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ส่วนที่ 2 
นิยามตัวชี้วดัการปฏิบตังิาน 

ตามข้อตกลงการปฏิบตังิาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

 ตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ 38 ตัวช้ีวัด ดังน้ี 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ GREATS 10 ตัวช้ีวัด 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงพัฒนา

ต่อสังคมไทยและสังคมโลก 8 ตัวช้ีวัด 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือทัง้ภายในและภายนอกประเทศ 7 ตัวช้ีวัด 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 มุ่งเน้นคุณภาพการให้บริการวิชาการและบริการสุขภาพที่ได้มาตรฐานสากล 

5 ตัวช้ีวัด 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 มุ่งสู่ความมั่นคง และยั่งยืน ด้วยการบริหารจัดการที่ทันสมัย 8 ตัวช้ีวัด 

  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างบัณฑิตทีมี่คุณลักษณะ GREATS  

เป้าประสงค์ :  สร้างบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ  GREATS  มีทักษะการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur) และ
มีทักษะ 3 ภาษา ด้วยกระบวนการเรียนรู้ตามแนวทาง Active Learning  และปลูกฝังทักษะการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 

นิยาม : 
คุณลักษณะ GREATS หมายถึง การมี G-Global Mindset ทันโลกทันสังคม, R-Responsibility 

สํานึกรับผิดชอบอย่างยั่งยืน, E-Eloquence สื่อสารอย่างสร้างสรรค์ทรงพลัง, A-Aesthetic appreciation มี
สุนทรียะในหัวใจ, T-Team leader เป็นผู้นํา ทํางานเป็นทีม, S-Spirit of Thammasat มีจิตวิญญาณธรรมศาสตร์  

 Active Learning หมายถึง กระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียนต้องคิด วิเคราะห์ และค้นคว้า เพ่ือให้ได้มา  
ซึ่งความรู้ ความเข้าใจในเน้ือหา โดยผู้สอนมีหน้าที่หลักในการบริหารการเรียนรู้ การบรรยายเฉพาะองค์ความรู้
ที่สําคัญ การออกแบบกลไกที่จะทําให้ผู้เรียนมีกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง การทําหน้าที่แนะนํา (Guide) 
ให้ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) และผลักดันให้ผู้เรียนก้าวหน้าไปตามศักยภาพของตนเองให้ได้มากที่สุด 

 ทักษะ Entrepreneur หมายถึง การมีทักษะที่สามารถพ่ึงตนเองได้ มีความรู้ความรสามารถในการ
ทํางานและบริหารจัดการในการใช้ชีวิตได้ 

 การเรียนรู้ตลอดชีวิต หมายถึง กระบวนการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาที่เกิดขึ้นในตัวบุคคล อันเป็นผล
มาจากการได้รับความรู้ ทักษะ หรือประสบการณ์จากการศึกษา หรือจากกิจกรรมในวิถีชีวิตที่สามารถ
เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาต้ังแต่เกิดจนตาย  (“ร่าง” พระราชบัญญัติการศึกษาตลอดชีวิต พ.ศ. 2559) 
 

ผู้รับผิดชอบระดับมหาวิทยาลัย : รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ โดยมีบทบาทหน้าที่ในการกํากับดูแล ติดตาม 
เพ่ือร่วมขับเคล่ือนให้บรรลุผลตามยุทธศาสตร์ และรายงานความก้าวหน้าผลการดําเนินงานในภาพรวมต่อ
มหาวิทยาลัย  
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ตัวชี้วัดที่ 1.1  ความพงึพอใจของนายจ้างทีมี่ต่อบัณฑิตตามคุณลักษณะ GREATS 

1) หน่วยนบั :  ร้อยละ 
2) นิยาม :    

บัณฑิต หมายถึง ผู้ที่สําเร็จการศึกษาทุกระดับการศึกษา ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ   
รุ่นปีการศึกษา 2558  

        คุณลักษณะ GREATS หมายถึง คุณลักษณะที่จําเป็นสําหรับการเป็นผู้นําที่ประสบความสําเร็จ
ในศตวรรษที่ 21ประกอบด้วย 6 คุณลักษณะ 

 

แนวคิด คุณลักษณะ
G : Global Mindset 
ทันโลก ทันสังคม เท่าทัน
การเปล่ียนแปลงของโลกใน
มิติต่างๆ 

นักศึกษาตระหนักถึงความสําคัญและความจําเป็นที่ต้องเปิดโลกทัศน์ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น สนใจ
และติดตามปรากฏการณ์ที่สําคัญทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมที่กําลังเป็น
กระแสทั้งในระดับประเทศ ระดับภูมิภาคอาเซียน และระดับโลก เพื่อให้ทันโลก และสามารถใช้
ประโยชน์จากความทันโลกในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง

R : Responsibility 
มี สํ านึ กรั บ ผิดชอบอย่ าง
ยั่งยืนต่อตนเอง บุคคลรอบ
ข้าง สังคม และส่ิงแวดล้อม 

นักศึกษาเข้าใจหลักการความยั่งยืนและตระหนักในคุณค่าของความยั่งยืน เข้าใจธรรมชาติ
ของสรรพส่ิงที่เชื่อมโยงและเป็นพลวัตร สามารถนําความเข้าใจทั้งสองเรื่องมาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจําวันในเรื่องการบริโภค การใช้ทรัพยากร เช่น น้ํา พลังงาน ฯลฯ อย่างมีสํานึก
รับผิดชอบต่อตนเอง คนรอบข้าง สังคม และส่ิงแวดล้อม

E : Eloquence 
ส่ือสารอย่างสรา้งสรรค์และ
ทรงพลัง มทีักษะสุนทรียะ
สนทนา 

นักศึกษามีทักษะการคิดอย่างสร้างสรรค์ โดยมีการคิดเชิงวิพากษ์เป็นองค์ประกอบสําคัญ 
สามารถจัดการเน้ือหาที่ตนเองคิดอย่างเป็นระบบ เพื่อส่ือสารไปยังผู้รับในระดับต่างๆ คือ 
ระดับบุคคล องค์กร และสังคม ได้อย่างชัดเจน เหมาะสมกับสถานการณ์ที่มีบริบทที่ต่างกัน 
ในด้านสังคม วัฒนธรรม สภาพแวดล้อม และเกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่ต้องการอย่างเป็นรูปธรรม

A : Aesthetic 
Appreciation 
ซาบซึ้งในความงาม คุณค่าของ
ศิลปะ ดนตรี และสถาปัตยกรรม 

นักศึกษามีความรู้ในการดูแลตนเองแบบองค์รวม (ร่างกาย อารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณ) 
ในด้านการบริโภคอาหาร การออกกําลังกาย การป้องกันโรค การจัดการความเครียด การสร้าง
ความม่ันคงทางอารมณ์เมื่อเผชิญกับปัญหา รับรู้และซาบซ้ึงในความงาม คุณค่าของศิลปะใน
แขนงต่างๆ ทั้งทัศนศิลป์ ดนตรี ศิลปะการแสดง และสถาปัตยกรรม 

T : Team Leader 
ทํางานร่ วมกับผู้อื่ นได้ทั้ ง
บทบาทผู้นํา และบทบาททีม 

นักศึกษาประพฤติปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างมีมารยาทพื้นฐานในการฟัง ปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัด
ในเรื่องการตรงเวลา เคารพกติกา เคารพสิทธิผู้อื่น ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง มีความ
รับผิดชอบ มีกิริยาและวาจาที่สุภาพแสดงออกถึงมิตรไมตรี เมื่อต้องทํางานร่วมกัน สามารถ
ปรับพฤติกรรมของตนเองได้อย่างเหมาะสม ทั้งบทบาทผู้นํา และบทบาททีมงาน เพื่อให้งาน
โดยรวมสําเร็จตามที่ต้องการ

S : Spirit of Thammasat 
จิตวญิญาณความเป็น
ธรรมศาสตร ์เชือ่มั่นระบอบ
ประชาธปิไตย สิทธเิสรีภาพ 
ยอมรับในความเห็นที่แตกต่าง
และต่อสู้เพื่อความเป็นธรรม 

นักศึกษามีความรู้ ในเรื่องระบอบประชาธิปไตย สิทธิเสรีภาพบนพื้นฐานความแตกต่างแนวคิด
ทางการเมือง สังคม เช้ือชาติ  ศาสนา และวัฒนธรรม อย่างผสมผสาน  เสียสละแรงกาย และ
อื่นๆ เพื่อช่วยเหลือบุคคลและสังคมโดยมิต้องได้รับคําร้องขอ ประพฤติปฏิบัติในวิถี
ประชาธิปไตย ไม่เพิกเฉยต่อความไม่ถูกต้อง ความไม่เป็นธรรมต่อสังคม โดยเข้าไปช่วยเหลือ
อย่างเหมาะสม 
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 ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิต หมายถึง ความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการ /ผู้ใช้บัณฑิต 
ที่มีต่อคุณภาพของบัณฑิตหรือผู้สําเร็จการศึกษา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 
และ GREATS 
 

3) การนับผลงาน : 
นับจากผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินนายจ้างของบัณฑิตรุ่นปีการศึกษา 2558 เทียบกับ

นายจ้างที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด  

4) สูตรการคํานวณ :      
 

 

     
5) ค่าเป้าหมาย :  ร้อยละ 87  

6) ขอบเขต/วิธีการจัดเก็บข้อมูล 
1. เครื่องมือในการเก็บข้อมูล คือ แบบสํารวจตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 

ร่วมกับฝ่ายวิชาการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ GREATS 
ซึ่งเป็นแบบประมาณค่า 5 ระดับ โดยแปลงคําตอบเป็นคะแนน ดังน้ี 

              ระดับความพึงพอใจ                    คะแนน 
     พอใจน้อยที่สุด                            1 
   พอใจน้อย                            2  
   พอใจปานกลาง                            3 
   พอใจมาก                            4  
   พอใจมากที่สุด                            5 

2. กองแผนงานจัดส่งที่อยู่นายจ้างของบัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2558 ให้หน่วยงานที่จัดการเรียนการสอน  
3. หน่วยงานจัดเก็บข้อมูลความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิต จําแนกตามหลักสูตร โดยมีจํานวน 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจํานวนผู้สําเร็จการศึกษาในแต่ละหลักสูตร และร้อยละ 30 ของจํานวน
ผู้สําเร็จการศึกษาในแต่ละระดับการศึกษา 

4. หน่วยงานจัดส่งรายงานการสํารวจข้อมูลในข้อ 3 ตามแบบฟอร์มและไฟล์ข้อมูล(Data File) ให้กับกอง
แผนงาน เพ่ือทําการวิเคราะห์และประมวลผลภาพรวม  

 

ทั้งนี้ หน่วยงานสามารถดําเนินการเกี่ยวกับวิชาเกี่ยวกับคุณลักษณะ GREATS โดยนําไปสอดแทรก
ในหลักสูตรของคณะ หรือกําหนดหลักสูตรใหม่ 

 
 

1. ค่าเฉลี่ยของคะแนนความพึงพอใจ   =  ผลรวมของค่าคะแนนท่ีได้จากการประเมินของนายจ้าง 
 จํานวนนายจ้างท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 

2. คะแนนความพึงพอใจ 
= 

ค่าเฉลี่ยของคะแนนความพึงพอใจ 
X 100 

 5  
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ตัวชี้วัดที่ 1.2  ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ลงทะเบียนเรียนวิชาเกี่ยวกับผู้ประกอบการ (Entrepreneur) 

1) หน่วยนบั :  ร้อยละ 
2) นิยาม :    
 นักศึกษาระดับปริญญาตรี หมายถึง ผู้ที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกประเภท 

 วิชาเก่ียวกับผู้ประกอบการ (Entrepreneur) หมายถึง วิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุก
ประเภทที่มีคําสําคัญดังต่อไปน้ี คือ “ธุรกิจ” “ผู้ประกอบการ” “การบัญชี” “การเงิน” “การตลาด” อยู่ในช่ือ
วิชาซึ่งมีจํานวน 18  วิชา ดังน้ี  

คําสําคัญที ่
อยู่ในชื่อวิชา 

ชื่อวิชา 

1.ธรุกจิ (1 วิชา) 1) BA291 ธุรกจิเบื้องต้น 
2.ผู้ประกอบการ 
(9 วิชา) 

2) ER211 การเป็น
ผู้ประกอบการเบ้ืองต้น 

3) ER321 ทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการสากล

4) ER322 การเป็นผู้ประกอบการ
ในองค์กร 

 5) ER323 การเป็น
ผู้ประกอบการเพ่ือสังคม 

6) GS253 ความเป็น
ผู้ประกอบการสังคมและการ
บริหารการลงทนุ

7) GS281 เทคโนโลยี นวัตกรรม 
และผู้ประกอบการสังคม 

 8) MK422 การตลาดสําหรับ
ผู้ประกอบการ 

9) CS458 ระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริการธุรกิจผู้ประกอบการ 

10) GS240 นวตักรรมสังคมและ
ความเป็นผู้ประกอบการสังคมขัน้
พื้นฐาน 

3.การบญัช ี
(2 วชิา) 

11) AC291 หลักสําคัญของการ
บัญชี 

12) GS251 หลักการบัญชีแบบ
ผสมผสาน

4.การเงิน (3 วิชา) 13) FN201 การเงินธรุกิจ 14) IP379 การเงินเบ้ืองต้น 15) GS252 การบริหารการเงิน
5.การตลาด  
(3 วชิา) 

16) MK202 หลักพื้นฐาน
การตลาด

17) JC364 หลักการส่ือสาร
การตลาด

18) DBT323 การวิจัยการตลาด

 

3) การนับผลงาน : 
 นับผลงานจากนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ลงทะเบียนเรียนวิชาเก่ียวกับผู้ประกอบการ (Entrepreneur) 

ในปีการศึกษา 2561 ที่ฝ่ายวิชาการกําหนด โดยเปรียบเทียบกับจํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ลงทะเบียน
เรียน ในปีการศึกษา 2561  

4) สูตรการคํานวณ :    
จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาเกี่ยวกับผู้ประกอบการ(Entrepreneur) 

ในปีการศึกษา 2561 X 100 
จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีลงทะเบียนเรียน ในปีการศึกษา 2561 

 
5) ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 20 เริม่ต้นที่ปีการศึกษา 2561  
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6) ขอบเขต/วิธีการจัดเก็บข้อมูล  :     
1. กองแผนงานเก็บข้อมูลจํานวนและรายช่ือนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ลงทะเบียนเรียนวิชาเก่ียวกับ

ผู้ประกอบการ (Entrepreneur) ที่ฝ่ายวิชาการกําหนด ในปีการศึกษา 2561  และจํานวนนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีที่ลงทะเบียนเรียน ในปีการศึกษา 2561 จากสํานักงานทะเบียนนักศึกษา 

2. กองแผนงานจัดเก็บข้อมูลจากสาํนักงานทะเบียนนักศึกษา และเป็นผู้รายงานข้อมูลในระบบฯ  
3. ฝ่ายวิชาการรายงานข้อมูลในภาพรวม ต่อคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านการวางแผน 
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ตัวชี้วัดที่ 1.3 ร้อยละของหลกัสูตรระดบัปรญิญาตรีที่จัดให้ผูเ้รียน เรยีนรู้จากการปฏิบติั 

1) หน่วยนบั :  ร้อยละ 
2) นิยาม :    
 หลักสูตรระดับปริญญาตรี หมายถึง หลักสูตรระดับปริญญาตรี ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ ปีการศึกษา 
2560 

หลักสูตรระดับปริญญาตรีที่จัดให้ผู้เรียน เรียนรู้จากการปฏิบัติ หมายถึง หลักสูตรที่มีกระบวนการ
เรียนการสอนให้นักศึกษามีโอกาสเรียนรู้จากสถานการณ์จริง โดยการฝึกปฏิบัติ ฝึกงาน หรือการใช้อุปกรณ์ และ
เทคโนโลยี  ทั้งในช้ันเรียนและนอกช้ันเรียน เพ่ือมุ่งเป้าผลสัมฤทธ์ิให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะเพ่ิมขึ้น  
3) การนับผลงาน : 

 นับจํานวนหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่จัดให้ผู้เรียนเรียนรู้จากการปฏิบัติ ในปีการศึกษา 2560 ที่ฝ่าย
วิชาการกําหนด โดยเปรียบเทียบกับจํานวนหลักสูตรระดับปริญญาตรีทั้งหมด ในปีการศึกษา 2560 
4) สูตรการคํานวณ :    

จํานวนหลักสูตรระดับปริญญาตรีทีจ่ัดให้ผู้เรียน เรียนรู้จากการปฏิบัต ิในปีการศึกษา 2560 
X 100 

จํานวนหลักสูตรระดับปริญญาตรีทัง้หมด ในปกีารศึกษา 2560 
 

5) ค่าเป้าหมาย :   ร้อยละ 80 
6) ขอบเขต/วิธีการจัดเก็บข้อมูล :   

กองแผนงานจัดเก็บข้อมูลจํานวนและรายช่ือหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่จัดให้ผู้เรียนเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติในปีการศึกษา 2560 จากฝ่ายวิชาการ 
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ตัวชี้วัดที่ 1.4 ร้อยละของอาจารย์ทีใ่ช้แนวทาง Active Learning ในการจัดการเรียนการสอน 

