
หัวข้อ เมนูบันทึกข้อมูล รายละเอียดข้อมูล ขอบเขตข้อมูล ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร บันทึกข้อมูล

1.1 หลักสูตร  - ตรวจสอบความถูกต้องของรายช่ือหลักสูตรในปีการศึกษาน้ัน ๆ (ระบบน าข้อมูลหลักสูตรท่ีเปิดสอนมาจากกอง

บริการวิชาการ)

 - ข้อมูลวันท่ีอนุมัติ/ปรับปรุงหลักสูตร ผลการประเมินหลักสูตรตามเกณฑ์ สกอ. ผลการรับรอง ตามมาตรฐานต่าง ๆ

ระดับหลักสูตร (ถ้ามี) และหลักสูตรใหม่ท่ีมีความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืน

ปีการศึกษา 1 ส.ค 65 - 31 ก.ค 66

1.2 ค านวณค่า FTES  - ค่า SCH ของแต่ละหลักสูตร/ภาคการศึกษา เพ่ือใช้ค านวณค่า FTES ของนักศึกษา ปีการศึกษา 1 ส.ค 65 - 31 ก.ค 66

นักศึกษา บันทึกข้อมูล

2.1* นักศึกษาชาวต่างชาติ  - ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของรายช่ือนักศึกษาชาวต่างชาติต่างชาติท่ีน าเข้าจากฐานข้อมูลส านักงาน

ทะเบียนนักศึกษา กรณีไม่ถูกต้องสามารถแก้ไขท่ีเมนูน้ีได้

ปีการศึกษา 1 ส.ค 65 - 31 ก.ค 66

 - กรณีไม่พบรายช่ือนักศึกษาต่างชาติ สามารถเพ่ิมรายช่ือนักศึกษาเข้าสู่ระบบผ่านเมนูประวัตินักศึกษา

2.2 ทุนการศึกษา วันท่ีได้รับทุน   - คุณดุสิตา พักวัง (4268) ระดับบัณฑิตศึกษา

ปีการศึกษา 1 ส.ค 65 - 31 ก.ค 66   - คุณอมรรัตน์ สนแก้ว (4270) ระดับปริญญาตรี

2.3 กิจกรรมนักศึกษา วันเดือนปีท่ีจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา 1 ส.ค 65 - 31 ก.ค 66

2.4 Recruiter List  - รายช่ือนายจ้างท่ีจ้างบัณฑิต มธ.ท่ีสามารถให้ข้อคิดเห็นเชิงบวกเก่ียวกับบัณฑิตมธ. หรือรายช่ือบุคคลจาก

หน่วยงานท่ีให้ทุนการศึกษา หน่วยงานท่ีเข้ามารับสมัครงานใน มธ (บุคคลท่ีมาจากบริษัทท่ีกรอกข้อมูลเมนู 

Employers' connection)

ปีการศึกษา 1 ส.ค 65 - 31 ก.ค 66

2.5 Employers'con

nection

 - รายช่ือบริษัทท่ีเข้ามารับสมัครงาน (Job Fail) หรือรายช่ือบริษัทท่ีส่งหนังสือรับสมัครงานผ่านทาง มธ.หรือคณะ 

รวมถึงรายช่ือบริษัทท่ีจัดกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัย เก่ียวกับเร่ืองการท างาน การชักชวนวิธีการท่ีท าให้ได้งาน

วันเดือนปีท่ีจัดกิจกรรมตามปีการศึกษา    

1 ส.ค 65 - 31 ก.ค 66

2.6 Partnership

with Employers

วันเดือนปีท่ีเร่ิมฝึกงาน  - คุณณัฐกฤตา รังสิเสนา ณ อยุธยา (4269)  หมวด

แหล่งฝึกงาน

ปีการศึกษา   1 ส.ค 65 - 31 ก.ค 66  - คุณพงศ์พัฒน์  คงคาลัย (4284) รักษาการหัวหน้า

งานวิจัยและบริการสังคม (งานวิจัย)

 - รายช่ือหน่วยงานท่ีท าวิจัย หรือกิจกรรมทางวิชาการ อ่ืนๆ ร่วมกับบุคลากรของมธ. หรือหน่วยงานท่ีรับนักศึกษา

เข้าฝึกงาน ท้ังน้ี ขอให้แสดงจ านวนนักศึกษาฝึกงานได้รับค่าตอบแทนและไม่ได้รับค่าตอบแทนด้วย

รายละเอียดของข้อมูลท่ีต้องรายงานในระบบ TU QA Online ระยะท่ี 3 III (วันท่ี 13 ธ.ค 65)

 - รายช่ือนักศึกษาทุกระดับการศึกษาท้ังชาวไทยและชาวต่างชาติ ท่ีได้รับทุนการศึกษาจากแหล่งทุน

