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เป้ำร่วมจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย พ.ศ. 2564 

เป้ำร่วมที่ 1 : เพิ่มผลงำนตีพิมพ์วิจัย ผลงำนวิชำกำรคุณภำพสูง 
มี 3 ตัวชี้วัด  1.1 จ ำนวน Citation per publication 

  1.2 จ ำนวน publication ที่ตีพิมพ์ในวำรสำรคุณภำพสูงต่อบุคลำกร 
  1.3 ผลงำนลักษณะอ่ืน ๆ 

เป้ำร่วมที่ 2: ผลิตงำนวิจัยและนวัตกรรมที่สร้ำงผลกระทบทำงเศรษฐกิจและสังคม 
มี 1 ตัวชี้วัด  2.1 มีธุรกิจนวัตกรรมที่มีมูลค่ำตลำดรวมหรือเกิดประโยชน์ต่อสังคม (Market Value) 

เป้ำร่วมที่ 3: พัฒนำชุมชนและสังคมเพื่อควำมยั่งยืน 
มี 1 ตัวชี้วัด  3.1 ร้อยละของโครงกำร/กิจกรรมพัฒนำชุมชนที่ส่วนงำนได้ด ำเนินกำรและตอบโจทย์ THE 

SDGs และมี National Partnerships 

เป้ำร่วมที่ 4: นิสิต บุคลำกรได้เรียนรู้หรือท ำงำนร่วมกับบุคคลหรือหน่วยงำนภำยนอก (TH + Inter) 
มี 2 ตัวชี้วัด  4.1 ร้อยละของนิสิตมีโอกำสเรียนรู้เสริมประสบกำรณ์กับบุคคลหรือองค์กรภำยนอกทั้งในและ

ต่ำงประเทศ 
  4.2 ร้อยละของบุคลำกรมีโอกำสเรียนรู้เสริมประสบกำรณ์กับบุคคลหรือองค์กรภำยนอกท้ังใน

และต่ำงประเทศ 

เป้ำร่วมที่ 5: นิสิต บุคลำกรประสบควำมส ำเร็จระดับสำกล มีส่วนร่วมระดับโลกและร่วมแก้ปัญหำโลก
พร้อมสร้ำงบรรยำกำศควำมเป็นนำนำชำติ 
มี 3 ตัวชี้วัด   5.1 จ ำนวนนสิติต่ำงชำติเพิ่มข้ึน 

 5.2 จ ำนวนบุคลำกรต่ำงชำติสำยวิชำกำรเพ่ิมขึ้น 
5.3 จ ำนวนอำจำรย์ นิสิต นักวิจัยที่ได้รับรำงวัล/ทุนวิจัย น ำเสนอผลงำนในเวที/ออกสื่อ เป็น 
กรรมกำร ในองค์กรชั้นน ำ ระดับนำนำชำติ 
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เป้ำร่วมที่ 1 : เพิ่มผลงำนตีพิมพ์วิจัย ผลงำนวิชำกำรคุณภำพสูง 

1. ชื่อตัววัด:  

1.1 จ ำนวน Citation per publication 

2. หน่วยนับ : สัดส่วน 

  

3. รอบระยะเวลำกำรเก็บข้อมูล : ปีปฏิทิน 

4. ค ำอธิบำยตัวชี้วัด (นิยำม) : ค่ำกำรอ้ำงอิงผลงำนต่อผลงำนตีพิมพ์ (citations per publication) ซึ่งค ำนวณ
จ ำนวนผลงำนจำกผลงำนตีพิมพ์ทุกประเภท1 เฉพำะในฐำนข้อมูล SCOPUS2 ย้อนหลัง 5 ปี ไม่นับรวมปีปัจจุบัน 
ส ำหรับจ ำนวนครั้งกำรอ้ำงอิงผลงำนเหล่ำนั้น นับถึงวันที่ 30 กันยำยน ปีปัจจุบัน ตำมข้อมูลที่รำยงำนในระบบ
ฐำนข้อมูล SciVal  เช่น ส่งข้อมูลประเมินส ำหรับปี 2021 ใช้ผลงำนตีพิมพ์ปี 2016-2020 และนับจ ำนวนครั้งกำร
อ้ำงอิงผลงำนดังกล่ำวจนถึงวันที่ 30 กันยำยน 2021  
1 ประเภทผลงำนตีพิมพ์: Articles, Reviews, Conference Papers, Books, Book Chapters  
2 นับเฉพำะในฐำนข้อมูล SCOPUS เนื่องจำกสำมำรถนับจ ำนวนกำรอ้ำงอิงจำก SciVal ได้  
3 จ ำนวนครั้งกำรอ้ำงอิงผลงำน ให้เป็นแบบไม่รวม self-citation (excl. self-citation) 
5. สูตรและวิธีกำรค ำนวณ (ถ้ำมี) :  -  

6. รำยละเอียดข้อมูลพื้นฐำน (CDS) : 
    01.01.01 จ ำนวนกำรอ้ำงอิงผลงำนวิจัยต่อผลงำนวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวำรสำรระดับนำนำชำติ (citation 

per publication)  
7. แหล่งข้อมูลและวิธีกำรจัดเก็บ : ส ำนักบริหำรวิจัยเป็นผู้รำยงำนข้อมูลจำกฐำนข้อมูล SCOPUS โดยใช้ข้อมูล
จำก SciVal  
   ผู้ประสำนงำน : มณีรัตน์ ชื่นเจริญ 80459 
8. ผู้บริหำรที่ก ำกับดูแล และรำยงำนผลตัวชี้วัด :  
   รองอธิกำรบดี (ศำสตรำจำรย์ ดร.จักรพันธ์ สุทธิรัตน์) 
   ผู้ช่วยอธิกำรบดี (ศำสตรำจำรย์ ดร.พัชณิตำ ธรรมยงค์กิจ) 
   ผู้ช่วยอธิกำรบดี (รองศำสตรำจำรย์ ดร.พรรณี ชีวินศิริวัฒน์) 
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เป้ำร่วมที่ 1 : เพ่ิมผลงำนตีพิมพ์วิจัย ผลงำนวิชำกำรคุณภำพสูง 

1. ชื่อตัววัด: 

1.2 จ ำนวน publication ที่ตีพิมพ์ในวำรสำรคุณภำพสูงต่อบุคลำกร 

2. หน่วยนับ : สัดส่วน  

3. รอบระยะเวลำกำรเก็บข้อมูล : ปีปฏิทิน 

4. ค ำอธิบำยตัวชี้วัด (นิยำม) :  
จ ำนวน Publication ที่ตีพิมพ์ในวำรสำรคุณภำพสูงในฐำนข้อมูล Scopus/ISI ต่อจ ำนวนบุคลำกร1  โดยจ ำนวน
บุคลำกร ใช้ข้อมูล ณ 30 กันยำยน ของปีที่ส่งข้อมูลประเมิน และจ ำนวน Publication ใช้ผลงำนตีพิมพ์ในปีที่
ประเมิน2  แบ่งตำมกลุ่มสำขำดังนี้  

 สำยวิทยำศำสตร์สุขภำพ/วิทยำศำสตร์เทคโนโลยี : ฐำนข้อมูล Scopus/ISI ระดับ Q1 (วัดด้วย 
CiteScore) หรือ ISI ระดับ Q1 (วัดด้วย Journal Impact Factor Percentile) 

 สำยมนุษยศำสตร์/สังคมศำสตร์ : ฐำนข้อมูล Scopus/ISI ทุกระดับคุณภำพวำรสำร 
1 จ ำนวนบุคลำกร หมำยถึง อำจำรย์และนักวิจัยทั้งหมด โดยไม่รวม อำจำรย์ลำศึกษำต่อ อำจำรย์สอนภำษำ (AL) 
อำจำรย์โรงเรียนสำธิตฯ (AD) 
2 จ ำนวนผลงำนตีพิมพ์ ส่วนงำนส่งจ ำนวน ณ วันที่ส่งข้อมูล จำกนั้น ส ำนักบริหำรวิจัยจะนับจ ำนวนให้อีกครั้ง ณ สิ้น
ปีที่ประเมิน 

5. สูตรและวิธีกำรค ำนวณ :   

 

6. รำยละเอียดข้อมูลพื้นฐำน (CDS) : 
    01.02.01 : Publication ที่ตีพิมพ์ในวำรสำรคุณภำพสูงในฐำนข้อมูล Scopus/ISI ระดับ Q1  
    01.02.02 : Publication ที่ตีพิมพ์ในวำรสำรคุณภำพสูงในฐำนข้อมูล Scopus/ISI (ทุกระดับคุณภำพวำรสำร) 
    01.02.03 : จ ำนวนบุคลำกร (อำจำรย์และนักวิจัย) 
7. แหล่งข้อมูลและวิธีกำรจัดเก็บ :  
     จ ำนวน Publication ที่ตีพิมพ์ในวำรสำรคุณภำพสูงในฐำนข้อมูล Scopus/IS ส่วนงำนเป็นผู้รำยงำนข้อมูล
พร้อมแนบหลักฐำนประกอบ และส ำนักบริหำรวิจัยเป็นผู้ตรวจสอบ 
    ผู้ประสำนงำน : มณีรัตน์ ชื่นเจริญ 80459 
      จ ำนวนบุคลำกรใช้ข้อมูลจำกระบบ CU-HR 
    ผู้ประสำนงำน : สุจินดำ  กิจบุตรำวัฒน์  โทร. 80259 

8. ผู้บริหำรที่ก ำกับดูแล และรำยงำนผลตัวชี้วัด :  
   รองอธิกำรบดี (ศำสตรำจำรย์ ดร.จักรพันธ์ สุทธิรัตน์) 
   ผู้ช่วยอธิกำรบดี (ศำสตรำจำรย์ ดร.พัชณิตำ ธรรมยงค์กิจ) 
   ผู้ช่วยอธิกำรบดี (รองศำสตรำจำรย์ ดร.พรรณี ชีวินศิริวัฒน์) 

จ ำนวน Publication 
จ ำนวนบุคลำกร 
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เป้ำร่วมที่ 1 : เพิ่มผลงำนตีพิมพ์วิจัย ผลงำนวิชำกำรคุณภำพสูง 

1. ชื่อตัววัด: 

1.3 ผลงำนลักษณะอ่ืน ๆ 

2. หน่วยนับ : ชิ้น 

3. รอบระยะเวลำกำรเก็บข้อมูล : ปีงบประมำณ 

4. ค ำอธิบำยตัวชี้วัด (นิยำม) :  
 1. จ ำนวนโครงกำรวิจัย/วิชำกำร งำนประชุมวิชำกำรที่มีควำมร่วมมือกับมหำวิทยำลัยต่ำงประเทศ หรือ 
หน่วยงำน/สถำบัน/องค์กร นำนำชำติทั้งที่ตั้งอยู่ในและต่ำงประเทศ โดยต้องเป็นโครงกำรที่น ำไปสู่ผลงำนตีพิมพ์ได้  
โดยระบุวำรสำรที่คำดว่ำจะตีพิมพ์ และถ้ำเป็นลักษณะโครงกำรใหญ่และมีโครงกำรย่อย ให้นับตำมจ ำนวนโครงกำร
ย่อยท่ีมีผลงำนที่น ำไปสู่กำรตีพิมพ์ได้  

 2. จ ำนวนทุนวิจัยจำกหน่วยงำน/สถำบัน/องค์กร นำนำชำติทั้งท่ีตั้งอยู่ในและต่ำงประเทศ ทีจ่ัดท ำประกำศ
โครงกำรวิจัย ผ่ำนส ำนักบริหำรวิจัย หรือศูนยบ์ริกำรวิชำกำรแห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย และนับซ้ ำได้กรณีที่เป็น
โครงกำรต่อเนื่อง 

