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ชื่อตวัชี้วัด ค่าเปา้หมาย หน่วยค่าเปา้หมาย ประเภทตวัชี้วัด ค าอธิบาย แหล่งข้อมูล การค านวณผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ผู้รายงานผลล าดบั
ดา้นการสร้างผลงานวิจัย สิ่งประดษิฐ์ นวัตกรรม
15. 1. ร้อยละของผลงำนวจิยั 

สิ งประดิษฐ์ นวตักรรม และ
งำนสร้ำงสรรค์ ที น ำไปใช้
ประโยชน์ต่อสังคมเพื อสร้ำง
มูลค่ำเชิงพำณิชย์

30 ร้อยละ ตัวชี้วดัระดับเปำ้ประสงค์ − ผลงำนวจิยั หมำยถึง ผลงำนวชิำกำรที เปน็งำนศึกษำ หรืองำนค้นควำ้
อย่ำงมีระบบด้วยวธิกีำรวจิยั มีวตัถุประสงค์ที ชัดเจน เพื อใหไ้ด้มำซึ ง
ข้อมูล ค ำตอบหรือในรูปสรุป
− สิ งประดิษฐ์ หมำยถึง สิ งที เกิดขึ้นจำกกำรใช้ควำมคิดสร้ำงสรรค์ของ
มนุษย์ สร้ำงหรือประดิษฐ์ขึ้นตำมวตัถุประสงค์ที หลำกหลำย เพื อควำม
สวยงำมหรือประดับตกแต่ง หรือเพื อใช้ประโยชน์
− นวตักรรม หมำยถึง สิ งใหม่ที เกิดขึ้นจำกกำรใช้ควำมรู้ และควำมคิด
สร้ำงสรรค์ ซึ งส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของผลิตภณัฑ์ แนวคิด และ
กระบวนกำร และสร้ำงมูลค่ำใหก้ับสินค้ำและบริกำร สำมำรถน ำไปใช้
ประโยชน์ทำงเศรษฐกิจ และสังคม  รวมทั้งยังสำมำรถน ำไปพัฒนำต่อ
ยอดได้
− งำนสร้ำงสรรค์ หมำยถึง ผลงำนศิลปะและสิ งประดิษฐ์ทำงศิลปะ
ประเภทต่ำงๆ ที มีควำมเปน็นวตักรรม โดยมีกำรศึกษำค้นควำ้อย่ำงเปน็
ระบบที เหมำะสม ตำมประเภทของงำนศิลปะ ซึ งมีแนวทำงกำรทดลอง
หรือกำรพัฒนำจำกแนวคิดสร้ำงสรรค์เดิม
− กำรน ำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม หมำยถึง กำรน ำข้อมูลกำรวจิยัไป
ถ่ำยทอดใหแ้ก่ชุมชน/สังคม หรือท้องถิ นที แสดงควำมประสงค์มำยัง
หน่วยงำนหรือผู้วจิยั
− กำรน ำไปใช้ประโยชน์เชิงพำณิชย์ หมำยถึง กำรน ำข้อมูลวจิยัไป
พัฒนำต่อยอดทำงธรุกิจ รวมถึงกำรยื นหรือจดทะเบยีนคุ้มครอง
ทรัพย์สินทำงปญัญำ

− ฐำนข้อมูลผลงำนวจิยั สิ งประดิษฐ์ นวตักรรม และงำน
สร้ำงสรรค์ของนักศึกษำ บคุลำกรสำยวชิำกำรและสำย
สนับสนุนแต่ละคณะ / วทิยำลัย / ส ำนัก / สถำบนั / กอง
 ที รับผิดชอบโดยสถำบนัวจิยัและพัฒนำ

สถำบนัวจิยัและพัฒนำ/
หน่วยทรัพย์สินทำง
ปญัญำ /
คณะ/วทิยำลัย

สถำบนัวจิยัและ
พัฒนำ

16. 2. ร้อยละของเงินทุนวจิยั
ภำยนอกเพิ มขึ้น

10 ร้อยละ ตัวชี้วดัระดับเปำ้ประสงค์ − เงินทุนวจิยัภำยนอก หมำยถึง ทุนวจิยัที ได้รับเงินสนับสนุนจำกแหล่ง
ทุนนอกมหำวทิยำลัย ได้แก่ ทุนอุดหนุนกำรวจิยัจำกงบประมำณของรัฐ
ผ่ำนหน่วยงำนผู้ใหทุ้น เช่น สวทช. , วช. , สวก. , พพ. และ สนพ. ทุน
สนับสนุนกำรวจิยัจำกภำคเอกชน รวมถึงทุนสนับสนุนกำรวจิยัจำก
ต่ำงประเทศ

