขอ้มูลจาก คณะ/ส านัก/สถาบัน) | 25  

1. ตัวบ่งชี ้: จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Scopus 
2. การใช้ประโยชน์ตัวบ่งช้ี :  

 แผนยุทธศาสตร์  TU-OPR  มาตรฐานอุดมศึกษา  CDS 
 QS  THE  Thomson  U-Multirank 

3. หน่วยวัด : จ านวน 
4. ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : บทความที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Scopus หมายถึง การนับผลงานตีพิมพ์ของอาจารย์ 
ทั้งผลงานวิชาการ หรือบทความวิจัยในวารสารวิชาการ สิ่งพิมพ์ทางวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล Scopus 
ในรอบ 1 ปี 
5. สูตรค านวณ : 

จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Scopus 

 

6. แหล่งข้อมูลและวิธีการจัดเก็บข้อมูล 
6.1 แหล่งข้อมูล : คณะ/หน่วยงานจัดการเรียนการสอน 

 6.2 ขอบเขตข้อมูลที่จัดเก็บ : จัดเก็บข้อมูลตามปีปฏิทิน 
6.3 เครื่องมือการจัดเก็บข้อมูล : ฐานข้อมูล SciVal 
6.4 วิธีการจัดเก็บข้อมูล : ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ รวบรวมข้อมูลจากฐานข้อมูล SciVal และน ามา

ค านวณเป็นผลรวมระดับมหาวิทยาลัย  
7. ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ระดับมหาวิทยาลัย : ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม 
8. ผู้ประสานงานตัวบ่งช้ี : นางสาวลัดดา  มาสุ่ม  โทร. 02-564-4440-79 ต่อ 1528 
  



 

26 | คู่มือตัวบ่งชี้ระดบัมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2563 (เฉพาะตัวบ่งชี้ที่จดัเก็บข้อมูลจาก คณะ/ส านัก/สถาบัน) 

1. ตัวบ่งชี ้: ร้อยละอาจารย์ที่ตีพิมพ์ผลงานในฐานข้อมูล Scopus 
2. การใช้ประโยชน์ตัวบ่งช้ี : 

 แผนยุทธศาสตร์  TU-OPR  มาตรฐานอุดมศึกษา  CDS 
 QS  THE  Thomson  U-Multirank 

3. หน่วยวัด : ร้อยละ 
4. ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : อาจารย์ท่ีตีพิมพ์ผลงานในฐานข้อมูล Scopus หมายถึง การนับจ านวนอาจารย์ที่
มีการตีพิมพ์ผลงานวิชาการหรือ บทความวิจัยในวารสารวิชาการ สิ่งพิมพ์ทางวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล 
Scopus ในปีที่รายงาน กรณีอาจารย์คนเดียวกันตีพิมพ์หลายผลงานในปีที่รายงานจะนับเพียง 1 คน ทั้งนี้ 
สามารถนับผลงานของอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อได้  
5. สูตรค านวณ :  

จ านวนอาจารย์ที่ตีพิมพ์ผลงานในฐานข้อมูล Scopus 
X 100 

จ านวนอาจารย์ทั้งหมด 

6. แหล่งข้อมูลและวิธีการจัดเก็บข้อมูล 
6.1 แหล่งข้อมูล : คณะ/หน่วยงานจัดการเรียนการสอน 

 6.2 ขอบเขตข้อมูลที่จัดเก็บ : อาจารย์ที่ตีพิมพ์ผลงานในฐานข้อมูล Scopus จัดเก็บข้อมูลตาม 
ปีปฏิทิน อาจารย์ทั้งหมดจัดเก็บ ณ สิ้นปีการศึกษา 

6.3 เครื่องมือการจัดเก็บข้อมูล : ฐานข้อมูล SciVal 
6.4 วิธีการจัดเก็บข้อมูล : ฝ่ายพัฒนาคุณภาพรวบรวมข้อมูลจากฐานข้อมูล SciVal และน ามา

ค านวณเป็นผลรวมระดับมหาวิทยาลัย  
7. ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ระดับมหาวิทยาลัย : ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม 
8. ผู้ประสานงานตัวบ่งช้ี : นางสาวลัดดา  มาสุ่ม  โทร. 02-564-4440-79 ต่อ 1528 
 
  



 

คู่มือตัวบ่งชี้ระดับมหาวทิยาลัย ปีการศึกษา 2563 (เฉพาะตวับ่งชี้ที่จัดเก็บขอ้มูลจาก คณะ/ส านัก/สถาบัน) | 27  

1. ตัวบ่งชี ้: จ านวนการอ้างอิงบทความท่ีตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Scopus 
2. การใช้ประโยชน์ตัวบ่งชี้ :  

 แผนยุทธศาสตร์  TU-OPR  มาตรฐานอุดมศึกษา  CDS 
 QS  THE  Thomson  U-Multirank 

3. หน่วยวัด : จ านวน 
4. ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : การอ้างอิงบทความที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Scopus หมายถึง การนับจ านวนการ
อ้างอิง (Citation) ของบทความอาจารย์ประจ าในปีที่รายงาน 

ตัวอย่าง รายงานข้อมูลปีการศึกษา 2563 : ผลงานของอาจารย์ที่ตีพิมพ์ผลงานในฐานข้อมูล 
Scopus ปี พ.ศ. 2563 จะนับจ านวนการอ้างอิงของบทความในปีดังกล่าวว่ามีจ านวนกี่ครั้ง โดยไม่นับการ
อ้างอิงบทความของตนเอง (Excluded Self cite) ทั้งนี้ สามารถนับผลงานของอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อได้ 
5. สูตรค านวณ : 

จ านวนการอ้างอิงบทความในฐานข้อมูล Scopus 

 

6. แหล่งข้อมูลและวิธีการจัดเก็บข้อมูล 
6.1 แหล่งข้อมูล : คณะ/หน่วยงานจัดการเรียนการสอน 

 6.2 ขอบเขตข้อมูลที่จัดเก็บ : จัดเก็บข้อมูลตามปีปฏิทิน 
6.3 เครื่องมือการจัดเก็บข้อมูล : ฐานข้อมูล SciVal 
6.4 วิธีการจัดเก็บข้อมูล : ฝ่ายพัฒนาคุณภาพรวบรวมข้อมูลจากฐานข้อมูล SciVal และน ามา

ค านวณเป็นผลรวมระดับมหาวิทยาลัย  
7. ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ระดับมหาวิทยาลัย : ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม 
8. ผู้ประสานงานตัวบ่งช้ี : นางสาวลัดดา  มาสุ่ม  โทร. 02-564-4440-79 ต่อ 1528 
  



 

28 | คู่มือตัวบ่งชี้ระดบัมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2563 (เฉพาะตัวบ่งชี้ที่จดัเก็บข้อมูลจาก คณะ/ส านัก/สถาบัน) 

1. ตัวบ่งชี้ : สัดส่วนบทความที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Scopus ในรอบ 5 ปี ต่ออาจารย์ทั้งหมด (Paper/Faculty) 
2. การใช้ประโยชน์ตัวบ่งช้ี :  

 แผนยุทธศาสตร์  TU-OPR  มาตรฐานอุดมศึกษา  CDS 
 QS  THE  Thomson  U-Multirank 

3. หน่วยวัด : สัดส่วน 
4. ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : นับจ านวนบทความของอาจารย์ประจ าที่ตีพิมพ์เผยแพร่บนฐานข้อมูล Scopus ใน
รอบ 5 ปี  

ตัวอย่าง รายงานข้อมูลปีการศึกษา 2563 : นับบทความที่ตีพิมพ์ในฐาน Scopus ในปี พ.ศ 2558 
- 2562 ทั้งนี้ สามารถนับผลงานของอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อได้ 
5. สูตรค านวณ :  

จ านวนบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Scopus ในรอบ 5 ปี 

จ านวนอาจารย์ทั้งหมด 

6. แหล่งข้อมูลและวิธีการจัดเก็บข้อมูล 
6.1 แหล่งข้อมูล : คณะ/หน่วยงานจัดการเรียนการสอน 

 6.2 ขอบเขตข้อมูลที่จัดเก็บ : บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Scopus ในรอบ 5 ปี
จัดเก็บข้อมูลตามปีปฏิทิน อาจารย์ทั้งหมดจัดเก็บข้อมูล ณ สิ้นปีการศึกษา 

6.3 เครื่องมือการจัดเก็บข้อมูล : ระบบ TU QA Online  
6.4 วิธีการจัดเก็บข้อมูล : หน่วยงานรายงานข้อมูลผ่านระบบ TU QA Online ที่เมนูบันทึกข้อมูล 

หัวข้อ ผลงานที่ได้รับการอ้างอิง (citation) และฝ่ายพัฒนาคุณภาพรวบรวมข้อมูลจากระบบฯ โดย
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนน ามาค านวณเป็นผลรวมระดับมหาวิทยาลัย  
7. ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ระดับมหาวิทยาลัย : ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม 
8. ผู้ประสานงานตัวบ่งช้ี : นางสาวลัดดา  มาสุ่ม  โทร. 02-564-4440-79 ต่อ 1528 
  



 

คู่มือตัวบ่งชี้ระดับมหาวทิยาลัย ปีการศึกษา 2563 (เฉพาะตวับ่งชี้ที่จัดเก็บขอ้มูลจาก คณะ/ส านัก/สถาบัน) | 29  

1. ตัวบ่งช้ี : สัดส่วนการอ้างอิงบทความในฐานข้อมูล Scopus ในรอบ 5 ปี ต่อบทความที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล 
Scopus ในรอบ 5 ปี (Citations/Paper) 

2. การใช้ประโยชน์ตัวบ่งช้ี : 
 แผนยุทธศาสตร์  TU-OPR  มาตรฐานอุดมศึกษา  CDS 
 QS  THE  Thomson  U-Multirank 

3. หน่วยวัด : สัดส่วน 
4. ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : นับจ านวนการอ้างอิงบทความในฐานข้อมูล Scopus ในรอบ 5 ปี และนับจ านวน
บทความของอาจารย์ประจ าที่ตีพิมพ์เผยแพร่บนฐานข้อมูล Scopus ในรอบ 5 ปี  

ตัวอย่าง รายงานข้อมูลปีการศึกษา 2563 : นับผลงานที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Scopus ในปี พ.ศ 
2559 - 2563 และนับการอ้างอิงผลงานในปีเดียวกัน โดยไม่นับการอ้างอิงบทความของตนเอง (Excluded 
Self cite) ทั้งนี้ สามารถนับผลงานของอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อได้  
5. สูตรค านวณ : 

จ านวนการอ้างอิงบทความในฐานข้อมูล Scopus ในรอบ 5 ปี 

จ านวนบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Scopus ในรอบ 5 ปี 

6. แหล่งข้อมูลและวิธีการจัดเก็บข้อมูล 
6.1 แหล่งข้อมูล : คณะ/หน่วยงานจัดการเรียนการสอน 

 6.2 ขอบเขตข้อมูลที่จัดเก็บ : จัดเก็บข้อมูลตามปีปฏิทิน 
6.3 เครื่องมือการจัดเก็บข้อมูล : ระบบ TU QA Online  
6.4 วิธีการจัดเก็บข้อมูล : หน่วยงานรายงานข้อมูลผ่านระบบ TU QA Online ที่เมนูบันทึกข้อมูล 

หัวข้อ ผลงานที่ได้รับการอ้างอิง (citation) และฝ่ายพัฒนาคุณภาพรวบรวมข้อมูลจากระบบฯ โดย
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนน ามาค านวณเป็นผลรวมระดับมหาวิทยาลัย  
7. ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ระดับมหาวิทยาลัย : ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม 
8. ผู้ประสานงานตัวบ่งช้ี : นางสาวลัดดา  มาสุ่ม  โทร. 02-564-4440-79 ต่อ 1528 
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1. ตัวบ่งช้ี : สัดส่วนการอ้างอิงบทความในฐานข้อมูล Scopus ในรอบ 5 ปี ต่ออาจารย์ทั้งหมด 
(Citations/Faculty) 

2. การใช้ประโยชน์ตัวบ่งช้ี :  
 แผนยุทธศาสตร์  TU-OPR  มาตรฐานอุดมศึกษา  CDS 
 QS  THE  Thomson  U-Multirank 

3. หน่วยวัด : สัดส่วน 
4. ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : นับจ านวนการอ้างอิงบทความในฐานข้อมูล Scopus ในรอบ 5 ปี  

ตัวอย่าง รายงานข้อมูลปีการศึกษา 2563 :  นับการอ้างอิงผลงานในปี พ.ศ.2559 – 2563 โดยไม่
นับการอ้างอิงบทความของตนเอง (Excluded Self cite) ทั้งนี้ สามารถนับผลงานของอาจารย์ที่ลาศึกษา
ต่อได้  
5. สูตรค านวณ : 

จ านวนการอ้างอิงบทความในฐานข้อมูล Scopus ในรอบ 5 ปี 

จ านวนอาจารย์ทั้งหมด 

6. แหล่งข้อมูลและวิธีการจัดเก็บข้อมูล 
6.1 แหล่งข้อมูล : คณะ/หน่วยงานจัดการเรียนการสอน 

 6.2 ขอบเขตข้อมูลที่จัดเก็บ : การอ้างอิงบทความในฐานข้อมูล Scopus ในรอบ 6 ปีจัดเก็บ
ข้อมูลตามปีปฏิทิน อาจารย์ทั้งหมดจัดเก็บข้อมูล ณ สิ้นปีการศึกษา 

6.3 เครื่องมือการจัดเก็บข้อมูล : ระบบ TU QA Online  
6.4 วิธีการจัดเก็บข้อมูล : หน่วยงานรายงานข้อมูลผ่านระบบ TU QA Online ที่เมนูบันทึกข้อมูล 