 3. จ ำนวนสิทธิบัตรจำกงำนวิจัยที่มีกำรน ำไปใช้ประโยชน์ โดยนับเฉพำะสิทธิบัตรที่มีกำรขอใช้ประโยชน์
แล้วเท่ำนั้น โดยต้องแนบหลักฐำนกำรน ำไปใช้ประโยชน์ และหนึ่งผลงำนนับได้เพียงครั้งเดียว (ไม่นับกำรขอจด หรือ
กำรได้รับสิทธิบัตร)  

 4. ผลงำนสร้ำงสรรค์1 ที่ได้รับกำรยอมรับในระดับนำนำชำติ เช่น Software ผลงำนรับใช้สังคม ผลงำน
วิชำกำร Guideline ผลงำนกำรออกแบบ ก ำกับ และแสดงผลงำนทำงศิลปะ  

           
1 ผลงำนสร้ำงสรรค์ หมำยถึง ผลงำนศิลปะและสิ่งประดิษฐ์ทำงศิลปะประเภทต่ำง ๆ ที่มีควำมเป็น
นวัตกรรม  โดยมีกำรศึกษำค้นคว้ำอย่ำงเป็นระบบที่เหมำะสมตำมประเภทของงำนศิลปะซึ่งมีแนว
ทำงกำรทดลองหรือกำรพัฒนำจำกแนวคิดสร้ำงสรรค์เดิมเพ่ือเป็นต้นแบบหรือควำมสำมำรถในกำร
บุกเบิกศำสตร์อันก่อให้เกิดคุณค่ำทำงสุนทรีย์และคุณประโยชน์ที่เป็นที่ยอมรับในวงวิชำชีพตำมกำรจัด
กลุ่มศิลปะ ได้แก่ 
          - ทัศนศิลป์ (Visual Art) ประกอบด้วย ผลงำนด้ำนจิตรกรรม ประติมำกรรม  ภำพพิมพ์ 
ภำพถ่ำย ภำพยนตร์ สื่อประสม สถำปัตยกรรมและงำนออกแบบประเภทอ่ืน ๆ 
         - ศิลปะกำรแสดง (Performance Arts) ประกอบด้วย ดุริยำงคศิลป์ นำฏยศิลป์ รวมทั้งกำร
แสดงรูปแบบต่ำง ๆ 
         - วรรณศิลป์ (Literature) ซึ่งประกอบด้วย บทประพันธ์ กวีนิพนธ์ และงำนแปลของบท
ประพันธ์และกวีนิพนธ์รูปแบบต่ำง ๆ 

 5. Book, Book chapter บทควำม ในฐำนข้อมูล Scopus หรือ จัดพิมพ์โดยส ำนักพิมพ์ที่ได้รับกำรยอมรับ
ควำมเป็นเลิศในศำสตร์ หรือ ได้รับกำรอ้ำงอิงในที่อ่ืนๆ เช่น Harvard  
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           * เกณฑ์กำรพิจำรณำ : กำรนับจ ำนวนจะต้องเป็นโครงกำรวิจัย/วิชำกำร จ ำนวนทุนวิจัย จ ำนวนสิทธิบัตร 
ผลงำนสร้ำงสรรค์ หรือ Book, Book chapter บทควำม ที่เกิดขึ้นในปีที่มีกำรประเมิน พร้อมแนบหลักฐำนประกอบ  
และนับได้เพียงครั้งเดียว 

5. สูตรและวิธีกำรค ำนวณ (ถ้ำมี) :  น ำรำยกำรข้อมูลพื้นฐำนทุกตัวมำรวมกัน 

6. รำยละเอียดข้อมูลพื้นฐำน (CDS) : 
    01.03.01 : จ ำนวนโครงกำรวิจัย/วิชำกำรท่ีมีควำมร่วมมือกับมหำวิทยำลัยในต่ำงประเทศ หรือ หน่วยงำน 

สถำบัน/องค์กร นำนำชำติทั้งที่ตั้งอยู่ในและต่ำงประเทศ  
    01.03.02 : จ ำนวนทุนวิจยัจำกหน่วยงำน/สถำบัน/องค์กร นำนำชำติทั้งท่ีตั้งอยู่ในและต่ำงประเทศ 
    01.03.03 : จ ำนวนสิทธิบัตรจำกงำนวิจัยที่มีกำรน ำไปใช้ประโยชน์ 
    01.03.04 : ผลงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรยอมรับในระดับนำนำชำติ 
    01.03.05 : Book, Book chapter, บทควำม ในฐำนข้อมูลต่ำงๆ  
7. แหล่งข้อมูลและวิธีกำรจัดเก็บ : ส่วนงำนเป็นผู้รำยงำนข้อมูล และส ำนักบริหำรวิจัยเป็นผู้ตรวจสอบ 
   ผู้ประสำนงำน : มณีรัตน์ ชื่นเจริญ 80459 

8. ผู้บริหำรที่ก ำกับดูแล และรำยงำนผลตัวชี้วัด :  
   รองอธิกำรบดี (ศำสตรำจำรย์ ดร.จักรพันธ์ สุทธิรัตน์) 
   ผู้ช่วยอธิกำรบดี (ศำสตรำจำรย์ ดร.พัชณิตำ ธรรมยงค์กิจ) 
   ผู้ช่วยอธิกำรบดี (รองศำสตรำจำรย์ ดร.พรรณี ชีวินศิริวัฒน์) 
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เป้ำร่วมที่ 2: ผลิตงำนวิจัยและนวัตกรรมที่สร้ำงผลกระทบทำงเศรษฐกิจและสังคม 

1. ชื่อตัววัด: 

2.1 มีธุรกิจนวัตกรรมที่มีมูลค่ำตลำดรวมหรือเกิดประโยชน์ต่อสังคม  
(Market Value) 

2. หน่วยนับ : ล้ำนบำท 

  

3. รอบระยะเวลำกำรเก็บข้อมูล : ปีงบประมำณ 

4. ค ำอธิบำยตัวชี้วัด (นิยำม) :  
ธุรกิจนวัตกรรม หมำยถึง ธุรกิจที่มุ่งเน้นนวัตกรรม ครอบคลุมทั้งผลิตภัณฑ์ บริกำร กระบวนกำร มุ่งเน้น

ตอบสนองควำมต้องกำรของสังคม ชี้วัดควำมส ำเร็จในกำรผลักดันนวัตกรรมเพ่ือเกิดประโยชน์ทำงเศรษฐกิจ
และสังคมไทย  

โดยที่ต้องมีธุรกิจนวัตกรรม ที่สำมำรถหำรำยได้ หรือระดมทุนมำกกว่ำ 1 พันล้ำนบำทหรือมีมูลค่ำตลำด
รวม หรือ เกิดประโยชน์ต่อสังคม มำกกว่ำ 1 หมื่นล้ำนบำท โดยมีสัดส่วนร้อยละ 25 จำกงำนวิจัยและ
เทคโนโลยีของจุฬำฯ (เป้ำรวมทั้งมหำวิทยำลัย ซึ่งส่วนงำนร่วมสนับสนุนได้) 

กำรวัดควำมส ำเร็จด้ำนนวัตกรรม 
o รวม Spin-offs จำก ศิษย์เก่ำด้วย โดยต้องมีกำร Certify โดยหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
o นิยำม Spin-offs โดยมหำวิทยำลัยถือหุ้นไม่เกิน 50% 
ในประเด็นผลกระทบทางสังคม เศรษฐกิจ หากวัดด้วยตัวเงินไม่ได้ จะต้องพิจารณาดังนี้ 
o ให้อำจำรย์ผู้เป็นเจ้ำของระบุว่ำ เกิดประโยชน์ ผลกระทบ ต่อประเทศอย่ำงไร (อำทิ สร้ำงงำน สร้ำงรำยได้ 

ในชุมชน) 
o วัดด้วย SROI (Social Return on Investment) โดยมี External valuators ประเมิน   
o เพ่ิมตัวชี้วัดอ่ืน อำทิ จ ำนวนบริษัทที่ Spin-offs  
Impact ที่เกิดขึ้น ไม่สามารถวัดได้ในระยะเวลาที่ก าหนด – 1 ปี  
o ให้พิจำรณำจำก Key Results อ่ืน เช่น ควำมคืบหน้ำ หรือเป็นไปตำมขั้นตอนที่ก ำหนดไว้หรือไม่ (Closest 

Visibility tools) 
o Smart City – Key Results at the end คือ Smart City ต้องก ำหนด Key Results แต่ละระยะ เช่น 

กำรลงนำม MOU หรือ กำรเกิดบริษัท spin-offs เป็นต้น 
การวัดเทียบกับศักยภาพและบริบทของส่วนงานโดยค านึงถึงขนาดของส่วนงาน ทรัพยากรที่มี โดยมหาวิทยาลัย
จะร่วมสนับสนุนส่วนงาน ดังนี้  
o Entrepreneurship and Innovation Ecosystem  
o มีระบบกำรด ำเนินงำนแบบ 1 Stop Service ที่เชื่อมโยงกับหน่วยงำนอ่ืน ๆ ทั้งภำยในและภำยนอก 

เพ่ือช่วยขับเคลื่อนให้เกิดธุรกิจนวัตกรรมที่มีพ้ืนฐำนจำกงำนวิจัยและเทคโนโลยีของจุฬำฯ  

เงื่อนไขกำรรำยงำนข้อมูล  
1. โครงกำรต้องลงทะเบียนกับ CU Innovation hub 
2. ส่วนงำนตั้งค่ำเป้ำหมำยโดยประมำณจำกกำรระดมทุน (fund raising)    
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กำรนับผลงำน - นับผลงำนแบบสะสมจนถึงปีที่พิจำรณำ (Accumulated) และส่วนงำนสำมำรถนับผลงำนใน
ลักษณะอ่ืนที่ตอบสนอง SDG9 ร่วมได้  

ผลงำนที่นับได้มีลักษณะดังนี้ 
o Spin-offs และ Spin-offs ที่อยู่รอดได้ตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป (SDG9) 
o มูลค่ำตลำดของธุรกิจนวัตกรรมและธุรกิจนวัตกรรมที่มีพ้ืนฐำนจำกงำนวิจัยและเทคโนโลยีของจุฬำฯ 
o กำรระดมทุนของธุรกิจนวัตกรรมและธุรกิจนวัตกรรมที่มีพ้ืนฐำนจำกงำนวิจัยและเทคโนโลยีของจุฬำฯ 

ทั้งจำกภำครัฐและเอกชน (SDG9) 
o รำยได้จำกธุรกิจนวัตกรรมและธุรกิจนวัตกรรมที่มีพ้ืนฐำนจำกงำนวิจัยและเทคโนโลยีของจุฬำฯ 

(SDG9) 
 รำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์หรือบริกำร 
 รำยได้จำกกำรให้ใช้ทรัพย์สินทำงปัญญำ 
 รำยได้จำกกำรสนับสนุนของหน่วยงำนภำยนอกเพื่อให้เกิดนวัตกรรม เช่น เงินบริจำค 
 รำยได้จำกกำรขำยธุรกิจฯ 

o KR อ่ืน เช่น ควำมคืบหน้ำตำมข้ันตอนที่ก ำหนดไว้ (Closest Visibility tools) หรือ Research 
Income from Industry (SDG9) 

5. สูตรและวิธีกำรค ำนวณ (ถ้ำมี) :  - 

6. รำยละเอียดข้อมูลพื้นฐำน (CDS) : 
    02.01.00 : มูลค่ำธุรกิจนวัตกรรมที่มีมูลค่ำตลำดรวมหรือเกิดประโยชน์ต่อสังคม (Market Value) หรือธุรกิจ 

