คําอธิบายตัวชี้วัด
แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหิดล

ระยะ 4 ป
( พ.ศ.2563 – 2566 )

งานยุทธศาสตรและวิจัยสถาบัน กองแผนงาน
พฤษภาคม 2562

1

ขอมูล ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2562

ยุทธศาสตรที่ 1 Global Research and Innovation
ตัวชี้วัดที่ 1.1 รอยละของบุคลากรสายวิชาการที่เปน PI (Principal Investigator) ของโครงการที่ไดรับเงินทุนวิจัย
หนวยนับ: รอยละ
ปที่เก็บขอมูล: ปงบประมาณ
คําอธิบาย

วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บขอมูล

บุ ค ล า ก ร ส า ย วิ ช าก า ร ที่ เ ป น PI (Principal Investigator)
หมายถึง อาจารย/นักวิจัย ที่เปนหัวหนาโครงการวิจัย ที่ไดรับทุนสนับสนุน
การวิจัย (ทั้งที่เปนแผนงานหรือโครงการยอย และมีชื่อในสัญญารับทุนวา
เปนหัวหนาโครงการหรือผูวิจัยหลัก) ทุกแหลงทุน (ไมนับซ้ํา) ไมนับการเปน
หัวหนาโครงการรับทําวิจัย/การบริการวิชาการ
ผูรายงานตัวชี้วัด
สวนงาน

จํานวนบุคลากรสายวิชาการที่เปน PI
X 100
จํานวนบุคลากรสายวิชาการทั้งหมด

ผูรวบรวมขอมูล
กองแผนงาน

ลักษณะการเก็บ
ขอมูลระหวางป
1 ป
(ปงบประมาณ)

ผูตรวจสอบตัวชี้วัด
กองบริหารงานวิจัย

ตัวชี้วัดที่ 1.2 ผลงานวิจัยถูกอางอิงโดย International Organization
หนวยนับ: เรื่อง
ปที่เก็บขอมูล: ปปฏิทิน
คําอธิบาย
ผลงานวิจัย หมายถึง ผลงานทางวิชาการที่มีการศึกษาคนควาอยางมีระบบ
และวัตถุประสงคที่ชัดเจน เพื่อใหไดมาซึ่งขอมูล เอื้อตอการนําไปประยุกตใช
ผลงานวิ จั ย ถู ก อ า งอิ ง โดย International Organization หมายถึ ง
จํานวนผลงานวิจัยของบุคลากรสายวิชาการในสวนงานถูก นําไปใช อา งอิ ง โดย
องคกรระหวางประเทศ (International Organization) จะเปนผลงานที่ตีพิมพ
เปนรายงานการวิจัย หรือหนังสืออันเกิดจากการศึกษาวิจัย
องคกรระหวางประเทศ (International Organization) หมายถึง องคกรที่
มีสมาชิก ขอบเขต หรือการปรากฏตัวในระดับนานาชาติ มี 2ประเภท ดังนี้
1. องคกรนอกรัฐบาลระหวางประเทศ คือ องคกรนอกรัฐบาลที่ ดําเนินงานใน
ระดับนานาชาติ เชน องคกรไมแสวงกําไร และหนวยงานในระดับนานาชาติ
2. องคกรระหวางรัฐบาล หรือองคกรรัฐบาลระหวางประเทศ เปนองคกรที่
ใกลเคียงกับนิยามของ "องคกรระหวางประเทศ" ในกฎหมายระหวางประเทศมากที่สุด
องคกรเหลานี้มักมีสมาชิกเปนรัฐเอกราช ซึ่งเรียกวา รัฐสมาชิก ตัวอยางขององคกร
ประเภทนี้ เชน สหประชาชาติ (United Nations), องคกรความมั่นคงและความรวมมือ
ในยุโรป(Organization for Security and Co-operation in Europe)
ผูรายงานตัวชี้วัด
สวนงาน

ลักษณะการเก็บ
ขอมูลระหวางป
นับจํานวนผลงานวิจัย (เรื่อง) ที่
1 ป
ได รั บ การอ า งอิ ง โดยองค ก รระดั บ
(ปปฏิทิน)
นานาชาติ (ไมนับซ้ํา)
อาจเปนผลงาน/โครงการวิจัยที่
ดํ า เนิ น การมาก อ นหน า แต ถู ก
นํ า มาใช อ า งอิ ง ในป ที่ ร ายงาน (จะ
เปนผลงานที่ไดรับการตีพิมพหรือไม
ก็ได แตผลของงานวิจัยนั้นถูกอางอิง
โดยหนวยงาน/องคกร ระดับชาติ/
นานาชาติ)
ดู จ ากจํ า นวนของเอกสาร/
หลั ก ฐานอ า งอิ ง หรื อ หลั ก ฐานเชิ ง
ประจักษอื่น ๆ
วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บขอมูล

ผูรวบรวมขอมูล
กองแผนงาน
1

ผูตรวจสอบตัวชี้วัด
กองบริหารงานวิจัย

ขอมูล ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2562
ตัวชี้วัดที่ 1.3 ผลงานวิจัยที่นําไปใช
• เปนนโยบายระดับชาติ
• เปนนโยบายระดับนานาชาติ
• ประโยชนในสังคม
• ประโยชนในเชิงพาณิชย
หนวยนับ: เรื่อง
ปที่เก็บขอมูล: ปปฏิทิน
คําอธิบาย
ผลงานวิจัย หมายถึง ผลงานทางวิชาการที่มีการศึกษาคนควาอยางมี
ระบบและวั ตถุป ระสงคที่ ชั ดเจน เพื่ อ ให ไ ดมาซึ่ ง ขอ มูล เอื้ อ ต อ การนําไป
ประยุกตใช
การนํ า ไปใช เ ป น นโยบายระดั บ ชาติ ห รื อ นานาชาติ หมายถึ ง
ผลงานวิจัยที่องคกรระดับชาติหรือนานาชาติ นําผลของการวิจัยนั้นไปใช
กําหนดนโยบาย กฎหมาย หรือระเบียบปฏิบัติ ที่มีผลบังคับใชกับประชาชน
ในประเทศ หรือนานาประเทศ
การนําไปใชประโยชนในสังคม หมายถึง ผลงานวิจัยที่เกิดจากความ
ตองการของสังคม เปนผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น ทางดานใด
ดานหนึ่งหรือหลายดานเกี่ยวกับ ชุมชน วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดลอม
อาชีพ เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง คุณภาพชีวิต หรือสุขภาพ หรือเปน
ผลงานที่ นําไปสูการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรือทรัพยสินทางปญญารูปแบบ
อื่นที่สามารถแสดงได เปนที่ประจักษวาสามารถใชแ กปญหาหรื อ พั ฒ นา
สังคม และกอใหเกิดประโยชนอยางชัดเจน หรือสรางการเปลี่ยนแปลงจาก
การตระหนักและการรับรูปญหาและแนวทางแกไขของชุมชน
การนําไปใชประโยชนเชิงพาณิชย หมายถึง ผลงานวิจัยที่สามารถ
นําไปสรางมูลคาทําใหสวนงาน/มหาวิทยาลัยมีรายไดจากผลงานวิจัย หรือ
ทรั พ ย สิ น ทางป ญ ญาอั น เกิ ด จากผลงานวิ จั ย มี ห ลั ก ฐาน/เอกสารแสดง
ประกอบ หรื อ มี ห ลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ ว า ภาคเอกชนสามารถนํ า ไปใช
ประโยชน
ผูรายงานตัวชี้วัด
สวนงาน

ลักษณะการเก็บ
ขอมูลระหวางป
1. การนับจํานวนผลงานวิจัย (เรื่อง) ที่
1 ป
ไดรับการนําไปใชเปนนโยบายระดับชาติ
(ปปฏิทิน)
/ นานาชาติ (ไมนับซ้ํา)
• อาจเป น ผลงาน/โครงการวิ จั ย ที่
ดําเนินการมากอนหนา แตถูกนํามาใช
อางอิงในปที่รายงาน (จะเปนผลงานที่
ไดรับการตีพิมพหรือไมก็ได แตผลของ
งานวิจัยนั้นถูกนําไปใชโดยหนวยงาน/
องคกร ระดับชาติ/นานาชาติ)
• ดู จ ากจํ า นวนของเอกสาร/หลั ก ฐาน
อางอิง หรือหลักฐานเชิงประจักษอื่น ๆ
วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บขอมูล

2. การนับจํานวนผลงานวิจัยที่ถูกนําไปใช
ประโยชนในสังคม / เชิงพาณิชย (ไมนับ
ซ้ํา)
• จะเปนผลงานที่ไดรับการตีพิมพหรือไม
ก็ได แตผลของงานวิจัยนั้นๆ มีชุมชน
,สังคม นําไปใชประโยชน
• มีหลักฐานการนําไปใชฯ หลักฐานเชิง
ประจักษอื่น ๆ

ผูรวบรวมขอมูล
กองแผนงาน
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ผูตรวจสอบตัวชี้วัด
กองบริหารงานวิจัย

ขอมูล ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2562
ตัวชี้วัดที่ 1.4 Citation per publication (5 years)
หนวยนับ: ฉบับ (ครั้ง/เรื่อง)
ปที่เก็บขอมูล: ปปฏิทิน (สืบคนสิน้ สุด ณ เดือนที่ตองรายงานขอมูล)
คําอธิบาย

วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บขอมูล

การอางอิงผลงานวิจัย หมายถึง จํานวนครั้งใน
สืบคนขอมูลผลงานตีพิมพยอนหลัง 5 ป โดยใหนับจํานวน
การอ า งอิ ง ผลงานวิ จั ย ที่ ตี พิ ม พ ใ นวารสารระดั บ ครั้งในการถูกอางอิงจนถึงปปจจุบัน หารดวยจํานวนผลงานตีพิมพ
ที่สบื คนไดทั้งหมดสืบคนถึง ณ วันที่รายงาน
นานาชาติ โดยสืบคนจากฐานขอมูล Scopus
ขอมูลปปฏิทิน
พ.ศ.2563
พ.ศ.2564
พ.ศ.2565
พ.ศ.2566

ผูรายงานตัวชี้วัด
สวนงาน

ผูรวบรวมขอมูล
กองแผนงาน

ลักษณะการ
เก็บขอมูล
ระหวางป
1 ป
(ปปฏิทิน)

สืบคนขอมูลผลงานตีพิมพ
ยอนหลัง 5 ป
พ.ศ.2558 - 2562
พ.ศ.2559 - 2563
พ.ศ.2560 - 2564
พ.ศ.2561 - 2565

ผูตรวจสอบตัวชี้วัด
กองบริหารงานวิจัย

ตัวชี้วัดที่ 1.5 International Publication (per year)
(จํานวนบทความตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ)
หนวยนับ: เรื่อง
ปที่เก็บขอมูล: ปปฏิทิน (สืบคนสิน้ สุด ณ เดือนที่ตองรายงานขอมูล)
คําอธิบาย
จํานวนบทความตีพิมพ หมายถึง จํานวนบทความวิจัยของ
บุคลากรสายวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
สืบคนไดจากฐานขอมูลระดับนานาชาติ และนับผลงานใน Open
Access Journal ที่อยูในฐานขอมูลสากลได ในรอบปปฏิทิน
วารสารระดั บ นานาชาติ หมายถึ ง วารสารวิ ช าการ
(Journal) ที่ ป รากฏในฐานข อ มู ล สากล เช น ฐานข อ มู ล Web of
Science หรือฐานขอมูล Scopus หรือฐานขอมูลสากลอื่นๆที่เปนที่
ยอมรั บ ในศาสตร นั้ น ๆ เช น PubMed หรื อ วารสารวิ ช าการที่
สํ า นั ก งานคณะกรรมการการอุ ดมศึก ษา (สกอ.) ประกาศใหเปน
วารสารระดั บ นานาชาติ และมี ชื่ อ ปรากฏในเอกสารแนบท า ย
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการ
สําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556

ลักษณะการเก็บ
ขอมูลระหวางป
1. จํานวนบทความตีพิมพ
1 ป
(ปปฏิทิน)
• นับผลงานที่เปน Article Review Letter สวน
Proceeding นั บ เ ฉ พ า ะ ส า ข า วิ ช า
วิศวกรรมศาสตร ICT วิทยาศาสตร (บางสาขาที่
ทํ า ร ว มกั บ วิ ศ วะฯ material science) นั บ
ผลงานใน Open Access Journal ที่ อยู ใน
ฐานขอมูลสากลได
• ผลงานนั้นตองระบุชื่อสวนงาน และชื่อ
มหาวิทยาลัยมหิดล
• นั บ ตามชื่ อ เรื่ อ งที่ ตี พิ ม พ โดยไม นั บ ซ้ํ า ใน
หนวยงาน เชน ตีพิมพรวมกัน 2 ภาควิชา ให
วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บขอมูล
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ขอมูล ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2562
คําอธิบาย

วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บขอมูล

รายชื่อวารสารที่สกอ.จัดใหเปนวารสารระดับนานาชาติ ดูไดที่
http://intranet.mahidol/op/orra/research_article/PUBLISHMUA_2556.pdf

ผูรายงานตัวชี้วัด
สวนงาน

ลักษณะการเก็บ
ขอมูลระหวางป

สวนงานนับเปน 1 เรื่อง สวนภาควิชา นับแยก
คนละภาควิชา
• กรณีที่เปนวิทยานิพนธ/ผลงานวิจัยของนักศึกษา
ที่มีชื่ออาจารยที่ปรึกษาในการตีพิมพบทความ
สามารถนับได

ผูรวบรวมขอมูล
กองแผนงาน

ผูตรวจสอบตัวชี้วัด
กองบริหารงานวิจัย

ตัวชี้วัดที่ 1.6 International Publication per academic staff (5 years trend)
(จํานวนบทความตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติตอบุคลากรสายวิชาการ)
หนวยนับ: เรื่อง/คน
ปที่เก็บขอมูล: ปปฏิทิน (สืบคนสิน้ สุด ณ เดือนที่ตองรายงานขอมูล)
คําอธิบาย
จํานวนบทความตีพิมพ หมายถึง จํานวนบทความวิจัยของ
บุคลากรสายวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
สืบคนไดจากฐานขอมูลระดับนานาชาติ และนับผลงานใน Open
Access Journal ที่อยูในฐานขอมูลสากลได ในรอบปปฏิทิน
วารสารระดั บ นานาชาติ หมายถึ ง วารสารวิ ช าการ
(Journal) ที่ ป รากฏในฐานข อ มู ล สากล เช น ฐานข อ มู ล Web of
Science หรือฐานขอมูล Scopus หรือฐานขอมูลสากลอื่นๆที่เปนที่
ยอมรั บ ในศาสตร นั้ น ๆ เช น PubMed หรื อ วารสารวิ ช าการที่
สํ า นั ก งานคณะกรรมการการอุ ดมศึก ษา (สกอ.) ประกาศใหเปน
วารสารระดั บ นานาชาติ และมี ชื่ อ ปรากฏในเอกสารแนบท า ย
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการ
สําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556
รายชื่อวารสารที่สกอ.จัดใหเปนวารสารระดับนานาชาติ ดูไดที่
http://intranet.mahidol/op/orra/research_article/PUBLISHMUA_2556.pdf

ลักษณะการเก็บ
ขอมูลระหวางป
1. จํานวนบทความตีพิมพ
1 ป
(ปปฏิทิน)
• นับผลงานที่เปน Article Review Letter สวน
Proceeding นั บ เ ฉ พ า ะ ส า ข า วิ ช า
วิศวกรรมศาสตร ICT วิทยาศาสตร (บางสาขาที่
ทํารวมกับ วิศวะฯ material science) ที่อยูใน
ฐานขอมูลสากล นับผลงานใน Open Access
Journal ที่อยูในฐานขอมูลสากลได
• ผลงานนั้นตองระบุชื่อสวนงาน และชื่อ
มหาวิทยาลัยมหิดล
• นั บ ตามชื่ อ เรื่ อ งที่ ตี พิ ม พ โดยไม นั บ ซ้ํ า ใน
หนวยงาน เชน ตีพิมพรวมกัน 2 ภาควิชา ให
สวนงานนับเปน 1 เรื่อง สวนภาควิชา นับแยก
คนละภาควิชา
• กรณีที่เปนวิทยานิพนธ/ผลงานวิจัยของนักศึกษา
ที่มีชื่ออาจารยที่ปรึกษาในการตีพิมพบทความ
สามารถนับได
2. จํ า นวนบุ ค ลากรสายวิ ช าการ หมายถึ ง
อาจารยประจําและนักวิจัยประจําของสวนงาน ที่
เปนขาราชการ พนักงาน หรือบุคลากรที่มีสัญญา
จาง (รวมลาศึกษาตอดวย) โดยคํานวณตามรายหัว
วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บขอมูล
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ขอมูล ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2562
คําอธิบาย

วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บขอมูล

ลักษณะการเก็บ
ขอมูลระหวางป

(Headcount: HC) และแบบเที ย บเท า เต็ ม เวลา
(Full Time Equivalent: FTE)
วิธีการคํานวณ
แบบที่ 1 คํานวณจากจํานวนบุคลากรสายวิชาการ
ทั้งหมด
จํานวนผลงานตีพิมพทั้งหมด
________________________
จํานวนบุคลากรสายวิชาการทั้งหมด
แบบที่ 2 คํานวณจากจํานวนบุคลากรสายวิชาการ
ตาม FTE
จํ________________________
านวนผลงานตีพิมพทั้งหมด
จํานวนบุคลากรสายวิชาการตาม FTE
***ทั้งนี้ขอใหสวนงานเก็บขอมูลจํานวนผลงาน
ตี พิ ม พ 5 ป ย อ นหลั ง เพื่ อ ประเมิ น สถานการณ
ภายในอนาคต***
ผูรายงานตัวชี้วัด
สวนงาน

ผูรวบรวมขอมูล
กองแผนงาน

ผูตรวจสอบตัวชี้วัด
กองบริหารงานวิจัย

ตัวชี้วัดที่ 1.7 จํานวนผลงานวิจัยตีพิมพ (Publication) ที่ตีพิมพรวมกับนักวิจัยตางชาติ
หนวยนับ: เรื่อง
ปที่เก็บขอมูล: ปปฏิทิน (สืบคนสิน้ สุด ณ เดือนที่ตองรายงานขอมูล)
ลักษณะการเก็บ
ขอมูลระหวางป
ผลงานวิจัยตีพิมพรวมกับนักวิจัยตางชาติ หมายถึง ผลงานวิจัย
นั บ จํ า น ว น ผ ล ง า น ตี พิ ม พ ข อ ง
1 ป
(ปปฏิทิน)
ของบุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยที่ตีพิมพในฐานขอมูลสากลโดย มหาวิ ท ยาลั ย ในฐานข อ มู ล สากลที่ มี ชื่ อ
ผลงานนั้นมีชื่อนักวิจัยและสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัยจากตางชาติ นั ก วิ จั ย แ ล ะ ส ถ า บั น ก า ร ศึ ก ษ า ห รื อ
สถาบันวิจัยจากตางชาติในผลงานนั้น
เปนผูรวมตีพิมพหรือมีชื่ออยูในผลงานนั้น
คําอธิบาย

ผูรายงานตัวชี้วัด
สวนงาน

วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บขอมูล

ผูรวบรวมขอมูล
กองแผนงาน
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ผูตรวจสอบตัวชี้วัด
กองบริหารงานวิจัย

ขอมูล ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2562
ตัวชี้วัดที่ 1.8 จํานวนผลงานวิจัยตีพิมพ (Publication) ที่ตีพิมพในวารสารที่อยูใน Q1
หนวยนับ: เรื่อง
ปที่เก็บขอมูล: ปปฏิทิน (สืบคนสิน้ สุด ณ เดือนที่ตองรายงานขอมูล)
คําอธิบาย

วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บขอมูล

วารสาร Q1 หมายถึ ง วารสารที่ อ ยู ใ น Q1 จาก
ฐานข อ มู ล Journal Citation Reports และฐานข อ มู ล
Scimago journal & Country Rank โดยนับจํานวนผลงาน
ที่ ตี พิ ม พ ใ นวารสารที่ อ ยู ใ น Q1 ของฐานข อ มู ล Journal
Citation Reports หรื อ ฐานข อ มู ล Scimago journal &
Country Rank เมื่อเทียบกับจํานวนผลงานตีพิมพทั้งหมด

- ผลงานตี พิ ม พ ใ นสาขาวิ ท ยาศาสตร เ ทคโนโลยีและ
วิ ท ยาศาสตร สุ ข ภาพ ใช ฐ านข อ มู ล Journal Citation
Reports (Web of Knowledge) ในการคนหาคา Q1 จาก
วารสารของผลงานที่บุคลากรสายวิชาการตีพิมพ
- ผลงานตีพิมพในสาขาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
ใชฐานขอมูล Scimago journal & Country Rank ในการ
คนหาคา Q1 จากวารสารของผลงานที่บุคลากรสายวิชาการ
ตีพิมพ

ผูรายงานตัวชี้วัด
สวนงาน

ผูรวบรวมขอมูล
กองแผนงาน

ลักษณะการ
เก็บขอมูล
ระหวางป
1 ป
(ปปฏิทิน)

ผูตรวจสอบตัวชี้วัด
กองบริหารงานวิจัย

ตัวชี้วัดที่ 1.9 จํานวนเงินทุนสนับสนุนการวิจัยในปงบประมาณตอบุคลากรสายวิชาการ
หนวยนับ: บาท/คน
ปที่เก็บขอมูล: ปงบประมาณ
คําอธิบาย

วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บขอมูล

เงินทุนวิจัย หมายถึง เงินที่ไดรับการสนับสนุนจากแหลงทุนใหทํา
วิจัยหรือรับทําวิจัย (Contracted Research) (ไมนับการบริการวิชาการ
อื่น เชน การเปนที่ปรึกษา ออกแบบ วางระบบ ฝกอบรม สัมมนา หรือการ
วิเคราะห ทางหองปฏิบัติการ เปนตน) เก็บขอมูลตามปงบประมาณ จาก
แหลงทุนตาง ๆ ดังนี้
1. เงินงบประมาณแผนดิน
2. เงินรายไดมหาวิทยาลัย
3. เงินรายไดสวนงาน
4. เงินทุนภายนอกภาครัฐ
5. เงินทุนภาคเอกชน
6. แหลงทุนตางประเทศ

วิธีการคํานวณ
ผลรวมของเงินทุนวิจัยจากทุกแหลงทุน
จํานวนบุคลากรสายวิชาการทั้งหมดของสวนงาน

การเก็บขอมูลเบื้องตน
- นั บ เงิ น ทุ น วิ จั ย ที่ ส ว นงานได รั บ จั ด สรรใน
ป งบประมาณนั้ นทั้ งหมดจากทุ กแหล งทุ น (นั บ
เฉพาะที่ ได รั บในป งบประมาณนั้ น ทั้ งนี้ หมาย
รวมถึงโครงการใหมที่ไดรับจัดสรรในป นั้น และ
โครงการตอเนื่องที่ยังไดรับจัดสรรเงินในปนั้นดวย)

- เงินทุนจากเงินงบประมาณแผนดินสวนงานไม
• จํ านวนเงิ นทุ นวิ จั ยจากงบประมาณแผ นดิ น หมายถึ ง จํ านวน ต องรายงาน มหาวิ ทยาลั ยจะใช ข อมู ลจากกอง
เงินทุนจากเงินงบประมาณแผนดินที่ไดรับจัดสรรและแจงจากกอง บริหารงานวิจัย
บริหารงานวิจัย ในรอบปงบประมาณ
6

ลักษณะการเก็บ
ขอมูลระหวางป
1 ป
(ปงบประมาณ)

ขอมูล ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2562
คําอธิบาย

วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บขอมูล

ลักษณะการเก็บ
ขอมูลระหวางป

• จํานวนเงินรายไดมหาวิทยาลัยที่ใหเปนทุนวิจัย หมายถึง จํานวน
เงินทุนวิจัยที่ไดรับจัดสรรจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย ผานกอง
บริหารงานวิจัย
• จํานวนเงินรายไดสวนงานที่ใหเปนทุนวิจัย หมายถึง จํานวนเงิน
รายไดของสวนงานทีจ่ ัดสรรใหเปนทุนวิจัย ในรอบปงบประมาณ
• จํานวนเงินทุนวิจัยที่ไดรับจากหนวยงานภาครัฐ หมายถึง จํานวน
เงิ นทุ นวิ จั ยทั้ งหมดที่ ส วนงานได รั บจากหน วยงานภาครั ฐ ทั้ งใน
ประเทศและตางประเทศ ในรอบปงบประมาณ
• จํานวนเงินทุนวิจยั ที่ไดรับจากภาคเอกชน หมายถึง จํานวนเงินทุน
วิจัยทั้งหมดที่สวนงานไดรับจากภาคเอกชน ภาคอุตสาหกรรม บริษทั
ห าง ร าน SME มู ลนิ ธิ ทั้ งในประเทศและต างประเทศ ในรอบ
ปงบประมาณ
ผูรายงานตัวชี้วัด
สวนงาน

ผูรวบรวมขอมูล
กองแผนงาน

ผูตรวจสอบตัวชี้วัด
กองบริหารงานวิจัย

ตัวชี้วัดที่ 1.10 จํานวนนักวิจัยสําเร็จรูปที่เพิ่มขึ้นในแตละป
หนวยนับ: คน
ปที่เก็บขอมูล: ปงบประมาณ
ลักษณะการเก็บ
ขอมูลระหวางป
นักวิจัยสําเร็จรูป หมายถึง อาจารย/นักวิจัยที่ผานการพิจารณาและ/
นั บ จํ า นวนอาจารย / นั ก วิ จั ย ที่ ผ า น
1 ป
หรื อ ได รั บ เชิ ญ จากคณะกรรมการที่ อ ธิ ก ารบดี แ ต ง ตั้ ง หรื อ ผู บ ริ ห าร การคั ด เลื อ กหรื อ ได รั บ เชิ ญ ฯ จาก (ปงบประมาณ)
มหาวิทยาลัยหรือผูบริหารสวนงาน เพื่อสรางงานวิจัยภายใตศูนยวิจัยเฉพาะ มหาวิทยาลัยในแตละปงบประมาณ
MU-Multi-Research-Centers (MU-MRC)
MU-Multi-Research-Centers หมายถึง ศูนยวิจัยที่มีพันธกิจมุงเปา
และมีวิสัยทัศนชัดเจนวาจะตอบนโยบาย/ยุทธศาสตรวิจัยของประเทศในดาน
ใด ที่ ไ ด รั บ ทุ น ตามประกาศมหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล เรื่ อ ง ทุ น ส ง เสริ ม พั ฒ นา
บุคลากรวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2561 หรือเปนกลุมวิจัยที่ไดรับการอนุมัติให
จัดตั้งผาน MU-MRC steering board ของมหาวิทยาลัย
คําอธิบาย

ผูรายงานตัวชี้วัด
สวนงาน

วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บขอมูล

ผูรวบรวมขอมูล
กองแผนงาน
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ผูตรวจสอบตัวชี้วัด
กองบริหารงานวิจัย

ขอมูล ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2562

ยุทธศาสตรที่ 2 Academic and Entrepreneurial Education
ตัวชี้วัดที่ 2.1 รอยละของอาจารยที่มีระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑมาตรฐานคุณภาพอาจารย (อยางนอยระดับ 2)
(MUPSF – Professional Standard Framework)
หนวยนับ: รอยละ
ปที่เก็บขอมูล: ปการศึกษา
ลักษณะการเก็บ
คําอธิบาย
วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บขอมูล
ขอมูลระหวางป
ระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑมาตรฐานคุณภาพ
รายงานผลรายป
จํานวนอาจารยที่มรี ะดับคุณภาพการจัด
อาจารยที่กําหนด มี 4 ระดับ คือ
(ปละ 1 ครั้ง)
การเรียนการสอนตั้งแตระดับ 2 ขึ้นไป
ระดับที่ 1 ศาสตรการเรียนรูเบื้องตน
X 100
จํานวนอาจารยของสวนงานทั้งหมด
เปนผูมีความรูความเขาใจในศาสตรของตนและประยุกตใชได มีความรู
ความเข าใจในศาสตร การเรี ยนรู เบื้ องต น สามารถออกแบบกิ จกรรม จั ด
การเก็บขอมูล
บรรยากาศ ใชทรัพยากรและสื่อการเรียนรู โดยคํานึงถึงผูเรียนรูและปจจัยที่
1.เก็บขอมูลกับอาจารยทุกหลักสูตร
สงผลตอการเรียนรู สามารถวัดและประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน นําผล
2.ปที่เก็บขอมูล : เริม่ ปการศึกษา 2562
ประเมินมาใชปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนรูพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง เปดใจ
ฟงความคิดเห็นจากผูที่เกี่ยวของ และปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย
วิธีการคํานวณ
ขององคกร
1. ใหแยกระดับคุณภาพการจัดการเรียน
ระดับที่ 2 จัดการเรียนเฉพาะกลุมได
การสอน และแยกหลักสูตรตามระดับ
เปนผูมีคุณภาพการจัดการเรียนการสอนระดับที่ 1 ที่มีความรูสึกใน
ปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา
ศาสตรของตน และติดตามความกาวหนาของความรูในศาสตรอยางสม่าํ เสมอ มี
2. การคํานวณคิดตาม % ของแตละระดับ
ความรูความเขาใจในศาสตรการเรียนรู สามารถจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับกลุม
คุณภาพการจัดการเรียนการสอนตาม
ผู เรี ยน กํ ากั บดู แลและติ ดตามผลการเรียนรูของผู เรี ยนอย างเป นระบบ ให
เกณฑมาตรฐานคุณภาพอาจารย
คําปรึกษาชี้แนะแกเพื่อนอาจารยในศาสตรได และสงเสริมใหเกิดการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพอาจารยภายในองคกร
หมายเหตุ
ระดับที่ 3 จัดการเรียนรูขามศาสตร
1. ประเมินอาจารยที่มีอายุงานตั้งแต 3 ปขึ้นไป
เปนผูมีคุณภาพการจัดการเรียนการสอนระดับที่ 2 ที่เชี่ยวชาญในศาสตร
2. อาจารยตองเขารับการประเมินทุก 3 ป
ของตน ศาสตรการเรียนรู และการจัดการเรียนรูขามศาสตร นําผลการวิจัยในชั้น
เรียนมาพัฒนาการจัดการเรียนรู เปนพี่เลี้ยงและผูชี้แนะในระดับองคกรดานการ
จัดการเรียนรู และนโยบายดานจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย
ระดับที่ 4 กําหนดนโยบายการพัฒนาองคความรู
เปนผูมีคุณภาพการจัดการเรียนการสอนระดับที่ 3 ที่เปนผูนําในศาสตร
ของตน ศาสตรการเรียนรู และการจัดการเรียนรูขามศาสตร เปนที่ยอมรับทั้ง
ภายในและภายนอกองคกร มีสวนรวมในการกําหนดนโยบายและกลยุทธในการ
พัฒนาองคความรู และการจัดการเรียนรูในระดับชาติ และนานาชาติ เปนผูนํา
เชิงนโยบายดานจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย
ผูรายงานตัวชี้วัด
กองบริหารการศึกษา

ผูรวบรวมขอมูล
กองแผนงาน
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ขอมูล ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2562
ตัวชี้วัดที่ 2.2 รอยละของหลักสูตรที่ไดรับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานระดับสากล
หนวยนับ : รอยละ
ปที่เก็บขอมูล : ปการศึกษา
คําอธิบาย

วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บขอมูล

หลั ก สู ต รที่ ไ ด รับ การรั บ รองโดย AUNนับจากหลักสูตรที่ไดรับปริญญาบัตรทั้งหมด คือ
QA หรือเทียบเทา หมายถึง หลักสูตรที่ไดรับ
1. หลักสูตรระดับปริญญาตรี
การรั บ รองจาก AUN-QA หรื อ หลั ก สู ต รที่
2. หลักสูตรระดับปริญญาโท
ได รั บ การรั บ รองจากองค ก รวิ ช าชี พ ระดั บ
3. หลักสูตรระดับปริญญาเอก
นานาชาติ เช น WFME, AACSB, ABET เป น
4. หลักสูตรโครงการเปดสอนรวม (นับกับสวนงานที่
ตน โดยนับเฉพาะหลักสูตรที่ไดรับปริญญา รับผิดชอบเปนประธานหลักสูตรในแตละปการศึกษา)
โดยกําหนด จํานวนหลักสูตรทั้งหมด 328 หลักสูตร
บัตรเทานั้น
- จํ า แ น ก ต า มระดั บก าร ศึ ก ษ า คื อ โดยอางอิงจากกองพัฒนาคุณภาพ)
หลักสูตรระดับ
วิธีการคํานวณ
ปริญญาตรี / ปริญญาโท / ปริญญาเอก
จํานวนหลักสูตรทีไ่ ดรบั การรับรองโดย
AUN-QA หรือเทียบเทา
X 100
จํานวนหลักสูตรทั้งหมด
ผูรายงานตัวชี้วัด
สวนงาน

ผูรวบรวมขอมูล
กองแผนงาน

ลักษณะการเก็บขอมูล
ระหวางป
รายงานผลรายไตรมาส
(ปละ 4 ครั้ง)

ผูตรวจสอบตัวชี้วัด
กองพัฒนาคุณภาพ

ตัวชี้วัดที่ 2.3 รอยละของหลักสูตรที่ไดรับการตรวจประเมินโดยมหาวิทยาลัย
หนวยนับ : รอยละ
ปที่เก็บขอมูล : ปการศึกษา
คําอธิบาย

วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บขอมูล

ร อ ยละของหลั ก สู ต รที่ ไ ด รั บ การตรวจประเมิ น โดย
มหาวิทยาลัย หมายถึง หลักสูตรที่ไดรับการตรวจประเมิน
โดยผูตรวจประเมินตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับหลักสูตรของมหาวิทยาลัย

จํานวนหลักสูตรทีไ่ ดรบั การตรวจประเมิน
โดยมหาวิทยาลัย
X 100
จํานวนหลักสูตรทั้งหมดของสวนงาน

ผูรายงานตัวชี้วัด
สวนงาน

ผูรวบรวมขอมูล
กองแผนงาน
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ลักษณะการเก็บขอมูล
ระหวางป
รายงานผลรายไตรมาส
(ปละ 4 ครั้ง)

ผูตรวจสอบตัวชี้วัด
กองพัฒนาคุณภาพ

ขอมูล ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2562
ตัวชี้วัดที่ 2.4 รอยละของหลักสูตรที่ไดรับการตรวจประเมินภายในโดยสวนงาน
หนวยนับ : รอยละ
ปที่เก็บขอมูล : ปการศึกษา
คําอธิบาย
รอยละของหลักสูตรที่ไดรับการตรวจประเมินภายในโดย
สวนงาน หมายถึง หลักสูตรที่ไดรับการตรวจประเมินตามเกณฑ
การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรโดยเปนการตรวจ
ประเมินภายในสวนงานเอง
ขอกําหนดพื้นฐาน
1. ประเมินหลักสูตรใหมที่เปดสอนครบ 1 ปการศึกษา
2. ประเมินประจําทุกป
ผูรายงานตัวชี้วัด
สวนงาน

วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บขอมูล
จํานวนหลักสูตรทีไ่ ดรบั การตรวจ
ประเมินภายในโดยสวนงาน X 100
จํานวนหลักสูตรทั้งหมดของสวนงาน

ผูรวบรวมขอมูล
กองแผนงาน

ลักษณะการเก็บขอมูล
ระหวางป
รายงานผลรายไตรมาส
(ปละ 4 ครั้ง)

ผูตรวจสอบตัวชี้วัด
กองพัฒนาคุณภาพ

ตัวชี้วัดที่ 2.5 รอยละของสวนงานที่มีหลักสูตรที่มีความยืดหยุน เปดโอกาสใหผูเรียนสามารถเลือกเรียนไดตามความตองการ (Flexi programs)
อยางนอย 1 หลักสูตร/สวนงาน
หนวยนับ : รอยละ
ปที่เก็บขอมูล : ปการศึกษา
ลักษณะการเก็บ
คําอธิบาย
วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บขอมูล
ขอมูลระหวางป
หลักสูตรที่มีความยืดหยุนในการจัดการเรียนการสอนที่
ใหนับจํานวนสวนงานที่มีการจัดหลักสูตรมี
รายงานผลรายป
เอื้ อ ให ผู เ รียนมีอิ สระในการเรียน และเปด โอกาสใหผูเรียน ความยืดหยุน (Flexi programs)
(ปละ 1 ครั้ง)
สามารถเลือกเรียนไดตามความตองการหรือความสนใจของ
ตนเอง (Flexi programs) โดยเนนการเรียนรูจากแหลงเรียนรู วิธีการคํานวณ
จํานวนสวนงานที่มีหลักสูตรที่มีความยืดหยุน
ที่หลากหลาย
X 100
Flexi programs
ลักษณะของหลักสูตรที่มีความยืดหยุน อาทิ
จํานวนสวนงานที่มีการเรียนการสอนทั้งหมด
- ในระดับปริญญาตรี รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะที่
นั ก ศึ ก ษาสามารถเลื อ กเรี ย นที่ อื่ น ได ทั้ ง ในประเทศและ
**มหาวิทยาลัยขอความรวมมือใหสวนงาน
ตางประเทศ อยางนอยรอยละ 10 ของจํานวนหนวยกิตใน
หมวดวิ ช าเฉพาะ (หลั ก สู ต รที่ ไ ด รั บ อนุ มั ติ ห รื อ ให ค วาม จัดทําหลักสูตร Flexi programs อยางนอย 1
หลักสูตร/สวนงาน**
เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยแลว)
- ในระดับบัณฑิตศึกษา รายวิชาในหมวดวิชาบังคับ
หรือวิชาแกนที่นั กศึ กษาสามารถเลือ กเรีย นที่ อื่นได ทั้ ง ใน
ประเทศและตางประเทศ อยางนอยรอยละ 10 ของจํานวน
หนวยกิตในหมวดวิชาบังคับหรือวิชาแกน (หลักสูตรที่ไดรับ
อนุมัติหรือใหความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยแลว)
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ขอมูล ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2562
คําอธิบาย

วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บขอมูล

ลักษณะการเก็บ
ขอมูลระหวางป

- หลั ก สู ต รกํ า หนดให ผูเ รีย นสามารถเลือ กแผนการ
ศึกษา (รายวิชาโท) ไดในแตละบุคคล
- หลักสูตรที่เปดโอกาสใหผูเรียนมีการเรียนลวงหนา
กอนเขาศึกษาและสามารถสะสมหนวยกิตได
- หลักสูตรที่เปดใหมีการเรียนรายวิชาออนไลน
- ห ลั ก สู ต ร ที่ จั ด ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น โ ด ย
ภาคอุตสาหกรรม/เอกชน
- แยกรายงานตามระดับปริญญาตรี-โท-เอก
• หลักสูตรปกติ
• หลักสูตรสําหรับบุคคลทั่วไป
ผูรายงานตัวชี้วัด
สวนงาน

ผูรวบรวมขอมูล
กองแผนงาน

ผูตรวจสอบตัวชี้วัด
กองบริหารการศึกษา, บัณฑิตวิทยาลัย

ตัวชี้วัดที่ 2.6 รอยละของสวนงานที่ดําเนินโครงการ/กิจกรรมสงเสริมความเปนนานาชาติครบ 3 ดาน (ดานการศึกษา วิจัยและการ
เคลื่อนยายนักศึกษา)
หนวยนับ : รอยละ
ปที่เก็บขอมูล : ปการศึกษา
ลักษณะการเก็บ
คําอธิบาย
วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บขอมูล
ขอมูลระหวางป
โครงการสงเสริมความเปนนานาชาติ ครอบคลุมดานตางๆ ดังนี้
นับจํานวนสวนงานที่ดําเนินโครงการสงเสริม
ปการศึกษา
1. Education (ดานการศึกษา) อาทิ exchange of
ความเปนนานาชาติครบทั้ง 3 ดาน ไดแก
(รายงานปละ 2
1. ดานการศึกษา
ครั้ง เดือนมีนาคม
academic/supporting staff, exchange of international
2. ดานการวิจัย
และ กันยายน)
curriculum and course design, joint/double degree
3. การเคลื่อนยายนักศึกษา
programs, international meetings/conferences in key areas
** ตองดําเนินการครบทั้ง 3 ดาน **
for MU, scholarships / staff training / short training/
วิธีการคํานวณ
fellowship training Visiting Professor
จํานวนสวนงานที่ดําเนินโครงการสงเสริมความ
2. Research (ดานการวิจัย) อาทิ joint units,
เปนนานาชาติครบทั้ง 3 ดาน x100
consortium of research partnership (discipline-based),
research collaboration with partner institutions (discipline- จํานวนสวนงานทั้งหมดที่มีการเรียนการสอน
- นับเฉพาะสวนงานที่มีการเรียนการสอน การ
based)
3. Students (ดานเคลื่อนยาย อาทิ short or long term วิจัย ทั้งนี้ ไมนับกลุมสนับสนุน อาทิ หอสมุด
student mobility (inbound/outbound), summer programs, และคลังความรู
skill preparation for global citizenship (internship)
ผูรายงานตัวชี้วัด
สวนงาน

ผูรวบรวมขอมูล
กองแผนงาน
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ผูตรวจสอบตัวชี้วัด
กองวิเทศสัมพันธ

ขอมูล ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2562
ตัวชี้วัดที่ 2.7 จํานวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนทั้ง inbound และ outbound
หนวยนับ : คน
ปที่เก็บขอมูล : ปการศึกษา
2.7.1 นักศึกษา inbound ระยะเวลาตั้งแต 12 สัปดาหขึ้นไป
คําอธิบาย

วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บขอมูล

นักศึกษา inbound ระยะเวลาตั้งแต 12 สัปดาหขึ้น การนับระยะเวลา
ไป หมายถึ ง จํ านวนนั กศึ กษาจากสถาบั น การศึ ก ษาใน
ระยะเวลาติดตอกันตั้งแต 12 สัปดาหขึ้นไป
ต างประเทศ ซึ่ งเดิ นทางมาศึ กษา หรื อทํ าวิ จั ยที่
ใหสวนงานจัดทํารายละเอียดขอมูลโดยแยก
มหาวิ ทยาลั ยมหิ ดล หรื อกิ จกรรมทางการศึ กษาอื่ นๆผ าน
ข อ ตกลงระหว างสถาบั น (for credit/not- for credit ตามระดับการศึกษา โดยมีรายละเอียด ดังนี้
inbound student) ที่ มี ร ะยะเวลาติ ด ต อ กั น ตั้ ง แต 12 1. ขอมูลพื้นฐาน (ชื่อสกุล เพศ สัญชาติ ระดับ
สัปดาหขึ้นไป โดยนับจํานวนนักศึกษาจากสถาบันการศึกษา
การศึกษา สถาบันการศึกษาที่สังกัด ฯลฯ)
ในตางประเทศ ทุกระดับการศึกษา ไดแก
2. ระยะเวลาที่มาศึกษา หรือ จํานวนชั่วโมงที่
- ระดับปริญญาตรี
นักศึกษาเขารวมกิจกรรม
- ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
3. รายวิชาหรือชนิดของกิจกรรมที่นกั ศึกษาเขา
- ระดับปริญญาโท
รวม
- ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
4. หากอยูภายใตความรวมมือระหวางสถาบัน
- ระดับปริญญาเอก
(MOU) ใหระบุชื่อ
ซึ่งเดินทางมาศึกษา หรือทําวิจัยที่มหาวิทยาลัยมหิดล
หรือกิจกรรมทางการศึกษาอื่นๆผานขอตกลงระหวางสถาบัน
ภายใตกิจกรรม ไดแก
- Exchange Programme
- Internship Programme
- Fellowship programme
- Academic programme
โดยรับหนวยกิต หรือ ไมรับหนวยกิต

12

ลักษณะการเก็บ
ขอมูลระหวางป
1 ป
(รายงานผลรายไตรมาส)
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2.7.2 นักศึกษา inbound ระยะเวลานอยกวา 12 สัปดาห
คําอธิบาย

วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บขอมูล

นั ก ศึ ก ษา inbound ระยะเวลาน อ ยกว า 12 การนับระยะเวลา
สัปดาห หมายถึง จํานวนนักศึกษาจากสถาบันการศึกษา
ระยะเวลานอยกวา 12 สัปดาห
ในต า งประเทศ ซึ่ ง เดิ น ทางมาศึ ก ษา หรื อ ทํ า วิ จั ย ที่
มหาวิทยาลัยมหิดล หรือกิจกรรมทางการศึกษาอื่นๆผาน
ใหสวนงานจัดทํารายละเอียดขอมูลโดยแยกตาม
ข อ ตกลงระหว า งสถาบัน (for credit/not- for credit ระดับการศึกษา โดยมีรายละเอียด ดังนี้
inbound student) ที่มีระยะเวลานอยกวา 12 สัปดาห
1.ข อมู ลพื้ นฐาน (ชื่ อสกุ ล เพศ สั ญชาติ ระดั บ
โดยนั บ จํ า นวนนั ก ศึ ก ษาจากสถาบั น การศึ ก ษาใน
การศึกษา สถาบันการศึกษาที่สังกัด ฯลฯ)
ตางประเทศ ทุกระดับการศึกษา ไดแก
2.ระยะเวลาที่ มาศึ กษา หรื อ จํ านวนชั่ วโมงที่
- ระดับปริญญาตรี
นักศึกษาเขารวมกิจกรรม
- ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
3.รายวิชาหรือชนิดของกิจกรรมที่นักศึกษาเขารวม
4.หากอยู ภายใตความรว มมือ ระหวางสถาบัน
- ระดับปริญญาโท
(MOU) ใหระบุชื่อ
- ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
- ระดับปริญญาเอก
ซึ่งเดินทางมาศึกษา หรือทําวิจัยที่มหาวิทยาลัยมหิดล
หรื อกิ จกรรมทางการศึ กษาอื่ นๆผ านข อตกลงระหว า ง
สถาบัน ภายใตกิจกรรม ไดแก
- Exchange Programme
- Internship Programme
- Fellowship programme
- Academic programme
โดยรับหนวยกิต หรือ ไมรับหนวยกิต
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ลักษณะการเก็บ
ขอมูลระหวางป
1 ป
(รายงานผลรายไตรมาส)
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2.7.3 นักศึกษา outbound ระยะเวลาตั้งแต 12 สัปดาหขึ้นไป
คําอธิบาย

วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บขอมูล

นักศึกษา outbound ระยะเวลาตั้งแต 12 สัปดาห การนับระยะเวลา
ขึ้นไป หมายถึง จํานวนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล
ระยะเวลาติดตอกันตั้งแต 12 สัปดาหขึ้นไป
ซึ่ งไปศึ กษาหรื อทํ าวิ จั ยที่สถาบั นการศึ กษาตางประเทศ
หรื อ กิ จ กรรมทางการศึ ก ษาอื่ น ๆ (for credit/not- for
ใหสวนงานจัดทํารายละเอียดขอมูลโดยแยกตาม
credit Outbound student) ที่ มี ร ะยะเวลาติ ด ต อ กั น ระดับการศึกษา โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ตั้ งแต 12 สั ปดาห ขึ้ นไป โดยนั บจํ านวนนั กศึ กษาของ
1.ข อมู ลพื้ นฐาน (ชื่ อสกุ ล เพศ สั ญชาติ ระดั บ
มหาวิทยาลัยมหิดล ทุกระดับการศึกษา ไดแก
การศึกษา สถาบันการศึกษาที่สังกัด ฯลฯ)
- ระดับปริญญาตรี
2.ระยะเวลาที่มาศึกษา
- ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
3.รายวิชาหรือชนิดของกิจกรรมที่นักศึกษาเขารวม
- ระดับปริญญาโท
4.หากอยู ภายใต ความร วมมื อระหว างสถาบั น
- ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
(MOU) ใหระบุชื่อ
- ระดับปริญญาเอก
ซึ่ ง ไปศึ ก ษาหรื อ ทํ า วิ จั ย ที่ ส ถาบั น การศึ ก ษา
ตางประเทศ หรือกิจกรรมทางการศึกษาอื่นๆ ภายใต
กิจกรรม ไดแก
- Exchange Programme
- Internship Programme
- Fellowship programme
- Academic programme
โดยรับหนวยกิต หรือ ไมรับหนวยกิต
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ลักษณะการเก็บ
ขอมูลระหวางป
1 ป
(รายงานผลรายไตรมาส)
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2.7.4 นักศึกษา outbound ระยะเวลานอยกวา 12 สัปดาห
คําอธิบาย

วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บขอมูล

นักศึกษา outbound ระยะเวลาตั้งแต 12
การนับระยะเวลา
สัปดาหขึ้นไป หมายถึง จํานวนนักศึกษาของ
ระยะเวลานอยกวา 12 สัปดาห
มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งไปศึกษาหรือทําวิจัยที่
สถาบันการศึกษาตางประเทศ หรือกิจกรรมทาง
ใหสวนงานจัดทํารายละเอียดขอมูลโดยแยกตาม
การศึกษาอื่นๆ (for credit/not- for credit
ระดับการศึกษา โดยมีรายละเอียด ดังนี้
Outbound student) ที่มีระยะเวลานอยกวา 12
1.ขอมูลพืน้ ฐาน (ชื่อสกุล เพศ สัญชาติ ระดับ
สัปดาห โดยนับจํานวนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล
การศึกษา สถาบันการศึกษาที่สังกัด ฯลฯ)
ทุกระดับการศึกษา ไดแก
2.ระยะเวลาที่มาศึกษา
- ระดับปริญญาตรี
3.รายวิชาหรือชนิดของกิจกรรมที่นักศึกษาเขารวม
- ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
4.หากอยูภายใตความรวมมือระหวางสถาบัน
- ระดับปริญญาโท
(MOU) ใหระบุชื่อ
- ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
- ระดับปริญญาเอก
ซึ่งไปศึกษาหรือทําวิจัยทีส่ ถาบันการศึกษา
ตางประเทศ หรือกิจกรรมทางการศึกษาอื่นๆ ภายใต
กิจกรรม ไดแก
- Exchange Programme
- Internship Programme
- Fellowship programme
- Academic programme
โดยรับหนวยกิต หรือ ไมรับหนวยกิต
ผูรายงานตัวชี้วัด
สวนงาน

ผูรวบรวมขอมูล
กองแผนงาน
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ลักษณะการเก็บ
ขอมูลระหวางป
1 ป
(รายงานผลรายไตรมาส)

ผูตรวจสอบตัวชี้วัด
กองวิเทศสัมพันธ
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ตัวชี้วัดที่ 2.8 รอยละของนักศึกษาปริญญาตรีของสวนงานที่ถูกพัฒนาใหเปน Global Citizen และ Global Talents
หนวยนับ : รอยละ
ปที่เก็บขอมูล : ปการศึกษา
ลักษณะการเก็บ
คําอธิบาย
วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บขอมูล
ขอมูลระหวางป
ลักษณะของ Global Citizen คือ
เก็บขอมูลจาก นักศึกษาระดับปริญญาตรีของสวนงานที่
รายงานผลรายป
1. เขาใจความแตกตางในสังคม
ถู ก พั ฒ นาให เ ป น Global Citizen และ Global Talents
(ปละ 1 ครั้ง)
2. สามารถปรับตัวใชชีวิตในสังคมโลกได โดยผานการบันทึกขอมูลการจัดกิจกรรมในระบบ Activity
3. มีจิตสํานึกในการอนุรักษพลังงานและ Transcript ของมหาวิทยาลัย
สิ่งแวดลอม
วิธีคํานวณ
ลักษณะของ Global Talents คือ 21st
จํานวนนักศึกษาที่ไดรับใบรับรอง Activity Transcript
century skills
ตามประกาศมหาวิทยาลัย*
x100
จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งหมด
หมายเหตุ: * ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง กําหนดให
นั ก ศึ ก ษาเข า ร ว มกิ จ กรรมเสริ ม หลั ก สู ต รของนั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยมหิดล
ผูรายงานตัวชี้วัด
สวนงาน

ผูรวบรวมขอมูล
กองแผนงาน

ผูตรวจสอบตัวชี้วัด
กองกิจการนักศึกษา

ตัวชี้วัดที่ 2.9 รอยละของสวนงานที่จัดกระบวนการพัฒนานักศึกษาที่ตอบสนองตอการเปน Global Citizen, Global Talents
และ Entrepreneurship ตามจํานวนชั่วโมงที่กําหนด
หนวยนับ : รอยละ
ปที่เก็บขอมูล : ปการศึกษา
ลักษณะการเก็บ
คําอธิบาย
วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บขอมูล
ขอมูลระหวางป
สวนงานที่จัดกระบวนการพัฒนานักศึกษาที่ตอบสนองตอการ วิธีการเก็บขอมูล
รายงานผลรายป
เก็บขอมูลจากระบบ Activity Transcript
เปน Global Citizen, Global Talents และ Entrepreneurship
(ปละ 1 ครั้ง)
st
ใ
น
ส
ว
น
ข
อ
ง
Mahidol
HIDEF
แ
ล
ะ
21
หมายถึง สวนงานจัดกิจกรรมที่มีความสอดคลองกับกิจกรรมเสริม
หลักสูตรที่กําหนดใหนักศึกษาทุกคนตองเขารวม และสามารถเลือก Century Skills
กิจกรรมไดตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด ในกิจกรรมหลัก “Mahidol
วิธีการคํานวณ
HIDEF”
จํานวนสวนงานที่จัดกระบวนการฯครบตาม
H คือ Health Literacy
จํานวนชั่วโมงที่มหาวิทยาลัยกําหนดX 100
I คือ Internationalization Literacy
จํานวนสวนงานที่มีการเรียนการสอนทั้งหมด
D คือ Digital Literacy
E คือ Environmental Literacy
F คือ Financial Literacy
16
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คําอธิบาย

วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บขอมูล

ลักษณะการเก็บ
ขอมูลระหวางป

และ 21st Century Skills
โดยกําหนดจํานวนชั่วโมงในการจัดกิจกรรมขึ้นต่ํา ดังนี้
• PA ป 2563 (ปการศึกษา 2562) กําหนด 60 ชม.
• PA ป 2564 (ปการศึกษา 2563) กําหนด 80 ชม.
• PA ป 2565 (ปการศึกษา 2564) กําหนด 100 ชม.
• PA ป 2566 (ปการศึกษา 2565) กําหนด 100 ชม.
ผูรายงานตัวชี้วัด
สวนงาน

ผูรวบรวมขอมูล
กองแผนงาน

ผูตรวจสอบตัวชี้วัด
กองกิจการนักศึกษา

ตัวชี้วัดที่ 2.10 รอยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สอบผานเกณฑภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
หนวยนับ : รอยละ
ปที่เก็บขอมูล : ปการศึกษา
คําอธิบาย

วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บขอมูล

ลักษณะการเก็บ
ขอมูลระหวางป

ตาม ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล เรื่ อ งมาตรฐานความรู
เก็บขอมูลจําแนกตามชั้นป
ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า ห ลั ก สู ต ร ร ะ ดั บ ป ริ ญ ญ าตรี
(นักศึกษาชั้นปที่ 1 – 4)
มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยไดเห็นสมควรกําหนด
มาตรฐานความรู ภ าษาอั ง กฤษ ของนั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี วิธีคํานวณ
มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อใหสอดคลองกับประกาศคณะกรรมการการ จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปที่ ...
ที่สอบผานเกณฑภาษาอังกฤษตามที่
อุ ด มศึ ก ษา เรื่ อ งนโยบายยกระดั บ มาตรฐานภาษาอั ง กฤษใน
มหาวิทยาลัยกําหนด X100
สถาบันอุดมศึกษา โดยมีขอกําหนดที่สําคัญดังตอไปนี้
จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี
• นักศึกษาตองมีความรูความสามารถทางภาษาอังกฤษ เทียบเคียง
ชั้นปที่ ... ทั้งหมด
มาตรฐาน CEFR ดังนี้
- MU-ELT ตั้งแต 84 คะแนนขึ้นไป หรือ
- TOEIC ตั้งแต 600 คะแนนขึ้นไป หรือ
- TOEFL IBT ตั้งแต 64 คะแนนขึ้นไป หรือ
- IELTS ตั้งแต 5.0 คะแนนขึ้นไป
• นักศึกษาตองสงคะแนนสอบภายใน 2 ป (ไมวาผานหรือไมผาน)
หลังเขาเปนนักศึกษา เพื่อใหมีเวลาในการพัฒนาหรือปรับปรุง
• นั ก ศึ ก ษาจะต อ งสอบผ า นเกณฑ ภ าษาอั ง กฤษก อ นสํ า เร็ จ
การศึกษา โดยถือเปนสวนหนึ่งในการพิจารณาอนุมัติปริญญา
ผูรายงานตัวชี้วัด
สวนงาน

ผูรวบรวมขอมูล
กองแผนงาน
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ผูตรวจสอบตัวชี้วัด
กองบริหารการศึกษา

ขอมูล ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2562
ตัวชี้วัดที่ 2.11 ความพึงพอใจของนายจางตอคุณภาพบัณฑิต (รอยละที่ตอบระดับ มาก-มากที่สุด)
หนวยนับ : รอยละ
ปที่เก็บขอมูล : ปการศึกษา
คําอธิบาย

วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บขอมูล

- ความพึงพอใจของนายจางตอคุณภาพบัณฑิต หมายถึง
การประเมินความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการ และ
ผูที่เกี่ยวของกับการทํางานของบัณฑิต และอาจารยที่ปรึกษา
ของบัณฑิตที่ศึกษาตอ
- ขอคะแนนที่ไดจากการประเมินบัณฑิต จะเก็บจาก
ความพึงพอใจของนายจางหรือสถาบันที่รับนักศึกษาตอ ซึ่ง
ดําเนินการโดยเก็บขอมูลจากแบบสอบถามความพึงพอใจ
ผู บั ง คั บ บั ญ ชา/นายจ า ง/และอาจารย ที่ ป รึ ก ษา โดย
แบบสอบถามดั ง กล า วครอบคลุ ม คุ ณ ลั ก ษณะและ
ความสามารถของบั ณ ฑิ ต จํ า แนกตามมาตรฐานผลการ
เรียนรูตามคุณวุฒิ
- นายจ า ง ให ห มายรวมถึ ง ผู ป ระกอบการ และผู ที่
เกี่ยวของกับการทํางานของบัณฑิตและอาจารยที่ปรึกษา
ของบัณฑิตที่ศึกษาตอ
- ระดับความพึงพอใจ หมายถึง คารอยละของความพึง
พอใจของนายจาง ผูประกอบการ และผูที่เกี่ยวของกับการ
ทํางานของบัณฑิต และอาจารยที่ปรึกษาของบัณฑิตที่ศึกษา
ตอ ที่ตอบระดับมาก-มากที่สุด (จากคา 5 ระดับ) จากการ
ประเมินบัณฑิตที่ทํางานดวยประมาณ 1 ป

1. เก็บขอมูลกับบัณฑิตระดับปริญญาตรีทุก
หลักสูตร
2. จํ า นวนบั ณ ฑิ ต ที่ ไ ด รั บ การประเมิ น จาก
นายจางจะตองไมนอยกวารอยละ 20 ของจํานวน
บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา (กรณีตอบไมถึงรอยละ
20 ของจํ า นวนบั ณ ฑิ ต ทั้ ง หมดของส ว นงานจะไม
ผานการประเมินความพึงพอใจ)
3. นับจํานวนนายจางที่ตอบระดับ มาก-มาก
ที่สุดและนํามาประเมินความพึงพอใจในภาพรวม
ของนายจางตอคุณภาพบัณฑิต ดังนี้

ผูรายงานตัวชี้วัด
สวนงาน

ลักษณะการเก็บ
ขอมูลระหวางป
รายงานผลรายป
(ปละ 1 ครั้ง)

วิธีการคํานวณ
ผลรวมของคาคะแนนที่ไดจากการประเมิน
ความพึงพอใจระดับมาก-มากที่สุด X 100
จํานวนบัณฑิตที่ไดรับการประเมินทั้งหมด

ผูรวบรวมขอมูล
กองแผนงาน
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ผูตรวจสอบตัวชี้วัด
กองบริหารการศึกษา, บัณฑิตวิทยาลัย

ขอมูล ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2562
ตัวชี้วัดที่ 2.12 จํานวนโครงการที่ศิษยเกากลับมาพัฒนามหาวิทยาลัย

หนวยนับ : โครงการ
ปที่เก็บขอมูล : ปงบประมาณ
คําอธิบาย

วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บขอมูล

จํานวนโครงการ หรือกิจกรรมที่ศิษยเกากลับมา
พัฒนามหาวิทยาลัย เชน
1.โครงการ หรือกิจกรรมคืนสูเ หยา
2.โครงการ หรือกิจกรรมอื่นๆที่มีศษิ ยเกาไมนอย
กวา 10% ของผูเขารวมทั้งหมด

กลุมเปาหมาย
ศิษยเกา

ลักษณะการเก็บขอมูล
ระหวางป
รายงานผลรายป
(ปละ 1 ครั้ง)

วิธีการเก็บขอมูล
เก็ บ ข อ มู ล จากจํ า นวนศิ ษ ย เ ก า ที่ ร ว มพั ฒ นา
มหาวิทยาลัย ที่กรอกโดยสวนงานโดยระบบ Mahidol
Alumni Engagement

ผูรายงานตัวชี้วัด
กองกิจการนักศึกษา

ผูรวบรวมขอมูล
กองแผนงาน

ตัวชี้วัดที่ 2.13 ความผูกพันของศิษยปจจุบนั และศิษยเกาที่มีตอมหาวิทยาลัยมหิดล (รอยละที่ตอบระดับมาก-มากที่สุด)
หนวยนับ : รอยละ
ปที่เก็บขอมูล : ปงบประมาณ
2.13.1 รอยละของความผูกพันของศิษยปจจุบนั ที่มีตอมหาวิทยาลัยมหิดล
คําอธิบาย

วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บขอมูล

ความผู กพั นของศิ ษย ป จจุ บั น (นั กศึ กษาที่ มี
หน วยกิ ตครบถ วนก อนขึ้ นทะเบี ยนบั ณฑิ ตของป
การศึกษานั้นๆ) ที่มีตอมหาวิทยาลัยมหิดล โดยการ
วัดผลจากระดับความผูกพันของ ที่อยูในระดับมาก
ถึงมากที่สุด ของขอคําถามในแบบสํารวจความคิ ด
เห็นของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล (ตอนที่ 3)

กลุมเปาหมาย
ศิษยปจจุบัน
วิธีการเก็บขอมูล
เก็บขอมูลจากศิษยปจจุบัน โดยศิษยปจจุบันจะตองทําแบบ
สํารวจความคิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล (ตอนที่ 3)
รายละเอียดตามเอกสารแนบ
วิธีการคํานวณ
คิดจากจํานวนศิษยปจจุบันที่ตอบแบบสอบถามแลวคาเฉลี่ ย
ความผูกพัน อยูในระดับมาก ถึง มากที่สุด (XM) หารดวยจํานวน
ศิษยปจจุบันที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด (XN) คูณดวย 100
(XM) X 100
(XN)
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ลักษณะการเก็บ
ขอมูลระหวางป
รายงานผลรายป
(ปละ 1 ครั้ง)

ขอมูล ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2562
2.13.2 รอยละของความผูกพันของศิษยเกาที่มีตอมหาวิทยาลัยมหิดล
คําอธิบาย

วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บขอมูล

ความผู ก พั น ของศิ ษ ย เ ก า (ศิ ษ ย เ ก า ที่ ก ลั บ มาพั ฒ นา
มหาวิทยาลัย) ที่ไดจากการกรองข อมูลของสวนงานในระบบ
Mahidol Alumni Engagement โดยการเข าร วมพั ฒ นา
มหาวิทยาลัยของศิษยเกาสามารถแบงระดับความผูกพัน ดังนี้
ระดั บ ที่ 1 ไม มี ค วามผู ก พั น หมายถึ ง ศิ ษ ย เ ก า ที่ ติ ดตอ
ไมไดและไมมารวมกิจกรรม
ระดั บ ที่ 2 ความผู ก พั น ระดับ นอ ย หมายถึ ง ศิ ษ ย เ กาที่
ติดตอได แตไมมารวมกิจกรรม
ระดับที่ 3 ความผูกพันระดับปานกลาง หมายถึง ศิษยเกา
ที่มารวมกิจกรรม 1 ครั้งใน 1 ป หรือรวมบริจาค 1 ครั้ง (เงิน
หรือสิ่งของ) ใน 1 ป อยางใดอยางหนึ่ง
ระดั บ ที่ 4 ความผู ก พั น ระดั บ มาก หมายถึ ง ศิ ษ ย เ ก า ที่
มารวมกิจกรรม 2 ครั้งใน 1 ป หรือ รวมกิจกรรม 1 ครั้งและ
บริจาค 1 ครั้ง (เงินหรือสิ่งของ)
ระดับที่ 5 ความผูกพันระดับมากที่สุด หมายถึง ศิษยเกาที่
เขารวมกิจกรรม และเปนอาสาสมัคร หรือ ศิษยเกาที่เขารวม
กิจกรรมมากกวา 2 ครั้งใน 1 ป หรือบริจาคเปนจํานวน 2 ครั้ง
ขึ้นไป (เงินหรือสิ่งของ)

กลุมเปาหมาย
ศิษยเกา
วิธีการเก็บขอมูล
เก็บขอมูลจากจํานวนศิษยเกาที่รวมพัฒนา
มหาวิทยาลัย ที่กรอกโดยสวนงาน โดยระบบ Mahidol
Alumni Engagement
วิธีการคํานวณ
คิดจากจํานวนศิษยเกาที่ มีความผูกพันระดับมาก
ถึง มากที่สุด (XM) หารดวยจํานวนศิษยเกาที่ติดตอได
(XN) คูณดวย 100 โดยใชสูตรดังนี้
(XM) X 100
(XN)

ผูรายงานตัวชี้วัด
กองกิจการนักศึกษา

ลักษณะการเก็บ
ขอมูลระหวางป
รายงานผลรายป
(ปละ 1 ครั้ง)

ผูรวบรวมขอมูล
กองแผนงาน

ตัวชี้วัดที่ 2.14 บทเรียนหรือรายวิชาที่เปน e –Learning (รอยละตอรายวิชาทั้งหมดของสวนงาน)
หนวยนับ : รอยละ
ปที่เก็บขอมูล : ปการศึกษา
คําอธิบาย

ลักษณะการเก็บขอมูล
ระหวางป
วิธีการเก็บขอมูล
รายงานผลรายป
เก็ บ ข อ มู ล บทเรี ยนหรือ รายวิ ช าตามหลั กสู ตรของ (ปละ 1 ครั้ง)
สวนงาน (ระดับปริญญาตรี/ระดับบัณฑิตศึกษา) ที่ใช e
–Learning ช ว ยในการจั ด การเรี ย นการสอน คิ ด จาก
จํานวนรอยละตอรายวิชาทั้งหมดของสวนงาน
วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บขอมูล

บทเรียนหรือรายวิชาที่เปน e –Learning หมายถึง
บทเรี ยนหรื อรายวิ ชาตามหลั กสู ตรของแต ละส ว นงาน
พั ฒนาโดยใช ระบบ หรื อ Platform ใดก็ ได โดยอยู ใ น
รูปแบบออนไลน และมีการปฏิสัมพันธกับผูเรียน (Twoway Communication)
ก า ร ป ฏิ สั ม พั น ธ กั บ ผู เ ร ีย น ( Two-way
Communication) หมายถึง มีการเขาถึงบทเรียนหรือ วิธีการคํานวณ
เชน สวนงาน ก. มีหลักสูตรระดับปริญญาตรี 22
รายวิชาออนไลนได และเกิดการมีสวนรวมบนระบบ หรือ
Platformออนไลน ใดๆ ที่ ใช ในการจั ดการเรี ยนการสอน หลักสูตร
20

ขอมูล ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2562
คําอธิบาย

ลักษณะการเก็บขอมูล
ระหวางป

วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บขอมูล

เชน การทําแบบฝกหัด การตอบคําถาม Discussion Board (โดยสมมติ วาแตละหลักสูตร มี 45 วิชาเทาๆ กันของ
ฯลฯ ทั้งนี้ ไมรวมถึงการนําสื่อ PowerPoint ที่ใชสอนไป 1 หลักสูตร ในแตละสวนงาน)
วางใหนักศึกษา download
รายวิชาทั้งหมดของสวนงานเทากับ 22*45
รอยละตอรายวิชาทั้งหมดของสวนงาน หมายถึง
เทากับ 990 รายวิชา
จํานวนรอยละตอรายวิชาทั้งหมดของหลักสูตรทั้งหมดที่
ดังนั้น
สวนงานนั้นๆ มี
 10 % เทากับ ป 2563 สวนงาน ก. ตองมี
บทเรียน/รายวิชาออนไลน ที่ใช e –Learning ชวย
ในการจัดการเรียนการสอน อยางนอย
99 บทเรียน/รายวิชา
 15 % (สะสม) ป 2564 ตองมีอยางนอย
149 บทเรียน/รายวิชา (99+50)
 20 % (สะสม) ป 2565 ตองมีอยางนอย
199 บทเรียน/รายวิชา(149+50)
 25 % (สะสม) ป 2566 ตองมีอยางนอย
249 บทเรียน/รายวิชา (199+50)
หมายเหตุ
1. สวนงานอาจมีจํานวนรายวิชาของสวนงานมากหรือ
นอยกวา 45 รายวิชา ตอหลักสูตร และอาจมีวิชา
ระดับบัณฑิตศึกษา ขอใหพิจารณาตามขอมูลจริงของ
สวนงาน
2. นับเฉพาะบทเรียนในรายวิชาตามหลักสูตรของสวนงาน
3. หากใน 1 รายวิชา เลือกนํามาผลิตเปนบทเรียน
ออนไลนเพียง 1 หัวขอ ใหนับเทากับ 1 บทเรียน/
รายวิชา
4. รายวิชาออนไลนแบบ MOOC ซึ่งอาจเปนบริการ
วิชาการของคณะ ที่มีกลุม เปาหมายเปนประชาชน/
บุคคลทั่วไปและไมใชรายวิชาตามหลักสูตร สามารถ
นับใหไดโดยอนุโลม เนื่องจากใชระยะเวลาในการ
พัฒนามากกวาบทเรียนปกติ
การรายงานขอมูล
- แบบฟอรมตรวจสอบขอมูลตัวชี้วัดที่ 2.14
- เอกสาร/หลักฐานการใช e-learning เสริมการสอน
บทเรียนหรือรายวิชา
ผูรายงานตัวชี้วัด
สวนงาน

ผูรวบรวมขอมูล
กองแผนงาน
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ผูตรวจสอบตัวชี้วัด
กองบริหารการศึกษา

ขอมูล ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2562

ยุทธศาสตรที่ 3 Policy Advocacy and Leaders in Professional / Academic Services
ตัวชี้วัดที่ 3.1 การสราง Good Practice ของระบบการบริการวิชาการ
หนวยนับ: ระดับ
ปที่เก็บขอมูล: ปงบประมาณ
ลักษณะการเก็บ
ขอมูลระหวางป
การจัดทําฐานขอมูลงานวิชาการบริการวิชาการทุ กประเภทของ
ประเมินความสําเร็จของการจัดทํา Good ปงบประมาณ
มหาวิทยาลัย โดยจัดทําฐานขอมูลสําเร็จภายในปงบประมาณ 2563
Practice ของระบบการบริการวิ ชาการ โดย
สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
คําอธิบาย

วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บขอมูล

ผูรายงานตัวชี้วัด
สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
(หมายเหตุ: ตัวชี้วัดนี้ไมจัดทํา PA กับสวนงาน)

ผูรวบรวมขอมูล
กองแผนงาน

ตัวชี้วัดที่ 3.2 จํานวนมาตรฐานคุณภาพระดับชาติและระดับสากลที่ถูกสรางโดยสวนงาน/มหาวิทยาลัย
หนวยนับ: มาตรฐาน
ปที่เก็บขอมูล: ปงบประมาณ
ลักษณะการเก็บ
ขอมูลระหวางป
เกณฑหรือมาตรฐานที่ถูกสรางขึ้นโดยมหาวิทยาลัยมหิดล และถูก
นั บ จํ า นวนมาตรฐานคุ ณ ภาพระดั บ ชาติ ปงบประมาณ
นําไปใชโดยองคกรระดับชาติหรือนานาชาติ (ไมนับซ้ํา)
และระดั บ สากลที่ ถู ก สร า งโดยส ว นงาน/ (ปละ 1 ครั้ง)
มหาวิทยาลัยที่เกิดขึ้นในปนั้นๆ
คําอธิบาย

วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บขอมูล

ผูรายงานตัวชี้วัดและรวบรวมขอมูล
กองแผนงาน
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ขอมูล ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2562
ตัวชี้วัดที่ 3.3 จํานวนนโยบายชี้นําสังคมของมหาวิทยาลัยที่สําคัญระดับชาติและนานาชาติ
หนวยนับ: เรื่อง
ปที่เก็บขอมูล: ปงบประมาณ
คําอธิบาย
นโยบาย หมายถึง นโยบาย กฎระเบียบ ที่ประกาศใชในระดับสวนงาน/
นอกเหนือจากสวนงาน โดยมาจากโครงการหรือกิจกรรมทางวิชาการของ
มหาวิทยาลัย (การอบรม การประชุมทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ การ
บรรยายพิเศษ หรือการจัดกิจกรรมอื่นใดที่ชวยพัฒนาศักยภาพดานวิชาการ
หรือวิชาชีพ) ที่ดําเนินการโดยบุคลากรของมหาวิทยาลัย
นโยบายชี้ นํ า สั ง คมของมหาวิ ท ยาลั ย ที่ สํ า คั ญ ระดั บ ชาติ หมายถึ ง
นโยบาย กฎระเบียบ ที่ประกาศใชจริงในการรางกฎหมาย พระราชบัญญัติ
นโยบาย แนวทางปฏิบัติ (Official Guideline) ที่ปรากฎในระดับชาติโดย
เกิดขึ้นจากโครงการหรือกิจกรรมทางวิชาการในระดับมหาวิทยาลั ย แล ว
ผลักดันไปสูการเปนนโยบายระดับชาติ
ผูรายงานตัวชี้วัด
สวนงาน

ลักษณะการเก็บ
ขอมูลระหวางป
1. นับจํานวนนโยบายของมหาวิทยาลัย ปงบประมาณ
ที่ถูกผลักดันใหเปนนโยบายระดับชาติและ/ (ปละ 2 ครั้ง)
หรือนานาชาติในแตละปงบประมาณ
2. นับจํานวนนโยบายระดับชาติและ/
หรื อ นานาชาติ ที่ ม าจากโครงการหรื อ
กิจกรรมทางวิชาการของมหาวิทยาลัย
วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บขอมูล

ผูรวบรวมขอมูล
กองแผนงาน

ผูตรวจสอบขอมูล
กองแผนงาน

ตัวชี้วัดที่ 3.4 รอยละของหนวยบริการวิชาการที่ไดรับใบรับรองมาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ
หนวยนับ: รอยละ
ปที่เก็บขอมูล: ปงบประมาณ
คําอธิบาย

ลักษณะการเก็บ
ขอมูลระหวางป
วิธีการเก็บขอมูล
ปงบประมาณ
1. ขอให ส วนงานระบุ หน วยบริ การที่ มุ งสู การ (ปละ 2 ครั้ง)
รับรองตามมาตรฐานสากล
นับขอมูลสะสม
2. กรณี ที่ หน วยบริ การได รั บใบรั บรอง 2 ใบให
ระหวางป
นับเปน 1 หนวยบริการ
3. นับใบรับรองตามระยะเวลาทีห่ นวยงานถือครอง
วิธีคํานวณ
จํานวนหนวยบริการของ
หนวยงานที่ไดรับใบรับรองมาตรฐาน
ในระดับชาติและนานาชาติ
X100
จํานวนหนวยบริการทั้งหมด
ของสวนงานที่ตองมีการรับรอ
วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บขอมูล

ใบรั บ รองมาตรฐานระดั บ สากล หมายถึ ง การได รั บ
ใบรับรอง เชน GMP, GLP, ISO 17025, ISO 9000, ISO 13000
และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
หน ว ยบริ ก าร หมายถึ ง หน ว ยงานที่ ทํ า หน า ที่ ใ นการ
ตรวจสอบวิ เ คราะห ตรวจสอบมาตรฐาน การตรวจทาง
หองปฏิบัติการ การผลิตวัสดุที่เกี่ยวกับการอุปโภคบริโภค การ
ตรวจและรักษาสุขภาพ หรือหนวยงานที่ทําหนาที่สนับสนุนการ
ดําเนินงานตามพันธกิจหลักของสวนงาน เชน สํานักงานคณบดี
สํานักงานผูอํานวยการ
ประเภทของใบรั บ รองมาตรฐานในระดั บ สากลที่
มหาวิทยาลัยยอมรับ ไดแก GMP, GLP, ISO 17025, ISO 9000,
ISO 13000 และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
ผูรายงานตัวชี้วัด
สวนงาน

ผูรวบรวมขอมูลและตรวจสอบตัวชี้วัด
กองแผนงาน
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ขอมูล ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2562
ตัวชี้วัดที่ 3.5 จํานวนชิ้นงานที่เกิดทรัพยสินทางปญญา และ/หรือการถายทอดเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้น และ/หรือที่นําไปขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่มี
ประโยชนตอสังคมระดับประเทศ
หนวยนับ: ชิ้น
ปที่เก็บขอมูล: ปงบประมาณ
คําอธิบาย

วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บขอมูล

ชิ้นงานที่นําไปขับเคลื่อนเศรษฐกิจ หมายถึง จํานวนผลงานจากการ
นั บ จํ า นวนชิ้ น งาน พร อ มทั้ ง ให ส ว น
บริการวิชาการ ที่ดําเนินการโดยบุคลากรของมหาวิทยาลัย
งานรายงานรายละเอียดของชิ้นงานนั้นๆ
ทรัพยสินทางปญญา หมายถึง ผลงานวิจัยของอาจารยประจําและ
นักวิจัยประจําของสวนงานในนามมหาวิทยาลัยที่ไดรับการจดทะเบียน
ไดแก สิทธิบัตรการประดิษฐ, สิทธิบัตร การออกแบบผลิตภัณฑ, สิ่งบงชี้
ทางภูมิศาสตร, แบบผังวงจรรวม, อนุสิทธิบัตร, คุมครองพันธุพืช, ความลับ
ทางการคา, ภูมิปญญาทองถิ่น, เครื่องหมายการคา และลิขสิทธิ์ สามารถ
นับไดทั้งที่จดทะเบียนภายในประเทศและตางประเทศ
การถายทอดเทคโนโลยี หมายถึง การแสดงใหเห็นถึงผลงานวิจัยของ
อาจารย ป ระจํ า และนั ก วิ จั ย ประจํ า ในนามมหาวิ ท ยาลั ย ที่ ไ ด รั บ การจด
ทะเบียนเปนที่ประจักษและไดรับการถายทอดเทคโนโลยี/อนุญาตใหใชสิทธิ
ไปยังบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย (licensing)
ผูรายงานตัวชี้วัด
สวนงาน

ผูรวบรวมขอมูล
กองแผนงาน

ลักษณะการเก็บ
ขอมูลระหวางป
ปละ 4 ครั้ง
(รายไตรมาส)