หัวข้อ ผลงานที่ได้รับการอ้างอิง (citation) และฝ่ายพัฒนาคุณภาพรวบรวมข้อมูลจากระบบฯ โดย
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนน ามาค านวณเป็นผลรวมระดับมหาวิทยาลัย  
7. ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ระดับมหาวิทยาลัย : ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม 
8. ผู้ประสานงานตัวบ่งช้ี : นางสาวลัดดา  มาสุ่ม  โทร. 02-564-4440-79 ต่อ 1528 
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1. ตัวบ่งชี้ : ร้อยละผลงานอาจารย์และนักวิจัยที่ตีพิมพ์ผลงานลงในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการ/วารสารบนฐานข้อมูลระดับชาติ ระดับนานาชาติ 

2. การใช้ประโยชน์ตัวบ่งช้ี : 
 แผนยุทธศาสตร์  TU-OPR  มาตรฐานอุดมศึกษา  CDS 
 QS  THE  Thomson  U-Multirank 

3. หน่วยวัด : ร้อยละ 
4. ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : ผลงานของอาจารย์และนักวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ ครอบคลุมทั้งผลงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ โดยมีผลงาน 3 ประเภทและมีค่าน้ าหนักของผลงานตามที่ก าหนดไว้ในคู่มือการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน พ.ศ. 2557  

1. ผลงานที่ตีพิมพ์ระดับนานาชาติ 2. ผลงานที่ตีพิมพ์ระดับชาติ 3. ผลงานที่ตีพิมพ์ในลักษณะอ่ืนๆ 
- การตีพิมพ์ผลงานในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ (ค่าน้ าหนัก 0.4) 
- การตีพิมพ์ผลงานในวารสารทาง
วิ ช าการ ระดั บนานาชาติ ต าม
ประกาศของมหาวิทยาลัย  (ค่า
น้ าหนัก 0.80) 
- การตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการ
ที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ
ตามประกาศ ก.พ.อ. (ค่าน้ าหนัก 1) 
- การเผยแพร่ในระดับความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ (ค่าน้ าหนัก 0.80) 
- การเผยแพร่ในระดับภูมิภาค
อาเซียน (ค่าน้ าหนัก 1) 
- การเผยแพร่ในระดับนานาชาติ 
(ค่าน้ าหนัก 1)  

-  ก า รตี พิ ม พ์ ในร า ย ง าน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ (ค่าน้ าหนัก 0.20) 
-  ก า ร ตี พิ ม พ์ ผ ล ง า น ใ น

วารสารทางวิชาการระดับชาติ
ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
(ค่าน้ าหนัก 0.4) 
-  ก า ร ตี พิ ม พ์ ผ ล ง า น ใ น

วารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 (ค่า
น้ าหนัก 0.80) หรือ TCI กลุ่ม 
2 (ค่าน้ าหนัก 0.60) 
- การเผยแพร่ในระดับชาติ 

(ค่าน้ าหนัก 0.60) 

- การตีพิมพ์ผลงานในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่ง (ค่าน้ าหนัก 0.1) 
-  ง านสร้ า งส ร รค์ ที่ เ ผ ยแพร่ สู่
สาธารณะในลักษณะใดลักษณะ
หนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
online (ค่าน้ าหนัก 0.20) 
- การเผยแพร่ในระดับคณะหรือ
มหาวิทยาลัย (ค่าน้ าหนัก 0.40) 

หมายเหตุ :  
การตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หมายถึง การตีพิมพ์ผลงานวิชาการฉบับสมบูรณ์ในลักษณะ

ของรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ วารสารวิชาการ หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการในระดับมหาวิทยาลัย 
หรือระดับคณะ และต้องเป็นผลงานที่ผ่านการกลั่นกรอง (Peer review) โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วม
เป็นกรรมการพิจารณาด้วย 

การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ หมายถึง โครงการร่วมมือ
ระหว่างประเทศไทยกับประเทศอ่ืน 

การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ในระดับนานาชาติ หมายถึง การเผยแพร่ที่เปิดกว้างส าหรับทุก
ประเทศ (อย่างน้อย 5 ประเทศท่ีไม่ได้อยู่ในกลุ่มอาเซียน) 



 

32 | คู่มือตัวบ่งชี้ระดบัมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2563 (เฉพาะตัวบ่งชี้ที่จดัเก็บข้อมูลจาก คณะ/ส านัก/สถาบัน) 

การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ในระดับภูมิภาคอาเซียน หมายถึง การเผยแพร่เฉพาะในกลุ่มอาเซียน 
10 ประเทศ (อย่างน้อย 5 ประเทศนับรวมประเทศไทยด้วย) และการให้คะแนนตามแหล่งเผยแพร่ ไม่
จ าเป็นต้องไปแสดงในต่างประเทศ 

อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East 
Asian Nations) มี 10 ประเทศ ได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป.ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ 
สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม 

4.1 ให้นับผลงานของอาจารย์และนักวิจัยทุกชิ้นที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ในปีที่รายงาน 
4.2 ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีชื่ออาจารย์/นักวิจัย และนักศึกษาร่วมกันสามารถนับ

ได้ทั้งในตัวบ่งชี้นี้ และตัวบ่งชี้เรื่องผลงานนักศึกษา 
การนับผลงานตามตัวบ่งช้ี นับจ านวนผลงานทุกประเภท โดยไม่ถ่วงน้ าหนัก 

5. สูตรค านวณ :  

จ านวนผลงานตีพิมพ์ของอาจารย์และนักวิจัย 
X 100 

จ านวนอาจารย์และนักวิจัยประจ าทั้งหมด 

6. แหล่งข้อมูลและวิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
6.1 แหล่งข้อมูล : คณะ หน่วยงานจัดการเรียนการสอน, สถาบันวิจัย 
6.2 ขอบเขตข้อมูลที่จัดเก็บ : ผลงานอาจารย์และนักวิจัยจัดเก็บข้อมูลตามปีปฏิทิน จ านวน

อาจารย์และนักวิจัยประจ าทั้งหมดจัดเก็บ ณ สิ้นปีการศึกษา 
6.3 เครื่องมือการจัดเก็บข้อมูล : ระบบ TU QA Online  
6.4 วิธีการจัดเก็บข้อมูล : หน่วยงานรายงานข้อมูลผ่านระบบ TU QA Online ที่เมนูบันทึกข้อมูล 

2 หัวข้อ ได้แก่ 1) ผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 2) งานสร้างสรรค์/สิ่งประดิษฐ์ และฝ่ายพัฒนาคุณภาพรวบรวม
ข้อมูลจากระบบฯ โดยตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนน ามาค านวณเป็นผลรวมระดับมหาวิทยาลัย  
7. ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ระดับมหาวิทยาลัย : ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม 
8. ผู้ประสานงานตัวบ่งช้ี : นางสาวอัญชสา  แก้วเก้า  โทร. 02-564-4440-79 ต่อ 1522 
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1. ตัวบ่งชี้ : ร้อยละผลงานวิจัย/นวัตกรรม/งานสร้างสรรค์อาจารย์และนักวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับชาติ 
หรือระดับนานาชาติต่ออาจารย์และนักวิจัยประจ าทั้งหมด 

2. การใช้ประโยชน์ตัวบ่งช้ี :  
 แผนยุทธศาสตร์  TU-OPR  มาตรฐานอุดมศึกษา  CDS 
 QS  THE  Thomson  U-Multirank 

3. หน่วยวัด : ร้อยละ 
4. ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :  

นับผลงานวิจัย บทความวิชาการ งานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ของอาจารย์และนักวิจัยที่ได้รับรางวัล
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ หากผลงานเดียวกันแต่ได้รับหลายรางวัล ให้นับผลงานที่ได้รับรางวัลสูงสุด
เพียง 1 รางวัล เท่านั้น และนับรวมผลงานอาจารย์และนักวิจัยประจ าที่ลาศึกษาต่อด้วย 

การได้รับรางวัล ต้องเป็นรางวัลของหน่วยงาน ที่มีพันธกิจในการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยของ
ประเทศ เช่น สถาบันวิจัยแห่งชาติ สกว. หรือหน่วยงาน องค์กรวิชาการ/วิชาชีพที่ได้รับการยอมรับใน
ระดับชาติ/นานาชาติ เป็นต้น โดยมีลายลักษณ์อักษรปรากฏ ซึ่งแสดงถึงการเชิดชูเกียรติสร้างชื่อเสียงให้กับ
บุคลากรและหน่วยงาน 
 ทั้งนี้ ไม่นับรางวัลที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดโดยไม่มีหน่วยงานระดับชาติ/ระดับนานาชาติอ่ืน
เข้าร่วม 
หมายเหตุ :  
 1. รางวัลจากผลงานวิจัย บทความวิชาการ งานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์หรือรางวัลทางด้าน
วิชาการ หมายถึง รางวัลที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ของแต่ละศาสตร์ตามบริบทและธรรมชาติของหน่วยงาน
นั้นๆ ที่มีลักษณะเป็นรางวัลทางวิชาการ หรือมีการน าองค์ความรู้จากการศึกษาตามศาสตร์หรือสาขาวิชา
นั้นๆ และได้รับรางวัลในศาสตร์หรือสาขาที่เก่ียวข้อง 
 2. หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ หมายถึง หน่วยงานภายนอกสถาบันระดับกรมหรือเทียบเท่า
ขึ้นไป (เช่น ระดับจังหวัด) หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรมหาชน หรือบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ หรือองค์กรกลางระดับชาติทั้งภาครัฐและเอกชน (เช่น สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้า สภา
วิชาชีพ)   

3. หน่วยงานหรือองค์กรระดับนานาชาติ หมายถึง หน่วยงานระหว่างประเทศ ซึ่งมีท่ีตั้งส านักงาน
อยู่ในต่างประเทศหรือมีส านักงานสาขาตั้งอยู่ในประเทศไทยและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ กรณีที่
หน่วยงานในประเทศเป็นเจ้าภาพจะนับได้ต่อเมื่อคณะกรรมการพิจารณารางวัลประกอบด้วย ศาสตราจารย์
หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จาก
ต่างประเทศอย่างน้อยร้อยละ 25 และมีผู้พิจารณารางวัลเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้น และผู้เข้าร่วมที่มาจาก
ต่างประเทศอย่างน้อย 3 ประเทศ และรวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 
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5. สูตรค านวณ : 

จ านวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์และนักวิจัยที่
ได้รับรางวัลระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ  

X 100 
จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าทั้งหมด 

6. แหล่งข้อมูลและวิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
6.1 แหล่งข้อมูล : คณะ/หน่วยงานจัดการเรียนการสอน, สถาบันวิจัย 

 6.2 ขอบเขตข้อมูลที่จัดเก็บ : จัดเก็บข้อมูลตามปีการศึกษา 
6.3 เครื่องมือการจัดเก็บข้อมูล : ระบบ TU QA Online  
6.4 วิธีการจัดเก็บข้อมูล : หน่วยงานรายงานข้อมูลผ่านระบบ TU QA Online ที่เมนูบันทึกข้อมูล 

หัวข้อ ผลงานที่ได้รับการรับรอง ประเภทผลงาน : รางวัล และฝ่ายพัฒนาคุณภาพรวบรวมข้อมูลจากระบบฯ 
โดยตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนน ามาค านวณเป็นผลรวมระดับมหาวิทยาลัย  
7. ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ระดับมหาวิทยาลัย : ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม 
8. ผู้ประสานงานตัวบ่งช้ี : นางสาววราภรณ์  ไหลน าเจริญ  โทร. 02-564-4440-79 ต่อ 1530 
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1. ตัวบ่งชี้ : จ านวนผลงานอาจารย์และนักวิจัยที่ได้รับการจดสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตรในไทยและ
ต่างประเทศ 

2. การใช้ประโยชน์ตัวบ่งช้ี : 
 แผนยุทธศาสตร์  TU-OPR  มาตรฐานอุดมศึกษา  CDS 
 QS  THE  Thomson  U-Multirank 

3. หน่วยวัด : จ านวน 
4. ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : การนับผลงานจ านวนสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร ให้นับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรของ
อาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า ในปีที่รายงาน ทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ โดยนับได้ทั้งการจด
ทะเบียนในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้ ไม่นับการจดลิขสิทธิ์และการจดเครื่องหมายการค้า  

สิทธิบัตร หมายถึง หนังสือส าคัญที่รัฐออกให้เพ่ือคุ้มครองการประดิษฐ์ ( Invention) หรือการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design) ที่มีลักษณะตามที่กฎหมายก าหนด เป็นสิทธิพิเศษที่ให้ผู้ประดิษฐ์
คิดค้นหรือผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์ มีสิทธิที่จะผลิตสินค้า จ าหน่ายสินค้าแต่เพียงผู้เดียว ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง 

อนุสิทธิบัตร หมายถึง หนังสือส าคัญที่รัฐออกให้เพ่ือคุ้มครองการประดิษฐ์จะมีลักษณะคล้ายกัน
กับการประดิษฐ์ แต่เป็นความคิดสร้างสรรค์ที่มีระดับการพัฒนาเทคโนโลยีไม่สูงมาก หรือเป็นการประดิษฐ์
คิดค้นเพียงเล็กน้อย และมีประโยชน์ใช้สอยมากขึ้น 
5. สูตรค านวณ :  

จ านวนผลงานอาจารย์และนักวิจัยที่ได้รับการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 
ในไทยและต่างประเทศ 

 

6. แหล่งข้อมูลและวิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
6.1 แหล่งข้อมูล : คณะ/หน่วยงานจัดการเรียนการสอน, สถาบันวิจัย 

 6.2 ขอบเขตข้อมูลที่จัดเก็บ : จัดเก็บข้อมูลตามปีปฏิทิน 
6.3 เครื่องมือการจัดเก็บข้อมูล : ระบบ TU QA Online  

