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แนวทางในการพัฒนาตัวบ่งชี้คุณภาพของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้
รายการตัวบ่งชี้คุณภาพระดับมหาวิทยาลัย
การดาเนินการจัดเก็บข้อมูลตามตัวบ่งชี้คุณภาพ
บทที่ 2 คาอธิบายตัวบ่งชี้ที่จัดเก็บจากคณะ/สานัก/สถาบัน ผ่าน TU QA Online
มาตรฐานที่ 1 ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน
ร้อยละนักศึกษาเต็มเวลาชาวต่างชาติต่อนักศึกษาทั้งหมด
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มาตรฐานที่ 2 ด้านการวิจัยและนวัตกรรม
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ร้อยละผลงานอาจารย์และนักวิจัยที่ตีพิมพ์ผลงานลงในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
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ร้อยละผลงานวิจัย/นวัตกรรม/งานสร้างสรรค์อาจารย์และนักวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติต่ออาจารย์และนักวิจัยประจาทั้งหมด
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วิธีการตรวจสอบรายชื่อวารสารในฐานข้อมูล TCI (กลุ่ม 1 - 2)
การสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูล Scopus
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บทที่ 1
ตัวบ่งชี้คุณภาพของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1. แนวทางในการพัฒนาตัวบ่งชี้คุณภาพของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตัว บ่ งชี้คุณภาพของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หมายถึง ตัว บ่งชี้คุณภาพที่ฝ่ายพัฒ นาคุณภาพ
คัดเลือกมาเพื่อสะท้อนผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยตัวบ่งชี้ดังกล่าวจะนาไปใช้ใน
การติดตามผลการดาเนินงานจากคณะ/สานัก/สถาบัน การรายงานผลการดาเนินงานในรายงานผลการ
ดาเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx การรายงานผลการดาเนินงานตามมาตรฐานอุดมศึกษา รวมทั้งการรายงาน
ผลการดาเนินงานให้หน่วยงานจัดอันดับสากล โดยมีกระบวนการกาหนดตัวบ่งชี้ เกณฑ์การเลือกใช้ข้อมูล
และการกาหนดค่าเป้าหมาย ดังนี้
กระบวนการกาหนดตัวบ่งชี้
1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย ตัวบ่งชี้แผนกลยุทธ์ ตัวบ่งชี้ตามพันธกิจหลัก
ตัวบ่งชี้กระบวนการทางานสาคัญของฝ่ายต่าง ๆ เกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้องทั้งระดับชาติและนานาชาติ
เช่น มาตรฐานอุดมศึกษา เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการเป็นเลิศ (EdPEx) คู่มือการประกัน
คุณภาพระดับ อุดมศึก ษาของ สปอว. แนวทางการประกันคุณภาพภายนอก เกณฑ์การจัดอันดับของ
หน่วยงานจัดอันดับมหาวิทยาลัย ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความคาดหวังของบุคลากร เสียง
ของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น ผลการประเมินในปีที่ผ่านมา ความสามารถในการแข่งขัน และ สถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลง
2. คัดเลือกข้อมูลตัววัดที่สามารถวัดประสิทธิภาพ/ประสิทธิผลตามพันธกิจ ตอบได้หลายโจทย์
ตามที่กล่าวไว้ในข้อ 1 รวมทั้งความเป็นไปได้ในการเก็บข้อมูล
3 การเลือกคู่เทียบและข้อมูลที่ใช้เปรียบเทียบ คัดเลือกจากสถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับ
บัณฑิตศึกษาและการทาวิจัยเพื่อขับเคลื่อนอุดมศึกษาไทยให้อยู่ในแนวหน้าระดับสากล และเป็นมหาวิทยาลัย
ที่มีผลการจัดอันดับสากลใน 3 อันดับแรกของประเทศไทย
2. เกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้
พิจารณาผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ โดยเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย ผลย้อนหลัง 3 ปี และ
เปรียบเทียบกับข้อมูลของมหาวิทยาลัยอื่น (คู่เทียบ) (ถ้ามี) โดยมีแนวทางการกาหนดค่าเป้าหมาย ดังนี้
การกาหนดค่าเป้าหมาย พิจารณาจากข้อมูล baseline 3 ปี กรณีข้อมูลมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้ น จะ
กาหนดค่าเป้าหมายเพิ่ม 3 - 5% กรณีผลการดาเนินงานมีแนวโน้มไม่สม่าเสมอ จะคานวณตามค่าเฉลี่ยของ
ค่า baseline และได้รับความเห็นชอบจากผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ทั้งนี้ หากเป็นตัวชี้วัดใหม่หรือตัวชี้วัดที่ไม่มี
ข้อมูล baseline ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดนั้นๆ เป็นผู้กาหนด
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3. รายการตัวบ่งชี้คุณภาพระดับมหาวิทยาลัย
ตัวบ่งชี้คุณภาพระดับมหาวิทยาลัย มีทั้งหมด 87 ตัวบ่งชี้ แบ่งตามมาตรฐานอุดมศึกษา ดังนี้
ผลลัพธ์
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
ผู้รับผิดชอบ
ตาม
ขอข้อมูลจาก
รายการตัวบ่งชี้
ระดับ
TU QA Online
เกณฑ์
หน่วยงาน
มหาวิทยาลัย (เมนูบันทึกข้อมูล)
EdPEx
ส่วนกลาง
มาตรฐานที่ 1 ผลลัพธ์ด้านผู้เรียน
1. อัตราการรับนักศึกษา
7.5 ฝ่ายวิชาการ
กองบริหารงาน
วิชาการ
2. ร้อยละนักศึกษาเต็มเวลา
7.1 ฝ่ายวิชาการ
นักศึกษา
ชาวต่างชาติต่อนักศึกษาทั้งหมด*
ชาวต่างชาติ
3. ร้อยละนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่รับเข้า 7.1 ฝ่ายวิเทศ
ความเป็น
และส่งออกต่อนักศึกษาทั้งหมด*
สัมพันธ์
นานาชาติ
4. ร้อยละนักศึกษาปริญญาเอก*
7.1 ฝ่ายวิชาการ
กองแผนงาน
5. ร้อยละโครงการที่ผ่านกระบวนการ
7.1 ฝ่ายการ
กองกิจการ
ส่งเสริมกิจกรรมที่มีคุณลักษณะที่พึง
นักศึกษา
นักศึกษา
ประสงค์ (GREAT)
6. ร้อยละกิจกรรมจิตอาสาต่อกิจกรรม 7.4 ฝ่ายการ
กิจกรรมนักศึกษา
นักศึกษาทั้งหมด
นักศึกษา
7. จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมสร้างความ 7.1 ฝ่ายการ
สานัก
ตระหนักและจิตวิญญาณการเป็น
นักศึกษา
ทรัพย์สินทาง
ผู้ประกอบการ
ปัญญาและบ่ม
เพาะวิสาหกิจ
8. ผลทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET
7.1 ฝ่ายวิชาการ
กองแผนงาน
(CBT)*
9. ร้อยละผลงานนักศึกษาระดับ
7.1 ฝ่ายวิจัยและ
- ผลงานตีพิมพ์
บัณฑิตศึกษาที่ตีพิมพ์ผลงานลงใน
นวัตกรรม
เผยแพร่
รายงานสืบเนื่องจากการประชุม
- งานสร้างสรรค์
วิชาการ/วารสารบนฐานข้อมูล
และสิ่งประดิษฐ์
ระดับชาติ นานาชาติ และการเผยแพร่
ในลักษณะอื่น
10. ร้อยละผลงานวิจัย/นวัตกรรม/
7.1 ฝ่ายวิจัยและ
รางวัล
งานสร้างสรรค์นักศึกษาที่ได้รับรางวัล
นวัตกรรม
ระดับชาติ และ/หรือระดับนานาชาติ
ต่อนักศึกษาทั้งหมด*
11. ร้อยละผู้สาเร็จการศึกษาตาม
7.1 ฝ่ายวิชาการ
สานักงาน
ระยะเวลาที่หลักสูตรกาหนด
ทะเบียน
นักศึกษา
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รายการตัวบ่งชี้
12. ร้อยละบัณฑิตปริญญาตรีที่มีงาน
ทาและศึกษาต่อ
13. ค่าเฉลี่ยเงินเดือนของบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรี
14. ความพึงพอใจนายจ้างต่อ
คุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบ TQF
15. ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้
มาตรฐานที่ 2 ผลลัพธ์ด้านวิจัย
1. สัดส่วนเงินสนับสนุนงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ต่ออาจารย์และนักวิจัย
ปฏิบัติงานจริง
2. ร้อยละอาจารย์และนักวิจัยที่ได้รับ
เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
3. จานวนโครงการวิจัยที่ผ่าน
คณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยใน
คน
4. ร้อยละผลงานวิจัย/นวัตกรรม/งาน
สร้างสรรค์ที่เป็นความร่วมมือกับ
หน่วยงานภายนอก
5. จานวนบทความที่ตีพิมพ์ใน
ฐานข้อมูล Scopus
6. ร้อยละอาจารย์ที่ตีพิมพ์ผลงานลงใน
ฐานข้อมูล Scopus
7. จานวนการอ้างอิงบทความที่ตีพิมพ์
ในฐานข้อมูล Scopus
8. สัดส่วนบทความที่ตีพิมพ์ใน
ฐานข้อมูล Scopus ในรอบ 5 ปี ต่อ
อาจารย์ทั้งหมด (Paper/Faculty)
9. สัดส่วนการอ้างอิงบทความใน
ฐานข้อมูล Scopus ในรอบ 5 ปี ต่อ
บทความที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Scopus
ในรอบ 5 ปี (Citations/Paper)

ผลลัพธ์
ผู้รับผิดชอบ
ตาม
ระดับ
เกณฑ์
มหาวิทยาลัย
EdPEx
7.1 ฝ่ายวางแผน

วิธีการจัดเก็บข้อมูล
ขอข้อมูลจาก
TU QA Online
หน่วยงาน
(เมนูบันทึกข้อมูล)
ส่วนกลาง
บัณฑิตมีงานทา

7.1

ฝ่ายวางแผน

7.1

ฝ่ายวางแผน

7.2

ฝ่ายวิชาการ

7.5

- ฝ่ายวิจัยและ
นวัตกรรม
- TURAC
- ฝ่ายวิจยั และ
นวัตกรรม
- TURAC
ฝ่ายวิจัยและ
นวัตกรรม

เงินวิจัยและงาน
สร้างสรรค์

- ฝ่ายวิจัยและ
นวัตกรรม
- TURAC
ฝ่ายวิจัยและ
นวัตกรรม
ฝ่ายวิจัยและ
นวัตกรรม
ฝ่ายวิจัยและ
นวัตกรรม
ฝ่ายวิจัยและ
นวัตกรรม

เงินวิจัยและงาน
สร้างสรรค์

ฝ่ายวิจัยและ
นวัตกรรม

ผลงานที่ได้รับการ
อ้างอิง (citation)

7.3
7.4
7.1
7.1
7.3
7.1
7.1
7.1

กองแผนงาน
ผลประเมินบัณฑิต
กองแผนงาน

เงินวิจัยและงาน
สร้างสรรค์
กองบริหาร
การวิจัย

ฐานข้อมูล
SciVal
ฐานข้อมูล
SciVal
ฐานข้อมูล
SciVal
ผลงานที่ได้รับการ
อ้างอิง (citation)
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รายการตัวบ่งชี้
10. สัดส่วนการอ้างอิงบทความใน
ฐานข้อมูล Scopus ในรอบ 5 ปี ต่อ
อาจารย์ทั้งหมด (Citations/Faculty)
11. ร้อยละผลงานอาจารย์และนักวิจัย
ที่ตีพิมพ์ผลงานลงในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุมวิชาการ/วารสารบน
ฐานข้อมูลระดับชาติ นานาชาติ
12. ร้อยละผลงานวิจัย/นวัตกรรม/
งานสร้างสรรค์อาจารย์และนักวิจัยที่
ได้รับรางวัลระดับชาติ และ/หรือระดับ
นานาชาติต่ออาจารย์และนักวิจัย
ประจาทั้งหมด*
13. จานวนผลงานอาจารย์และนักวิจัย
ที่ได้รับการจดสิทธิบัตร หรืออนุ
สิทธิบัตรในไทยและต่างประเทศ*
14. ความพึงพอใจของหน่วยงาน
สนับสนุนทุนวิจัย

ผลลัพธ์
ผู้รับผิดชอบ
ตาม
ระดับ
เกณฑ์
มหาวิทยาลัย
EdPEx
7.1 ฝ่ายวิจัยและ
นวัตกรรม
7.1

ฝ่ายวิจัยและ
นวัตกรรม

7.1

ฝ่ายวิจัยและ
นวัตกรรม

7.1

ฝ่ายวิจัยและ
นวัตกรรม

7.2

- ฝ่ายวิจยั และ
นวัตกรรม
- TURAC

มาตรฐานที่ 3 ผลลัพธ์ด้านบริการวิชาการ
1. ร้อยละกิจกรรมโครงการบริการ
7.1
วิชาการที่ไม่เสียค่าธรรมเนียม
2. ร้อยละกิจกรรม/โครงการบริการ
วิชาการที่ตอบสนองความต้องการของ
ชุมชน

7.4

3. คะแนนผลการใช้ประโยชน์จากการ
บริการวิชาการ (คะแนนก่อน – หลัง
การรับบริการ)

7.1

สานักเสริม
ศึกษาและ
ทรัพยากร
มนุษย์
สานักเสริม
ศึกษาและ
ทรัพยากร
มนุษย์
สานักเสริม
ศึกษาและ
ทรัพยากร
มนุษย์

วิธีการจัดเก็บข้อมูล
ขอข้อมูลจาก
TU QA Online
หน่วยงาน
(เมนูบันทึกข้อมูล)
ส่วนกลาง
ผลงานที่ได้รับการ
อ้างอิง (citation)
- ผลงานตีพิมพ์
เผยแพร่
- งานสร้างสรรค์
และสิ่งประดิษฐ์
ผลงานที่ได้รับการ
รับรอง ประเภท
ผลงาน : รางวัล
ผลงานที่ได้รับการ
รับรอง ประเภท
ผลงาน : การจด
ทะเบียนทรัพย์สิน
ทางปัญญา
กองแผนงาน

กิจกรรมบริการ
วิชาการ
กิจกรรมบริการ
วิชาการ
กิจกรรมบริการ
วิชาการ
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ผลลัพธ์
ผู้รับผิดชอบ
ตาม
รายการตัวบ่งชี้
ระดับ
เกณฑ์
มหาวิทยาลัย
EdPEx
4. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
7.2 - สานักเสริม
วิชาการต่อการบริการฝึกอบรม และ
ศึกษาและ
การให้คาปรึกษา
ทรัพยากร
มนุษย์
- TURAC
5. ระยะเวลาการรอคอยผู้ป่วยนอกไม่
7.1 ผู้อานวยการ
เกิน 200 นาที
รพธ.
6. ร้อยละผู้ป่วยในที่เข้า Admit และ
7.1 ผู้อานวยการ
จาหน่ายได้ตามเป้าหมาย
รพธ.
7. ค่าเฉลี่ยระยะเวลาการเข้ารับ-ออก
7.1 ผู้อานวยการ
จากบริการของผู้ป่วยที่มารับบริการที่
รพธ.
ห้องฉุกเฉิน
8. อัตราชุกของการติดเชื้อในโรงพยาบาล 7.1 ผู้อานวยการ
รพธ.
9. จานวนผู้เข้ารับการรักษาใน
7.5 ผู้อานวยการ
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
รพธ.
10. ร้อยละความไม่พึงพอใจผู้ป่วย
7.2 ผู้อานวยการ
รพธ.
11. ร้อยละผู้ป่วยที่จะกลับมาใช้บริการซ้า 7.2 ผู้อานวยการ
รพธ.
12. ร้อยละผู้ป่วยที่จะแนะนาญาติหรือ 7.2 ผู้อานวยการ
คนรู้จักมาใช้บริการ
รพธ.
13. ร้อยละความพึงพอใจภาพรวม
7.2 ผู้อานวยการ
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระ
รพธ.
เกียรติ*
14. จานวนรางวัลด้านนวัตกรรมและ
7.5 ผู้อานวยการ
ด้านคุณภาพของโรงพยาบาล
รพธ.
ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
มาตรฐานที่ 4 ผลลัพธ์ด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
1. จานวนหลักสูตรที่เกี่ยวข้องหรือ
7.1 ฝ่ายวิชาการ
บูรณาการกับศิลปวัฒนธรรม
2. ร้อยละกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม 7.1 ฝ่ายการ
ต่อกิจกรรมนักศึกษาทั้งหมด
นักศึกษา

วิธีการจัดเก็บข้อมูล
ขอข้อมูลจาก
TU QA Online
หน่วยงาน
(เมนูบันทึกข้อมูล)
ส่วนกลาง
กองแผนงาน

รพธ.
รพธ.
รพธ.
รพธ.
รพธ.
รพธ.
รพธ.
รพธ.
รพธ.
รพธ.

หลักสูตร
กิจกรรมนักศึกษา
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รายการตัวบ่งชี้
3. จานวนผลงานวิจัย/วิทยานิพนธ์ที่
เกี่ยวข้องกับการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม

ผลลัพธ์
ผู้รับผิดชอบ
ตาม
ระดับ
เกณฑ์
มหาวิทยาลัย
EdPEx
7.1 ผู้อานวยการ
สถาบันไทยคดี
ศึกษา

4. จานวนการจัดแสดง/เผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการยอมรับ
ระดับชาติ/นานาชาติ
5. จานวนโครงการบริการวิชาการที่
เกี่ยวข้องหรือบูรณาการกับศิลปวัฒนธรรม

7.1

6. จานวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม/งาน
สร้างสรรค์ด้านศิลปวัฒนธรรมของ
อาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาที่ได้รับ
รางวัลระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ
7. จานวนผลงานอาจารย์และนักวิจัย
ด้านศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการจด
สิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตรในไทยและ
ต่างประเทศ

7.1

7.1

7.1

มาตรฐานที่ 5 ผลลัพธ์ด้านบริหารจัดการ
1. จานวนหลักสูตรที่มีความร่วมมือกับ 7.1
ภายนอก
2. คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน
7.1
คุณภาพหลักสูตร
3. ความพึงพอใจของนักศึกษาและ
7.2
บุคลากรต่อบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศของมหาวิทยาลัย*
4. ระดับคะแนนประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA)

7.4

ผู้อานวยการ
สถาบันไทยคดี
ศึกษา
ผู้อานวยการ
สถาบันไทยคดี
ศึกษา
ผู้อานวยการ
สถาบันไทยคดี
ศึกษา
ฝ่ายวิจัยและ
นวัตกรรม

วิธีการจัดเก็บข้อมูล
ขอข้อมูลจาก
TU QA Online
หน่วยงาน
(เมนูบันทึกข้อมูล)
ส่วนกลาง
- ผลงานตีพิมพ์
เผยแพร่
- งานสร้างสรรค์
และสิ่งประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์
และสิ่งประดิษฐ์
กิจกรรมบริการ
วิชาการ
- รางวัลนักศึกษา
- ผลงานที่ได้รับ
การรับรอง ประเภท
ผลงาน : รางวัล
ผลงานที่ได้รับการ
รับรอง ประเภท
ผลงาน : การจด
ทะเบียนทรัพย์สิน
ทางปัญญา

ฝ่ายวิชาการ

หลักสูตร

ฝ่ายวิชาการ

หลักสูตร

ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ผู้อานวยการ
สานักงาน
สัญญาธรรม
ศักดิ์เพื่อ
ประชาธิปไตย
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สานักงาน
ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการสื่อสาร
สานักงาน
สัญญาธรรม
ศักดิ์เพื่อ
ประชาธิปไตย

รายการตัวบ่งชี้
5. คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน
ผู้บริหารด้านธรรมาภิบาล
6. ร้อยละข้อร้องเรียน/คดีที่เกี่ยวกับ
ด้านจริยธรรมของอาจารย์และ
บุคลากรที่ถูกตัดสินว่าไม่มีความผิด
7. การใช้พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตจาก
Solar Rooftop (Unit) ต่อ ปริมาณ
ไฟฟ้าจาก กฟภ. (Unit)
8. ปริมาณขยะพลาสติกที่ส่งออก
ภายนอก มธ.
9. อัตราการตรวจสอบประสิทธิภาพ
การทาปราศจากเชื้อผ่านเกณฑ์
10. THE University Impact
Rankings
11. QS Asia University Rankings*

ผลลัพธ์
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
ผู้รับผิดชอบ
ตาม
ขอข้อมูลจาก
ระดับ
TU QA Online
เกณฑ์
หน่วยงาน
มหาวิทยาลัย (เมนูบันทึกข้อมูล)
EdPEx
ส่วนกลาง
7.4 ฝ่ายบริหารศูนย์
สานักงานสภา
ท่าพระจันทร์
มหาวิทยาลัย
7.4 ฝ่ายบริหารศูนย์
กองนิติการ
ลาปางและ
กฎหมาย
7.4 ฝ่ายบริหาร 4
กองบริหาร 4
ศูนย์
ศูนย์
7.4

กองบริหาร 4
ศูนย์
รพธ.