1) หน่วยนับ : ร้อยละ 
2) นิยาม : 
 Active Learning หมายถึง กระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียนต้องคิด วิเคราะห์และค้นคว้า เพ่ือให้ได้มาซึ่ง
ความรู้ ความเข้าใจเน้ือหา โดยผู้สอนมีหน้าที่หลักในการบริหารการเรียนรู้ การบรรยายเฉพาะองค์ความรู้ที่
สําคัญ การออกแบบกลไกที่ทําให้ผู้เรียนมีกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง การทําหน้าที่แนะนํา (Guide)  
ให้ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) และผลักดันให้ผู้เรียนก้าวหน้าไปตามศักยภาพของตนเองให้ได้มากที่สุด 
 รายวิชาที่จัดการเรียนการสอนในแนวทาง Active Learning หมายถึง วิชาที่มีอย่างน้อย 2 องค์ประกอบ 
จาก 4 องค์ประกอบ คือ 

 (1) ผู้สอนกระตุ้นให้นักศึกษาคิดวิเคราะห์ร่วมกับกลุ่มเพ่ือน 
 (2) ผู้สอนกําหนดประเด็นหรือกรณีศึกษา เพ่ือให้นักศึกษาอภิปรายและสรุปผลร่วมกัน 
 (3) ผู้สอนจัดให้นักศึกษาเรียนรู้จากสภาพการจริง  
 (4) นักศึกษาได้ศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง ผ่านงานท่ีผู้สอนมอบหมาย เช่น ค้นคว้าข้อมูล 

การทําโครงงาน ฯลฯ และให้นักศึกษานําเสนอผลงาน 
 ทั้งน้ี ผู้สอนต้องให้ความเห็นที่มีต่อผลงานที่มอบหมายให้นักศึกษาในเวลาท่ีเหมาะสม เพ่ือนักศึกษาจะ
ได้ใช้ประโยชน์จากความเห็นน้ัน ไปพัฒนาศักยภาพของตนเองได้อย่างทันท่วงที 
 อาจารย์ หมายถึง ผู้มีภาระงานสอนเป็นภารกิจหลัก มีสถานภาพเป็นข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย 
พนักงานเงินรายได้หน่วยงาน ลูกจ้างช่ัวคราวที่มีสัญญาจ้างไม่ตํ่ากว่า 9 เดือน ไม่นับรวมผู้ที่ลาศึกษาและลา
ประเภทอ่ืนๆ ที่มีระยะเวลาการลาเกิน 6 เดือน ในแต่ละรอบปีการศึกษา 
 อาจารย์ที่ใช้แนวทาง Active Learning หมายถึง อาจารย์ที่สอนในรายวิชาที่จัดการเรียนการสอน
ในแนวทาง Active Learning ทั้งการสอนคนเดียวในทุกสัปดาห์ตลอดภาคการศึกษา และการสอนในสัปดาห์ใด
สัปดาห์หน่ึง 

3) การนับผลงาน :  
  นับจํานวนอาจารย์ที่สอนในรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนในแนวทาง Active Learning ในภาคเรียน
ที่ 1 และ 2 ของปีการศึกษา 2560 โดยไม่นับซ้ํา 

4) สูตรการคํานวณ :  

จํานวนอาจารยท์ี่ใช้แนวทาง Active Learning 
X 100 

จํานวนอาจารยท์ั้งหมด 
 

5) ค่าเป้าหมาย :  ร้อยละ 50  

6) ขอบเขต/วิธีการที่จัดเก็บข้อมูล :   
1. กองแผนงานจัดเก็บข้อมูลจํานวนและรายช่ืออาจารย์ที่ใช้แนวทาง Active Learning ในปี

การศึกษา 2560 จากฝ่ายวิชาการ 
2. หน่วยงานรายงานจํานวนอาจารย์ทั้งหมด ในปีการศึกษา 2560 ผ่านระบบฯ 
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ตัวชี้วัดที่ 1.5 จํานวนรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนในแนวทาง Active Learning 

1) หน่วยนับ : รายวิชา 
2) นิยาม : 

 Active Learning  หมายถึง กระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียนต้องคิด วิเคราะห์ และค้นคว้า เพ่ือให้ได้มา
ซึ่งความรู้ ความเข้าใจเน้ือหา โดยผู้สอนมีหน้าที่หลักในการบริหารการเรียนรู้ การบรรยายเฉพาะองค์ความรู้ที่
สําคัญ การออกแบบกลไกท่ีทําให้ผู้เรียนมีกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง การทําหน้าที่แนะนํา (Guide) ให้
ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) และผลักดันให้ผู้เรียนก้าวหน้าไปตามศักยภาพของตนเองให้ได้มากที่สุด 

 รายวิชาที่จัดการเรียนการสอนในแนวทาง Active Learning หมายถึง วิชาที่มีอย่างน้อย 2 องค์ประกอบ 
จาก 4 องค์ประกอบ คือ 

 (1) ผู้สอนกระตุ้นให้นักศึกษาคิดวิเคราะห์ร่วมกับกลุ่มเพ่ือน 
 (2) ผู้สอนกําหนดประเด็นหรือกรณีศึกษา เพ่ือให้นักศึกษาอภิปรายและสรุปผลร่วมกัน 
 (3) ผู้สอนจัดให้นักศึกษาเรียนรู้จากสภาพการจริง  
 (4) นักศึกษาได้ศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง ผ่านงานท่ีผู้สอนมอบหมาย เช่น ค้นคว้าข้อมูล 

การทําโครงงาน ฯลฯ และให้นักศึกษานําเสนอผลงาน 

 อาจารย์ หมายถึง ผู้มีภาระงานสอนเป็นภารกิจหลัก มีสถานภาพเป็นข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย 
พนักงานเงินรายได้หน่วยงาน ลูกจ้างช่ัวคราวที่มีสัญญาจ้างไม่ตํ่ากว่า 9 เดือน ไม่นับรวมผู้ที่ลาศึกษาและลา
ประเภทอ่ืนๆ ที่มีระยะเวลาการลาเกิน 6 เดือน ในแต่ละรอบปีการศึกษา 

3) การนับผลงาน :  

  นับจํานวนวิชามีองค์ประกอบตรงกับนิยาม “รายวิชาที่จัดการเรียนการสอนในแนวทาง Active 
Learning” ที่เปิดสอนในภาคเรียนที่ 1 และ 2 ของปีการศึกษา 2560 โดยไม่นับซ้ํา 

4) สูตรการคํานวณ : - 

5) ค่าเป้าหมาย : พิจารณาจากค่า Baseline ของหน่วยงาน   

6) ขอบเขต/วิธีการท่ีจัดเก็บข้อมูล :   

  กองแผนงานจัดเก็บข้อมูลรายช่ือวิชาที่จัดการเรียนการสอนในแนวทาง Active Learning รายหลักสูตร 
จัดเก็บปีการศึกษาละ 2 ครั้ง คือ ก่อนปิดภาคเรียนที่ 1 และ 2 จากฝ่ายวิชาการ 
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ตัวชี้วัดที่ 1.6  ร้อยละของบัณฑิตที่ผ่านการทดสอบคณุลักษณะ GREATS และทักษะผู้ประกอบการ (Entrepreneur) 

1) หน่วยนับ: ร้อยละ 
2) นิยาม :  

บัณฑิต หมายถึง นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่แจ้งจบการศึกษา ปีการศึกษา 2563 

คุณลักษณะ GREATS หมายถึง คุณลักษณะที่จําเป็นสําหรับการเป็นผู้นําที่ประสบความสําเร็จ       
ในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย 6 คุณลักษณะ 

แนวคิด คุณลักษณะ
G : Global Mindset 
ทันโลก ทันสังคม เท่าทัน
การเปลี่ยนแปลงของโลก 
ในมิติต่างๆ 

นักศึกษาตระหนักถึงความสําคัญและความจําเป็นที่ต้องเปิดโลกทัศน์ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น 
สนใจและติดตามปรากฏการณ์ที่สําคัญทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมที่
กําลังเป็นกระแสทั้งในระดับประเทศ ระดับภูมิภาคอาเซียน และระดับโลก เพื่อให้ทัน
โลก และสามารถใช้ประโยชน์จากความทันโลกในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง 

R : Responsibility 
มีสํานึกรับผิดชอบอย่างยัง่ยืน
ต่อตนเองบุคคลรอบข้าง 
สังคม และส่ิงแวดล้อม 

นักศึกษาเข้าใจหลักการความยั่งยืนและตระหนักในคุณค่าของความยั่งยืน เข้าใจ
ธรรมชาติของสรรพส่ิงที่เชื่อมโยงและเป็นพลวัตร สามารถนําความเข้าใจทั้งสองเรื่อง
มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันในเรื่องการบริโภค การใช้ทรัพยากร เช่น น้ํา พลังงาน 
ฯลฯ อย่างมีสํานึกรับผิดชอบต่อตนเอง คนรอบข้าง สังคม และส่ิงแวดล้อม 

E : Eloquence 
ส่ือสารอย่างสรา้งสรรค์และ
ทรงพลัง มทีักษะสุนทรียะ
สนทนา 

นักศึกษามีทักษะการคิดอย่างสร้างสรรค์ โดยมีการคิดเชิงวิพากษ์เป็นองค์ประกอบ
สําคัญ สามารถจัดการเนื้อหาที่ตนเองคิดอย่างเป็นระบบ เพื่อส่ือสารไปยังผู้รับใน
ระดับต่างๆ คือ ระดับบุคคล องค์กร และสังคม ได้อย่างชัดเจน เหมาะสมกับ
สถานการณ์ที่มีบริบทที่ต่างกัน ในด้านสังคม วัฒนธรรม สภาพแวดล้อม และเกิด
ผลสัมฤทธิ์ตามที่ต้องการอย่างเป็นรูปธรรม

A : Aesthetic 
Appreciation 
ซาบซึ้งในความงาม คุณค่า
ของศิลปะ คนตรี และ
สถาปัตยกรรม 

นักศึกษามีความรู้ในการดูแลตนเองแบบองค์รวม (ร่างกาย อารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณ) 
ในด้านการบริโภคอาหาร การออกกําลังกาย การป้องกันโรค การจัดการความเครียด การ
สร้างความมั่นคงทางอารมณ์เมื่อเผชิญกับปัญหา รับรู้และซาบซ้ึงในความงาม คุณค่าของ
ศิลปะในแขนงต่างๆ ทั้งทัศนศิลป์ ดนตรี ศิลปะการแสดง และสถาปัตยกรรม 

T : Team Leader 
ทํางานร่วมกับผู้อื่นได ้
ทั้งบทบาทผู้นํา และ 
บทบาททีม 

นักศึกษาประพฤติปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างมีมารยาทพื้นฐานในการฟัง ปฏิบัติตนอย่าง
เคร่งครัดในเรื่องการตรงเวลา เคารพกติกา เคารพสิทธิผู้อื่น ยอมรับความคิดเห็นที่
แตกต่าง มีความรับผิดชอบ มีกิริยาและวาจาที่สุภาพแสดงออกถึงมิตรไมตรี เมื่อต้อง
ทํางานร่วมกัน สามารถปรับพฤติกรรมของตนเองได้อย่างเหมาะสม ทั้งบทบาทผู้นํา 
และบทบาททีมงาน เพื่อให้งานโดยรวมสําเร็จตามที่ต้องการ

S : Spirit of Thammasat
จิตวญิญาณความเป็น
ธรรมศาสตร ์เชือ่มั่นระบอบ
ประชาธปิไตย สิทธเิสรีภาพ 
ยอมรับในความเห็นที่
แตกต่าง และตอ่สู้เพือ่ความ
เป็นธรรม 

นักศึกษามีความรู้ ในเรื่องระบอบประชาธิปไตย สิทธิเสรีภาพบนพื้นฐานความแตกต่าง
แนวคิดทางการเมือง สังคม เชื้อชาติ ศาสนาและวัฒนธรรม อย่างผสมผสาน เสียสละ
แรงกาย และอื่นๆ เพื่อช่วยเหลือบุคคลและสังคมโดยมิต้องได้รับคําร้องขอ ประพฤติ
ปฏิบัติในวิถีประชาธิปไตย ไม่เพิกเฉยต่อความไม่ถูกต้อง ความไม่เป็นธรรมต่อสังคม 
โดยเข้าไปช่วยเหลืออย่างเหมาะสม 
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คุณลักษณะผูป้ระกอบการ หมายถึง ความรู้พ้ืนฐานที่จําเป็นต้องมี เพ่ือใช้ในการสร้างงานหรือกิจการ
ของตนเอง รวมถึง คุณลักษณะที่จะช่วยให้งานหรือกิจการน้ันประสบความสําเร็จ 

3) การนับผลงาน :  
 นับจํานวนบัณฑิตจํานวนบัณฑิตที่ผ่านการทดสอบคุณลักษณะ GREATS และทักษะผูป้ระกอบการ 

(Entrepreneur) เทียบกับบัณฑิตที่เข้าทดสอบ 

4) สูตรการคํานวณ :    
จํานวนบัณฑิตที่ผ่านการทดสอบคุณลักษณะ GREATS และ

ทักษะผู้ประกอบการ (Entrepreneur) X 100 
จํานวนบัณฑิตที่เข้าทดสอบคุณลักษณะ GREATS และทักษะผู้ประกอบการ (Entrepreneur) 

 

5) ค่าเป้าหมาย :  ร้อยละ 60 ในปีการศึกษา 63 
 โดยเกณฑ์คะแนนผ่านการทดสอบคุณลักษณะ GREATS และทักษะผู้ประกอบการ (Entrepreneur) 

เท่ากับร้อยละ 50 

6) ขอบเขต/วิธีการท่ีจัดเก็บข้อมูล :   
 กองแผนงานจัดเก็บจํานวนบัณฑิตที่ผ่านการทดสอบคุณลักษณะ GREATS และทักษะผู้ประกอบการ 

(Entrepreneur) และจํานวนบัณฑิตที่เข้าทดสอบจากฝ่ายวิชาการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือข้อตกลงการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์ มธ. ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  11   

งานยทุธศาสตร์ สารสนเทศและการประเมินผล        ณ 28 มี.ค. 60 
กองแผนงาน    ฝ่ายวางแผนและบริหารศูนยรั์งสิต 

ตัวชี้วัดที่ 1.7 ร้อยละของหลกัสูตรนานาชาติต่อหลักสูตรทั้งหมด 

1) หน่วยนบั :  ร้อยละ 
2) นิยาม :    

 หลักสูตรนานาชาติ หมายถึง หลักสูตรที่ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นสื่อในการเรียนการสอน จํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 
3) การนับผลงาน : 

 นับผลงานจากหลักสูตรนานาชาติ ในปีการศึกษา 2560 โดยเปรียบเทียบกับจํานวนหลักสูตร
ทั้งหมด 
4) สูตรการคํานวณ : 

 จํานวนหลักสูตรนานาชาติ ในปีการศึกษา 2560   
X 100 

 จํานวนหลักสูตรทัง้หมด ในปีการศึกษา 2560   
 

5) ค่าเป้าหมาย :  พิจารณาจากค่า Baseline ของหน่วยงาน แบ่งเป็น 2 กรณี คือ 

- กรณีที ่1 ผลงานในปีก่อนหน้าน้อยกว่า 35%  ให้กําหนดค่าเป้าหมาย =  ผลงานเดิม + 10% ของผลงานเดิม 

- กรณีที่ 2 ผลงานในปีก่อนหน้ามากกว่าหรือเท่ากับ 35% ให้กําหนดค่าเป้าหมาย = 35%  
หมายเหตุ : หน่วยงานที่ยังไม่มีหลักสูตรนานาชาติ ขอให้มีเป้าหมายในการจัดการเรียนการสอนอย่างน้อย 1 

หลักสูตร ภายในปีการศึกษา 2564 

6) ขอบเขต/วิธีการท่ีจัดเก็บข้อมูล :   
 กองแผนงานจัดเก็บจํานวนและรายช่ือหลักสูตรนานาชาติที่เปิดสอน จํานวนรายช่ือหลักสูตรทั้งหมด 
ในปีการศึกษา 2560 จากฝ่ายวิชาการ 
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ตัวชี้วัดที่ 1.8 ร้อยละของนักศึกษาเต็มเวลาชาวต่างชาติต่อนักศึกษาทั้งหมด 

1) หน่วยนบั :  ร้อยละ 

2) นิยาม :    
นักศึกษาเต็มเวลาชาวต่างชาติ  หมายถึง นักศึกษาที่มีสัญชาติอ่ืน (ที่ไม่ใช่สัญชาติไทย) ที่ได้ลงทะเบียน

เข้าศึกษาในหน่วยจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทุกหลักสูตร ทุกระดับการศึกษา ในปี
การศึกษา 2559 ประเภท Degree  

3) การนับผลงาน : 
นับผลงานจากจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาชาวต่างชาติ ในปีการศึกษา 2559 โดยเปรียบเทียบกับจํานวน

นักศึกษาทั้งหมด ในปีการศึกษา 2559 โดยไม่นับรวมนักศึกษาต่างชาติที่เข้ามาศึกษาตามโครงการแลกเปลี่ยน 