6.4 วิธีการจัดเก็บข้อมูล : หน่วยงานรายงานข้อมูลผ่านระบบ TU QA Online ที่เมนูบันทึกข้อมูล หัวข้อ 
ผลงานที่ได้รับการรับรอง ประเภทผลงาน : การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา และฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
รวบรวมข้อมูลจากระบบฯ โดยตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนน ามาค านวณเป็นผลรวมระดับ
มหาวิทยาลัย  
7. ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ระดับมหาวิทยาลัย : ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม 
8. ผู้ประสานงานตัวบ่งช้ี : นางสาววราภรณ์  ไหลน าเจริญ  โทร. 02-564-4440-79 ต่อ 1530  
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มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริการวิชาการ 
ให้บริการวิชาการเหมาะสม สอดคล้องกับบริบทและตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น ชุมชน 

และสังคม ตามระดับความเชี่ยวชาญและอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย โดยมีการบริหารจัดการที่ประสาน
ความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา ภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ และมีความโปร่งใส 
ชัดเจน และตรวจสอบได้ ผลลัพธ์ของการบริการวิชาการน าไปสู่การเสริมสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืน
ของผู้เรียน ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

ตวับ่งชี้ท่ีจัดเก็บผ่านระบบ TU QA Online จ านวน 3 ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย 
1. ร้อยละกิจกรรมโครงการบริการวิชาการท่ีไม่เสียค่าธรรมเนียม 
2. ร้อยละกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการท่ีตอบสนองความต้องการของชุมชน 
3. คะแนนผลการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ (คะแนนก่อน – หลังการรับบริการ) 
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1. ตัวบ่งชี้ : ร้อยละกิจกรรมโครงการบริการวิชาการท่ีไม่เสียค่าธรรมเนียม 
2. การใช้ประโยชน์ตัวบ่งช้ี : 

 แผนยุทธศาสตร์  TU-OPR  มาตรฐานอุดมศึกษา  CDS 
 QS  THE  Thomson  U-Multirank 

3. หน่วยวัด : ร้อยละ 
4. ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :  

สถานศึกษาระดับอุดมศึกษามีการให้บริการวิชาการที่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศซึ่งอาจให้บริการโดยการใช้ทรัพยากรของสถานศึกษาหรือใช้ทรัพยากรร่วมกัน
ทั้งในระดับสถาบันและระดับบุคคลในหลายลักษณะ เช่น การฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นต่างๆการจัดให้มี
การศึกษาต่อเนื่อง บริการศิษย์เก่าและประชาชนทั่วไป การให้บริการทางวิชาการนี้สามารถจัดในรูปแบบ
การให้บริการแบบให้เปล่าหรือมีผลตอบแทนเป็นรายได้  

นับจ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ให้บริการวิชาการที่จัด/ด าเนินการโดยหน่วยงาน 5 ประเภท ได้แก่ 
1) ประชุมสัมมนา 2) ฝึกอบรม 3) วางระบบ ออกแบบ 4) ออกแบบ พัฒนาผลิตภัณฑ์ และ 5) รักษาพยาบาล 
ที่จัดขึ้นในปีที่รายงาน โดยจะนับเฉพาะกิจกรรมที่ให้บริการแบบไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้รับบริการ 
และเปรียบเทียบกับกิจกรรมที่ให้บริการวิชาการแก่สังคมทั้ง 5 ประเภทข้างต้นทั้งหมดท่ีจัดในปีที่รายงาน 
5. สูตรค านวณ :  

จ านวนกิจกรรมโครงการบริการวิชาการท่ีไม่เสียค่าธรรมเนียม 
X 100 

จ านวนกิจกรรมบริการวิชาการทั้งหมด 

6. แหล่งข้อมูลและวิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
6.1 แหล่งข้อมูล : คณะ/หน่วยงานจัดการเรียนการสอน, สถาบันวิจัย 

 6.2 ขอบเขตข้อมูลที่จัดเก็บ : จัดเก็บข้อมูลตามปีการศึกษา 
6.3 เครื่องมือการจัดเก็บข้อมูล : ระบบ TU QA Online  
6.4 วิธีการจัดเก็บข้อมูล : หน่วยงานรายงานข้อมูลผ่านระบบ TU QA Online ที่เมนูบันทึกข้อมูล 

หัวข้อ กิจกรรมบริการวิชาการ และฝ่ายพัฒนาคุณภาพรวบรวมข้อมูลจากระบบฯ โดยตรวจสอบความ
ถูกต้องของข้อมูลก่อนน ามาค านวณเป็นผลรวมระดับมหาวิทยาลัย  
7. ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ระดับมหาวิทยาลัย : ผู้อ านวยการสถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ 
8. ผู้ประสานงานตัวบ่งชี้ : นางสาวอัญชสา  แก้วเก้า  โทร. 02-564-4440-79 ต่อ 1522 
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1. ตัวบ่งชี้ : ร้อยละกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการท่ีตอบสนองความต้องการของชุมชน 
2. การใช้ประโยชน์ตัวบ่งช้ี :  

 แผนยุทธศาสตร์  TU-OPR  มาตรฐานอุดมศึกษา  CDS 
 QS  THE  Thomson  U-Multirank 

3. หน่วยวัด : ร้อยละ 
4. ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :  

พันธกิจหนึ่งของสถาบันการศึกษาคือการเป็นที่พ่ึงของชุมชน สังคมหรือเป็นแหล่งอ้างอิงทาง
วิชาการ หรือท าหน้าที่ใดๆที่มีผลต่อการพัฒนาขึ้นของชุมชน สังคมในด้านวิชาการหรือการพัฒนาความรู้ 
ตลอดจนความเข้มแข็งของชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติ 

โครงการบริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน หมายถึง โครงการบริการวิชาการ
ที่สถาบันจัดขึ้น หรือด าเนินการขึ้นแล้วมีผลก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแก่ชุมชน สังคมใน
ด้านต่างๆ และท าให้ชุมชนสามารถพ่ึงตนเองได้ตามศักยภาพของตน เช่น การให้ความรู้เกี่ยวกับโครงกา ร
ตามพระราชด าริ การอบรมเพ่ือพัฒนาความสามารถของชุมชนในด้านการเกษตร ฯลฯ  

นับจ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ให้บริการวิชาการที่จัด/ด าเนินการโดยหน่วยงาน 5 ประเภท ได้แก่ 
1) ประชุมสัมมนา 2) ฝึกอบรม 3) วางระบบ ออกแบบ 4) ออกแบบ พัฒนาผลิตภัณฑ์ และ 5) รักษาพยาบาล 
ที่จัดขึ้นในปีที่รายงาน โดยจะนับเฉพาะกิจกรรมที่ให้บริการที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน สังคม 
และเปรียบเทียบกับกิจกรรมที่ให้บริการวิชาการแก่สังคมทั้ง 5 ประเภทข้างต้นทั้งหมดท่ีจัดในปีที่รายงาน 
5. สูตรค านวณ : 

จ านวนกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการท่ีตอบสนอง 
ความต้องการของชุมชน  

X 100 
จ านวนกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการท้ังหมด 

6. แหล่งข้อมูลและวิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
6.1 แหล่งข้อมูล : คณะ/หน่วยงานจัดการเรียนการสอน, สถาบันวิจัย 
6.2 ขอบเขตข้อมูลที่จัดเก็บ : จัดเก็บข้อมูลตามปีการศึกษา  
6.3 เครื่องมือการจัดเก็บข้อมูล : ระบบ TU QA Online  
6.4 วิธีการจัดเก็บข้อมูล : หน่วยงานรายงานข้อมูลผ่านระบบ TU QA Online ที่เมนูบันทึกข้อมูล 

หัวข้อ กิจกรรมบริการวิชาการ และฝ่ายพัฒนาคุณภาพรวบรวมข้อมูลจากระบบฯ โดยตรวจสอบความ
ถูกต้องของข้อมูลก่อนน ามาค านวณเป็นผลรวมระดับมหาวิทยาลัย  
7. ผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ีระดับมหาวิทยาลัย : ผู้อ านวยการสถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ 
8. ผู้ประสานงานตัวบ่งช้ี : นางสาวอัญชสา  แก้วเก้า  โทร. 02-564-4440-79 ต่อ 1522  
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1. ตัวบ่งชี ้: คะแนนผลการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ (คะแนนก่อน – หลังการรับบริการ) 
2. การใช้ประโยชน์ตัวบ่งช้ี :  

 แผนยุทธศาสตร์  TU-OPR  มาตรฐานอุดมศึกษา  CDS 
 QS  THE  Thomson  U-Multirank 

3. หน่วยวัด : คะแนน 
4. ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : นับจ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ให้บริการวิชาการที่จัด/ด าเนินการโดยหน่วยงาน 5 
ประเภท ได้แก่ 1) ประชุมสัมมนา 2) ฝึกอบรม 3) วางระบบ ออกแบบ 4) ออกแบบ พัฒนาผลิตภัณฑ์ และ 
5) รักษาพยาบาล ที่จัดขึ้นในปีที่รายงาน โดยก าหนดให้ทุกโครงการ/กิจกรรมต้องมีการวัดผลการให้บริการ
ก่อนและหลังรับบริการกับผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพ่ือน าคะแนนที่ได้มาเปรียบเทียบ เพ่ือแสดงผลการใช้
ประโยชน์จากการบริการวิชาการ  
5. สูตรค านวณ :  

ผลรวมคะแนนหลังการให้บริการวิชาการ – ผลรวมคะแนนก่อนให้บริการวิชาการ 

ผลรวมคะแนนก่อนให้บริการวิชาการ 

6. แหล่งข้อมูลและวิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
6.1 แหล่งข้อมูล : คณะ/หน่วยงานจัดการเรียนการสอน, สถาบันวิจัย 
6.2 ขอบเขตข้อมูลที่จัดเก็บ : จัดเก็บข้อมูลตามปีการศึกษา  
6.3 เครื่องมือการจัดเก็บข้อมูล : ระบบ TU QA Online  
6.4 วิธีการจัดเก็บข้อมูล : หน่วยงานรายงานข้อมูลผ่านระบบ TU QA Online ที่เมนูบันทึกข้อมูล 

หัวข้อ กิจกรรมบริการวิชาการ และฝ่ายพัฒนาคุณภาพรวบรวมข้อมูลจากระบบฯ โดยตรวจสอบความ
ถูกต้องของข้อมูลก่อนน ามาค านวณเป็นผลรวมระดับมหาวิทยาลัย  
7. ผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ีระดับมหาวิทยาลัย : ผู้อ านวยการสถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ 
8. ผู้ประสานงานตัวบ่งช้ี : นางสาวอัญชสา  แก้วเก้า  โทร. 02-564-4440-79 ต่อ 1522  
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มาตรฐานที่ 4 ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
จัดการเรียนรู้ การวิจัย หรือการบริการวิชาการซึ่งน าไปสู่การสืบสานการสร้างความรู้ ความเข้าใจ

ในศิลปวัฒนธรรม การปรับและประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรมทั้งของไทยและต่างประเทศอย่างเหมาะสม ตาม
ศักยภาพและอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ผลลัพธ์ของการจัดการด้านศิลปวัฒนธรรมท าให้เกิดความ
ภาคภูมิใจในความเป็นไทย หรือการสร้างโอกาสและมูลค่าเพ่ิมให้กับผู้เรียน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

ตัวบ่งชีท้ี่จัดเก็บผ่านระบบ TU QA Online จ านวน 7 ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย  
1. จ านวนหลักสูตรที่เกี่ยวข้องหรือบูรณาการกับศิลปวัฒนธรรม 
2. ร้อยละกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมต่อกิจกรรมนักศึกษาทั้งหมด 
3. จ านวนผลงานวิจัย/วิทยานพินธ์ที่เก่ียวข้องกับการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
4. จ านวนการจัดแสดง/เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการยอมรับระดับชาติ/ระดับนานาชาติ 
5. จ านวนโครงการบริการวิชาการท่ีเกี่ยวข้องหรือบูรณาการกับศิลปวัฒนธรรม 
6. จ านวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม/งานสร้างสรรค์ด้านศิลปวัฒนธรรมของอาจารย์ นักวิจัย 

และนักศึกษาที่ได้รับรางวัลระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ 
7. จ านวนผลงานอาจารย์และนักวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการจดสิทธิบัตร หรืออนุ

สิทธิบัตรในไทยและต่างประเทศ 
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1. ตัวบ่งชี้ : จ านวนหลักสูตรที่เกี่ยวข้องหรือบูรณาการกับศิลปวัฒนธรรม 
2. การใช้ประโยชน์ตัวบ่งช้ี :  

 แผนยุทธศาสตร์  TU-OPR  มาตรฐานอุดมศึกษา  CDS 
 QS  THE  Thomson  U-Multirank 

3. หน่วยวัด : จ านวน 
4. ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :  

หลักสูตรที่เกี่ยวข้องหรือบูรณาการกับศิลปวัฒนธรรม หมายถึง หลักสูตรที่น าศิลปวัฒนธรรมมา
เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอน อาจจะอยู่ในแบบรายวิชา กิจกรรมนอกหลักสูตร หรือลักษณะ
การจัดการเรียนการสอน   

ศิลปวัฒนธรรม หมายถึง ความงาม คุณค่าของความงดงาม หรือผลงานของมนุษย์ที่มีจุดมุ่งหมาย
การสร้างสรรค์และแสดงออกถึงความงาม เพ่ือตอบสนองความต้องการทางด้านจิตใจของมนุษย์ 
ประกอบด้วย งานวิจิตรศิลป์ (Fine Arts) เช่น จิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม ภาพพิมพ์ 
วรรณกรรม นาฏศิลป์ และ ประยุกต์ศิลป์ (Applied Artes) เช่น ศิลปะพ้ืนบ้าน รวมถึงแบบอย่างหรือวิถี
การด าเนินชีวิตของชุมชน เช่น ภาษา การแต่งกาย ประเพณีท้องถิ่น ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความกลม
เกลียวก้าวหน้าของชาติ และศีลธรรมอันดีของประชาชน  
5. สูตรค านวณ :  

จ านวนหลักสูตรที่เกี่ยวข้องหรือบูรณาการกับศิลปวัฒนธรรม 

 

6. แหล่งข้อมูลและวิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
6.1 แหล่งข้อมูล : คณะ หน่วยงานจัดการเรียนการสอน 