สนับสนุนต่าง ๆ ท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

 - รายช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ีจัดโดยนักศึกษา ผลประเมินความพึงพอใจรายโครงการ และการประเมินผลสัมฤทธ์ิราย

โครงการ

 - คุณอมรรัตน์ สนแก้ว (4270)  ระดับปริญญาตรี

 - คุณสุชาดา ปุ่มเกวียน (4271) รักษาการหัวหน้างาน

บริการการศึกษา



หัวข้อ เมนูบันทึกข้อมูล รายละเอียดข้อมูล ขอบเขตข้อมูล ผู้รับผิดชอบ

บุคลากร บันทึกข้อมูล

3.1 ประวัติบุคลากร  - ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนท่ีสังกัดภายในหน่วยงาน กรณีข้อมูลไม่ถูกต้อง

สามารถแก้ไข/เพ่ิมข้อมูลท่ีเมนูประวัติบุคลากร (ระบบน าข้อมูลบุคลากรจากฐานข้อมูลบุคลากร กองบริหารทรัพยากร

มนุษย์)

 - ภาควิชา/สาขาวิชาของอาจารย์ประจ า และประเภทหลักสูตร

นับระยะเวลาการท างานตามปีการศึกษา  

 1 ส.ค 65 - 31 ก.ค 66

 - คุณผกากรอง จันทรสนธิ (4337)                     

หมวดบริหารทรัพยากรมนุษย์                               

 - คุณปิติพงษ์ เรือนนาค (4288)                       

หมวดพัฒนาคุณภาพ

3.2* กิจกรรมพัฒนาบุคลากร วันเดือนปีท่ีเข้าร่วมกิจกรรม  - คุณกิรณา ขจรเดชศิริ (4336) หมวดธุรการและสาร

บรรณ

ปีการศึกษา 1 ส.ค 65 - 31 ก.ค 66   - คุณสุรีรัตน์ ชาติชนะ (4384) ธุรการสาขาวิชาการ

บริบาลทางเภสัชกรรม

3.3* อาจารย์พิเศษภายนอก  - รายช่ืออาจารย์ภายนอกมหาวิทยาลัยท่ีหน่วยงานเชิญมาเป็น วิทยากร อาจารย์พิเศษ เพ่ือมาปฏิบัติงานภายใน มธ.       วันเดือนปีท่ีจัดกิจกรรม                

 ปีการศึกษา 1 ส.ค 65 - 31 ก.ค 66

3.4 Academic peerlist  - รายช่ือบุคคลท่ีร่วมท างานทางวิชาการกับบุคลากรหรือหน่วยงานในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 1 ส.ค.65 - 31 ก.ค.66

บันทึกข้อมูล

วันเดือนปีท่ีท าสัญญา

ปีงบประมาณ 1 ต.ค 65 - 30 ก.ย 66

4.2 ผลงานท่ีตีพิมพ์เผยแพร่  - รายช่ือผลงานท่ีได้รับการตีพิมพ์ตามแหล่งเผยแพร่ประเภทต่างๆ ของอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา/บัณฑิตทุก

ระดับการศึกษา

       วันเดือนปีท่ีเผยแพร่ตามปีปฏิทิน     

       1 ม.ค 65-31 ธค 65

4.3*  citation  - รายช่ือผลงานท่ีตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Scopus ในรอบ 5 ปี และจ านวนการอ้างอิงในรอบ 6 ปี Ex. ข้อมูลปี

การศึกษา 2565 : ผลงานตีพิมพ์ 5 ปี(พ.ศ.2560-2564) การอ้างอิง 6 ปี (พ.ศ.2560-2565)*ระบบใหม่ปรับนิยามให้

สอดคล้องกับการวัดผลของหน่วยงานจัดอันดับสากล

4.4 ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์  - ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของรายช่ือผลงานใช้ประโยชน์ของบุคลากร (น าเข้าข้อมูลจาก TURAC)

 - รายช่ือผลงานวิจัยท่ีแล้วเสร็จและมีการน าผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ เพ่ิมเติม (ถ้ามี)

       วันเดือนปีท่ีน าไปใช้ประโยชน์ตาม    

    ปีปฏิทิน 1 ม.ค 65 - 31 ธ.ค 65

 - คุณพงศ์พัฒน์  คงคาลัย (4284) รักษาการหัวหน้า

งานวิจัยและบริการสังคม (งานวิจัย)

 - รายช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ีอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนการเข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาตนเองท้ังน้ีไม่นับ

กรณีการลาศึกษาเพ่ือรับปริญญา

ผลงานของบุคลากร/นักศึกษา

4.1* ผลเงินวิจัย/งานสร้างสรรค์/

นวัตกรรม

 - รายช่ือผลงานวิจัย/งนสร้างสรรค์/นวัตกรรมท่ีท าสัญญาและได้รับทุนสนับสนุน จากแหล่งทุนต่างๆ ท้ังภายในและ

ภายนอก มธ.