4) สูตรการคํานวณ : 

จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาชาวตา่งชาต ิในปีการศึกษา 2559 
X 100 

จํานวนนักศึกษาทั้งหมด ในปีการศึกษา 2559
 

5) ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ  2 

6) ขอบเขต/วิธีการจัดเก็บข้อมูล :   
กองแผนงานจัดเก็บจํานวนและรายช่ือนักศึกษาเต็มเวลาชาวต่างชาติ และจํานวนนักศึกษาทั้งหมด ใน

ปีการศึกษา 2559 จากสํานักงานทะเบียนนักศึกษา 
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ตัวชี้วัดที่ 1.9 ร้อยละของบัณฑิตปรญิญาตรีที่ได้งานทําในองค์กรระหว่างประเทศ/หน่วยงานในต่างประเทศ
ต่อบัณฑิตที่ได้งานทํา 

1) หน่วยนบั :  ร้อยละ 

2) นิยาม :    

บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทํา หมายถึง ผู้ที่สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคพิเศษ 
ในรุ่น/รหัสเดียวกัน ตามหลักสูตร/สาขาวิชา รุ่นปีการศึกษา 2558 ที่ได้งานทําหรือมีกิจการของตนเอง หรือ 
ประกอบอาชีพอิสระ ที่มีรายได้ประจําภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่สําเร็จการศึกษา  

องค์กรระหว่างประเทศ หมายถึง องค์การที่สองประเทศข้ึนไปร่วมกันจัดต้ังขึ้นเพ่ือเป็นกลไกอย่างหน่ึงใน
การดําเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ รวมทั้งสนับสนุนความร่วมมือและพัฒนากิจกรรมต่างๆ เช่น ด้านวิชาการ 
ด้านวิจัย ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคอุตสาหกรรมของต่างประเทศ และภาคธุรกิจ และเครือข่ายวิจัย
นานาชาติ  

หน่วยงานในต่างประเทศ หมายถึง หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนท่ีอยู่ในต่างประเทศ 

3) การนับผลงาน : 

 นับผลงานจากบัณฑิตปริญญาตรี รุ่นปีการศึกษา 2558 ที่ได้งานทําในองค์กรระหว่างประเทศ/
หน่วยงานในต่างประเทศ โดยเปรียบเทียบกับจํานวนบัณฑิตที่ได้งานทํา 

4) สูตรการคํานวณ : 

จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดง้านทําในองคก์รระหว่างประเทศ/หน่วยงานในต่างประเทศ  
X 100 

จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดง้านทํา 
 

5) ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 3 

6) ขอบเขต/วิธีการจัดเก็บข้อมูล :   

1. กองแผนงานจัดทําแบบสอบถามสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิตในระบบ Online  
2. หน่วยงานจัดเก็บข้อมูลตามแบบสอบถามในระบบ Online 
3. กองแผนงานประมวลผลข้อมลูบัณฑิตระดับปริญญาตรี รุ่นปีการศึกษา 2558 ที่ได้งานทําในองค์กร

ระหว่างประเทศ/หน่วยงานในต่างประเทศ  
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ตัวชี้วัด 1.10 ร้อยละของนักศึกษาท่ีได้รบัรางวัลในเวทีระดับนานาชาติ ต่อนักศึกษาทัง้หมด 

1) หน่วยนบั  :  ร้อยละ 

2) นิยาม  : 

นักศึกษา หมายถึง นักศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งโครงการปกติและโครงการ
พิเศษ ในปีการศึกษา 2559 
 รางวัลในเวทีระดับนานาชาติ หมายถึง รางวัลในเวทีระดับนานาชาติ จากผลงานวิทยานิพนธ์ งานวิจัย  
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ นวัตกรรมหรืองานวิชาการ โดยมีหลักฐานการได้รับรางวัลจากผลงานในปีการศึกษา 
2559 

3) การนับผลงาน : 

นับจากจํานวนนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในเวทีระดับนานาชาติ ในปีการศึกษา 2559 โดยเปรียบเทียบ
กับจํานวนนักศึกษาทั้งหมด ในปีการศึกษา 2559 ทั้งนี้ หากนักศึกษาคนเดียวกันได้รับหลายรางวัล ให้นับได้
เพียง 1 คนเท่าน้ัน 

4) สูตรการคํานวณ : 

จํานวนนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในเวทรีะดับนานาชาติ ในปีการศึกษา 2559 
X 100 

จํานวนนักศึกษาทั้งหมด ในปกีารศึกษา 2559

5) ค่าเป้าหมาย :   ร้อยละ 0.05 

6) ขอบเขต/วิธีการจัดเก็บข้อมูล  : 

1. หน่วยงานรายงานจํานวนและรายช่ือนักศกึษาที่ได้รับรางวัลในเวทีระดับนานาชาติ  ในปีการศึกษา 
2559  ผา่นระบบฯ  

2. กองแผนงานจัดเก็บจํานวนนักศึกษาทั้งหมดในการปีการศึกษา 2559 จากสํานักงานทะเบียนนักศกึษา 
 

 
 
 
 
 
 
  



คู่มือข้อตกลงการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์ มธ. ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  15   

งานยทุธศาสตร์ สารสนเทศและการประเมินผล        ณ 28 มี.ค. 60 
กองแผนงาน    ฝ่ายวางแผนและบริหารศูนยรั์งสิต 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงพัฒนาต่อ
สังคมไทยและสังคมโลก 

เป้าประสงค์ :  ผลิตผลงานวิจัย และนวัตกรรมที่มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล และนําไปใช้ประโยชน์
อย่างบูรณาการและย่ังยืน 

ผู้รับผิดชอบระดับมหาวิทยาลัย : รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย โดยมีบทบาทหน้าที่ในการกํากับดูแล ติดตาม เพ่ือร่วม
ขับเคลื่อนให้บรรลุผลตามยุทธศาสตร์และรายงานความก้าวหน้าผลการดําเนินงานในภาพรวมต่อมหาวิทยาลัย  
 

ตัวชี้วัดที่ 2.1 ร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์/เผยแพร่/จัดแสดง ในฐานข้อมูลเป้าหมาย 
 ระดับนานาชาติ (SJR หรือ ISI หรือ Scopus เท่านั้น) ต่ออาจารย์ประจํา และ/หรือ นักวิจัย

ประจําที่ปฏิบัติงานจริง 
1) หน่วยนบั :  ร้อยละ 
2) นิยาม :   

อาจารย์ประจํา หมายถึง อาจารย์ประจําที่เป็นข้าราชการ หรือพนักงานของมหาวิทยาลัย รวมทั้ง
อาจารย์ที่มีสัญญาจ้างกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ) 

นักวิจัยประจํา หมายถึง นักวิจัยประจําที่เป็นข้าราชการ หรือพนักงานของมหาวิทยาลัย ที่มีสัญญา
จ้างกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมนักวิจัยที่ลาศึกษาต่อ)  

หากช่ือตําแหน่งไม่เหมือนกัน ให้พิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติตาม
แบบบรรยายลักษณะงาน (job description) ที่กําหนดให้ทํางานวิจัยเป็นหลัก 

งานวิจัย หมายถึง ผลงานทางวิชาการที่ได้มีการศึกษาค้นคว้าตามกระบวนการระเบียบวิธีวิจัยที่
เหมาะสมกับสาขาวิชาเพ่ือให้เกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ หรือเป็นการต่อยอดองค์ความรู้เดิม 
 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยที่
ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ได้แก่ ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร 
SJR (SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) หรือฐานข้อมูล ISI Web of Science (Science 
Citation Index Expand, Social Sciences Citation Index, Art and Humanities Citation Index) หรือ
ฐานข้อมูล Scopus เท่าน้ัน  

งานสร้างสรรค์ หมายถึง ผลงานศิลปะและสิ่งประดิษฐ์ประเภทต่างๆ ที่มีความเป็นนวัตกรรม โดยมี
การศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบที่เหมาะสมตามประเภทของงานศิลปะ ซึ่งมีแนวทางการทดลองหรือการ
พัฒนาจากแนวคิดสร้างสรรค์เดิม เพ่ือเป็นต้นแบบหรือความสามารถในการบุกเบิกศาสตร์อันก่อให้เกิดคุณค่า
ทางสุนทรีย์และคุณประโยชน์ที่เป็นที่ยอมรับในวงวิชาชีพตามการจัดกลุ่มศิลปะของอาเซียน งานสร้างสรรค์ทาง
ศิลปะ ได้แก่ (1) ทัศนศิลป์ (Visual Arts) ประกอบด้วย ผลงานด้านจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ 
ภาพถ่าย ภาพยนตร์ สื่อประสม สถาปัตยกรรมและงานออกแบบประเภทอ่ืนๆ (2) ศิลปะการแสดง 
(Performing Arts) ประกอบด้วย ดุริยางคศิลป์ นาฏยศิลป์ รวมถึงการแสดงรูปแบบต่างๆ และ (3) วรรณศิลป์ 
(Literature) ซึ่งประกอบด้วย บทประพันธ์ และกวีนิพนธ์รูปแบบต่างๆ 
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 การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ หมายถึง การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ในลักษณะสิ่งตีพิมพ์ การจัด
นิทรรศการ (Exhibition) การจัดการแสดง (Performance) หรือการจัดประกวด ซึ่งเป็นการนําเสนอผลงาน
ศิลปะแขนงต่างๆ อาทิ งานศิลปะ ดนตรี การแสดง และงานออกแบบที่เป็นผลงานวิชาการสู่สาธารณะ โดยมีการ
จัดการนําเสนอการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ อย่างเป็นระบบและเป็นวิธีการที่ยอมรับในวงวิชาชีพ โดยมี
กระบวนการพิจารณาคัดเลือกคุณภาพผลงานก่อนการเผยแพร่ ประกอบด้วย ศิลปินแห่งชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิ และ
นักวิชาการที่เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ 

การประเมินการเผยแพร่งานสร้างสรรค์  
1. ประเมินในมิติการเผยแพร่ มิใช่ประเมินคุณภาพตัวผลงาน การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ต้องผ่านการ

รับรองหรือกลั่นกรองจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ หรือนักวิชาชีพในสาขาวิชาซึ่งเป็นที่ยอมรับในวง
วิชาการหรือวิชาชีพ  

2. ระดับเกณฑ์การประเมินการเผยแพร่ ใช้เกณฑ์การประเมินมาตรฐานเดียวกันทุกสาขาวิชา ถึงแม้
ผลงานสร้างสรรค์จะมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างตามสาขาวิชา เช่น ขนาดผลงาน งบประมาณ เวลา การทํางาน 
จํานวนผู้ร่วมงาน วิธีการจัดการเผยแพร่ หรือประโยชน์ที่ได้รับ 

3. การประเมินในมิติการเผยแพร่ เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้สร้างผลงานสร้างสรรค์ ได้รับการประเมินผลงาน
มากข้ึน และเป็นการส่งเสริมให้อาจารย์มีกําลังใจสร้างสรรค์ผลงาน ทั้งยังเป็นการให้ความสําคัญกับการเผยแพร่
ผลงานสร้างสรรค์ เหมือนกับเป็นการเผยแพร่งานวิชาการทางการสร้างสรรค์ให้กว้างขึ้น 

แหล่งเผยแพร่งานสร้างสรรค์ หมายถึง สถานที่สําหรับการเผยแพร่ที่ยอมรับในวงวิชาการ โดยการจัด
แสดงนิทรรศการหรือจัดการแสดง ซึ่งเป็นผลงานสร้างสรรค์สู่สาธารณะ ประกอบด้วยหลักเกณฑ์ในการพิจารณา
คัดเลือกคุณภาพงานสร้างสรรค์ ดังต่อไปน้ี 

1. เป็นแหล่งเผยแพร่ระดับสถานศึกษา อาทิเช่น หอศิลป์ หอประชุม และลานศิลปวัฒนธรรม โดย
การจัดงานแสดงเป็นที่ยอมรับในวงการวิชาชีพและผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นต้น   

2. หอศิลป์ขององค์กรหรือสมาคม จะต้องเป็นสถานที่จัดแสดงงานศิลปะ งานสร้างสรรค์ โดยเฉพาะ 
และมีคณะกรรมการบริหารจัดการหอศิลป์ หรือมีคณะกรรมการรับผิดชอบดูแลการจัดนิทรรศการทางวิชาการ 

3. แหล่งเผยแพร่ระดับนานาชาติ ต้องได้รับการยอมรับในวงการศิลปะในระดับนานาชาติ หรือเป็น
โครงการความร่วมมือทางศิลปะงานสร้างสรรค์ ระหว่างประเทศ 

4. คณะกรรมการพิจารณาการกลั่นกรองงานสร้างสรรค์ ไม่ตํ่ากว่า 3 คน โดยมีองค์ประกอบที่สอดคล้อง
กับเกณฑ์การประเมิน ประกอบด้วย ศิลปินแห่งชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิ และหรือนักวิชาการท่ียอมรับในสาขาวิชาน้ัน 
ทั้งน้ีต้องมีกรรมการจากภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย (ผู้ทรงคุณวุฒิให้หมายความรวมถึงศิลปินแห่งชาติด้วย 
และผลงานเหล่าน้ันจะต้องผ่านกระบวนการทางวิชาการ และการรับรองจากผู้ทรงคุณวุฒิหรือสมาคม/สภาวิชาการ
วิชาชีพในสาขาที่เก่ียวข้อง) 

5. ศิลปะ งานสร้างสรรค์ งานออกแบบ ที่ไม่ต้องการแสดงในหอศิลป์ จะต้องมีหลักฐานที่แสดง
กิจกรรมการดําเนินงานอย่างเป็นระบบ และมีคุณภาพของงานที่แสดง พร้อมเอกสารโครงงาน แผนงาน และการ
ประเมินผล โดยผลงานที่จัดแสดงต้องได้รับการรับรองจากผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการในสาขาวิชาไม่ตํ่ากว่า 3 คน 
ทั้งน้ี ต้องมีกรรมการจากภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย 
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3) การนับผลงาน : 
จํานวนบทความจากผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ที่สามารถนํามานับได้คือ บทความ (Article) ที่มีการ

ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล ISI หรือ Scopus หรือฐานข้อมูลการจัดอันดับ
วารสาร SJR (SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) ทั้ง 4 ควอไทล์ เท่าน้ัน  

การนับบทความจากผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์หรือผลงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ให้นับตามปีงบประมาณ ในกรณีที่
บทความจากผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์หรือผลงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่มากกว่า 1 ครั้ง ให้นับผลงานได้เพียง 1 ครั้ง โดย
ไม่นับซ้ํา  

การนับผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของอาจารย์จะนับได้เมื่ออาจารย์
ปรากฏช่ือในผลงานตีพิมพ์และ/หรือเผยแพร่และไม่ใช่งานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาที่อาจารย์เป็นที่ปรึกษา กรณี
อาจารย์ประจําคณะหน่ึง แต่ไปทํางานวิจัยให้กับอีกคณะหน่ึง ให้นับผลงานที่คณะที่อาจารย์สังกัด  

ทั้งน้ี บทความที่ไม่ได้มาจากฐานของงานวิจัยไม่สามารถนับได้ เน่ืองจากไม่ใช่งานวิจัย  

กําหนดระดับคุณภาพงานวิจัยที่ตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ดังน้ี   

ค่าน้ําหนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย
0.80 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago 

Journal Rank : www.scimagojr.com) ควอไทล์ท่ี 3 (Q3) หรือ ควอไทล์ท่ี 4 (Q4) 
1.00 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานข้อมูล ISI หรือ Scopus หรือฐานข้อมูลการ

จัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) ควอไทล์ท่ี 1 (Q1) หรือ  
ควอไทล์ท่ี 2 (Q2) 

 

กําหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ ดังน้ี  
 

ค่าน้ําหนัก ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ *
0.80 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ
1.00 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ

 

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

การเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นโครงการร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับ
ประเทศอ่ืน  

การเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน เป็นการเผยแพร่เฉพาะในกลุ่มอาเซียน 10 ประเทศ (อย่างน้อย 5 
ประเทศ หมายถึง นับรวมประเทศไทยด้วย) และการให้คะแนนตามแหล่งเผยแพร่ ไม่จําเป็นต้องไปแสดงใน
ต่างประเทศ 

การเผยแพร่ในระดับนานาชาติ เป็นการเผยแพร่ที่เปิดกว้างสําหรับทุกประเทศ (อย่างน้อย 5 ประเทศ  
ที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มอาเซียน) 
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4) สูตรการคํานวณ  : 
 

ผลรวมถ่วงน้ําหนักของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ท่ีตีพิมพ์/เผยแพร่/จัดแสดง 
ในระดับนานาชาติ  ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

_______________________________________________________________________ 

จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําท่ีปฏิบัติงานจริง 
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

X  100 

5) ค่าเป้าหมาย : พิจารณาจากค่า Baseline ของหน่วยงาน แบ่งเป็น 2 กรณี คือ 

- กรณีที่ 1 ผลงานในปีก่อนหน้าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 30% ให้กําหนดค่าเป้าหมาย =  30% 