นวัตกรรมสำมำรถหำรำยได้หรือระดมทุนมำกกว่ำ 1 พันล้ำนบำท 

7. แหล่งข้อมูลและวิธีกำรจัดเก็บ : CU-iHub เป็นผู้รำยงำนข้อมูล 
   ผู้ประสำนงำน : พิณสุรำงค์ กิตติวรำพล โทร.087-7195861 
8. ผู้บริหำรที่ก ำกับดูแล และรำยงำนผลตัวชี้วัด    
   รองอธิกำรบดี (รองศำสตรำจำรย์ ดร.ณัฐชำ ทวีแสงสกุลไทย) 
   ผู้ช่วยอธิกำรบดี (อำจำรย์ ดร.ศันธยำ กิตติโกวิท) 
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เป้ำร่วมที่ 3: พัฒนำชุมชนและสังคมเพื่อควำมยั่งยืน 
1. ชื่อตัววัด: 

3.1 ร้อยละของโครงกำร/กิจกรรมพัฒนำชุมชนที่ส่วนงำนได้ด ำเนนิกำรและตอบ
โจทย์ THE SDGs และมี National Partnerships 

2. หน่วยนับ : ร้อยละ 

  

3. รอบระยะเวลำกำรเก็บข้อมูล : ปีงบประมำณ 
4. ค ำอธิบำยตัวชี้วัด (นิยำม) :  
1.โครงกำร Top down Policy ของมหำวิทยำลัย 

กำรด ำเนินงำนที่เสริมสร้ำงสุขภำวะที่ดีร่วมกับประชำคม ชุมชน และสังคม พัฒนำให้เกิดประโยชน์ร่วมกันอย่ำง
เป็นรูปธรรมและยั่งยืนตำมนโยบำยของมหำวิทยำลัย และสอดคล้องตำมเกณฑ์ SDGs ในจุฬำฯหรือรอบพื้นท่ีจุฬำฯ 
(กทม สระบุรี น่ำน สีชัง)  
2.โครงกำร Bottom Up  

เป็นโครงกำร/กิจกรรมพัฒนำชุมชนที่ส่วนงำนได้ด ำเนินกำรและสอดคล้องตำมเกณฑ์ SDGs และมี National 
Partnerships  
(ภำครัฐ : ระดับจังหวัด กรมหรือเทียบเท่ำ รัฐวิสำหกิจ ภำคเอกชน หรือองค์กรไม่แสวงหำผลก ำไร) และต้อง
รำยงำนในฐำนข้อมูล CU Sustainable Well-being 
เงื่อนไขของโครงกำร 
1. ด ำเนินกำรต่อเนื่องและสอดคล้องตำมเกณฑ์ SDGs  
2. ระดับ National Partnership ขึ้นไป 
3. เผยแพร่สู่สำธำรณะและเป็นภำษำอังกฤษ 
5. สูตรและวิธีกำรค ำนวณ (ถ้ำมี) :   
 

 

 

6. รำยละเอียดข้อมูลพื้นฐำน (CDS) : 
03.01.01 : จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมพัฒนำชุมชนที่ส่วนงำนด ำเนินกำร 
03.01.02 : จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมพัฒนำชุมชนที่ตอบโจทย์ THE SDGs มี National Partnerships และ

เผยแพร่สู่สำธำรณะเป็นภำษำอังกฤษ 
7. แหล่งข้อมูลและวิธีกำรจัดเก็บ : ส ำนักยุทธศำสตร์และกำรขับเคลื่อนเป็นผู้รำยงำนข้อมูล โดยใช้ข้อมูลจำก
ฐำนข้อมูล CU Sustainable Well-being 
    ผู้ประสำนงำน : พิชิตชัย เจริญกุล โทร.80461 

 : เสำวลักษณ์ กุลเทพพรม โทร.80463 
8. ผู้บริหำรที่ก ำกับดูแล และรำยงำนผลตัวชี้วัด 
   รองอธิกำรบดี (ศำสตรำจำรย์ นำยแพทย์ ดร.นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล) 
   ผู้ช่วยอธิกำรบดี (รองศำสตรำจำรย์ นำยสัตวแพทย์ ดร.กฤษ อังคนำพร) 

จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมพัฒนำชุมชนที่ตอบโจทย์ THE SDGs มี National Partnerships และเผยแพร่สู่สำธำรณะเป็น
ภำษำอังกฤษ 

จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมพัฒนำชุมชนที่ส่วนงำนด ำเนินกำร 
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ค ำนิยำมยุทธศำสตร์ระดับส่วนงำน พ.ศ. 2564 

เป้ำร่วมที่ 4: นิสิต บุคลำกรได้เรียนรู้หรือท ำงำนร่วมกับบุคคลหรือหน่วยงำนภำยนอก 
(TH + Inter) 

1. ชื่อตัววัด: 

4.1 ร้อยละของนิสิตมีโอกำสเรียนรู้เสริมประสบกำรณ์กับบุคคลหรือองค์กร
ภำยนอกทั้งในและต่ำงประเทศ 

2. หน่วยนับ : ร้อยละ 

  

3. รอบระยะเวลำกำรเก็บข้อมูล : ปีกำรศึกษำ 2563 (ส.ค.63 - ก.ค.64)  
    ภำคต้น ปีกำรศึกษำ 2563 รำยงำนไตรมำส 2 
    ภำคปลำย ปีกำรศึกษำ 2563 รำยงำนไตรมำส 4 

4. ค ำอธิบำยตัวชี้วัด (นิยำม) :  
นิสิตทุกระดับกำรศึกษำที่ได้ประโยชน์และได้รับกำรพัฒนำศักยภำพ (ในลักษณะของกำรร่วมเรียนรู้ ร่วมลงมือ

ปฏิบัติจริง) โดยลักษณะกำรเรียนรู้หลำยรูปแบบ (multiple ways) ทั้งกำรเรียนรู้ในสถำนที่ Onsite Learning และ
กำรเรียนรู้นอกสถำนที่ในรูปแบบดิจิทัล Online Learning อำทเิช่น กำรเรียนรู้แบบกลุ่ม มีกำรแลกเปลี่ยน/พูดคุย/
อภิปรำยกับกลุ่มที่มำกกว่ำ 5 คน ขึ้นไป โดยเน้นเรียนรู้นอกเหนือจำกชั้นเรียน/หลักสูตรหรือหน่วยงำนภำยนอก ทั้ง
ในประเทศ และ ต่ำงประเทศ หรือกิจกรรมที่เกิดประโยชน์กับสังคม-ชุมชน  

*เนื่องจำกปีนี้มีสถำนกำรณ์ COVID-19 ให้นับกำรเข้ำร่วมเพิ่มประสบกำรณผ์่ำนทำงออนไลนไ์ด ้แต่ในอนำคตจะพิจำรณำจำกกำรมี
ส่วนร่วมและเรียนรูม้ำกขึ้น ในปีถัดไป 
*หน่วยงำนภำยนอกนับรวม PMCU 

ตัวอย่ำงกิจกรรมกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ส ำหรับนสิิต 
1. กำรฟังบรรยำยในหัวข้อต่ำงๆ นอกเหนือจำกชั้นเรียน/หลักสูตร 
2. กำรฝึกงำน internship 
3. กำรเยี่ยมชม/ดูงำน กับหน่วยงำนภำยนอกมหำวิทยำลัย โดยไม่นับกำรเข้ำฟังบรรยำยที่หน่วยงำน 
4. กำรจ้ำงงำนนิสิตจำกหน่วยงำน/บุคคลภำยนอกมหำวิทยำลัย 
5. กิจกรรม forums ต่ำงๆ เช่น youth forum หรือเสวนำวิชำกำรและกิจกรรมนอกหลักสูตร 
6. กิจกรรม student exchange ต่ำง ๆ 
7. กิจกรรม workshop และ competition 
8. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ ช่วยเหลือสังคม กิจกรรมเพ่ือสิ่งแวดล้อม ร่วมกับหน่วยงำนภำยนอกทั้งในและ

ต่ำงประเทศ 
5. สูตรและวิธีกำรค ำนวณ (ถ้ำมี) :   

 

 

 

 

 

 

จ ำนวนนิสิตมีโอกำสเรียนรู้เสริมประสบกำรณ์กับบุคคลหรือองค์กรภำยนอกท้ังในและต่ำงประเทศ 

                                      จ ำนวนนิสิตทั้งหมดทุกระดับกำรศึกษำ 
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ค ำนิยำมยุทธศำสตร์ระดับส่วนงำน พ.ศ. 2564 

6. รำยละเอียดข้อมูลพื้นฐำน (CDS) : 
04.01.01 : จ ำนวนนิสิตมีโอกำสเรียนรู้เสริมประสบกำรณ์กับบุคคลหรือองค์กรภำยนอกทั้งในและ

ต่ำงประเทศ 
04.01.02 : จ ำนวนนิสิตทั้งหมดทุกระดับกำรศึกษำ 

7. แหล่งข้อมูลและวิธีกำรจัดเก็บ : ส ำนักบริหำรกิจกำรนิสิตเป็นผู้รำยงำนข้อมูล  
    ผู้ประสำนงำน : รัชณู นพเกล้ำ โทร.87052 ต่อ 106 
8. ผู้บริหำรที่ก ำกับดูแล และรำยงำนผลตัวชี้วัด  
    รองอธิกำรบดี (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ชัยพร ภู่ประเสริฐ) 
    ผู้ช่วยอธิกำรบดี (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ สรำยุทธ ทรัพย์สุข) 
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ค ำนิยำมยุทธศำสตร์ระดับส่วนงำน พ.ศ. 2564 

เป้ำร่วมที่ 4: นิสิต บุคลำกรได้เรียนรู้หรือท ำงำนร่วมกับบุคคลหรือหน่วยงำนภำยนอก  
 (TH +Inter) 

 

1. ชื่อตัววัด: 

4.2 ร้อยละของบุคลำกรมีโอกำสเรียนรู้เสริมประสบกำรณ์กับบุคคลหรือองค์กร
ภำยนอกทั้งในและต่ำงประเทศ 

2. หน่วยนับ : ร้อยละ 

  

3. รอบระยะเวลำกำรเก็บข้อมูล : ปีงบประมำณ 

4. ค ำอธิบำยตัวชี้วัด (นิยำม) :  
อำจำรย์ นักวิจัย บุคลำกรได้เรียนรู้หรือท ำงำนร่วมกับบุคคลหรือหน่วยงำนภำยนอก  โดยลักษณะกำร

เรียนรู้หลำยรูปแบบ (multiple ways) ทั้งกำรเรียนรู้ในสถำนที่ Onsite Learning และกำรเรียนรู้นอกสถำนที่ใน
รูปแบบดิจิทัล Online Learning อำทิเช่น กำรเรียนรู้แบบกลุ่ม มีกำรแลกเปลี่ยน/พูดคุย/อภิปรำยกับกลุ่มที่
มำกกว่ำ 2 คน ขึ้นไป โดยเน้นเรียนรู้ทั้งกับบุคคลหรือหน่วยงำนภำยนอก ทั้งในประเทศ และ ต่ำงประเทศ 
international / national person(s) โดยลักษณะโครงกำรที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ต้องเป็นโครงกำร / หลักสูตร / 
กิจกรรมที่มีขอบข่ำยเนื้อหำวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน และมีระยะเวลำกำรพัฒนำไม่น้อยกว่ำจ ำนวน 3 ชั่วโมง ต่อ
โครงกำร / หลักสูตร / กิจกรรม 

*เนื่องจำกปีนี้มีสถำนกำรณ์ COVID-19 ให้นับกำรเข้ำร่วมเพิ่มประสบกำรณผ์่ำนทำงออนไลนไ์ด ้แต่ในอนำคตจะพิจำรณำจำกกำรมี
ส่วนร่วมและเรียนรูม้ำกขึ้น ในปีถัดไป 
*หน่วยงำนภำยนอกนับรวม PMCU 