7.4

ฝ่ายบริหาร 4
ศูนย์
ผู้อานวยการ
รพธ.
ฝ่ายพัฒนา
คุณภาพ
ฝ่ายพัฒนา
คุณภาพ
ฝ่ายพัฒนา
คุณภาพ
ฝ่ายพัฒนา
คุณภาพ
ฝ่ายพัฒนา
คุณภาพ
ฝ่ายวางแผน

7.4

ฝ่ายวางแผน

กองแผนงาน

7.3

ฝ่ายวิชาการ

ประวัติบุคลากร

7.3

ฝ่ายบริหาร
ทรัพยากร
มนุษย์
ฝ่ายบริหาร
ทรัพยากร
มนุษย์

ประวัติบุคลากร

7.4
7.4
7.5

12. QS Asia Employer
Reputation Scores
13. QS Asia Academic
Reputation Scores
14. ผลประเมินคุณภาพภายในระดับ
มหาวิทยาลัย
15. ผลการดาเนินงานที่บรรลุตาม
ตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์
16. ร้อยละโครงการที่ตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ มธ.ที่บรรลุวัตถุประสงค์
17. ร้อยละอาจารย์วุฒิระดับปริญญา
เอก*
18. ร้อยละอาจารย์ที่มีตาแหน่งทาง
วิชาการ

7.1

19. ร้อยละอาจารย์ชาวต่างชาติ

7.3

7.5
7.4

กองพัฒนา
คุณภาพ
กองพัฒนา
คุณภาพ
กองพัฒนา
คุณภาพ
กองพัฒนา
คุณภาพ
กองพัฒนา
คุณภาพ
กองแผนงาน

- ประวัติบุคลากร
- ประวัติอาจารย์
พิเศษ
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รายการตัวบ่งชี้
20. ร้อยละอาจารย์แลกเปลี่ยนที่
รับเข้าและส่งออกต่ออาจารย์ทั้งหมด
21. ร้อยละข้อตกลงความร่วมมือทาง
วิชาการกับสถาบันในต่างประเทศที่มี
การทากิจกรรม (Active MOU) ต่อ
ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการทั้งหมด
22. สัดส่วนงบประมาณพัฒนา
บุคลากรทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศต่อบุคลากรทั้งหมด
23. ผลประเมินประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานเฉลี่ย*
24. ร้อยละบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงาน
ในระดับดีมาก (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)
25. ร้อยละบุคลากรที่ลาออก
26.ความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อ
มธ.
27. ความพึงพอใจของบุคลากรต่อ
ช่องทางรับข้อมูลข่าวสารของ มธ.
28. ความพึงพอใจของบุคลากรต่อ
ประสิทธิภาพของการสื่อสารเกี่ยวกับ
ข้อมูลข่าวสารภายใน มธ.
29. ความพึงพอใจและความคาดหวัง
ของผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต
ประชาชน ที่มีต่อ มธ.

ผลลัพธ์
ผู้รับผิดชอบ
ตาม
ระดับ
เกณฑ์
มหาวิทยาลัย
EdPEx
7.1 ฝ่ายวิเทศ
สัมพันธ์
7.1 ฝ่ายวิเทศ
สัมพันธ์
7.3
7.3
7.3
7.3
7.3
7.4
7.4
7.2

วิธีการจัดเก็บข้อมูล
ขอข้อมูลจาก
TU QA Online
หน่วยงาน
(เมนูบันทึกข้อมูล)
ส่วนกลาง
ความเป็น
นานาชาติ
ความเป็น
นานาชาติ

ฝ่ายบริหาร
ทรัพยากร
มนุษย์
ฝ่ายบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์
ฝ่ายบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์
ฝ่ายบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์
ฝ่ายบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์
ฝ่ายสื่อสาร
องค์กร
ฝ่ายสื่อสาร
องค์กร

กองแผนงาน

- ฝ่ายวิชาการ
- ฝ่ายการ
นักศึกษา
- ฝ่ายวิจยั และ
นวัตกรรม
- ฝ่ายศิษย์เก่า
สัมพันธ์
- สานักเสริม
ศึกษาและ
ทรัพยากร
มนุษย์
- TURAC

กองแผนงาน
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กองแผนงาน
กองทรัพยากร
มนุษย์
กองทรัพยากร
มนุษย์
กองแผนงาน
กองแผนงาน
กองแผนงาน

รายการตัวบ่งชี้
30. ความผูกพันของผู้เรียน
ผู้รับบริการ ศิษย์เก่า และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียที่มีต่อ มธ.

31. ร้อยละผลต่างระหว่างรายได้และ
ค่าใช้จ่ายจริง เทียบกับรายได้จริง
32. ความสามารถในการพึ่งพาตนเอง
ทางการเงิน(รายได้งบคลังต่อรายได้
รวม)*
33. ผลกาไรจากการบริหารทรัพย์สิน
สนง.จัดการทรัพย์สินฯ

ผลลัพธ์
ผู้รับผิดชอบ
ตาม
ระดับ
เกณฑ์
มหาวิทยาลัย
EdPEx
7.2 - ฝ่ายวิชาการ
- ฝ่ายการ
นักศึกษา
- ฝ่ายวิจยั และ
นวัตกรรม
- ฝ่ายศิษย์เก่า
สัมพันธ์
- สานักเสริม
ศึกษาและ
ทรัพยากร
มนุษย์
- TURAC
7.5 ฝ่ายวางแผน

วิธีการจัดเก็บข้อมูล
ขอข้อมูลจาก
TU QA Online
หน่วยงาน
(เมนูบันทึกข้อมูล)
ส่วนกลาง
กองแผนงาน

กองแผนงาน

7.5

ฝ่ายวางแผน

กองแผนงาน

7.5

ผู้อานวยการ
สานักงาน
บริหาร
ทรัพย์สินและ
กีฬา
ผู้อานวยการ
รพธ.
ผู้อานวยการ
รพธ.
ผู้อานวยการ
รพธ.
ผู้อานวยการ
รพธ.

สานักงาน
บริหาร
ทรัพย์สินและ
กีฬา

34. อัตรากาไรสุทธิ รพธ.

7.5

35. อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
รวมรพธ.
36. อัตราส่วนทุนหมุนเวียน รพธ.

7.5

37. ระยะเวลาเฉลี่ยในการเรียกเก็บ
ลูกหนี้ค่ารักษาสุทธิ รพธ.

7.5

7.5

รพธ.
รพธ.
รพธ.
รพธ.

หมายเหตุ * หมายถึง ตัวชี้วัดผลลัพธ์ตามแผนยุทธศาสตร์ ฉบับที่ 12 ฉบับทบทวน (พ.ศ.2560 - 2564)
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4. การดาเนินการจัดเก็บข้อมูลตามตัวบ่งชี้คุณภาพ
การจัดเก็บข้อมูลตามตัวบ่งชี้คุณภาพ จะมาจากแหล่งที่มาของข้อมูล 2 ส่วน คือ 1) ตัวบ่งชี้ที่เก็บ
ข้อมูลภาพรวมจากหน่วยงานระดับมหาวิทยาลัย และ 2) ตัวบ่งชี้ที่เก็บข้อมูลจากคณะ/สานัก/สถาบัน ผ่าน
ระบบ TU QA online
โดยคู่มือฉบับนี้ขอนาเสนอเฉพาะรายละเอียดตัวบ่งชี้ที่เป็นผลการดาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับคณะ/
สานัก/สถาบัน ที่เก็บข้อมูลผ่านระบบ TU QA Online เท่านั้น โดย ฝ่ายพัฒนาคุณภาพได้จัดทาคาอธิบาย
ตัวบ่งชี้ ขอบเขตของข้อมูลที่จัดเก็บ สูตรการคานวณตัวบ่งชี้ไว้ในบทที่ 2 โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ชื่อตัวบ่งชี้
2. ประโยชน์ของตัวบ่งชี้ เป็นการอธิบายว่าตัวบ่งชี้นาไปใช้ประโยชน์ในมิติใดบ้าง
3. หน่วยวัด อธิบายหน่วยในการแสดงค่าตัวบ่งชี้ เช่น ร้อยละ ค่าเฉลี่ย อัตราส่วน จานวน ข้อ
4. คาอธิบายตัวบ่งชี้ เป็นการอธิบายความหมายของตัวแปรที่จะนามาจัดทาเป็นค่าตัวบ่งชี้
5. สูตรการคานวณ แสดงวิธีในการคานวณค่าตัวบ่งชี้
6. แหล่ ง ข้ อ มู ล และวิ ธี ก ารจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล แสดงแหล่ ง ข้ อ มู ล ขอบเขตของข้ อ มู ล ที่ จั ด เก็ บ
เครื่องมือการจัดเก็บข้อมูล วิธีการจัดเก็บข้อมูล
7. ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ในระดับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยได้มีการกาหนดผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้
ในระดับมหาวิทยาลัย (รองอธิการบดีฝ่ายต่างๆ) ซึ่งจะรับผิดชอบกาหนดค่าเป้าหมาย ดาเนินการ/กาหนด
มาตรการในระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ ให้ ผ ลการด าเนิ น งานเป็ น ไปตามเป้ า หมายที่ ก าหนด จึ ง ได้ ร ะบุ
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ในระดับมหาวิทยาลัยไว้เพื่อ ประสานการดาเนินงานในระดับมหาวิทยาลัย และคณะ/
สานัก/สถาบัน
8. ผู้ประสานงานตัวบ่งชี้ ได้แก่ เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาคุณภาพที่ตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อมูลหากคณะมีข้อสงสัย หรือขอคาปรึกษาเกี่ยวกับรายละเอียดของตัวบ่งชี้แต่ละตัว คณะ/สานัก/สถาบัน
สามารถติดต่อได้ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ระบุ
ทั้งนี้ ขอให้คณะ/สานัก/สถาบัน รายงานผลการดาเนินงานผ่านระบบ TU QA Online อย่าง
ต่อเนื่องตลอดปี ซึ่งในระหว่างปีจะมีการติดตามตัวบ่งชี้บางส่วนไปรายงานผลการดาเนินงานในรอบ 6
เดือน และรอบ 9 เดือน ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
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บทที่ 2
คาอธิบายตัวบ่งชี้ที่จัดเก็บจากคณะ/สานัก/สถาบัน ผ่าน TU QA Online
ดังที่ได้กล่าวในบทที่ 1 ว่าการจัดเก็บข้อมูลตามตัวบ่งชี้คุณภาพ มาจาก 2 ส่วน คือ 1) ตัวบ่งชี้ที่
เก็บข้อมูลภาพรวมจากหน่วยงานระดับมหาวิทยาลัย และ 2) ตัวบ่งชี้ที่เก็บข้อมูลจากคณะ/สานัก/สถาบัน
ผ่านระบบ TU QA online ในบทที่ 2 นี้ ขอนาเสนอเฉพาะรายละเอียดตัวบ่งชี้ที่เป็นผลการดาเนินงานที่
เกี่ยวข้องกับคณะ/สานัก/สถาบัน ที่เก็บข้อมูลผ่านระบบ TU QA Online โดยนาเสนอเป็นรายมาตรฐาน
อุดมศึกษา ดังนี้
มาตรฐานที่ 1 ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน
เป็นบุคคลที่มีคุณลักษณะ GREATS และเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และความรอบรู้ด้านต่าง ๆ
ในการสร้างสัมมาอาชีพ ความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม มีทักษะการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต โดยเป็นผู้มีคุณธรรม ความเพียร มุ่งมั่น มานะ บากบั่น และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ
ตัวบ่งชี้ที่จดั เก็บผ่านระบบ TU QA Online จานวน 7 ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย
1. ร้อยละนักศึกษาเต็มเวลาชาวต่างชาติต่อนักศึกษาทั้งหมด
2. ร้อยละนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่รับเข้าและส่งออกต่อนักศึกษาทั้งหมด
3. ร้อยละกิจกรรมจิตอาสาต่อกิจกรรมนักศึกษาทั้งหมด
4. ร้อยละผลงานนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ตีพิมพ์ผลงานลงในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการ/วารสารบนฐานข้อมูลระดับชาติ ระดับนานาชาติ และการเผยแพร่ในลักษณะอื่น
5. ร้อยละผลงานวิจัย/นวัตกรรม/งานสร้างสรรค์นักศึกษาที่ได้รับรางวัลระดับชาติ หรือ
ระดับนานาชาติต่อนักศึกษาทั้งหมด
6. ร้อยละบัณฑิตปริญญาตรีที่มีงานทาและศึกษาต่อ
7. ความพึงพอใจนายจ้างต่อคุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบ TQF
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1. ตัวบ่งชี้ : ร้อยละนักศึกษาเต็มเวลาชาวต่างชาติต่อนักศึกษาทั้งหมด
2. การใช้ประโยชน์ตัวบ่งชี้ :
 แผนยุทธศาสตร์  TU-OPR  มาตรฐานอุดมศึกษา  CDS
 QS
 THE
 Thomson
 U-Multirank
3. หน่วยวัด : ร้อยละ
4. คาอธิบายตัวบ่งชี้ : นักศึกษาเต็มเวลาชาวต่างชาติ หมายถึง นักศึกษาที่มีสัญชาติอื่น (ที่ไม่ใช่สัญชาติไทย)
ประเภทเต็มเวลา (Degree) ที่ได้ลงทะเบีย นเข้าศึกษาในหน่ว ยจัดการเรียนการสอนของมหาวิท ยาลั ย
ธรรมศาสตร์ ทุกหลักสูตร ทุกระดับการศึกษา
นับจานวนนักศึกษาเต็มเวลาชาวต่างชาติ ในปีการศึกษาที่ รายงาน โดยเปรียบเทียบกับจานวน
นั กศึกษาทั้งหมด ในปี การศึกษาเดีย วกัน โดยไม่นับรวมนักศึกษาต่างชาติที่เข้ามาศึกษาตามโครงการ
แลกเปลี่ยน
5. สูตรคานวณ :
จานวนนักศึกษาเต็มเวลาชาวต่างชาติ

X 100

จานวนนักศึกษาทั้งหมด
6. แหล่งข้อมูลและวิธีการจัดเก็บข้อมูล :
6.1 แหล่งข้อมูล : คณะ/หน่วยงานจัดการเรียนการสอน
6.2 ขอบเขตข้อมูลที่จัดเก็บ : จัดเก็บข้อมูลตามปีการศึกษา
6.3 เครื่องมือการจัดเก็บข้อมูล : ระบบ TU QA Online
6.4 วิธีการจัดเก็บข้อมูล : หน่วยงานตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลนักศึกษาต่างชาติจาก
ฐานข้อมูลสานักงานทะเบียนนักศึกษา ผ่านระบบ TU QA Online ที่เมนูบันทึกข้อมูล หัวข้อ นักศึกษา
ต่างชาติ และฝ่ายพัฒนาคุณภาพรวบรวมข้อมูลจากระบบฯ โดยตรวจสอบความถูกต้องของข้อมู ลก่อน
นามาคานวณเป็นผลรวมระดับมหาวิทยาลัย
7. ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ระดับมหาวิทยาลัย : ฝ่ายวิชาการ
8. ผู้ประสานงานตัวบ่งชี้ : นางสาวลัดดา มาสุ่ม โทร. 02-564-4440-79 ต่อ 1528
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1. ตัวบ่งชี้ : ร้อยละนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่รับเข้าและส่งออกต่อนักศึกษาทั้งหมด
2. การใช้ประโยชน์ตัวบ่งชี้ :
 แผนยุทธศาสตร์  TU-OPR  มาตรฐานอุดมศึกษา  CDS
 QS
 THE
 Thomson
 U-Multirank
3. หน่วยวัด : ร้อยละ
4. คาอธิบายตัวบ่งชี้ : นักศึกษาแลกเปลี่ยน หมายถึง นักศึกษาชาวต่างประเทศที่รับเข้ามาศึกษา และ
นักศึกษา มธ. ส่งออกไปศึกษาในต่างประเทศ ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ทั้งที่มีข้อตกลงความ
ร่วมมือระดับคณะ/ระดับมหาวิทยาลัย หรือไม่มีข้อตกลงความร่วมมือ ซึ่งรวมถึงนักศึกษาชาวต่างประเทศที่
เข้ามาอบรม/ศึกษา /ดูงานที่ มธ. ทุกหลักสูตร ทุกระดับการศึกษา ในปีการศึกษาที่รายงาน
5. สูตรการคานวณ :
จานวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่รับเข้าและส่งออก

X 100

จานวนนักศึกษาทั้งหมด
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 โดยตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนนามาคานวณ
เป็นผลรวมระดับมหาวิทยาลัย
7. ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ระดับมหาวิทยาลัย : ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
8. ผู้ประสานงานตัวบ่งชี้ : นางสาวลัดดา มาสุ่ม โทร. 02-564-4440-79 ต่อ 1528
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1. ตัวบ่งชี้ : ร้อยละกิจกรรมจิตอาสาต่อกิจกรรมนักศึกษาทั้งหมด
2. การใช้ประโยชน์ตัวบ่งชี้ :
 แผนยุทธศาสตร์  TU-OPR  มาตรฐานอุดมศึกษา  CDS
 QS
 THE
 Thomson
 U-Multirank
3. หน่วยวัด : ร้อยละ
4. คาอธิบายตัวบ่งชี้ : การจัดกิจกรรมนักศึกษาที่ดาเนินการโดยองค์กรนักศึกษาซึ่งได้รับการสนับสนุน
ส่งเสริมจากสถาบัน เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา ตลอดจนคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ได้แก่ คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ รวมทั้งทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
กิจกรรมจิตอาสา ควรมีลักษณะดังนี้
1. นักศึกษาทาโดยความสมัครใจ
2. ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน
3. ไม่มีผลตอบแทน
4. เป็นประโยชน์ต่อสังคมในด้านใดด้านหนึ่ง
5. สูตรคานวณ :
จานวนกิจกรรมจิตอาสา

X 100

จานวนกิจกรรมนักศึกษาทั้งหมด
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
โดยตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนนามาคานวณเป็นผลรวมระดับมหาวิทยาลัย
7. ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ระดับมหาวิทยาลัย : ฝ่ายการนักศึกษา
8. ผู้ประสานงานตัวบ่งชี้ : นางสาววราภรณ์ ไหลนาเจริญ โทร. 02-564-4440-79 ต่อ 1530

14 | คู่มือตัวบ่งชี้ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2563 (เฉพาะตัวบ่งชี้ที่จดั เก็บข้อมูลจาก คณะ/สานัก/สถาบัน)

