
 
 

รายการ KPI ผลประเมินภาระงานของกองบริหารทรัพยากรมนุษย์  

ขอบเขตข้อมูลตั้งแต่วนัที ่1 กรกฎาคม 2564 – 30 มิถุนายน 2565 

รายการ KPI นิยาม แหล่งข้อมูล 
ระบบ TU QA Online 

1.สัดส่วนทุนวจัิยภายนอก : 
จ านวนอาจารย์ประจ าและ
นักวจัิยทั้งหมด  
ไม่นอ้ยกวา่ 500,000 บาท / คน 

นับจ านวนเงินท่ีมีการลงนามในสัญญารับทุน

ตามรอบข้อมูลท่ีก าหนด โดยนับเงินทั้ งจ  านวนใน

สัญญา ไม่ใช่จ  านวนเงินท่ีเบิกจ่ายจริง  และนับเฉพาะ

แหล่งทุนภายนอกมหาวทิยาลยั  

เมนูบนัทึกขอ้มูล  
เงินสนับสนุนงานวจัิย
และงานสร้างสรรค์ 

2.จ านวนบทความทีต่ีพมิพ์ใน
ฐานข้อมูล Scopus ปี 2564 : 
จ านวนอาจารย์ประจ าและ
นักวจัิยทั้งหมด  
ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ  50 

นบัจ านวนบทความของอาจารยป์ระจ าและนกัวจิยั
ประจ าท่ีตีพิมพเ์ผยแพร่บนฐานขอ้มูล Scopus ปี พ.ศ.
2564 (มกราคม – ธนัวาคม) ทั้งน้ี สามารถนบัผลงาน
ของอาจารยแ์ละนกัวจิยัท่ีลาศึกษาต่อได ้

เมนูบนัทึกขอ้มูล 
ผลงานทีต่ีพมิพ์เผยแพร่ 

3.จ านวนการอ้างองิบทความใน
ฐานข้อมูล Scopus 5 ปี (ปี 
2560 – 2564) : จ านวนอาจารย์
ประจ าและนักวจัิยทั้งหมด  
ไม่นอ้ยกวา่ 5 คร้ัง : 1 คน 

นบัจ านวนจ านวนการอา้งอิงบทความในฐานขอ้มูล 
Scopus 5 ปี (ปี 2560 – 2564) ของอาจารยป์ระจ าและ
นกัวจิยัประจ าท่ีตีพิมพเ์ผยแพร่บนฐานขอ้มูล Scopus  
ปี พ.ศ.2564 ทั้งน้ี สามารถนบัผลงานของอาจารยแ์ละ
นกัวจิยัท่ีลาศึกษาต่อได ้

เมนูบนัทึกขอ้มูล 
ผลงานทีไ่ด้รับการ
อ้างองิ citation 

4.อตัราส่วนการจดสิทธิบัตร 
อนุสิทธิบัตร : จ านวนอาจารย์
ประจ าทั้งหมด  
ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ  4 

สิทธิบัตร หมายถึง  หนงัสือส าคญัท่ีรัฐออกให้
เพื่อคุม้ครองการประดิษฐ์ (Invention) หรือการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์  ( Product Design)  ที ่ม ีล กั ษณ ะ ต า ม ท่ี
กฎหมายก าหนด เป็นสิทธิพิเศษที่ให้ผูป้ระดิษฐ์คิดคน้
หรือผู อ้อกแบบผลิตภณัฑ ์ ม ีสิทธิที ่จะผลิตสินคา้ 
จ  าหน่ายสินคา้แต่เพียงผูเ้ดียว ในช่วงระยะเวลาหน่ึง 

อนุสิทธิบัตร หมายถึง  หนงัสือส าคญัท่ีรัฐออก
ใหเ้พื่อคุม้ครองการประดิษฐ์จะมีลกัษณะคลา้ยกนักบัการ
ประดิษฐ์ แต่เป็นความคิดสร้างสรรค์ที ่มีระดบัการ
พฒันาเทคโนโลยีไม่สูงมาก หรือเป็นการประดิษฐ์
คิดคน้เพียงเล็กน้อย และมีประโยชน์ใชส้อยมากข้ึน 