ตัวอย่ำงกิจกรรมกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ส ำหรับบุคลำกร 
1. กำรฟังบรรยำยในหัวข้อต่ำงๆ 
2. กำรเยี่ยมชม/ดูงำน 
3. กิจกรรมแลกเปลี่ยนควำมรู้ทำงวิชำชีพต่ำงๆ ผ่ำนเครือข่ำยวิชำชีพ 
4. กิจกรรมแลกเปลี่ยนในกำรปฏิบัติงำน (staff exchange)  
5. กำรประชุม กำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร (workshops) และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งด้ำนวิชำกำรและแนว

ปฏิบัติงำนที่ดี 
6. กิจกรรมจิตอำสำ ช่วยเหลอืสังคม (University Social Responsibility) กิจกรรมเพ่ือสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ

หน่วยงำนภำยนอกทั้งในและต่ำงประเทศ 
* ต้องมีกำรบันทึกข้อมูลในระบบ CUERP-HR โดยให้เจ้ำหน้ำที่บุคคลของส่วนกลำงหรือส่วนงำนที่ได้รับสิทธิ์เป็น   
ผู้บันทึกข้อมูล 
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ค ำนิยำมยุทธศำสตร์ระดับส่วนงำน พ.ศ. 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. สูตรและวิธีกำรค ำนวณ (ถ้ำมี) :   

 

 

 

6. รำยละเอียดข้อมูลพื้นฐำน (CDS) : 
04.02.01 : จ ำนวนบุคลำกรมีโอกำสเรียนรู้เสริมประสบกำรณ์กับบุคคลหรือองค์กรภำยนอกท้ังในและ

ต่ำงประเทศ 
04.02.02 : จ ำนวนบุคลำกรทั้งหมด 

7. แหล่งข้อมูลและวิธีกำรจัดเก็บ : ส ำนักบริหำรทรัพยำกรมนุษย์เป็นผู้รำยงำนข้อมูล โดยใช้ข้อมูลจำกระบบ 
CUERP-HR 
    ผู้ประสำนงำน : สัณห์ฐิติ สำรโพธิ์คำ โทร.80165 
                      : ศศิมุกด์ โชคชัย โทร.80373 
8. ผู้บริหำรที่ก ำกับดูแล และรำยงำนผลตัวชี้วัด 
   รองอธิกำรบดี (นำงสุภำพร จันทร์จ ำเริญ) 
   ผู้ช่วยอธิกำรบดี (รองศำสตรำจำรย์ ดร.พัชสิรี ชมภูค ำ) 

  จ ำนวนบุคลำกรมีโอกำสเรียนรู้เสริมประสบกำรณ์กับบุคคลหรือองค์กรภำยนอกท้ังในและต่ำงประเทศ 

                                               จ ำนวนบุคลำกรทั้งหมด 
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ค ำนิยำมยุทธศำสตร์ระดับส่วนงำน พ.ศ. 2564 

เป้ำร่วมที่ 5: นิสิต บุคลำกรประสบควำมส ำเร็จระดับสำกล มีสว่นร่วมระดบัโลกและร่วม
แก้ปัญหำโลกพร้อมสร้ำงบรรยำกำศควำมเป็นนำนำชำติ 

1. ชื่อตัววัด: 

5.1 จ ำนวนนิสิตต่ำงชำติเพิ่มขึ้น 

2. หน่วยนับ : คน 

  

3. รอบระยะเวลำกำรเก็บข้อมูล : ปีกำรศึกษำ (รำยงำนไตรมำส 2 และ 4) 

4. ค ำอธิบำยตัวชี้วัด (นิยำม) :  
    เป็นตัววัดกำรด ำเนินงำนเพื่อเพ่ิมจ ำนวนนิสิตต่ำงชำติ ตำมระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำระดับมหำวิทยำลัย
ของจุฬำฯ (QCU101) ในมิติกำรพัฒนำคุณภำพที่ 1: ด้ำนควำมเป็นนำนำชำติ ตัวชี้วัด 1.2 นิสิตชำวต่ำงประเทศ 
(international students)   

5. สูตรและวิธีกำรค ำนวณ (ถ้ำมี) :  - 

6. รำยละเอียดข้อมูลพื้นฐำน (CDS) : 
    05.01.01 : จ ำนวนนิสิตต่ำงชำติทั้งหมด ณ ปีกำรศึกษำ 2563 
    *นิสิตต่ำงชำติ หมำยถึง จ ำนวนนิสิตชำวต่ำงประเทศท่ีลงทะเบียนเรียนทั้งหลักสูตรเพ่ือรับปริญญำ (Degree 
seeking) ทุกระดับกำรศึกษำ (ตรี โท เอก) และทุกชั้นปี 

7. แหล่งข้อมูลและวิธีกำรจัดเก็บ : ส ำนักบริหำรวิรัชกิจและเครือข่ำยนำนำชำติเป็นผู้รำยงำนข้อมูล 
   ผู้ประสำนงำน : ศุกลิน วนำเกษมสันต์ โทร. 83332 

8. ผู้บริหำรที่ก ำกับดูแล และรำยงำนผลตัวชี้วัด  
   รองอธิกำรบดี (รองศำสตรำจำรย์ ดร.ณัฐชำ ทวีแสงสกุลไทย) 
   ผู้ช่วยอธิกำรบดี (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วรประภำ นำควัชระ) 
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ค ำนิยำมยุทธศำสตร์ระดับส่วนงำน พ.ศ. 2564 

เป้ำร่วมที่ 5: นิสิต บุคลำกรประสบควำมส ำเร็จระดับสำกล มีสว่นร่วมระดบัโลกและร่วม
แก้ปัญหำโลกพร้อมสร้ำงบรรยำกำศควำมเป็นนำนำชำติ 

1. ชื่อตัววัด: 

5.2 จ ำนวนบุคลำกรต่ำงชำติสำยวิชำกำรเพิ่มขึ้น 

2. หน่วยนับ : คน 

 

3. รอบระยะเวลำกำรเก็บข้อมูล : ปีงบประมำณ 

4. ค ำอธิบำยตัวชี้วัด (นิยำม) :  
            บุคลำกรต่ำงชำติ สำยวิชำกำร หมำยควำมถึง บุคคลที่มีสัญชำติอ่ืนที่ไม่ใช่สัญชำติไทย โดยปฏิบัติงำน 
ด้ำนกำรเรียนกำรสอน และ/หรือ ด้ำนงำนวิจัย ซึ่งปฏิบัติงำนเต็มเวลำ (Full time) หรือ บำงเวลำ (Part time) ก็ได้ 
และมีระยะเวลำกำรปฏิบัติงำนติดต่อกันตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป ในต ำแหน่ง 

 อำจำรย์ชำวต่ำงชำติ 
 อำจำรย์พิเศษชำวต่ำงชำติ 
 นักวิจัยชำวต่ำงชำติ 
 นักวิจัยหลังปริญญำเอก (Postdoctoral) ชำวต่ำงชำติ 

ทั้งนี้ ไม่นับรวมบุคลำกรต่ำงชำติ สำยวิชำกำร ในต ำแหน่ง Exchange Scholar และต ำแหน่ง Visiting 
Professor 
           กำรค ำนวณจ ำนวนคนแบบ Full Time Equivalent (FTE) เป็นไปตำมมำตรฐำนที่ใช้ในกำรพิจำรณำของ 
THE (Part time =  1/2 ของ Full time) และ QS (Part time =  1/3 ของ Full time) 

ให้เจ้ำหน้ำที่บุคคลของส่วนงำนบันทึกข้อมูลกำรจ้ำงบุคลำกรต่ำงชำติ สำยวิชำกำร (จ้ำงไม่ผ่ำน
ระบบ)ลงในระบบ CUERP-HR ประเภทกลุ่มบุคคลภำยนอก (Download คู่มือวิธีกำรบันทึกข้อมูลกลุ่ม
บุคคลภำยนอกได้ที่ www.hrm.chula.ac.th/newhrm/คู่มือ-sap/) 
 
5. สูตรและวิธีกำรค ำนวณ (ถ้ำมี) :  น ำรำยกำรข้อมูลพื้นฐำนทุกตัวมำรวมกัน 

6. รำยละเอียดข้อมูลพื้นฐำน (CDS) : 
05.02.01 : จ ำนวนอำจำรย์ชำวต่ำงชำติ ทีป่ฏิบัติงำนเต็มเวลำ (Full time) 
05.02.02 : จ ำนวนอำจำรย์ชำวต่ำงชำติ ที่ปฏิบัติงำนบำงเวลำ (Part time) 
05.02.03 : จ ำนวนอำจำรย์พิเศษชำวต่ำงชำติ ทีป่ฏิบัติงำนเต็มเวลำ (Full time) 
05.02.04 : จ ำนวนอำจำรย์พิเศษชำวต่ำงชำติ ที่ปฏิบัติงำนบำงเวลำ (Part time) 
05.02.05 : จ ำนวนนักวิจัยชำวต่ำงชำติ ทีป่ฏิบัติงำนเต็มเวลำ (Full time) 
05.02.06 : จ ำนวนนักวิจัยชำวต่ำงชำติ ที่ปฏิบัติงำนบำงเวลำ (Part time) 
05.02.07 : จ ำนวนนักวิจัยหลงัปริญญำเอก (Postdoctoral) ชำวต่ำงชำติ ทีป่ฏิบัติงำนเต็มเวลำ (Full time) 
05.02.08 : จ ำนวนนักวิจัยหลงัปริญญำเอก (Postdoctoral) ชำวต่ำงชำติ ที่ปฏิบัติงำนบำงเวลำ (Part time) 
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7. แหล่งข้อมูลและวิธีกำรจัดเก็บ :  
    กรณีกำรจ้ำงงำนผ่ำนระบบ CUERP-HR 
         : ส ำนักบริหำรทรัพยำกรมนุษย์เป็นผู้บันทึกข้อมูลและรำยงำนข้อมูล 
    กรณีกำรจ้ำงงำนไม่ผ่ำนระบบ CUERP-HR 
          : ส่วนงำนเป็นผู้บันทึกข้อมูล และส ำนักบริหำรทรัพยำกรมนุษย์เป็นผู้ตรวจสอบและรำยงำนข้อมูล 
    ผู้ประสำนงำน : สุจินดำ  กิจบุตรำวัฒน์  โทร. 80259 

8. ผู้บริหำรที่ก ำกับดูแล และรำยงำนผลตัวชี้วัด 
   รองอธิกำรบดี (นำงสุภำพร  จันทร์จ ำเริญ) 
   ผู้ช่วยอธิกำรบดี (รองศำสตรำจำรย์ ดร.พัชสิรี  ชมภูค ำ) 
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เป้ำร่วมที่ 5: นิสิต บุคลำกรประสบควำมส ำเร็จระดับสำกล มีสว่นร่วมระดบัโลกและร่วม
แก้ปัญหำโลกพร้อมสร้ำงบรรยำกำศควำมเป็นนำนำชำติ 

1. ชื่อตัววัด: 

5.3 จ ำนวนอำจำรย์ นิสิต นักวิจัยที่ได้รับรำงวัล/ทุนวิจัย น ำเสนอผลงำนในเวที/
ออกสื่อ เป็นกรรมกำร ในองค์กรชั้นน ำ ระดับนำนำชำติ 

2. หน่วยนับ : คน 

 

3. รอบระยะเวลำกำรเก็บข้อมูล :  ปีกำรศึกษำ (นิสิต) 
                                           ปีงบประมำณ (อำจำรย์/นักวิจัย) 

4. ค ำอธิบำยตัวชี้วัด (นิยำม) :  
 สะท้อนควำมมุ่งมั่นที่จะสร้ำงควำมโดดเด่นในระดับนำนำชำติ 
 สร้ำงผลงำนเชิงประจักษ์ อันเป็นที่ยอมรับ 
 น ำชื่อเสียงและกำรยอมรับจำกท้ังในและต่ำงประเทศมำสู่จุฬำฯ 