 6.2 ขอบเขตข้อมูลที่จัดเก็บ : จัดเก็บข้อมูลตามปีการศึกษา 
6.3 เครื่องมือการจัดเก็บข้อมูล : ระบบ TU QA Online  
6.4 วิธีการจัดเก็บข้อมูล : หน่วยงานรายงานข้อมูลผ่านระบบ TU QA Online ที่เมนูบันทึกข้อมูล 

หัวข้อ หลักสูตร และฝ่ายพัฒนาคุณภาพรวบรวมข้อมูลจากระบบฯ โดยตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
ก่อนน ามาค านวณเป็นผลรวมระดับมหาวิทยาลัย  
7. ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ระดับมหาวิทยาลัย : ฝ่ายวิชาการ  
8. ผู้ประสานงานตัวบ่งชี้ : นางสาวอัญชสา  แก้วเก้า  โทร. 02-564-4440-79 ต่อ 1522  
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1. ตัวบ่งชี้ : ร้อยละกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมต่อกิจกรรมนักศึกษาท้ังหมด 
2. การใช้ประโยชน์ตัวบ่งช้ี :  

 แผนยุทธศาสตร์  TU-OPR  มาตรฐานอุดมศึกษา  CDS 
 QS  THE  Thomson  U-Multirank 

3. หน่วยวัด : ร้อยละ 
4. ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :  

กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม หมายถึง กิจกรรมที่จัดโดยนักศึกษาเพ่ือส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
ศิลปวัฒนธรรม หมายถึง ความงาม คุณค่าของความงดงาม หรือผลงานของมนุษย์ที่มีจุดมุ่งหมาย

การสร้างสรรค์และแสดงออกถึงความงาม เพ่ือตอบสนองความต้องการทางด้านจิตใจของมนุษย์ 
ประกอบด้วย งานวิจิตรศิลป์ (Fine Arts) เช่น จิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม ภาพพิมพ์ 
วรรณกรรม นาฏศิลป์ และ ประยุกต์ศิลป์ (Applied Artes) เช่น ศิลปะพ้ืนบ้าน รวมถึงแบบอย่างหรือวิถี
การด าเนินชีวิตของชุมชน เช่น ภาษา การแต่งกาย ประเพณีท้องถิ่น ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความกลม
เกลียวก้าวหน้าของชาติ และศีลธรรมอันดีของประชาชน 
5. สูตรค านวณ : 

จ านวนกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม 
X 100 

จ านวนกิจกรรมนักศึกษาทั้งหมด 

6. แหล่งข้อมูลและวิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
6.1 แหล่งข้อมูล : คณะ/หน่วยงานจัดการเรียนการสอน, กองกิจการนักศึกษา 

 6.2 ขอบเขตข้อมูลที่จัดเก็บ : จัดเก็บข้อมูลตามปีการศึกษา  
6.3 เครื่องมือการจัดเก็บข้อมูล : ระบบ TU QA Online  
6.4 วิธีการจัดเก็บข้อมูล : หน่วยงานและกองกิจการนักศึกษารายงานข้อมูลผ่านระบบ TU QA 

Online ที่เมนูบันทึกข้อมูล หัวข้อ กิจกรรมนักศึกษา และฝ่ายพัฒนาคุณภาพรวบรวมข้อมูลจากระบบฯ 
โดยตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนน ามาค านวณเป็นผลรวมระดับมหาวิทยาลัย  
7. ผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ีระดับมหาวิทยาลัย : ฝ่ายการนักศึกษา 
8. ผู้ประสานงานตัวบ่งชี้ : นางสาววราภรณ์  ไหลน าเจริญ  โทร. 02-564-4440-79 ต่อ 1530 
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1. ตัวบ่งชี ้: จ านวนผลงานวิจัย/วิทยานิพนธ์ที่เก่ียวข้องกับการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
2. การใช้ประโยชน์ตัวบ่งช้ี :  

 แผนยุทธศาสตร์  TU-OPR  มาตรฐานอุดมศึกษา  CDS 
 QS  THE  Thomson  U-Multirank 

3. หน่วยวัด : จ านวน 
4. ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :  

ผลงานวิจัย/วิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้องกับการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม หมายถึง ผลงานศิลปะ
และสิ่งประดิษฐ์ ที่มีการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบที่เหมาะสมตามประเภทของงานศิลปะซึ่งมีแนว
ทางการทดลองหรือการพัฒนาจากแนวคิดสร้างสรรค์เดิมเพ่ือเป็นต้นแบบหรือความสามารถในการบุกเบิก
ศาสตร์อันก่อให้เกิดคุณค่าทางสุนทรีย์และคุณประโยชน์ที่เป็นที่ยอมรับในวงวิชาชีพตามการจัดกลุ่มศิลปะ
ของอาเซียน งานสร้างสรรค์ทางศิลปะ ได้แก่ (1) ทัศนศิลป์ (Visual Arts) ประกอบด้วย ผลงานด้าน
จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ภาพถ่าย ภาพยนตร์ สื่อประสม สถาปัตยกรรมและงานออกแบบ
ประเภทอ่ืนๆ (2) ศิลปะการแสดง (Performing Arts) ประกอบด้วย ดุริยางคศิลป์ นาฏยศิลป์ การแสดง
รูปแบบต่างๆ และ (3) วรรณศิลป์ (Literature) ซึ่งประกอบด้วยบทประพันธ์และกวีนิพนธ์รูปแบบต่างๆ
รวมถึงผลงานที่สะท้อนแบบอย่างหรือวิถีการด าเนินชีวิตของชุมชน เช่น ภาษา การแต่งกาย ประเพณี
ท้องถิ่น ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความกลมเกลียวก้าวหน้าของชาติ และศีลธรรมอันดีของประชาชน 

ผลงานวิจัย/วิทยานิพนธ์สามารถนับได้ทั้งผลงานของนักศึกษาและอาจารย์ กรณีอาจารย์และ
นักศึกษาท าผลงานร่วมกันให้นับเพียง 1 ผลงาน 
5. สูตรค านวณ : 

จ านวนผลงานวิจัย/วิทยานิพนธ์ที่เก่ียวข้องกับการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 

6. แหล่งข้อมูลและวิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
6.1 แหล่งข้อมูล : คณะ หน่วยงานจัดการเรียนการสอน, สถาบันวิจัย 
6.2 ขอบเขตข้อมูลที่จัดเก็บ : จัดเก็บข้อมูลตามปีปฏิทิน 
6.3 เครื่องมือการจัดเก็บข้อมูล : ระบบ TU QA Online  
6.4 วิธีการจัดเก็บข้อมูล : หน่วยงานรายงานข้อมูลผ่านระบบ TU QA Online ที่เมนูบันทึกข้อมูล 

2 หัวข้อ ได้แก่ 1) ผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ และ 2) งานสร้างสรรค์/สิ่งประดิษฐ์ และฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
รวบรวมข้อมูลจากระบบฯ โดยตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนน ามาค านวณเป็นผลรวมระดับ
มหาวิทยาลัย  
7. ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ระดับมหาวิทยาลัย : ผู้อ านวยการสถาบันไทยคดีศึกษา 
8. ผู้ประสานงานตัวบ่งช้ี : นางสาวอัญชสา  แก้วเก้า  โทร. 02-564-4440-79 ต่อ 1522  
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1. ตัวบ่งชี ้: จ านวนการจัดแสดง/เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการยอมรับระดับชาติ/ระดับนานาชาติ 
2. การใช้ประโยชน์ตัวบ่งช้ี :  

 แผนยุทธศาสตร์  TU-OPR  มาตรฐานอุดมศึกษา  CDS 
 QS  THE  Thomson  U-Multirank 

3. หน่วยวัด : จ านวน 
4. ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :  

การจัดแสดง/เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม หมายถึง การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ในลักษณะสิ่งตีพิมพ์ 
การจัดนิทรรศการ (Exhibition) การจัดการแสดง (Performance) หรือการจัดประกวด ซึ่งเป็นการ
น าเสนอผลงานศิลปะแขนงต่างๆ อาทิ งานศิลปะ ดนตรี การแสดง และงานออกแบบที่เป็นผลงานวิชาการ
สู่สาธารณะ โดยมีการจัดการน าเสนอการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ อย่างเป็นระบบและเป็น
วิธีการที่ยอมรับในวงวิชาชีพ โดยมีกระบวนการพิจารณาคัดเลือกคุณภาพผลงานก่อนการเผยแพร่ 
ประกอบด้วย ศิลปินแห่งชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิ และนักวิชาการท่ีเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ 

นับจ านวนการจัดแสดง/เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการยอมรับระดับชาติ/นานาชาติ โดย
นับเป็นรายครั้งจากผลงานที่มีการเผยแพร่ในสถานที่ส าหรับการเผยแพร่ที่ยอมรับในวงวิชาการ โดยการจัด
แสดงนิทรรศการหรือจัดการแสดง ซึ่งเป็นผลงานสร้างสรรค์สู่สาธารณะ ประกอบด้วยหลักเกณฑ์ในการ
พิจารณาคัดเลือกคุณภาพงานสร้างสรรค์ ดังนี้  

1. ต้องเป็นแหล่งเผยแพร่ระดับสถานศึกษา เช่น หอศิลป์ หอประชุม และลานศิลปวัฒนธรรม 
โดยการจัดงาน แสดงเป็นที่ยอมรับในวงการวิชาชีพและผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นต้น   

2. หอศิลป์ขององค์กรหรือสมาคม จะต้องเป็นสถานที่จัดแสดงงานศิลปะ งานสร้างสรรค์ 
โดยเฉพาะ และมีคณะกรรมการบริหารจัดการหอศิลป์ หรือมีคณะกรรมการรับผิดชอบดูแลการจัด
นิทรรศการทางวิชาการ 

3. แหล่งเผยแพร่ระดับนานาชาติ ต้องได้รับการยอมรับในวงการศิลปะในระดับนานาชาติ 
หรือเป็นโครงการความร่วมมือทางศิลปะงานสร้างสรรค์ ระหว่างประเทศ 
5. สูตรค านวณ : 

จ านวนการจัดแสดง/เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการยอมรับ 
ระดับชาติ/ระดับนานาชาติ 

 

6. แหล่งข้อมูลและวิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
6.1 แหล่งข้อมูล : คณะ หน่วยงานจัดการเรียนการสอน, สถาบันวิจัย 
6.2 ขอบเขตข้อมูลที่จัดเก็บ : จัดเก็บข้อมูลตามปีปฏิทิน 
6.3 เครื่องมือการจัดเก็บข้อมูล : ระบบ TU QA Online  
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6.4 วิธีการจัดเก็บข้อมูล : หน่วยงานรายงานข้อมูลผ่านระบบ TU QA Online ที่เมนูบันทึกข้อมูล 
หัวข้อ งานสร้างสรรค์/สิ่งประดิษฐ์ และฝ่ายพัฒนาคุณภาพรวบรวมข้อมูลจากระบบฯ โดยตรวจสอบความ
ถูกต้องของข้อมูลก่อนน ามาค านวณเป็นผลรวมระดับมหาวิทยาลัย  
7. ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ระดับมหาวิทยาลัย : ผู้อ านวยการสถาบันไทยคดีศึกษา 
8. ผู้ประสานงานตัวบ่งชี้ : นางสาวอัญชสา  แก้วเก้า  โทร. 02-564-4440-79 ต่อ 1522  



 

46 | คู่มือตัวบ่งชี้ระดบัมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2563 (เฉพาะตัวบ่งชี้ที่จดัเก็บข้อมูลจาก คณะ/ส านัก/สถาบัน) 

1. ตัวบ่งชี ้: จ านวนโครงการบริการวิชาการท่ีเกี่ยวข้องหรือบูรณาการกับศิลปวัฒนธรรม 
2. การใช้ประโยชน์ตัวบ่งช้ี :  

 แผนยุทธศาสตร์  TU-OPR  มาตรฐานอุดมศึกษา  CDS 
 QS  THE  Thomson  U-Multirank 

3. หน่วยวัด : จ านวน 
4. ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :  

สถานศึกษาระดับอุดมศึกษามีการให้บริการวิชาการที่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศซึ่งอาจให้บริการโดยการใช้ทรัพยากรของสถานศึกษาหรือใช้ทรัพยากรร่วมกัน
ทั้งในระดับสถาบันและระดับบุคคลในหลายลักษณะ เช่น การฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นต่างๆการจัดให้มี
การศึกษาต่อเนื่อง บริการศิษย์เก่าและประชาชนทั่วไป การให้บริการทางวิชาการนี้สามารถจัดในรูปแบบ
การให้บริการแบบให้เปล่าหรือมีผลตอบแทนเป็นรายได้  

ศิลปวัฒนธรรม หมายถึง ความงาม คุณค่าของความงดงาม หรือผลงานของมนุษย์ที่มีจุดมุ่งหมาย
การสร้างสรรค์และแสดงออกถึงความงาม เพ่ือตอบสนองความต้องการทางด้านจิตใจของมนุษย์ 
ประกอบด้วย งานวิจิตรศิลป์ (Fine Arts) เช่น จิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม ภาพพิมพ์ วรรณกรรม 
นาฏศิลป์ และ ประยุกต์ศิลป์ (Applied Artes) เช่น ศิลปะพ้ืนบ้าน รวมถึงแบบอย่างหรือวิถีการด าเนินชีวิต
ของชุมชน เช่น ภาษา การแต่งกาย ประเพณีท้องถิ่น ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความกลมเกลียวก้าวหน้า
ของชาติ และศีลธรรมอันดีของประชาชน 

บูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรม หมายถึง กิจกรรมที่ให้บริการทางวิชาการ โดยใช้องค์ความรู้/
ความเชี่ยวชาญของหน่วยงาน มาท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสาน
เผยแพร่วัฒนธรรมภูมิปัญญาทองถิ่นตามจุดเนนของหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งใน
ด้านการเรียนการสอน กิจกรรมนักศึกษา และการวิจัย 