- กรณีที่ 2  ผลงานในปีก่อนหน้าน้ีมากกว่า 30% ให้กําหนดค่าเป้าหมาย =  ผลงานเดิม+ 10% ของ
ผลงานเดิม 

หมายเหตุ :  หน่วยงานที่มีผลงานเกิน 100% ให้หน่วยงานกําหนดค่าเป้าหมายเท่ากับ 100% 
 

6) ขอบเขต/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
1. หน่วยงานรายงานจํานวนและรายช่ือบทความวิจัยในเวทีระดับนานาชาติทั้งหมดของอาจารย์

ประจําและนักวิจัยประจํา ที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมอาจารย์และนักวิจัยที่ลาศึกษาต่อ) ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 พร้อมช่ือเจ้าของบทความ ปีที่ตีพิมพ์ ช่ือวารสาร ในฐานข้อมูลที่กําหนด 
พร้อมแสดงหลักฐานความเป็นเจ้าของผลงานผ่านระบบฯ  

2. หน่วยงานรายงานจํานวนและรายช่ือผลงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ในระดับนานาชาติของอาจารย์
ประจําและนักวิจัยประจําที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมอาจารย์และนักวิจัยที่ลาศึกษาต่อ) ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  พร้อมช่ือเจ้าของผลงาน ปีที่เผยแพร่ ช่ือสถานที่ จังหวัด หรือประเทศที่
เผยแพร่ และระบุรูปแบบของการเผยแพร่พร้อมหลักฐาน และค่านํ้าหนักของแต่ละผลงาน
สร้างสรรค์ พร้อมแสดงหลักฐานการเป็นเจ้าของผลงานผ่านระบบฯ  
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ตัวชี้วัดที่ 2.2 ร้อยละของบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (citation) ใน Refereed Journal ระดับนานาชาติ 
(SJR หรอื ISI หรือ Scopus เทา่นัน้) ต่ออาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด 

1) หน่วยนบั :  ร้อยละ 

2) นิยาม :   

 บทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) ในระดับนานาชาติ หมายถึง บทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง 
(Citation) ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล SJR หรือ ISI หรือ Scopus เท่าน้ัน 

3) การนับผลงาน : 

 นับบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) บนฐานข้อมูลในระดับนานาชาติ เพียง 3 ฐาน คือ SJR 
(SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) หรือ ISI Web of Science (Science Citation Index 
Expand, Social Sciences Citation Index, Art and Humanities Citation Index) หรือ Scopus ของอาจารย์
ประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ทั้งน้ี หากบทความดังกล่าวได้รับการอ้างอิงหลาย
ครั้งในปีน้ันๆ ให้นับได้เพียงคร้ังเดียวในปีน้ัน 

4) สูตรการคํานวณ : 

จํานวนของบทความวิจัยท่ีได้รับการอ้างอิง (Citation) ในระดับนานาชาติ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําท้ังหมด ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560

X  100 

 

5) ค่าเป้าหมาย : พิจารณาจาก Baseline ของหน่วยงาน แบ่งเป็น 2 กรณี คอื 

- กรณีที่ 1 ผลงานในปีก่อนหน้าน้ีน้อยกว่าหรือเท่ากับ 15%   ให้กําหนดค่าเป้าหมาย =  15% 

- กรณีที่ 2  ผลงาน ในปีก่อนหน้าน้ีมากกว่า 15% ให้กําหนดค่าเป้าหมาย =  ผลงานเดิม + 10% 
ของผลงานเดิม 

หมายเหตุ : หน่วยงานที่มีผลงานเกิน 100%  ให้หน่วยงานกําหนดค่าเป้าหมายเท่ากับ 100% ได้ 

6) ขอบเขต/วิธีการจัดเก็บข้อมูล :   

1. หน่วยงานรายงานจํานวนและรายช่ือบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล SJR (SCImago 
Journal Rank : www.scimagojr.com) หรือฐานข้อมูล ISI Web of Science (Science 
Citation Index Expand, Social Sciences Citation Index, Art and Humanities Citation 
Index) หรือฐานข้อมูล Scopus ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ผ่านระบบฯ 

2. หน่วยงานรายงานจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
โดยนับรวมอาจารย์และนักวิจัยที่ลาศึกษาต่อ ผ่านระบบฯ 
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ตัวชี้วัดที่ 2.3  จํานวนผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์/สิ่งประดิษฐ์ ที่ได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสทิธิบัตร  
 ทั้งในและต่างประเทศ 

1) หน่วยนบั :  เรือ่ง/ผลงาน 

2) นิยาม :   

สิทธิบัตร หมายถึง  หนังสือสําคัญที่รัฐออกให้เพ่ือคุ้มครองการประดิษฐ์ (Invention) หรือการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ (Product Design) ที่มีลักษณะตามที่กฎหมายกําหนด เป็นสิทธิพิเศษที่ให้ผู้ประดิษฐ์คิดค้นหรือ
ผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์ มีสิทธิที่จะผลิตสินค้า จําหน่ายสินค้าแต่เพียงผู้เดียว ในช่วงระยะเวลาหน่ึง 

อนุสิทธิบัตร หมายถึง  หนังสือสําคัญที่รัฐออกให้เพ่ือคุ้มครองการประดิษฐ์จะมีลักษณะคล้ายกันกับการ
ประดิษฐ์ แต่เป็นความคิดสร้างสรรค์ที่มีระดับการพัฒนาเทคโนโลยีไม่สูงมาก หรือเป็นการประดิษฐ์คิดค้น
เพียงเล็กน้อย และมีประโยชน์ใช้สอยมากขึ้น 

3) การนบัผลงาน : 

การนับผลงานจํานวนสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร ให้นับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรของอาจารย์ประจําและ
นักวิจัยประจํา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ  โดยนับได้ทั้งการจดทะเบียนใน
ประเทศและต่างประเทศ ทั้งน้ี  ไม่นับการจดลิขสทิธ์ิและการจดเครื่องหมายการค้า  

4) สูตรการคํานวณ : - 

5) ค่าเป้าหมาย :  แบ่งเป็น 2 กรณี คือ  

- กรณีที่ 1 มีผลงานในปีที่ผ่านมาพิจารณาจากค่า Baseline ของหน่วยงาน 

- กรณีที่ 2 ไม่มีผลงานในปีที่ผ่านมาให้ต้ังค่าเป้าหมาย =  1 ผลงาน 

6) ขอบเขต/วิธีการจัดเก็บข้อมูล :   

หน่วยงานรายงานจํานวนและรายช่ือผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์/สิ่งประดิษฐ์ ที่ได้รับการจดทะเบียน
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรทั้งในและต่างประเทศผ่านระบบฯ  
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ตัวชี้วัดที่ 2.4 จํานวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม/งานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ และแก้ปัญหาชุมชน/สังคม/
ประเทศชาติ 

1) หน่วยนบั :  เรื่อง/ผลงาน 

2) นิยาม :   
งานวิจัย หรือ นวัตกรรม หรือ งานสร้างสรรค์ ที่นําไปใช้ประโยชน์ หมายถึง งานวิจัย หรือ 

นวัตกรรม หรือ งานสร้างสรรค์ ที่ได้นําไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในโครงการ โครงการวิจัย และ
รายงานการวิจัยอย่างถูกต้อง สามารถนําไปสู่การแก้ปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ใน
การประยุกต์ใช้กับกลุ่มเป้าหมาย โดยมีหลักฐานปรากฏอย่างชัดเจนถึงการนําไปใช้จนก่อให้เกิดประโยชน์ได้จริง
อย่างชัดเจนตามวัตถุประสงค์ และ/หรือ ได้การรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง โดยมี
หลักฐานเชิงประจักษ์หรือการรับรอง/การตรวจรับงานโดยหน่วยงานภายนอกสถานศึกษา หรือบริการที่จัด
ให้แก่บุคคลภายนอก เช่น โรงพยาบาลของมหาวิทยาลัย เป็นต้น ประโยชน์ที่เกิดจากงานวิจัยต้องเป็นองค์กร
ภายนอกสถาบันที่ได้รับประโยชน์ หากเป็นหน่วยงานในสถาบัน เช่น โรงพยาบาล สามารถนับได้หากเป็น
ประโยชน์ต่อผู้รับบริการภายนอกสถาบันหรือประชาชนทั่วไป 
 ประเภทของการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยหรือนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ ที่สามารถนําไปสู่การ
แก้ปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม มีดังน้ี  
 1. การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ เช่น ผลงานวิจัยที่นําไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สาธารณชนในเร่ือง
ต่างๆ ที่ทําให้คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประชาชนดีขึ้น ได้แก่ การใช้ประโยชน์ด้านสาธารณสุข ด้านการ
บริหารจัดการสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตยภาคประชาชน 
ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ด้านวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น   
 2. การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย เช่น ใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยเชิงนโยบายในการนําไปประกอบเป็น
ข้อมูลการประกาศใช้กฎหมาย หรือกําหนดมาตรการ กฎเกณฑ์ต่างๆ โดยองค์กร หรือหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
เป็นต้น 
 3. การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เช่น งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปสู่การพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ 
หรือผลิตภัณฑ์ซึ่งก่อให้เกิดรายได้ หรือนําไปสู่การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต เป็นต้น 

4.  การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นการสร้างคุณค่าทางจิตใจ ยกระดับจิตใจ 
ก่อให้เกิดสุนทรียภาพ สร้างความสุข เช่น งานศิลปะที่นําไปใช้ในโรงพยาบาล ซึ่งได้มีการศึกษาและการประเมิน
ไว้ การนับผลงานต้องมีการนับจากการจัดนิทรรศการ และแม้หากจัดซ้ําก่ีครั้งในเรื่องเดียวกัน ก็ให้นับเป็นหน่ึง
ครั้ง 

 หน่วยงานที่เก่ียวข้องในการรับรองการนํางานวิจัย หรือ นวัตกรรม หรือ งานสร้างสรรค์ มาใช้ประโยชน์ 
หมายถึง หน่วยงานหรือองค์กร หรือชุมชนภายนอกสถาบันอุดมศึกษา ที่มีการนํางานวิจัย หรือ นวัตกรรม หรือ 
งานสร้างสรรค์ ของสถาบันอุดมศึกษาไปใช้ก่อให้เกิดประโยชน์ โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์หรือการรับรอง/การ
ตรวจรับงานโดยหน่วยงานภายนอกสถานศึกษา 
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3) การนับผลงาน : 
 การนับผลงาน งานวิจัย หรือ นวัตกรรม หรือ งานสร้างสรรค์ ที่นําไปใช้ประโยชน์ ให้นับจากวันที่นํา
งานวิจัย หรือ นวัตกรรม หรือ งานสร้างสรรค์ มาใช้และเกิดผลชัดเจนโดยจะดําเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในกรณีที่งานวิจัย หรือ นวัตกรรม หรือ งานสร้างสรรค์ เป็นผลงานเรื่องเดียวกัน มี
การนําไปใช้ประโยชน์มากกว่า 1 ครั้ง ให้นับการใช้ประโยชน์ได้เพียงครั้งเดียวโดยไม่นับซ้ํา ยกเว้นในกรณีที่
มีการใช้ประโยชน์ที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนตามมิติของการใช้ประโยชน์ที่ไม่ซ้ํากัน การใช้ประโยชน์หาก
ใช้ในมิติเดียวกันในต่างกลุ่มเป้าหมายนับได้ชิ้นเดียว นับซ้ําไม่ได้ หากงานวิจัยช้ินเดียวมีการนําไปใช้ต่างมิติ
ตามที่ระบุในวัตถุประสงค์ของการวิจัย จึงสามารถนับซ้ําได้ตามจํานวนมิติของการใช้ประโยชน์  
4) สูตรการคํานวณ : - 

5) ค่าเป้าหมาย :   พิจารณาจากค่า Baseline ของหน่วยงาน  

6) ขอบเขต/วิธีการจัดเก็บข้อมูล :  

หน่วยงานรายงานจํานวนและรายช่ืองานวิจัย หรือนวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ ที่นําไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ของอาจารย์และนักวิจัยประจํา (ไม่นับรวมอาจารย์และนักวิจัยประจําที่ลาศึกษาต่อ) ในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2560 พร้อมช่ือเจ้าของผลงาน ปีที่งานวิจัยหรือนวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ ดําเนินการแล้วเสร็จ ปีที่
นําไปใช้ประโยชน์ ช่ือหน่วยงานที่นําไปใช้ประโยชน์ โดยมีหลักฐานรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานหรือ
องค์กรที่เก่ียวข้อง ทั้งน้ีให้แสดงข้อมูลที่ระบุรายละเอียดการใช้ประโยชน์ที่ชัดเจน ผ่านระบบฯ  
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ตัวชี้วัดที่ 2.5  ร้อยละของจํานวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม/งานสรา้งสรรค์ทีไ่ด้รับรางวัลระดับชาติ และ/หรือ  
ระดับนานาชาติ 

1) หน่วยนบั :  ร้อยละ 

2) นิยาม : 

การได้รับรางวัล ต้องเป็นรางวัลของหน่วยงาน ที่มีพันธกิจในการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยของประเทศ 
เช่น สถาบันวิจัยแห่งชาติ สกว. หรือหน่วยงาน องค์กรวิชาการ/วิชาชีพที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติ/นานาชาติ 
เป็นต้น โดยมีลายลักษณ์อักษรปรากฏ ซึ่งแสดงถึงการเชิดชูเกียรติสร้างช่ือเสียงให้กับบุคลากรและหน่วยงาน 

3) การนับผลงาน  

นับผลงานวิจัย บทความวิชาการ งานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ของอาจารย์และนักวิจัยที่ได้รับรางวัล
ระดับชาติหรือนานาชาติ หากผลงานเดียวกันแต่ได้รับหลายรางวัล ให้นับผลงานที่ได้รับรางวัลสูงสุดเพียง 1 รางวัล 
เท่าน้ัน 
 โดยกําหนดระดับคุณภาพรางวัล ดังน้ี 

ค่าน้ําหนัก ระดับคุณภาพรางวัล
0.50 ผลงานท่ีได้รับรางวัลระดับชาติ
1.00 ผลงานท่ีได้รับรางวัลระดับนานาชาติ

 

4) สูตรการคํานวณ : 
 

ผลรวมถ่วงน้ําหนักของจํานวนงานวิจัย หรือ นวัตกรรม หรือ งานสร้างสรรค์ 
ของอาจารย์และนักวิจัยท่ีได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 X  100 

จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําท้ังหมดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 

5) ค่าเป้าหมาย :  ร้อยละ 20 

6) ขอบเขต/วิธีการจัดเก็บข้อมูล  : 

1. หน่วยงานรายงานจํานวนและรายช่ืองานวิจัย หรือ นวัตกรรม หรือ งานสร้างสรรค์ ของอาจารย์และ
นักวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยนับรวมผลงาน
อาจารย์และนักวิจัยประจําที่ลาศึกษาต่อด้วย ผ่านระบบฯ 

2. หน่วยงานรายงานจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจาํทั้งหมด ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดย
นับรวมอาจารย์และนักวิจัยประจําที่ลาศึกษาต่อ ผ่านระบบฯ  
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ตัวชี้วัดที่ 2.6 สัดส่วนผลงานวิจัย/นวัตกรรม/งานสรา้งสรรค์ทีเ่ป็นความร่วมมือกับหนว่ยงานภายนอก/ 
 ภาคอุตสาหกรรมต่อผลงานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์ทัง้หมด 

1) หน่วยนบั :  สัดส่วน 

2) นิยาม :    

ผลงานวิจัย หรือ นวัตกรรม หรือ งานสร้างสรรค์ ที่ร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม/ ภาคการผลิต/ 
ภาครัฐ หรือภาคบริการ หมายถึง ผลงานวิจัย หรือ นวัตกรรม หรือ งานสร้างสรรค์ ที่แล้วเสร็จในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 ของแต่ละหน่วยงาน และมีความร่วมมือและลงนามในข้อตกลงกับหน่วยงานภายนอก โดยมีโครงการ
ร่วมกับภาคอุตสาหกรรม/ ภาคการผลิต/ ภาครัฐ หรือภาคบริการ 

ความร่วมมือ หมายถึง ความร่วมมือที่มีการลงนามในข้อตกลงกับหน่วยงานภายนอก โดยมีโครงการ
ความร่วมมือทั้งด้านบุคลากร งบประมาณ  เครื่องมือ/อุปกรณ์ และการนําไปใช้ประโยชน์ 

ผลงานวิจัย หรือ นวัตกรรม หรือ งานสร้างสรรค์ ทั้งหมด หมายถึง ผลงานวิจัย หรือ นวัตกรรม หรือ งาน
สร้างสรรค์ ที่แล้วเสร็จทั้งหมด ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของแต่ละหน่วยงาน 

3) การนับผลงาน  

นับจากผลงานวิจัย หรือ นวัตกรรม หรือ งานสร้างสรรค์ ที่แล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และมี
ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม/ ภาคการผลิต/ ภาครัฐ หรือภาคบริการ ในระดับชาติและระดับนานาชาติ  

4) สูตรการคํานวณ : 