 - คุณจุฑามาศ โพธ์ิศรี (4388) ธุรการสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์เภสัชกรรม



หัวข้อ เมนูบันทึกข้อมูล รายละเอียดข้อมูล ขอบเขตข้อมูล ผู้รับผิดชอบ

บันทึกข้อมูล

4.5 งานสร้างสรรค์/ส่ิงประดิษฐ์

เผยแพร่

 - รายช่ือผลงานสร้างสรรค์/ส่ิงประดิษฐ์ตามแหล่งเผยแพร่ประเภทต่าง ๆของอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา/บัณฑิตทุก

ระดับการศึกษา

วันเดือนปีท่ีเผยแพร่ตามปีปฏิทิน  - คุณพงศ์พัฒน์  คงคาลัย (4284) รักษาการหัวหน้า

งานวิจัยและบริการสังคม (งานวิจัย)

 1 ม.ค 65 - 31 ธ.ค 65  - คุณอมรรัตน์ สนแก้ว (4270)  ระดับปริญญาตรี

 - คุณดุสิตา พักวัง (4268) ระดับบัณฑิตศึกษา

วันเดือนปีท่ีได้รับการจดทะเบียนตามปี

ปฏิทิน

1 ม.ค 65 - 31 ธ.ค 65

4.7* รางวัล  - รายช่ือผลงานรางวัลทุกประเภทของอาจารย์ นักวิจัยนักศึกษา/บัณฑิตทุกระดับการศึกษา และรางวัลท่ีได้รับใน

นามหน่วยงาน/องค์กร

ปีการศึกษา  - คุณพงศ์พัฒน์  คงคาลัย (4284) รักษาการหัวหน้า

งานวิจัยและบริการสังคม (งานวิจัย)

1 ส.ค 65 - 31 ก.ค 66
 - คุณอมรรัตน์ สนแก้ว (4270)  ระดับปริญญาตรี

วันท่ีได้รับรางวัล  - คุณดุสิตา พักวัง (4268) ระดับบัณฑิตศึกษา

4.8* หนังสือต ารา  วันเดือนปีท่ีตีพิมพ์เผยแพร่  - คุณโชติรส อ่ิมพิทักษ์  (4262) ฝ่ายวิชาการ

 - คุณพงศ์พัฒน์  คงคาลัย (4284) รักษาการหัวหน้า

งานวิจัยและบริการสังคม (งานวิจัย)

4.9 ผลงานท่ีผ่านการขอต าแหน่ง

ทางวิชาการ

 - ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของรายช่ือผลงานท่ีผ่านการขอต าแหน่งทางวิชาการของบุคลากร โดยสภา

มหาวิทยาลัยอนุมัติรับรองคุณภาพผลงาน (น าเข้าข้อมูลจากกองทรัพยากรมนุษย์ งานต าแหน่งทางวิชาการ)

วันเดือนปีท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติตามปี

ปฏิทิน 1 ม.ค 65 - 31 ธ.ค 65

 - คุณผกากรอง จันทรสนธิ (4337) หมวดบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์

ผลงานของบุคลากร/นักศึกษา

 - รายช่ือหนังสือต าราท่ีได้รับการตีพิมพ์/เผยแพร่ ของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน

ปีปฏิทิน 1 ม.ค 65 - 31 ธ.ค 65

4.6 การจดทะเบียน

ทรัพย์สินทางปัญญา

 - ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของรายช่ือผลงานท่ีได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา (น าเข้าข้อมูลจาก 

สนง.บ่มเพาะๆ)

 - รายช่ือผลงานการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาทุกประเภทผลงานของอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา/บัณฑิตทุก

ระดับการศึกษา เพ่ิมเติม (ถ้ามี)

 - คุณพงศ์พัฒน์  คงคาลัย (4284) รักษาการหัวหน้า

งานวิจัยและบริการสังคม (งานวิจัย)



หัวข้อ เมนูบันทึกข้อมูล รายละเอียดข้อมูล ขอบเขตข้อมูล ผู้รับผิดชอบ

บันทึกข้อมูล

4.10* โครงการบริการวิชาการ ปีการศึกษา  1 ส.ค.65 - 31 ก.ค.66    

วันท่ีเร่ิมกิจกรรม

 - คุณกิรณา ขจรเดชศิริ (4336) หมวดธุรการและสาร

บรรณ

 - คุณอมรรัตน์ สนแก้ว (4270)  หมวดกิจการนักศึกษา

 - คุณสุรีรัตน์ ชาติชนะ (4384) ธุรการสาขาวิชาการ

บริบาลทางเภสัชกรรม

4.11* การให้บริการวิชาการของ

บุคลากร

 - คุณพงศ์พัฒน์  คงคาลัย (4284) รักษาการหัวหน้า

งานวิจัยและบริการสังคม (งานวิจัย)

