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   บทที ่ 3 
แนวทางการวดัผลหน่วยงานในมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

1. แนวทางการวดั 

 1. จากค ารับรองการปฏิบติัราชการมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2548 ตวัช้ีวดัท่ี
ไดท้  าขอ้ตกลงมีทั้งหมดจ านวน  48 ตวัช้ีวดั จาก 4 มิติดว้ยกนัคือ 
มิติที ่1  ด้านประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์ 
 มิติที ่1.1 ด้านประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์: แผนยทุธศาสตร์ของกระทรวง ระดบัความส าเร็จของร้อย
ละเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัในการบรรลุเป้าหมายตามแผนยทุธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ ล าดบัท่ี 1-9  จ านวน 9 ตวัช้ีวดั 
( เอกสารหมายเลข 3)  
 มิติที่ 1.2 ด้านประสิทธิผล: แผนยุทธศาสตร์ของกลุ่มภารกิจระดบัความส าเร็จของร้อยละเฉล่ียถ่วง
น ้าหนกัในการบรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ของส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ล าดบัท่ี 10-27 จ านวน 
18 ตวัช้ีวดั ( เอกสารหมายเลข 3) 
  มิติที ่1.3  ด้านประสิทธิผล: แผนยทุธศาสตร์ของกรมหรือเทียบเท่า  ตวัช้ีวดัผลการปฏิบติัราชการตาม
แผนยทุธศาสตร์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  ล าดบัท่ี 28-40  จ านวน 13 ตวัช้ีวดั 
ตวัช้ีวดัท่ี 28    ร้อยละของระดบัความพึงพอใจของนายจา้ง/ผูป้ระกอบการท่ีมีต่อบณัฑิต 
ตวัช้ีวดัท่ี 29      ร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษาท่ีไดง้านท าหรือศึกษาต่อในระยะเวลา 3-12 เดือน หลงัจากจบ   การศึกษา 
ตวัช้ีวดัท่ี 30.1  ร้อยละของจ านวนวทิยานิพนธ์(ปริญญาโท/ปริญญาเอก) ท่ีตีพิมพเ์ผยแพร่ในระดบัประเทศต่อจ านวนนกัศึกษา 
                                   ระดบับณัฑิตศึกษา    
ตวัช้ีวดัท่ี 30.2  ร้อยละของจ านวนวทิยานิพนธ์(ปริญญาโท/ปริญญาเอก) ท่ีตีพิมพเ์ผยแพร่ในระดบันานาชาติต่อจ านวนนกัศึกษา  
                                    ระดบับณัฑิตศึกษา    
ตวัช้ีวดัท่ี 31.1  ร้อยละของจ านวนผลงานวจิยัท่ีตีพิมพเ์ผยแพร่ในระดบัประเทศต่อจ านวนอาจารยป์ระจ าทุกระดบั              
ตวัช้ีวดัท่ี 31.2  ร้อยละของจ านวนผลงานวจิยัท่ีตีพิมพเ์ผยแพร่ในระดบันานาชาติต่อจ านวนอาจารยป์ระจ าทุกระดบั                   
ตวัช้ีวดัท่ี 32     จ  านวนผลงานวจิยัท่ีไดรั้บการจดทะเบียนทรัพยสิ์นทางปัญญา  
ตวัช้ีวดัท่ี 33     สัดส่วนของจ านวนเงินดา้นวจิยัทั้งหมดต่องบประมาณดา้นวจิยัท่ีไดรั้บการจดัสรร   
ตวัช้ีวดัท่ี 34     ร้อยละท่ีเพิ่มข้ึนของจ านวนผูรั้บบริการทางวชิาการ 
ตวัช้ีวดัท่ี 35     ร้อยละของจ านวนอาจารยแ์ละบุคลากรท่ีเป็นท่ีปรึกษา กรรมการวชิาการวชิาชีพ วทิยานิพนธ์ภายนอกต่อจ านวน  
                                    อาจารยป์ระจ าทุกระดบั 
ตวัช้ีวดัท่ี 36     ระดบัความส าเร็จของการด าเนินการดา้นระบบการประกนัคุณภาพภายใน       
ตวัช้ีวดัท่ี  37    ระดบัคุณภาพของการก ากบัดูแลของคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัแบบสอบถามเพื่อเป็นขอ้มูลประกอบ การประเมิน ฯ 
ตวัช้ีวดัท่ี 38     ร้อยละของจ านวนกิจกรรมในการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมต่อจ านวนนกัศึกษาเตม็เวลา  
ตวัช้ีวดัท่ี 39     ร้อยละของความส าเร็จตามเป้าหมายผลผลิตของส่วนราชการ  
ตวัช้ีวดัท่ี 40         ระดบัความส าเร็จของการปรับปรุงการบริหารจดัการเพื่อสนบัสนุนการด าเนินงานของจงัหวดัและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
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มิติที ่2 ด้านคุณภาพการให้บริการ 
ตวัช้ีวดัท่ี 41     ร้อยละของระดบัความพึงพอใจของผูรั้บบริการ 
ตวัช้ีวดัท่ี 42     ระดบัความส าเร็จของการด าเนินการตามมาตรการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
มิติที ่3 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 
ตวัช้ีวดัท่ี 43     ร้อยละของงบประมาณท่ีสามารถประหยดัได ้
ตวัช้ีวดัท่ี 44     ระดบัความส าเร็จของการก าหนดมาตรการและด าเนินการตามมาตรการประหยดัพลงังาน    
ตวัช้ีวดัท่ี 45     ระดบัความส าเร็จของร้อยละเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัในการลดรอบระยะเวลาของขั้นตอนการปฏิบติัราชการของส่วนราชการ    
มิติที ่4 ด้านการพฒันาองค์กร 
ตวัช้ีวดัท่ี 46     ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนปฏิบติัการในการพฒันาระบบบริหารความรู้ภายใน 
                                       องคก์รปีงบประมาณ พ.ศ.2548    
ตวัช้ีวดัท่ี 47     ระดบัคุณภาพของการจดัการสารสนเทศของส่วนราชการ 
ตวัช้ีวดัท่ี 48     ระดบัความส าเร็จของการพฒันาระบบฐานขอ้มูลอุดมศึกษาดา้นนกัศึกษา อาจารย ์และหลกัสูตร   
 