1. ตัวบ่งชี้ : ร้อยละผลงานนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ตีพิมพ์ผลงานลงในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุ ม วิ ช าการ/วารสารบนฐานข้ อ มู ล ระดั บ ชาติ ระดั บ นานาชาติ แ ละการเผยแพร่ ใน
ลักษณะอื่น
2. การใช้ประโยชน์ตัวบ่งชี้ :
 แผนยุทธศาสตร์  TU-OPR  มาตรฐานอุดมศึกษา  CDS
 QS
 THE
 Thomson
 U-Multirank
3. หน่วยวัด : ร้อยละ
4. คาอธิบายตัวบ่งชี้ :
การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาจะต้องมีการค้นคว้า คิดอย่างเป็นระบบวิจัยเพื่อหาคาตอบที่มี
ความน่ า เชื่ อ ถื อ นั ก ศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาจะต้ อ งประมวลความรู้ เ พื่ อ จั ด ท าผลงานที่ แ สดงถึ ง
ความสามารถในการใช้ความรู้อย่างเป็นระบบและสามารถนาเผยแพร่ให้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ
ผลงานของนักศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์ ครอบคลุมทั้งผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ โดยมีผลงาน 3
ประเภทและมีค่าน้าหนักของผลงานตามที่กาหนดไว้ในคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ. 2557
1. ผลงานที่ตีพิมพ์ระดับนานาชาติ 2. ผลงานที่ตีพิมพ์ระดับชาติ 3. ผลงานที่ตีพิมพ์ในลักษณะอื่นๆ
- การตี พิ ม พ์ ผ ลงานในรายงาน - การตี พิ ม พ์ ใ นรา ย ง า น - การตีพิมพ์ผ ลงานในลั ก ษณะใด
สื บ เนื่ อ งจากการประชุ ม วิ ช าการ สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ลักษณะหนึ่ง (ค่าน้าหนัก 0.1)
ระดับนานาชาติ (ค่าน้าหนัก 0.4) ระดับชาติ (ค่าน้าหนัก 0.20) - งานสร้ า งสรรค์ ที่ เ ผยแพ ร่ สู่
- การตีพิมพ์ผลงานในวารสารทาง - ก า ร ตี พิ ม พ์ ผ ล ง า น ใ น สาธารณะในลั ก ษณะใดลั ก ษณะ
วิ ช าการระดั บ นานาช าติ ต าม วารสารทางวิชาการระดับชาติ หนึ่ ง หรื อ ผ่ า นสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
ประกาศของมหาวิ ท ยาลั ย (ค่ า ตามประกาศของมหาวิทยาลัย online (ค่าน้าหนัก 0.20)
น้าหนัก 0.80)
(ค่าน้าหนัก 0.4)
- การเผยแพร่ ใ นระดั บ คณะหรื อ
- การตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการ - ก า ร ตี พิ ม พ์ ผ ล ง า น ใ น มหาวิทยาลัย (ค่าน้าหนัก 0.40)
ที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ วารสารวิ ช าการที่ ป รากฏใน
ตามประกาศ ก.พ.อ.(ค่าน้าหนัก 1) ฐานข้ อ มู ล TCI กลุ่ ม 1 (ค่ า
- การเผยแพร่ในระดับความร่วมมือ น้าหนัก 0.80) หรือ TCI กลุ่ม
ระหว่างประเทศ(ค่าน้าหนัก 0.80) 2 (ค่าน้าหนัก 0.60)
- การเผยแพร่ ใ นระดั บ ภู มิ ภ าค - การเผยแพร่ในระดั บ ชาติ
อาเซียน(ค่าน้าหนัก 1)
(ค่าน้าหนัก 0.60)
- การเผยแพร่ ในระดับ นานาชาติ
(ค่าน้าหนัก 1)
หมายเหตุ :
การตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หมายถึง การตีพิมพ์ผลงานวิชาการฉบับสมบูรณ์ในลักษณะ
ของรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ วารสารวิชาการ หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการในระดับมหาวิทยาลัย
หรือระดับคณะ และต้องเป็นผลงานที่ผ่านการกลั่นกรอง (Peer review) โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วม
เป็นกรรมการพิจารณาด้วย
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การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ หมายถึง โครงการร่วมมือ
ระหว่างประเทศไทยกับประเทศอื่น
การเผยแพร่ งานสร้ างสรรค์ในระดับนานาชาติ หมายถึง การเผยแพร่ที่เปิดกว้างสาหรับทุก
ประเทศ (อย่างน้อย 5 ประเทศที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มอาเซียน)
การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ในระดับภูมิภาคอาเซียน หมายถึง การเผยแพร่เฉพาะในกลุ่มอาเซียน
10 ประเทศ (อย่างน้อย 5 ประเทศนับรวมประเทศไทยด้วย) และการให้คะแนนตามแหล่งเผยแพร่ ไม่
จาเป็นต้องไปแสดงในต่างประเทศ
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 ให้นับผลงานของนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาทุกชิ้นที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ในปี ที่
รายงาน
4.2 ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีชื่อนักศึกษาและอาจารย์ร่วมกันสามารถนับได้ทั้งใน
ตัวบ่งชี้นี้ และตัวบ่งชี้เรื่องผลงานอาจารย์
การนับผลงานตามตัวบ่งชี้ นับจานวนผลงานทุกประเภท โดยไม่ถ่วงน้าหนัก
นักศึกษาระดั บบัณฑิตศึกษา หมายถึง นักศึกษาหรือผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท-เอก
เท่านั้น
ผู้สาเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หมายถึง ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท-เอกเท่านั้น
5. สูตรคานวณ :
จานวนผลงานนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

X 100
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งหมด
6. แหล่งข้อมูลและวิธีการจัดเก็บข้อมูล :
6.1 แหล่งข้อมูล : คณะ หน่วยงานจัดการเรียนการสอน
6.2 ขอบเขตข้อมูลที่จัดเก็บ : ผลงานนักศึกษาหรือผู้สาเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจัดเก็บ
ข้อมูลตามปีปฏิทิน ผู้สาเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจัดเก็บ 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 โดยตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนนามาคานวณเป็นผลรวมระดับมหาวิทยาลัย
7. ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ระดับมหาวิทยาลัย : ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
8. ผู้ประสานงานตัวบ่งชี้ : นางสาวอัญชสา แก้วเก้า โทร. 02-564-4440-79 ต่อ 1522

16 | คู่มือตัวบ่งชี้ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2563 (เฉพาะตัวบ่งชี้ที่จดั เก็บข้อมูลจาก คณะ/สานัก/สถาบัน)

1. ตัวบ่งชี้ : ร้อยละผลงานวิจัย/นวัตกรรม/งานสร้างสรรค์นักศึกษาที่ได้รับรางวัลระดับชาติ หรือระดับ
นานาชาติต่อนักศึกษาทั้งหมด
2. การใช้ประโยชน์ตัวบ่งชี้ :
 แผนยุทธศาสตร์  TU-OPR  มาตรฐานอุดมศึกษา  CDS
 QS
 THE
 Thomson
 U-Multirank
3. หน่วยวัด : ร้อยละ
4. คาอธิบายตัวบ่งชี้ :
นับจานวนผลงานวิทยานิพนธ์หรืองานวิชาการของนักศึกษา ไม่ว่าจะเป็นระดับปริญญาตรี โท หรือ
เอก รวมทั้งนักศึกษาภาคปกติ และนักศึกษาภาคพิเศษที่ได้รับรางวัลระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ
การได้รับรางวัล ต้องเป็นรางวัลของหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติหรือนานาชาติ เช่น สภาวิจัย
แห่งชาติ สกว. หรือหน่วยงาน/องค์กรวิชาการ/วิชาชี พที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติ/ ระดับนานาชาติ
เป็ น ต้น โดยมีล ายลั กษณ์ อั ก ษรปรากฏ ซึ่งแสดงถึงการเชิ ดชู เกี ยรติส ร้ างชื่ อเสี ยงให้ กั บนั ก ศึ กษาและ
หน่วยงาน
ทั้งนี้ ไม่นับรางวัลที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดโดยไม่มีหน่วยงานระดับชาติ/ระดับนานาชาติอื่น
เข้าร่วม
จานวนนักศึกษาทั้งหมด หมายถึง นักศึกษาทุกระดับการศึกษาที่มีสถานภาพเป็นนักศึกษา
หมายเหตุ :
1. รางวัลจากผลงานวิทยานิพนธ์หรือรางวัลทางด้านวิชาการ หมายถึง รางวัลที่เกี่ยวข้องกับองค์
ความรู้ของแต่ละศาสตร์ตามบริบทและธรรมชาติของหน่วยงานนั้นๆ ที่มีลักษณะเป็นรางวัล ทางวิชาการ
หรือมีการนาองค์ความรู้จากการศึกษาตามศาสตร์หรือสาขาวิชานั้นๆ และได้รับรางวัลในศาสตร์หรือสาขาที่
เกี่ยวข้อง
2. หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ หมายถึง หน่วยงานภายนอกสถาบันระดับกรมหรือเทียบเท่า
ขึ้นไป (เช่น ระดับจังหวัด) หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรมหาชน หรือบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ หรือองค์กรกลางระดับชาติทั้งภาครัฐและเอกชน (เช่น สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้า สภา
วิชาชีพ)
3. หน่วยงานหรือองค์กรระดับนานาชาติ หมายถึง หน่วยงานระหว่างประเทศ ซึ่งมีที่ตั้งสานักงาน
อยู่ในต่างประเทศหรือมีสานักงานสาขาตั้งอยู่ในประเทศไทยและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ กรณีที่
หน่วยงานในประเทศเป็นเจ้าภาพจะนับได้ต่อเมื่อคณะกรรมการพิจารณารางวัลประกอบด้วย ศาสตราจารย์
หรื อผู้ ทรงคุณวุ ฒิ ร ะดั บ ปริ ญ ญาเอก หรือผู้ ทรงคุณวุฒิ ที่ มีผ ลงานเป็น ที่ย อมรั บในสาขาวิช านั้น ๆ จาก
ต่างประเทศอย่างน้อยร้อยละ 25 และมีผู้พิจารณารางวัลเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้น และผู้เข้าร่วมที่มาจาก
ต่างประเทศอย่างน้อย 3 ประเทศ และรวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 25
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5. สูตรการคานวณ :
จานวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม/งานสร้างสรรค์นักศึกษาที่ได้รับรางวัล
ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ

X 100
จานวนนักศึกษาทั้งหมด
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
นามาคานวณเป็นผลรวมระดับมหาวิทยาลัย
7. ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ระดับมหาวิทยาลัย : ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
8. ผู้ประสานงานตัวบ่งชี้ : นางสาววราภรณ์ ไหลนาเจริญ โทร. 02-564-4440-79 ต่อ 1530

18 | คู่มือตัวบ่งชี้ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2563 (เฉพาะตัวบ่งชี้ที่จดั เก็บข้อมูลจาก คณะ/สานัก/สถาบัน)

1. ตัวบ่งชี้ : ร้อยละบัณฑิตปริญญาตรีที่มีงานทาและศึกษาต่อ
2. การใช้ประโยชน์ตัวบ่งชี้ :
 แผนยุทธศาสตร์  TU-OPR  มาตรฐานอุดมศึกษา  CDS
 QS
 THE
 Thomson
 U-Multirank
3. หน่วยวัด : ร้อยละ
4. คาอธิบายตัวบ่งชี้ :
บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทา/ศึกษาต่อ หมายถึง ผู้ที่สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
ภาคพิ เ ศษ ที่ ไ ด้ ง านท าหรื อ มี กิ จ การของตนเอง หรื อ ประกอบอาชี พ อิ ส ระ ที่ มี ร ายได้ ป ระจ าภายใน
ระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่สาเร็จการศึกษา
การนับบัณฑิตที่มีงานทา สามารถนับกรณีการทางานสุจริตทุกประเภทที่สามารถสร้างรายได้เข้า
มาประจาเพื่อเลี้ยงชีพตนเองได้ โดยการนับจานวนผู้มีงานทาของผู้สาเร็จการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนใน
ภาคนอกเวลา ให้นับเฉพาะผู้ที่เปลี่ยนงานใหม่หลังสาเร็จการศึกษาเท่านั้น
บัณฑิตปริญญาตรีที่ศึกษาต่อ หมายถึง ผู้ที่สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาค
พิเศษ ที่มีความประสงค์จะศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา หรือ การศึกษานอกหลักสูตรเพิ่มเติมโดยไม่
ประสงค์จะทางาน
ข้อมูลจากการสารวจต้องมีความเป็นตัวแทนของผู้สาเร็จการศึกษาทั้งในเชิงปริมาณ อย่างน้อย
ร้อยละ 70 และในเชิงคุณลักษณะ ครอบคลุมทุกคณะ กรณีบัณฑิตที่ตอบแบบสารวจไม่ถึงร้อยละ 70 ของ
บัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา ให้มีการติดตามซ้า
5.1 สูตรคานวณ : ร้อยละบัณฑิตปริญญาตรีที่มีงานทา
จานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระ
จานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสารวจทั้งหมด
5.2 สูตรคานวณ : ร้อยละบัณฑิตปริญญาตรีที่ศึกษาต่อ

X 100

จานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ศึกษาต่อ

X 100
จานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสารวจทั้งหมด
6. แหล่งข้อมูลและวิธีการจัดเก็บข้อมูล :
6.1 แหล่งข้อมูล : กองแผนงาน
6.2 ขอบเขตข้อมูลที่จัดเก็บ : จัดเก็บข้อมูลตามปีการศึกษา
6.3 เครื่องมือการจัดเก็บข้อมูล : ระบบ TU QA Online
6.4 วิธีการจัดเก็บข้อมูล : ฝ่ายวางแผนรายงานข้อมูลตามแบบฟอร์มจัดเก็บข้อมูลและส่งให้ฝ่าย
พัฒนาคุณภาพ ในรูปแบบไฟล์ Excel เพื่อนาข้อมูลเข้าสู่ ระบบ TU QA Online โดยให้คณะตรวจสอบ
ความถูกต้องครบถ้วนอีกครั้ง ที่เมนูบันทึกข้อมูล บัณฑิตมีงานทา
7. ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ระดับมหาวิทยาลัย : ฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ
8. ผู้ประสานงานตัวบ่งชี้ : นางสาววราภรณ์ ไหลนาเจริญ โทร. 02-564-4440-79 ต่อ 1530
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1. ตัวบ่งชี้ : ความพึงพอใจนายจ้างต่อคุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบ TQF
2. การใช้ประโยชน์ตัวบ่งชี้ :
 แผนยุทธศาสตร์  TU-OPR  มาตรฐานอุดมศึกษา  CDS
 QS
 THE
 Thomson
 U-Multirank
3. หน่วยวัด : ค่าเฉลี่ย
4. คาอธิบายตัวบ่งชี้ :
คุณภาพของบัณฑิตในที่นี้ จะวัดคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
(TQF : HEd. หรือ Thai Qualifications Framework for Higher Education) หมายถึง คุณลักษณะของบัณฑิต
ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติที่ สกอ.
ระบุ โดยเป็นคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่สถาบันกาหนด ครอบคลุมอย่างน้อย 5 ด้าน คือ 1) ด้าน
คุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ และ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
รวมทั้ง TQF ตามสาขาวิชาชีพที่ประกาศใช้ ตลอดจนสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่
สภาหรือองค์กรวิชาชีพกาหนดเพิ่มเติม หรือสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
กรณีที่เป็นวิชาชีพที่มีการเพิ่มเติมคุณลักษณะของบัณฑิตที่เพิ่มเติมจากกรอบมาตรฐานทั้ง 5 ด้าน
ต้องทาการประเมินครบทุกด้าน
ข้อมูลจากการสารวจต้องมีความเป็นตัวแทนของผู้สาเร็จการศึกษาทั้งในเชิงปริมาณและในเชิง
คุณภาพครอบคลุมทุกคณะ อย่างน้อยร้อยละ 20 ของจานวนผู้สาเร็จการศึกษาในแต่ละระดับการศึกษา
5. สูตรการคานวณ :
ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต
จานวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินทั้งหมด
6. แหล่งข้อมูลและวิธีการจัดเก็บข้อมูล :
6.1 แหล่งข้อมูล : กองแผนงาน
6.2 ขอบเขตข้อมูลที่จัดเก็บ : จัดเก็บข้อมูลตามปีการศึกษา
6.3 เครื่องมือการจัดเก็บข้อมูล : ระบบ TU QA Online
6.4 วิธีการจัดเก็บข้อมูล : ฝ่ายวางแผนรายงานข้อมูลตามแบบฟอร์มจัดเก็บข้อมูลและส่งให้ฝ่าย
พัฒนาคุณภาพ ในรูปแบบไฟล์ Excel เพื่อนาข้อมูลเข้าสู่ ระบบ TU QA Online โดยให้คณะตรวจสอบ
ความถูกต้องครบถ้วนอีกครั้ง ที่เมนูบันทึกข้อมูล ผลประเมินบัณฑิต
7. ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ระดับมหาวิทยาลัย : ฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ
8. ผู้ประสานงานตัวบ่งชี้ : นางสาววราภรณ์ ไหลนาเจริญ โทร. 02-564-4440-79 ต่อ 1530
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มาตรฐานที่ 2 ด้านการวิจัยและนวัตกรรม
ผลงานวิจัยที่เป็นการสร้างและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ใหม่ สร้างสรรค์ นวัตกรรมหรือทรัพย์สินทาง
ปัญญา ที่เชื่อมโยงกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรมหรือสิ่งแวดล้อม ตามศักยภาพ และอัตลักษณ์
ของมหาวิทยาลั ย มีเครื อข่ายความร่ ว มมือระหว่างมหาวิทยาลั ย องค์ก รภาครัฐ และเอกชนทั้งในและ
ต่างประเทศ ผลงานวิจัยและนวัตกรรมตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ ความต้องการจาเป็นของสังคม ชุมชน
ภาครัฐและเอกชน และประเทศ ผลลัพธ์ของการวิจัยและนวัตกรรมมีผลกระทบสูงต่อการพัฒนาผู้เรียน
การสร้างคุณภาพชีวิต หรือการสร้างโอกาสมูลค่าเพิ่ม และขีดความสามารถของประเทศในการแข่งขัน
ระดับนานาชาติ
ตัวบ่งชี้ที่จัดเก็บผ่านระบบ TU QA Online จานวน 12 ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย
1. สัดส่วนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ต่ออาจารย์และนักวิจัยปฏิบัติงานจริง
2. ร้อยละอาจารย์และนักวิจัยที่ได้รับเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
3. ร้อยละผลงานวิจัย/นวัตกรรม/งานสร้างสรรค์ที่เป็นความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก
4. จานวนบทความที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Scopus
5. ร้อยละอาจารย์ที่ตีพิมพ์ผลงานในฐานข้อมูล Scopus
6. จานวนการอ้างอิงบทความที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Scopus
7. สั ด ส่ ว นบทความที่ ตี พิ ม พ์ ใ นฐานข้ อ มู ล Scopus ในรอบ 5 ปี ต่ อ อาจารย์ ทั้ ง หมด
(Paper/Faculty)
8. สัดส่วนการอ้างอิงบทความในฐานข้อมูล Scopus ในรอบ 5 ปี ต่อบทความที่ตีพิมพ์ใน
ฐานข้อมูล Scopus ในรอบ 5 ปี (Citations/Paper)
9. สั ดส่ ว นการอ้า งอิ งบทความในฐานข้ อ มูล Scopus ในรอบ 5 ปี ต่ออาจารย์ ทั้ง หมด
(Citations/Faculty)
10. ร้อยละผลงานอาจารย์และนักวิจัยที่ตีพิมพ์ผลงานลงในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการ/วารสารบนฐานข้อมูลระดับชาติ ระดับนานาชาติ
11. ร้ อ ยละผลงานวิ จั ย /นวั ตกรรม/งานสร้า งสรรค์ อ าจารย์ แ ละนั ก วิ จั ย ที่ ไ ด้ รั บ รางวัล
ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติต่ออาจารย์และนักวิจัยประจาทั้งหมด
12. จานวนผลงานอาจารย์และนักวิจัยที่ได้รับการจดสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตรในไทยและ
ต่างประเทศ
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1. ตัวบ่งชี้ : สัดส่วนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ต่ออาจารย์และนักวิจัยปฏิบัติงานจริง
2. การใช้ประโยชน์ตัวบ่งชี้ :
 แผนยุทธศาสตร์  TU-OPR  มาตรฐานอุดมศึกษา  CDS
 QS
 THE
 Thomson
 U-Multirank
3. หน่วยวัด : สัดส่วน
4. คาอธิบายตัวบ่งชี้ : ปัจจัยสาคัญที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ใน
สถาบันอุดมศึกษา คือ เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ดังนั้นสถาบันอุดมศึกษาจึงต้องจัดสรรเงิน
จากภายในสถาบันและที่ได้รับจากภายนอกสถาบันเพื่อสนับสนุนการทาวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างมี
ประสิทธิภาพตามสภาพแวดล้อมและจุดเน้นของสถาบันนอกจากนั้นเงินทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่คณะ
ได้รับจากแหล่งทุนภายนอกสถาบันยังเป็นตัวบ่งชี้ที่สาคัญ ที่แสดงถึงศักยภาพด้านการวิจัยของคณะ
1. นับจานวนเงินที่มีการลงนามในสัญญารับทุนในปีงบประมาณ +1 (ไม่ใช่จานวนเงินที่เบิกจ่ายจริง)
เช่น รายงานข้อมูลปีการศึกษา 2563 สัญญารับทุนต้องอยู่ในปีงบประมาณ 2564
2. ในกรณีที่มีผู้ร่วมทาวิจัยหลายคน กรณีที่มีหลักฐานการแบ่งสัดส่วนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซึ่งอาจ
เป็นหลักฐานจากแหล่งทุนหรือหลักฐานจากการตกลงร่วมกันของสถาบัน ที่ร่วมโครงการ ให้แบ่งสัดส่วนเงิน
ตามหลักฐานที่ปรากฏ กรณีที่ไม่มีหลักฐาน ให้แบ่งเงินตามสัดส่วนผู้ร่วมวิจัยของแต่ละคณะ
3. การนับจานวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่ได้ลงนามใน
สัญญารับทุนโดยอาจารย์ประจาหรือนักวิจัย แต่ไม่สามารถนับเงิ นโครงการวิจัยสถาบันที่บุคลากรสาย
สนับสนุนที่ไม่ใช่นักวิจัยเป็นผู้ดาเนินการ
5. สูตรคานวณ :
เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
จานวนอาจารย์และนักวิจัยประจาปฏิบัติงานจริง
6. แหล่งข้อมูลและวิธีการจัดเก็บข้อมูล :
6.1 แหล่งข้อมูล : คณะ/หน่วยงานจัดการเรียนการสอน, สถาบันวิจัย
6.2 ขอบเขตข้อมูลที่จัดเก็บ : เงินสนับสนุนงานวิจัยจัดเก็บข้อมูลตามปีงบประมาณ+1 จานวน
อาจารย์และนักวิจัยประจาปฏิบัติงานจริงจัดเก็บ ณ สิ้นปีการศึกษา
6.3 เครื่องมือการจัดเก็บข้อมูล : ระบบ TU QA Online
6.4 วิธีการจัดเก็บข้อมูล : หน่วยงานรายงานข้อมูลผ่านระบบ TU QA Online ที่เมนูบันทึกข้อมูล
หัวข้อ เงินวิจัยและงานสร้างสรรค์ และฝ่ายพัฒนาคุณภาพรวบรวมข้อมูลจากระบบฯ โดยตรวจสอบความ
ถูกต้องของข้อมูลก่อนนามาคานวณเป็นผลรวมระดับมหาวิทยาลัย
7. ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ระดับมหาวิทยาลัย : ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม, ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและให้
คาปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
8. ผู้ประสานงานตัวบ่งชี้ : นางสาวอัญชสา แก้วเก้า โทร. 02-564-4440-79 ต่อ 1522
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1. ตัวบ่งชี้ : ร้อยละอาจารย์และนักวิจัยที่ได้รับเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
2. การใช้ประโยชน์ตัวบ่งชี้ :
 แผนยุทธศาสตร์  TU-OPR  มาตรฐานอุดมศึกษา  CDS
 QS
 THE
 Thomson
 U-Multirank
3. หน่วยวัด : ร้อยละ
4. คาอธิบายตัวบ่งชี้ : ปัจจัยสาคัญที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ใน
สถาบันอุดมศึกษา คือ เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องจัดสรร
เงินจากภายในสถาบันและที่ได้รับจากภายนอกสถาบันเพื่อสนับสนุนการทาวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างมี
ประสิทธิภาพตามสภาพแวดล้อมและจุดเน้นของสถาบันนอกจากนั้นเงินทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่คณะ
ได้รับจากแหล่งทุนภายนอกสถาบันยังเป็นตัวบ่งชี้ที่สาคัญ ที่แสดงถึงศักยภาพด้านการวิจัยของคณะ
1. นับจานวนอาจารย์และนักวิจัยที่มีการลงนามในสัญญารับทุนในปีงบประมาณ+1 เช่น รายงาน
ข้อมูลปีการศึกษา 2563 สัญญารับทุนต้องอยู่ในปีงบประมาณ 2564
2. ในกรณีที่อาจารย์หรือนักวิจัยคนเดียวกันได้รับเงินสนับสนุนในการทาผลงานหลายครั้งในปีที่
รายงานนั้น จะนับเพียงครั้งเดียว ไม่นับซ้า
5. สูตรคานวณ :
จานวนอาจารย์และนักวิจัยที่ได้รับเงิน
สนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