นับจ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ให้บริการวิชาการที่จัด/ด าเนินการโดยหน่วยงาน 5 ประเภท ได้แก่ 
1) ประชุมสัมมนา 2) ฝึกอบรม 3) วางระบบ ออกแบบ 4) ออกแบบ พัฒนาผลิตภัณฑ์ และ 5) รักษาพยาบาล 
ที่จัดขึ้นในปีทีร่ายงาน โดยจะนับเฉพาะกิจกรรมที่เกี่ยวข้องหรือบูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรม 
5. สูตรค านวณ : 

จ านวนโครงการบริการวิชาการที่เกี่ยวข้องหรือบูรณาการกับศิลปวัฒนธรรม 

 

6. แหล่งข้อมูลและวิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
6.1 แหล่งข้อมูล : คณะ/หน่วยงานจัดการเรียนการสอน, สถาบันวิจัย 

 6.2 ขอบเขตข้อมูลที่จัดเก็บ : จัดเก็บข้อมูลตามปีการศึกษา 
6.3 เครื่องมือการจัดเก็บข้อมูล : ระบบ TU QA Online  
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6.4 วิธีการจัดเก็บข้อมูล : หน่วยงานรายงานข้อมูลผ่านระบบ TU QA Online ที่เมนูบันทึกข้อมูล 
หัวข้อ กิจกรรมบริการวิชาการ และฝ่ายพัฒนาคุณภาพรวบรวมข้อมูลจากระบบฯ โดยตรวจสอบความ
ถูกต้องของข้อมูลก่อนน ามาค านวณเป็นผลรวมระดับมหาวิทยาลัย  
7. ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ระดับมหาวิทยาลัย : ผู้อ านวยการสถาบันไทยคดีศึกษา 
8. ผู้ประสานงานตัวบ่งช้ี : นางสาวอัญชสา  แก้วเก้า  โทร. 02-564-4440-79 ต่อ 1522   



 

48 | คู่มือตัวบ่งชี้ระดบัมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2563 (เฉพาะตัวบ่งชี้ที่จดัเก็บข้อมูลจาก คณะ/ส านัก/สถาบัน) 

1. ตัวบ่งชี้ : จ านวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม/งานสร้างสรรค์ด้านศิลปวัฒนธรรมของอาจารย์ นักวิจัย และ
นักศึกษาที่ได้รับรางวัลระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ 

2. การใช้ประโยชน์ตัวบ่งช้ี :  
 แผนยุทธศาสตร์  TU-OPR  มาตรฐานอุดมศึกษา  CDS 
 QS  THE  Thomson  U-Multirank 

3. หน่วยวัด : จ านวน 
4. ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :  

ผลงานวิจัย/นวัตกรรม/งานสร้างสรรค์ด้านศิลปวัฒนธรรม  หมายถึง ผลงานศิลปะและ
สิ่งประดิษฐ์ ที่มีการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบที่เหมาะสมตามประเภทของงานศิลปะซึ่งมีแนวทางการ
ทดลองหรือการพัฒนาจากแนวคิดสร้างสรรค์เดิมเพ่ือเป็นต้นแบบหรือความสามารถในการบุกเบิกศาสตร์
อันก่อให้เกิดคุณค่าทางสุนทรีย์และคุณประโยชน์ที่เป็นที่ยอมรับในวงวิชาชีพตามการจัดกลุ่มศิลปะของ
อาเซียน งานสร้างสรรค์ทางศิลปะ ได้แก่ (1) ทัศนศิลป์ (Visual Arts) ประกอบด้วย ผลงานด้านจิตรกรรม 
ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ภาพถ่าย ภาพยนตร์ สื่อประสม สถาปัตยกรรมและงานออกแบบประเภทอ่ืนๆ 
(2) ศิลปะการแสดง (Performing Arts) ประกอบด้วย ดุริยางคศิลป์ นาฏยศิลป์ การแสดงรูปแบบต่างๆ 
และ (3) วรรณศิลป์ (Literature) ซึ่งประกอบด้วยบทประพันธ์และกวีนิพนธ์รูปแบบต่างๆ รวมถึงผลงานที่
สะท้อนแบบอย่างหรือวิถีการด าเนินชีวิตของชุมชน เช่น ภาษา การแต่งกาย ประเพณีท้องถิ่น ความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย ความกลมเกลียวก้าวหน้าของชาติ และศีลธรรมอันดีของประชาชน 

การได้รับรางวัล ต้องเป็นรางวัลของหน่วยงาน ที่มีพันธกิจในการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยของ
ประเทศ เช่น สถาบันวิจัยแห่งชาติ สกว. หรือหน่วยงาน องค์กรวิชาการ/วิชาชีพที่ได้รับการยอมรับใน
ระดับชาติ/นานาชาติ เป็นต้น โดยมีลายลักษณ์อักษรปรากฏ ซึ่งแสดงถึงการเชิดชูเกียรติสร้างชื่อเสียงให้กับ
บุคลากรและหน่วยงาน 

นับจ านวนผลงานวิจัย บทความวิชาการ งานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ของอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา
ที่ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ หากผลงานเดียวกันแต่ได้รับหลายรางวัล ให้นับผลงานที่ได้รับรางวัล
สูงสุดเพียง 1 รางวัล เท่านั้น และนับรวมผลงานอาจารย์และนักวิจัยประจ าที่ลาศึกษาต่อด้วย กรณีอาจารย์
และนักศึกษาได้รับรางวัลร่วมกัน ให้นับเพียง 1 รางวัล  
5. สูตรค านวณ :  

จ านวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม/งานสร้างสรรค์ด้านศิลปวัฒนธรรมอาจารย์ นักวิจัย  
และนักศึกษาที่ได้รับรางวัลระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ 

 

6. แหล่งข้อมูลและวิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
6.1 แหล่งข้อมูล : คณะ/หน่วยงานจัดการเรียนการสอน, สถาบันวิจัย 

 6.2 ขอบเขตข้อมูลที่จัดเก็บ : จัดเก็บข้อมูลตามปีการศึกษา 
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6.3 เครื่องมือการจัดเก็บข้อมูล : ระบบ TU QA Online  
6.4 วิธีการจัดเก็บข้อมูล : หน่วยงานรายงานข้อมูลผ่านระบบ TU QA Online ที่เมนูบันทึกข้อมูล 2 หัวข้อ 
ได้แก่ 1) รางวัล 2) ผลงานที่ได้รับการรับรอง ประเภทผลงาน : รางวัล และฝ่ายพัฒนาคุณภาพรวบรวม
ข้อมูลจากระบบฯ โดยตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนน ามาค านวณเป็นผลรวมระดับมหาวิทยาลัย  
7. ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ระดับมหาวิทยาลัย : ผู้อ านวยการสถาบันไทยคดีศึกษา 
8. ผู้ประสานงานตัวบ่งช้ี : นางสาววราภรณ์  ไหลน าเจริญ  โทร. 02-564-4440-79 ต่อ 1530  
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1. ตัวบ่งช้ี : จ านวนผลงานอาจารย์และนักวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการจดสิทธิบัตร หรือ 
อนุสิทธิบัตรในไทยและต่างประเทศ 

2. การใช้ประโยชน์ตัวบ่งช้ี :  
 แผนยุทธศาสตร์  TU-OPR  มาตรฐานอุดมศึกษา  CDS 
 QS  THE  Thomson  U-Multirank 

3. หน่วยวัด : จ านวน 
4. ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :  

ผลงานวิจัย/นวัตกรรม/งานสร้างสรรค์ด้านศิลปวัฒนธรรม  หมายถึง ผลงานศิลปะและ
สิ่งประดิษฐ์ ที่มีการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบที่เหมาะสมตามประเภทของงานศิลปะซึ่งมีแนวทางการ
ทดลองหรือการพัฒนาจากแนวคิดสร้างสรรค์เดิมเพ่ือเป็นต้นแบบหรือความสามารถในการบุกเบิกศาสตร์
อันก่อให้เกิดคุณค่าทางสุนทรีย์และคุณประโยชน์ที่เป็นที่ยอมรับในวงวิชาชีพตามการจัดกลุ่มศิลปะของ
อาเซียน งานสร้างสรรค์ทางศิลปะ ได้แก่ (1) ทัศนศิลป์ (Visual Arts) ประกอบด้วย ผลงานด้านจิตรกรรม 
ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ภาพถ่าย ภาพยนตร์ สื่อประสม สถาปัตยกรรมและงานออกแบบประเภทอ่ืนๆ 
(2) ศิลปะการแสดง (Performing Arts) ประกอบด้วย ดุริยางคศิลป์ นาฏยศิลป์ การแสดงรูปแบบต่างๆ 
และ (3) วรรณศิลป์ (Literature) ซึ่งประกอบด้วยบทประพันธ์และกวีนิพนธ์รูปแบบต่างๆ รวมถึงผลงานที่
สะท้อนแบบอย่างหรือวิถีการด าเนินชีวิตของชุมชน เช่น ภาษา การแต่งกาย ประเพณีท้องถิ่น ความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย ความกลมเกลียวก้าวหน้าของชาติ และศีลธรรมอันดีของประชาชน 

สิทธิบัตร หมายถึง หนังสือส าคัญที่รัฐออกให้เพ่ือคุ้มครองการประดิษฐ์ ( Invention) หรือการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design) ที่มีลักษณะตามที่กฎหมายก าหนด เป็นสิทธิพิเศษที่ให้ผู้ประดิษฐ์
คิดค้นหรือผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์ มีสิทธิที่จะผลิตสินค้า จ าหน่ายสินค้าแต่เพียงผู้เดียว ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง 

อนุสิทธิบัตร หมายถึง หนังสือส าคัญที่รัฐออกให้เพ่ือคุ้มครองการประดิษฐ์จะมีลักษณะคล้ายกัน
กับการประดิษฐ์ แต่เป็นความคิดสร้างสรรค์ที่มีระดับการพัฒนาเทคโนโลยีไม่สูงมาก หรือเป็นการประดิษฐ์
คิดค้นเพียงเล็กน้อย และมีประโยชน์ใช้สอยมากขึ้น 

การนับผลงานจ านวนสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร ให้นับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรของอาจารย์
ประจ าและนักวิจัยประจ า ในปีที่รายงาน ทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ โดยนับได้ทั้งการจดทะเบียน
ในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้ ไม่นับการจดลิขสิทธิ์และการจดเครื่องหมายการค้า  
5. สูตรค านวณ : 

จ านวนผลงานอาจารย์และนักวิจัยที่ได้รับการ 
จดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรในไทยและต่างประเทศ 

 

6. แหล่งข้อมูลและวิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
6.1 แหล่งข้อมูล : คณะ หน่วยงานจัดการเรียนการสอน, สถาบันวิจัย 
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 6.2 ขอบเขตข้อมูลที่จัดเก็บ : จัดเก็บข้อมูลตามปีปฏิทิน 
6.3 เครื่องมือการจัดเก็บข้อมูล : ระบบ TU QA Online  
6.4 วิธีการจัดเก็บข้อมูล : หน่วยงานรายงานข้อมูลผ่านระบบ TU QA Online ที่เมนูบันทึกข้อมูล 

หัวข้อ ผลงานที่ได้รับการรับรอง ประเภทผลงาน : การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา และฝ่ายพัฒนา
คุณภาพรวบรวมข้อมูลจากระบบฯ โดยตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนน ามาค านวณเป็นผลรวม
ระดับมหาวิทยาลัย  
7. ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ระดับมหาวิทยาลัย : ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม 
8. ผู้ประสานงานตัวบ่งช้ี : นางสาววราภรณ์  ไหลน าเจริญ  โทร. 02-564-4440-79 ต่อ 1530 
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มาตรฐานที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ 
5.1 มีหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการเพ่ือให้มีคุณลักษณะ

อันพึงประสงค์ ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติและความต้องการที่หลากหลายของประเทศ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนสังคม สถานประกอบการ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
 5.2 มีการบริหารงานตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย ตลอดจนมีการบริหารจัดการ
บุคลากรและทรัพยากรการเรียนรู้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ค านึงถึงความหลากหลายและความเป็น
อิสระทางวิชาการ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ยืดหยุ่นคล่องตัวโปร่งใสและตรวจสอบได้ มีการก ากับให้
มีการด าเนินการตามพันธกิจเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และกฎหมายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับมหาวิทยาลัย  
 5.3 มีระบบประกันคุณภาพ มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการจัดการศึกษาระดับ
หลักสูตร คณะ/หน่วยงาน และมหาวิทยาลัยที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการก ากับให้การจัด
การศึกษาและการด าเนินงานตามพันธกิจเป็นไปตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษาอย่ าง
ต่อเนื่อง สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ ระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และมาตรฐานอ่ืน ๆ ที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรมก าหนด 

ตัวบ่งชี้ท่ีจัดเก็บผ่านระบบ TU QA Online จ านวน 7 ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย 
1. จ านวนหลักสูตรที่มีความร่วมมือกับภายนอก 
2. คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพหลักสูตร 
3. ร้อยละอาจารย์วุฒิระดับปริญญาเอก 
4. ร้อยละอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ 
5. ร้อยละอาจารย์ชาวต่างชาติ 
6. ร้อยละอาจารย์แลกเปลี่ยนที่รับเข้าและส่งออกต่ออาจารย์ทั้งหมด 
7. ร้อยละข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันในต่างประเทศที่มีการท ากิจกรรม 

(Active MOU) ต่อข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการท้ังหมด  
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1. ตัวบ่งชี้ : จ านวนหลักสูตรที่มีความร่วมมือกับภายนอก 
2. การใช้ประโยชน์ตัวบ่งชี้ :  

 แผนยุทธศาสตร์  TU-OPR  มาตรฐานอุดมศึกษา  CDS 
 QS  THE  Thomson  U-Multirank 

3. หน่วยวัด : จ านวน 
4. ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : หลักสูตรที่มีความร่วมมือกับภายนอก หมายถึง หลักสูตรที่เปิดสอนโดยมีการ
ออกแบบหลักสูตรร่วมกับหน่วยงานภายนอก ซึ่งมีหลักฐานปรากฏชัดเจน เพ่ือส่งเสริมให้เกิดเครือข่าย
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน และเกิดความหลายหลายขององค์ความรู้ และตอบสนองต่อความต้องการ
ของนายจ้าง ผู้ประกอบการ และตลาดแรงงานมากขึ้น  
5. สูตรค านวณ :  