                          ตัว ช้ีว ัดท่ีน ามาใช้ว ัดและประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 นั้นเป็นตวัช้ีวดัเดียวกนักบัของ ก.พ.ร. โดยใช้เฉพาะมิติที่ 1 คือดา้นประสิทธิผลตามแผน
ยทุธศาสตร์การปฏิบติัราชการของมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ โดยมีตวัช้ีวดัท่ีไม่น ามาใช ้จ  านวน 7 ตวัช้ีวดั ดงัน้ี  
 

ตวัช้ีวดั เหตุผล 

1. ร้อยละของความส าเร็จตามเป้าหมายผลผลิตของ มีตวัช้ีวดัยอ่ยจ านวน 10 ตวั และโดยปกติตอ้งด าเนินการ 
    ส่วนราชการ (ตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย) ใหบ้รรลุตามเป้าหมายอยูแ่ลว้ 
2. ระดบัความส าเร็จของการปรับปรุงการบริหารจดัการ มีเพียงบางหน่วยงานท่ีมีส่วนร่วมท าผลงาน 
    เพื่อสนบัสนุนการด าเนินงานของจงัหวดั และองคก์ร  
    ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
3. จ านวนผลงานวจิยัท่ีไดรั้บการจดทะเบียนทรัพยสิ์น มีเพียงบางหน่วยงานท่ีมีส่วนร่วมท าผลงาน 
     ทางปัญญา  
4.สัดส่วนของจ านวนเงินดา้นวจิยัทั้งหมดต่องบประมาณ มีบางหน่วยงานท่ีไม่ไดรั้บการจดัสรรเงินดา้นวจิยัจาก 
   ดา้นวจิยัท่ีไดรั้บการจดัสรร งบประมาณแผน่ดิน 
5. ร้อยละท่ีเพิ่มข้ึนของจ านวนผูรั้บบริการทางวชิาการ ไม่มีค่าขอ้มูลพื้นฐานเพื่อเป็นเกณฑก์ารวดั 
6. ระดบัความส าเร็จของการด าเนินการดา้นระบบ หน่วยในการวดัของ ก.พ.ร. คือ ระดบักรม 
    ประกนัคุณภาพภายใน  
7. ระดบัคุณภาพของการก ากบัดูแลของคณะกรรมการ หน่วยในการวดัของ ก.พ.ร. คือ ระดบักรม 
    สภามหาวทิยาลยั  
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ดงันั้นจึงเหลือตวัช้ีวดัท่ีน ามาใช ้ 8 ตวัช้ีวดั  และมีผลงานในภาพรวมของมหาวิทยาลยัในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2548 ดงัน้ี 
                                 ผลงานในภาพรวมปี 2548 
                    ตัวช้ีวดั            หรือข้อมูลพืน้ฐานปี 48 
1.  ร้อยละของระดบัความพึงพอใจของนายจา้ง/ผูป้ระกอบการท่ีมีต่อบณัฑิต   89.00 
2.  ร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษาท่ีไดง้านท าหรือศึกษาต่อในระยะเวลา   86.30 
     4 เดือนหลงัจากจบการศึกษา 
3.  ร้อยละของจ านวนวทิยานิพนธ์ (ปริญญาโท/ปริญญาเอก) ท่ีตีพิมพ ์   0.68 
