
 
 

รายการ KPI ผลประเมนิภาระงานของกองบริหารทรัพยากรมนุษย์ ขอบเขตข้อมูลตั้งแต่วนัที่ 1 กรกฎาคม 2562 – 30 มถุินายน 2563 
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1.สัดส่วนเงินทุนวจิยั : Academic 
staff (เฉพาะสายวชิาการ กบั
นักวจิยั) ไม่น้อยกว่า 500000 : 1 
คน 

นบัจ านวนเงินท่ีมีการลงนามในสญัญารับทุนตามรอบขอ้มูลท่ีก  าหนด โดยนับเงินทั้งจ  านวน

ในสัญญา ไม่ใช่จ  านวนเงินท่ีเบิกจ่ายจริง  จ  าแนกตามแหล่งทุน ไดแ้ก่ แหล่งทุนภายใน (ตน้สังกัด 

หรือ มธ.) และ แหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลยั  

เมนูบนัทึกขอ้มลู เงิน
สนับสนุนงานวจิยัและ
งานสร้างสรรค์ 

2.จ านวนผลงานวจิยั: Academic 
staff ไม่น้อยกว่าร้อยละ  0.5 : 1  

ผลงานวจิยั หมายรวมถึง  
2.1 งานวจิยัที่น าไปใช้ประโยชน์   
         งานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์  หมายถึง งานวิจยั หรือ นวตักรรม หรือ งานสร้างสรรค์ ท่ีได้
น าไปใชป้ระโยชน์ตามวตัถุประสงค์ท่ีระบุไวใ้นโครงการ โครงการวิจยั และรายงานการวิจยัอย่าง
ถูกต้อง สามารถน าไปสู่การแกปั้ญหาไดอ้ย่างเป็นรูปธรรม ประโยชน์ท่ีเกิดจากงานวิจัยต้องเป็น
องคก์รภายนอกสถาบนัท่ีไดรั้บประโยชน์ หากเป็นหน่วยงานในสถาบนั เช่น โรงพยาบาล สามารถ
นบัไดห้ากเป็นประโยชน์ต่อผูรั้บบริการภายนอกสถาบนัหรือประชาชนทัว่ไป 
 ประเภทของการใช้ประโยชน์จากงานวิจยัหรือนวตักรรมหรืองานสร้างสรรค์ ท่ีสามารถ
น าไปสู่การแกปั้ญหาไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม มีดงัน้ี  
 1. การใชป้ระโยชน์ในเชิงสาธารณะ  
 2. การใชป้ระโยชน์ในเชิงนโยบาย  
 3. การใชป้ระโยชน์ในเชิงพาณิชย ์ 

4.  การใชป้ระโยชน์ทางออ้มของงานสร้างสรรค ์ซ่ึงเป็นการสร้างคุณค่าทางจิตใจ ยกระดบั
จิตใจ ก่อใหเ้กิดสุนทรียภาพ สร้างความสุข  

2.1 เมนูบนัทึกขอ้มลู 
ผลงานที่ได้รับการรับรอง 
2.2 เมนูบนัทึกขอ้มลู   
ผลงานที่ตพีมิพ์เผยแพร่
ของบุคลากร  
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 การนบัผลงาน ใหน้บัจากวนัท่ีน าผลงานมาใชแ้ละเกิดผลชดัเจน  
2.2 ผลงานวจิยัและงานสร้างสรรค์ที่ตพีมิพ์เผยแพร่ 
ผลงานที่ตพีมิพ์ระดบันานาชาต ิได้แก่ 
-  Proceeding ระดบันานาชาติ 

- การตีพิมพผ์ลงานในวารสารทางวิชาการระดบันานาชาติตามประกาศของมหาวิทยาลยั 

- การตีพิมพผ์ลงานในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอ้มลูระดบันานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. 

- การเผยแพร่ในระดบัความร่วมมือระหว่างประเทศ 

- การเผยแพร่ในระดบัภูมิภาคอาเซียน 

- การเผยแพร่ในระดบันานาชาติ  

ผลงานที่ตพีมิพ์ระดบันานาชาต ิได้แก่ 
- Proceeding ระดบัชาติ 

- การตีพิมพผ์ลงานในวารสารทางวิชาการระดบัชาติตามประกาศของมหาวิทยาลยั 

- การตีพิมพผ์ลงานในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอ้มลู TCI กลุ่ม 1 หรือ 2 

- การเผยแพร่ในระดบัชาติ  

ผลงานที่ตพีมิพ์ในลกัษณะอืน่ๆ  (นบัเฉพาะกลุ่มสถาบนัวจิยั) 
- การตีพิมพผ์ลงานในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง 

- งานสร้างสรรคท่ี์เผยแพร่สู่สาธารณะในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง หรือผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ online 
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- การเผยแพร่ในระดบัคณะหรือมหาวิทยาลยั 

ทั้งน้ี ผลงานวิจยัสามารถนบัผลงานของอาจารยแ์ละนกัวิจยัท่ีลาศึกษาต่อได ้

3.จ านวนการตพีมิพ์ในฐานข้อมูล 
Scopus: Academic staff ไม่น้อย
กว่าร้อยละ  50 

นบัจ านวนบทความของอาจารยป์ระจ าและนกัวิจยัประจ าท่ีตีพิมพเ์ผยแพร่บนฐานขอ้มลู Scopus ตาม
รอบขอ้มลูท่ีก  าหนด ทั้งน้ี สามารถนบัผลงานของอาจารยแ์ละนกัวิจยัท่ีลาศึกษาต่อได ้