 จํานวนผลงานวิจยั หรือ นวัตกรรม หรือ งานสร้างสรรค์ ท่ีแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
และมีความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม/ ภาคการผลิต/ ภาครัฐ หรือภาคบริการ 

ในระดับชาติและระดับนานาชาติ  

 จํานวนผลงานวิจยั หรือ นวัตกรรม หรือ งานสร้างสรรค์ ท้ังหมดท่ีแล้วเสร็จ  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

5) ค่าเป้าหมาย :    0.3 

6) ขอบเขต/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 

1. หน่วยงานรายงานจํานวนและรายช่ือผลงานวิจัย หรือ นวัตกรรม หรือ งานสร้างสรรค์ ที่แล้วเสร็จใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่หน่วยงานมีความร่วมมือและลงนามในข้อตกลงกับหน่วยงานภายนอก 
ผ่านระบบฯ 

2. หน่วยงานรายงานจํานวนและรายช่ือผลงานวิจัย หรือ นวัตกรรม หรือ งานสร้างสรรค์ ที่แล้วเสร็จ
ทั้งหมด ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ผ่านระบบฯ  
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ตัวชี้วัดที่ 2.7 จํานวนผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล  
 (ตามโมเดลประเทศไทย 4.0) และการแก้ปัญหาของประเทศใน 8 ด้าน 

1) หน่วยนับ :  ผลงาน 

2) นิยาม :    

 ผลงานวิจัย หมายถึง ผลงานทางวิชาการที่ได้มีการศึกษาค้นคว้าตามกระบวนการระเบียบวิธีวิจัยที่
เหมาะสมกับสาขาวิชาเพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ใหม่หรือเป็นการต่อยอดองค์ความรู้เดิม 

 สิ่งประดิษฐ์  หมายถึง สิ่งที่คิดค้นหรือคิดทําขึ้น อันเป็นผลให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธีใดขึ้นใหม่ 
หรือการกระทําใดๆ ที่ทําให้ดีขึ้นซึ่งผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธี 
 นวัตกรรม หมายถึง สิ่งใหม่ที่เกิดจากการใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ที่มีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจสังคม 

นโยบายรัฐบาล (ตามโมเดลประเทศไทย 4.0) และการแก้ปัญหาของประเทศใน 8 ด้าน  หมายถึง 
ผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ที่สอดคล้องกับเรื่องต่างๆ ดังน้ี 

1. Democracy  
2. Policy Recommendation  
3. Energy & environment  
4. Health, Wellness & Bio-Med, Medical Technology  
5. Food Agriculture & Bio-Tech 
6. Mechatronics, Intelligent Robots, Systems Engineering Electronic Control 
7. Digital, Internet of Things & Convergence  
8. Creative, Culture, High Value Services  

3) การนับผลงาน :  

 นับจากผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม ที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล (ตามโมเดลประเทศไทย 4.0) 
และการแก้ปัญหาของประเทศใน 8 ด้าน และไม่ใช่วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาที่อาจารย์เป็นที่ปรึกษา ซึ่งเป็นผลงานที่
แล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ทั้งน้ี กรณีอาจารย์จากหน่วยงานหน่ึงแต่ไปทํางานวิจัยให้อีกหน่วยงานหน่ึง 
ให้นับผลงานวิจัยที่หน่วยงานต้นสังกัด 

4) สูตรการคํานวณ : - 

5) ค่าเป้าหมาย :  พิจารณาจากค่า Baseline ของหน่วยงาน 

6) ขอบเขต/วิธีการจัดเก็บข้อมูล :   

 หน่วยงานรายงานจํานวนและรายช่ือผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
(ตามโมเดลประเทศไทย 4.0) และการแก้ปัญหาของประเทศใน 8 ด้าน ที่แล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ผ่าน
ระบบฯ  
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ตัวชี้วัดที่ 2.8 จํานวน Hub ด้านการวิจัยในระดับชาติ (ระดับมหาวิทยาลัย) 

1) หน่วยนับ :  Hub   
2) นิยาม :    
 Hub ด้านการวิจัยในระดับชาติ หมายถึง  เป็นกลุ่มหรือเป็นหน่วยงานที่มุ่งเน้นการพัฒนางานวิจัยใน
ประเด็นการวิจัย (Theme) ที่ได้กําหนดไว้ เพ่ือการเป็นศูนย์กลางทางการวิจัยในประเด็นน้ันๆ อย่างมีคุณภาพสามารถ
แข่งขันได้อย่างย่ังยืนระดับชาติ มีแนวทางในการขับเคลื่อนดังน้ี 

1. มีการกําหนดยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการที่ชัดเจน เป็นระบบ และต่อเน่ือง เพ่ือให้แผนการ
ดําเนินงานด้านต่างๆ ที่กําหนดไว้มีความเชื่อมโยงสอดคล้องกันและส่งผลต่อการพัฒนางานวิจัยได้อย่างมี
ประสิทธิผล มีการกําหนดหน่วยงานและบุคลากรที่รับผิดชอบแผนการดําเนินงาน รวมทั้งช่วงเวลาการปรับปรุง
แผนการดําเนินงานระยะต่อๆ ไป ในกรณีที่มีสถานการณ์ใหม่หรือสถานการณ์ที่แตกต่างจากที่เคยศึกษาไว้ อันจะ
ทําให้แผนการดําเนินงานน้ันมีความสอดคล้องกับสถานการณ์ความเป็นจริงมากย่ิงขึ้น 

2.  มีการเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรการวิจัย ได้แก่ อาจารย์/นักวิจัย ผู้ช่วยนักวิจัย และระบบ
ฐานข้อมูลและสารสนเทศที่ใช้สําหรับการวิจัย  

3. มีการสร้างเสริมวัฒนธรรมการวิจัย เช่น การส่งเสริมให้ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และ
องค์กรต่างๆ ได้มีโอกาสในการร่วมทําวิจัยในการส่วนที่เก่ียวข้องกับในด้านการเป็นศูนย์กลางวิจัย ต้ังแต่ขั้นตอนการ
เริ่มต้นทําวิจัย โดยอาจร่วมแสดงความคิดเห็นต่อข้อเสนอการวิจัย และการร่วมวิจารณ์และเสนอแนะผลการวิจัย 
นอกจากน้ีการเผยแพร่องค์ความรู้งานวิจัยไปสู่วงกว้างทั้งระดับชาติและนานาชาติ 
 

3) การนับผลงาน :  
 นับจากจํานวน Hub ด้านการวิจัยระดับชาติ โดยจะนับได้เมื่อ Hub น้ัน ดําเนินการได้ตามแนวทางการ
ขับเคลื่อนอย่างครบถ้วน และผ่านความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัยภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   

4) สูตรการคํานวณ : - 

5) ค่าเป้าหมาย : 1 Hub ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ระดับมหาวิทยาลัย) 

6) ขอบเขต/วิธีการจัดเก็บข้อมูล :   

กองแผนงานจัดเก็บข้อมูลจากฝ่ายวิจัยดังน้ี 
1. แผนและผลการดําเนินงานของ Hub 
2. รายช่ือและรายละเอียดความเช่ียวชาญของบุคลากรทางการวิจัยของ Hub 
3. จํานวนผลงานวิจัยที่เกิดจากความร่วมมือของบุคลากรภายใน Hub 
4. วิจัยระหว่างบุคลากรภายใน Hub กับหน่วยงานอ่ืนๆ ภายนอกมหาวิทยาลัย 
5. รายช่ือกิจกรรมอ่ืนๆ ทีเก่ียวข้องกับการวิจัย ระหว่าง Hub กับหน่วยงานภายนนอกมหาวิทยาลัย 
6. รายช่ือผลการวิจัยของ Hub ที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ในภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างเครือขา่ยความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกประเทศ  
เป้าประสงค์ : ผลักดันให้เกิดการสร้างความร่วมมือทางวิชาการ การสร้างงานวิจัย และนวัตกรรม ทั้งภายใน

และภายนอกประเทศ ทั้งระดับหน่วยงานและระดับบุคคล 
ผู้รับผิดชอบระดับมหาวิทยาลัย คือ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ โดยมีบทบาทหน้าที่ในการกํากับดูแล 
ติดตาม เพ่ือร่วมขับเคลื่อนให้บรรลุผลตามยุทธศาสตร์และรายงานความก้าวหน้าผลการดําเนินงานในภาพรวมต่อ
มหาวิทยาลัย  
 

ตัวชี้วัดที่ 3.1 จํานวนความร่วมมือทางวิชาการ/วิจัย กับมหาวิทยาลัยชั้นนําในระดับ Top 500 และ/หรือ
องค์กรระหว่างประเทศ  

1) หน่วยนบั :  ข้อตกลงความรว่มมือ 
2) นิยาม :    

ความร่วมมือ หมายถึง มีการจัดทําข้อตกลงความร่วมมือ (Memorandum of Understanding หรือ 
Memorandum of Agreement หรือ Agreement หรือ Letter of Intent) ทางวิชาการและหรือการวิจัยที่
เป็นลายลักษณ์อักษร ระดับมหาวิทยาลัยหรือระดับหน่วยงาน ได้จัดทําร่วมกันกับมหาวิทยาลัยช้ันนําในระดับ 
Top 500 และ/หรือองค์กรระหว่างประเทศ ทั้งที่มีลักษณะเป็นข้อตกลงความร่วมมือทั่วไป (General 
Agreement) หรือความร่วมมือเฉพาะด้าน (Specific Agreement) โดยข้อตกลงนั้นยังไม่หมดอายุสัญญา และ
มีการทํากิจกรรมร่วมกันอย่างน้อย 1 กิจกรรม ในรอบปีการศึกษา  

กิจกรรมความร่วมมือ หมายถึง การแลกเปลี่ยนนักศึกษา/บุคลากร (Exchange of students /Exchange 
of faculty members and researchers /Visiting professor) มีหลักสูตรร่วมกัน (Joint Degree) มีงานวิจัย
ร่วมกัน (Joint Research) การแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการศึกษา (Exchange of academic information and 
publication) หรือกิจกรรมอ่ืนๆ ที่ระบุในข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ/วิจัย ที่ได้มีการดําเนินการ 

มหาวิทยาลัยชั้นนําในระดับ Top 500 หมายถึง มหาวิทยาลัยที่ได้รับการจัดอันดับตาม QS World 
University Rankings รายละเอียดตามภาคผนวก 

องค์กรระหว่างประเทศ หมายถึง องค์การที่สองประเทศขึ้นไปร่วมกันจัดต้ังขึ้นเพ่ือเป็นกลไกอย่างหน่ึง 
ในการดําเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สนับสนุนความร่วมมือและพัฒนากิจกรรมต่างๆ เช่น ด้านวิชาการ ด้าน
วิจัย ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคอุตสาหกรรมของต่างประเทศ และภาคธุรกิจ เครือข่ายวิจัยนานาชาติ  
3) การนับผลงาน :  
 นับจํานวนความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยช้ันนําในระดับ Top 500 และ/หรือองค์กรระหว่างประเทศ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
4) สูตรการคํานวณ : - 
5) ค่าเป้าหมาย :   พิจารณาจากค่า Baseline ของหน่วยงาน 
6) ขอบเขต/วิธีการจัดเก็บข้อมูล :   
 หน่วยงานรายงานจํานวนและรายช่ือข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ/วิจัย  ในระดับมหาวิทยาลัย/
ระดับหน่วยงาน ที่หน่วยงานทํากับมหาวิทยาลัยช้ันนําในระดับ Top 500 และ/หรือองค์กรระหว่างประเทศ  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ผ่านระบบฯ 
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ตัวชี้วัดที่ 3.2 ร้อยละของนักศึกษาแลกเปลีย่นทีส่ง่ออกและรับเข้าต่อนกัศึกษาท้ังหมด 

1) หน่วยนบั :  ร้อยละ 
2) นิยาม :    

นักศึกษาแลกเปลี่ยน หมายถึง  นักศึกษาชาวต่างประเทศที่รับเข้ามาศึกษา และนักศึกษา มธ. ส่งออกไป
ศึกษาในต่างประเทศ ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ตามข้อตกลงความร่วมมือระดับมหาวิทยาลัย และระดับ
คณะ/วิทยาลัย ซึ่งรวมถึงนักศึกษาที่เข้ามาอบรม/ศึกษา /ดูงานท่ี มธ. ทั้งกรณีที่มี/ไม่มีการลงทะเบียนเรียน และ
กรณีที่ได้รับ/ไม่ได้รับรหัสประจําตัวนักศึกษา ซึ่งออกโดยสํานักทะเบียนนักศึกษา ทุกหลักสูตร ทุกระดับการศึกษา 
ในปีการศึกษา 2559 โดยนับทั้งนักศึกษาแลกเปลี่ยน Fulltime และ  Short Program 

นักศึกษาแลกเปลี่ยน Fulltime  หมายถึง นักศึกษาชาวต่างประเทศที่รับเข้ามาศึกษา และนักศึกษา มธ. 
ส่งออกไปศึกษาในต่างประเทศที่ และได้ลงทะเบียนเข้ารับการศึกษาในคณะ/หน่วยจัดการเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลัย ในทุกหลักสูตร ทุกระดับการศึกษา ในปีการศึกษา 2559 โดยพํานักอยู่ต้ังแต่ 3 เดือนขึ้นไป  

นักศึกษาแลกเปลี่ยน Short Program หมายถึง นักศึกษาชาวต่างประเทศที่รับเข้ามาศึกษา และ
นักศึกษา มธ. ส่งออกไปศึกษาในต่างประเทศที่ได้ลงทะเบียนเข้ารับการศึกษาในคณะ/หน่วยจัดการเรียนการสอน
ของมหาวิทยาลัยในทุกหลักสูตร ทุกโครงการ ทุกระดับการศึกษา และที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนแต่ได้รับการตอบ
รับเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการต่างๆ ทั้งจากมหาวิทยาลัยและหน่วยจัดการเรียนการสอน /โครงการ โดยพํานักอยู่
น้อยกว่า 3 เดือน ในปีการศึกษา 2559  เช่น นักศึกษาที่เข้ามาอบรม/ศึกษา ดูงานเช่น ศึกษา ดูงาน ฝึกอบรม 
ฝึกงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางภาษาและวัฒนธรรม หรือ ศึกษาหลักสูตรวิชาเฉพาะต่างๆ  
3) การนับผลงาน : 

นับจํานวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่ส่งออกและรับเข้าทั้งหมดในปีการศึกษา 2559 ทุกหลักสูตร โดย
เปรียบเทียบกับจํานวนนักศึกษาทั้งหมด ในปีการศึกษา 2559 
4) สูตรการคํานวณ : 

 จํานวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนท่ีส่งออกและรับเข้า ในปีการศึกษา 2559   
X 100 

 จํานวนนักศึกษาทั้งหมด ในปีการศึกษา 2559
 

5) ค่าเป้าหมาย :  แบ่งเป็น 2 กรณี คือ  

- กรณีที่ 1 ผลงานในปีก่อนหน้าน้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 4 ให้กําหนดค่าเป้าหมาย = ร้อยละ 4 

- กรณีที่ 2 ผลงานในปีก่อนหน้ามากกว่าร้อยละ 4 ให้พิจารณาจากค่า Baseline ของหน่วยงาน 

6) ขอบเขต/วิธีการจัดเก็บข้อมูล :   
1. หน่วยงานรายงานจํานวนและรายช่ือนักศกึษาแลกเปลี่ยนทัง้หมด ทกุหลักสตูร ในปีการศึกษา 2559 

ผ่านระบบฯ  
2. กองแผนงานเก็บข้อมลูจํานวนนักศึกษาทั้งหมด ในปีการศึกษา 2559 จากสํานักงานทะเบียนนักศึกษา 
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ตัวชี้วัดที่ 3.3 ร้อยละอาจารย์เต็มเวลาชาวต่างชาติต่อจํานวนอาจารย์ประจําทีป่ฏิบัติงานจรงิ 

1) หน่วยนบั :  ร้อยละ 
2) นิยาม :    
 อาจารย์เต็มเวลาชาวต่างชาติ Fulltime หมายถึง อาจารย์ชาวต่างชาติ ที่เป็นอาจารย์ประจํา และ
อาจารย์พิเศษ ที่มีสัญญาการจ้างหรือไม่มีสัญญาการจ้าง โดยรับผิดชอบการเรียนการสอนไม่ตํ่ากว่า 48 ช่ัวโมง 
ในงบประมาณ พ.ศ. 2560 

อาจารย์ชาวต่างชาติ Part-time หมายถึง อาจารย์ชาวต่างชาติที่รับผิดชอบการเรียนการสอนน้อยกว่า 
48 ช่ัวโมง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
3) การนับผลงาน : 

นับจํานวนอาจารย์เต็มเวลาชาวต่างชาติ Fulltime และจํานวนอาจารย์เต็มเวลาชาวต่างชาติ Part-time 
(Part-time 3 คน เทียบเท่า Fulltime 1 คน) ในงบประมาณ พ.ศ. 2560 เปรียบเทียบกับจํานวนอาจารย์ประจํา
ที่ปฏิบัติงานจริง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ทั้งน้ี ไม่นับรวมอาจารย์แลกเปลี่ยน (Visiting professor) ที่ มธ. 
รับเข้าจากต่างประเทศ  
4) สูตรการคํานวณ : 