จ านวนหลักสูตรที่มีความร่วมมือกับภายนอก 

 

6. แหล่งข้อมูลและวิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
6.1 แหล่งข้อมูล : คณะ/หน่วยงานจัดการเรียนการสอน 

 6.2 ขอบเขตข้อมูลที่จัดเก็บ : จัดเก็บข้อมูลตามปีการศึกษา 
6.3 เครื่องมือการจัดเก็บข้อมูล : ระบบ TU QA Online  
6.4 วิธีการจัดเก็บข้อมูล : หน่วยงานรายงานข้อมูลผ่านระบบ TU QA Online ที่เมนูบันทึกข้อมูล 

หัวข้อ หลักสูตร และฝ่ายพัฒนาคุณภาพรวบรวมข้อมูลจากระบบฯ โดยตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
ก่อนน ามาค านวณเป็นผลรวมระดับมหาวิทยาลัย  
7. ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ระดับมหาวิทยาลัย : ฝ่ายวิชาการ 
8. ผู้ประสานงานตัวบ่งช้ี : นางสาวอัญชสา  แก้วเก้า  โทร. 02-564-4440-79 ต่อ 1522 
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1. ตัวบ่งชี้ : คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพหลักสูตร 
2. การใช้ประโยชน์ตัวบ่งช้ี :  

 แผนยุทธศาสตร์  TU-OPR  มาตรฐานอุดมศึกษา  CDS 
 QS  THE  Thomson  U-Multirank 

3. หน่วยวัด : ค่าเฉลี่ย 
4. ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : นับจ านวนหลักสูตรที่เปิดในปีการศึกษาที่รายงาน ซึ่งหลักสูตรเปิดรับนักศึกษาแล้ว
จะต้องมีการประเมินทุกปี ยกเว้นหลักสูตรนั้นๆ จะได้รับการรับรองโดยระบบอ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาเห็นชอบ โดยไม่ต้องน าคะแนนการประเมินของหลักสูตรนั้นมา
ค านวณในตัวบ่งชี้นี้ แต่ต้องรายงานผลการรับรองตามระบบนั้น ๆ ผ่านระบบ CHE QA Online  
5. สูตรค านวณ :  

ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 

จ านวนหลักสูตรทั้งหมด 

6. แหล่งข้อมูลและวิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
6.1 แหล่งข้อมูล : คณะ/หน่วยงานจัดการเรียนการสอน 

 6.2 ขอบเขตข้อมูลที่จัดเก็บ : จัดเก็บข้อมูลตามปีการศึกษา 
6.3 เครื่องมือการจัดเก็บข้อมูล : ระบบ TU QA Online  
6.4 วิธีการจัดเก็บข้อมูล : หน่วยงานรายงานข้อมูลผ่านระบบ TU QA Online ที่เมนูบันทึกข้อมูล 

หัวข้อ หลักสูตร และฝ่ายพัฒนาคุณภาพรวบรวมข้อมูลจากระบบฯ โดยตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
ก่อนน ามาค านวณเป็นผลรวมระดับมหาวิทยาลัย  
7. ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ระดับมหาวิทยาลัย : ฝ่ายวิชาการ 
8. ผู้ประสานงานตัวบ่งช้ี : นางสาวอัญชสา  แก้วเก้า  โทร. 02-564-4440-79 ต่อ 1522 
  



 

คู่มือตัวบ่งชี้ระดับมหาวทิยาลัย ปีการศึกษา 2563 (เฉพาะตวับ่งชี้ที่จัดเก็บขอ้มูลจาก คณะ/ส านัก/สถาบัน) | 55  

1. ตัวบ่งช้ี : ร้อยละอาจารย์วุฒิระดับปริญญาเอก 
2. การใช้ประโยชน์ตัวบ่งช้ี :  

 แผนยุทธศาสตร์  TU-OPR  มาตรฐานอุดมศึกษา  CDS 
 QS  THE  Thomson  U-Multirank 

3. หน่วยวัด : ร้อยละ 
4. ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดที่ต้องการบุคลากรที่มี
ความรู้ความสามารถและความลุ่มลึกทางวิชาการ เพ่ือปฏิบัติพันธกิจส าคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต 
ศึกษาวิจัยเพ่ือการติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ ดังนั้น สถาบันจึงควรมี
อาจารย์ที่มีระดับคุณวุฒิทางการศึกษาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับ
พันธกิจหรือจุดเน้นของหลักสูตร  

1. คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การพิจารณา
คุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการส าเร็จการศึกษาภายใน
รอบปีการศึกษานั้น ทั้งนี้ อาจใช้คุณวุฒิอ่ืนเทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอกได้ส าหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพมี
คุณวุฒิอื่นที่เหมาะสมกว่า ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

2. การนับจ านวนอาจารย์ประจ า ให้นับตามปีการศึกษาและนับทั้งท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 
ในกรณีที่มีอาจารย์บรรจุใหม่ให้นับระยะเวลาการท างานส าหรับอาจารย์ที่บรรจุใหม่ ดังนี้ 

9 - 12 เดือน  คิดเป็น 1 คน 
6 เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง 9 เดือน  คิดเป็น 0.5 คน 
น้อยกว่า 6 เดือน  ไม่สามารถน ามานับได้ 

5. สูตรค านวณ :  

จ านวนอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
X 100 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 

6. แหล่งข้อมูลและวิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
6.1 แหล่งข้อมูล : คณะ/หน่วยงานจัดการเรียนการสอน 

 6.2 ขอบเขตข้อมูลที่จัดเก็บ : จัดเก็บข้อมูล ณ สิ้นปีการศึกษา 
6.3 เครื่องมือการจัดเก็บข้อมูล : ระบบ TU QA Online  
6.4 วิธีการจัดเก็บข้อมูล : หน่วยงานตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลบุคลากรจากฐานบุคลากร 

ของกองทรัพยากรมนุษย์ ผ่านระบบ TU QA Online ที่เมนูบันทึกข้อมูล หัวข้อ ประวัติบุคลากร และฝ่าย
พัฒนาคุณภาพรวบรวมข้อมูลจากระบบฯ โดยตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนน ามาค านวณเป็น
ผลรวมระดับมหาวิทยาลัย  
7. ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ระดับมหาวิทยาลัย : ฝ่ายวิชาการ 
8. ผู้ประสานงานตัวบ่งช้ี : นางสาวอัญชสา  แก้วเก้า  โทร. 02-564-4440-79 ต่อ 1522  
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1. ตัวบ่งชี้ : ร้อยละอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ 
2. การใช้ประโยชน์ตัวบ่งช้ี :  

 แผนยุทธศาสตร์  TU-OPR  มาตรฐานอุดมศึกษา  CDS 
 QS  THE  Thomson  U-Multirank 

3. หน่วยวัด : ร้อยละ 
4. ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่จะต้อง
ส่งเสริมให้อาจารย์ในสถาบันท าการศึกษาวิจัย เพ่ือแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ 
อย่างต่อเนื่อง เพ่ือน าไปใช้ในการเรียนการสอน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ การด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการเป็นสิ่งสะท้อนการปฏิบัติงานดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกิจ  

การนับจ านวนอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ให้นับตามปีการศึกษาและนับทั้งที่
ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ  
5. สูตรค านวณ :  

จ านวนอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
X 100 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 

6. แหล่งข้อมูลและวิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
6.1 แหล่งข้อมูล : คณะ/หน่วยงานจัดการเรียนการสอน 

 6.2 ขอบเขตข้อมูลที่จัดเก็บ : จัดเก็บข้อมูล ณ สิ้นปีการศึกษา 
6.3 เครื่องมือการจัดเก็บข้อมูล : ระบบ TU QA Online  
6.4 วิธีการจัดเก็บข้อมูล : หน่วยงานตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลบุคลากรจากฐานบุคลากร 

ของกองทรัพยากรมนุษย์ ผ่านระบบ TU QA Online ที่เมนูบันทึกข้อมูล หัวข้อ ประวัติบุคลากร และฝ่าย
พัฒนาคุณภาพรวบรวมข้อมูลจากระบบฯ โดยตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนน ามาค านวณเป็น
ผลรวมระดับมหาวิทยาลัย  
7. ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ระดับมหาวิทยาลัย : ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
8. ผู้ประสานงานตัวบ่งช้ี : นางสาวอัญชสา  แก้วเก้า  โทร. 02-564-4440-79 ต่อ 1522  
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1. ตัวบ่งชี้ : ร้อยละอาจารย์ชาวต่างชาติ 
2. การใช้ประโยชน์ตัวบ่งช้ี : 

 แผนยุทธศาสตร์  TU-OPR  มาตรฐานอุดมศึกษา  CDS 
 QS  THE  Thomson  U-Multirank 

3. หน่วยวัด : ร้อยละ 
4. ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :  

อาจารย์ชาวต่างชาติ หมายถึง อาจารย์ที่มิได้มีสัญชาติไทยที่ได้ท าการสอน หรือวิจัย ในคณะ/
วิทยาลัย ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในรอบปีการศึกษา โดยให้นับทั้งอาจารย์ต่างชาติที่เป็น Full time 
และอาจารย์ต่างชาติที่เป็น Part-time และนับจ านวนอาจารย์ที่ปฏิบัติงานไม่เต็มเวลา (Part-time) เป็น
สัดส่วน 1/3 ของอาจารย์ที่ปฏิบัติงานเต็มเวลา (Full-time) 

อาจารย์ต่างชาติปฏิบัติงานเต็มเวลา (Full time) หมายถึง อาจารย์ชาวต่างชาติที่มีสัญญาจ้างที่
มีการระบุระยะเวลาการจ้างอย่างชัดเจนและไม่น้อยกว่า 9 เดือน  

อาจารย์ต่างชาติปฏิบัติงานไม่เต็มเวลา (Part time) หมายถึง อาจารย์ชาวต่างชาติที่ไม่ได้สังกัด
มหาวิทยาลัยอ่ืนที่ได้ท าการสอนหรือการวิจัยในลักษณะของอาจารย์พิเศษ/อาจารย์ปฏิบัติงานโดยไม่มี
สัญญาจ้างเป็นอาจารย์เต็มเวลา 
5. สูตรค านวณ : 

จ านวนอาจารย์ชาวต่างชาติทั้งหมด 
X 100 

จ านวนอาจารย์ทั้งหมด 

6. แหล่งข้อมูลและวิธีการจัดเก็บข้อมูล 
6.1 แหล่งข้อมูล : คณะ/หน่วยงานจัดการเรียนการสอน 

 6.2 ขอบเขตข้อมูลที่จัดเก็บ : จัดเก็บข้อมูล ณ สิ้นปีการศึกษา 
6.3 เครื่องมือการจัดเก็บข้อมูล : ระบบ TU QA Online  
6.4 วิธีการจัดเก็บข้อมูล : หน่วยงานรายงานข้อมูลผ่านระบบ TU QA Online ที่เมนูบันทึกข้อมูล 

2 หัวข้อ ได้แก่ 1) ประวัติบุคลากร 2) ประวัติอาจารย์พิเศษ และฝ่ายพัฒนาคุณภาพรวบรวมข้อมูลจาก
ระบบฯ โดยตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนน ามาค านวณเป็นผลรวมระดับมหาวิทยาลัย  
7. ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ระดับมหาวิทยาลัย : ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์  
8. ผู้ประสานงานตัวบ่งช้ี : นางสาวลัดดา มาสุ่ม โทร. 02-564-4440-79 ต่อ 1528 
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1. ตัวบ่งชี ้: ร้อยละอาจารย์แลกเปลี่ยนที่รับเข้าและส่งออกต่ออาจารย์ประจ าทั้งหมด 
2. การใช้ประโยชน์ตัวบ่งชี ้:  

 แผนยุทธศาสตร์  TU-OPR  มาตรฐานอุดมศึกษา  CDS 
 QS  THE  Thomson  U-Multirank 

3. หน่วยวัด : ร้อยละ 
4. ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :  

อาจารย์แลกเปลี่ยนที่รับเข้า หมายถึง อาจารย์ชาวต่างประเทศที่สังกัดมหาวิทยาลัยอ่ืน ที่เข้ามา
สอน วิจัย ดูงาน เจรจาข้อตกลงทางวิชาการ หรือด าเนินการอ่ืน ๆ กับมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานของ มธ. 
ทั้งที่มีข้อตกลงความร่วมมือระดับคณะ/ระดับมหาวิทยาลัย หรือไม่มีข้อตกลงความร่วมมือ เพ่ือด าเนินงาน
สนับสนุนการเรียนการสอนหรือการวิจัย 

อาจารย์แลกเปลี่ยนที่ส่งออก หมายถึง อาจารย์ของหน่วยงานภายใน มธ. ที่มหาวิทยาลัย/คณะ
ส่งออกไปต่างประเทศเพ่ือปฏิบัติงานสอนหรือวิจัย กับมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานประเภทอ่ืนๆ ใน
ต่างประเทศ ทั้งท่ีมีข้อตกลงความร่วมมือระดับคณะ/ระดับมหาวิทยาลัย หรือไม่มีข้อตกลงความร่วมมือ 
5. สูตรการค านวณ :  

จ านวนอาจารย์แลกเปลี่ยนที่รับเข้าและส่งออก 
X 100 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 

6. แหล่งข้อมูลและวิธีจัดเก็บข้อมูล :   
6.1 แหล่งข้อมูล : คณะ/หน่วยงานจัดการเรียนการสอน,กองวิเทศสัมพันธ์ 

 6.2 ขอบเขตข้อมูลที่จัดเก็บ : จัดเก็บข้อมูลตามปีการศึกษา 
6.3 เครื่องมือการจัดเก็บข้อมูล : ระบบ TU QA Online  
6.4 วิธีการจัดเก็บข้อมูล : หน่วยงาน และกองวิเทศสัมพันธ์รายงานข้อมูลในฐานข้อมูลนานาชาติ 