เมนูบนัทึกขอ้มลู ผลงานที่
ตพีมิพ์เผยแพร่ 

4.อตัราส่วนการจดสิทธบิัตร อนุ
สิทธิบัตร : Academic staff ไม่
น้อยกว่าร้อยละ  3 

สิทธิบัตร หมายถึง  หนงัสือส าคญัท่ีรัฐออกให้เพื่อคุม้ครองการประดิษฐ์ (Invention) หรือการ
ออกแบบผลิตภณัฑ์ (Product Design) ท่ีมีลกัษณะตามท่ีกฎหมายก าหนด เป็นสิทธิพิเศษท่ีให้ผู ้
ประดิษฐ์คิดคน้หรือผูอ้อกแบบผลิตภณัฑ์ มีสิทธิท่ีจะผลิตสินค้า จ  าหน่ายสินค้าแต่เพียงผูเ้ดียว 
ในช่วงระยะเวลาหน่ึง 

อนุสิทธิบัตร หมายถึง  หนังสือส าคัญท่ีรัฐออกให้เพื่อคุ ้มครองการประดิษฐ์จะมีลกัษณะ
คลา้ยกนักบัการประดิษฐ ์แต่เป็นความคิดสร้างสรรค์ท่ีมีระดบัการพฒันาเทคโนโลยีไม่สูงมาก หรือ
เป็นการประดิษฐ์คิดคน้เพียงเล็กน้อย และมีประโยชน์ใชส้อยมากข้ึน 

การนบัผลงานจ านวนสิทธิบตัรและอนุสิทธิบตัรท่ีไดรั้บการจดทะเบียนฯ ให้นับวนัท่ีไดรั้บการ
จดทะเบียน ตามรอบขอ้มลูท่ีก  าหนด โดยนบัไดท้ั้งการจดทะเบียนในประเทศและต่างประเทศ ทั้งน้ี  ไม่
นบัการจดลิขสิทธ์ิและการจดเคร่ืองหมายการคา้    

เมนูบนัทึกขอ้มลู ผลงานที่
ได้รับการรับรอง 

5.จ านวนรางวลัทีน่ักศึกษา/
อาจารย์ได้รับ : จ านวนอาจารย์ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 10 

รางวลัอาจารย์ 
จ านวนผลงานวิจยั บทความวิชาการ งานสร้างสรรค์ ส่ิงประดิษฐ์ของอาจารยแ์ละนักวิจยัท่ี

ไดรั้บรางวลัระดบัชาติหรือนานาชาติ  
รางวลั นักศึกษา 

เมนูบนัทึกขอ้มลู ผลงานที่
ได้รับการรับรอง 
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จ านวนผลงานวิทยานิพนธห์รืองานวิชาการของนกัศกึษา ไม่ว่าจะเป็นระดบัปริญญาตรี โท 

หรือเอก รวมทั้งนกัศึกษาภาคปกติ และนกัศึกษาภาคพิเศษท่ีไดรั้บรางวลัระดบัชาติ หรือนานาชาติ 

 การไดรั้บรางวลั ตอ้งเป็นรางวลัของหน่วยงานหรือองคก์รระดบัชาติหรือนานาชาติ เช่น สภา

วิจยัแห่งชาติ สกว. หรือหน่วยงาน/องคก์รวิชาการ/วิชาชีพท่ีไดรั้บการยอมรับในระดบัชาติ/นานาชาติ 

เป็นตน้ โดยมีลายลกัษณ์อกัษรปรากฏ ซ่ึงแสดงถึงการเชิดชูเกียรติสร้างช่ือเสียงให้กบันักศึกษาและ

หน่วยงาน 

ทั้งน้ี การนบัรางวลัตามรอบขอ้มลูท่ีก  าหนด โดยไม่นบัรางวลัท่ีมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์จดัโดยไม่มี

หน่วยงานระดบัชาติ/ระดบันานาชาติอ่ืนเขา้ร่วม 

6.จ านวนโครงการบริการสังคมที่
ไม่ก่อให้เกดิรายได้,โครงการให้กบั
ชุมชน 

จ านวนโครงการ/กิจกรรมท่ีใหบ้ริการวิชาการ 3 ประเภท ไดแ้ก่ ประชุมสมัมนา ฝึกอบรม และ

การรักษาพยาบาล ท่ีจดัข้ึนตามรอบขอ้มลูท่ีก  าหนด โดยจะนับเฉพาะกิจกรรมท่ีให้บริการแบบไม่มี

ค่าธรรมเนียม (ใหเ้ปล่า) ,โครงการท่ีจดัใหก้บัชุมชน  

เมนูบนัทึกขอ้มลู กจิกรรม
บริการวชิาการ 

หมายเหตุ  ฝ่ายพฒันาคุณภาพ จะตดัขอ้มลูใน ระบบ TU-QA online ตามรอบท่ีก  าหนด (1 กรกฎาคม 2562 – 30 มิถุนายน 2563) ในวนัท่ี 7 กรกฎาคม 2563  ขอใหค้ณะ
รายงานขอ้มลูในระบบภายในเวลาท่ีก  าหนด  