 จํานวนอาจารย์เต็มเวลาชาวต่างชาติ fulltime ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
X 100 

 จํานวนอาจารย์ประจําท่ีปฏิบัติงานจริง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 

5) ค่าเป้าหมาย : แบ่งเป็น 2 กรณี คือ  

- กรณีที่ 1 ผลงานในปีก่อนหน้าน้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 10 ให้กําหนดค่าเป้าหมาย = ร้อยละ 10 

- กรณีที่ 2 ผลงานในปีก่อนหน้ามากกว่าร้อยละ 10 ให้พิจารณาจากค่า Baseline ของหน่วยงาน 
 

6) ขอบเขต/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
1. หน่วยงานรายงานจํานวนและรายช่ืออาจารย์เต็มเวลาชาวต่างชาติ Fulltime  ในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2560 ผ่านระบบฯ  
2. หน่วยงานรายงานจํานวนอาจารย์ประจําที่ปฏิบัติงานจริง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ผ่านระบบฯ  
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ตัวชี้วัดที่ 3.4 ร้อยละอาจารย์แลกเปลีย่นชาวตา่งชาติต่อจํานวนอาจารย์ประจําทีป่ฏิบัติงานจรงิ 

1) หน่วยนบั :  ร้อยละ 
2) นิยาม :    
 อาจารย์แลกเปลี่ยนชาวต่างชาติ หมายถึง อาจารย์ชาวต่างประเทศ ที่มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงาน
ของ มธ. รับเข้ามาจากมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานประเภทต่างๆในต่างประเทศ ทั้งที่มีข้อตกลงความร่วมมือ
หรือไม่มีข้อตกลงความร่วมมือ เพ่ือดําเนินงานสนับสนุนการเรียนการสอนหรือการวิจัย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560  
3) การนับผลงาน : 
 นับจากจํานวนอาจารย์แลกเปลี่ยนชาวต่างชาติของมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 เปรียบเทียบกับจํานวนอาจารย์ประจําที่ปฏิบัติงานจริง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยนับทั้งอาจารย์
แลกเปลี่ยน Fulltime และ Part-time ทั้งน้ี ไม่นับรวมอาจารย์เต็มเวลาชาวต่างชาติในตัวช้ีวัดที่ 3.3 ร้อยละ
อาจารย์เต็มเวลาชาวต่างชาติต่อจํานวนอาจารย์ประจําที่ปฏิบัติงานจริง 
4) สูตรการคํานวณ : 

 จํานวนอาจารย์แลกเปล่ียนชาวต่างชาติ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
X 100 

 จํานวนอาจารย์ประจําท่ีปฏิบัติงานจริง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 

5) ค่าเป้าหมาย : แบ่งเป็น 2 กรณี คือ  

- กรณีที่ 1 ผลงานในปีก่อนหน้าน้อยกว่าร้อยละ 14 ให้กําหนดค่าเป้าหมาย = ร้อยละ 14 

- กรณีที่ 2 ผลงานในปีก่อนหน้ามากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 14 ให้พิจารณาจากค่า Baseline 
ของหน่วยงาน 

6) ขอบเขต/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
1. หน่วยงานรายงานจํานวนและรายช่ืออาจารย์แลกเปลี่ยนชาวต่างชาติที่รับเข้ามาจากต่างประเทศ  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ผ่านระบบฯ  
2. หน่วยงานรายงานจํานวนอาจารย์ประจําที่ปฏิบัติงานจริง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ผ่านระบบฯ  
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ตัวชี้วัดที่ 3.5 ร้อยละของอาจารย์แลกเปลีย่นทีส่ง่ออกต่ออาจารย์ประจําทีป่ฏิบัติงานจรงิ 

1) หน่วยนบั :  ร้อยละ 
2) นิยาม :    
 อาจารย์แลกเปลี่ยนที่ส่งออก หมายถึง อาจารย์ของหน่วยงาน ที่มหาวิทยาลัยส่งออกไปต่างประเทศเพ่ือ
ปฏิบัติงานสอนหรือวิจัย กับมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานประเภทอ่ืนๆ ในต่างประเทศ ทั้งที่มีข้อตกลงความร่วมมือ
หรือไม่มีข้อตกลงความร่วมมือ ในงบประมาณ พ.ศ. 2560  
3) การนับผลงาน : 
 นับจากจํานวนอาจารย์แลกเปลี่ยนส่งออกไปต่างประเทศของหน่วยงาน ในปีการศึกษา 2560 
เปรียบเทียบกับจํานวนอาจารย์ประจําที่ปฏิบัติงานจริง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยนับทั้งอาจารย์
แลกเปลี่ยน Fulltime และ Part-time   

4) สูตรการคํานวณ : 
 จํานวนอาจารย์แลกเปล่ียนส่งออกของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

X 100 
 จํานวนอาจารย์ประจําท่ีปฏิบัติงานจริง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

 

5) ค่าเป้าหมาย : แบ่งเป็น 2 กรณี คือ  

- กรณีที ่1 ผลงานในปีก่อนหน้าน้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 4 ใหกํ้าหนดค่าเป้าหมาย = รอ้ยละ 4 

- กรณีที ่2 ผลงานในปีก่อนหน้ามากกว่าร้อยละ 4 ให้พิจารณาจากค่า Baseline ของหน่วยงาน 

6) ขอบเขต/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
1. หน่วยงานรายงานจํานวนและรายช่ือ อาจารย์แลกเปลี่ยนสง่ออก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ผ่าน

ระบบฯ 
2. หน่วยงานรายงานจํานวนอาจารย์ประจําที่ปฏิบัติงานจริง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ผ่านระบบฯ 
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ตัวชี้วัดที่ 3.6 จํานวนหลักสตูร ผลงานวิจัย นวัตกรรม ที่เกิดจากความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชัน้นาํ  
 Top 500/องค์กรระหว่างประเทศ /ภาครฐั /ภาคเอกชน /ภาคอุตสาหกรรม /ชุมชน 

1) หน่วยนบั :  หลักสูตร /ผลงาน 
2) นิยาม :  

หลักสูตร ผลงานวิจัย นวัตกรรม ที่เกิดจากความร่วมมือฯ หมายถึง การมีหลักสูตรร่วมกัน (Joint 
Degree) การมีงานวิจัยร่วมกัน (Joint Research) การมีนวัตกรรมร่วมกัน หรือกิจกรรมอ่ืนๆ ที่ระบุในข้อตกลง
ความร่วมมือทางวิชาการ/วิจัย/นวัตกรรม ที่ได้มีการดําเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยช้ันนํา Top 500/องค์กร
ระหว่างประเทศ/ภาครัฐ/ภาคเอกชน/ภาคอุตสาหกรรม/ชุมชน 
3) การนับผลงาน : 

นับจํานวนหลักสูตรที่เปิดสอน ผลงานวิจัย นวัตกรรม ที่เกิดจากความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยช้ันนํา 
Top 500/องค์กรระหว่างประเทศ/ภาครัฐ/ภาคเอกชน/ภาคอุตสาหกรรม/ชุมชน ซึ่งแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 

กําหนดค่าระดับความร่วมมือดังน้ี 
ค่ําน้าํหนัก ระดับความร่วมมือ

0.50 ชุมชน 
0.75 ภาครัฐ/ภาคเอกชน/ภาคอุตสาหกรรม
1.00 มหาวิทยาลัยช้ันนํา Top 500 / องค์กรระหว่างประเทศ 

 

4) สูตรการคํานวณ : - 

5) ค่าเป้าหมาย :   พิจารณาจากค่า Baseline ของหน่วยงาน 

6) ขอบเขต/วิธีการจัดเก็บข้อมูล :   
 หน่วยงานรายงานจํานวนและรายช่ือหลักสูตรที่เปิดสอน ผลงานวิจัย นวัตกรรม ที่เกิดจากความร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยช้ันนํา Top 500 /องค์กรระหว่างประเทศ /ภาครัฐ /ภาคอุตสาหกรรม /ชุมชน ซึ่งแล้วเสร็จใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ผ่านระบบฯ 
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ตัวชี้วัดที่ 3.7 จํานวนบคุลากรของมหาวิทยาลัยทีเ่ข้าไปมีบทบาทในสมาคมวิชาชีพ องค์กรที่กําหนด  
                     นโยบายระดับชาติ และ/หรือ นานาชาติ 

1) หน่วยนบั :  คน 
2) นิยาม :    

บุคลากร หมายถึง บุคลากรของหน่วยงาน ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

บทบาท หมายถึง ได้รับแต่งต้ัง/คัดเลือกหรือได้รับมอบหมายให้เป็นคณะทํางาน/คณะกรรมการ/ที่ปรึกษา  

สมาคมวิชาชีพ หมายถึง องค์กรวิชาชีพที่มีกฎหมายรับรอง  

องค์กรที่กําหนดนโยบายระดับชาติ และ/หรือ นานาชาติ  หมายถึง คณะกรรมการหรือกรรมการ
หน่วยงานที่แต่งต้ังโดยรัฐมนตรีขึ้นไป 

3) การนับผลงาน : 
นับจํานวนบุคลากรของหน่วยงาน ที่เข้าไปมีบทบาทในสมาคมวิชาชีพ องค์กรที่กําหนดนโยบายระดับชาติ 

และ/หรือ นานาชาติ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
4) สูตรการคํานวณ : - 
5) ค่าเป้าหมาย :   พิจารณาจากค่า Baseline ของหน่วยงาน 
6) ขอบเขต/วิธีการจัดเก็บข้อมูล :  

หน่วยงานรายงานจํานวนและรายช่ือบุคลากรของหน่วยงาน ที่เข้าไปมีบทบาทในสมาคมวิชาชีพ องค์กรที่กําหนด
นโยบายระดับชาติ และ/หรือ นานาชาติ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ผ่านระบบฯ  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 มุ่งเนน้คณุภาพการใหบ้ริการวิชาการและบริการสุขภาพที่ได้มาตรฐานสากล         
เป้าประสงค์ : 1. เพ่ือให้บริการวิชาการที่หลากหลายด้วยคุณภาพแก่ชุมชนและสังคม 
                  2. เพ่ือให้บริการที่เป็นเลิศด้านการรักษาพยาบาล การฟ้ืนฟู ป้องกัน และการสร้างเสริมสุขภาพ

แก่ประชาชน ด้วยคุณภาพตามมาตรฐานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) 
ผู้รับผิดชอบระดับมหาวิทยาลัย คือ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย ผู้อํานวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 
โดยมีบทบาทหน้าที่ในการกํากับดูแล ติดตาม เพ่ือร่วมขับเคลื่อนให้บรรลุผลตามยุทธศาสตร์และรายงาน
ความก้าวหน้าผลการดําเนินงานในภาพรวมต่อมหาวิทยาลัย  
 

ตัวชี้วัดที่ 4.1 จํานวนโครงการที่มหาวิทยาลัยเขา้ไปให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ ในประเทศ/ต่างประเทศ 

1) หน่วยนบั :  โครงการ/ชุมชน 
2) นิยาม :    

การให้บริการวิชาการ หมายถึง การเป็นที่พ่ึงของชุมชนหรือสังคม เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการหรือ 

ทําหน้าที่ใดที่มีผลต่อการพัฒนาชุมชนในด้านวิชาการหรือการพัฒนาความรู้ ตลอดจนความเข็มแข็ง

ประเทศชาติและนานาชาติ ทั้งการบริการท่ีมีค่าตอบแทนและบริการวิชาการให้เปล่า โดยมีการนําความรู้ 
และประสบการณ์มาใช้พัฒนาหรือบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนและการวิจัย โดยโครงการที่จัดขึ้นเพ่ีอ

พัฒนาชุมชนหรือองค์กรภายนอก เมื่อดําเนินการแล้วมีผลก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแก่ชุมชน

หรือองค์กรภายนอกในด้านต่างๆ หรือทําให้ชุมชนหรือองค์กรภายนอกสามารถพ่ึงพาตนเองได้ ตามศักยภาพ

ของตนเอง ได้แก่ โครงการอบรมสัมมนา โครงการให้บริการวิชาการและ/หรือวิชาชีพ โครงการบริการสุขภาพ 

และให้หมายความรวมถึงโครงการที่มีวัตถุประสงค์หลักในทํานองเดียวกันดังกล่าวแต่เรียกช่ืออย่างอ่ืนด้วย 
3) การนับผลงาน : แบ่งเป็น 2 กรณี คือ 

- กรณีที่ 1 นับโครงการที่มหาวิทยาลัยเข้าไปให้ความช่วยเหลือทางวิชาการในประเทศและ
ต่างประเทศ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ทั้งนี้ หากเป็นโครงการเดียวกันแต่มีการจัดหลายครั้ง ให้นับเพียง 1 
โครงการ โดยไม่นับซ้ํา 

- กรณีที่ 2 นับชุมชนท่ีมหาวิทยาลัยเข้าไปให้ความช่วยเหลือทางวิชาการในประเทศและ
ต่างประเทศ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ทั้งน้ี หากเป็นโครงการเดียวกันแต่มีการจัดหลายชุมชน ให้นับชุมชนได้ 

4) สูตรการคํานวณ : - 

5) ค่าเป้าหมาย :   พิจารณาจากค่า Baseline ของหน่วยงาน 

6) ขอบเขต/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
หน่วยงานรายงานจํานวนและรายช่ือของโครงการ/ชุมชนที่หน่วยงานเข้าไปให้ความช่วยเหลือทาง

วิชาการ ในประเทศและต่างประเทศ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ผ่านระบบฯ  
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ตัวชี้วัดที่ 4.2 จํานวนโครงการ/ชิน้งานที่มหาวิทยาลัยใหบ้ริการตรวจวิเคราะห์/ทดสอบ 

1) หน่วยนบั :  โครงการ/ช้ินงาน 
2) นิยาม :    

 โครงการ/ชิ้นงาน หมายถึง โครงการ/ช้ินงาน ที่ให้บริการตรวจวิเคราะห์/ทดสอบ แก่หน่วยงาน/องค์กร
ภาครัฐหรือภาคเอกชน ชุมชน หรือบุคคล/นักวิจัย ที่หน่วยงานให้บริการตรวจวิเคราะห์/ทดสอบ 
  การให้บริการตรวจวิเคราะห์/ทดสอบ หมายถึง การให้บริการตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจ (Specimens) หรือ
ทดสอบชีววัตถุ/ทางวิศวกรรม/ทางวิทยาศาสตร์ หรือการเลี้ยงสัตว์ทดลอง 
3) การนับผลงาน : 
  นับโครงการ/ช้ินงานที่ให้บริการตรวจวิเคราะห์/ทดสอบ ที่หน่วยงานให้บริการตรวจวิเคราะห์/ทดสอบ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
4) สูตรการคํานวณ : - 
5) ค่าเป้าหมาย :   พิจารณาจากค่า Baseline ของหน่วยงาน 
6) ขอบเขต/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 

หน่วยงานรายงานจํานวนและรายช่ือของโครงการ/ช้ินงาน ที่ให้บริการตรวจวิเคราะห์/ทดสอบ ที่หน่วยงาน
ให้บริการตรวจวิเคราะห์/ทดสอบ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ผ่านระบบฯ  

ทั้งน้ี หน่วยงานที่มีบริการตรวจวิเคราะห์/ทดสอบ ต้องจัดทําแบบสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการตาม
ตัวช้ีวัดที่ 4.3 ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการ/ตรวจวิเคราะห์/ทดสอบจากมหาวิทยาลัย ด้วย 
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ตัวชี้วัดที่ 4.3 ความพงึพอใจของผู้รบับริการวิชาการ /ตรวจวิเคราะห์/ทดสอบจากมหาวิทยาลยั 

1) หน่วยนบั :  ร้อยละ 
2) นิยาม :    
 บริการ หมายถึง การให้บริการตามพันธกิจของหน่วยงาน 
 บริการวิชาการ หมายถึง การฝึกอบรม การจัดสัมมนา/ประชุมทางวิชาการ  
 บริการตรวจวิเคราะห์/ทดสอบ หมายถึง การให้บริการตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจ (Specimens) หรือ
ทดสอบชีววัตถุ/ทางวิศวกรรม/ทางวิทยาศาสตร์ หรือการเลี้ยงสัตว์ทดลอง (เฉพาะหน่วยงานที่มีผลงานในตัวช้ีวัดที่ 
4.2 จํานวนโครงการ/ช้ินงาน ที่มหาวิทยาลัยให้บริการตรวจวิเคราะห์/ทดสอบ)  

3) การนับผลงาน :  

นับจากผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินของผู้รับบริการเทียบกับผู้รับบริการทีต่อบแบบสอบถาม
ทั้งหมดในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
4) สูตรการคํานวณ : 
 

 

     

5) ค่าเป้าหมาย :  ร้อยละ 85  
 

6) ขอบเขต/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
1. เคร่ืองมือในการเก็บข้อมูล คือ แบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อบริการใน 4 ประเด็น คือ  

1) ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 2) ด้านผู้ให้บริการ/เจ้าหน้าที่ 3) ด้านการอํานวยความ
สะดวก และ 4) ด้านคุณภาพการให้บริการ ซึ่งเป็นแบบประมาณค่า 5 ระดับ โดยแปลงคําตอบเป็น
คะแนน ดังน้ี 