− ฐำนข้อมูลเงินทุนวจิยั ที รับผิดชอบโดยสถำบนัวจิยั
และพัฒนำ

สถำบนัวจิยัและพัฒนำ
 / 
คณะ/วทิยำลัย

สถำบนัวจิยัและ
พัฒนำ

17. 3. จ ำนวนหน่วยงำน  ที น ำ
ผลงำนวจิยั สิ งประดิษฐ์ 
นวตักรรม และงำนสร้ำงสรรค์ 
ไปใช้ประโยชน์เชิงพำณิชย์

15 หน่วยงำน ตัวชี้วดัระดับเปำ้ประสงค์ − หน่วยงำน หมำยถึง หน่วยงำนภำยนอกมหำวทิยำลัยฯ
− ผลงำนวจิยั หมำยถึง ผลงำนวชิำกำรที เปน็งำนศึกษำ หรืองำนค้นควำ้
อย่ำงมีระบบด้วยวธิกีำรวจิยั มีวตัถุประสงค์ที ชัดเจน เพื อใหไ้ด้มำซึ ง
ข้อมูล ค ำตอบหรือในรูปสรุป
− สิ งประดิษฐ์ หมำยถึง สิ งที เกิดขึ้นจำกกำรใช้ควำมคิดสร้ำงสรรค์ของ
มนุษย์ สร้ำงหรือประดิษฐ์ขึ้นตำมวตัถุประสงค์ที หลำกหลำย เพื อควำม
สวยงำมหรือประดับตกแต่ง หรือเพื อใช้ประโยชน์
− นวตักรรม หมำยถึง สิ งใหม่ที เกิดขึ้นจำกกำรใช้ควำมรู้ และควำมคิด
สร้ำงสรรค์ ซึ งส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของผลิตภณัฑ์ แนวคิด และ
กระบวนกำร และสร้ำงมูลค่ำใหก้ับสินค้ำและบริกำร สำมำรถน ำไปใช้
ประโยชน์ทำงเศรษฐกิจ และสังคม  รวมทั้งยังสำมำรถน ำไปพัฒนำต่อ
ยอดได้
− งำนสร้ำงสรรค์ หมำยถึง ผลงำนศิลปะและสิ งประดิษฐ์ทำงศิลปะ
ประเภทต่ำงๆ ที มีควำมเปน็นวตักรรม โดยมีกำรศึกษำค้นควำ้อย่ำงเปน็
ระบบที เหมำะสม ตำมประเภทของงำนศิลปะ ซึ งมีแนวทำงกำรทดลอง
หรือกำรพัฒนำจำกแนวคิดสร้ำงสรรค์เดิม
− กำรน ำไปใช้ประโยชน์เชิงพำณิชย์ หมำยถึง กำรน ำข้อมูลวจิยัไป
พัฒนำต่อยอดทำงธรุกิจ รวมถึงกำรยื นหรือจดทะเบยีนคุ้มครอง
ทรัพย์สินทำงปญัญำ

− ฐำนข้อมูล จ ำนวนหน่วยงำนที น ำผลงำนวจิยั 
สิ งประดิษฐ์ นวตักรรม และงำนสร้ำงสรรค์ ไปใช้
ประโยชน์เชิงพำณิชย์ ที รับผิดชอบโดยสถำบนัวจิยัและ
พัฒนำ

 - สถำบนัวจิยัและพัฒนำ/
หน่วยทรัพย์สินทำง
ปญัญำ /
คณะ/วทิยำลัย

สถำบนัวจิยัและ
พัฒนำ

จ ำนวนผลงำนวิจัย สิ่งประดิษ์ นวัตกรรม และงำนสร้ำงสรรค์  
ที่น ำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคมเพ่ือสร้ำงมูลค่ำเพิ่มเชิงพำณิชย ์