X 100
จานวนอาจารย์และนักวิจัยประจาปฏิบัติงานจริง
6. แหล่งข้อมูลและวิธีการจัดเก็บข้อมูล :
6.1 แหล่งข้อมูล : คณะ/หน่วยงานจัดการเรียนการสอน, สถาบันวิจัย
6.2 ขอบเขตข้อมูลที่จัดเก็บ : อาจารย์ที่ได้รับเงินสนับสนุนงานวิจัยจัดเก็บข้อมูลตาม
ปีงบประมาณ+1 จานวนอาจารย์และนักวิจัยประจาปฏิบัติงานจริงจัดเก็บ ณ สิ้นปีการศึกษา
6.3 เครื่องมือการจัดเก็บข้อมูล : ระบบ TU QA Online
6.4 วิธีการจัดเก็บข้อมูล : หน่วยงานรายงานข้อมูลผ่านระบบ TU QA Online ที่เมนูบันทึกข้อมูล
หัวข้อ เงินวิจัยและงานสร้างสรรค์ และฝ่ายพัฒนาคุณภาพรวบรวมข้อมูลจากระบบฯ โดยตรวจสอบความ
ถูกต้องของข้อมูลก่อนนามาคานวณเป็นผลรวมระดับมหาวิทยาลัย
7. ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ระดับมหาวิทยาลัย : ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม, ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและให้
คาปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
8. ผู้ประสานงานตัวบ่งชี้ : นางสาวอัญชสา แก้วเก้า โทร. 02-564-4440-79 ต่อ 1522
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1. ตัวบ่งชี้ : ร้อยละผลงานวิจัย/นวัตกรรม/งานสร้างสรรค์ที่เป็นความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก
2. การใช้ประโยชน์ตัวบ่งชี้ :
 แผนยุทธศาสตร์  TU-OPR  มาตรฐานอุดมศึกษา  CDS
 QS
 THE
 Thomson
 U-Multirank
3. หน่วยวัด : ร้อยละ
4. คาอธิบายตัวบ่งชี้ :
ผลงานวิจัย/นวัต กรรม/งานสร้ างสรรค์ที่เ ป็นความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก หมายถึง
ผลงานที่มีการลงนามในสัญญารับทุนในปีงบประมาณ+1 เช่น รายงานข้อมูลปีการศึกษา 2563 สัญญารับ
ทุนต้องอยู่ในปีงบประมาณ 2564 โดยพิจารณาจากผู้ร่วมทาผลงาน ต้องมีบุคคลภายนอกร่วมผลิตผลงาน
ทั้งนี้ ครอบคลุมหน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ที่เป็นองค์กรระดับชาติหรือ ระดับนานาชาติ นับ
ผลงานของอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อได้
หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ หมายถึง หน่วยงานภายนอกสถาบันระดับกรมหรือเทียบเท่าขึ้นไป
(เช่น ระดับจังหวัด) หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรมหาชน หรือบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
หรือองค์กรกลางระดับชาติทั้งภาครัฐและเอกชน (เช่น สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้า สภาวิชาชีพ)
หน่วยงานหรือองค์กรระดับนานาชาติ หมายถึง หน่วยงานระหว่างประเทศ ซึ่งมีที่ตั้งสานักงานอยู่
ในต่างประเทศหรือมีสานักงานสาขาตั้งอยู่ในประเทศไทยและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
5. สูตรคานวณ :
จานวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม/งานสร้างสรรค์ที่เป็น
ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก

X 100
จานวนผลงานวิจัย 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
ถูกต้องของข้อมูลก่อนนามาคานวณเป็นผลรวมระดับมหาวิทยาลัย
7. ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ระดับมหาวิทยาลัย : ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม, ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและให้
คาปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
8. ผู้ประสานงานตัวบ่งชี้ : นางสาวอัญชสา แก้วเก้า โทร. 02-564-4440-79 ต่อ 1522

24 | คู่มือตัวบ่งชี้ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2563 (เฉพาะตัวบ่งชี้ที่จดั เก็บข้อมูลจาก คณะ/สานัก/สถาบัน)

1. ตัวบ่งชี้ : จานวนบทความที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Scopus
2. การใช้ประโยชน์ตัวบ่งชี้ :
 แผนยุทธศาสตร์  TU-OPR  มาตรฐานอุดมศึกษา  CDS
 QS
 THE
 Thomson
 U-Multirank
3. หน่วยวัด : จานวน
4. คาอธิบายตัวบ่งชี้ : บทความที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Scopus หมายถึง การนับผลงานตีพิมพ์ของอาจารย์
ทั้งผลงานวิชาการ หรือบทความวิจัยในวารสารวิชาการ สิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล Scopus
ในรอบ 1 ปี
5. สูตรคานวณ :
จานวนบทความที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Scopus
6. แหล่งข้อมูลและวิธีการจัดเก็บข้อมูล
6.1 แหล่งข้อมูล : คณะ/หน่วยงานจัดการเรียนการสอน
6.2 ขอบเขตข้อมูลที่จัดเก็บ : จัดเก็บข้อมูลตามปีปฏิทิน
6.3 เครื่องมือการจัดเก็บข้อมูล : ฐานข้อมูล SciVal
6.4 วิธีการจัดเก็บข้อมูล : ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ รวบรวมข้อมูลจากฐานข้อมูล SciVal และนามา
คานวณเป็นผลรวมระดับมหาวิทยาลัย
7. ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ระดับมหาวิทยาลัย : ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
8. ผู้ประสานงานตัวบ่งชี้ : นางสาวลัดดา มาสุ่ม โทร. 02-564-4440-79 ต่อ 1528

คู่มือตัวบ่งชี้ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2563 (เฉพาะตัวบ่งชี้ที่จัดเก็บข้อมูลจาก คณะ/สานัก/สถาบัน) | 25

1. ตัวบ่งชี้ : ร้อยละอาจารย์ที่ตีพิมพ์ผลงานในฐานข้อมูล Scopus
2. การใช้ประโยชน์ตัวบ่งชี้ :
 แผนยุทธศาสตร์  TU-OPR  มาตรฐานอุดมศึกษา  CDS
 QS
 THE
 Thomson
 U-Multirank
3. หน่วยวัด : ร้อยละ
4. คาอธิบายตัวบ่งชี้ : อาจารย์ที่ตีพิมพ์ผลงานในฐานข้อมูล Scopus หมายถึง การนับจานวนอาจารย์ที่
มีการตีพิมพ์ผลงานวิชาการหรือ บทความวิจัยในวารสารวิชาการ สิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล
Scopus ในปีที่รายงาน กรณีอาจารย์คนเดียวกันตีพิมพ์หลายผลงานในปีที่ รายงานจะนับเพียง 1 คน ทั้งนี้
สามารถนับผลงานของอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อได้
5. สูตรคานวณ :
จานวนอาจารย์ที่ตีพิมพ์ผลงานในฐานข้อมูล Scopus

X 100

จานวนอาจารย์ทั้งหมด
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 และนามา
คานวณเป็นผลรวมระดับมหาวิทยาลัย
7. ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ระดับมหาวิทยาลัย : ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
8. ผู้ประสานงานตัวบ่งชี้ : นางสาวลัดดา มาสุ่ม โทร. 02-564-4440-79 ต่อ 1528

26 | คู่มือตัวบ่งชี้ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2563 (เฉพาะตัวบ่งชี้ที่จดั เก็บข้อมูลจาก คณะ/สานัก/สถาบัน)

1. ตัวบ่งชี้ : จานวนการอ้างอิงบทความที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Scopus
2. การใช้ประโยชน์ตัวบ่งชี้ :
 แผนยุทธศาสตร์  TU-OPR  มาตรฐานอุดมศึกษา  CDS
 QS
 THE
 Thomson
 U-Multirank
3. หน่วยวัด : จานวน
4. คาอธิบายตัวบ่งชี้ : การอ้างอิงบทความที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Scopus หมายถึง การนับจานวนการ
อ้างอิง (Citation) ของบทความอาจารย์ประจาในปีที่รายงาน
ตั วอย่า ง รายงานข้อมูล ปี การศึกษา 2563 : ผลงานของอาจารย์ที่ตีพิมพ์ผลงานในฐานข้ อ มูล
Scopus ปี พ.ศ. 2563 จะนับจานวนการอ้างอิงของบทความในปีดังกล่าวว่ามีจานวนกี่ครั้ง โดยไม่นับการ
อ้างอิงบทความของตนเอง (Excluded Self cite) ทั้งนี้ สามารถนับผลงานของอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อได้
5. สูตรคานวณ :
จานวนการอ้างอิงบทความในฐานข้อมูล Scopus
6. แหล่งข้อมูลและวิธีการจัดเก็บข้อมูล
6.1 แหล่งข้อมูล : คณะ/หน่วยงานจัดการเรียนการสอน
6.2 ขอบเขตข้อมูลที่จัดเก็บ : จัดเก็บข้อมูลตามปีปฏิทิน
6.3 เครื่องมือการจัดเก็บข้อมูล : ฐานข้อมูล SciVal
6.4 วิธีการจัดเก็บข้อมูล : ฝ่ายพัฒนาคุณภาพรวบรวมข้อมูลจากฐานข้อมูล SciVal และนามา
คานวณเป็นผลรวมระดับมหาวิทยาลัย
7. ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ระดับมหาวิทยาลัย : ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
8. ผู้ประสานงานตัวบ่งชี้ : นางสาวลัดดา มาสุ่ม โทร. 02-564-4440-79 ต่อ 1528

คู่มือตัวบ่งชี้ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2563 (เฉพาะตัวบ่งชี้ที่จัดเก็บข้อมูลจาก คณะ/สานัก/สถาบัน) | 27

1. ตัวบ่งชี้ : สัดส่วนบทความที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Scopus ในรอบ 5 ปี ต่ออาจารย์ทั้งหมด (Paper/Faculty)
2. การใช้ประโยชน์ตัวบ่งชี้ :
 แผนยุทธศาสตร์  TU-OPR  มาตรฐานอุดมศึกษา  CDS
 QS
 THE
 Thomson
 U-Multirank
3. หน่วยวัด : สัดส่วน
4. คาอธิบายตัวบ่งชี้ : นับจานวนบทความของอาจารย์ประจาที่ตีพิมพ์เผยแพร่บนฐานข้อมูล Scopus ใน
รอบ 5 ปี
ตัวอย่าง รายงานข้อมูลปีการศึกษา 2563 : นับบทความที่ตีพิมพ์ในฐาน Scopus ในปี พ.ศ 2558
- 2562 ทั้งนี้ สามารถนับผลงานของอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อได้
5. สูตรคานวณ :
จานวนบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Scopus ในรอบ 5 ปี
จานวนอาจารย์ทั้งหมด
6. แหล่งข้อมูลและวิธีการจัดเก็บข้อมูล
6.1 แหล่งข้อมูล : คณะ/หน่วยงานจัดการเรียนการสอน
6.2 ขอบเขตข้อมูลที่จั ด เก็บ : บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Scopus ในรอบ 5 ปี
จัดเก็บข้อมูลตามปีปฏิทิน อาจารย์ทั้งหมดจัดเก็บข้อมูล ณ สิ้นปีการศึกษา
6.3 เครื่องมือการจัดเก็บข้อมูล : ระบบ TU QA Online
6.4 วิธีการจัดเก็บข้อมูล : หน่วยงานรายงานข้อมูลผ่านระบบ TU QA Online ที่เมนูบันทึกข้อมูล
หั ว ข้ อ ผลงานที่ ไ ด้ รั บ การอ้ า งอิ ง (citation) และฝ่ า ยพั ฒ นาคุ ณ ภาพรวบรวมข้ อ มู ล จากระบบฯ โดย
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนนามาคานวณเป็นผลรวมระดับมหาวิทยาลัย
7. ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ระดับมหาวิทยาลัย : ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
8. ผู้ประสานงานตัวบ่งชี้ : นางสาวลัดดา มาสุ่ม โทร. 02-564-4440-79 ต่อ 1528

28 | คู่มือตัวบ่งชี้ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2563 (เฉพาะตัวบ่งชี้ที่จดั เก็บข้อมูลจาก คณะ/สานัก/สถาบัน)

1. ตัวบ่งชี้ : สัดส่วนการอ้างอิงบทความในฐานข้อมูล Scopus ในรอบ 5 ปี ต่อบทความที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล
Scopus ในรอบ 5 ปี (Citations/Paper)
2. การใช้ประโยชน์ตัวบ่งชี้ :
 แผนยุทธศาสตร์  TU-OPR  มาตรฐานอุดมศึกษา  CDS
 QS
 THE
 Thomson
 U-Multirank
3. หน่วยวัด : สัดส่วน
4. คาอธิบายตัวบ่งชี้ : นับจานวนการอ้างอิงบทความในฐานข้อมูล Scopus ในรอบ 5 ปี และนับจานวน
บทความของอาจารย์ประจาที่ตีพิมพ์เผยแพร่บนฐานข้อมูล Scopus ในรอบ 5 ปี
ตัวอย่าง รายงานข้อมูลปีการศึกษา 2563 : นับผลงานที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Scopus ในปี พ.ศ
2559 - 2563 และนับการอ้างอิงผลงานในปีเดียวกัน โดยไม่นับการอ้างอิงบทความของตนเอง (Excluded
Self cite) ทั้งนี้ สามารถนับผลงานของอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อได้
5. สูตรคานวณ :
จานวนการอ้างอิงบทความในฐานข้อมูล Scopus ในรอบ 5 ปี
จานวนบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในฐานข้อมูล 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
หั ว ข้ อ ผลงานที่ ไ ด้ รั บ การอ้ า งอิ ง (citation) และฝ่ า ยพั ฒ นาคุ ณ ภาพรวบรวมข้ อ มู ล จากระบบฯ โดย
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนนามาคานวณเป็นผลรวมระดับมหาวิทยาลัย
7. ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ระดับมหาวิทยาลัย : ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
8. ผู้ประสานงานตัวบ่งชี้ : นางสาวลัดดา มาสุ่ม โทร. 02-564-4440-79 ต่อ 1528

คู่มือตัวบ่งชี้ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2563 (เฉพาะตัวบ่งชี้ที่จัดเก็บข้อมูลจาก คณะ/สานัก/สถาบัน) | 29