      เผยแพร่ในระดบัประเทศต่อจ านวนนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 
4.   ร้อยละของจ านวนวทิยานิพนธ์ (ปริญญาโท/ปริญญาเอก) ท่ีตีพิมพ ์   1.21 
      เผยแพร่ในระดบันานาชาติต่อจ านวนนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 
5.   ร้อยละของจ านวนผลงานวจิยัท่ีตีพิมพเ์ผยแพร่ในระดบัประเทศ    23.74 
       ต่อจ านวนอาจารยป์ระจ าทุกระดบั 
6.   ร้อยละของจ านวนผลงานวจิยัท่ีตีพิมพเ์ผยแพร่ในระดบันานาชาติ                 20.70 
      ต่อจ านวนอาจารยป์ระจ าทุกระดบั 
7.   ร้อยละของจ านวนอาจารยแ์ละบุคลากรท่ีเป็นท่ีปรึกษา กรรมการวชิาการ   80.36 
       วชิาชีพ วทิยานิพนธ์ภายนอกต่อจ านวนอาจารยป์ระจ าทุกระดบั 
8.   ร้อยละของจ านวนกิจกรรมในการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมต่อจ านวนนกัศึกษาเตม็เวลา  0.95 
  
 
2.ค าอธิบายตัวช้ีวดั 
 

1. ร้อยละของระดับความพงึพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการทีม่ีต่อบัณฑิต 
   1.1 ค าอธิบาย:1).บณัฑิต หมายถึง ผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีทุกหลกัสูตร ทั้งโครงการปกติและโครงการ
เล้ียงตวัเองของมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ท่ีตอบแบบส ารวจการมีงานท าในวนัซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบตัร
วา่มีงานท าแลว้ และมีท่ีอยูน่ายจา้งท่ีสมบูรณ์เพียงพอเพื่อส่งแบบส ารวจความพึงพอใจทางไปรษณีย ์

2).ความพึงพอใจของนายจา้ง/ผูป้ระกอบการ หมายถึง ความเห็นของนายจา้ง/ผูป้ระกอบการท่ีมีต่อ
คุณสมบติัของบณัฑิตธรรมศาสตร์ โดยให้นายจา้งตอบแบบส ารวจท่ีมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์สร้างข้ึน เป็นแบบ
ประเมินค่า 4 ระดบั คือ ดีมาก ดี ตอ้งแกไ้ข และไม่น่าพอใจ ระดบัท่ีถือวา่พอใจ คือ ดีมาก และ ดี 

3).ช่วงเวลาท่ีเก็บขอ้มูล คือมีงบประมาณท่ีจดัท าค ารับรองการปฏิบติัราชการ ดงันั้นบณัฑิตท่ีนายจา้ง/
ผูป้ระกอบการ  ประเมินผลการท างานจึงเป็นบณัฑิตรุ่นล่าสุดและอยู่ในตลาดแรงงานประมาณ 1 ปี หรือเป็นรุ่นปี
การศึกษายอ้นหลงัจากปีท่ีเก็บขอ้มูล 2 ปี กล่าวคือ กรณีเก็บขอ้มูลปีงบประมาณ พ.ศ.2548 ดงันั้นบณัฑิตท่ีนายจา้ง/
ผูป้ระกอบการประเมินคือบณัฑิตรุ่นปีการศึกษา 2546 
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1.2 สูตรการค านวณ 
 