ผูตรวจสอบขอมูล
สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ตัวชี้วัดที่ 3.6 รายรับที่เกิดขึ้นจากทรัพยสินทางปญญา และ/หรือการถายทอดเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้น และ/หรือที่นําไปขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่มี
ประโยชนตอสังคมระดับประเทศ
หนวยนับ: บาท
ปที่เก็บขอมูล: ปงบประมาณ
คําอธิบาย

วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บขอมูล

รายรั บ ที่ เ กิ ด จากทรั พ ย สิ น ทางป ญ ญาและ/หรื อ การถ า ยทอด
นั บ เฉพาะจํ า นวนรายรั บ ในแต ล ะ
เทคโนโลยี หมายถึง ผลประโยชนที่เกิดจากการอนุญาตใหใชสิทธิ หรือ ปงบประมาณ โดยไมตองหักคาใชจาย
นําไปใชประโยชนเพื่อชุมชน หรือประโยชนทางวิชาการ ทั้งในระดับชาติ
และนานาชาติ ในป ง บประมาณ พร อ มทั้ ง มี ห ลั ก ฐาน/เอกสารแสดง
ประกอบ รายได ที่เ กิ ดจากทรั พย สินทางปญ ญาและ/หรือ การถ ายทอด
เทคโนโลยี ทั้งในเชิงพาณิชย ชุมชน หรือสังคม
ผูรายงานตัวชี้วัด
สวนงาน

ผูรวบรวมขอมูล
กองแผนงาน
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ลักษณะการเก็บ
ขอมูลระหวางป
ปละ 4 ครั้ง
(รายไตรมาส)

ผูตรวจสอบขอมูล
สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ขอมูล ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2562
ตัวชี้วัดที่ 3.7 รอยละของโครงการบริการวิชาการที่สรางรายไดใหกับสวนงานและมหาวิทยาลัย
หนวยนับ: รอยละ
ปที่เก็บขอมูล: ปงบประมาณ
คําอธิบาย

วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บขอมูล

การบริการวิชาการ ประกอบดวย
1. การให บ ริ ก ารรั บ ทํ า วิ จั ย ได แ ก การให บ ริ ก ารรั บ ทํ า วิ จั ย
การศึกษา คนควา รวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูล การรับเปนที่ปรึกษา
ผูเชี่ยวชาญ และการใหบริการในลักษณะอื่นใดที่มหาวิทยาลัยพิจารณาเห็น
ว า เป น การให บ ริ ก ารรั บ ทํ า วิ จั ย กั บ หน ว ยงานของรั ฐ หรื อ เอกชน
ที่ตองมีการทําสัญญาหรือขอตกลงเปนลายลักษณอักษร
2. การใหบริการทางวิชาการ ไดแก การบริการทางวิชาการและ
วิ ช าชี พ ที่ เ ป น ภารกิ จ ตามวั ต ถุ ป ระสงค ข องการจั ดตั้ ง ส ว นงาน เช น การ
ใหบริการทางการแพทย การพยาบาล การสาธารณสุข การรับใหบริการ
วิเคราะห ทดสอบ จัดอบรมหรือสัมมนา การผลิตพัสดุทุกประเภท ซึ่งสวน
งานดําเนินงานภายใตโครงการบริการวิชาการของสวนงานกับหนวยงาน
ของรัฐหรือเอกชน ทีต่ องมีการทําสัญญาหรือขอตกลงเปนลายลักษณอักษร
3. การบริการในลักษณะอื่นใดที่มหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นวาเปน
การบริการวิชาการ
รายได คือ รายไดที่เกิดจากการบริการวิชาการตามวงเงินสัญญาหรือ
ขอตกลงของการบริการวิชาการทั้งหมด
ผูรายงานตัวชี้วัด
สวนงาน

ผูรวบรวมขอมูล
กองแผนงาน
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โครงการบริการทีส่ รางรายได
ของสวนงาน
X100
โครงการบริการวิชาการทั้งหมด
ของสวนงาน

ลักษณะการเก็บ
ขอมูลระหวางป
ปละ 4 ครั้ง
(รายไตรมาส)

ผูตรวจสอบขอมูล
สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ขอมูล ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2562

ยุทธศาสตรที่ 4 Management for Self-Sufficiency and Sustainable Organization
ตัวชี้วัดที่ 4.1 การจัดลําดับดานการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) ของกลุม
สถาบันอุดมศึกษาที่เขารับการประเมิน
หนวยนับ: ลําดับที่
ปที่เก็บขอมูล: ปงบประมาณ
ลักษณะการเก็บ
คําอธิบาย
วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บขอมูล
ขอมูลระหวางป
การประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร ง ใสในการดํ า เนิ นงานของหนว ยงาน
อยูในลําดับที่ 1-15 ของการจัด ปงบประมาณ
ภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment) หรือ ITA หมายถึง ดัชนีชี้ อันดับ ของกลุมสถาบันอุดมศึกษาที่
วั ด ความโปร ง ใสในการดํ า เนิ น งานของหน ว นงานภาครั ฐ ของสํ า นั ก งาน เขารับการประเมิน
คณะกรรมการปราบปรามการทุจริตแหงชาติ โดยประเมินตามเกณฑที่ ปปช. กําหนด
เพื่ อ ให ส ว นงานทั้ ง หมดของมหาวิ ท ยาลั ย มี ร ะบบการบริ ห ารจั ด การที่ มี
ประสิทธิภาพและเปนไปตามหลักธรรมภิบาลจึ งกํา หนดใหสวนงานทั้ งหมดของ
มหาวิทยาลัยนําหลักเกณฑการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน
ของสวนงานภาครัฐ
ผูรายงานตัวชี้วัด
กองกฎหมาย
(หมายเหตุ: ตัวชี้วัดนี้ไมจัดทํา PA กับสวนงาน)

ผูรวบรวมขอมูล
กองแผนงาน

ตัวชี้วัดที่ 4.2 รอยละของสวนงานที่มีระบบธรรมาภิบาล
หนวยนับ: รอยละ
ปที่เก็บขอมูล: ปงบประมาณ
คําอธิบาย

วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บขอมูล

ธรรมาภิ บ าล (Good Governance) หมายถึ ง กรอบการ
ขับเคลื่อนธรรมาภิบาลที่มหาวิทยาลัยกําหนด จํานวน 6 ดาน ไดแก
1. หลักคุณธรรม
2.หลักนิติธรรม
3.หลักความโปรงใส
4.หลักการมีสวนรวม
5.หลักความรับผิดชอบ
6.หลักความคุมคา

จํานวนสวนงานที่มีระบบธรรมาภิบาล
× 100
จํานวนสวนงานทั้งหมด

ผูรายงานตัวชี้วัด
กองกฎหมาย
(หมายเหตุ: ตัวชี้วัดนี้ไมจัดทํา PA กับสวนงาน)

ผูรวบรวมขอมูล
กองแผนงาน
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ลักษณะการเก็บ
ขอมูลระหวางป
ปงบประมาณ

ขอมูล ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2562
ตัวชี้วัดที่ 4.3 มหาวิทยาลัยไดรับรางวัล TQC หรือ ไดรับการรับรอง AUNQA ระดับสถาบัน
หนวยนับ: ปที่เก็บขอมูล: ปงบประมาณ
ลักษณะการเก็บ
ขอมูลระหวางป
TQC (Total Quality Control) หมายถึ ง รางวั ล ที่ ม อบให อ งค กรที่ให เปนผลการดําเนินงานภาพรวม ปงบประมาณ
ความสําคัญกับระบบบริหารจัดการที่เปนเลิศเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการ ของมหาวิทยาลัย
(ปละ 1 ครั้ง)
แขงขันทางธุรกิจ กาวไปสูมาตรฐานสากล ตามเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ The Malcolm Baldrige National Quality Award
(MBNQA) ดําเนินการตัดสินและมอบรางวัลโดยสํานักงานรางวัลคุณภาพแหงชาติ
สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ โดยองคกรที่จะไดรับ TQC คือองคกรที่มีคะแนนไมถึง
เกณฑที่จะไดรับ TQA แตสูงกวา 350 คะแนน
AUNQA ระดั บ สถาบั น หมายถึ ง เกณฑ ม าตรฐานระดั บ สถาบั น ของ
ASEAN University Network Quality Assurance โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหระบบ
กลไกประกัน คุ ณภาพการศึก ษาและมาตรฐานการอุ ด มศึก ษาของมหาวิทยาลัย
สมาชิกเปนไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้เปนการประเมินคุณภาพระดับมหาวิทยาลัย
โดยมีเกณฑกําหนดใหมหาวิทยาลัย ที่เข ารับ การประเมินระดับสถาบั นจะต อ งมี
หลักสูตรที่ผานการประเมิน AUNQA อยางนอย 5 หลักสูตร
คําอธิบาย

วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บขอมูล

ผูรายงานตัวชี้วัด
กองพัฒนาคุณภาพ
(หมายเหตุ: ตัวชี้วัดนี้ไมจัดทํา PA กับสวนงาน)

ผูรวบรวมขอมูล
กองแผนงาน

ตัวชี้วัดที่ 4.4 จํานวนสวนงานทีไ่ ดรับรางวัล TQC
หนวยนับ: สวนงาน
ปที่เก็บขอมูล: ปงบประมาณ
คําอธิบาย

วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บขอมูล

TQC (Total Quality Control) หมายถึ ง รางวั ล ที่ ม อบให อ งค กรที่ให นับจํานวนสวนงานที่ไดรับรางวัล
ความสําคัญกับระบบบริหารจัดการที่เปนเลิศเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการ TQC ในปงบประมาณนั้นๆ
แขงขันทางธุรกิจ กาวไปสูมาตรฐานสากล ตามเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ The Malcolm Baldrige National Quality Award
(MBNQA) ดําเนินการตัดสินและมอบรางวัลโดยสํานักงานรางวัลคุณภาพแหงชาติ
สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ โดยองคกรที่จะไดรับ TQC คือองคกรที่มีคะแนน
ไมถึงเกณฑที่จะไดรับ TQA แตสูงกวา 350 คะแนน
ผูรายงานตัวชี้วัด
กองพัฒนาคุณภาพ
(หมายเหตุ: ตัวชี้วัดนี้ไมจัดทํา PA กับสวนงาน)

ผูรวบรวมขอมูล
กองแผนงาน
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ลักษณะการเก็บ
ขอมูลระหวางป
ปงบประมาณ
(ปละ 1 ครั้ง)

ขอมูล ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2562
ตัวชี้วัดที่ 4.5 Green University Ranking
หนวยนับ: ลําดับที่
ปที่เก็บขอมูล: ปงบประมาณ
คําอธิบาย
Green University ห ม า ย ถึ ง
มหาวิทยาลัยที่มีการพัฒนา ฟนฟู อนุรักษ
และสรางการมีสวนรวม ตลอดจนการบูร
ณาการองคความรู และกิจกรรมกี่ยวกับ
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน
และสิ่ ง แวดล อ ม การพั ฒ นาแบบพึ่ ง พา
ตนเองบนพื้นฐานของความสมดุล ระหวาง
ระบบนิ เ วศและสุ ข ภาวะของคนอย า งมี
ความสุข
เปาหมาย อยูใน Top 50 การจัด
อันดับ Green University ในระดับโลก

ลักษณะการเก็บ
ขอมูลระหวางป
วิธีคํานวณ ผลลัพทลําดับที่จากการจัดลําดับผลคะแนนจากทุกมหาวิทยาลัย ปงบประมาณ
ที่สงขอมูลเขารวมการจัดลําดับ ซึ่งคํานวณคะแนนในแตละหมวดตามคูมือการให
คะแนนในแตละป (Guideline UI GreenMetric World University Rankings)
วิธีการเก็บขอมูล สงจดหมายขอความอนุเคราะหขอมูลจากแตละสวนงานที่
เกี่ยวของ ในหัวขอดังตอไปนี้
1.Setting and Infrastructure (สถานที่และโครงสรางพืน้ ฐาน)
1.1 จํานวนนักศึกษาทั้งหมดประจําป
1.1.1 จํานวนนักศึกษาภาคปกติทั้งหมด
เต็มเวลา (full time)
นอกเวลา (part time)
1.1.2 จํานวนนักศึกษาออนไลนทั้งหมด
เต็มเวลา (full time)
นอกเวลา (part time)
1.2 ขอมูลบุคลากร
1.2.1 จํานวนบุคลากรสายวิชาการทั้งหมดของสวนงาน
1.2.2 จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนเจาหนาที่และบุคลากรทั้งหมด
1.3 งบประมาณ
1.3.1 งบประมาณทั้งหมดของสวนงาน (บาท)
1.3.2 งบประมาณที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอมและความยั่งยืน (ใหรวมทุก
โครงการที่ เกี่ ยวกั บสิ่ งแวดล อม และงบประมาณที่ ดู แลด านกายภาพ
งบประมาณการดูแลบํารุงรักษาอาคารสถานที่) (บาท)
2.Energy and Climate Change (พลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ)
2.1 รอยละการติดตั้งอุปกรณประหยัดพลังงานทดแทนอุปกรณแบบดั้งเดิม
2.2 จํานวนแหลงกําเนิดพลังงานทดแทนและกําลังการผลิตพลังงานทดแทนของ
สวนงาน ความสามารถในการผลิต (กิโลวัตต-ชั่วโมง) ไดแก
- ไบโอดีเซล
- ชีวมวล
- พลังงานแสงอาทิตย
- พลังงานความรอนใตพิภพ
- พลังงานลม
- พลังงานน้ํา
วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บขอมูล
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ขอมูล ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2562
คําอธิบาย

วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บขอมูล
- ไฟฟาและความรอนรวม
2.3 จํานวนองคประกอบของการดําเนินงานอาคารสีเขียวซึ่งแสดงใหเห็นใน
นโยบายการกอสรางและการปรับปรุงมหาวิทยาลัย เชน มีการระบายอากาศตาม
ธรรมชาติ มีแสงตามธรรมชาติตลอดวัน มีระบบการจัดการพลังงานในอาคาร เปน
อาคารสีเขียว อื่นๆ (โปรดระบุ)……………………..
3.Waste (ของเสีย) (ขอมูลจากกองกายภาพและสิง่ แวดลอม)
4.Water (น้ํา) (*แนบหลักฐานประกอบและภาพถายโครงการ)
4.1 รอยละของการดําเนินงานโครงการนําน้ําทิ้งกลับมาใชใหม
4.2 รอยละของการติดตั้งอุปกรณประหยัดน้าํ
5.Transportation (ระบบขนสง) (ขอมูลจากกองกายภาพและสิ่งแวดลอม)
5.1 จํานวนรถยนตสวนกลางของสวนงานเพื่อรับ-สง บุคลากรและนักศึกษา (คัน)
5.2 จํานวนรถจักรยานยนตสวนบุคคลของบุคลากรและนักศึกษาที่ใชเดิน
ทางเขาสูมหาวิทยาลัย (คัน)
5.3 จํานวนรถยนตสวนบุคคลของบุคลากรและนักศึกษาที่ใชเดินทางเขาสู
มหาวิทยาลัย (คัน)
5.4 พื้นที่จอดรถของสวนงาน (ตารางเมตร)
6.Education and Research (การศึกษาและงานวิจยั )
นํามาสรุปเปนขอมูลภาพรวมของมหาวิทยาลัย (โปรดแนบรายชือ่ วิชาที่สอน
เกี่ยวกับความยั่งยืน)
6.1 การศึกษา
6.1.1 จํานวนรายวิชาทั้งหมด
6.1.2 ระบุความสอดคลองของแตละรายวิชากับหัวขอตามเปาหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน (SDGS:17GOALS)
หมายเหตุ : ขอมูลจากบัณฑิตวิทยาลัยและกองบริหารการศึกษา จํานวนและ
รายวิชาทีเ่ ปดสอนทั้งหมดในปการศึกษา 2562
6.2 การวิจัย (ขอขอมูลจากกองบริหารงานวิจัย)
6.2.1 จํานวนเงินวิจัยประจําปทั้งหมด (บาท) ขอมูลจากแตละสวนงาน
6.2.2 ระบุความสอดคลองของหัวขอการวิจัยตามเปาหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืน (SDGS : 17 GOALS) ขอมูลจากแตละสวนงาน
หมายเหตุ : ขอมูลจากกองบริหารงานวิจัย สรุปจํานวนเงินวิจัยประจําปทั้งหมด(บาท)
6.3 ผลงานตีพิมพและกิจกรรม (ขอขอมูลจากกองบริหารงานวิจยั )
6.3.1 จํานวนผลงานตีพิมพทั้งหมด (เรื่อง)
6.3.2 ระบุความสอดคลองของผลงานตีพิมพตามเปาหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืน (SDGS : 17 GOALS) ขอมูลจากแตละสวนงาน
29