     ระดับความพึงพอใจ                    คะแนน 
     พอใจน้อยที่สุด                            1 
   พอใจน้อย                            2  
   พอใจปานกลาง                            3 
   พอใจมาก                            4  
   พอใจมากที่สุด                            5 

2. หน่วยงานจัดเก็บแบบสอบถามและส่งแบบสอบถามให้กองแผนงานทําการวิเคราะห์และ
ประมวลผลข้อมูล 

 
 

1. ค่าเฉล่ียของคะแนนความพึงพอใจ   =  ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินของผู้รับบริการ
   จํานวนผู้รับบริการที่ตอบแบบสอบถามทัง้หมด

2. คะแนนความพึงพอใจ 
= 

ค่าเฉล่ียของคะแนนความพึงพอใจ 
X 100 

 5  



คู่มือข้อตกลงการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์ มธ. ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  37   

งานยทุธศาสตร์ สารสนเทศและการประเมินผล        ณ 28 มี.ค. 60 
กองแผนงาน    ฝ่ายวางแผนและบริหารศูนยรั์งสิต 

ตัวชี้วัดที่ 4.4  ความพงึพอใจของผู้รบับริการรักษาพยาบาลและบริการสขุภาพ 

1) หน่วยนบั :  ร้อยละ 
2) นิยาม :    
 ความพึงพอใจของผู้รับบริการรักษาพยาบาลและบริการสุขภาพ หมายถึง ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการรักษาพยาบาลและบริการสุขภาพของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
และหน่วยงานกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะสหเวช
ศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติ 
จุฬาภรณ์   

3) การนับผลงาน : 
นับจากผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินของผู้รับบริการเทียบกับผู้รับบริการทีต่อบแบบสอบถาม

ทั้งหมดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
4) สูตรการคํานวณ :  

 

 

    

5) ค่าเป้าหมาย :  ร้อยละ 85  

6) ขอบเขต/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
1. เครื่องมือในการเก็บข้อมูล คือ แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการใน 4 ประเด็น คือ  

1) ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 2) ด้านผู้ให้บริการ/เจ้าหน้าที่ 3) ด้านการอํานวยความ
สะดวก และ 4) ด้านคุณภาพการให้บริการ ซึ่งเป็นแบบประมาณค่า 5 ระดับ โดยแปลงคําตอบเป็น
คะแนน ดังน้ี 

     ระดับความพึงพอใจ                    คะแนน 
     พอใจน้อยที่สุด                            1 
   พอใจน้อย                            2  
   พอใจปานกลาง                            3 
   พอใจมาก                            4  
   พอใจมากที่สุด                            5 

2. หน่วยงานจัดเก็บแบบสอบถามและประมวลผลข้อมลู โดยส่งผลสํารวจพร้อมไฟลข์้อมลู (Data File) 
ที่จัดเก็บให้กองแผนงาน   

 
  

1. ค่าเฉลี่ยของคะแนนความพึงพอใจ   =  ผลรวมของค่าคะแนนท่ีได้จากการประเมินของผู้รับบริการ
   จํานวนผู้รับบริการท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด

2. คะแนนความพึงพอใจ 
= 

ค่าเฉลี่ยของคะแนนความพึงพอใจ 
X 100 

 5  
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ตัวชี้วัดที่ 4.5 ได้รับรางวัลคณุภาพแห่งชาติ TQA (โรงพยาบาลธรรมศาสตรเ์ฉลิมพระเกียรติ)  
1) หน่วยนบั :  รางวัล 

2) นิยาม :  

การได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award – TQA) ตามเกณฑ์ของสํานักงาน
รางวัลคุณภาพแห่งชาติ 
3) การนับผลงาน : 

นับจากได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ TQA ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
4) สูตรการคํานวณ : - 
5) ค่าเป้าหมาย : ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ TQA ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

6) ขอบเขต/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ ส่งหลักฐานการได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ TQA ในปีงบประมาณ พ.ศ. 

2564 ให้กองแผนงาน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 มุ่งสู่ความม่ันคง และย่ังยืน ด้วยการบริหารจัดการที่ทนัสมัย  

เป้าประสงค ์: พัฒนาระบบงานและศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างย่ังยืน 

ผู้รับผิดชอบระดับมหาวิทยาลัย คือ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและ
บริหารศูนย์รังสิต  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารท่าพระจันทร์และย่ังยืน  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ศูนย์ลําปาง โดยมี
บทบาทหน้าที่ในการกํากับดูแล ติดตาม เพ่ือร่วมขับเคล่ือนให้บรรลุผลตามยุทธศาสตร์และรายงานความก้าวหน้า
ผลการดําเนินงานในภาพรวมต่อมหาวิทยาลัย 
 

ตัวชี้วัดที่ 5.1 ร้อยละของความสาํเรจ็ในการจัดทาํแผนบรหิารทรัพยากรมนุษย์ (ระดับหน่วยงาน) 

1) หน่วยนบั :  ร้อยละ 
2) นิยาม :    
 แผนบริหารทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง แผนอัตรากําลัง และแผนพัฒนาบุคลากร (ความก้าวหน้า
ทางอาชีพและเตรียมความพร้อมเป็นผู้บริหารในอนาคต) ของทุกหน่วยงาน ตามที่ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์
กําหนด 

 แผนอัตรากําลัง หมายถึง แผนความต้องการกําลังคนเพ่ือการขยายงานใหม่ และทดแทนอัตรา
ที่เกษียณ 

 แผนพัฒนาบุคลากร (ความก้าวหน้าทางอาชีพและเตรียมความพร้อมเป็นผู้บริหารในอนาคต) 
หมายถึง โครงการพัฒนาบุคลากร เพ่ือการปฏิบัติงานทั่วไปและตามสาขาวิชาชีพ รวมถึงการพัฒนาเพ่ือการเป็น
ผู้บริหารในอนาคต 

3) การนับผลงาน :  
นับความสําเร็จในการจัดทําแผนอัตรากําลัง และแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 

2560 ของหน่วยงาน โดยใช้ผลประเมินของฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

1) สูตรการคํานวณ : - 

2) ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 100 

3) ขอบเขต/วิธีการจัดเก็บข้อมูล :    

 กองแผนงานจดัเก็บผลประเมนิความสําเรจ็ในการจัดทําแผนบริหารทรัพยากรมนุษย์ของหน่วยงาน
จากฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

 
ทั้งน้ี รายละเอียดในการจัดทําแผนบริหารทรัพยากรมนุษย์ (แผนอัตรากําลัง แผนพัฒนาบุคลากร) 

ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์จะเป็นผู้ช้ีแจงให้หน่วยงานทราบต่อไป 
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ตัวชี้วัดที่ 5.2 ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รบัการเพิ่มพนูความรู้/ทักษะ/ประสบการณ์ ทัง้ในและต่างประเทศ 
(ระดับหนว่ยงาน) 

1) หน่วยนบั :  ร้อยละ 

2) นิยาม :    
อาจารย์ หมายถึง บุคลากรสายวิชาการ/อาจารย์ประจําที่เป็นข้าราชการหรือพนักงานของมหาวิทยาลัย 

รวมท้ังอาจารย์ที่มีสัญญาจ้างกับหน่วยงานที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ)  
การเพิ่มพูนความรู้/ทักษะ/ประสบการณ์ หมายถึง การที่อาจารย์ได้รับการเพ่ิมพูนความรู้ 

ประสบการณ์และการพัฒนาในรูปแบบต่างๆ ที่มีเน้ือหาที่ตรงกับตําแหน่งงาน เก่ียวข้องกับงาน ทั้งในและ
ต่างประเทศ เช่น ศึกษาบางวิชา /ประชุมวิชาการ/อบรม/ศึกษาดูงาน/นําเสนอผลงานวิชาการและงานวิจัย และ
ได้มีการนํามาความรู้มากลับมาขยายผลและพัฒนาการเรียนการสอน 
3) การนับผลงาน : 

นับจากจํานวนอาจารย์ที่ได้รับการเพ่ิมพูนความรู้/ทักษะ/ประสบการณ์ ต้ังแต่ 30 ช่ัวโมงขึ้นไป 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   
4) สูตรการคํานวณ : 

 

จํานวนอาจารยท์ี่ได้รับการการเพิ่มพูนความรู/้ทักษะ/ประสบการณ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 X 100 

จํานวนอาจารยป์ระจําที่ปฏิบัตงิานจรงิ ในปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

5) ค่าเป้าหมาย :   ร้อยละ 100 

6) ขอบเขต/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
1. หน่วยงานรายงานจํานวนและรายช่ืออาจารย์ที่ได้รับการเพ่ิมพูนความรู้/ทักษะ/ประสบการณ์ ต้ังแต่ 

30 ช่ัวโมงขึ้นไป ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ผ่านระบบฯ  
2. หน่วยงานรายงานจํานวนอาจารย์ประจําที่ปฏิบัติงานจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ผ่านระบบฯ  
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ตัวชี้วัดที่ 5.3 ร้อยละของบุคลากรสายสนบัสนนุที่ได้รบัการเพิ่มพูนความรู้/ทักษะ/ประสบการณท์ั้งในและ
ต่างประเทศ (ระดับหนว่ยงาน) 

1) หน่วยนบั :  ร้อยละ 
2) นิยาม :    

บุคลากรสายสนับสนุน หมายถึง บุคลากรสายสนับสนุน และลูกจ้างทุกประเภทที่สังกัดหน่วยงาน 
ที่ปฏิบัติงานจริง และมีระยะเวลาปฏิบัติงานในรอบปีงบประมาณ ไม่ตํ่ากว่า 9 เดือน (ไม่นับรวมผู้ที่ลาศึกษาต่อ) 

การเพิ่มพูนความรู้/ทักษะ/ประสบการณ์ หมายถึง การท่ีบุคลากรสายสนับสนุนได้รับการเพิ่มพูน
ความรู้ ประสบการณ์ และการพัฒนาในรูปแบบต่างๆ ที่มีเน้ือหาที่ตรงกับตําแหน่งงาน ที่เก่ียวข้องกับงาน ทั้งใน
และต่างประเทศ ซึ่งจะช่วยให้บุคลากรสายสนับสนุนสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพที่
สูงขึ้น 
3) การนับผลงาน : 

นับจากจํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการเพ่ิมพูนความรู้/ทักษะ/ประสบการณ์ ต้ังแต่ 24 ช่ัวโมง
ขึ้นไป ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   
4) สูตรการคํานวณ : 

 

จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนท่ีได้รับการการเพ่ิมพูนความรู้/ทักษะ/ประสบการณ์  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   X 100 

จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนท้ังหมดของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   
 

5) ค่าเป้าหมาย :    ร้อยละ 100 
6) ขอบเขต/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 

1. หน่วยงานรายงานจํานวนและรายช่ือบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการเพ่ิมพูนความรู้/ทักษะ/
ประสบการณ์ ต้ังแต่ 24 ช่ัวโมงขึ้นไป ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ผ่านระบบฯ 

2. หน่วยงานรายงานจํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานจริง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ผ่าน
ระบบฯ 
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ตัวชี้วัดที่ 5.4 ความพงึพอใจต่อการดําเนนิงานของมหาวิทยาลยัของผู้มีส่วนได้สว่นเสยี ภายในและ
ภายนอก (นักศึกษา บคุลากร ศิษย์เก่า ประชาชน) (ระดับมหาวิทยลัย : กองแผนงาน) 

1) หน่วยนบั :  ร้อยละ 
2) นิยาม :    
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ได้แก่ นักศึกษา และ บุคลากร 
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ได้แก่ ศิษย์เก่า และ ประชาชน  

3) การนับผลงาน :  
นับจากผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินของผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย เทียบกับผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย

ทั้งหมดที่ตอบแบบสอบถาม  

4) สูตรการคํานวณ :  
 

 

    

5) ค่าเป้าหมาย :  ร้อยละ 85  
 

6) ขอบเขต/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
1. เครื่องมือในการเก็บข้อมูลคือ แบบสอบถาม ซึ่งเป็นแบบประมาณค่า 5 ระดับ โดยแปลงคําตอบเป็น

คะแนน ดังน้ี 

   ระดับความพึงพอใจ                     คะแนน 

   พอใจน้อยที่สุด                            1 
   พอใจน้อย                            2  
   พอใจปานกลาง                            3 
   พอใจมาก                            4  
   พอใจมากที่สุด                            5 

2. กองแผนงานจัดทําแบบสอบถาม เก็บข้อมูล วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล  
 
 
 
 
 
 

1. ค่าเฉลี่ยของคะแนนความพึงพอใจ   =  ผลรวมของค่าคะแนนท่ีได้จากการประเมินของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
   จํานวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด

2. คะแนนความพึงพอใจ 
= 

ค่าเฉลี่ยของคะแนนความพึงพอใจ 
X 100 

 5  
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ตัวชี้วัดที่ 5.5 ความพงึพอใจของผู้รบับริการเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย  
 (สาํนักงานศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : สทส.) 

1) หน่วยนบั :  ร้อยละ 
2) นิยาม :    
 บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ การให้บริการบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ห้องบริการคอมพิวเตอร์ 
ระบบสารสนเทศ เครือข่ายและสัญญาณอินเทอร์เน็ต และบริการอ่ืนๆ ที่ สทส. ให้บริการ 
3) การนับผลงาน :  

นับจากผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินของผู้รับบริการ เทียบกับผู้รับบริการทั้งหมดที่ตอบ
แบบสอบถาม ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
4) สูตรการคํานวณ :  

 

 

    

5) ค่าเป้าหมาย :  ร้อยละ 85  
 

6) ขอบเขต/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
1. เครื่องมือในการเก็บข้อมูลคือ แบบสอบถามท่ีครอบคลุมอย่างน้อย 3 ประเด็น คือ ขั้นตอนการบริการ 

เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ ซึ่งเป็นแบบประมาณค่า 5 ระดับ โดยแปลง
คําตอบเป็นคะแนน ดังน้ี 

   ระดับความพึงพอใจ                     คะแนน 
   พอใจน้อยที่สุด                            1 
   พอใจน้อย                            2  
   พอใจปานกลาง                            3 
   พอใจมาก                            4  
   พอใจมากที่สุด                            5 

2. สทส. จัดทําแบบสอบถาม จัดเก็บข้อมูล วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล ส่งข้อมูลผ่านระบบฯ  
 
 
 
 
 
  

1. ค่าเฉลี่ยของคะแนนความพึงพอใจ   =  ผลรวมของค่าคะแนนท่ีได้จากการประเมินของผู้รับบริการ
  จํานวนผู้รับบริการท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 

2. คะแนนความพึงพอใจ 
= 

ค่าเฉลี่ยของคะแนนความพึงพอใจ 
X 100 

 5  
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ตัวชี้วัดที่ 5.6 ระดับความสาํเร็จของการเปน็มหาวิทยาลัยสเีขียว หรือ Green University (ระดับหน่วยงาน) 
1) หน่วยนบั :  กิจกรรม 
2) นิยาม :    

1. มหาวิทยาลัยสีเขียว หมายถึง มหาวิทยาลัยที่มีการบูรณาการ ในด้านการอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากร 
และสิ่งแวดล้อม ให้เป็นส่วนหน่ึงในชีวิตประจําวันของบุคลากรและนักศึกษา พร้อมทั้งให้ความสําคัญกับความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน เพ่ือให้เกิดการทํางานและการศึกษาในบรรยากาศที่
ส่งเสริมให้เกิดความผาสุกกับทุกคน อันก่อให้เกิดผลดีต่อบุคคลสิ่งแวดล้อม และชุมชน อย่างย่ังยืน  

2. ระดับความสําเร็จของการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว หรือ Green University พิจารณาจากความสําเร็จ
ของการดําเนินการของหน่วยงานต่างๆ ตามแนวทางท่ีเป็นการบูรณาการระหว่าง 2.1) เกณฑ์การจัดอันดับ
มหาวิทยาลัยสีเขียว ของมหาวิทยาลัยอินโดนีเซีย หรือ UI Green Metric World University Ranking  2.2) เกณฑ์
สํานักงานสีเขียว ของกรมควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และ 2.3) ดัชนีการใช้พลังงานไฟฟ้าสําหรับสถานศึกษา ของ
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน  