จ านวนนายจ้าง/ผู้ประกอบการทีต่อบระดับดีมาก+จ านวนนายจ้าง/ผู้ประกอบการทีต่อบระดับดี  X 100 
 

จ านวนนายจ้าง/ผู้ประกอบการทีต่อบทั้งหมด 

   

2. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาทีไ่ด้งานท าหรือศึกษาต่อในระยะเวลา 4 เดือนหลงัจากจบการศึกษา 
  2.1 ค าอธิบาย :  1). ผูส้ าเร็จการศึกษาท่ีได้งานท า หรือจะศึกษา/ก าลังศึกษาต่อหมายถึง ผูส้ าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีทุกหลกัสูตรของมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ โดยไม่รวมหลกัสูตรนิติศาสตร์(ภาคบณัฑิต) เน่ืองจากเป็น
หลกัสูตรท่ีรับผูส้ าเร็จปริญญาตรีแลว้ และส่วนใหญ่เป็นผูท่ี้มีงานท าแลว้ และไดต้อบแบบส ารวจการมีงานท าในวนั
ซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบตัรว่ามีงานท าแล้วหรือจะศึกษาต่อ หรือ ก าลังศึกษาต่อ ซ่ึงวนัซ้อมใหญ่พิธี
พระราชทานปริญญาบตัรจะอยู่ในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม ถึงตน้เดือนสิงหาคม หรือเป็นเวลา 4 เดือนหลังจบ
การศึกษา 

2). ช่วงเวลาท่ีเก็บข้อมูล คือ ปีงบประมาณท่ีจัดท าค ารับรองการปฏิบติัราชการ  กรณีเก็บข้อมูล
ปีงบประมาณ พ.ศ.2548  ดงันั้นจึงเป็นการขอขอ้มูลจากบณัฑิตรุ่นปีการศึกษา 2547 

2.2  สูตรการค านวณ   
 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่กรอกแบบส ารวจว่ามงีานท า + จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่กรอกแบบส ารวจว่าจะศึกษา/ก าลงัศึกษาต่อ X 100 
 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทีก่รอกแบบส ารวจ 

 

3. ร้อยละของจ านวนวทิยานิพนธ์(ปริญญาโท/ปริญญาเอก) ทีต่ีพมิพ์ในระดับประเทศต่อจ านวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
  3.1 ค าอธิบาย : 1). บทความจากวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโทท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ หมายถึง บทความจาก
วิทยานิพนธ์ ปริญญาโทท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับประเทศ ท่ีมีผูป้ระเมินอิสระ รวมทั้งจ  านวน
บทความจากวิทยานิพนธ์ ท่ีไดรั้บการน าเสนอในการประชุม/สัมมนาวิชาการระดบัประเทศ หรือ การเผยแพร่โดยวิธี
อ่ืนท่ียอมรับ โดยผูท้รงคุณวฒิุ (peer review) 
  2).บทความวทิยานิพนธ์ของนกัศึกษาปริญญาเอกท่ีตีพิมพเ์ผยแพร่ หมายถึง บทความจากวิทยานิพนธ์
ปริญญาเอกท่ีไดรั้บการตีพิมพใ์นวารสารวชิาการระดบัประเทศ ท่ีมีผูป้ระเมินอิสระและเทียบเท่าวารสาร เช่น สิทธิบตัร 
รวมถึงการเสนอผลงานของนิสิตนกัศึกษาบางสาขาท่ีมีลกัษณะของการน าเสนอเทียบเท่าการตีพิมพ ์(การเทียบเท่าการ
ตีพิมพใ์นระดบัประเทศ และการใหค้่าน ้าหนกัวารสาร ใหใ้ชก้ฏเกณฑข์องกองทุนสนบัสนุนการวจิยั (สกว.) 