1. ตัวบ่งชี้ : สัดส่วนการอ้างอิงบทความในฐานข้อมูล Scopus ในรอบ 5 ปี ต่ออาจารย์ทั้งหมด
(Citations/Faculty)
2. การใช้ประโยชน์ตัวบ่งชี้ :
 แผนยุทธศาสตร์  TU-OPR  มาตรฐานอุดมศึกษา  CDS
 QS
 THE
 Thomson
 U-Multirank
3. หน่วยวัด : สัดส่วน
4. คาอธิบายตัวบ่งชี้ : นับจานวนการอ้างอิงบทความในฐานข้อมูล Scopus ในรอบ 5 ปี
ตัวอย่าง รายงานข้อมูลปีการศึกษา 2563 : นับการอ้างอิงผลงานในปี พ.ศ.2559 – 2563 โดยไม่
นับการอ้างอิงบทความของตนเอง (Excluded Self cite) ทั้งนี้ สามารถนับผลงานของอาจารย์ที่ลาศึกษา
ต่อได้
5. สูตรคานวณ :
จานวนการอ้างอิงบทความในฐานข้อมูล Scopus ในรอบ 5 ปี
จานวนอาจารย์ทั้งหมด
6. แหล่งข้อมูลและวิธีการจัดเก็บข้อมูล
6.1 แหล่งข้อมูล : คณะ/หน่วยงานจัดการเรียนการสอน
6.2 ขอบเขตข้อมูลที่จั ดเก็บ : การอ้างอิงบทความในฐานข้อมูล Scopus ในรอบ 6 ปีจัดเก็บ
ข้อมูลตามปีปฏิทิน อาจารย์ทั้งหมดจัดเก็บข้อมูล ณ สิ้นปีการศึกษา
6.3 เครื่องมือการจัดเก็บข้อมูล : ระบบ TU QA Online
6.4 วิธีการจัดเก็บข้อมูล : หน่วยงานรายงานข้อมูลผ่านระบบ TU QA Online ที่เมนูบันทึกข้อมูล
หั ว ข้ อ ผลงานที่ ไ ด้ รั บ การอ้ า งอิ ง (citation) และฝ่ า ยพั ฒ นาคุ ณ ภาพรวบรวมข้ อ มู ล จากระบบฯ โดย
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนนามาคานวณเป็นผลรวมระดับมหาวิทยาลัย
7. ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ระดับมหาวิทยาลัย : ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
8. ผู้ประสานงานตัวบ่งชี้ : นางสาวลัดดา มาสุ่ม โทร. 02-564-4440-79 ต่อ 1528
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1. ตั วบ่งชี้ : ร้ อยละผลงานอาจารย์ และนักวิจัย ที่ตีพิมพ์ผ ลงานลงในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการ/วารสารบนฐานข้อมูลระดับชาติ ระดับนานาชาติ
2. การใช้ประโยชน์ตัวบ่งชี้ :
 แผนยุทธศาสตร์  TU-OPR  มาตรฐานอุดมศึกษา  CDS
 QS
 THE
 Thomson
 U-Multirank
3. หน่วยวัด : ร้อยละ
4. คาอธิบายตัวบ่งชี้ : ผลงานของอาจารย์และนักวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ ครอบคลุมทั้งผลงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ โดยมีผลงาน 3 ประเภทและมีค่าน้าหนักของผลงานตามที่กาหนดไว้ในคู่มือการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน พ.ศ. 2557
1. ผลงานที่ตีพิมพ์ระดับนานาชาติ 2. ผลงานที่ตีพิมพ์ระดับชาติ 3. ผลงานที่ตีพิมพ์ในลักษณะอื่นๆ
- การตี พิ ม พ์ ผ ลงานในรายงาน - การตี พิ ม พ์ ใ นรา ย ง า น - การตีพิมพ์ผ ลงานในลั ก ษณะใด
สื บ เนื่ อ งจากการประชุ ม วิ ช าการ สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ลักษณะหนึ่ง (ค่าน้าหนัก 0.1)
ระดับนานาชาติ (ค่าน้าหนัก 0.4) ระดับชาติ (ค่าน้าหนัก 0.20) - งานสร้ า งสรรค์ ที่ เ ผยแพ ร่ สู่
- การตีพิมพ์ผลงานในวารสารทาง - ก า ร ตี พิ ม พ์ ผ ล ง า น ใ น สาธารณะในลั ก ษณะใดลั ก ษณะ
วิ ช าการระดั บ นานาช าติ ต าม วารสารทางวิชาการระดับชาติ หนึ่ ง หรื อ ผ่ า นสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
ประกาศของมหาวิ ท ยาลั ย (ค่ า ตามประกาศของมหาวิทยาลัย online (ค่าน้าหนัก 0.20)
น้าหนัก 0.80)
(ค่าน้าหนัก 0.4)
- การเผยแพร่ ใ นระดั บ คณะหรื อ
- การตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการ - ก า ร ตี พิ ม พ์ ผ ล ง า น ใ น มหาวิทยาลัย (ค่าน้าหนัก 0.40)
ที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ วารสารวิ ช าการที่ ป รากฏใน
ตามประกาศ ก.พ.อ. (ค่าน้าหนัก 1) ฐานข้ อ มู ล TCI กลุ่ ม 1 (ค่ า
- การเผยแพร่ในระดับความร่วมมือ น้าหนัก 0.80) หรือ TCI กลุ่ม
ระหว่างประเทศ (ค่าน้าหนัก 0.80) 2 (ค่าน้าหนัก 0.60)
- การเผยแพร่ ใ นระดั บ ภู มิ ภ าค - การเผยแพร่ในระดั บ ชาติ
อาเซียน (ค่าน้าหนัก 1)
(ค่าน้าหนัก 0.60)
- การเผยแพร่ ในระดับ นานาชาติ
(ค่าน้าหนัก 1)
หมายเหตุ :
การตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หมายถึง การตีพิมพ์ผลงานวิชาการฉบับสมบูรณ์ในลักษณะ
ของรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ วารสารวิชาการ หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการในระดับมหาวิทยาลัย
หรือระดับคณะ และต้องเป็นผลงานที่ผ่านการกลั่นกรอง (Peer review) โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วม
เป็นกรรมการพิจารณาด้วย
การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ หมายถึง โครงการร่วมมือ
ระหว่างประเทศไทยกับประเทศอื่น
การเผยแพร่ งานสร้ างสรรค์ในระดับนานาชาติ หมายถึง การเผยแพร่ที่เปิดกว้างสาหรับทุก
ประเทศ (อย่างน้อย 5 ประเทศที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มอาเซียน)
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การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ในระดับภูมิภาคอาเซียน หมายถึง การเผยแพร่เฉพาะในกลุ่มอาเซียน
10 ประเทศ (อย่างน้อย 5 ประเทศนับรวมประเทศไทยด้วย) และการให้คะแนนตามแหล่งเผยแพร่ ไม่
จาเป็นต้องไปแสดงในต่างประเทศ
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
การนับผลงานตามตัวบ่งชี้ นับจานวนผลงานทุกประเภท โดยไม่ถ่วงน้าหนัก
5. สูตรคานวณ :
จานวนผลงานตีพิมพ์ของอาจารย์และนักวิจัย

X 100
จานวนอาจารย์และนักวิจัยประจาทั้งหมด
6. แหล่งข้อมูลและวิธีการจัดเก็บข้อมูล :
6.1 แหล่งข้อมูล : คณะ หน่วยงานจัดการเรียนการสอน, สถาบันวิจัย
6.2 ขอบเขตข้อมูลที่จั ด เก็บ : ผลงานอาจารย์และนักวิจัย จัดเก็บข้อมูลตามปีปฏิทิน จานวน
อาจารย์และนักวิจัยประจาทั้งหมดจัดเก็บ 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 โดยตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนนามาคานวณเป็นผลรวมระดับมหาวิทยาลัย
7. ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ระดับมหาวิทยาลัย : ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
8. ผู้ประสานงานตัวบ่งชี้ : นางสาวอัญชสา แก้วเก้า โทร. 02-564-4440-79 ต่อ 1522

32 | คู่มือตัวบ่งชี้ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2563 (เฉพาะตัวบ่งชี้ที่จดั เก็บข้อมูลจาก คณะ/สานัก/สถาบัน)

1. ตัวบ่งชี้ : ร้อยละผลงานวิจัย/นวัตกรรม/งานสร้างสรรค์ อาจารย์และนักวิจัย ที่ได้รับรางวัลระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติต่ออาจารย์และนักวิจัยประจาทั้งหมด
2. การใช้ประโยชน์ตัวบ่งชี้ :
 แผนยุทธศาสตร์  TU-OPR  มาตรฐานอุดมศึกษา  CDS
 QS
 THE
 Thomson
 U-Multirank
3. หน่วยวัด : ร้อยละ
4. คาอธิบายตัวบ่งชี้ :
นับผลงานวิจัย บทความวิชาการ งานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ของอาจารย์และนักวิจัยที่ได้รับรางวัล
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ หากผลงานเดียวกันแต่ได้รับหลายรางวัล ให้นับผลงานที่ได้รับรางวัลสูงสุด
เพียง 1 รางวัล เท่านั้น และนับรวมผลงานอาจารย์และนักวิจัยประจาที่ลาศึกษาต่อด้วย
การได้รับรางวัล ต้องเป็นรางวัลของหน่วยงาน ที่มีพันธกิจในการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยของ
ประเทศ เช่น สถาบันวิจัยแห่งชาติ สกว. หรือหน่วยงาน องค์กรวิชาการ/วิชาชีพที่ได้รับการยอมรับใน
ระดับชาติ/นานาชาติ เป็นต้น โดยมีลายลักษณ์อักษรปรากฏ ซึ่งแสดงถึงการเชิดชูเกียรติสร้างชื่อเสียงให้กับ
บุคลากรและหน่วยงาน
ทั้งนี้ ไม่นับรางวัลที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดโดยไม่มีหน่วยงานระดับชาติ/ระดับนานาชาติอื่น
เข้าร่วม
หมายเหตุ :
1. รางวัลจากผลงานวิจัย บทความวิชาการ งานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์หรือรางวัลทางด้าน
วิชาการ หมายถึง รางวัลที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ของแต่ละศาสตร์ตามบริบทและธรรมชาติของหน่วยงาน
นั้นๆ ที่มีลักษณะเป็นรางวัลทางวิชาการ หรือมีการนาองค์ความรู้จากการศึกษาตามศาสตร์หรือสาขาวิชา
นั้นๆ และได้รับรางวัลในศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ หมายถึง หน่วยงานภายนอกสถาบันระดับกรมหรือเทียบเท่า
ขึ้นไป (เช่น ระดับจังหวัด) หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรมหาชน หรือบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ หรือองค์กรกลางระดับชาติทั้งภาครัฐและเอกชน (เช่น สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้า สภา
วิชาชีพ)
3. หน่วยงานหรือองค์กรระดับนานาชาติ หมายถึง หน่วยงานระหว่างประเทศ ซึ่งมีที่ตั้งสานักงาน
อยู่ในต่างประเทศหรือมี สานักงานสาขาตั้งอยู่ในประเทศไทยและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ กรณีที่
หน่วยงานในประเทศเป็นเจ้าภาพจะนับได้ต่อเมื่อคณะกรรมการพิจารณารางวัลประกอบด้วย ศาสตราจารย์
หรื อผู้ ทรงคุณวุ ฒิ ร ะดั บ ปริ ญ ญาเอก หรือผู้ ทรงคุณวุฒิ ที่ มีผ ลงานเป็น ที่ย อมรั บในสาขาวิช านั้น ๆ จาก
ต่างประเทศอย่างน้อยร้อยละ 25 และมีผู้พิจารณารางวัลเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้น และผู้เข้าร่วมที่มาจาก
ต่างประเทศอย่างน้อย 3 ประเทศ และรวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 25
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5. สูตรคานวณ :
จานวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์และนักวิจัยที่
ได้รับรางวัลระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ

X 100

จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจาทั้งหมด
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
โดยตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนนามาคานวณเป็นผลรวมระดับมหาวิทยาลัย
7. ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ระดับมหาวิทยาลัย : ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
8. ผู้ประสานงานตัวบ่งชี้ : นางสาววราภรณ์ ไหลนาเจริญ โทร. 02-564-4440-79 ต่อ 1530
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1. ตั วบ่งชี้ : จ านวนผลงานอาจารย์ และนักวิจัยที่ได้รับการจดสิ ทธิบัตร หรืออนุสิ ทธิบัตรในไทยและ
ต่างประเทศ
2. การใช้ประโยชน์ตัวบ่งชี้ :
 แผนยุทธศาสตร์  TU-OPR  มาตรฐานอุดมศึกษา  CDS
 QS
 THE
 Thomson
 U-Multirank
3. หน่วยวัด : จานวน
4. คาอธิบายตัวบ่งชี้ : การนับผลงานจานวนสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร ให้นับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรของ
อาจารย์ประจาและนักวิจัยประจา ในปีที่ รายงาน ทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ โดยนับได้ทั้งการจด
ทะเบียนในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้ ไม่นับการจดลิขสิทธิ์และการจดเครื่องหมายการค้า
สิทธิบัตร หมายถึง หนังสือสาคัญที่รัฐออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์ (Invention) หรือการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design) ที่มีลักษณะตามที่กฎหมายกาหนด เป็นสิทธิพิเศษที่ให้ผู้ประดิษฐ์
คิดค้นหรือผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์ มีสิทธิที่จะผลิตสินค้า จาหน่ายสินค้าแต่เพียงผู้เดียว ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง
อนุสิทธิบัตร หมายถึง หนังสือสาคัญที่รัฐออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์จะมีลักษณะคล้ายกัน
กับการประดิษฐ์ แต่เป็นความคิดสร้างสรรค์ที่มีระดับการพัฒนาเทคโนโลยีไม่สูงมาก หรือเป็นการประดิษฐ์
คิดค้นเพียงเล็กน้อย และมีประโยชน์ใช้สอยมากขึ้น
5. สูตรคานวณ :
จานวนผลงานอาจารย์และนักวิจัยที่ได้รับการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร
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
รวบรวมข้อมูล จากระบบฯ โดยตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ก่อนนามาคานวณเป็นผลรวมระดับ
มหาวิทยาลัย
7. ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ระดับมหาวิทยาลัย : ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
8. ผู้ประสานงานตัวบ่งชี้ : นางสาววราภรณ์ ไหลนาเจริญ 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 ผลลัพธ์ของการบริการวิชาการนาไปสู่การเสริมสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืน
ของผู้เรียน ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
ตัวบ่งชี้ที่จัดเก็บผ่านระบบ TU QA Online จานวน 3 ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย
1. ร้อยละกิจกรรมโครงการบริการวิชาการที่ไม่เสียค่าธรรมเนียม
2. ร้อยละกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน
3. คะแนนผลการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ (คะแนนก่อน – หลังการรับบริการ)
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1. ตัวบ่งชี้ : ร้อยละกิจกรรมโครงการบริการวิชาการที่ไม่เสียค่าธรรมเนียม
2. การใช้ประโยชน์ตัวบ่งชี้ :
 แผนยุทธศาสตร์  TU-OPR  มาตรฐานอุดมศึกษา  CDS
 QS
 THE
 Thomson
 U-Multirank
3. หน่วยวัด : ร้อยละ
4. คาอธิบายตัวบ่งชี้ :
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษามีการให้บริการวิชาการที่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศซึ่งอาจให้บริการโดยการใช้ทรัพยากรของสถานศึกษาหรือใช้ทรัพยากรร่วมกัน
ทั้งในระดับสถาบันและระดับบุคคลในหลายลักษณะ เช่น การฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นต่างๆการจัดให้มี
การศึกษาต่อเนื่อง บริการศิษย์เก่าและประชาชนทั่วไป การให้บริการทางวิชาการนี้สามารถจัดในรูปแบบ
การให้บริการแบบให้เปล่าหรือมีผลตอบแทนเป็นรายได้
นับจานวนโครงการ/กิจกรรมที่ให้บริการวิชาการที่จัด/ดาเนินการโดยหน่วยงาน 5 ประเภท ได้แก่
1) ประชุมสัมมนา 2) ฝึกอบรม 3) วางระบบ ออกแบบ 4) ออกแบบ พัฒนาผลิตภัณฑ์ และ 5) รักษาพยาบาล
ที่จัดขึ้นในปีที่รายงาน โดยจะนับเฉพาะกิจกรรมที่ให้บริการแบบไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้รับบริการ
และเปรียบเทียบกับกิจกรรมที่ให้บริการวิชาการแก่สังคมทั้ง 5 ประเภทข้างต้นทั้งหมดที่จัดในปีที่รายงาน
5. สูตรคานวณ :
จานวนกิจกรรมโครงการบริการวิชาการที่ไม่เสียค่าธรรมเนียม

X 100

จานวนกิจกรรมบริการวิชาการทั้งหมด
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
ถูกต้องของข้อมูลก่อนนามาคานวณเป็นผลรวมระดับมหาวิทยาลัย
7. ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ระดับมหาวิทยาลัย : ผู้อานวยการสถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์
8. ผู้ประสานงานตัวบ่งชี้ : นางสาวอัญชสา แก้วเก้า โทร. 02-564-4440-79 ต่อ 1522
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1. ตัวบ่งชี้ : ร้อยละกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน
2. การใช้ประโยชน์ตัวบ่งชี้ :
 แผนยุทธศาสตร์  TU-OPR  มาตรฐานอุดมศึกษา  CDS
 QS
 THE
 Thomson
 U-Multirank
3. หน่วยวัด : ร้อยละ
4. คาอธิบายตัวบ่งชี้ :
พัน ธกิจ หนึ่ งของสถาบั น การศึกษาคือการเป็นที่พึ่งของชุมชน สั งคมหรือเป็นแหล่ งอ้างอิงทาง
วิชาการ หรือทาหน้าที่ใดๆที่มีผลต่อการพัฒนาขึ้นของชุมชน สังคมในด้านวิชาการหรือการพัฒนาความรู้
ตลอดจนความเข้มแข็งของชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติ
โครงการบริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน หมายถึง โครงการบริการวิชาการ
ที่สถาบันจัดขึ้น หรือดาเนินการขึ้นแล้วมีผลก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแก่ชุมชน สังคมใน
ด้านต่างๆ และทาให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้ตามศักยภาพของตน เช่น การให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการ
ตามพระราชดาริ การอบรมเพื่อพัฒนาความสามารถของชุมชนในด้านการเกษตร ฯลฯ
นับจานวนโครงการ/กิจกรรมที่ให้บริการวิชาการที่จัด/ดาเนินการโดยหน่วยงาน 5 ประเภท ได้แก่
1) ประชุมสัมมนา 2) ฝึกอบรม 3) วางระบบ ออกแบบ 4) ออกแบบ พัฒนาผลิตภัณฑ์ และ 5) รักษาพยาบาล
ที่จัดขึ้นในปีที่รายงาน โดยจะนับเฉพาะกิจกรรมที่ให้บริการที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน สังคม
และเปรียบเทียบกับกิจกรรมที่ให้บริการวิชาการแก่สังคมทั้ง 5 ประเภทข้างต้นทั้งหมดที่จัดในปีที่รายงาน
5. สูตรคานวณ :
จานวนกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการที่ตอบสนอง
ความต้องการของชุมชน