         ____________________________________________________  x 100 
จ ำนวนผลงำนวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงำนสร้ำงสรรค ์ทั้งหมด 

(เงินทุนวิจัยภำยนอกของปีท่ีรำยงำนผล -  เงินทุนวิจัยภำยนอกของปีก่อนหน้ำ) 
_________________________________________________________ x 100 
                          เงินทุนวิจัยทั้งหมดของปีก่อนหน้ำ 

จ ำนวนผลงำนวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และงำนสร้ำงสรรค์  
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ชื่อตวัชี้วัด ค่าเปา้หมาย หน่วยค่าเปา้หมาย ประเภทตวัชี้วัด ค าอธิบาย แหล่งข้อมูล การค านวณผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ผู้รายงานผลล าดบั
10 ร้อยละ ตัวชี้วดัระดับมำตรกำร สถำบนัวจิยัและ

พัฒนำ/ 
คณะ/วทิยำลัย

สถำบนัวจิยัและ
พัฒนำ

19. 5. ร้อยละของงบประมำณจำก
แหล่งทุนที เปน็เครือข่ำยวจิยั
เพิ มขึ้น

5 ร้อยละ ตัวชี้วดัระดับมำตรกำร − แหล่งทุนที เปน็เครือข่ำยวจิยั หมำยถึง งบประมำณที มหำวทิยำลัย
ได้รับ จำกเครือข่ำยวจิยัทั้งใน และต่ำงประเทศ (MOU)

− ฐำนข้อมูล งบประมำณจำกแหล่งทุนที เปน็เครือข่ำย
วจิยั (MOU) จำก คณะ / วทิยำลัย

สถำบนัวจิยัและพัฒนำ
 / 
คณะ/วทิยำลัย

สถำบนัวจิยัและ
พัฒนำ

20. 6. จ ำนวนผลงำนวจิยั สิ งประดิษฐ์
 นวตักรรม และงำนสร้ำงสรรค์ 
ที น ำไปใช้ประโยชน์เพิ มขึ้น

6 ผลงำน ตัวชี้วดัระดับมำตรกำร − ผลงำนวจิยั หมำยถึง ผลงำนวชิำกำรที เปน็งำนศึกษำ หรืองำนค้นควำ้
อย่ำงมีระบบด้วยวธิกีำรวจิยั มีวตัถุประสงค์ที ชัดเจน เพื อใหไ้ด้มำซึ ง
ข้อมูล ค ำตอบหรือในรูปสรุป
− สิ งประดิษฐ์ หมำยถึง สิ งที เกิดขึ้นจำกกำรใช้ควำมคิดสร้ำงสรรค์ของ
มนุษย์ สร้ำงหรือประดิษฐ์ขึ้นตำมวตัถุประสงค์ที หลำกหลำย เพื อควำม
สวยงำมหรือประดับตกแต่ง หรือเพื อใช้ประโยชน์
− นวตักรรม หมำยถึง สิ งใหม่ที เกิดขึ้นจำกกำรใช้ควำมรู้ และควำมคิด
สร้ำงสรรค์ ซึ งส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของผลิตภณัฑ์ แนวคิด และ
กระบวนกำร และสร้ำงมูลค่ำใหก้ับสินค้ำและบริกำร สำมำรถน ำไปใช้
ประโยชน์ทำงเศรษฐกิจ และสังคม  รวมทั้งยังสำมำรถน ำไปพัฒนำต่อ
ยอดได้
− งำนสร้ำงสรรค์ หมำยถึง ผลงำนศิลปะและสิ งประดิษฐ์ทำงศิลปะ
ประเภทต่ำงๆ ที มีควำมเปน็นวตักรรม โดยมีกำรศึกษำค้นควำ้อย่ำงเปน็
ระบบที เหมำะสม ตำมประเภทของงำนศิลปะ ซึ งมีแนวทำงกำรทดลอง
หรือกำรพัฒนำจำกแนวคิดสร้ำงสรรค์เดิม
− กำรน ำไปใช้ประโยชน์ หมำยถึง ผลงำนวจิยัฯน ำไปใช้ประโยชน์ต่อ
สังคมและชุมชนแบบใหเ้ปล่ำหรือกำรน ำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคมที 
ก่อใหเ้กิดมูลค่ำเพิ มเชิงพำณิชย์