3).บทความจากวทิยานิพนธ์ท่ีไดรั้บการน าเสนอในการประชุม/สัมมนาวิชาการระดบัประเทศจะตอ้ง
เป็นบทความ (Proceeding) ไม่ใช่บทคดัยอ่ 

4).นักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา หมายถึง นักศึกษาระดับปริญญาโทและเอกทั้งหมดทุกชั้นปีทุก
โครงการ 
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5). รอบปีของการนบัขอ้มูลเป็นปีการศึกษา (เร่ิมจาก 1 มิถุนายน-31 พฤษภาคม ของปีถดัไป )  
3.2 )สูตรการค านวณ   

 

     จ านวนบทความจากวทิยานิพนธ์ปริญญาโทและปริญญาเอกทีไ่ด้รับการตีพมิพ์เผยแพร่ในระดับประเทศ X 100 
 

จ านวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

 
 
4. ร้อยละของจ านวนวทิยานิพนธ์(ป.โท/เอก) ทีต่ีพมิพ์ในระดับนานาชาติต่อจ านวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
  4.1 ค าอธิบาย : 1). บทความจากวทิยานิพนธ์ของนกัศึกษาปริญญาโทท่ีตีพิมพเ์ผยแพร่ หมายถึง บทความจาก
วทิยานิพนธ์ ปริญญาโทท่ีไดรั้บการตีพิมพใ์นวารสารวชิาการระดบันานาชาติ ทั้งวารสารท่ีอยูใ่นฐานขอ้มูลสากลและ
วารสารท่ีไม่อยูใ่นฐานขอ้มูลสากล รวมทั้งจ  านวนบทความจากวทิยานิพนธ์ท่ีไดรั้บการน าเสนอในการประชุม/สัมมนา
วชิาการระดบันานาชาติ หรือการเผยแพร่โดยวธีิอ่ืนท่ียอมรับโดยผูท้รงคุณวฒิุ (peer review) 

    2). บทความวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาเอกท่ีตีพิมพ์ หมายถึง บทความจากวิทยานิพนธ์
ปริญญาเอกท่ีไดรั้บการตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบันานาชาติท่ีมีการตรวจคดัคุณภาพเป็นท่ียอมรับทั้งวารสารท่ีอยู่
ในฐานขอ้มูลสากล  วารสารท่ีไม่อยูใ่นฐานขอ้มูลสากล รวมถึงการเสนอผลงานของนิสิตนกัศึกษาบางสาขาท่ีมีลกัษณะ
ของการน าเสนอเทียบเท่าการตีพิมพ ์(การเทียบเท่าการตีพิมพใ์นระดบันานาชาติ และการให้ค่าน ้ าหนกัวารสาร ให้ใช้
กฏเกณฑข์องส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั (สกว.) 

    3). บทความจากวิทยานิพนธ์ท่ีได้รับการน าเสนอในการประชุม /สัมมนาวิชาการระดบันานาชาติ 
จะตอ้งเป็นบทความ (Proceeding) ไม่ใช่บทคดัยอ่ ส าหรับบทความท่ีไดรั้บเลือกให้ตีพิมพร์วมเล่มร่วมกบับทความอ่ืน 
ๆ โดยมีคณะกรรมการพิจารณาให้ถือเป็นหนงัสือหรือวารสารระดบันานาชาติ หากหนงัสือนั้นอยูใ่นฐานขอ้มูลระดบั
นานาชาติ 
  4). นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา หมายถึง นกัศึกษาระดบัปริญญาโทและเอกทั้งหมดทุกชั้นปี ทุกโครงการ 

5). รอบปีของการนบัขอ้มูลเป็นปีการศึกษา (เร่ิมจาก 1 มิถุนายน-31พฤษภาคม ของปีถดัไป ) 
4.2  สูตรการค านวณ   

 

จ านวนบทความจากวทิยานิพนธ์ปริญญาโทและปริญญาเอกทีไ่ด้รับการตีพมิพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติ  X 100 
 

จ านวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
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5. ร้อยละของจ านวนผลงานวจัิยทีต่ีพมิพ์เผยแพร่ในระดับประเทศต่อจ านวนอาจารย์ประจ าทุกระดับ 
   5.1 ค าอธิบาย : 1). บทความวิจยัท่ีตีพิมพเ์ผยแพร่ในระดบัประเทศ หมายถึง บทความวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ของ
อาจารยป์ระจ าทุกระดบัท่ีไดรั้บการตีพิมพเ์ผยแพร่ในแต่ละปี พ.ศ. ในวารสารระดบัชาติท่ีมีผูป้ระเมินอิสระ หรือการ
น าเสนอในการประชุมวชิาการระดบัชาติ 