X 100

จานวนกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการทั้งหมด
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
ถูกต้องของข้อมูลก่อนนามาคานวณเป็นผลรวมระดับมหาวิทยาลัย
7. ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ระดับมหาวิทยาลัย : ผู้อานวยการสถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์
8. ผู้ประสานงานตัวบ่งชี้ : นางสาวอัญชสา แก้วเก้า โทร. 02-564-4440-79 ต่อ 1522
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1. ตัวบ่งชี้ : คะแนนผลการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ (คะแนนก่อน – หลังการรับบริการ)
2. การใช้ประโยชน์ตัวบ่งชี้ :
 แผนยุทธศาสตร์  TU-OPR  มาตรฐานอุดมศึกษา  CDS
 QS
 THE
 Thomson
 U-Multirank
3. หน่วยวัด : คะแนน
4. คาอธิบายตัวบ่งชี้ : นับจานวนโครงการ/กิจกรรมที่ให้บริการวิชาการที่จัด/ดาเนินการโดยหน่วยงาน 5
ประเภท ได้แก่ 1) ประชุมสัมมนา 2) ฝึกอบรม 3) วางระบบ ออกแบบ 4) ออกแบบ พัฒนาผลิตภัณฑ์ และ
5) รักษาพยาบาล ที่จัดขึ้นในปีที่รายงาน โดยกาหนดให้ทุกโครงการ/กิจกรรมต้องมีการวัดผลการให้บริการ
ก่อนและหลั งรั บ บริ การกับ ผู้ เข้าร่ ว มกิจกรรม เพื่อนาคะแนนที่ได้มาเปรียบเที ยบ เพื่อแสดงผลการใช้
ประโยชน์จากการบริการวิชาการ
5. สูตรคานวณ :
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
ถูกต้องของข้อมูลก่อนนามาคานวณเป็นผลรวมระดับมหาวิทยาลัย
7. ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ระดับมหาวิทยาลัย : ผู้อานวยการสถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์
8. ผู้ประสานงานตัวบ่งชี้ : นางสาวอัญชสา แก้วเก้า โทร. 02-564-4440-79 ต่อ 1522
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มาตรฐานที่ 4 ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย
จัดการเรียนรู้ การวิจัย หรือการบริการวิชาการซึ่งนาไปสู่การสืบสานการสร้างความรู้ ความเข้าใจ
ในศิลปวัฒนธรรม การปรับและประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรมทั้งของไทยและต่างประเทศอย่างเหมาะสม ตาม
ศักยภาพและอัตลั ก ษณ์ ของมหาวิทยาลั ย ผลลั พธ์ของการจัดการด้า นศิล ปวัฒ นธรรมท าให้ เ กิด ความ
ภาคภูมิใจในความเป็นไทย หรือการสร้างโอกาสและมูลค่าเพิ่มให้กับผู้เรียน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
ตัวบ่งชีท้ ี่จัดเก็บผ่านระบบ TU QA Online จานวน 7 ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย
1. จานวนหลักสูตรที่เกี่ยวข้องหรือบูรณาการกับศิลปวัฒนธรรม
2. ร้อยละกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมต่อกิจกรรมนักศึกษาทั้งหมด
3. จานวนผลงานวิจัย/วิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้องกับการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
4. จานวนการจัดแสดง/เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการยอมรับระดับชาติ/ระดับนานาชาติ
5. จานวนโครงการบริการวิชาการที่เกี่ยวข้องหรือบูรณาการกับศิลปวัฒนธรรม
6. จานวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม/งานสร้างสรรค์ด้านศิลปวัฒนธรรมของอาจารย์ นักวิจัย
และนักศึกษาที่ได้รับรางวัลระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ
7. จานวนผลงานอาจารย์และนักวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการจดสิทธิบัตร หรืออนุ
สิทธิบัตรในไทยและต่างประเทศ
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1. ตัวบ่งชี้ : จานวนหลักสูตรที่เกี่ยวข้องหรือบูรณาการกับศิลปวัฒนธรรม
2. การใช้ประโยชน์ตัวบ่งชี้ :
 แผนยุทธศาสตร์  TU-OPR  มาตรฐานอุดมศึกษา  CDS
 QS
 THE
 Thomson
 U-Multirank
3. หน่วยวัด : จานวน
4. คาอธิบายตัวบ่งชี้ :
หลักสูตรที่เกี่ยวข้องหรือบูรณาการกับศิลปวัฒนธรรม หมายถึง หลักสูตรที่นาศิลปวัฒนธรรมมา
เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอน อาจจะอยู่ในแบบรายวิชา กิจกรรมนอกหลักสูตร หรือลักษณะ
การจัดการเรียนการสอน
ศิลปวัฒนธรรม หมายถึง ความงาม คุณค่าของความงดงาม หรือผลงานของมนุษย์ที่มีจุดมุ่งหมาย
การสร้ า งสรรค์ แ ละแสดงออกถึ ง ความงาม เพื่ อ ตอบสนองความต้ อ งการทางด้ า นจิ ต ใจของมนุ ษ ย์
ประกอบด้ ว ย งานวิ จิ ต รศิ ล ป์ (Fine Arts) เช่ น จิ ต รกรรม ประติ ม ากรรม สถาปั ต ยกรรม ภาพพิ ม พ์
วรรณกรรม นาฏศิลป์ และ ประยุกต์ศิลป์ (Applied Artes) เช่น ศิลปะพื้นบ้าน รวมถึงแบบอย่างหรือวิถี
การดาเนินชีวิตของชุมชน เช่น ภาษา การแต่งกาย ประเพณีท้องถิ่น ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความกลม
เกลียวก้าวหน้าของชาติ และศีลธรรมอันดีของประชาชน
5. สูตรคานวณ :
จานวนหลักสูตรที่เกี่ยวข้องหรือบูรณาการกับศิลปวัฒนธรรม
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
ก่อนนามาคานวณเป็นผลรวมระดับมหาวิทยาลัย
7. ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ระดับมหาวิทยาลัย : ฝ่ายวิชาการ
8. ผู้ประสานงานตัวบ่งชี้ : นางสาวอัญชสา แก้วเก้า โทร. 02-564-4440-79 ต่อ 1522
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1. ตัวบ่งชี้ : ร้อยละกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมต่อกิจกรรมนักศึกษาทั้งหมด
2. การใช้ประโยชน์ตัวบ่งชี้ :
 แผนยุทธศาสตร์  TU-OPR  มาตรฐานอุดมศึกษา  CDS
 QS
 THE
 Thomson
 U-Multirank
3. หน่วยวัด : ร้อยละ
4. คาอธิบายตัวบ่งชี้ :
กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม หมายถึง กิจกรรมที่จัดโดยนักศึกษาเพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ศิลปวัฒนธรรม หมายถึง ความงาม คุณค่าของความงดงาม หรือผลงานของมนุษย์ที่มีจุดมุ่งหมาย
การสร้ า งสรรค์ แ ละแสดงออกถึ ง ความงาม เพื่ อ ตอบสนองความต้ อ งการทางด้ า นจิ ต ใจของมนุ ษ ย์
ประกอบด้ ว ย งานวิ จิ ต รศิ ล ป์ (Fine Arts) เช่ น จิ ต รกรรม ประติ ม ากรรม สถาปั ต ยกรรม ภาพพิ ม พ์
วรรณกรรม นาฏศิลป์ และ ประยุกต์ศิลป์ (Applied Artes) เช่น ศิลปะพื้นบ้าน รวมถึงแบบอย่างหรือวิถี
การดาเนินชีวิตของชุมชน เช่น ภาษา การแต่งกาย ประเพณีท้องถิ่น ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความกลม
เกลียวก้าวหน้าของชาติ และศีลธรรมอันดีของประชาชน
5. สูตรคานวณ :
จานวนกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม

X 100
จานวนกิจกรรมนักศึกษาทั้งหมด
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
โดยตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนนามาคานวณเป็นผลรวมระดับมหาวิทยาลัย
7. ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ระดับมหาวิทยาลัย : ฝ่ายการนักศึกษา
8. ผู้ประสานงานตัวบ่งชี้ : นางสาววราภรณ์ ไหลนาเจริญ โทร. 02-564-4440-79 ต่อ 1530
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1. ตัวบ่งชี้ : จานวนผลงานวิจัย/วิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้องกับการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
2. การใช้ประโยชน์ตัวบ่งชี้ :
 แผนยุทธศาสตร์  TU-OPR  มาตรฐานอุดมศึกษา  CDS
 QS
 THE
 Thomson
 U-Multirank
3. หน่วยวัด : จานวน
4. คาอธิบายตัวบ่งชี้ :
ผลงานวิจัย/วิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้องกับการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม หมายถึง ผลงานศิลปะ
และสิ่งประดิษฐ์ ที่มีการศึกษาค้น คว้าอย่างเป็นระบบที่เหมาะสมตามประเภทของงานศิลปะซึ่งมี แ นว
ทางการทดลองหรือการพัฒนาจากแนวคิดสร้างสรรค์เดิมเพื่อเป็นต้ นแบบหรือความสามารถในการบุกเบิก
ศาสตร์อันก่อให้เกิดคุณค่าทางสุนทรีย์และคุณประโยชน์ที่เป็นที่ยอมรับในวงวิชาชีพตามการจัดกลุ่มศิลปะ
ของอาเซีย น งานสร้ างสรรค์ทางศิล ปะ ได้แก่ (1) ทัศนศิล ป์ (Visual Arts) ประกอบด้ว ย ผลงานด้าน
จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ภาพถ่าย ภาพยนตร์ สื่อประสม สถาปัตยกรรมและงานออกแบบ
ประเภทอื่นๆ (2) ศิลปะการแสดง (Performing Arts) ประกอบด้วย ดุริยางคศิลป์ นาฏยศิลป์ การแสดง
รูปแบบต่างๆ และ (3) วรรณศิลป์ (Literature) ซึ่งประกอบด้วยบทประพันธ์และกวีนิพนธ์รูปแบบต่างๆ
รวมถึงผลงานที่สะท้อนแบบอย่างหรือวิถีการดาเนินชีวิตของชุมชน เช่น ภาษา การแต่งกาย ประเพณี
ท้องถิ่น ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความกลมเกลียวก้าวหน้าของชาติ และศีลธรรมอันดีของประชาชน
ผลงานวิจัย/วิทยานิพนธ์สามารถนับได้ทั้งผลงานของนักศึกษาและอาจารย์ กรณีอาจารย์และ
นักศึกษาทาผลงานร่วมกันให้นับเพียง 1 ผลงาน
5. สูตรคานวณ :
จานวนผลงานวิจัย/วิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้องกับการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
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
รวบรวมข้อมูล จากระบบฯ โดยตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ก่อนนามาคานวณเป็นผลรวมระดับ
มหาวิทยาลัย
7. ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ระดับมหาวิทยาลัย : ผู้อานวยการสถาบันไทยคดีศึกษา
8. ผู้ประสานงานตัวบ่งชี้ : นางสาวอัญชสา แก้วเก้า โทร. 02-564-4440-79 ต่อ 1522
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1. ตัวบ่งชี้ : จานวนการจัดแสดง/เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการยอมรับระดับชาติ/ระดับนานาชาติ
2. การใช้ประโยชน์ตัวบ่งชี้ :
 แผนยุทธศาสตร์  TU-OPR  มาตรฐานอุดมศึกษา  CDS
 QS
 THE
 Thomson
 U-Multirank
3. หน่วยวัด : จานวน
4. คาอธิบายตัวบ่งชี้ :
การจัดแสดง/เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม หมายถึง การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ในลักษณะสิ่งตีพิมพ์
การจั ด นิ ท รรศการ (Exhibition) การจั ด การแสดง (Performance) หรื อ การจั ด ประกวด ซึ่ ง เป็ น การ
นาเสนอผลงานศิลปะแขนงต่างๆ อาทิ งานศิลปะ ดนตรี การแสดง และงานออกแบบที่เป็นผลงานวิชาการ
สู่สาธารณะ โดยมีการจัดการนาเสนอการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ อย่างเป็นระบบและเป็น
วิ ธี ก ารที่ ย อมรั บ ในวงวิ ช าชี พ โดยมี ก ระบวนการพิ จ ารณาคั ด เลื อ กคุ ณ ภาพผลงานก่ อ นการเผยแพร่
ประกอบด้วย ศิลปินแห่งชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิ และนักวิชาการที่เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ
นับจานวนการจัดแสดง/เผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการยอมรับระดับชาติ/นานาชาติ โดย
นับเป็นรายครั้งจากผลงานที่มีการเผยแพร่ในสถานที่สาหรับการเผยแพร่ที่ยอมรับในวงวิชาการ โดยการจัด
แสดงนิทรรศการหรือจัดการแสดง ซึ่งเป็นผลงานสร้างสรรค์สู่สาธารณะ ประกอบด้วยหลักเกณฑ์ในการ
พิจารณาคัดเลือกคุณภาพงานสร้างสรรค์ ดังนี้
1. ต้องเป็นแหล่งเผยแพร่ระดับสถานศึกษา เช่น หอศิลป์ หอประชุม และลานศิลปวัฒนธรรม
โดยการจัดงาน แสดงเป็นที่ยอมรับในวงการวิชาชีพและผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นต้น
2. หอศิลป์ขององค์กรหรือสมาคม จะต้องเป็นสถานที่จัดแสดงงานศิลปะ งานสร้างสรรค์
โดยเฉพาะ และมี ค ณะกรรมการบริ ห ารจั ด การหอศิ ล ป์ หรื อ มี ค ณะกรรมการรั บ ผิ ด ชอบดู แ ลการจัด
นิทรรศการทางวิชาการ
3. แหล่งเผยแพร่ระดับนานาชาติ ต้องได้รับการยอมรับในวงการศิลปะในระดับนานาชาติ
หรือเป็นโครงการความร่วมมือทางศิลปะงานสร้างสรรค์ ระหว่างประเทศ
5. สูตรคานวณ :
จานวนการจัดแสดง/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
ถูกต้องของข้อมูลก่อนนามาคานวณเป็นผลรวมระดับมหาวิทยาลัย
7. ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ระดับมหาวิทยาลัย : ผู้อานวยการสถาบันไทยคดีศึกษา
8. ผู้ประสานงานตัวบ่งชี้ : นางสาวอัญชสา แก้วเก้า โทร. 02-564-4440-79 ต่อ 1522
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1. ตัวบ่งชี้ : จานวนโครงการบริการวิชาการที่เกี่ยวข้องหรือบูรณาการกับศิลปวัฒนธรรม
2. การใช้ประโยชน์ตัวบ่งชี้ :
 แผนยุทธศาสตร์  TU-OPR  มาตรฐานอุดมศึกษา  CDS
 QS
 THE
 Thomson
 U-Multirank
3. หน่วยวัด : จานวน
4. คาอธิบายตัวบ่งชี้ :
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษามีการให้บริการวิชาการที่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศซึ่งอาจให้บริการโดยการใช้ทรัพยากรของสถานศึกษาหรือใช้ทรัพยากรร่วมกัน
ทั้งในระดับสถาบันและระดับบุคคลในหลายลักษณะ เช่น การฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นต่างๆการจัดให้มี
การศึกษาต่อเนื่อง บริการศิษย์เก่าและประชาชนทั่วไป การให้บริการทางวิชาการนี้สามารถจัดในรูปแบบ
การให้บริการแบบให้เปล่าหรือมีผลตอบแทนเป็นรายได้
ศิลปวัฒนธรรม หมายถึง ความงาม คุณค่าของความงดงาม หรือผลงานของมนุษย์ที่มีจุดมุ่งหมาย
การสร้ า งสรรค์ แ ละแสดงออกถึ ง ความงาม เพื่ อ ตอบสนองความต้ อ งการทางด้ า นจิ ต ใจของมนุ ษ ย์
ประกอบด้วย งานวิจิตรศิลป์ (Fine Arts) เช่น จิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม ภาพพิมพ์ วรรณกรรม
นาฏศิลป์ และ ประยุกต์ศิลป์ (Applied Artes) เช่น ศิลปะพื้นบ้าน รวมถึงแบบอย่างหรือวิถีการดาเนินชีวิต
ของชุมชน เช่น ภาษา การแต่งกาย ประเพณีท้องถิ่น ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความกลมเกลียวก้าวหน้า
ของชาติ และศีลธรรมอันดีของประชาชน
บูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรม หมายถึง กิจกรรมที่ให้บริการทางวิชาการ โดยใช้องค์ความรู้/
ความเชี่ยวชาญของหน่วยงาน มาทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน
เผยแพร่วัฒนธรรมภูมิปัญญาทองถิ่นตามจุดเนนของหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งใน
ด้านการเรียนการสอน กิจกรรมนักศึกษา และการวิจัย
นับจานวนโครงการ/กิจกรรมที่ให้บริการวิชาการที่จัด/ดาเนินการโดยหน่วยงาน 5 ประเภท ได้แก่
1) ประชุมสัมมนา 2) ฝึกอบรม 3) วางระบบ ออกแบบ 4) ออกแบบ พัฒนาผลิตภัณฑ์ และ 5) รักษาพยาบาล
ที่จัดขึ้นในปีทรี่ ายงาน โดยจะนับเฉพาะกิจกรรมที่เกี่ยวข้องหรือบูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรม
5. สูตรคานวณ :
จานวนโครงการบริการวิชาการที่เกี่ยวข้องหรือบูรณาการกับศิลปวัฒนธรรม
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
ถูกต้องของข้อมูลก่อนนามาคานวณเป็นผลรวมระดับมหาวิทยาลัย
7. ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ระดับมหาวิทยาลัย : ผู้อานวยการสถาบันไทยคดีศึกษา
8. ผู้ประสานงานตัวบ่งชี้ : นางสาวอัญชสา แก้วเก้า โทร. 02-564-4440-79 ต่อ 1522
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1. ตัวบ่งชี้ : จานวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม/งานสร้างสรรค์ด้านศิลปวัฒนธรรมของอาจารย์ นักวิจัย และ
นักศึกษาที่ได้รับรางวัลระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ
2. การใช้ประโยชน์ตัวบ่งชี้ :
 แผนยุทธศาสตร์  TU-OPR  มาตรฐานอุดมศึกษา  CDS
 QS
 THE
 Thomson
 U-Multirank
3. หน่วยวัด : จานวน
4. คาอธิบายตัวบ่งชี้ :
ผลงานวิ จั ย /นวั ต กรรม/งานสร้ า งสรรค์ ด้ า นศิ ล ปวั ฒ นธรรม หมายถึ ง ผลงานศิ ล ปะและ
สิ่งประดิษฐ์ ที่มีการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบที่เหมาะสมตามประเภทของงานศิลปะซึ่งมีแนวทางการ
ทดลองหรือการพัฒนาจากแนวคิดสร้างสรรค์เดิมเพื่อเป็นต้นแบบหรือความสามารถในการบุกเบิกศาสตร์
อันก่อให้เกิดคุณค่าทางสุนทรีย์และคุณประโยชน์ที่เป็นที่ยอมรับในวงวิชาชีพตามการจัดกลุ่มศิลปะของ
อาเซียน งานสร้างสรรค์ทางศิลปะ ได้แก่ (1) ทัศนศิลป์ (Visual Arts) ประกอบด้วย ผลงานด้านจิตรกรรม
ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ภาพถ่าย ภาพยนตร์ สื่อประสม สถาปัตยกรรมและงานออกแบบประเภทอื่นๆ
(2) ศิลปะการแสดง (Performing Arts) ประกอบด้วย ดุริยางคศิลป์ นาฏยศิลป์ การแสดงรูปแบบต่างๆ
และ (3) วรรณศิลป์ (Literature) ซึ่งประกอบด้วยบทประพันธ์และกวีนิพนธ์รูปแบบต่างๆ รวมถึงผลงานที่
สะท้อนแบบอย่างหรือวิถีการดาเนินชีวิตของชุมชน เช่น ภาษา การแต่งกาย ประเพณีท้องถิ่น ความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย ความกลมเกลียวก้าวหน้าของชาติ และศีลธรรมอันดีของประชาชน
การได้รับรางวัล ต้องเป็นรางวัลของหน่วยงาน ที่มีพันธกิจในการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยของ
ประเทศ เช่น สถาบันวิจัยแห่งชาติ สกว. หรือหน่วยงาน องค์กรวิชาการ/วิชาชีพที่ได้รับการยอมรับใน
ระดับชาติ/นานาชาติ เป็นต้น โดยมีลายลักษณ์อักษรปรากฏ ซึ่งแสดงถึงการเชิดชูเกียรติสร้างชื่อเสียงให้กับ
บุคลากรและหน่วยงาน
นับจานวนผลงานวิจัย บทความวิชาการ งานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ของอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา
ที่ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ หากผลงานเดียวกันแต่ได้รับหลายรางวัล ให้นับผลงานที่ได้รับรางวัล
สูงสุดเพียง 1 รางวัล เท่านั้น และนับรวมผลงานอาจารย์และนักวิจัยประจาที่ลาศึกษาต่อด้วย กรณีอาจารย์
และนักศึกษาได้รับรางวัลร่วมกัน ให้นับเพียง 1 รางวัล
5. สูตรคานวณ :
จานวนผลงานวิจัย/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 โดยตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนนามาคานวณเป็นผลรวมระดับมหาวิทยาลัย
7. ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ระดับมหาวิทยาลัย : ผู้อานวยการสถาบันไทยคดีศึกษา
8. ผู้ประสานงานตัวบ่งชี้ : นางสาววราภรณ์ ไหลนาเจริญ โทร. 02-564-4440-79 ต่อ 1530
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1. ตัวบ่งชี้ : จานวนผลงานอาจารย์และนักวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการจดสิทธิบัตร หรือ
อนุสิทธิบัตรในไทยและต่างประเทศ
2. การใช้ประโยชน์ตัวบ่งชี้ :
 แผนยุทธศาสตร์  TU-OPR  มาตรฐานอุดมศึกษา  CDS
 QS
 THE
 Thomson
 U-Multirank
3. หน่วยวัด : จานวน
4. คาอธิบายตัวบ่งชี้ :
ผลงานวิ จั ย /นวั ต กรรม/งานสร้ า งสรรค์ ด้ า นศิ ล ปวั ฒ นธรรม หมายถึ ง ผลงานศิ ล ปะและ
สิ่งประดิษฐ์ ที่มีการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบที่เหมาะสมตามประเภทของงานศิลปะซึ่งมีแนวทางการ
ทดลองหรือการพัฒนาจากแนวคิดสร้างสรรค์เดิมเพื่อเป็นต้นแบบหรือความสามารถในการบุกเบิกศาสตร์
อันก่อให้เกิดคุณค่าทางสุนทรีย์และคุณประโยชน์ที่เป็นที่ยอมรับในวงวิชาชีพตามการจัดกลุ่มศิลปะของ
อาเซียน งานสร้างสรรค์ทางศิลปะ ได้แก่ (1) ทัศนศิลป์ (Visual Arts) ประกอบด้วย ผลงานด้านจิตรกรรม
ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ภาพถ่าย ภาพยนตร์ สื่อประสม สถาปัตยกรรมและงานออกแบบประเภทอื่นๆ
(2) ศิลปะการแสดง (Performing Arts) ประกอบด้วย ดุริยางคศิลป์ นาฏยศิลป์ การแสดงรูปแบบต่างๆ
และ (3) วรรณศิลป์ (Literature) ซึ่งประกอบด้วยบทประพันธ์และกวีนิพนธ์รูปแบบต่างๆ รวมถึงผลงานที่
สะท้อนแบบอย่างหรือวิถีการดาเนินชีวิตของชุมชน เช่น ภาษา การแต่งกาย ประเพณีท้องถิ่น ความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย ความกลมเกลียวก้าวหน้าของชาติ และศีลธรรมอันดีของประชาชน
สิทธิบัตร หมายถึง หนังสือสาคัญที่รัฐออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์ (Invention) หรือการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design) ที่มีลักษณะตามที่กฎหมายกาหนด เป็นสิทธิพิเศษที่ให้ผู้ประดิษฐ์
คิดค้นหรือผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์ มีสิทธิที่จะผลิตสินค้า จาหน่ายสินค้าแต่เพียงผู้เดียว ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง
อนุสิทธิบัตร หมายถึง หนังสือสาคัญที่รัฐออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์จะมีลักษณะคล้ายกัน
กับการประดิษฐ์ แต่เป็นความคิดสร้างสรรค์ที่มีระดับการพัฒนาเทคโนโลยีไม่สูงมาก หรือเป็นการประดิษฐ์
คิดค้นเพียงเล็กน้อย และมีประโยชน์ใช้สอยมากขึ้น
การนั บ ผลงานจานวนสิทธิบั ตรและอนุสิทธิบัตร ให้ นับสิ ทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรของอาจารย์
ประจาและนักวิจัยประจา ในปีที่รายงาน ทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ โดยนับได้ทั้งการจดทะเบียน
ในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้ ไม่นับการจดลิขสิทธิ์และการจดเครื่องหมายการค้า
5. สูตรคานวณ :
จานวนผลงานอาจารย์และนักวิจัยที่ได้รับการ
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 โดยตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนนามาคานวณเป็นผลรวม
ระดับมหาวิทยาลัย
7. ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ระดับมหาวิทยาลัย : ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
8. ผู้ประสานงานตัวบ่งชี้ : นางสาววราภรณ์ ไหลนาเจริญ โทร. 02-564-4440-79 ต่อ 1530
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มาตรฐานที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ
5.1 มีหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการเพื่อให้มีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติและความต้องการที่หลากหลายของประเทศ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนสังคม สถานประกอบการ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
5.2 มีการบริหารงานตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย ตลอดจนมีการบริหารจัดการ
บุคลากรและทรัพยากรการเรียนรู้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล คานึงถึงความหลากหลายและความเป็น
อิสระทางวิชาการ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ยืดหยุ่นคล่องตัวโปร่งใสและตรวจสอบได้ มีการกากับให้
มีการดาเนินการตามพันธกิจเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับมหาวิทยาลัย
5.3 มีระบบประกันคุณภาพ มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการจัดการศึกษาระดับ
หลั กสู ตร คณะ/หน่ ว ยงาน และมหาวิทยาลั ยที่มีประสิ ทธิภ าพและประสิ ทธิผ ล มีการกากับให้ การจัด
การศึกษาและการดาเนิน งานตามพันธกิจเป็นไปตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษาอย่ าง
ต่อเนื่อง สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ ระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และมาตรฐานอื่น ๆ ที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรมกาหนด
ตัวบ่งชี้ที่จัดเก็บผ่านระบบ TU QA Online จานวน 7 ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย
1. จานวนหลักสูตรที่มีความร่วมมือกับภายนอก
2. คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพหลักสูตร
3. ร้อยละอาจารย์วุฒิระดับปริญญาเอก
4. ร้อยละอาจารย์ที่มีตาแหน่งทางวิชาการ
5. ร้อยละอาจารย์ชาวต่างชาติ
6. ร้อยละอาจารย์แลกเปลี่ยนที่รับเข้าและส่งออกต่ออาจารย์ทั้งหมด
7. ร้อยละข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันในต่างประเทศที่มีการทากิจกรรม
(Active MOU) ต่อข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการทั้งหมด
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1. ตัวบ่งชี้ : จานวนหลักสูตรที่มีความร่วมมือกับภายนอก
2. การใช้ประโยชน์ตัวบ่งชี้ :
 แผนยุทธศาสตร์  TU-OPR  มาตรฐานอุดมศึกษา  CDS
 QS
 THE
 Thomson
 U-Multirank
3. หน่วยวัด : จานวน
4. คาอธิบายตัวบ่งชี้ : หลักสูตรที่มีความร่วมมือกับภายนอก หมายถึง หลักสูตรที่เปิดสอนโดยมีการ
ออกแบบหลักสูตรร่วมกับหน่วยงานภายนอก ซึ่งมีหลักฐานปรากฏชัดเจน เพื่อส่งเสริมให้เกิดเครือข่าย
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน และเกิดความหลายหลายขององค์ความรู้ และตอบสนองต่อความต้องการ
ของนายจ้าง ผู้ประกอบการ และตลาดแรงงานมากขึ้น
5. สูตรคานวณ :
จานวนหลักสูตรที่มีความร่วมมือกับภายนอก
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
ก่อนนามาคานวณเป็นผลรวมระดับมหาวิทยาลัย
7. ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ระดับมหาวิทยาลัย : ฝ่ายวิชาการ
8. ผู้ประสานงานตัวบ่งชี้ : นางสาวอัญชสา แก้วเก้า โทร. 02-564-4440-79 ต่อ 1522
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1. ตัวบ่งชี้ : คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพหลักสูตร
2. การใช้ประโยชน์ตัวบ่งชี้ :
 แผนยุทธศาสตร์  TU-OPR  มาตรฐานอุดมศึกษา  CDS
 QS
 THE
 Thomson
 U-Multirank
3. หน่วยวัด : ค่าเฉลี่ย
4. คาอธิบายตัวบ่งชี้ : นับจานวนหลักสูตรที่เปิดในปีการศึกษาที่ รายงาน ซึ่งหลักสูตรเปิดรับนักศึกษาแล้ว
จะต้องมีการประเมินทุกปี ยกเว้นหลักสูตรนั้นๆ จะได้รับการรับรองโดยระบบอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาเห็นชอบ โดยไม่ต้องนาคะแนนการประเมินของหลักสูตรนั้นมา
คานวณในตัวบ่งชี้นี้ แต่ต้องรายงานผลการรับรองตามระบบนั้น ๆ ผ่านระบบ CHE QA Online
5. สูตรคานวณ :
ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร
จานวนหลักสูตรทั้งหมด
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
ก่อนนามาคานวณเป็นผลรวมระดับมหาวิทยาลัย
7. ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ระดับมหาวิทยาลัย : ฝ่ายวิชาการ
8. ผู้ประสานงานตัวบ่งชี้ : นางสาวอัญชสา แก้วเก้า โทร. 02-564-4440-79 ต่อ 1522
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1. ตัวบ่งชี้ : ร้อยละอาจารย์วุฒิระดับปริญญาเอก
2. การใช้ประโยชน์ตัวบ่งชี้ :
 แผนยุทธศาสตร์  TU-OPR  มาตรฐานอุดมศึกษา  CDS
 QS
 THE
 Thomson
 U-Multirank
3. หน่วยวัด : ร้อยละ
4. คาอธิบายตัวบ่งชี้ : การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสู งสุดที่ต้องการบุคลากรที่มี
ความรู้ความสามารถและความลุ่มลึกทางวิชาการ เพื่อปฏิบัติพันธกิจสาคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต
ศึกษาวิจัยเพื่อการติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ ดังนั้น สถาบันจึงควรมี
อาจารย์ที่มีระดับคุณวุฒิทางการศึกษาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับ
พันธกิจหรือจุดเน้นของหลักสูตร
1. คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การพิจารณา
คุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิ การศึกษาให้มีหลักฐานการสาเร็จการศึกษาภายใน
รอบปีการศึกษานั้น ทั้งนี้ อาจใช้คุณวุฒิอื่นเทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอกได้สาหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพมี
คุณวุฒิอื่นที่เหมาะสมกว่า ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2. การนับจานวนอาจารย์ประจา ให้นับตามปีการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ
ในกรณีที่มีอาจารย์บรรจุใหม่ให้นับระยะเวลาการทางานสาหรับอาจารย์ที่บรรจุใหม่ ดังนี้
9 - 12 เดือน
คิดเป็น 1 คน
6 เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง 9 เดือน
คิดเป็น 0.5 คน
น้อยกว่า 6 เดือน
ไม่สามารถนามานับได้
5. สูตรคานวณ :
จานวนอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