นับจ ำนวนอำจำรย์, นิสิต, นักวิจัยที่สร้ำงผลงำนเลิศเพิ่ม ดังนี้ 
o ที่ได้รับรำงวัล/ทุนวิจัย ชั้นน ำระดับนำนำชำติ 
o ได้น ำเสนอผลงำนในเวที/ออกสื่อ ชั้นน ำระดับนำนำชำติ 
o เป็นกรรมกำรในองค์กรชั้นน ำระดับนำนำชำติ 
o ได้รับกำรเสนอชื่อเข้ำชิงรำงวัลในเวทีระดับนำนำชำติ 

5. สูตรและวิธีกำรค ำนวณ (ถ้ำมี) :  น ำรำยกำรข้อมูลพื้นฐำนทุกตัวมำรวมกัน 
6. รำยละเอียดข้อมูลพื้นฐำน (CDS) : 

05.03.01.00 : จ ำนวนนิสิตทกุระดับกำรศึกษำที่ได้รับรำงวัลในองค์กรชั้นน ำ ระดับนำนำชำติ 
05.03.01.01 : จ ำนวนนิสิตระดับปริญญำตรีที่ได้รับรำงวัลในองค์กรชั้นน ำ ระดับนำนำชำติ 
05.03.01.02 : จ ำนวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษำที่ได้รับรำงวัลในองค์กรชั้นน ำ ระดับนำนำชำติ 
05.03.02.00 : จ ำนวนนิสิตทกุระดับกำรศึกษำที่ได้รับทุนวิจัยจำกองค์กรชั้นน ำ ระดับนำนำชำติ 
05.03.02.01 : จ ำนวนนิสิตระดับปริญญำตรีที่ได้รับทุนวิจัยจำกองค์กรชั้นน ำ ระดับนำนำชำติ 
05.03.02.02 : จ ำนวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษำที่ได้รับทุนวิจัยจำกองค์กรชั้นน ำ ระดับนำนำชำติ 
05.03.03.00 : จ ำนวนนิสิตทกุระดับกำรศึกษำที่ไปน ำเสนอผลงำนในเวทีองค์กรชั้นน ำ ระดับนำนำชำติ 
05.03.03.01 : จ ำนวนนิสิตระดับปริญญำตรีที่ไปน ำเสนอผลงำนในเวทีองค์กรชั้นน ำ ระดับนำนำชำติ 
05.03.03.02 : จ ำนวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษำที่ไปน ำเสนอผลงำนในเวทีองค์กรชั้นน ำ ระดับนำนำชำติ 
05.03.04.00 : จ ำนวนนิสิตทกุระดับกำรศึกษำที่ไปน ำเสนอผลงำนออกสื่อในองค์กรชั้นน ำ ระดับนำนำชำติ 
05.03.04.01 : จ ำนวนนิสิตระดับปริญญำตรีที่ไปน ำเสนอผลงำนออกสื่อในองค์กรชั้นน ำ ระดับนำนำชำติ 
05.03.04.02 : จ ำนวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษำที่ไปน ำเสนอผลงำนออกสื่อในองค์กรชั้นน ำ ระดับนำนำชำติ 
05.03.05.00 : จ ำนวนนิสิตทกุระดับกำรศึกษำที่เป็นกรรมกำร ในองค์กรชั้นน ำ ระดับนำนำชำติ 
05.03.05.01 : จ ำนวนนิสิตระดับปริญญำตรีที่เป็นกรรมกำร ในองค์กรชั้นน ำ ระดับนำนำชำติ 
05.03.05.02 : จ ำนวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษำที่เป็นกรรมกำร ในองค์กรชั้นน ำ ระดับนำนำชำติ 
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05.03.06.00 : จ ำนวนอำจำรย์ที่ได้รับรำงวัลในองค์กรชั้นน ำ ระดับนำนำชำติ 
05.03.07.00 : จ ำนวนอำจำรย์ที่ได้รับทุนวิจัยจำกองค์กรช้ันน ำ ระดับนำนำชำติ 
05.03.08.00 : จ ำนวนอำจำรย์ที่ไปน ำเสนอผลงำนในเวทีองค์กรช้ันน ำ ระดับนำนำชำติ 
05.03.09.00 : จ ำนวนอำจำรย์ที่ไปน ำเสนอผลงำนออกสื่อในองค์กรชั้นน ำ ระดับนำนำชำติ 
05.03.10.00 : จ ำนวนอำจำรย์ที่เป็นกรรมกำร ในองค์กรช้ันน ำ ระดับนำนำชำติ 
05.03.11.00 : จ ำนวนนักวิจัยที่ได้รับรำงวัลในองค์กรชั้นน ำ ระดับนำนำชำติ 
05.03.12.00 : จ ำนวนนักวิจัยที่ได้รับทุนวิจัยจำกองค์กรช้ันน ำ ระดับนำนำชำติ 
05.03.13.00 : จ ำนวนนักวิจัยที่ไปน ำเสนอผลงำนในเวทีองค์กรช้ันน ำ ระดับนำนำชำติ 
05.03.14.00 : จ ำนวนนักวิจัยที่ไปน ำเสนอผลงำนออกสื่อในองค์กรชั้นน ำ ระดับนำนำชำติ 
05.03.15.00 : จ ำนวนนักวิจัยที่เป็นกรรมกำร ในองค์กรช้ันน ำ ระดับนำนำชำติ 
05.03.16.00 : จ ำนวนอำจำรย์ที่ได้รับกำรเสนอช่ือเข้ำชิงรำงวัลในเวทีระดับนำนำชำติ 
05.03.17.00 : จ ำนวนนักวิจัยที่ได้รับกำรเสนอช่ือเข้ำชิงรำงวัลในเวทีระดับนำนำชำติ 

7. แหล่งข้อมลูและวิธีกำรจดัเก็บ :  
     ส่วนงำนเป็นผู้รำยงำนข้อมูล นสิิต อำจำรย/์นักวิจัย 
     ส ำนักบริหำรกิจกำรนิสิตเป็นผู้รำยงำนข้อมูลและตรวจสอบข้อมูลนิสิต 
     ส ำนักบริหำรทรัพยำกรมนุษยเ์ป็นผู้ตรวจสอบข้อมูลอำจำรย์/นักวิจัย 
    ผู้ประสำนงำน :  
       ข้อมลูนสิิต : รัชณู นพเกล้ำ โทร.87052 ต่อ 106 
       ข้อมลูอำจำรย/์นักวิจัย : คมสัน เลำหก์มล  โทร. 80371 
                                    สุจินดำ  กิจบุตรำวัฒน ์ โทร. 80259 
8. ผู้บริหำรทีก่ ำกับดูแล และรำยงำนผลตวัชี้วัด 
    รองอธิกำรบดี (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ชัยพร ภู่ประเสริฐ) 
    รองอธิกำรบดี (นำงสุภำพร จันทร์จ ำเรญิ) 
    ผู้ช่วยอธิกำรบด ี(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ สรำยุทธ ทรัพย์สขุ) 
    ผู้ช่วยอธิกำรบด ี(รองศำสตรำจำรย์ ดร.พัชสิรี ชมภูค ำ) 
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ยุทธศาสตร์ที่ถ่ายทอดสู่ส่วนงาน 
ปีงบประมาณ 2564 

 



เป้าร่วม หน่วยนับ มหาวิทยาลัย คณะ/วิทยาลัย สถาบันวิจัย

1.1 จ ำนวน Citation per publication สัดส่วน   

1.2 จ ำนวน publication ท่ีตีพิมพ์ในวำรสำรคุณภำพสูงต่อบุคลำกร สัดส่วน -  

1.3 ผลงำนลักษณะอ่ืน ๆ ช้ิน -  

2.1 มีธุรกิจนวัตกรรมท่ีมีมูลค่ำตลำดรวมหรือเกิดประโยชน์ต่อสังคม 
(Market Value)

ล้ำนบำท
 ไม่บังคับสัญญำ

ไม่บังคับ
สัญญำ

3.1 ร้อยละของโครงกำร/กิจกรรมพัฒนำชุมชนท่ีส่วนงำนได้ด ำเนินกำรและ
ตอบโจทย์ THE SDGs และมี National Partnerships

ร้อยละ
  

4.1 ร้อยละของนิสิตมีโอกำสเรียนรู้เสริมประสบกำรณ์กับบุคคลหรือองค์กร
ภำยนอกท้ังในและต่ำงประเทศ

ร้อยละ
  -

4.2 ร้อยละของบุคลำกรมีโอกำสเรียนรู้เสริมประสบกำรณ์กับบุคคลหรือ
องค์กรภำยนอกท้ังในและต่ำงประเทศ

ร้อยละ
  

5.1 จ ำนวนนิสิตต่ำงชำติเพ่ิมข้ึน คน   -
5.2 จ ำนวนบุคลำกรต่ำงชำติ สำยวิชำกำร เพ่ิมข้ึน คน   -
5.3 จ ำนวนอำจำรย์ นิสิต นักวิจัยท่ีได้รับรำงวัล/ทุนวิจัย น ำเสนอผลงำนใน
เวที/ออกส่ือ เป็นกรรมกำร ในองค์กรช้ันน ำ ระดับนำนำชำติ

คน
 -  

ถ่ายทอด 7 9 6

เป้าร่วมท่ี 5: นิสิต บุคลากรประสบความส าเร็จระดับสากล มีส่วนร่วมระดับโลกและร่วมแก้ปัญหาโลกพร้อมสร้างบรรยากาศความเป็น
นานาชาติ

การถ่ายทอดยุทธศาสตร์สู่ส่วนงาน ประจ าปีบัญชี (งบประมาณ) 2564

เป้าร่วมท่ี 1: เพ่ิมผลงานตีพิมพ์วิจัย ผลงานวิชาการ คุณภาพสูง

เป้าร่วมท่ี 2: ผลิตงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม

เป้าร่วมท่ี 3: พัฒนาชุมชนและสังคมเพ่ือความย่ังยืน

เป้าร่วมท่ี 4: นิสิต บุคลากรได้เรียนรู้หรือท างานร่วมกับบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก (TH + Inter)



 

ภาคผนวก ข 
 

รายการข้อมูลพื้นฐาน  

(CDS : Common Data Set) 
 



 รายการข้อมูลพ้ืนฐาน CDS ผู้กรอกข้อมูล รอบเวลา กรอกเป็น
ค่ารายการ

กรอกเป็น
ตัวเลข

01.01.01 : จ ำนวนกำรอ้ำงอิงผลงำนวิจัยต่อผลงำนวิจัยท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ในวำรสำรระดับนำนำชำติ (citation per 
publication)

ส.บริหำรวิจัย ปีปฏิทิน
P

01.02.01 : Publication ท่ีตีพิมพ์ในวำรสำรคุณภำพสูงในฐำนข้อมูล Scopus/ISI ระดับ Q1 ส่วนงำน ปีปฏิทิน P

01.02.02 : Publication ท่ีตีพิมพ์ในวำรสำรคุณภำพสูงในฐำนข้อมูล Scopus/ISI (ทุกระดับคุณภำพวำรสำร) ส่วนงำน ปีปฏิทิน P

01.02.03 : จ ำนวนบุคลำกร (อำจำรย์และนักวิจัย) ส.บริหำรทรัพยำกรมนุษย์ ปีงบประมำณ P

01.03.01 : จ ำนวนโครงกำรวิจัย/วิชำกำรท่ีมีควำมร่วมมือกับมหำวิทยำลัยในต่ำงประเทศ หรือ หน่วยงำน สถำบัน/องค์กร 
นำนำชำติท้ังท่ีต้ังอยู่ในและต่ำงประเทศ