2). งานสร้างสรรค์ หมายถึง ผลงานทางวิชาการท่ีไดมี้การศึกษาคน้ควา้ตามกระบวนการระเบียบวิธี
วิจยัท่ีเหมาะสมกบัสาขาวิชาหรือการแสดงออกทางศิลปะอนัเป็นท่ียอมรับระดบันานาชาติและระดบัชาติหรืองานท่ี
ไดรั้บสิทธิบตัรเป็นการแสดงความกา้วหนา้ทางวิชาการเสริมสร้างองคค์วามรู้หรือวิธีการท่ีเป็นประโยชน์ต่อสาขาวิชา 
หรือ แสดงความเป็นตน้แบบ ตน้ความคิดของแผนงานหรือแสดงความสามารถในการบุกเบิกงานในสาขาวิชานั้น 
รวมทั้งงานสร้างสรรคท์างศิลปกรรมและจิตรกรรม ผลงานท่ีด าเนินการแลว้เสร็จเหล่าน้ีจะตอ้งไดรั้บการเผยแพร่ในวง
วชิาการอยา่งกวา้งขวาง เป็นท่ียอมรับของผูเ้ช่ียวชาญในสาขานั้นในระดบัชาติหรือมีการประเมิน โดยผูป้ระเมินอิสระท่ี
เป็นท่ียอมรับ 
     3). อาจารย์ประจ าทุกระดับ หมายถึง อาจารย์ ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ ท่ีเป็นข้าราชการและพนกังานของมหาวิทยาลัย ท่ีปฏิบตัิงานในปีการศกึษาท่ีผ่านมาไม่ต ่ากว่า 9 เดือน 
รวมถึงอาจารย์ท่ีมีสญัญาจ้างทัง้ปีการศกึษา(ไมต่ ่ากวา่ 9 เดือน) สว่นอาจารย์ท่ีมีสญัญาคร่ึงเวลาให้ถือเป็น 0.5 คน 
     4). รอบปีของการนบัข้อมลูเป็นปี พ.ศ.(เร่ิมจาก 1 มกราคม-31 ธนัวาคม) 
หมายเหต ุ นบัเฉพาะผลงานวิจยัตีพิมพ์เผยแพร่ของอาจารย์ประจ า (ยงัไม่รวมผลงานฯของบุคลากรและนกัศึกษา
ระดบับณัฑิตศกึษา) 

5.2  สูตรการค านวณ 
 

จ านวนบทความวจัิยและงานสร้างสรรค์ทีต่ีพมิพ์เผยแพร่ในระดับประเทศ  X 100 
 

จ านวนอาจารย์ประจ าทุกระดับ 

 
6. ร้อยละของจ านวนผลงานวจัิยทีต่ีพมิพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติต่อจ านวนอาจารย์ประจ าทุกระดับ 
    6.1 ค าอธิบาย 1). บทความวิจยัท่ีตีพิมพเ์ผยแพร่ในระดบันานาชาติ หมายถึง บทความวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ของ
อาจารย์ประจ าทุกระดับท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในแต่ละปี พ.ศ. ในวารสารระดบันานาชาติทั้งวารสารท่ีอยู่ใน
ฐานขอ้มูลสากลและวารสารท่ีไม่อยูใ่นฐานขอ้มูลสากล  และการน าเสนอในท่ีประชุมวชิาการระดบันานาชาติ 

 2). งานสร้างสรรค์ หมายถึง ผลงานทางวิชาการท่ีไดมี้การศึกษาคน้ควา้ตามกระบวนการระเบียบวิธี
วิจยัท่ีเหมาะสมกบัสาขาวิชาหรือการแสดงออกทางศิลปะอนัเป็นท่ียอมรับระดบันานาชาติและระดบัชาติหรืองานท่ี
ไดรั้บสิทธิบตัรเป็นการแสดงความกา้วหนา้ทางวิชาการเสริมสร้างองคค์วามรู้หรือวิธีการท่ีเป็นประโยชน์ต่อสาขาวิชา 
หรือ แสดงความเป็นตน้แบบ ตน้ความคิดของแผนงาน หรือแสดงความสามารถในการบุกเบิกงานในสาขาวิชานั้น  
รวมทั้งงานสร้างสรรคท์างศิลปกรรมและจิตรกรรม ผลงานท่ีด าเนินการแลว้เสร็จเหล่าน้ีจะตอ้งไดรั้บการเผยแพร่ในวง
วชิาการอยา่งกวา้งขวาง เป็นท่ียอมรับของผูเ้ช่ียวชาญในสาขานั้นในระดบันานาชาติ 
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3). อาจารยป์ระจ าทุกระดบั หมายถึง อาจารย ์ผูช่้วยศาสตราจารย ์รองศาสตราจารย ์และศาสตราจารย ์
ท่ีเป็นขา้ราชการและพนกังานของมหาวทิยาลยั ท่ีปฏิบติังานในปีการศึกษาท่ีผา่นมาไม่ต ่ากวา่ 9 เดือน รวมถึงอาจารยท่ี์
มีสัญญาจา้งทั้งปีการศึกษา(ไม่ต ่ากวา่ 9 เดือน) ส่วนอาจารยท่ี์มีสัญญาคร่ึงเวลาใหถื้อเป็น 0.5 คน 