− ฐำนข้อมูลจ ำนวนผลงำนวจิยั สิ งประดิษฐ์ นวตักรรม 
และงำนสร้ำงสรรค์ ที น ำไปใช้ประโยชน์ ที รับผิดชอบโดย
สถำบนัวจิยัและพัฒนำ

 - สถำบนัวจิยัและพัฒนำ/
หน่วยทรัพย์สินทำง
ปญัญำ /
คณะ/วทิยำลัย

สถำบนัวจิยัและ
พัฒนำ

4. − ผลงำนวจิยั หมำยถึง ผลงำนวชิำกำรที เปน็งำนศึกษำ หรืองำนค้นควำ้
อย่ำงมีระบบด้วยวธิกีำรวจิยั มีวตัถุประสงค์ที ชัดเจน เพื อใหไ้ด้มำซึ ง
ข้อมูล ค ำตอบหรือในรูปสรุป
− สิ งประดิษฐ์ หมำยถึง สิ งที เกิดขึ้นจำกกำรใช้ควำมคิดสร้ำงสรรค์ของ
มนุษย์ สร้ำงหรือประดิษฐ์ขึ้นตำมวตัถุประสงค์ที หลำกหลำย เพื อควำม
สวยงำมหรือประดับตกแต่ง หรือเพื อใช้ประโยชน์
− นวตักรรม หมำยถึง สิ งใหม่ที เกิดขึ้นจำกกำรใช้ควำมรู้ และควำมคิด
สร้ำงสรรค์ ซึ งส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของผลิตภณัฑ์ แนวคิด และ
กระบวนกำร และสร้ำงมูลค่ำใหก้ับสินค้ำและบริกำร สำมำรถน ำไปใช้
ประโยชน์ทำงเศรษฐกิจ และสังคม  รวมทั้งยังสำมำรถน ำไปพัฒนำต่อ
ยอดได้
− งำนสร้ำงสรรค์ หมำยถึง ผลงำนศิลปะและสิ งประดิษฐ์ทำงศิลปะ
ประเภทต่ำงๆ ที มีควำมเปน็นวตักรรม โดยมีกำรศึกษำค้นควำ้อย่ำงเปน็
ระบบที เหมำะสม ตำมประเภทของงำนศิลปะ ซึ งมีแนวทำงกำรทดลอง
หรือกำรพัฒนำจำกแนวคิดสร้ำงสรรค์เดิม
− กำรบรูณำกำรกับกำรเรียนกำรสอนและพันธกิจอื น หมำยถึง กำรจดั
ใหผู้้เรียน เรียนรู้ลักษณะองค์รวม โดยน ำควำมรู้จำกศำสตร์ต่ำง ๆ ไป
เชื อมโยงกับกำรเรียนกำรสอนใหผู้้เรียนในรำยวชิำต่ำง ๆ เปน็หลักและ
เชื อมโยงไปยังพันธกิจอื น ๆ ของมหำวทิยำลัย ได้แก่ กำรบริกำร
วชิำกำรแก่สังคม กำรท ำนุบ ำรุงศิลปวฒันธรรมและสิ งแวดล้อม และ
ด้ำนกำรวจิยั สิ งประดิษฐ์นวตักรรม

ร้อยละของผลงำนวจิยั 
สิ งประดิษฐ์ นวตักรรม และ
งำนสร้ำงสรรค์ที บรูณำกำรกับ
กำรเรียนกำรสอนและพันธกิจ
อื นอีก
อย่ำงน้อย 1 ด้ำน

18. − ฐำนข้อมูล ผลงำนวจิยั สิ งประดิษฐ์ นวตักรรม และ
งำนสร้ำงสรรค์ที บรูณำกับกำรเรียนกำรสอน และพันธกิจ
อื น แต่ละคณะ / วทิยำลัย
− ฐำนข้อมูลกำรจดักำรเรียนกำรสอนใน มคอ.3 ของ
อำจำรย์ผู้สอนที แสดงใหเ้หน็ถึงกำรบรูณำกำร