ส่วนงำน ปีงบประมำณ

P

01.03.02 : จ ำนวนทุนวิจัยจำกหน่วยงำน/สถำบัน/องค์กร นำนำชำติท้ังท่ีต้ังอยู่ในและต่ำงประเทศ ส่วนงำน ปีงบประมำณ P

01.03.03 : จ ำนวนสิทธิบัตรจำกงำนวิจัยท่ีมีกำรน ำไปใช้ประโยชน์ ส่วนงำน ปีงบประมำณ P

01.03.04 : ผลงำนสร้ำงสรรค์ท่ีได้รับกำรยอมรับในระดับนำนำชำติ ส่วนงำน ปีงบประมำณ P

01.03.05 : Book, Book chapter, บทควำม ในฐำนข้อมูลต่ำงๆ ส่วนงำน ปีงบประมำณ P

02.01.00 : มูลค่ำธุรกิจนวัตกรรมท่ีมีมูลค่ำตลำดรวมหรือเกิดประโยชน์ต่อสังคม (Market Value) หรือธุรกิจ นวัตกรรม
สำมำรถหำรำยได้หรือระดมทุนมำกกว่ำ 1 พันล้ำนบำท

CU Innovation Hub ปีงบประมำณ

P

03.01.01 : จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมพัฒนำชุมชนท่ีส่วนงำนด ำเนินกำร ส.ยุทธศำสตร์ฯ ปีงบประมำณ P

03.01.02 : จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมพัฒนำชุมชนท่ีตอบโจทย์ THE SDGs มี National Partnerships และเผยแพร่สู่
สำธำรณะเป็นภำษำอังกฤษ

ส.ยุทธศำสตร์ฯ ปีงบประมำณ

P

04.01.01 : จ ำนวนนิสิตมีโอกำสเรียนรู้เสริมประสบกำรณ์กับบุคคลหรือองค์กรภำยนอกท้ังในและต่ำงประเทศ ส.บริหำรกิจกำรนิสิต ปีกำรศึกษำ P

04.01.02 : จ ำนวนนิสิตท้ังหมดทุกระดับกำรศึกษำ ส.บริหำรกิจกำรนิสิต ปีกำรศึกษำ P

04.02.01 : จ ำนวนบุคลำกรมีโอกำสเรียนรู้เสริมประสบกำรณ์กับบุคคลหรือองค์กรภำยนอกท้ังในและต่ำงประเทศ ส.บริหำรทรัพยำกรมนุษย์ ปีงบประมำณ P

04.02.02 : จ ำนวนบุคลำกรท้ังหมด ส.บริหำรทรัพยำกรมนุษย์ ปีงบประมำณ P

05.01.01 :  จ ำนวนนิสิตต่ำงชำติท้ังหมด ณ ปีกำรศึกษำ 2563 ส.วิรัชกิจฯ ปีกำรศึกษำ P

05.02.01 : จ ำนวนอำจำรย์ชำวต่ำงชำติ ท่ีปฏิบัติงำนเต็มเวลำ (Full time) ส.บริหำรทรัพยำกรมนุษย์ ปีงบประมำณ P

05.02.02 : จ ำนวนอำจำรย์ชำวต่ำงชำติ ท่ีปฏิบัติงำนบำงเวลำ (Part time) ส.บริหำรทรัพยำกรมนุษย์ ปีงบประมำณ P

05.02.03 : จ ำนวนอำจำรย์พิเศษชำวต่ำงชำติ ท่ีปฏิบัติงำนเต็มเวลำ (Full time) ส.บริหำรทรัพยำกรมนุษย์ ปีงบประมำณ P

05.02.04 : จ ำนวนอำจำรย์พิเศษชำวต่ำงชำติ ท่ีปฏิบัติงำนบำงเวลำ (Part time) ส.บริหำรทรัพยำกรมนุษย์ ปีงบประมำณ P
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ค่ารายการ

กรอกเป็น
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05.02.05 : จ ำนวนนักวิจัยชำวต่ำงชำติ ท่ีปฏิบัติงำนเต็มเวลำ (Full time) ส.บริหำรทรัพยำกรมนุษย์ ปีงบประมำณ P

05.02.06 : จ ำนวนนักวิจัยชำวต่ำงชำติ ท่ีปฏิบัติงำนบำงเวลำ (Part time) ส.บริหำรทรัพยำกรมนุษย์ ปีงบประมำณ P

05.02.07 : จ ำนวนนักวิจัยหลังปริญญำเอก (Postdoctoral) ชำวต่ำงชำติ ท่ีปฏิบัติงำนเต็มเวลำ (Full time) ส.บริหำรทรัพยำกรมนุษย์ ปีงบประมำณ P

05.02.08 : จ ำนวนนักวิจัยหลังปริญญำเอก (Postdoctoral) ชำวต่ำงชำติ ท่ีปฏิบัติงำนบำงเวลำ (Part time) ส.บริหำรทรัพยำกรมนุษย์ ปีงบประมำณ P

05.03.01.00 : จ ำนวนนิสิตทุกระดับกำรศึกษำท่ีได้รับรำงวัลในองค์กรช้ันน ำ ระดับนำนำชำติ ส.บริหำรกิจกำรนิสิต ปีกำรศึกษำ P

05.03.01.01 : จ ำนวนนิสิตระดับปริญญำตรีท่ีได้รับรำงวัลในองค์กรช้ันน ำ ระดับนำนำชำติ ส.บริหำรกิจกำรนิสิต ปีกำรศึกษำ P

05.03.01.02 : จ ำนวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษำท่ีได้รับรำงวัลในองค์กรช้ันน ำ ระดับนำนำชำติ ส.บริหำรกิจกำรนิสิต ปีกำรศึกษำ P

05.03.02.00 : จ ำนวนนิสิตทุกระดับกำรศึกษำท่ีได้รับทุนวิจัยจำกองค์กรช้ันน ำ ระดับนำนำชำติ ส่วนงำน ปีกำรศึกษำ P

05.03.02.01 : จ ำนวนนิสิตระดับปริญญำตรีท่ีได้รับทุนวิจัยจำกองค์กรช้ันน ำ ระดับนำนำชำติ ส่วนงำน ปีกำรศึกษำ P

05.03.02.02 : จ ำนวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษำท่ีได้รับทุนวิจัยจำกองค์กรช้ันน ำ ระดับนำนำชำติ ส่วนงำน ปีกำรศึกษำ P

05.03.03.00 : จ ำนวนนิสิตทุกระดับกำรศึกษำท่ีไปน ำเสนอผลงำนในเวทีองค์กรช้ันน ำ ระดับนำนำชำติ ส.บริหำรกิจกำรนิสิต ปีกำรศึกษำ P

05.03.03.01 : จ ำนวนนิสิตระดับปริญญำตรีท่ีไปน ำเสนอผลงำนในเวทีองค์กรช้ันน ำ ระดับนำนำชำติ ส.บริหำรกิจกำรนิสิต ปีกำรศึกษำ P

05.03.03.02 : จ ำนวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษำท่ีไปน ำเสนอผลงำนในเวทีองค์กรช้ันน ำ ระดับนำนำชำติ ส.บริหำรกิจกำรนิสิต ปีกำรศึกษำ P

05.03.04.00 : จ ำนวนนิสิตทุกระดับกำรศึกษำท่ีไปน ำเสนอผลงำนออกส่ือในองค์กรช้ันน ำ ระดับนำนำชำติ ส.บริหำรกิจกำรนิสิต ปีกำรศึกษำ P

05.03.04.01 : จ ำนวนนิสิตระดับปริญญำตรีท่ีไปน ำเสนอผลงำนออกส่ือในองค์กรช้ันน ำ ระดับนำนำชำติ ส.บริหำรกิจกำรนิสิต ปีกำรศึกษำ P

05.03.04.02 : จ ำนวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษำท่ีไปน ำเสนอผลงำนออกส่ือในองค์กรช้ันน ำ ระดับนำนำชำติ ส.บริหำรกิจกำรนิสิต ปีกำรศึกษำ P

05.03.05.00 : จ ำนวนนิสิตทุกระดับกำรศึกษำท่ีเป็นกรรมกำร ในองค์กรช้ันน ำ ระดับนำนำชำติ ส่วนงำน ปีกำรศึกษำ P

05.03.05.01 : จ ำนวนนิสิตระดับปริญญำตรีท่ีเป็นกรรมกำร ในองค์กรช้ันน ำ ระดับนำนำชำติ ส่วนงำน ปีกำรศึกษำ P

05.03.05.02 : จ ำนวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษำท่ีเป็นกรรมกำร ในองค์กรช้ันน ำ ระดับนำนำชำติ ส่วนงำน ปีกำรศึกษำ P

05.03.06.00 : จ ำนวนอำจำรย์ท่ีได้รับรำงวัลในองค์กรช้ันน ำ ระดับนำนำชำติ ส่วนงำน ปีงบประมำณ P

05.03.07.00 : จ ำนวนอำจำรย์ท่ีได้รับทุนวิจัยจำกองค์กรช้ันน ำ ระดับนำนำชำติ ส่วนงำน ปีงบประมำณ P

05.03.08.00 : จ ำนวนอำจำรย์ท่ีไปน ำเสนอผลงำนในเวทีองค์กรช้ันน ำ ระดับนำนำชำติ ส่วนงำน ปีงบประมำณ P

05.03.09.00 : จ ำนวนอำจำรย์ท่ีไปน ำเสนอผลงำนออกส่ือในองค์กรช้ันน ำ ระดับนำนำชำติ ส่วนงำน ปีงบประมำณ P

05.03.10.00 : จ ำนวนอำจำรย์ท่ีเป็นกรรมกำร ในองค์กรช้ันน ำ ระดับนำนำชำติ ส่วนงำน ปีงบประมำณ P

05.03.11.00 : จ ำนวนนักวิจัยท่ีได้รับรำงวัลในองค์กรช้ันน ำ ระดับนำนำชำติ ส่วนงำน ปีงบประมำณ P



 รายการข้อมูลพ้ืนฐาน CDS ผู้กรอกข้อมูล รอบเวลา กรอกเป็น
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กรอกเป็น
ตัวเลข

05.03.12.00 : จ ำนวนนักวิจัยท่ีได้รับทุนวิจัยจำกองค์กรช้ันน ำ ระดับนำนำชำติ ส่วนงำน ปีงบประมำณ P

05.03.13.00 : จ ำนวนนักวิจัยท่ีไปน ำเสนอผลงำนในเวทีองค์กรช้ันน ำ ระดับนำนำชำติ ส่วนงำน ปีงบประมำณ P

05.03.14.00 : จ ำนวนนักวิจัยท่ีไปน ำเสนอผลงำนออกส่ือในองค์กรช้ันน ำ ระดับนำนำชำติ ส่วนงำน ปีงบประมำณ P

05.03.15.00 : จ ำนวนนักวิจัยท่ีเป็นกรรมกำร ในองค์กรช้ันน ำ ระดับนำนำชำติ ส่วนงำน ปีงบประมำณ P

02.06.09 : มูลค่ำรำยได้จำกกำรอนุญำตให้ใช้สิทธิและกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี ส.ทรัพย์สินทำงปัญญำ ปีงบประมำณ P



 

ภาคผนวก ค 
 

แบบฟอร์มรายการหลักฐาน 
 



รอบระยะเวลาการเก็บข้อมูล  : ปีปฏิทิน
CDS 01.02.01 : Publication ท่ีตีพิมพ์ในวารสารคุณภาพสูงในฐานข้อมูล Scopus/ISI ระดับ Q1 

ช่ือเร่ืองผลงาน ผู้เขียน ปี ค.ศ. Volume Issue Pages DOI Publication-type Link
Mechanisms of chloride and sulfate removal from 
municipal-solid-waste-incineration fly ash (MSWI FA): 
Effect of acid-base solutions

Dontriros, S.| Likitlersuang, S.| 
Janjaroen, D.