4). รอบปีของการนบัขอ้มูลเป็นปี พ.ศ.(เร่ิมจาก 1 มกราคม-31 ธนัวาคม) 
หมายเหตุ  นบัเฉพาะผลงานวจิยัตีพิมพเ์ผยแพร่ของอาจารยป์ระจ า (ยงัไม่รวมผลงานฯของบุคลากรและนกัศึกษาระดบั
บณัฑิตศึกษา) 

6.2  สูตรการค านวณ 
 

จ านวนบทความวจัิยและงานสร้างสรรค์ทีต่ีพมิพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติ  X 100 
 

จ านวนอาจารย์ประจ าทุกระดับ 

 
 
7.  ร้อยละของจ านวนอาจารย์และบุคลากรทีเ่ป็นทีป่รึกษา กรรมการวชิาการ วชิาชีพ วทิยานิพนธ์ภายนอกต่อ 
     จ านวนอาจารย์ประจ าทุกระดับ 
          7.1 ค าอธิบาย : 1).การเป็นกรรมการวิชาการ/วิชาชีพภายนอกสถาบนั หมายถึง การท่ีอาจารยป์ระจ าไดรั้บเชิญไปเป็นกรรมการทางดา้น
วชิาการ/วชิาชีพใหก้บัหน่วยงานภายนอกสถาบนัการศึกษา ไดแ้ก่ องคก์รต่างๆ  ทั้งภาครัฐและเอกชน 

2).การเป็นกรรมการวิทยานิพนธ์ภายนอกสถาบนั หมายถึง การท่ีอาจารย์ประจ าได้รับเชิญเป็น
กรรมการวทิยานิพนธ์ภายนอกมหาวทิยาลยั 

3).อาจารยป์ระจ าทุกระดบั หมายถึง อาจารย ์ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ รองศาสตราจารย ์และ ศาสตราจารย ์ท่ีเป็นขา้ราชการ
และพนกังานของมหาวิทยาลยั ท่ีปฏิบติังานในปีการศึกษาท่ีผา่นมาไม่ต ่ากวา่ 9 เดือน รวมถึงอาจารยท่ี์มีสัญญาจา้งทั้งปีการศึกษา (ไม่ต ่า
กวา่ 9 เดือน) ส่วยอาจารยท่ี์มีสัญญาคร่ึงเวลาใหถื้อเป็น 0.5 คน 

 4).รอบปีของการนบัขอ้มูลเป็นปีการศึกษา (เร่ิมจาก 1 มิถุนายน -31 พฤษภาคม ของปีถดัไป) 
หมายเหตุ : ยงัไม่มีการจดัเก็บขอ้มูลของบุคลากรท่ีเป็นท่ีปรึกษา กรรมการวิชาการ วิชาชีพ วิทยานิพนธ์ภายนอก มธ.
และขอ้มูลอาจารยท่ี์เป็นท่ีปรึกษาภายนอก มธ. 

7.2  สูตรการค านวณ    
จ านวนคร้ังของการเป็นกรรมการวชิาการ วชิาชีพ กรรมการวทิยานิพนธ์ภายนอก มธ.  X 100 

 

จ านวนอาจารย์ประจ าทุกระดับ 

 
 