2.1 เกณฑ์การจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว ของมหาวิทยาลัยอินโดนีเซีย เป็นการรวบรวมข้อมูลเพ่ือ 
วัดความสําเร็จในการดําเนินการในด้านต่างๆ จํานวน 6 ด้าน โดยมุ่งหวังให้เกิดการเรียนรู้เพ่ือการพัฒนาและ
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในหน่วยงานและมหาวิทยาลัย เพ่ือให้มีความเขียวสะอาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ได้แก่  
 2.1.1 การพัฒนาด้านกายภาพ โดยเน้นที่การเพ่ิมพ้ืนที่เขียว การจัดการแหล่งนํ้า  
 2.1.2 การประหยัดพลังงาน และการดําเนินกิจกรรมทีม่ีส่วนในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  
 2.1.3 การจัดการของเสียทุกประเภทอย่างเป็นระบบ  
 2.1.4 การลดการใช้นํ้า และการนํานํ้าที่ใช้แลว้กลับมาใช้ใหม ่ 
 2.1.5 การสัญจรภายในมหาวิทยาลัย โดยเลือกการเดินทางที่มีการปล่อยคาร์บอนน้อยที่สุด  
 2.1.6 การรณรงค์ให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม เพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน  
          2.2 เกณฑ์สํานักงานสีเขียว เป็นการส่งเสริมการปรับเปล่ียนพฤติกรรมในสํานักงาน เพ่ือลดการใช้พลังงาน 
และดําเนินกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมีองค์ประกอบของเกณฑ์ที่ให้ความสําคัญกับการจัดการสิ่งแวดล้อม
ใน 7 ด้าน ได้แก่  
 2.2.1 มีการกําหนดนโยบายและวางแผนการจัดการสิ่งแวดล้อม 
 2.2.2 มีการดําเนินการสํานักงานสีเขียว ประกอบด้วย การสื่อสารและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม 
โดยจัดมีการประชาสัมพันธ์ หรือเข้าร่วมกิจกรรมท่ีเก่ียวข้อง มีการเก็บข้อมูลปริมาณก๊าซเรือนกระจกจาก
กิจกรรมของสํานักงาน รวมทั้งมีการรณรงค์ให้ใช้รถร่วมกัน หรือใช้ระบบขนส่งสาธารณะอย่างต่อเน่ือง  
 2.2.3 มีการกําหนดมาตรการประหยัดการใช้พลังงานและทรัพยากร รวมทั้งมีการรณรงค์ให้
บุคลากรดําเนินการตามมาตรการอย่างเคร่งครัด 
 2.2.4 มีการจัดการขยะ ของเสีย และนํ้าเสีย จากสํานักงาน  
 2.2.5 มีการจัดการสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกสํานักงาน ได้แก่ การจัดการคุณภาพอากาศ 
แสง เสียง ภายในและภายนอกให้เหมาะสม มีการกําหนดพ้ืนที่ใช้งานต่างๆ และมีป้ายบอกอย่างชัดเจน รวมทั้ง  
การดําเนินการดูแลและบํารุง รักษา พ้ืนที่สีเขียว และดําเนินการควบคุมพาหะนําเช้ือโรคต่างๆ ในสํานักงาน 
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 2.2.6 มีการจัดซื้อและจัดจ้างสีเขียว โดยเลือกซื้อสินค้า วัสดุอุปกรณ์สํานักงาน ที่มีสัญลักษณ์เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมท้ังมีการบันทึกข้อมูลปริมาณและประเภทของวัสดุอุปกรณ์ที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม 
 2.2.7 มีการปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง โดยมีการกําหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม ที่
สอดคล้องกับปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น โดยกําหนดเป้าหมายที่สามารถวัดได้ และมีการดําเนินกิจกรรมที่
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายเหล่าน้ัน  
         2.3 ดัชนีการใช้พลังงานไฟฟ้า  กําหนดโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จะเป็นดัชนีในการ
บ่งช้ีปริมาณการใช้ไฟฟ้าของแต่ละหน่วยงานต่อพ้ืนที่ใช้สอยของอาคารในระยะเวลาที่กําหนด โดยมีการกําหนดเกณฑ์
ขั้นตํ่าและขั้นสูง  
 โดยมีการดําเนนิการ 9 กิจกรรม ได้แก่ 
 กิจกรรมที่ 1 การอบรมสัมมนาการดําเนินการเก็บข้อมูลตามตัวบ่งช้ี  
  เป็นกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้กับทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพ่ือให้เกิดความ
เข้าใจท่ีตรงกันในการดําเนินการตามตัวบ่งช้ี และสามารถเก็บข้อมูลและประมวลข้อมูลเบ้ืองต้นได้ เป็นผลให้เกิด
ความสําเร็จในการดําเนินการเพ่ือส่งเสริมกิจกรรมมหาวิทยาลัยสีเขียวของมหาวิทยาลัย 
 กิจกรรมที่ 2 การลดการใช้พลังงานไฟฟ้า 
 เป็นการรณรงค์และดําเนินการเพื่อการใช้กระแสไฟฟ้าอย่างเป็นรูปธรรม โดยผลที่ดําเนินการได้ของแต่
ละหน่วยงาน จะถูกนําเปรียบเทียบกับปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้าและดัชนีการใช้ไฟฟ้าในระยะเวลาที่ผ่านมา เพ่ือใช้
ในการประเมินความสามารถในการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าของหน่วยงานอย่างชัดเจน  
 กิจกรรมที่ 3 การลดการใช้นํ้าประปา 
 เป็นการรณรงค์และดําเนินการเพ่ือลดปริมาณการใช้นํ้าประปา และเพ่ิมปริมาณการใช้นํ้ารีไซเคิล อย่าง
เป็นรูปธรรม โดยผลที่ดําเนินการได้ของแต่ละหน่วยงาน จะถูกนําเปรียบเทียบกับปริมาณการใช้นํ้าประปา นํ้า 
รีไซเคิล และน้ําจากคูคลอง โดยจะนํามาเปรียบเทียบกับปริมาณการใช้นํ้าประเภทเดียวกันในระยะเวลาที่ผ่านมา เพ่ือ
นํามาใช้ในการประเมนิความสามารถในการลดการใช้นํ้าประปา และเพ่ิมการใช้นํ้ารีไซเคลิของหน่วยงานอย่างเป็นชัดเจน  
 กิจกรรมที่ 4 การลดปริมาณการใช้กระดาษ 
 เป็นการรณรงค์และดําเนินการเพ่ือลดปริมาณการใช้กระดาษ โดยการนํากระดาษกลับมาใช้ใหม่ 
นอกจากสนองนโยบายลดการใช้กระดาษแล้ว ยังเป็นการใช้กระดาษอย่างคุ้มค่าจากการนํากระดาษมาใช้ทั้งสองด้าน 
หรือใช้กระดาษเท่าที่จําเป็น ปริมาณกระดาษที่ถูกใช้ไป จะถูกนํามาเปรียบเทียบกับปริมาณการใช้กระดาษใน
ระยะเวลาที่ผ่านมา เพ่ือนํามาใช้ในการประเมินความสามารถในการลดการใช้กระดาษของหน่วยงาน 
 กิจกรรมที่ 5 การปรับสภาพแวดล้อมในการทํางาน 
 เป็นการรณรงค์และดําเนินการเพ่ือปรับสภาพแวดล้อมภายในสํานักงานหรือหน่วยงาน ได้แก่ การ
ปรับปรุงคุณภาพอากาศ แสง เสียง ภายในหน่วยงานให้เหมาะสม มีการจัดการขยะ ของเสีย และน้ําเสีย จาก
สํานักงาน รวมทั้งมีการควบคุมพาหะนําเช้ือโรคต่างๆ ในสํานักงาน นอกจากน้ียังรวมถึงการดําเนินการดูแล บํารุง 
รักษา ต้นไม้ และพ้ืนที่สีเขียว ที่หน่วยงานดูแล เพ่ือนํามาใช้ในการประเมินความสามารถในการปรับปรุง
สภาพแวดล้อมในการทํางานของหน่วยงาน ระหว่างก่อนและหลังการปรับปรุง 
 กิจกรรมที่ 6 การบริหารจัดการเพ่ือลดขยะของหน่วยงาน 
 เป็นการรณรงค์และดําเนินการใน 4 ส่วน เพ่ือมุ่งสู่การเป็นสังคมที่มีขยะเป็นศูนย์ หรือ Zero Waste 
Society ได้แก่ ก) การเพ่ิมการคัดแยกขยะรีไซเคิลและลดปริมาณขยะมูลฝอยของหน่วยงาน สําหรับทุกหน่วยงาน 
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และ ข) การลดปริมาณการสะสมของขยะอันตรายจําพวกสารเคมี สําหรับหน่วยงานท่ีมีห้องปฏิบัติการท่ีใช้สารเคมี 
และ ค) การลดปริมาณการสะสมของขยะติดเช้ือ สําหรับหน่วยงานท่ีมีขยะติดเช้ือ ง) ลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติก 
หรืองดรับถุงพลาสติกจากร้านค้า เพ่ือนําข้อมูลที่ได้มาใช้ในการประเมินความสามารถในการปรับปรุงและพัฒนา
ระบบการจัดการขยะทั้ง 4 รายการ 
 กิจกรรมที่ 7 การเพ่ิมจํานวนต้นไม้และพ้ืนทีส่เีขียว 
 เป็นการรณรงค์และดําเนินการเพื่อปรับภูมิทัศน์ โดยการปลูกต้นไม้ และพัฒนาพ้ืนที่สีเขียวและพ้ืนที่
ซับนํ้าภายในมหาวิทยาลัย เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ เพ่ือสร้างความ
ผาสุกให้แก่บุคลากรและนักศึกษา รวมท้ังผู้มาติดต่อ อันเป็นผลมาจากจํานวนต้นไม้ และพ้ืนที่สีเขียวที่เพ่ิมขึ้น 
รวมทั้งแบบสอบถามความพึงพอใจ ซึ่งจะได้นํามาประเมินประสิทธิผลที่เกิดขึ้นจากการปรับปรุงสภาพแวดล้อม 
ที่ได้ดําเนินการ 
 กิจกรรมที่ 8 การเพ่ิมปริมาณการใช้จักรยาน  
 เป็นการรณรงค์และดําเนินการ เพ่ือลดปริมาณการใช้ยานพาหนะที่ใช้เครื่องยนต์ สําหรับการสัญจร
ภายในมหาวิทยาลัย เพ่ือลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์และมลพิษอ่ืนๆ จากเคร่ืองยนต์ รวมท้ังเป็น
การส่งเสริมสุขภาพโดยการใช้รถจักรยาน ซึ่งจะได้ดําเนินการเก็บข้อมูลเพ่ือนํามาใช้ในการประเมินประสิทธิภาพใน
การลดการใช้ยานพาหนะที่ใช้เครื่องยนต์ของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย 
 กิจกรรมที่ 9 การเก็บข้อมูลอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทํางาน  
 เป็นการดําเนินการ เพ่ือตอบสนองการจัดทํานโยบายและแต่งต้ังคณะกรรมการอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยในการทํางาน ทั้งของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย โดยรายงานผลการดําเนินการเป็นรายประเด็นตามที่
กิจกรรมกําหนด การดําเนินการดังกล่าวจะเป็นข้อมูลเพ่ือนํามาใช้ในการประเมินประสิทธิภาพของการดําเนินการ
ด้านอาวชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทํางาน 
3) การนับผลงาน : 

นับจากจํานวนกิจกรรมที่หน่วยงานดําเนินการภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   
4) สูตรการคํานวณ : - 

5) ค่าเป้าหมาย :  9 กิจกรรม 
กิจกรรมที ่1 การอบรมสัมมนาการดําเนินการเก็บข้อมูลตามตัวบ่งช้ี  
กิจกรรมที ่2 การลดการใช้พลังงานไฟฟ้า 
กิจกรรมที ่3 การลดการใช้นํ้าประปา 
กิจกรรมที ่4 การลดปริมาณการใช้กระดาษ 
กิจกรรมที ่5 การปรับสภาพแวดล้อมในการทํางาน 
กิจกรรมที ่6 การบริหารจัดการเพ่ือลดขยะของหน่วยงาน 
กิจกรรมที ่7 การเพ่ิมจํานวนต้นไม้และพ้ืนทีส่เีขียว 
กิจกรรมที ่8 การเพ่ิมปริมาณการใช้จักรยาน  
กิจกรรมที ่9 การเก็บข้อมูลอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทํางาน  

6) ขอบเขต/วิธีการที่จัดเก็บข้อมูล: 
กองแผนงานจัดเก็บข้อมูลการประเมินระดับความสําเร็จของการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2560 ของหน่วยงานจากฝ่ายบริหารศูนย์รังสิต (กองงานศูนย์รังสิต) 
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ตัวชี้วัดที่ 5.7 การปรบัปรงุขอ้มูลในระบบรายงานผลตัวชีวั้ดตามแผนฯ 12 ของ มธ. 

1) หน่วยนบั :  ร้อยละ 
2) นิยาม :    
 ระบบการรายงานผลตัวช้ีวัดตามแผนฯ 12 ของ มธ. ได้แก่ ระบบรายงานผลการปฏิบัติงาน ของกอง
แผนงาน และ ระบบการจัดทําพนักงานเงินรายได้หน่วยงาน ของกองทรัพยากรมนุษย์  
3) การนับผลงาน :  

 นับผลงานจากการรายงานข้อมูลในระบบรายงานผล 2 ระบบ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดย
กําหนดระดับคุณภาพ ดังน้ี 

ค่าน้ําหนัก % ระดับคุณภาพของระบบงาน 

80 การรายงานข้อมูลในระบบรายงานผลการปฏิบัติงาน ของกองแผนงาน 
20 การรายงานข้อมูลในระบบการจัดทําพนักงานเงินรายได้หน่วยงาน ของกองทรัพยากรมนุษย์

 

3.1)  ระบบรายงานผลการปฏิบัติงาน ของกองแผนงาน 

   การให้คะแนนพิจารณาจาก 3 ประเด็นหลัก และให้ค่านํ้าหนักในแต่ละประเด็น ดังน้ี  
1) การรายงานผลตามกําหนดเวลา (ค่านํ้าหนักร้อยละ 35) 
2) การรายงานผลครบถ้วนทุกรายการข้อมูลที่กําหนดของแต่ละหน่วยงานในระบบรายงานผล  

(ค่านํ้าหนักร้อยละ 30) 
3) การรายงานผลข้อมูลได้อย่างถูกต้อง (ค่านํ้าหนักร้อยละ 35) ประเมินจากความถูกต้อง

ของการรายงานข้อมูลในระบบกับเอกสารอ้างอิง  
3.2) ระบบการจัดทําพนักงานเงินรายได้หน่วยงาน ของกองทรัพยากรมนุษย์ การให้คะแนนพิจารณา

จากการปรับปรุงรายงานข้อมูลของหน่วยงานในระบบการจัดทําพนักงานเงินรายได้หน่วยงาน ตามท่ีกองทรัพยากร
มนุษย์กําหนด 

4) สูตรการคํานวณ : - 

5) ค่าเป้าหมาย :   ร้อยละ 100 

6)  ขอบเขต/วิธีการที่จัดเก็บข้อมูล : 
1. กองแผนงานตรวจสอบข้อมูลและประเมินผลการปรับปรุงข้อมูล ในระบบรายงานผลการปฏิบัติงานฯ 

(รายงานผลรอบสุดท้าย ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2560) 
2. กองแผนงานจัดเก็บผลการประเมินการปรับปรุงข้อมูล ในระบบการจัดทําพนักงานเงินรายได้

หน่วยงาน จากฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์  
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ตัวชี้วัดที่ 5.8 ตัวชี้วัดตามพนัธกิจของหน่วยงาน (กลุ่มหน่วยงานบริการ และกลุ่มหน่วยงานวิสาหกิจ) 

1)  หน่วยนับ :   

2)  นิยาม :    
ตัวชี้วัดตามพันธกิจของหน่วยงาน หมายถึง ตัวช้ีวัดที่หน่วยงานกําหนดขึ้นตามพันธกิจหลักของ

หน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังต่อไปน้ี 
1. สถาบันอาณาบริเวณศึกษา (ศูนย์เอเปคและออสเตรเลียศึกษา ศูนย์อินเดียศึกษา ศูนย์อาเซียน

ศึกษา ศูนย์รัสเซียศึกษาและเครือรัฐเอกราช) 
2. สํานักงานสัญญา ธรรมศักด์ิเพ่ือประชาธิปไตย (ศูนย์ประชาธิปไตยและพลเมือง  ศูนย์ต่อต้านการ

ทุจริตคอร์รัปช่ันแห่ง มธ.  ศูนย์ศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น) 
3. สํานักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีช้ันสูง (ศูนย์วิจัยค้นคว้าและพัฒนายา ศูนย์เครื่องมือ

วิทยาศาสตร์เพ่ือการวิจัยช้ันสูง ศูนย์สัตว์ทดลอง ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ) 
4. สํานักงานทะเบียนนักศึกษา 
5. หอสมุดแห่ง มธ. 
6. สํานักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
7. สํานักงานศูนย์วิจัยและให้คําปรึกษาแห่ง มธ. 
8. โรงเรียนอนุบาลแห่ง มธ.   
9. โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 
10. สํานักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬา 
11. สํานักพิมพ์ มธ.   
12. โรงพิมพ์ มธ.   
13. ศูนย์หนังสือ มธ.  
14. สํานักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ 
15. สํานักเสริมศึกษาและบริการสังคม 

3) การนับผลงาน : - 

4) สูตรการคํานวณ : - 

5) ค่าเป้าหมาย : - 

6)  ขอบเขต/วิธกีารท่ีจัดเก็บขอ้มูล : - 
 
ทั้งน้ี รายละเอียดตัวช้ีวัด (ข้อที่ 1-6) หน่วยงานเป็นผู้กําหนด  

 
 
 

      
 