ลักษณะการเก็บ
ขอมูลระหวางป

ขอมูล ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2562
คําอธิบาย

ลักษณะการเก็บ
ขอมูลระหวางป

วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บขอมูล
6.3.3 จํานวนกิจกรรมทางวิชาการตามเปาหมายการพัฒนาทีย่ ั่งยืนเชน การ
ประชุม นิทรรศการ การดูงาน จัดสัมมนา กิจกรรมที่จดั โดยสวนงาน (ครั้ง)
หมายเหตุ : ขอมูลจากกองบริหารงานวิจัย สรุปจํานวนผลงานตีพิมพทั้งหมด (เรื่อง)
6.4 การมีสวนรวมของนักศึกษา
6.4.1 การมีสวนรวมของนักศึกษา องคกร/ชมรม/กลุม กิจกรรมนักศึกษาที่
สอดคลองตามเปาหมายการพัฒนาทีย่ ั่งยืน
6.5 การสื่อสารดานสิง่ แวดลอมและความยั่งยืน
6.5.1 Website ที่เกีย่ วของกับเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
หมายเหตุ การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGS : 17 GOALS)
เปาหมายที่ 1 : ขจัดความยากจน
เปาหมายที่ 2: ขจัดความหิวโหย
เปาหมายที่ 3: การมีสขุ ภาพและความเปนอยูที่ดี
เปาหมายที่ 4: การศึกษาที่เทาเทียม
เปาหมายที่ 5: ความเทาเทียมทางเพศ
เปาหมายที่ 6: การจัดการน้ําและสุขาภิบาล
เปาหมายที่ 7: พลังงานสะอาดที่ทุกคนเขาถึงได
เปาหมายที่ 8: การจางงานที่มีคณ
ุ คาและการเติบโตทางเศรษฐกิจ
เปาหมายที่ 9: อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสรางพืน้ ฐาน
เปาหมายที่ 10: ลดความเหลื่อมล้ํา
เปาหมายที่ 11: เมืองและถิ่นฐานมนุษยอยางยั่งยืน
เปาหมายที่ 12: แผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน
เปาหมายที่ 13: การรับมือการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมิอากาศ
เปาหมายที่ 14: การใชประโยชนจากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล
เปาหมายที่ 15: การใชประโยชนจากระบบนิเวศทางบก
เปาหมายที่ 16: สังคมสงบสุข ยุติธรรม ไมแบงแยก
เปาหมายที่ 17: ความรวมมือเพือ่ การพัฒนาที่ยั่งยืน

ผูรายงานขอมูล
สวนงาน
(หมายเหตุ: ตัวชี้วัดนี้ไมจัดทํา PA กับสวนงาน)

ผูรวบรวมขอมูล/ ตรวจสอบ
กองกายภาพและสิ่งแวดลอม
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ผูรายงานตัวชี้วัด
กองกายภาพและสิ่งแวดลอม

ขอมูล ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2562
ตัวชี้วัดที่ 4.6 ระดับความสําเร็จของการจัดทําระบบ Central Operating System
• มีฐานขอมูล Business Intelligence สําหรับใชในการติดตามและการตัดสินใจ ครอบคลุมทั้ง 5 ฐานขอมูล
หนวยนับ: รอยละ
ปที่เก็บขอมูล: ปงบประมาณ
คําอธิบาย

วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บขอมูล

Central Operating System หมายถึง ระบบการปฏิบัติงานที่เชื่อมโยงและสง
ตอขอมูลระหวางหนวยงานในสํานักงานอธิการบดี กับสวนงาน
ฐานขอมูล Business Intelligence หมายถึง ระบบฐานขอมูลกลางของ
มหาวิทยาลัย ประกอบดวย 5 ฐานขอมูล ดังตอไปนี้
1. Student Data Warehouse for Education
2. Research
3. Academic Service
4. Human Resource Information
5. International Relationship

-

ผูรายงานตัวชี้วัด
กองเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลักษณะการเก็บ
ขอมูลระหวางป
-

ผูรวบรวมขอมูล
กองแผนงาน

รายงาน จํานวนฐานขอมูล Business Intelligence
(หมายเหตุ: ตัวชี้วัดนี้ไมจัดทํา PA กับสวนงาน)
ตัวชี้วัดที่ 4.7 รอยละของสวนงานที่มีระบบการทํางานตาม Central Operating System และเชือ่ มโยงกับมหาวิทยาลัย
หนวยนับ: รอยละ
ปที่เก็บขอมูล: ปงบประมาณ
คําอธิบาย

วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บขอมูล

Central Operating System หมายถึง ระบบการปฏิบตั ิงานที่เชื่อมโยงและ
สงตอขอมูลระหวางหนวยงานในสํานักงานอธิการบดี กับสวนงาน โดยแบงเปน
1. ดานทรัพยากรบุคคล
2. ดานการคลัง
3. ดานแผนและงบประมาณ
4. ดานวิจัย
5. ดานการศึกษา
6. ดานบริการวิชาการ
7. ดานบริการทางการแพทย

จํานวนสวนงานที่มีระบบการทํางานตาม
Central Operating System
x100
จํานวนสวนงานทั้งหมด

ผูรายงานตัวชี้วัด
กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
(หมายเหตุ: ตัวชี้วัดนี้ไมจัดทํา PA กับสวนงาน)

ผูรวบรวมขอมูล
กองแผนงาน
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ลักษณะการเก็บ
ขอมูลระหวางป
ปงบประมาณ

ขอมูล ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2562
ตัวชี้วัดที่ 4.8 รอยละความสําเร็จของการเปน Digital Convergence University
หนวยนับ: รอยละ
ปที่เก็บขอมูล: ปงบประมาณ
คําอธิบาย
ระดับความสําเร็จของการเปน Digital
Convergence University ส า ม า ร ถ
ประเมินระดับความสําเร็จใน 6 ดาน ไดแก
1. IT Development Ownership1
2. Digital Analytics2
3. IT Management for Diversity3
4. IT Infrastructure for
Communication and
Collaboration4
5. IT Supports for Workforce
Mobility5
6. Digital Experts6

ผูรายงานขอมูล
กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
2
กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
3
สวนงาน, กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
4
กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
5
กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
6
สวนงาน, กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
1

ลักษณะการ
เก็บขอมูล
ระหวางป
ปงบประมาณ

วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บขอมูล
วิธีการคํานวณ
ผลรวมระดับความสําเร็จที่ถวงน้ําหนักแลว
ในทุกดานที่ไดรับมอบหมาย
× 100
ผลรวมคาถวงน้ําหนัก
ความหมายและคาถวงน้ําหนัก
1. IT Development Ownership: มีระบบสารสนเทศสนับสนุนการ
ดําเนินการครอบคลุมพันธกิจหลัก ประกอบดวย การเรียนการสอน การวิจัย
และการบริการวิชาการ (คาถวงน้ําหนัก 0.20)
2. Digital Analytics: มีระบบสารสนเทศวิเคราะหขอมูลเบื้องตน เพื่อ
ใชประกอบการตัดสินใจที่สอดคลองกับพันธกิจ (คาถวงน้ําหนัก 0.20)
3. IT Management for Diversity: พิจารณาจากระดับความพึงพอใจ
ของผูใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สําคัญ ทั้งนี้ สวนงานตองประเมินผล
ความพึงพอใจของผูใชงานในระบบที่สวนงานไดดาํ เนินการจัดหา/พัฒนาเอง
(คาถวงน้ําหนัก 0.15)
4. IT Infrastructure for Communication and Collaboration:
วัดระดับความสําเร็จใน 2 เรื่อง คือ“WIFI Coverage ภายในอาคาร
100% และ “Service Level Agreement ที่เกี่ยวของกับระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ไมต่ํากวา 99% ตามเปาหมายที่กําหนด” (คาถวงน้ําหนัก 0.20)
5. IT Supports for Workforce Mobility: มีแผน IT BCM ทางดาน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (คาถวงน้ําหนัก 0.15)
6. Digital Experts: ตองมีการพัฒนาทักษะบุคลากรและนักศึกษา
ทางดาน Digital Literacy หรือดาน IT Security เปนอยางนอย ทั้งนี้สวนงาน
สามารถกําหนดตัววัดผลความสําเร็จจากการดําเนินการดังกลาวตามความ
เหมาะสม (คาถวงน้ําหนัก 0.10)
ผูรวบรวมขอมูล
กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
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ผูตรวจสอบตัวชี้วัด
กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
กองเทคโนโลยีสารสนเทศ

ขอมูล ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2562
ตัวชี้วัดที่ 4.9 ระดับการรับรูภาพลักษณ Brand MAHIDOL
• ผูมีสวนไดสวนเสียภายใน
• ผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก
หนวยนับ: ระดับ (เต็ม 5)
ปที่เก็บขอมูล: ปงบประมาณ
คําอธิบาย

วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บขอมูล

ภาพลักษณของ Brand MAHIDOL หมายถึง จุดเดน สิ่งที่แสดง
ความเปน ตัวตน ความมีชื่อเสียง การได รับการยอมรับ ชอ งทางการ
ติดตอสื่อสาร รวมถึงความพึงพอใจและทัศนคติของกลุมเปาหมายที่มีตอ
มหาวิทยาลัยมหิดลทั้งในแงบวกและแงลบ ซึ่งภาพลักษณของ Brand
Mahidol ประกอบดวย
- เปนแหลงรวมองคความรูในแขนงตางๆ
- สรางนวัตกรรมใหมๆ สูสังคม
- เปนมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพระดับสากล
- เปนมหาวิทยาลัยที่เปนที่ยอมรับของสังคม
- ผลิตบัณฑิตที่มีความรูรอบดาน และมีคุณภาพสูสังคม
- เปนที่พึงตอสังคม
- สราง ผูนํา นักคิด นักปฏิบัติที่สามารถนําพาสังคมใหดีขึ้น
- คือผูนําการเปลี่ยนแปลงอันเปนประโยชนสุขแกมวลมนุษยชาติ
- ผลิตผลงานวิจัย และนวัตกรรม อันเปนประโยชนสุขแกมนุษยชาติ
- เปนกําลังใจสําคัญในการสรางประโยชนสุขแกมวลมนุษยชาติ
- มีทรัพยากรบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาอาชีพที่สอดคลองกับ
การดําเนินนโยบายของรัฐ
- เปนศูนยกลางการเรียนรูและปฏิบัติของนักเรียน นักศึกษา เพื่อ
สรางความกาวหนาใหตัวเองและสังคม
- ตั้งมั่นในความถูกตอง โปรงใส และยูในกรอบของจรรยาบรรณแหง
วิชาชีพ

วิธีการคํานวณ
1.เก็ บ จากแบบสอบถามโดยมีอั ตราการ
ตอบกลับรอยละ 60 จากแบบสอบถามทั้งหมด
ที่สงออก
2.เก็บจากผูมีสวนไดสวนเสีย ภายในและ
ภายนอกองคกร

ผูรายงานตัวชี้วัด
สวนงาน
(หมายเหตุ: ตัวชี้วัดนี้ไมจัดทํา PA กับสวนงาน)

ผูรวบรวมขอมูล
กองบริหารงานทั่วไป

33

ลักษณะการเก็บ
ขอมูลระหวางป
ปงบประมาณ

ผูตรวจสอบตัวชี้วัด
กองบริหารงานทั่วไป

ขอมูล ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2562
ตัวชี้วัดที่ 4.10 รอยละความสําเร็จของโครงการตามยุทธศาสตรระดับมหาวิทยาลัย
หนวยนับ: รอยละ
ปที่เก็บขอมูล: ปงบประมาณ
ลักษณะการเก็บ
ขอมูลระหวางป
โครงการตามยุ ท ธศาสตร ร ะดั บ มหาวิ ท ยาลั ย
สวนงาน/หนวยงานจะตองรายงานขอมูลการดําเนินงาน ปงบประมาณ
โครงการตามยุ ท ธศาสตร ร ะดั บ มหาวิ ท ยาลั ย จากนั้ น กอง (ปละ 2 ครั้ง)
แบงเปน 2 ระดับ
แผนงานพิจารณาระดับความสําเร็จของโครงการ
1. โครงการขับเคลื่อนระดับมหาวิทยาลัย
เกณฑการพิจารณาระดับความสําเร็จของโครงการตาม
2. โครงการสํ า คั ญ ระดั บ ส ว นงาน (PA) ที่
สนับสนุนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย (โครงการสวนที่ ยุทธศาสตรระดับมหาวิทยาลัย ทั้ง 2 ประเภท โดยพิจารณา
จาก ตัวชี้วัดของโครงการจะตองมีระดับความสําเร็จเฉลี่ย
3 ของขอตกลงการปฏิบัติงานของสวนงาน)
ไมนอยกวารอยละ 80
วิธีคํานวณ
จํานวนโครงการทีผ่ านเกณฑ
X100
จํานวนโครงการสนับสนุนยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัยทั้งหมด
คําอธิบาย

วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บขอมูล

ผูรายงานตัวชี้วัด
กองแผนงาน

ผูรวบรวมขอมูล
กองแผนงาน

ตัวชี้วัดที่ 4.11 รอยละของบุคลากรที่เปน Global Talents
• บุคลากรสายวิชาการ ดานการศึกษา
• บุคลากรสายวิชาการ ดานการวิจยั
• บุคลากรสายสนับสนุน (นับเฉพาะกลุม Talent)
หนวยนับ: รอยละ
ปที่เก็บขอมูล: ปงบประมาณ
คําอธิบาย

วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บขอมูล

บุ ค ลากรที่ เ ป น Global Talents หมายถึ ง บุ ค ลากรที่ ไ ด รั บ การ วิธีคํานวณวัดจากบุคลากร 3 กลุม ดังนี้
ประเมินศักยภาพระดับสากล แบงออกเปน 3 กลุม ไดแก
1. บุคลากรสายวิชาการ ดานการศึกษา
บุคลากรสายวิชาการทีเ่ ปน Global
• บุคลากรสายวิชาการ ดานการศึกษา
Talent ดานการศึกษา X100
ตองผานเกณฑการประเมินคุณภาพอาจารยระดับ 3 ขึ้นไป
บุคลากรสายวิชาการทั้งหมด
• บุคลากรสายวิชาการ ดานการวิจัย
ตองมีคา h-index มากกวา 10, 15, 20 ตามอายุงาน
2. บุคลากรสายวิชาการ ดานการวิจัย
• บุคลากรสายสนับสนุน (นับเฉพาะกลุม Talent)
บุคลากรสายวิชาการทีเ่ ปน Global
ตองมีคุณสมบัติ ไดแก
Talent ดานการวิจัย X100
1. จบการศึกษาจากสถาบันตางประเทศ ในระดับปริญญาตรี หรือ
บุคลากรสายวิชาการทั้งหมด
ปริญญาโท หรือปริญญาเอก (อยางใดอยางหนึ่ง) หรือ
34