เมนูบนัทึกขอ้มูล 
ผลงานทีไ่ด้รับการ
รับรอง 
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การนบัผลงานจ านวนสิทธิบตัรและอนุสิทธิบตัร
ท่ีไดรั้บการจดทะเบียนฯ ให้นบัวนัท่ีไดรั้บการจดทะเบียน 
ตามรอบขอ้มูลท่ีก าหนด โดยนบัไดท้ั้งการจดทะเบียนใน
ประเทศและต่างประเทศ ทั้งน้ี  ไม่นบัการจดลิขสิทธ์ิและ
การจดเคร่ืองหมายการคา้ 

5.จ านวนรางวลัทีนั่กศึกษา/
อาจารย์ได้รับ : จ านวนอาจารย์
ประจ าทั้งหมด  
ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 15 

รางวลัอาจารย์ 
จ านวนผลงานวิจัย  บทความวิชาการ งาน

สร้างสรรค ์ส่ิงประดิษฐ์ของอาจารยแ์ละนกัวิจยัท่ีไดรั้บ
รางวลัระดบัชาติหรือนานาชาติ  
รางวลั นักศึกษา 

จ านวนผลงานวทิยานิพนธ์หรืองานวชิาการ

ของนกัศึกษา ไม่วา่จะเป็นระดบัปริญญาตรี โท หรือเอก 

รวมทั้งนกัศึกษาภาคปกติ และนกัศึกษาภาคพิเศษท่ี

ไดรั้บรางวลัระดบัชาติ หรือนานาชาติ 

 การไดรั้บรางวลั ตอ้งเป็นรางวลัของหน่วยงาน

หรือองค์กรระดับชาติหรือนานาชาติ เช่น สภาวิจัย

แห่งชาติ สกว. หรือหน่วยงาน/องคก์รวิชาการ/วชิาชีพท่ี

ไดรั้บการยอมรับในระดบัชาติ/นานาชาติ เป็นตน้ โดยมี

ลายลักษณ์อกัษรปรากฏ ซ่ึงแสดงถึงการเชิดชูเกียรติ

สร้างช่ือเสียงใหก้บันกัศึกษาและหน่วยงาน 

ทั้งน้ี การนบัรางวลัตามรอบขอ้มูลท่ีก าหนด โดยไม่นบั

รางวลัท่ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์จดัโดยไม่มีหน่วยงาน

ระดบัชาติ/ระดบันานาชาติอ่ืนเขา้ร่วม 

เมนูบนัทึกขอ้มูล - ------
- ผลงานทีไ่ด้รับการ
รับรอง ประเภท รางวลั 
- รางวลันักศึกษา 

6.จ านวนโครงการบริการสังคม
ทีไ่ม่ก่อให้เกดิรายได้,โครงการ
ให้กบัชุมชน 

จ านวนโครงการ/กิจกรรมท่ีให้บริการวิชาการ 4 

ประเภท ได้แก่ ประชุมสัมมนา ฝึกอบรม และการ

รักษาพยาบาล ออกแบบ พฒันาผลิตภณัฑ์ ท่ีจดัข้ึนตาม

เมนูบนัทึกขอ้มูล 
กจิกรรมบริการวชิาการ 
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รอบข้อมูลท่ีก าหนด โดยจะนับเฉพาะกิจกรรมท่ี

ให้บริการแบบไม่มีค่าธรรมเนียม (ให้เปล่า,ไม่หวงั

รายได)้ ,โครงการท่ีจดัใหก้บัชุมชน  

หมายเหตุ  ฝ่ายพฒันาคุณภาพ จะใชข้อ้มูลใน ระบบ TU-QA online ตามรอบท่ีก าหนด (1 กรกฎาคม 2564 – 30 

มิถุนายน 2565) โดยดึงขอ้มูลจากระบบฯ ในวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2565   