2020 101 - 44-53 10.1016/j.wasman.2019.09.033 Article https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-
85072786770&origin=resultslist&sort=plf-
f&src=s&st1=Mechanisms+of+chloride+and+sulfate+removal
+from+municipal-solid-waste-
incineration+fly+ash+&st2=&sid=b3f2310cc85274e3cf5890b3
95a20b22&sot=b&sdt=b&sl=106&s=TITLE-ABS-
KEY%28Mechanisms+of+chloride+and+sulfate+removal+fro
m+municipal-solid-waste-
incineration+fly+ash+%29&relpos=0&citeCnt=5&searchTerm
=

Anxiety and public responses to covid-19: Early data 
from Thailand

Goodwin, R.| 
Wiwattanapantuwong, J.| 
Tuicomepee, A.| Suttiwan, P.| 
Watakakosol, R.

2020 129 - 118-121 10.1016/j.jpsychires.2020.06.026 Article https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-
85087694743&origin=resultslist&sort=plf-
f&src=s&st1=Anxiety+and+public+responses+to+covid-
19%3a+Early+data+from+Thailand&st2=&sid=b3f2310cc8527
4e3cf5890b395a20b22&sot=b&sdt=b&sl=81&s=TITLE-ABS-
KEY%28Anxiety+and+public+responses+to+covid-
19%3a+Early+data+from+Thailand%29&relpos=0&citeCnt=1
&searchTerm=

เป้าร่วมท่ี 1 : เพ่ิมผลงานตีพิมพ์วิจัย ผลงานวิชาการคุณภาพสูง
ตัววัด : 1.2 จ านวน publication ท่ีตีพิมพ์ในวารสารคุณภาพสูงต่อบุคลากร



รอบระยะเวลาการเก็บข้อมูล  : ปีปฏิทิน
CDS 01.02.02 : Publication ท่ีตีพิมพ์ในวารสารคุณภาพสูงในฐานข้อมูล Scopus/ISI (ทุกระดับคุณภาพวารสาร)

ช่ือเร่ืองผลงาน ผู้เขียน ปี ค.ศ. Volume Issue Pages DOI Publication-type Link
Mechanisms of chloride and sulfate removal from 
municipal-solid-waste-incineration fly ash (MSWI 
FA): Effect of acid-base solutions

Dontriros, S.| Likitlersuang, S.| 
Janjaroen, D.

2020 101 - 44-53 10.1016/j.wasman.2019.09.033 Article https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-
s2.0-85072786770&origin=resultslist&sort=plf-
f&src=s&st1=Mechanisms+of+chloride+and+sulfate
+removal+from+municipal-solid-waste-
incineration+fly+ash+&st2=&sid=b3f2310cc85274e3
cf5890b395a20b22&sot=b&sdt=b&sl=106&s=TITLE-
ABS-
KEY%28Mechanisms+of+chloride+and+sulfate+rem
oval+from+municipal-solid-waste-
incineration+fly+ash+%29&relpos=0&citeCnt=5&sea
rchTerm=

Anxiety and public responses to covid-19: Early 
data from Thailand

Goodwin, R.| 
Wiwattanapantuwong, J.| 
Tuicomepee, A.| Suttiwan, P.| 
Watakakosol, R.

2020 129 - 118-121 10.1016/j.jpsychires.2020.06.026 Article https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-
s2.0-85087694743&origin=resultslist&sort=plf-
f&src=s&st1=Anxiety+and+public+responses+to+co
vid-
19%3a+Early+data+from+Thailand&st2=&sid=b3f23
10cc85274e3cf5890b395a20b22&sot=b&sdt=b&sl=8
1&s=TITLE-ABS-
KEY%28Anxiety+and+public+responses+to+covid-
19%3a+Early+data+from+Thailand%29&relpos=0&ci
teCnt=1&searchTerm=

เป้าร่วมท่ี 1 : เพ่ิมผลงานตีพิมพ์วิจัย ผลงานวิชาการคุณภาพสูง
ตัววัด : 1.2 จ านวน publication ท่ีตีพิมพ์ในวารสารคุณภาพสูงต่อบุคลากร



รอบระยะเวลาการเก็บข้อมูล  : ปีงบประมาณ
CDS 01.03.01 : จ านวนโครงการวิจัย/วิชาการท่ีมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ หรือ หน่วยงานสถาบัน/องค์กร นานาชาติท้ังท่ีต้ังอยู่ในและต่างประเทศ

ช่ือ-นามสกุล เบอร์โทร และอีเมล์ ช่ือโครงการวิจัย/วิชาการ วันท่ีเร่ิมสัญญา วันส้ินสุดสัญญา
ช่ือมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานใน

ต่างประเทศท่ีมีความร่วมมือ
รายละเอียดการคาดว่าจะตีพิมพ์

อรอุมา บางรัก xxxxxxxxxxxx Randomized, double-blind, Evaluation in secondary Stroke 
Prevention comparing the EfficaCy and safety of the oral 
Thrombin inhibitor dabigatran etexilate (110 mg or 150 mg, oral 
b.i.d.) versus acetylsalicylic acid (100 mg oral q.d.) in patients with 
Embolic Stroke of Undetermined Source (RESPECT ESUS)

22/10/2563 01/08/2564 Boehringer Ingelheim และแนบเป็นไฟล์
หลักฐานประกอบ

เช่น ตีพิมพ์ในวารสาร....................... หรือ มี
การระบุในสัญญาว่าจะได้รับการตีพิมพ์ใน
วารสาร

จักรกริช บางบัวทอง xxxxxxxxxxxx การให้ความช่วยเหลือของเกาหลีใต้ต่อเอเชียตะวันออกเฉียงใต้: การศึกษาเชิง
มานุษยวิทยาเก่ียวกับการเปล่ียนแปลงของความคิด ค่านิยม และกฎระเบียบสู่
ภาคปฏิบัติ

01/02/2564 12/03/2564 korea foundation และแนบเป็นไฟล์
หลักฐานประกอบ

เช่น ตีพิมพ์ในวารสาร....................... หรือ มี
การระบุในสัญญาว่าจะได้รับการตีพิมพ์ใน
วารสาร

1. รศ.ดร.วิรากาน มณีโชติ
2. ดร.เรยา มุตตา
3. น.ส.บุศมาส บางแก้ว 

xxxxxxxxxxxx โครงการการพัฒนาดัชนีช้ีวัดความอยู่ดีมีสุขของมนุษย์และความเข้าใจถึงปัจจัย
สนับสนุนต่อการด ารงชีพอย่างย่ังยืนภายใต้การเปล่ียนแปลงสภาพแวดล้อมของ
โลก” (Developing a measure of human well-being and 
understanding drivers of sustainable livelihoods under global 
environmental change)

22/11/2563 25/05/2564 International Institute for Applied 
Systems Analysis (IIASA) Laxenburg, 
Austria และแนบเป็นไฟล์หลักฐานประกอบ

เช่น ตีพิมพ์ในวารสาร....................... หรือ มี
การระบุในสัญญาว่าจะได้รับการตีพิมพ์ใน
วารสาร

ดร.พงษ์ บัณฑิต xxxxxxxxxxxx Policy Study on Sustainable Lifestyle in South East Asian 13/12/2563 22/04/2564 Institute for Global environmental 
Strategies และแนบเป็นไฟล์หลักฐาน
ประกอบ

เช่น ตีพิมพ์ในวารสาร....................... หรือ มี
การระบุในสัญญาว่าจะได้รับการตีพิมพ์ใน
วารสาร

เป้าร่วมท่ี 1 : เพ่ิมผลงานตีพิมพ์วิจัย ผลงานวิชาการคุณภาพสูง
ตัววัด : 1.3 ผลงานลักษณะอ่ืน ๆ



รอบระยะเวลาการเก็บข้อมูล  : ปีงบประมาณ
CDS 01.03.02 : จ านวนทุนวิจัยจากหน่วยงาน/สถาบัน/องค์กร นานาชาติท้ังท่ีต้ังอยู่ในและต่างประเทศ

ช่ือ-นามสกุล เบอร์โทร และอีเมล์ ช่ือโครงการวิจัย/วิชาการ งบประมาณตลอดโครงการ งบประมาณปีท่ีประเมิน วันท่ีเร่ิมสัญญา วันส้ินสุดสัญญา ช่ือทุน และหน่วยงาน/สถาบัน/องค์กร นานาชาติ
ผศ.พญ. เพชร พระอุมา xxxxxxxxxxxx Randomized, double-blind, Evaluation in secondary Stroke Prevention 

comparing the EfficaCy and safety of the oral Thrombin inhibitor dabigatran 
etexilate (110 mg or 150 mg, oral b.i.d.) versus acetylsalicylic acid (100 mg oral 
q.d.) in patients with Embolic Stroke of Undetermined Source (RESPECT ESUS)

xx,xxx,xxx xx,xxx,xxx 10/10/2563 02/01/2564 Boehringer Ingelheim และแนบเป็นไฟล์หลักฐานประกอบ

จักรกริช สังทอง xxxxxxxxxxxx การให้ความช่วยเหลือของเกาหลีใต้ต่อเอเชียตะวันออกเฉียงใต้: การศึกษาเชิงมานุษยวิทยา
เก่ียวกับการเปล่ียนแปลงของความคิด ค่านิยม และกฎระเบียบสู่ภาคปฏิบัติ

xx,xxx,xxx xx,xxx,xxx 01/11/2563 01/04/2564 korea foundation และแนบเป็นไฟล์หลักฐานประกอบ

รศ.ดร. มณีรัตน์ โชติช่วง และคณะ xxxxxxxxxxxx โครงการการพัฒนาดัชนีช้ีวัดความอยู่ดีมีสุขของมนุษย์และความเข้าใจถึงปัจจัยสนับสนุนต่อการ
ด ารงชีพอย่างย่ังยืนภายใต้การเปล่ียนแปลงสภาพแวดล้อมของโลก” (Developing a measure
 of human well-being and understanding drivers of sustainable livelihoods 
under global environmental change)

xx,xxx,xxx xx,xxx,xxx 12/12/2563 12/02/2564 International Institute for Applied Systems Analysis 
(IIASA) Laxenburg, Austria และแนบเป็นไฟล์หลักฐาน
ประกอบ

ดร.พงษ์ บัณฑิต xxxxxxxxxxxx Policy Study on Sustainable Lifestyle in South East Asian xx,xxx,xxx xx,xxx,xxx 22/11/2563 22/05/2564 Institute for Global environmental Strategies และแนบ
เป็นไฟล์หลักฐานประกอบ

เป้าร่วมท่ี 1 : เพ่ิมผลงานตีพิมพ์วิจัย ผลงานวิชาการคุณภาพสูง
ตัววัด : 1.3 ผลงานลักษณะอ่ืน ๆ



รอบระยะเวลาการเก็บข้อมูล  : ปีงบประมาณ
CDS 01.03.03 : จ านวนสิทธิบัตรจากงานวิจัยท่ีมีการน าไปใช้ประโยชน์

ช่ืองานประดิษฐ์ ผู้ประดิษฐ์ ประเภทสิทธิบัตร เลขท่ีรับจดทะเบียน วันท่ีน าไปใช้ประโยชน์ หน่วยงาน องค์กร หรือสถาบันท่ีน าไปใช้ประโยชน์
อนุภาคร่วมระหว่างแป้งข้าวเจ้าและไมโครคริสตัลลินเซลลูโลส รศ.ดร.พจน์ วานร การประดิษฐ์ 66905 22/01/2564 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
การผลิตสารสกัดคลอโรฟิลล์เข้มข้นจากใบเตยหอม รศ.ดร.ปราณ เดชแก้ว การประดิษฐ์ 67175 01/04/2564 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
เก้าอ้ีส าหรับเคล่ือนย้ายผู้ป่วย ผศ.ดร.พัด สิงหา ออกแบบผลิตภัณฑ์ 70460 01/05/2564 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
อุปกรณ์กายภาพบ าบัด รศ.นันทวัน บางนา ออกแบบผลิตภัณฑ์ 174749 22/10/2563 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
อุปกรณ์กายภาพบ าบัด รศ.นันทวัน บางนา ออกแบบผลิตภัณฑ์ 174750 31/05/2564 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