ของกองวิเทศสัมพันธ์ผ่านระบบ TU QA Online ที่เมนูบันทึกข้อมูล หัวข้อ ความเป็นนานาชาติ-Mobility 
และฝ่ายพัฒนาคุณภาพรวบรวมข้อมูลจากระบบฯ โดยตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนน ามาค านวณ
เป็นผลรวมระดับมหาวิทยาลัย  
7. ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ระดับมหาวิทยาลัย : ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 
8. ผู้ประสานงานตัวบ่งช้ี : นางสาวลัดดา มาสุ่ม โทร. 02-564-4440-79 ต่อ 1528 
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1. ตัวบ่งชี ้: ร้อยละข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันในต่างประเทศที่มีการท ากิจกรรม (Active 
MOU) ต่อข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการท้ังหมด 

2. การใช้ประโยชน์ตัวบ่งช้ี :  
 แผนยุทธศาสตร์  TU-OPR  มาตรฐานอุดมศึกษา  CDS 
 QS  THE  Thomson  U-Multirank 

3. หน่วยวัด : ร้อยละ 
4. ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :   

จ านวนข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ หมายถึง จ านวนของข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
ที่อาจใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า Memorandum of Understanding หรือ Memorandum of Agreement หรือ 
Agreement หรือ Letter of Intent หรือชื่อภาษาอังกฤษอ่ืนๆ ที่หมายถึง ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และหรือหน่วยงานใน มธ. (คณะ/วิทยาลัย ส านัก สถาบัน ศูนย์) ได้จัดท าร่วมกัน
กับสถาบันในต่างประเทศและรวมถึงข้อตกลงความร่วมมือที่มีลักษณะเป็นข้อตกลงความร่วมมือทั่วไป 
(General Agreement) และข้อตกลงความร่วมมือเฉพาะ (Specific Agreement) ที่ยังคงมีผลสมบูรณ์ 
(ไม่หมดอายุสัญญา)  
 การท ากิจกรรมตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ หมายถึง การแลกเปลี่ยนนักศึกษา/
บุคลากร (Exchange of students /Exchange of faculty members and researchers) มีหลักสูตร
ร่วมกัน (Joint Degree) มีงานวิจัยร่วมกัน (Joint Research) การแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการศึกษา 
(Exchange of academic information and publication) อาจารย์แลกเปลี่ยนชาวต่างชาติ (Visiting 
professor) หรือกิจกรรมอ่ืนๆ ที่ระบุในข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการท่ีได้มีการด าเนินการ 
 หน่วยงานคู่สัญญาในต่างประเทศ หมายถึง สถาบันการศึกษา องค์กรระหว่างประเทศ เครือข่าย
วิจัยนานาชาติ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคอุตสาหกรรมของต่างประเทศ และภาคธุรกิจ ที่มี
ส านักงานใหญ่ในต่างประเทศ 
5. สูตรการค านวณ :  

จ านวนข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันในต่างประเทศ 
ที่มีการท ากิจกรรม (Active MOU) X 100 

จ านวนข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการท้ังหมด 

6. แหล่งข้อมูลและวิธีจัดเก็บข้อมูล :   
6.1 แหล่งข้อมูล : คณะ/หน่วยงานจัดการเรียนการสอน,กองวิเทศสัมพันธ์  

 6.2 ขอบเขตข้อมูลที่จัดเก็บ : จัดเก็บข้อมูลตามปีการศึกษา 
6.3 เครื่องมือการจัดเก็บข้อมูล : ระบบ TU QA Online  
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6.4 วิธีการจัดเก็บข้อมูล : หน่วยงาน และกองวิเทศสัมพันธ์รายงานข้อมูลในฐานข้อมูลนานาชาติ 
ของกองวิเทศสัมพันธ์ผ่านระบบ TU QA Online ที่เมนูบันทึกข้อมูล หัวข้อ ความเป็นนานาชาติ-MOU 
และฝ่ายพัฒนาคุณภาพรวบรวมข้อมูลจากระบบฯ โดยตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนน ามาค านวณ
เป็นผลรวมระดับมหาวิทยาลัย  
7. ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ระดับมหาวิทยาลัย : ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 
8. ผู้ประสานงานตัวบ่งช้ี : นางสาวลัดดา มาสุ่ม โทร. 02-564-4440-79 ต่อ 1528 
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บทที่ 3 
นิยามศัพท์ 

 
การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การน าเสนอบทความวิจัยในที่ประชุม
วิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
(Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดท ารายงานการประชุม หรือคณะกรรมการจัดประชุม
ประกอบด้วยศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับใน
สาขาวิชานั้นๆ จากนอกสถาบันเจ้าภาพ อย่างน้อยร้อยละ 25 โดยต้องมีผู้ประเมินบทความที่เป็น
ผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นด้วยและมีบทความที่มาจากหน่วยงานภายนอกสถาบันอย่างน้อย 3 หน่วยงาน และ
รวมกันแล้วไม่น้อยกว่า ร้อยละ 25 
 
การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การน าเสนอบทความวิจัยในที่
ประชุมวิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุม(Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดท ารายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วย
ศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับ ในสาขาวิชา
นั้นๆ จากต่างประเทศอย่างน้อยร้อยละ 25 และมีผู้ประเมินบทความที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้น และ
บทความที่มาจากต่างประเทศ อย่างน้อย 3 ประเทศ และรวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 
**บทความในการประชุมวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติ ที่น า เสนอให้กองบรรณาธิการหรือ
คณะกรรมการจัดประชุมพิจารณาคัดเลือก ต้องเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) และได้รับการตีพิมพ์ ซึ่ง
สามารถอยู่ในรูปแบบเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 
 
งานวิจัย หมายถึง กระบวนการที่มีระเบียบแบบแผนในการค้นหาค าตอบของปัญหา หรือการเสาะแสวงหา
ความรู้ใหม่ ตลอดจนถึงการประดิษฐ์คิดค้นที่ผ่านกระบวนการศึกษา ค้นคว้าหรือทดลอง วิเคราะห์และ
ตีความข้อมูลตลอดจนสรุปผลอย่างเป็นระบบ 
 
งานสร้างสรรค์ หมายถึง ผลงานศิลปะและสิ่งประดิษฐ์ทางศิลปะประเภทต่างๆ ที่มีความเป็นนวัตกรรมโดย
มีการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบที่เหมาะสมตามประเภทของงานศิลปะซึ่งมีแนวทางการทดลองหรือการ
พัฒนาจากแนวคิดสร้างสรรค์เดิมเพ่ือเป็นต้นแบบหรือความสามารถในการบุกเบิกศาสตร์ อันก่อให้เกิด
คุณค่าทางสุนทรีย์และคุณประโยชน์ที่เป็นที่ยอมรับในวงวิชาชีพตามการจัดกลุ่มศิลปะ ของอาเซียนงาน
สร้างสรรค์ทางศิลปะ ได้แก่ (1) ทัศนศิลป์ (Visual Art) ประกอบด้วย ผลงานด้านจิตรกรรม ประติมากรรม
ภาพพิมพ์ ภาพถ่าย ภาพยนตร์  สื่อประสม สถาปัตยกรรมและงานออกแบบประเภทอ่ืนๆ ( 2) 
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ศิลปะการแสดง(Performance Arts) ประกอบด้วย ดุริยางคศิลป์ นาฏยศิลป์ รวมทั้งการแสดงรูปแบบ
ต่างๆ และ (3) วรรณศิลป์(Literature) ซ่ึงประกอบด้วยบทประพันธ์และกวีนิพนธ์รูปแบบต่างๆ 
 
อาจารย์ประจ า หมายถึง บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาที่มีหน้าที่หลักทางด้านการสอนและการวิจัย และ
ปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบในหลักสูตรที่เปิดสอน (มิใช่เต็มเวลาตามเวลาท าการ)  
(ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 
2548) ส าหรับอาจารย์ที่สถาบันจ้างเข้ามาเป็นอาจารย์ประจ าด้วยเงินรายได้หน่วยงานจะต้องมีสัญญาจ้างที่
มีการระบุระยะเวลาการจ้างอย่างชัดเจนและไม่น้อยกว่า 9 เดือน ในสัญญาจ้างจะต้องระบุหน้าที่ ภาระงาน
ให้ชัดเจนไม่น้อยกว่าหน้าที่ของอาจารย์ประจ าตามที่ก าหนดตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนว
ทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 
 
 



 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 
- หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่

ผลงานทางวิชาการ 
- วิธีการตรวจสอบรายชื่อวารสารในฐานข้อมูล TCI (กลุ่ม 1-2) 
- การสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูล Scopus 
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ประกาศ  ก.พ.อ. 
เรื่อง  หลกัเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ  ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

ด้วย  ก.พ.อ.  ได้ออกประกาศ  ก.พ.อ.  เรื่อง  หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  พ.ศ.  ๒๕๕๖  ซึ่งก าหนดให้การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
ในวารสารทางวิชาการจะต้องเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการที่มีรายชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับ  
ในระดับชาติและระดับนานาชาติ  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ  ก.พ.อ.  ฉบับดังกล่าวเท่านั้น  และ 
โดยที่ประกาศ  ก.พ.อ.  ฉบับดังกล่าวได้มีผลบังคับใช้มาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว  ประกอบกับปัจจุบัน
ฐานข้อมูลรายชื่อวารสารทางวิชาการ  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ  ก.พ.อ.  บางรายการได้ถูกยุบเลิก
และได้มีฐานข้อมูลรายชื่อวารสารทางวิชาการ  ที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติเกิดขึ้นใหม่
อีกเป็นจ านวนมาก  ก.พ.อ.  จึงมีมติเห็นชอบให้มีการปรับปรุงรายชื่อฐานข้อมูลส าหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการให้มีความทันสมัยครอบคลุมทุกสาขาวิชา  และสามารถรองรับการเผยแพร่ผลงาน 
ทางวิชาการได้ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๑๔  (๓)  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษา  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๙  และมาตรา  ๑๘  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ก.พ.อ.  จึงก าหนด
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ  ทั้งที่เป็นรูปเล่มสิ่งพิมพ์หรือเป็นวารสารออนไลน์  ส าหรับ
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาถือปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน  ไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศ  ก.พ.อ.  เรื่อง  หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  พ.ศ.  ๒๕๕๖  ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๙  สิงหาคม  ๒๕๕๖  และ
เอกสารแนบท้ายประกาศ  ก.พ.อ.   

ข้อ ๒ ประกาศ  ก.พ.อ.  นี้  ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๒  เป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ผลงานทางวิชาการส าหรับการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  

ตามประกาศ  ก.พ.อ.  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๖  ตุลาคม  ๒๕๖๐  
และประกาศ  ก.พ.อ.  เรื่อง  หลักเกณฑ์  และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๑  ประกาศ  ณ  วันที่  
๒๘  ธันวาคม  ๒๕๖๑  จะต้องเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการที่มีรายชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับ
ในระดับชาติและระดับนานาชาติ  ดังนี้ 

้หนา   ๑๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๕๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   มิถุนายน   ๒๕๖๒
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 ๓.๑ ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ  ได้แก่  ERIC,  MathSciNet,  Pubmed,  Scopus,  
Web  of  Science  (เฉพาะในฐานข้อมูล  SCIE,  SSCI  และ  AHCI  เท่านั้น),  JSTOR  และ  Project  Muse  

 ๓.๒ ฐานข้อมูลระดับชาติ  ได้แก่  ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย  (Thai  Journal  
Citation  Index - TCI)  เฉพาะวารสารที่มีชื่ออยู่ในกลุ่มที่  ๑  และกลุ่มที่  ๒ 

ข้อ ๔ การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ  ซึ่งได้เผยแพร่  
ก่อนวันที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ  ให้ใช้ตามประกาศ  ก.พ.อ.  เรื่อง  หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร 
ทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  พ.ศ.  ๒๕๕๖  ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๙  สิงหาคม  ๒๕๕๖  
และเอกสารแนบท้ายประกาศ  ก.พ.อ. 

ความในวรรค  ๑  ให้ ใช้บังคับแก่การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการซึ่ งมีหนังสือรับรอง  
จากบรรณาธิการวารสารทางวิชาการว่าให้เผยแพร่ได้แล้วด้วย 

ประกาศ  ณ  วนัที่  1  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖2 
ธีระเกียรติ  เจรญิเศรษฐศิลป์ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
ประธาน  ก.พ.อ. 