X 100
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด
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 โดยตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนนามาคานวณเป็น
ผลรวมระดับมหาวิทยาลัย
7. ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ระดับมหาวิทยาลัย : ฝ่ายวิชาการ
8. ผู้ประสานงานตัวบ่งชี้ : นางสาวอัญชสา แก้วเก้า โทร. 02-564-4440-79 ต่อ 1522
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1. ตัวบ่งชี้ : ร้อยละอาจารย์ที่มีตาแหน่งทางวิชาการ
2. การใช้ประโยชน์ตัวบ่งชี้ :
 แผนยุทธศาสตร์  TU-OPR  มาตรฐานอุดมศึกษา  CDS
 QS
 THE
 Thomson
 U-Multirank
3. หน่วยวัด : ร้อยละ
4. คาอธิบายตัวบ่งชี้ : สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่จะต้อง
ส่งเสริมให้อาจารย์ในสถาบันทาการศึกษาวิจัย เพื่อแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ
อย่างต่อเนื่อง เพื่อนาไปใช้ในการเรี ยนการสอน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ การดารง
ตาแหน่งทางวิชาการเป็นสิ่งสะท้อนการปฏิบัติงานดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกิจ
การนับจานวนอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ ให้นับตามปีการศึกษาและนับทั้ งที่
ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ
5. สูตรคานวณ :
จานวนอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ

X 100

จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด
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 โดยตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนนามาคานวณเป็น
ผลรวมระดับมหาวิทยาลัย
7. ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ระดับมหาวิทยาลัย : ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์
8. ผู้ประสานงานตัวบ่งชี้ : นางสาวอัญชสา แก้วเก้า โทร. 02-564-4440-79 ต่อ 1522
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1. ตัวบ่งชี้ : ร้อยละอาจารย์ชาวต่างชาติ
2. การใช้ประโยชน์ตัวบ่งชี้ :
 แผนยุทธศาสตร์  TU-OPR  มาตรฐานอุดมศึกษา  CDS
 QS
 THE
 Thomson
 U-Multirank
3. หน่วยวัด : ร้อยละ
4. คาอธิบายตัวบ่งชี้ :
อาจารย์ชาวต่างชาติ หมายถึง อาจารย์ที่มิได้มีสัญชาติไทยที่ได้ทาการสอน หรือวิจัย ในคณะ/
วิทยาลัย ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในรอบปีการศึกษา โดยให้นับทั้งอาจารย์ต่างชาติที่เป็น Full time
และอาจารย์ต่างชาติที่เป็น Part-time และนับจานวนอาจารย์ที่ปฏิบัติงานไม่เต็มเวลา (Part-time) เป็น
สัดส่วน 1/3 ของอาจารย์ที่ปฏิบัติงานเต็มเวลา (Full-time)
อาจารย์ต่างชาติปฏิบัติงานเต็มเวลา (Full time) หมายถึง อาจารย์ชาวต่างชาติที่มีสัญญาจ้างที่
มีการระบุระยะเวลาการจ้างอย่างชัดเจนและไม่น้อยกว่า 9 เดือน
อาจารย์ต่างชาติปฏิบัติงานไม่เต็มเวลา (Part time) หมายถึง อาจารย์ชาวต่างชาติที่ไม่ได้สังกัด
มหาวิทยาลัยอื่นที่ได้ทาการสอนหรือการวิจัยในลักษณะของอาจารย์พิเศษ/อาจารย์ปฏิบัติงานโดยไม่มี
สัญญาจ้างเป็นอาจารย์เต็มเวลา
5. สูตรคานวณ :
จานวนอาจารย์ชาวต่างชาติทั้งหมด

X 100

จานวนอาจารย์ทั้งหมด
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 โดยตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนนามาคานวณเป็นผลรวมระดับมหาวิทยาลัย
7. ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ระดับมหาวิทยาลัย : ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์
8. ผู้ประสานงานตัวบ่งชี้ : นางสาวลัดดา มาสุ่ม โทร. 02-564-4440-79 ต่อ 1528
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1. ตัวบ่งชี้ : ร้อยละอาจารย์แลกเปลี่ยนที่รับเข้าและส่งออกต่ออาจารย์ประจาทั้งหมด
2. การใช้ประโยชน์ตัวบ่งชี้ :
 แผนยุทธศาสตร์  TU-OPR  มาตรฐานอุดมศึกษา  CDS
 QS
 THE
 Thomson
 U-Multirank
3. หน่วยวัด : ร้อยละ
4. คาอธิบายตัวบ่งชี้ :
อาจารย์แลกเปลี่ยนที่รับเข้า หมายถึง อาจารย์ชาวต่างประเทศที่สังกัดมหาวิทยาลัยอื่น ที่เข้ามา
สอน วิจัย ดูงาน เจรจาข้อตกลงทางวิชาการ หรือดาเนินการอื่น ๆ กับมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานของ มธ.
ทั้งที่มีข้อตกลงความร่วมมือระดับคณะ/ระดับมหาวิทยาลัย หรือไม่มีข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อดาเนินงาน
สนับสนุนการเรียนการสอนหรือการวิจัย
อาจารย์แลกเปลี่ยนที่ส่งออก หมายถึง อาจารย์ของหน่วยงานภายใน มธ. ที่มหาวิทยาลัย/คณะ
ส่ งออกไปต่า งประเทศเพื่ อปฏิ บั ติง านสอนหรื อวิ จัย กับมหาวิทยาลั ยหรื อหน่ว ยงานประเภทอื่น ๆ ใน
ต่างประเทศ ทั้งที่มีข้อตกลงความร่วมมือระดับคณะ/ระดับมหาวิทยาลัย หรือไม่มีข้อตกลงความร่วมมือ
5. สูตรการคานวณ :
จานวนอาจารย์แลกเปลี่ยนที่รับเข้าและส่งออก

X 100
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด
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 โดยตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนนามาคานวณ
เป็นผลรวมระดับมหาวิทยาลัย
7. ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ระดับมหาวิทยาลัย : ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
8. ผู้ประสานงานตัวบ่งชี้ : นางสาวลัดดา มาสุ่ม โทร. 02-564-4440-79 ต่อ 1528
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1. ตัวบ่งชี้ : ร้อยละข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันในต่างประเทศที่มีการทากิจกรรม (Active
MOU) ต่อข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการทั้งหมด
2. การใช้ประโยชน์ตัวบ่งชี้ :
 แผนยุทธศาสตร์  TU-OPR  มาตรฐานอุดมศึกษา  CDS
 QS
 THE
 Thomson
 U-Multirank
3. หน่วยวัด : ร้อยละ
4. คาอธิบายตัวบ่งชี้ :
จานวนข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ หมายถึง จานวนของข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
ที่อาจใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า Memorandum of Understanding หรือ Memorandum of Agreement หรือ
Agreement หรือ Letter of Intent หรือชื่อภาษาอังกฤษอื่นๆ ที่หมายถึง ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และหรือหน่วยงานใน มธ. (คณะ/วิทยาลัย สานัก สถาบัน ศูนย์) ได้จัดทาร่วมกัน
กับสถาบันในต่างประเทศและรวมถึงข้อตกลงความร่วมมือที่มีลักษณะเป็นข้อตกลงความร่วมมือทั่ว ไป
(General Agreement) และข้อตกลงความร่วมมือเฉพาะ (Specific Agreement) ที่ยังคงมีผลสมบูรณ์
(ไม่หมดอายุสัญญา)
การทากิจกรรมตามข้อตกลงความร่ วมมือทางวิชาการ หมายถึง การแลกเปลี่ยนนักศึก ษา/
บุ ค ลากร (Exchange of students /Exchange of faculty members and researchers) มี ห ลั ก สู ต ร
ร่ ว มกั น (Joint Degree) มี ง านวิ จั ย ร่ ว มกั น (Joint Research) การแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล ทางการศึ ก ษา
(Exchange of academic information and publication) อาจารย์แลกเปลี่ ยนชาวต่างชาติ (Visiting
professor) หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่ระบุในข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการที่ได้มีการดาเนินการ
หน่วยงานคู่สัญญาในต่างประเทศ หมายถึง สถาบันการศึกษา องค์กรระหว่างประเทศ เครือข่ าย
วิจั ย นานาชาติ หน่ ว ยงานภาครั ฐ ภาคเอกชน ภาคอุตสาหกรรมของต่างประเทศ และภาคธุรกิจ ที่มี
สานักงานใหญ่ในต่างประเทศ
5. สูตรการคานวณ :
จานวนข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันในต่างประเทศ
ที่มีการทากิจกรรม (Active MOU)

X 100

จานวนข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการทั้งหมด
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 โดยตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนนามาคานวณ
เป็นผลรวมระดับมหาวิทยาลัย
7. ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ระดับมหาวิทยาลัย : ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
8. ผู้ประสานงานตัวบ่งชี้ : นางสาวลัดดา มาสุ่ม โทร. 02-564-4440-79 ต่อ 1528
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บทที่ 3
นิยามศัพท์
การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การนาเสนอบทความวิจัยในที่ประชุม
วิชาการ และบทความฉบั บสมบูร ณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
(Proceedings) โดยมี ก องบรรณาธิ ก ารจั ด ท ารายงานการประชุ ม หรื อ คณะกรรมการจั ด ประชุ ม
ประกอบด้วยศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับใน
สาขาวิ ช านั้ น ๆ จากนอกสถาบั น เจ้ า ภาพ อย่ า งน้ อ ยร้ อ ยละ 25 โดยต้ อ งมี ผู้ ป ระเมิ น บทความที่ เ ป็ น
ผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นด้วยและมีบทความที่มาจากหน่วยงานภายนอกสถาบันอย่างน้อย 3 หน่วยงาน และ
รวมกันแล้วไม่น้อยกว่า ร้อยละ 25
การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การนาเสนอบทความวิจัยในที่
ประชุมวิชาการ และบทความฉบั บสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุม(Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดทารายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วย
ศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับ ในสาขาวิชา
นั้นๆ จากต่างประเทศอย่างน้อยร้อยละ 25 และมีผู้ประเมินบทความที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้น และ
บทความที่มาจากต่างประเทศ อย่างน้อย 3 ประเทศ และรวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 25
**บทความในการประชุ ม วิ ช าการทั้ ง ระดั บ ชาติ แ ละนานาชาติ ที่ น าเสนอให้ ก องบรรณาธิ ก ารหรื อ
คณะกรรมการจัดประชุมพิจารณาคัดเลือก ต้องเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) และได้รับการตีพิมพ์ ซึ่ง
สามารถอยู่ในรูปแบบเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้
งานวิจัย หมายถึง กระบวนการที่มีระเบียบแบบแผนในการค้นหาคาตอบของปัญหา หรือการเสาะแสวงหา
ความรู้ใหม่ ตลอดจนถึงการประดิษฐ์คิดค้นที่ผ่านกระบวนการศึกษา ค้นคว้าหรือทดลอง วิเคราะห์และ
ตีความข้อมูลตลอดจนสรุปผลอย่างเป็นระบบ
งานสร้างสรรค์ หมายถึง ผลงานศิลปะและสิ่งประดิษฐ์ทางศิลปะประเภทต่างๆ ที่มีความเป็นนวัตกรรมโดย
มีการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบที่เหมาะสมตามประเภทของงานศิลปะซึ่งมีแนวทางการทดลองหรือการ
พัฒนาจากแนวคิดสร้างสรรค์เดิมเพื่อเป็นต้นแบบหรือความสามารถในการบุกเบิกศาสตร์ อันก่อให้เกิด
คุณค่าทางสุนทรีย์และคุณประโยชน์ที่เป็นที่ยอมรับในวงวิชาชีพตามการจัดกลุ่มศิลปะ ของอาเซียนงาน
สร้างสรรค์ทางศิลปะ ได้แก่ (1) ทัศนศิลป์ (Visual Art) ประกอบด้วย ผลงานด้านจิตรกรรม ประติมากรรม
ภาพพิ ม พ์ ภาพถ่ า ย ภาพยนตร์ สื่ อ ประสม สถาปั ต ยกรรมและงานออกแบบประเภทอื่ น ๆ ( 2)
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ศิลปะการแสดง(Performance Arts) ประกอบด้วย ดุริยางคศิลป์ นาฏยศิลป์ รวมทั้งการแสดงรูปแบบ
ต่างๆ และ (3) วรรณศิลป์(Literature) ซึง่ ประกอบด้วยบทประพันธ์และกวีนิพนธ์รูปแบบต่างๆ
อาจารย์ประจา หมายถึง บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาที่มีหน้าที่หลักทางด้านการสอนและการวิจัย และ
ปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบในหลักสูตรที่เปิดสอน (มิใช่เต็มเวลาตามเวลาทาการ)
(ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่ อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.
2548) สาหรับอาจารย์ที่สถาบันจ้างเข้ามาเป็นอาจารย์ประจาด้วยเงินรายได้หน่วยงานจะต้องมีสัญญาจ้างที่
มีการระบุระยะเวลาการจ้างอย่างชัดเจนและไม่น้อยกว่า 9 เดือน ในสัญญาจ้างจะต้องระบุหน้าที่ ภาระงาน
ให้ชัดเจนไม่น้อยกว่าหน้าที่ของอาจารย์ประจาตามที่กาหนดตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนว
ทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548
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ภาคผนวก ก
- หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สาหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ
- วิธีการตรวจสอบรายชื่อวารสารในฐานข้อมูล TCI (กลุ่ม 1-2)
- การสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูล Scopus
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เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๑๕๑ ง