จ ำนวนผลงำนวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และงำนสร้ำงสรรค์  
ที่บูรณำกำรกับกำรเรียนกำรสอนและพันธกิจอ่ืน 

______________________________________________________x100 
จ ำนวนผลงำนวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงำนสร้ำงสรรค์ทั้งหมด 

(จ ำนวนงบประมำณจำกแหล่งทุนเครือข่ำยวิจัยของปีที่รำยงำนผล − 
จ ำนวนงบประมำณจำกแหล่งทุนเครือข่ำยวิจัยของปีก่อนหน้ำ) 
__________________________________________________ x 100 
    จ ำนวนปีงบประมำณจำกแหล่งทุนเครือข่ำยวิจัยของปีก่อนหน้ำ 
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ชื่อตวัชี้วัด ค่าเปา้หมาย หน่วยค่าเปา้หมาย ประเภทตวัชี้วัด ค าอธิบาย แหล่งข้อมูล การค านวณผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ผู้รายงานผลล าดบั
21. 7. จ ำนวนผลงำนวจิยั สิ งประดิษฐ์

 นวตักรรม และงำนสร้ำงสรรค์
 ที น ำไปใช้ประโยชน์เชิงพำณิชย์

2 ผลงำน ตัวชี้วดัระดับมำตรกำร − ผลงำนวจิยั หมำยถึง ผลงำนวชิำกำรที เปน็งำนศึกษำ หรืองำนค้นควำ้
อย่ำงมีระบบด้วยวธิกีำรวจิยั มีวตัถุประสงค์ที ชัดเจน เพื อใหไ้ด้มำซึ ง
ข้อมูล ค ำตอบหรือในรูปสรุป
− สิ งประดิษฐ์ หมำยถึง สิ งที เกิดขึ้นจำกกำรใช้ควำมคิดสร้ำงสรรค์ของ
มนุษย์ สร้ำงหรือประดิษฐ์ขึ้นตำมวตัถุประสงค์ที หลำกหลำย เพื อควำม
สวยงำมหรือประดับตกแต่ง หรือเพื อใช้ประโยชน์
− นวตักรรม หมำยถึง สิ งใหม่ที เกิดขึ้นจำกกำรใช้ควำมรู้ และควำมคิด
สร้ำงสรรค์ ซึ งส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของผลิตภณัฑ์ แนวคิด และ
กระบวนกำร และสร้ำงมูลค่ำใหก้ับสินค้ำและบริกำร สำมำรถน ำไปใช้
ประโยชน์ทำงเศรษฐกิจ และสังคม  รวมทั้งยังสำมำรถน ำไปพัฒนำต่อ
ยอดได้
− งำนสร้ำงสรรค์ หมำยถึง ผลงำนศิลปะและสิ งประดิษฐ์ทำงศิลปะ
ประเภทต่ำงๆ ที มีควำมเปน็นวตักรรม โดยมีกำรศึกษำค้นควำ้อย่ำงเปน็
ระบบที เหมำะสม ตำมประเภทของงำนศิลปะ ซึ งมีแนวทำงกำรทดลอง
หรือกำรพัฒนำจำกแนวคิดสร้ำงสรรค์เดิม
− กำรน ำไปใช้ประโยชน์เชิงพำณิชย์ หมำยถึง กำรน ำข้อมูลวจิยัไป
พัฒนำต่อยอดทำงธรุกิจ รวมถึงกำรยื นหรือจดทะเบยีนคุ้มครอง
ทรัพย์สินทำงปญัญำ

− ฐำนข้อมูล ผลงำนวจิยั สิ งประดิษฐ์ นวตักรรม และ
งำนสร้ำงสรรค์ของนักศึกษำ บคุลำกรสำยวชิำกำรและ
บคุลำกรสำยสนับสนุน แต่ละคณะ / วทิยำลัย / ส ำนัก / 
สถำบนั / กอง ที น ำไปใช้ประโยชน์เชิงพำณิชย์  ที 
รับผิดชอบโดยสถำบนัวจิยัและพัฒนำ

 - สถำบนัวจิยัและพัฒนำ/
หน่วยทรัพย์สินทำง
ปญัญำ /
คณะ/วทิยำลัย

สถำบนัวจิยัและ
พัฒนำ