 - คุณกิรณา ขจรเดชศิริ (4336) หมวดธุรการและสาร

บรรณ

 - คุณอมรรัตน์ สนแก้ว (4270)  หมวดกิจการนักศึกษา

 - คุณสุรีรัตน์ ชาติชนะ (4384) ธุรการสาขาวิชาการ

บริบาลทางเภสัชกรรม

 - คุณจุฑามาศ โพธ์ิศรี (4388) ธุรการสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์เภสัชกรรม

บันทึกข้อมูล

5.1*  - คุณป่ินพนิต โปมิล (4260)  รักษาการในต าแหน่ง

เลขานุการคณะฯ

 - คุณปิติพงษ์ เรือนนาค (4288) หมวดพัฒนาคุณภาพ

ข้อมูลความเป็นนานาชาติ

ผลงานของบุคลากร/นักศึกษา

 - คุณพงศ์พัฒน์  คงคาลัย (4284) รักษาการหัวหน้า

งานวิจัยและบริการสังคม (งานวิจัย)

 - รายช่ือกิจกรรมบริการวิชาการท่ีบุคลากรของหน่วยงานไปให้บริการหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย แบ่งเป็น 3 

ประเภท ได้แก่ 1.วิทยากร 2.อาจารย์พิเศษ 3.คณะกรรมการวิชาการ/วิชาชีพภายนอก

วันเดือนปีท่ีเร่ิมจัดกิจกรรม ปีการศึกษา    

 1 ส.ค 65 - 31 ก.ค 66

      ปีการศึกษา  1 ส.ค 65 - 31 ก.ค 66 

        วันเดือนปีท่ีแลกเปล่ียน

 - รายช่ือกิจกรรมบริการวิชาการท่ีหน่วยงานงานให้บริการบุคคล/หน่วยงานภายนอก แบ่งเป็น 5 ประเภทได้แก่ 1. 

สัมมนาทางวิชาการ ฝึกอบรม 2.วางระบบ ออกแบบ พัฒนาผลิตภัณฑ์ 3.วิเคราะห์ทดสอบบริการเคร่ืองมืออุปกรณ์ 

4.บริการสุขภาพ 5.โครงการให้ค าปรึกษา

อาจารย์และนักศึกษาแลกเปล่ียน  - รายช่ือนักศึกษาและบุคลากรแลกเปล่ียนท้ังขาเข้าและขาออก โดยสามารถบันทึกได้ท้ังกรณีแลกเปล่ียนตาม MOU

 หรือ แลกเปล่ียนแบบไม่มี MOU กรณี short course หรือ conference และระบุร้ายช่ือกิจกรรมต่างๆท้ังใน

รูปแบบปกติและออนไลน์



หัวข้อ เมนูบันทึกข้อมูล รายละเอียดข้อมูล ขอบเขตข้อมูล ผู้รับผิดชอบ

บันทึกข้อมูล

5.2* MOU  - คุณป่ินพนิต โปมิล (4260)  รักษาการในต าแหน่ง

เลขานุการคณะฯ

ปีการศึกษา 2565 1 ส.ค. 65 - 31 ก.ค. 66

ปีงบประมาณ 2566 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66

ปีปฏิทิน 2565 1 ม.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65

ข้อมูลความเป็นนานาชาติ

 - คุณปิติพงษ์ เรือนนาค (4288) หมวดพัฒนาคุณภาพ

หมายเหตุ : * เป็นข้อมูลกองแผนงาน น าไปใช้ค านวณผลการด าเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

 - รายช่ือข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการท่ีท าร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาหรือหน่วยงานอ่ืนท้ังในและ

ต่างประเทศ ในลักษณะทวิภาคี หรือพหุภาคี เพ่ือด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอน การวิจัย การ

ถ่ายทอดเทคโนโลยี การให้บริการทางวิชาการ และการแลกเปล่ียนด้านศิลปะและวัฒนธรรม หรือกิจกรรมทาง

วิชาการอ่ืน ๆ โดยระบุช่ือกิจกรรม/โครงการท่ีเกิดข้ึนภายใต้ MOU น้ันๆ

    ปีการศึกษา  1 ส.ค 65 - 31 ก.ค 66   

  วันท่ีท า MOU/วันท่ีจัดกิจกรรม