หนา้ ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒

ประกาศ ก.พ.อ.
เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
พ.ศ. ๒๕๖๒
ด้วย ก.พ.อ. ได้ออกประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
สาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งกาหนดให้การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ในวารสารทางวิชาการจะต้องเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการที่มีรายชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับ
ในระดับชาติและระดับนานาชาติ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. ฉบับดังกล่าวเท่านั้น และ
โดยที่ประกาศ ก.พ.อ. ฉบับดังกล่าวได้มีผลบังคับใช้มาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว ประกอบกับปัจจุบัน
ฐานข้อมูลรายชื่อวารสารทางวิชาการ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. บางรายการได้ถูกยุบเลิก
และได้มีฐานข้อมูลรายชื่อวารสารทางวิชาการ ที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติเกิดขึ้นใหม่
อีกเป็น จานวนมาก ก.พ.อ. จึงมีมติเห็ น ชอบให้ มีการปรับปรุงรายชื่อฐานข้อมูลสาหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการให้มีความทันสมัยครอบคลุมทุกสาขาวิชา และสามารถรองรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการได้
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๔ (๓) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ และมาตรา ๑๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
ระเบี ยบข้ าราชการพลเรือ นในสถาบั น อุ ด มศึ กษา (ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ก.พ.อ. จึงกาหนด
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ทั้งที่เป็นรูปเล่มสิ่งพิมพ์หรือเป็นวารสารออนไลน์ สาหรับ
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาถือปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน ไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ ยกเลิก ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ ก ารพิ จารณาวารสารทางวิชาการ
สาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 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 ผลงานทางวิชาการสาหรับการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารพิ จ ารณาแต่ ง ตั้ ง บุ ค คลให้ ด ารงต าแหน่ ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
และประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุค คลให้ ดารงตาแหน่ งผู้ช่ว ย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกาศ ณ วันที่
๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ จะต้องเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการที่มีรายชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ ยอมรับ
ในระดับชาติและระดับนานาชาติ ดังนี้

คูมือตัวบงชี้ระดับมหาวิทยาลัย ปการศึกษา 2563 (เฉพาะตัวบงชี้ที่จัดเก็บขอมูลจาก คณะ/สํานัก/สถาบัน) | ก - 3

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๑๕๑ ง

หนา้ ๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒

๓.๑ ฐานข้ อมู ลระดั บนานาชาติ ได้ แก่ 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 การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการเพื่อขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ ซึ่งได้เผยแพร่
ก่อนวันที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ ให้ใช้ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๖
และเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ.
ความในวรรค ๑ ให้ ใ ช้ บั ง คั บ แก่ ก ารเผยแพร่ ผ ลงานทางวิ ช าการซึ่ ง มี ห นั ง สื อ รั บ รอง
จากบรรณาธิการวารสารทางวิชาการว่าให้เผยแพร่ได้แล้วด้วย
ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖2
ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ประธาน ก.พ.อ.
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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. นำชื่อวำรสำรไปสืบค้นในฐำนข้อมูลวำรสำร TCI ตำมรูป กลุ่มที่ปรำกฏ จะเป็นกลุ่มที่แสดง
สถำนะของวำรสำรฉบับนั้น ณ ปัจจุบัน หำกต้องกำรทรำบว่ำปีก่อนหน้ำนี้อยู่ในฐำน TCI กลุ่มใด
ต้องคลิ๊กที่ชื่อวำรสำรเพื่อดูในรำยละเอียด

3. กรณีอยำกทรำบรำยละเอียดของแต่ละวำรสำร คลิ๊กที่ชื่อวำรสำร ซึ่งจะแสดงข้อมูล กลุ่ม
วำรสำรในฐำนข้อมูล TCI จำนวน Citation จะปรำกฏภำพตำมรูป
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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

2

1
3
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3. จะปรากฏผลงานอาจารย์/นักศึกษาที่ตีพิมพ์ลงวารสารซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล scopus โดยมีรายละเอียด ปี
ที่เผยแพร่ ชื่อบทความ ชื่อผู้เขียนบทความ และผลงานในแต่ละบทความมีจานวนการอ้างอิง (cited by)
ตามรูปด้านล่าง
ข้อสังเกต : บทความตีพิมพ์ที่ปรากฏในหน้านี้ จะเป็นบทความที่อาจารย์/นักศึกษาตีพิมพ์ทั้งหมด
จะมีทั้งที่มีการอ้างอิง และไม่มีโดยสามารถดูได้จากช่อง cited by ถ้าเป็นศูนย์ แสดงว่าบทความนั้นยังไม่
เคยมีการอ้างอิงเลย และเราสามารถเข้าตารางสรุปจานวนในแต่ละปีได้จากหน้านี้เหมือนกัน โดยทา
เครื่องหมาย  หน้าบทความทั้งหมดที่เป็น □ ของทุกบทความ กรอบหมายเลข 5 แล้ว click คาว่า View
cited overview กรอบหมายเลข 6 จะปรากฏหน้าที่เป็นตารางเหมือนกัน ซึ่งผลงานที่ปรากฏจะมีเฉพาะ
ผลงานที่ถูก cite บทความไหนที่ไม่มีการ cite จะไม่ปรากฏข้อมูล ตามรูป

5

6
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หมายเหตุ : ตัว บ่ งชี้ส กอ.4.2 คุณภาพอาจารย์ ของการประเมินคุณภาพระดับหลักสู ตร เรื่อง จานวน
บทความของอาจารย์ประจาหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ Scopus ต่อ
จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร จะนับรวมการอ้างอิงตนเอง แต่ ตัวบ่งชี้มธ.8 สัดส่วนของจานวนการ
อ้างอิง (Citation) บทความในฐานข้อมูล Scopus ต่อจานวนบทความที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Scopus จะไม่
นับรวมการอ้างอิงตนเอง ซึ่งตารางที่แสดงนั้นจะเป็นตารางที่รวมการอ้างอิงตนเอง หากต้องการดูข้อมูลที่
ไม่รวมการอ้างอิงตนเอง ต้องคลิกที่คาว่า Exclude self citations และคลิก update
ข้อควรระวัง คือ อย่าลืมเลือกช่วงของปีที่ต้องการสืบค้น
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กรณีอยากทราบข้อสรุปจานวนผลงานอาจารย์/นักศึกษา ทั้งหมด ในภาพรวม ทั้งการเผยแพร่ผลงาน
และการถูกอ้างอิงผลงาน ให้คลิ๊กที่คาว่า “ Author search “ ในหน้าแรก
1. พิมพ์นามสกุลอาจารย์/นักศึกษา เป็นภาษาอังกฤษ ในช่อง Author Last Name กรอบหมายเลข 7
จากนั้นคลิก search กรอบหมายเลข 8

7

8

2. ปรากฏตารางตามรูป

คู่มือตัวบ่งชี้ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2563 (เฉพาะตัวบ่งชี้ที่จัดเก็บข้อมูลจาก คณะ/สานัก/สถาบัน) | ก - 11

3. ทาเครื่องหมาย  หน้าชื่ออาจารย์ คลิ๊กคาว่า View citation overview จะปรากฏภาพตามรูป
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4. หากไม่ต้องนั บรวมการอ้างอิงตนเองให้ คลิกที่คาว่า Exclude self citations of selected author
หรือ Exclude self citations of all authors และคลิก update ข้อควรระวัง คือ อย่าลืมเลือกช่วงของปี
ที่ต้องการสืบค้น

5. ฝั่ งซ้ายมือจะปรากฏชื่อผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งหมด พร้อมปีที่เผยแพร่ เลื อกดูเฉพาะ
ปีที่ต้องการ ในส่วนของช่องด้านขวาที่หัวด้านบนเขียนคาว่า Citations ใช้ดูจานวนการอ้างอิงของบทความ
ปีที่ต้องการ สามารถปริ้นหน้านี้เพื่อประกอบเป็นหลักฐานยืนยันตอนกรรมการมาประเมินได้เลย หรือนาไป
ปรับในแบบฟอร์ม File Template มธ. 8 เพื่อนาเข้าระบบ TU QA Online
ข้อควรระวัง คือ อย่าลืมเลือกช่วงของปีที่ต้องการสืบค้นทั้งจานวนการอ้างอิง และจานวนบทความ
ทั้งหมด
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ภาคผนวก ข
Common data Set

ลาดับ

ชื่อข้อมูลพื้นฐานระดับคณะ

1

จานวนหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด
- ---ระดับปริญญาตรี
- ---ระดับ ป.บัณฑิต
- ---ระดับปริญญาโท
- ---ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง
- ---ระดับปริญญาเอก
จานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมดทุกระดับการศึกษา
- ---จานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาตรี
- ---จานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิต
- ---จานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท
- ---จานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง
- ---จานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาเอก
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ
- ---จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญา
ตรีหรือเทียบเท่า
- ---จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญา
โทหรือเทียบเท่า
- ---จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญา
เอกหรือเทียบเท่า
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดที่ดารงตาแหน่งอาจารย์
- ---จานวนอาจารย์ประจา (ที่ไม่มีตาแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือ
เทียบเท่า
- ---จานวนอาจารย์ประจา (ที่ไม่มีตาแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือ
เทียบเท่า
- ---จานวนอาจารย์ประจา (ที่ไม่มีตาแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือ
เทียบเท่า
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดที่ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
- ---จานวนอาจารย์ประจาตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือ
เทียบเท่า
- ---จานวนอาจารย์ประจาตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือ
เทียบเท่า
- ---จานวนอาจารย์ประจาตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือ
เทียบเท่า
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดที่ดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์
- ---จานวนอาจารย์ประจาตาแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือ
เทียบเท่า

2

3

4

5

6

ผลการ
ดาเนินงาน
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ชื่อข้อมูลพื้นฐานระดับคณะ
- ---จานวนอาจารย์ประจาตาแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือ
เทียบเท่า
- ---จานวนอาจารย์ประจาตาแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือ
เทียบเท่า
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดที่ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์
- ---จานวนอาจารย์ประจาตาแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
- ---จานวนอาจารย์ประจาตาแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า
- ---จานวนอาจารย์ประจาตาแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า
จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด
จ านวนบั ณ ฑิ ต ระดั บ ปริ ญ ญาตรี ที่ ต อบแบบส ารวจเรื่ อ งการมี ง านท า
ภายใน 1 ปี หลังสาเร็จการศึกษา
จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทาหลังสาเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผู้
ที่ประกอบอาชีพอิสระ)
จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีงานทาก่อนเข้าศึกษา
จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจาอยู่แล้ว
จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท
จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑ์ทหาร
เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน ของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้งาน
ทาหรือประกอบอาชีพอิสระ (ค่าเฉลี่ย)
ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สาเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕)
จานวนรวมของผลงานนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่
ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
- ---จานวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่มีการตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
- ---จานวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ
- ---จานวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิ ช าการระดั บ นานาชาติ หรื อ ในวารสารทางวิ ช าการระดั บ ชาติ ที่ ไ ม่ อ ยู่ ใ น
ฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้ว ย
หลั กเกณฑ์การพิจ ารณาวารสารทางวิช าการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิ ช าการส าหรั บ การเผยแพร่ ผ ลงานทางวิ ช าการ พ.ศ.2556 แต่
สถาบั น น าเสนอสภาสถาบั น อนุ มัติ และจั ทาเป็ นประกาศให้ ทราบทั่ว ไปและ
แจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ
- ---ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร
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ผลการ
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ชื่อข้อมูลพื้นฐานระดับคณะ

ผลการ
ดาเนินงาน

- ---จานวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม
ที่ 2
- ---จ านวนบทความที่ ตี พิ มพ์ ในวารสารวิ ช าการระดั บนานาชาติ ที่ ไม่ อยู่ ใ น
ฐานข้ อมู ลตามประกาศ ก.พ.อ.หรื อระเบี ยบคณะกรรมการอุ ดมศึ กษาว่ าด้ ว ย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนาเสนอ
สภาสถาบันอนุมัติและจัทาเป็นประกาศให้ทราบทั่วไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบ
ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall's list) หรือตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการ ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
- ---จานวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏอยู่ใน
ฐานข้อมูลระดับนานานชาติตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการ
อุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556

20
21

- ---ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร
- ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะ
หนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ online
- ---จานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน
- ---จานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
- ---จานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ
- ---จานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน
- ---จานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด (ปีการศึกษาที่เป็นวงรอบ
ประเมิน)
จานวนรวมของผลงานนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่
ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
- ---จานวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ
- ---จานวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิ ช าการระดั บ นานาชาติ หรื อ ในวารสารทางวิ ช าการระดั บ ชาติ ที่ ไ ม่ อ ยู่ ใ น
ฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้ว ย
หลั กเกณฑ์การพิจ ารณาวารสารทางวิช าการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิ ช าการส าหรั บ การเผยแพร่ ผ ลงานทางวิ ช าการ พ.ศ.2556 แต่
สถาบันนาเสนอสภาสถาบัน อนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ ทราบทั่ว ไปและ
แจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ
- ---ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร
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ชื่อข้อมูลพื้นฐานระดับคณะ
- ---จานวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม
ที่ 2
- ---จ านวนบทความที่ ตี พิ มพ์ ในวารสารวิ ช าการระดั บนานาชาติ ที่ ไม่ อยู่ ใ น
ฐานข้ อมู ลตามประกาศ ก.พ.อ.หรื อระเบี ยบคณะกรรมการอุ ดมศึ กษาว่ าด้ ว ย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนาเสนอ
สภาสถาบันอนุมัติและจัทาเป็นประกาศให้ทราบทั่วไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบ
ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall's list) หรือตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการ ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
- ---จานวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏอยู่ ใน
ฐานข้ อมู ลระดั บนานานชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ.หรื อระเบี ยบคณะกรรมการ
อุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556
- ---ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร
- ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะ
หนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ online
- ---จานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน
- ---จานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
- ---จานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับ การเผยแพร่ในระดับความร่ว มมือระหว่า ง
ประเทศ
- ---จานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน
- ---จานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด (ปีการศึกษาที่เป็นวงรอบ
ประเมิน)
จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) รวมทุกหลักสูตร
- ---ระดับอนุปริญญา
- ---ระดับปริญญาตรี
- ---ระดับ ป.บัณฑิต
- ---ระดับปริญญาโท
- ---ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง
- ---ระดับปริญญาเอก
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในสถาบัน
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบัน
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27

28

29

30

31

32
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ผลการ
ดาเนินงาน

- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จานวนอาจารย์ประจาที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ)
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จานวนนักวิจัยประจาที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ)
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จานวนอาจารย์ประจาที่ลาศึกษาต่อ
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จานวนนักวิจัยประจาที่ลาศึกษาต่อ
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุมวิชาการระดับชาติ
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุ ม วิ ช าการระดั บ นานาชาติ หรื อ ในวารสารทางวิ ช าการ
ระดั บ ชาติ ที่ ไ ม่ อ ยู่ ใ นฐานข้ อ มู ล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรื อ ระเบี ย บ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิ ช าการส าหรั บ การเผยแพร่ ผ ลงานทางวิ ช าการ พ.ศ.2556 แต่ ส ถาบั น
นาเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และ
แจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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38

39
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- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
บทความวิ จั ย หรื อ บทความวิ ช าการฉบับ สมบู ร ณ์ ที่ ตีพิ ม พ์ ใ นวารสารทาง
วิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
บทความวิ จั ย หรื อ บทความวิ ช าการฉบับ สมบู ร ณ์ ที่ ตีพิ ม พ์ ใ นวารสารทาง
วิ ช าการระดั บ นานาชาติ ที่ ไ ม่ อ ยู่ ใ นฐานข้ อ มู ล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรื อ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบัน
นาเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และ
แจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่
ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม
ที่ 1
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
บทความวิ จั ย หรื อ บทความวิ ช าการฉบับ สมบู ร ณ์ ที่ ตีพิ ม พ์ ใ นวารสารทาง
วิ ช าการระดั บ นานาชาติ ที่ ป รากฏในฐานข้ อ มู ล ระดั บ นานาชาติ ต าม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
2556
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตาแหน่งทาง
วิชาการแล้ว
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดาเนินการ
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40

41

42

43

44

45

46
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ผลการ
ดาเนินงาน

- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตาราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตาแหน่ง
ทางวิชาการแล้ว
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตาราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมิน
ตาแหน่งทางวิชาการ แต่ไม่ได้นามาขอรับการประเมินตาแหน่งทางวิชาการ
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือ
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จานวนนักศึกษาต่างชาติ
- -ระดับปริญญาตรี
- -ระดับ ป.บัณฑิต
- -ระดับปริญญาโท
- -ระดับปริญญาเอก
ผลรวมจานวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่ส่งออก
- - จานวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่ส่งออก ตั้งแต่ 1 – 89 วัน
- - จานวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่ส่งออก ตั้งแต่ 90 วันขึ้นไป
ผลรวมจานวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่รับเข้า
- - จานวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่รับเข้า ตั้งแต่ 1 – 89 วัน
- - จานวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่รับเข้า ตั้งแต่ 90 วันขึ้นไป
ผลรวมจานวนอาจารย์ต่างชาติ
- จานวนอาจารย์ต่างชาติ Full time
- จานวนอาจารย์ต่างชาติ Part time
ผลรวมจานวนอาจารย์แลกเปลี่ยนที่ส่งออก
- จานวนอาจารย์แลกเปลี่ยนที่ส่งออก ตั้งแต่ 1 – 89 วัน
- จานวนอาจารย์แลกเปลี่ยนที่ส่งออก ตั้งแต่ 90 วันขึ้นไป
ผลรวมจานวนอาจารย์แลกเปลี่ยนที่รับเข้า
- จานวนอาจารย์แลกเปลี่ยนที่รับเข้า ตั้งแต่ 1 – 89 วัน
- จานวนอาจารย์แลกเปลี่ยนที่รับเข้า ตั้งแต่ 90 วันขึ้นไป
ผลรวมจ านวนวิ ท ยานิ พ นธ์ แ ละงานวิ ช าการของนั ก ศึ ก ษาที่ ไ ด้ รั บ รางวั ล
ระดับชาติและนานาชาติ
- รางวัลระดับชาติ
- รางวัลระดับนานาชาติ
จานวนกิจกรรมจิตอาสา
จานวนกิจกรรมนักศึกษาทั้งหมด
จานวนบทความที่ตีพิมพ์ฐานข้อมูล Scopus ในรอบ 5 ปี
จานวนการอ้างอิง (Citation) ในรอบ 5 ปี ของบทความที่ตีพิมพ์ในรอบ 5 ปี
ในฐานข้อมูล Scopus
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ลาดับ

ชื่อข้อมูลพื้นฐานระดับคณะ

60

ผลรวมจานวนงานวิจัย บทความวิชาการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ของ
อาจารย์และนักวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติ
- รางวัลระดับชาติ
- รางวัลระดับนานาชาติ

ผลการ
ดาเนินงาน
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งานสารสนเทศและการจัดการ
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