8. ร้อยละของจ านวนกจิกรรมในการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมต่อจ านวนนักศึกษาเต็มเวลา 
    8.1 ค าอธิบาย : 1). กิจกรรมในการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม หมายถึง กิจกรรมทั้งในระดบัมหาวิทยาลยัและคณะ/
ส านกั/สถาบนั ใหก้ารสนบัสนุนช่วยเหลือ หรือจรรโลงศิลปวฒันธรรม ภูมิปัญญาไทย รวมทั้งเป็นกิจกรรมท่ีมุ่งปลูกฝัง
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คุณธรรม จริยธรรมอนัดีงาม  โดยมีแนวคิดเพื่อการสืบทอดท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมโดยผา่นการสร้างบณัฑิต งานวิจยั 
และบริการวชิาการ ตลอดจนการจดักิจกรรมเก่ียวกบัการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมโดยตรง 
  2).นกัศึกษาเตม็เวลาเทียบเท่า (Full Time Equivalent Student : FTES) หมายถึง จ านวนนกัศึกษาท่ีได้
จากการลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรต่างๆ (จ าแนกคณะ) ทุกระดับการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานส านักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา 
  3).รอบปีของการนบัขอ้มูลเป็นปีการศึกษา (เร่ิมจาก 1 มิถุนายน – 31 พฤษภาคม ของปีถดัไป)    

8.2  สูตรการค านวณ 
 

จ านวนกจิกรรมในการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม  X 100 
 

                       จ านวนนักศึกษาเต็มเวลา 

 
(เอกสารอ้างองิจาก   “เอกสารประกอบการพฒันาการปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2548”    ในส่วนค าอธิบาย
รายละเอียดในตัวช้ีวัด  ,โดย คณะท างานจัดท าแนวทางการพัฒนาการปฏิบัติราชการและการประเมินผล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2548 ของ
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์) 
 

3.ข้อตกลงเบือ้งต้น 
1. ตวัช้ีวดั “ร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษาท่ีไดง้านท าหรือศึกษาต่อในระยะเวลา 4 เดือน หลงัจากจบ

การศึกษา” ไม่น ามาวดัหน่วยงานท่ีผูส้ าเร็จการศึกษาไดง้านท าตามขอ้ผกูพนั หรือศึกษาต่อตามขอ้ก าหนดของหลกัสูตร 
จ านวน 4 หน่วยงาน คือ คณะแพทยศาสตร์  คณะทนัตแพทยศาสตร์  คณะพยาบาลศาสตร์  และคณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ 
  2. ระดบัการมีส่วนร่วมในการท าผลงานแต่ละตวัช้ีวดั แบ่งเป็น 4 ระดบั เทียบจากผลงานในภาพรวม
ของมหาวทิยาลยั หรือค่าขอ้มูลพื้นฐาน (Baseline Data)  แต่ละระดบัก าหนดค่าคะแนนดงัน้ี 
มีส่วนร่วมมากกวา่ค่าขอ้มูลพื้นฐาน  เท่ากบั 3   คะแนน 
มีส่วนร่วมเท่ากบัค่าขอ้มูลพื้นฐาน   เท่ากบั  2   คะแนน 
มีส่วนร่วมนอ้ยกวา่ค่าขอ้มูลพื้นฐาน  เท่ากบั 1   คะแนน 
ไม่มีส่วนร่วมในการท าผลงาน   ไม่ไดค้ะแนน 
ทั้งน้ีการไม่มีส่วนร่วมในการท าผลงาน หมายถึง การท่ีไม่มีผลงานตามตวัช้ีวดันั้น ๆ เช่น 

ตวัช้ีวดั “ร้อยละของจ านวนวทิยานิพนธ์ (ปริญญาโท/ปริญญาเอก) ท่ีตีพิมพเ์ผยแพร่ในระดบัประเทศ/
ในระดบันานาชาติต่อจ านวนนกัศึกษาบณัฑิตศึกษา”  กรณีท่ีหน่วยงานมีผูส้ าเร็จการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา แต่ไม่มี
วทิยานิพนธ์ท่ีตีพิมพ ์ถือวา่ไม่มีส่วนร่วมต่อผลส าเร็จตามตวัช้ีวดัน้ี 
  3. ระดบัการมีส่วนร่วมของหน่วยงานท่ีมีต่อผลส าเร็จของมหาวิทยาลยั พิจารณาจากผลรวมของ
คะแนนตวัช้ีวดั เรียงล าดบัจากมากไปนอ้ย ในกลุ่มหน่วยงานท่ีมีจ านวนตวัช้ีวดัท่ีเท่ากนั ซ่ึงเป็นตวัช้ีวดัเดียวกนัหรือ
ต่างกนัก็ได ้