เป้าร่วมท่ี 1 : เพ่ิมผลงานตีพิมพ์วิจัย ผลงานวิชาการคุณภาพสูง
ตัววัด : 1.3 ผลงานลักษณะอ่ืน ๆ



รอบระยะเวลาการเก็บข้อมูล  : ปีงบประมาณ
CDS 01.03.04 : ผลงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ

ช่ือ-นามสกุล เบอร์โทร และอีเมล์ ช่ือผลงานสร้างสรรค์ หลักฐานท่ีได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ วันท่ีได้รับการยอมรับ
ผศ.ดร.ริชช่ี ภักดี xxxxxxx Deep Learning for Automated Classification of Tuberculosis-

Related Chest X-Ray (DAC4TB)
ได้รับรางวัล Winner of outstanding ict innovation award จาก HIMSS-Elsevier
 Digital Awards 2019 และแนบเป็นไฟล์หลักฐานประกอบ

04/01/2564
ดร.มโน รุ่งเรือง xxxxxxx หัวสุนัขจ าลองจากเย่ือกระดาษและยางพารา 43rd International Invention Show INOVA-BUDI UZOR 2018 (INOVA 2018),

 Zagreb, Croatia Silver Award จาก 43rd International Invention Show 
22/01/2564

รศ.ดร.จิน นิโน xxxxxxx iChat Smart : Gamification wearable tracking tool for digital 
learners

รางวัลเหรีญทองแดง จาก 47th International Exhibition of Inventions Geneva 08/11/2563

เป้าร่วมท่ี 1 : เพ่ิมผลงานตีพิมพ์วิจัย ผลงานวิชาการคุณภาพสูง
ตัววัด : 1.3 ผลงานลักษณะอ่ืน ๆ



รอบระยะเวลาการเก็บข้อมูล  : ปีงบประมาณ
CDS 01.03.05 : Book, Book chapter, บทความ ในฐานข้อมูลต่างๆ 

ช่ือเร่ืองผลงาน ผู้เขียน ปี ค.ศ. Volume Issue Pages DOI Publication-type Link หลักฐานการอ้างอิง หรือการน าไปใช้ประโยชน์ วันท่ีน าไปใช้ประโยชน์
xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Article www.xxxxxxxx.com Silver Award จาก การประชุมวิชาการนานาชาติ 

International Conference on Business Administration 
and Accountancy 2020 (2nd INCBAA)

22/01/2564

เป้าร่วมท่ี 1 : เพ่ิมผลงานตีพิมพ์วิจัย ผลงานวิชาการคุณภาพสูง
ตัววัด : 1.3 ผลงานลักษณะอ่ืน ๆ

http://www.xxxxxxxx.com/


รอบระยะเวลาการเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 
CDS : 05.03.02.00, 05.03.02.01, 05.03.02.02
นิสิตได้รับทุนวิจัยจากองค์กรช้ันน า ระดับนานาชาติ

รหัสนิสิต ช่ือ-สกุล ระดับการศึกษา ช่ือทุนวิจัย จ านวนเงินทุนวิจัย ช่ือองค์กรท่ีมอบทุนวิจัย ประเทศ วันท่ีเร่ิมต้น วันท่ีส้ินสุด
6442059826 Tiffany Young ปริญญาตรี AmFAR 2,000,000.00 American Foundation for AIDS Research USA 22/01/2564 21/01/2565

เป้าร่วมท่ี 5: นิสิต บุคลากรประสบความส าเร็จระดับสากล มีส่วนร่วมระดับโลกและร่วมแก้ปัญหาโลกพร้อมสร้างบรรยากาศความเป็นนานาชาติ
ตัววัด : 5.3 จ านวนอาจารย์ นิสิต นักวิจัยท่ีได้รับรางวัล/ทุนวิจัย น าเสนอผลงานในเวที/ออกส่ือ เป็นกรรมการ ในองค์กรช้ันน า ระดับนานาชาติ



รอบระยะเวลาการเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 
CDS : 05.03.05.00, 05.03.05.01, 05.03.05.02
นิสิตเป็นกรรมการ ในองค์กรช้ันน า ระดับนานาชาติ

รหัสนิสิต ช่ือ-สกุล ระดับการศึกษา ต าแหน่งในองค์กร ช่ือองค์กร ประเทศ วันท่ีเร่ิมด ารงต าแหน่ง วันท่ีส้ินสุดการด ารงต าแหน่ง
6442059826 Tiffany Young ปริญญาโท กรรมการ International Labour Organization USA 22/01/2564 29/12/2564

เป้าร่วมท่ี 5: นิสิต บุคลากรประสบความส าเร็จระดับสากล มีส่วนร่วมระดับโลกและร่วมแก้ปัญหาโลกพร้อมสร้างบรรยากาศความเป็นนานาชาติ
ตัววัด : 5.3 จ านวนอาจารย์ นิสิต นักวิจัยท่ีได้รับรางวัล/ทุนวิจัย น าเสนอผลงานในเวที/ออกส่ือ เป็นกรรมการ ในองค์กรช้ันน า ระดับนานาชาติ



รอบระยะเวลาการเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ 
CDS : 05.03.06.00, 05.03.11.00
อาจารย์/นักวิจัยท่ีได้รับรางวัลในองค์กรช้ันน า ระดับนานาชาติ

ค าน าหน้า ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง/ประเภท ช่ือรางวัล ช่ือองค์กรท่ีมอบ ประเทศ วันท่ีได้รับรางวัล
รศ.ดร. ตัวอย่าง  นานาชาติ อาจารย์ รางวัล เหรียญทอง China Association of Inventions (CAI) สาธารณรัฐประชาชนจีน 16/10/2563

เป้าร่วมท่ี 5: นิสิต บุคลากรประสบความส าเร็จระดับสากล มีส่วนร่วมระดับโลกและร่วมแก้ปัญหาโลกพร้อมสร้างบรรยากาศความเป็นนานาชาติ
ตัววัด : 5.3 จ านวนอาจารย์ นิสิต นักวิจัยท่ีได้รับรางวัล/ทุนวิจัย น าเสนอผลงานในเวที/ออกส่ือ เป็นกรรมการ ในองค์กรช้ันน า ระดับนานาชาติ



รอบระยะเวลาการเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ 
CDS : 05.03.07.00,05.03.12.00
อาจารย์/นักวิจัยท่ีได้รับทุนวิจัยจากองค์กรช้ันน า ระดับนานาชาติ

ค าน าหน้า ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง/ประเภท ช่ือทุนวิจัย จ านวนเงินทุนวิจัย ช่ือองค์กรท่ีมอบทุนวิจัย ประเทศ วันท่ีเร่ิมต้น วันท่ีส้ินสุด
รศ.ดร. ตัวอย่าง  นานาชาติ อาจารย์ Poland Co-Sponsored Fellowships Programme - “Engineering" 7000000 AGH University of Science and Technology ประเทศโปแลนด์ 01/02/2564 31/07/2564

เป้าร่วมท่ี 5: นิสิต บุคลากรประสบความส าเร็จระดับสากล มีส่วนร่วมระดับโลกและร่วมแก้ปัญหาโลกพร้อมสร้างบรรยากาศความเป็นนานาชาติ
ตัววัด : 5.3 จ านวนอาจารย์ นิสิต นักวิจัยท่ีได้รับรางวัล/ทุนวิจัย น าเสนอผลงานในเวที/ออกส่ือ เป็นกรรมการ ในองค์กรช้ันน า ระดับนานาชาติ



เป้าร่วมท่ี 5: นิสิต บุคลากรประสบความส าเร็จระดับสากล มีส่วนร่วมระดับโลกและร่วมแก้ปัญหาโลกพร้อมสร้างบรรยากาศความเป็นนานาชาติ 
ตัววัด : 5.3 จ านวนอาจารย์ นิสิต นักวิจัยท่ีได้รับรางวัล/ทุนวิจัย น าเสนอผลงานในเวที/ออกส่ือ เป็นกรรมการ ในองค์กรช้ันน า ระดับนานาชาติ
รอบระยะเวลาการเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ 
CDS : 05.03.08.00,05.03.09.00,05.03.13.00,05.03.14.00,05.03.16.00,05.03.17.00 
อาจารย์/นักวิจัยท่ีไปน าเสนอผลงานในเวที/ออกส่ือ ในองค์กรช้ันน า ระดับนานาชาติ

ค าน าหน้า ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง/ประเภท ช่ือผลงาน ช่ือเวที/ส่ือ ช่ือองค์กรท่ีจัด ประเทศ วันท่ีน าเสนอ/ออกสือ ได้รับการเสนอช่ือชิงรางวัลหรือไม่
รศ.ดร. ตัวอย่าง  นานาชาติ อาจารย์ งานวิจัยเร่ือง Sustainability for Green University in Bangkok เวที Univerzita Karlova สาธารณรัฐเช็ก 15/10/2563 ได้



รอบระยะเวลาการเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ 
CDS : 05.03.10.00,05.03.15.00
อาจารย์/นักวิจัยท่ีเป็นกรรมการในองค์กรช้ันน า ระดับนานาชาติ

ค าน าหน้า ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง/ประเภท ต าแหน่งในองค์กร ช่ือองค์กร ประเทศ วันท่ีเร่ิมด ารงต าแหน่ง วันท่ีส้ินสุดการด ารงต าแหน่ง
รศ.ดร. ตัวอย่าง  นานาชาติ อาจารย์ กรรมการบริษัท เชฟรอน คอร์ปอเรชัน ไทยและอเมริกา 14/01/2564 31/12/2565

เป้าร่วมท่ี 5: นิสิต บุคลากรประสบความส าเร็จระดับสากล มีส่วนร่วมระดับโลกและร่วมแก้ปัญหาโลกพร้อมสร้างบรรยากาศความเป็นนานาชาติ
ตัววัด : 5.3 จ านวนอาจารย์ นิสิต นักวิจัยท่ีได้รับรางวัล/ทุนวิจัย น าเสนอผลงานในเวที/ออกส่ือ เป็นกรรมการ ในองค์กรช้ันน า ระดับนานาชาติ



 

ภาคผนวก ง 
 

รายชื่อหน่วยงานเจ้าภาพ 

และผู้ประสานงาน 
 



เจ้าภาพ ช่ือ – สกุล เบอร์โทร
ส ำนักบริหำรวิจัย มณีรัตน์ ช่ืนเจริญ 80459

สุจินดำ กิจบุตรำวัฒน์ 80259
สัณห์ฐิติ สำรโพธ์ิคำ 80165
ศศิมุกด์ โชคชัย 80373
คมสัน เลำห์กมล 80371

CU Innovation Hub พิณสุรำงค์ กิตติวรำพล 087-7195861
พิชิตชัย เจริญกุล 80461
เสำวลักษณ์ กุลเทพพรม 80463

ส ำนักบริหำรกิจกำรนิสิต รัชณู นพเกล้ำ 87052 ต่อ 106
 ส ำนักบริหำรวิรัชกิจและเครือข่ำยนำนำชำติ ศุกลิน วนำเกษมสันต์ 83332
สถำบันทรัพย์สินทำงปัญญำแห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ถิรำยุ สุภำกร 84195 #112

รายช่ือหน่วยงานเจ้าภาพและผู้ประสานงาน

ส ำนักยุทธศำสตร์และกำรขับเคล่ือน

ส ำนักบริหำรทรัพยำกรมนุษย์