ลักษณะการเก็บ
ขอมูลระหวางป
ปงบประมาณ

ขอมูล ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2562
คําอธิบาย

วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บขอมูล

ลักษณะการเก็บ
ขอมูลระหวางป

2. ได รั บ การอบรม/ฝ ก งาน โดยมี ร ะยะเวลารวมมากกว า 1 ป ใ น 3. บุคลากรสายสนับสนุน (นับเฉพาะ
ตางประเทศ หรือ
กลุม Talent)
3. นําเสนอผลงานในระดับนานาชาติ โดยใชภาษาอังกฤษ (สามารถ บุคลากรสายสนับสนุน (นับเฉพาะกลุม
นําเสนอผลงานภายในประเทศได) หรือ
Talent) ที่มี Global Talent X100
บุคลากรสายสนับสนุน
4. มีผลงานในการสรางเครือขายในตางประเทศ รวมถึงกิจกรรมวิเทศ
สัมพันธ เฉลี่ย 3 ครั้ง/ป โดยนับระยะเวลา 3 ปยอนหลัง
(นับเฉพาะกลุม Talent) ทั้งหมด
ผูรายงานตัวชี้วัด
สวนงาน

ผูรวบรวมขอมูล
กองแผนงาน

ผูตรวจสอบตัวชี้วัด
กองทรัพยากรบุคคล

ตัวชี้วัดที่ 4.12 จํานวนสวนงานที่มีคา EBITDA เปนบวก
หนวยนับ: รอยละ
ปที่เก็บขอมูล: ปงบประมาณ
ลักษณะการเก็บ
ขอมูลระหวางป
คา EBITDA หมายถึง กําไรจากการดําเนินงาน แตเปนกําไร
ใหสวนงานเรียกขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน ปงบประมาณ
กอนดอกเบี้ยจาย คาใชจายทางภาษี คาเสื่อมราคา และคาใชจายตัด (สิ้นปงบประมาณ) โดยใช T-Code : ZGLRP003
จาย ในงบกําไรขาดทุนของสวนงาน คํานวนโดย ใชยอด Net Income
+ คาเสื่อมราคา และคาใชจายตัดจาย
เนื่องจาก ไมมีดอกเบี้ยจาย และคาใชจายทางภาษี
คําอธิบาย

ผูรายงานตัวชี้วัด
สวนงาน

วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บขอมูล

ผูรวบรวมขอมูล
กองแผนงาน

ผูตรวจสอบตัวชี้วัด
กองคลัง

ตัวชี้วัดที่ 4.13 จํานวนสวนงานที่มีคา Net Income เปนบวก
หนวยนับ: บาท
ปที่เก็บขอมูล: ปงบประมาณ
คําอธิบาย

วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บขอมูล

คาNet Income (กําไรสุทธิ) หมายถึง สวนของรายไดหักดวย ตนทุน
และคาใชจาย และมีผลเปนบวก หากมีผลเปนลบ จะหมายถึง ขาดทุนสุทธิ
เขียนเปนสมการไดดังนี้
รายได-คาใชจาย = กําไร (ขาดทุน) สุทธิ

ใหสวนงานเรียกขอมูล 2 ครั้ง
• ครั้งที่ 1 ณ วันที่ 31 มีนาคม
• ครั้งที่ 2 ณ วันที่ 30 กันยายน
โดยใช T-Code : ZGLRP003

ผูรายงานตัวชี้วัด
สวนงาน

ผูรวบรวมขอมูล
กองแผนงาน
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ลักษณะการเก็บ
ขอมูลระหวางป
ปงบประมาณ
(ปละ 2 ครั้ง)

ผูตรวจสอบตัวชี้วัด
กองคลัง

ขอมูล ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2562
ตัวชี้วัดที่ 4.14 จํานวนสวนงานที่มีคา ROA มากกวารอยละ 5
หนวยนับ: รอยละ
ปที่เก็บขอมูล: ปงบประมาณ
คําอธิบาย

วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บขอมูล

Return on Asset (ROA) หมายถึง อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยใช ใหสวนงานเรียกขอมูล 2 ครั้ง
ในการประเมินวาความสามารถของสวนงานในการทําใหสินทรัพยที่ถือครอง
• ครั้งที่ 1 ณ วันที่ 31 มีนาคม
อยูทั้งหมด สรางรายได (income) ใหเพียงพอสําหรับการบริหารจัดการ
• ครั้งที่ 2 ณ วันที่ 30 กันยายน
องคกรโดย ROA ที่ดีควรมีคามากกวารอยละ 5
โดยใช T-Code : ZGLRP003
วิธีคํานวณ
ROA =

ผูรายงานตัวชี้วัด
สวนงาน

ลักษณะการเก็บ
ขอมูลระหวางป
ปงบประมาณ
(ปละ 2 ครั้ง)

กําไรสุทธิ
X100
รวมทรัพยสินสุทธิ

ผูรวบรวมขอมูล
กองแผนงาน

ผูตรวจสอบตัวชี้วัด
กองคลัง

ตัวชี้วัดที่ 4.15 รอยละของหองปฏิบัติการที่มีการใชสารเคมีที่ไดรับมาตรฐานความปลอดภัย ESPReL
หนวยนับ: รอยละ
ปที่เก็บขอมูล: ปงบประมาณ
คําอธิบาย

วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บขอมูล

มาตรฐานความปลอดภัย ESPReL คือ โครงการที่เกิดจากการดําเนินงานตาม
พันธกิจของสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) เพื่อการยกระดับมาตรฐาน
ความปลอดภัยหองปฏิบัติการในประเทศไทยและพัฒนาใหเกิดวัฒนธรรม ความ
ปลอดภัยในหองปฏิบัติการอยางยั่งยืน ผลผลิตที่ไดนํามาซึ่งยุทธศาสตรในการ
ขั บเคลื่อนความปลอดภัย ประกอบดวย 7 องค ประกอบของความปลอดภัยที่
สัมพันธกันและเชื่อมโยงกับความเสี่ยงของแตละองคประกอบ ดังนี้
1. การบริหารระบบการจัดการความปลอดภัย เนนกระบวนการจัดการที่มี
ประสิ ท ธิ ภ าพเพื่ อ ให เ กิ ด ความปลอดภั ย โดยทํ า หน า ที่ บู ร ณาการอี ก 6
องคประกอบอยางสอดคลอง ตั้งแตระดับนโยบายที่เห็นความสําคัญของงานดาน
ความปลอดภัยของหองปฏิบัติการ ครอบคลุมถึง นโยบาย แผนงาน โครงสราง
การบริหาร และผูรับผิดชอบในระดับตาง ๆ
2. ระบบการจัดการสารเคมี ทําหนาที่ติดตามความเคลื่อนไหวของสารทั้ง
ระบบ ขอมูลการจัดเก็บ การเคลื่อนยาย และการจัดการสารที่ไมใชแลว สามารถ
นําไปใชประโยชนในการบริหารจัดการ ทั้งประโยชนในการจัดการความเสี่ยงและ
จัดสรรงบประมาณ
3. ระบบการจัดการของเสีย เปนการประเมินสถานภาพการจัดการของเสีย
ภายในหองปฏิบัติการ ทั้งระบบขอมูล การจําแนกและการจัดเก็บ เพื่อรอการ

อยูระหวางการทําระบบ
Peer Evaluation
สวนงานรายงานขอมูลที่ศูนยบริหาร
ความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และ
สภาพแวดลอม
วิธีการคํานวณ
โปรแกรมออนไลน ESPReL Checklist
จะคํ า นวณผลคะแนนการประเมิ น ตาม
มาตรฐาน ESPReL
วิธีการเก็บขอมูล
ดํ า เนิ น การโดยศู น ย บ ริ ห ารความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอม
ในการทํ า งาน มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล และ
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ โดย
นําขอมูลจากระบบมาสรุปผล
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ลักษณะการเก็บ
ขอมูลระหวางป
ปงบประมาณ

ขอมูล ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2562
คําอธิบาย

วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บขอมูล

ลักษณะการเก็บ
ขอมูลระหวางป

กําจัด/บําบัด สามารถนําไปใชประโยชนตอการบริหารจัดการการประเมินความ
เสี่ยงจากอันตรายของของเสีย ตลอดจนการจัดเตรียมงบประมาณในการกําจัด
4. ลักษณะทางกายภาพของหองปฏิบัติการ อุปกรณ และเครื่องมือ เปนการ
ประเมินถึงความสมบูรณเหมาะสมของโครงสรางพื้นฐานทางกายภาพ อุปกรณและ
เครื่องมือภายใน หองปฏิบัติการ ที่จะเอื้อตอความปลอดภัยของ ทั้งในภาวะปกติ
และฉุกเฉิน
5. ระบบการปองกันและแกไขภัยอันตราย ครอบคลุมถึง การบริหารความ
เสี่ยง การพรอมรับและตอบโตกรณีฉุกเฉิน และขอปฏิบัติความปลอดภัยในการใช
หองปฏิบัติการ
6. การใหความรูเกี่ยวกับความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ คือ การพัฒนา
บุคลากรทุกระดับที่เกี่ยวของ โดยใหความรูพื้นฐานที่เหมาะสม จําเปน และ
ตอเนื่องตอกลุมเปาหมายที่มีบทบาทตางกัน การใหความรูดวยการฝกอบรมจะ
ช วยให ทุ กคนเข าใจ และสามารถปฏิ บั ติ งานในห องปฏิ บั ติ การ หรื อทํ างาน
เกี่ยวของกับสารเคมีไดอยางปลอดภัย และลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติภัยได
7. การจัดการขอมูลและเอกสาร คือ การเก็บบันทึกและรวบรวมขอมูล และ
จัดทําเอกสาร ระบบเอกสารจะเปนหลักฐาน บันทึกที่จะสงตอกันไดหากมีการ
เปลี่ยนผูรับผิดชอบ และเปนการตอยอดของความรูในทางปฏิบัติ ใหการพัฒนา
ความปลอดภัย เปนไปไดอยางตอเนื่อง
ผูรายงานตัวชี้วัด
ศูนยบริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน (COSHEM)

ผูรวบรวมขอมูล
กองแผนงาน

ตัวชี้วัดที่ 4.16 จํานวนโครงการสงเสริมความเปนนานาชาติกับคูพ ันธมิตรทางยุทธศาสตร
หนวยนับ: โครงการ
ปที่เก็บขอมูล: ปงบประมาณ
ลักษณะการเก็บ
ขอมูลระหวางป
คู พั น ธ มิ ต ร ท า ง ยุ ท ธ ศ า ส ต ร ( Strategic Partners) ห ม า ย ถึ ง
นับจํานวนโครงการที่ดําเนินการ ปงบประมาณ
สถาบันอุดมศึกษาในตางประเทศที่มีความรวมมือในดานตางๆ ครอบคลุม 8ดาน ร ว มกั บ Strategic Partners ภายใน
แตไมจําเปนตองครบทั้ง 8 ดาน โดยที่ทั้ง 8 ดานที่กําหนดนี้สงผลตอพันธกิจของ ป ง บประมาณโดยมี ร ะยะเวลา 12
มหาวิทยาลัยดานการศึกษา การวิจัย ตลอดจน การบริการวิชาการ ดังนี้
เดือนนับจากวันที่ลงนาม
1. Exchange and mobility
2. Summer program and internship
3. Post-doctoral exchange
4. Joint labs / units
5. Research collaboration for young staff
6. Double degree / Cotutelle
คําอธิบาย

วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บขอมูล
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ขอมูล ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2562
คําอธิบาย

วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บขอมูล

ลักษณะการเก็บ
ขอมูลระหวางป

7. Co-paid PhD scholarships
8. MU One Stop International Office and Support
การดําเนินงานสงเสริมความเปนนานาชาติ หมายถึง โครงการที่สงเสริมความ
เปนนานาชาติในดานตางๆ ดังนี้
1. Education อาทิ exchange of academic/supporting staff, exchange
of international curriculum and course design, joint/double
degree programs, international meetings/conferences in key areas
for MU, scholarships
2. Research อาทิ joint units, consortium of research partnership
(discipline-based), research collaboration with partner institutions
(discipline-based)
3. Students อาทิ short or long term student mobility
(inbound/outbound), summer programs, skill preparation for
global citizenship
ผูรายงานตัวชี้วัด
สวนงาน

ผูรวบรวมขอมูล
กองแผนงาน

ผูตรวจสอบขอมูล
กองวิเทศสัมพันธ

ตัวชี้วัดที่ 4.17 จํานวนสวนงานที่ไดรับคะแนนในการประเมิน EdPEx มากกวา 300 คะแนน
หนวยนับ: สวนงาน
ปที่เก็บขอมูล: ปงบประมาณ
ลักษณะการเก็บ
ขอมูลระหวางป
นับจํานวนสวนงานที่มีผลการตรวจประเมินสวนงานตามเกณฑคุณภาพการศึกษา คะแนนผลการประเมินโดยกอง ปงบประมาณ
เพื่อการดําเนินการที่เปนเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence – พัฒนาคุณภาพ
(ปละ 1 ครั้ง)
EdPEx) ในสวนของกระบวนการและผลลัพธรวมมากกวา 300 คะแนน
คําอธิบาย

วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บขอมูล

ผูรายงานตัวชี้วัด
กองพัฒนาคุณภาพ

ผูรวบรวมขอมูล
กองแผนงาน
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ขอมูล ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2562
ตัวชี้วัดที่ 4.18 จํานวนโครงการพันธกิจสัมพันธมหาวิทยาลัยมหิดลกับสังคม (University Social Engagement)
ที่ดําเนินการครบตามเกณฑ 4 ดาน
หนวยนับ: โครงการ
ปที่เก็บขอมูล: ปงบประมาณ
คําอธิบาย

วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บขอมูล

โครงการพัน ธกิจ สัม พัน ธม หาวิท ยาลัย มหิด ลกับ สัง คม (University
Social Engagement) หมายถึง โครงการที ่เ ปน การทํ า งานเชิง วิช าการ
รวมกันระหวางสวนงานกับสังคมในพันธกิจหลักทุกดานของมหาวิทยาลัย
โดยมีการดําเนินงานครบตามเกณฑทั้ง 4 ดาน คือ
1) รวมคิดรวมทําแบบหุนสวน (Partnership)
2) เกิดประโยชนรวมกันแกผูเกี่ยวของทุกฝาย (Mutual Benefit)
3) มีการสรางความรูทางวิชาการ (Scholarship)
4) เกิดผลกระทบตอสังคมที่ประเมินได (Social Impact)
ทั้ง นี้ สัง คม หมายรวมถึง กลุม บุค คลที่อ าจเชื่อ มโยงกับ ชุม ชนทั้ง ในมิติ
ของพื้นที่ ความสนใจรวมกัน อัตลักษณ สถานที่ทํางาน ชุมชนที่อยูใกลเคียง
ทั้ง ที่เ ปน ทางการและไมเปน ทางการ หรือ อยูในภาคสวนเดียวกัน ชุม ชนนัก
ปฏิบัติ ชุม ชนที่มีความสนใจรวมกัน โดยไมมีขอ จํากัดทางพื้น ที่ ภูมิภาคและ
ประเทศ รวมถึง ภาคธุร กิจ อุต สาหกรรม สมาคมวิช าชีพ โรงเรีย น รัฐ บาล
ศิษยเกา และชุมชนพื้นเมือง เปนตน
**ใหสวนงานระบุรายละเอียดของโครงการในระบบฐานขอมูลงานพันธกิจ
สัมพันธมหาวิทยาลัยมหิดลกับสังคม (MU Engagement) ตามลิงคดังนี้
http://engagement.mahidol/Engagement เขาระบบโดยใช account ของ
มหาวิทยาลัยมหิดล
User name: mahidol\ชื่อ.นามสกุล 3 ตัว
ตัวอยาง
Account : mahidol\chonlathit.los
Password: ใชเหมือนกับที่เขาอีเมล มหาวิทยาลัย

การเก็บขอมูล
1. นั บจํ านวนโครงการที่ มี การ
ดําเนินการครบตามเกณฑทั้ง 4 ดาน
2. สามารถนั บ โครงการที่ มี ก าร
ดํ า เนิ น งานต อ เนื่ อ งได แต จ ะต องมี
ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม ขึ้ น ภ า ย ใ น
ปงบประมาณนั้นๆ

ผูรายงานตัวชี้วัด
พันธกิจสัมพันธมหาวิทยาลัยมหิดลกับสังคม (กองแผนงาน)

39

ผูรวบรวมขอมูล
กองแผนงาน

ลักษณะการเก็บ
ขอมูลระหวางป
ปงบประมาณ
(ปละ 2 ครั้ง)