้หนา   ๑๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๕๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   มิถุนายน   ๒๕๖๒
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วิธีการตรวจสอบรายชื่อวารสาร 
ในฐานข้อมูล TCI (กลุ่ม 1 - 2) 
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วิธีการตรวจสอบรายชื่อวารสารในฐานข้อมูล TCI (กลุ่ม 1-2) 
1. ไปที่ URL : https://tci-thailand.org/list%20journal.php 
2. น ำชื่อวำรสำรไปสืบค้นในฐำนข้อมูลวำรสำร TCI ตำมรูป กลุ่มท่ีปรำกฏ จะเป็นกลุ่มท่ีแสดง
สถำนะของวำรสำรฉบับนั้น ณ ปัจจุบัน หำกต้องกำรทรำบว่ำปีก่อนหน้ำนี้อยู่ในฐำน TCI กลุ่มใด 
ต้องคลิ๊กที่ชื่อวำรสำรเพื่อดูในรำยละเอียด 

 
3. กรณีอยำกทรำบรำยละเอียดของแต่ละวำรสำร คลิ๊กท่ีชื่อวำรสำร ซึ่งจะแสดงข้อมูล กลุ่ม
วำรสำรในฐำนข้อมูล TCI จ ำนวน Citation จะปรำกฏภำพตำมรูป  

 
 

 
 

 

https://tci-thailand.org/list%20journal.php
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การสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูล 
Scopus 
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วิธีการสืบค้นข้อมูลบทความของอาจารย์ / นักศึกษา ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในฐานข้อมูล scopus ดังนี้ 
1. ไปที่เว็บ http://www.scopus.com/ 

 
2. พิมพ์นามสกุลอาจารย์/นักศึกษา เป็นภาษาอังกฤษ ในช่อง search for กรอบหมายเลข 1 และเลือก
รายการว่าสืบค้นในลักษณะ author กรอบหมายเลข 2 เลือกปีที่ต้องการสืบค้นกรอบหมายเลข 3 คลิ๊ก 
search กรอบหมายเลข 4 ตามรูป  

 
   

1 2 

3 

4 
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3. จะปรากฏผลงานอาจารย์/นักศึกษาที่ตีพิมพ์ลงวารสารซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล scopus โดยมีรายละเอียด ปี
ที่เผยแพร่ ชื่อบทความ ชื่อผู้เขียนบทความ และผลงานในแต่ละบทความมีจ านวนการอ้างอิง (cited by) 
ตามรูปด้านล่าง  

ข้อสังเกต : บทความตีพิมพ์ที่ปรากฏในหน้านี้ จะเป็นบทความที่อาจารย์/นักศึกษาตีพิมพ์ทั้งหมด 
จะมีทั้งที่มีการอ้างอิง และไม่มีโดยสามารถดูได้จากช่อง cited by ถ้าเป็นศูนย์ แสดงว่าบทความนั้นยังไม่
เคยมีการอ้างอิงเลย และเราสามารถเข้าตารางสรุปจ านวนในแต่ละปีได้จากหน้านี้เหมือนกัน โดยท า

เครื่องหมาย  หน้าบทความทั้งหมดที่เป็น □ ของทุกบทความ กรอบหมายเลข 5 แล้ว click ค าว่า View 
cited overview กรอบหมายเลข 6 จะปรากฏหน้าที่เป็นตารางเหมือนกัน  ซึ่งผลงานที่ปรากฏจะมีเฉพาะ
ผลงานที่ถูก cite บทความไหนที่ไม่มีการ cite จะไม่ปรากฏข้อมูล ตามรูป 
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หมายเหตุ : ตัวบ่งชี้สกอ.4.2 คุณภาพอาจารย์ ของการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร เรื่อง จ านวน
บทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ Scopus ต่อ
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร จะนับรวมการอ้างอิงตนเอง แต่ ตัวบ่งชี้มธ.8 สัดส่วนของจ านวนการ
อ้างอิง (Citation) บทความในฐานข้อมูล Scopus ต่อจ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Scopus จะไม่
นับรวมการอ้างอิงตนเอง ซึ่งตารางที่แสดงนั้นจะเป็นตารางที่รวมการอ้างอิงตนเอง หากต้องการดูข้อมูลที่
ไม่รวมการอ้างอิงตนเอง ต้องคลิกท่ีค าว่า Exclude self citations และคลิก update  

ข้อควรระวัง คือ อย่าลืมเลือกช่วงของปีที่ต้องการสืบค้น 
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กรณีอยากทราบข้อสรุปจ านวนผลงานอาจารย์/นักศึกษา ทั้งหมด ในภาพรวม ทั้งการเผยแพร่ผลงาน 
และการถูกอ้างอิงผลงาน ให้คลิ๊กที่ค าว่า “ Author search “ ในหน้าแรก 

1. พิมพ์นามสกุลอาจารย์/นักศึกษา เป็นภาษาอังกฤษ ในช่อง Author Last Name กรอบหมายเลข 7 
จากนั้นคลิก search กรอบหมายเลข 8  

 
2. ปรากฏตารางตามรูป  
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3. ท าเครื่องหมาย  หน้าชื่ออาจารย์  คลิ๊กค าว่า View citation overview จะปรากฏภาพตามรูป 
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4. หากไม่ต้องนับรวมการอ้างอิงตนเองให้ คลิกที่ค าว่า  Exclude self citations of  selected author 
หรือ Exclude self citations of all authors และคลิก update ข้อควรระวัง คือ อย่าลืมเลือกช่วงของปี
ที่ต้องการสืบค้น 

 
5. ฝั่งซ้ายมือจะปรากฏชื่อผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งหมด พร้อมปีที่เผยแพร่ เลือกดูเฉพาะ 
ปีที่ต้องการ ในส่วนของช่องด้านขวาที่หัวด้านบนเขียนค าว่า Citations  ใช้ดูจ านวนการอ้างอิงของบทความ
ปีที่ต้องการ สามารถปริ้นหน้านี้เพ่ือประกอบเป็นหลักฐานยืนยันตอนกรรมการมาประเมินได้เลย หรือน าไป
ปรับในแบบฟอร์ม File Template มธ. 8 เพ่ือน าเข้าระบบ TU QA Online 
ข้อควรระวัง คือ อย่าลืมเลือกช่วงของปีที่ต้องการสืบค้นทั้งจ านวนการอ้างอิง และจ านวนบทความ
ทั้งหมด 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
Common data Set 
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ล าดับ ชื่อข้อมูลพื้นฐานระดับคณะ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
1 จ านวนหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด   
  - ---ระดับปริญญาตรี   
  - ---ระดับ ป.บัณฑิต   
  - ---ระดับปริญญาโท   
  - ---ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง   
  - ---ระดับปริญญาเอก   
2 จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมดทุกระดับการศึกษา   
  - ---จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาตรี   
  - ---จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิต   
  - ---จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท   
  - ---จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง   
  - ---จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาเอก    
3 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ   
  - ---จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญา

ตรีหรือเทียบเท่า  
  

  - ---จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญา
โทหรือเทียบเท่า 

  

  - ---จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญา
เอกหรือเทียบเท่า  

  

4 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งอาจารย์   
  - ---จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือ

เทียบเท่า 
  

  - ---จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือ
เทียบเท่า 

  

  - ---จ านวนอาจารย์ประจ า (ท่ีไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือ
เทียบเท่า 

  

5 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์    
  - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือ

เทียบเท่า 
  

  - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือ
เทียบเท่า 

  

  - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือ
เทียบเท่า 

  

6 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์   
  - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือ

เทียบเท่า 
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ล าดับ ชื่อข้อมูลพื้นฐานระดับคณะ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
  - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือ

เทียบเท่า 
  

  - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือ
เทียบเท่า 

  

7 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์   
  - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า   
  - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า   
  - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า   
8 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด   
9 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบส ารวจเรื่องการมีงานท า

ภายใน 1 ปี หลังส าเร็จการศึกษา 
  

10 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าหลังส าเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผู้
ที่ประกอบอาชีพอิสระ) 

  

11 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ   
12 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษา   
13 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีกิจการของตนเองท่ีมีรายได้ประจ าอยู่แล้ว  
14 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา  
15 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท  
16 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑ์ทหาร  
17 เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้งาน

ท าหรือประกอบอาชีพอิสระ (ค่าเฉลี่ย) 
 

18 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

 

19 จ านวนรวมของผลงานนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่
ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

  

  - ---จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่มีการตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง    
  - ---จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดับชาติ 
  

  - ---จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  พ.ศ.2556 แต่
สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัท าเป็นประกาศให้ทราบทั่วไปและ
แจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแต่วันที่ออกประกาศ 

  

  - ---ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร   
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ล าดับ ชื่อข้อมูลพื้นฐานระดับคณะ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
  - ---จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม

ที ่2 
  

  - ---จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ  ที่ไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอ
สภาสถาบันอนุมัติและจัท าเป็นประกาศให้ทราบทั่วไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบ
ภายใน 30 วัน  นับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall's list) หรือตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการ ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

  

  - ---จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏอยู่ใน
ฐานข้อมูลระดับนานานชาติตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการ
อุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 

  

  - ---ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร   
  - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะ

หนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ online 
  

  - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน   
  - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ   
  - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ   
  - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน   
  - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ    

20 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด (ปีการศึกษาที่เป็นวงรอบ
ประเมิน) 

 

21 จ านวนรวมของผลงานนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่
ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

  

  - ---จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ  

  

  - ---จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  พ.ศ.2556 แต่
สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบทั่วไปและ
แจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแต่วันที่ออกประกาศ 

  

  - ---ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร   
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ล าดับ ชื่อข้อมูลพื้นฐานระดับคณะ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
  - ---จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม

ที ่2 
  

  - ---จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ  ที่ไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอ
สภาสถาบันอนุมัติและจัท าเป็นประกาศให้ทราบทั่วไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบ
ภายใน 30 วัน  นับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall's list) หรือตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการ ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที ่1 

  

  - ---จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏอยู่ใน
ฐานข้อมูลระดับนานานชาติตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการ
อุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 

  

  - ---ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร   
  - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะ

หนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ online 
  

  - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน   
  - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ   
  - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่าง

ประเทศ 
  

  - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน   
  - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ    

22 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด (ปีการศึกษาที่เป็นวงรอบ
ประเมิน) 

  

23 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) รวมทุกหลักสูตร   
  - ---ระดับอนุปริญญา   
  - ---ระดับปริญญาตรี   
  - ---ระดับ ป.บัณฑิต   
  - ---ระดับปริญญาโท   
  - ---ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง   
  - ---ระดับปริญญาเอก   

24 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในสถาบัน  
  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

25 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบัน  
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ล าดับ ชื่อข้อมูลพื้นฐานระดับคณะ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

26 จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ)  
  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

27 จ านวนนักวิจัยประจ าที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ)  
  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

28 จ านวนอาจารย์ประจ าที่ลาศึกษาต่อ  
  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   
  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   

29 จ านวนนักวิจัยประจ าที่ลาศึกษาต่อ  
  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ    
  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

30 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุมวิชาการระดับชาติ 

 

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   
  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   

31 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  หรือในวารสารทางวิชาการ
ระดับชาติที่ ไ ม่อยู่ ในฐานข้อมูล  ตามประกาศ  ก.พ.อ.  หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  พ.ศ.2556 แต่สถาบัน
น าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และ
แจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 

  

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   
  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   

32 ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร   
  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
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ล าดับ ชื่อข้อมูลพื้นฐานระดับคณะ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   
  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   

33 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทาง
วิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที ่2  

  

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   
  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   

34 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทาง
วิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบัน
น าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และ
แจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่
ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม
ที ่1 

  

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   
  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   

35 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทาง
วิชาการระดับนานาชาติที่ ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
2556  

  

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   
  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   

37 ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร   
  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   
  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   

38 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทาง
วิชาการแล้ว 

  

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   
  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   

39 ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ   
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ล าดับ ชื่อข้อมูลพื้นฐานระดับคณะ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   
  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   

40 ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว ์ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน   
  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   
  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   

41 ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่ง
ทางวิชาการแล้ว 

  

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   
  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   

42 ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลท่ีผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมิน
ต าแหน่งทางวิชาการ แต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

  

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   
  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   

43 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง  หรือ
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online 

  

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   
  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   

44 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน   
  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   
  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   

45 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ   
  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   
  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   

46 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ   
  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   
  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   

47 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน   
  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
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ล าดับ ชื่อข้อมูลพื้นฐานระดับคณะ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   
  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   

48 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ   
  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   
  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   

49 จ านวนนักศึกษาต่างชาติ   
  - -ระดับปริญญาตรี   
  - -ระดับ ป.บัณฑิต   
  - -ระดับปริญญาโท   
  - -ระดับปริญญาเอก   

50 ผลรวมจ านวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่ส่งออก   
  - - จ านวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่ส่งออก ตั้งแต่ 1 – 89 วัน    
  - - จ านวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่ส่งออก ตั้งแต่ 90 วันขึ้นไป    

51 ผลรวมจ านวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่รับเข้า   
  - - จ านวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่รับเข้า ตั้งแต่ 1 – 89 วัน   
  - - จ านวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่รับเข้า ตั้งแต่ 90 วันขึ้นไป   

52 ผลรวมจ านวนอาจารย์ต่างชาติ   
  - จ านวนอาจารย์ต่างชาติ Full time    
  - จ านวนอาจารย์ต่างชาติ Part time    

53 ผลรวมจ านวนอาจารย์แลกเปลี่ยนที่ส่งออก   
  - จ านวนอาจารย์แลกเปลี่ยนที่ส่งออก ตั้งแต่ 1 – 89 วัน   
  - จ านวนอาจารย์แลกเปลี่ยนที่ส่งออก ตั้งแต่ 90 วันขึ้นไป    

54 ผลรวมจ านวนอาจารย์แลกเปลี่ยนที่รับเข้า   
  - จ านวนอาจารย์แลกเปลี่ยนที่รับเข้า ตั้งแต่ 1 – 89 วัน   
  - จ านวนอาจารย์แลกเปลี่ยนที่รับเข้า ตั้งแต่ 90 วันขึ้นไป    

55 ผลรวมจ านวนวิทยานิพนธ์และงานวิชาการของนักศึกษาที่ได้รับรางวัล
ระดับชาติและนานาชาติ 

  

  - รางวัลระดับชาติ    
  - รางวัลระดับนานาชาติ    

56 จ านวนกิจกรรมจิตอาสา   
57 จ านวนกิจกรรมนักศึกษาทั้งหมด   
58 จ านวนบทความท่ีตีพิมพ์ฐานข้อมูล Scopus ในรอบ 5  ปี   
59 จ านวนการอ้างอิง (Citation) ในรอบ 5 ปี ของบทความที่ตีพิมพ์ในรอบ 5 ปี 

ในฐานข้อมูล Scopus  
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ล าดับ ชื่อข้อมูลพื้นฐานระดับคณะ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
60 ผลรวมจ านวนงานวิจัย บทความวิชาการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ของ

อาจารย์และนักวิจัยท่ีได้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติ 
  

  - รางวัลระดับชาติ    
  - รางวัลระดับนานาชาติ    

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานสารสนเทศและการจัดการ 

กองพัฒนาคุณภาพ 

โทร. 02-564-4440-79 ต่อ 1521, 1522, 1528, 1530 
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