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ตัวชี้วัดท่ี 1.1 รอยละของบุคลากรสายวิชาการท่ีเปน PI (Principal Investigator) ของโครงการท่ีไดรับเงินทุนวิจัย 

หนวยนับ: รอยละ 

ปท่ีเก็บขอมลู: ปงบประมาณ 

คําอธิบาย วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บขอมูล 
ลักษณะการเก็บ

ขอมูลระหวางป 

บุ ค ล าก รส าย วิช าก า ร ท่ี เ ป น  PI (Principal Investigator) 

หมายถึง อาจารย/นักวิจัย ท่ีเปนหัวหนาโครงการวิจัย ท่ีไดรับทุนสนับสนุน

การวิจัย (ท้ังท่ีเปนแผนงานหรือโครงการยอย และมีช่ือในสัญญารับทุนวา

เปนหัวหนาโครงการหรือผูวิจัยหลัก) ทุกแหลงทุน (ไมนับซ้ํา) ไมนับการเปน

หัวหนาโครงการรับทําวิจัย/การบริการวิชาการ 

 

จํานวนบุคลากรสายวิชาการท่ีเปน PI 

จํานวนบุคลากรสายวิชาการท้ังหมด 

 

1 ป 

(ปงบประมาณ) 

 

ผูรายงานตัวชี้วัด ผูรวบรวมขอมูล ผูตรวจสอบตัวชี้วัด 

สวนงาน กองแผนงาน กองบริหารงานวิจัย 

 

ตัวชี้วัดท่ี 1.2 ผลงานวิจัยถูกอางอิงโดย International Organization 

หนวยนับ: เร่ือง 

ปท่ีเก็บขอมลู: ปปฏิทิน 

คําอธิบาย วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บขอมูล 
ลักษณะการเก็บ

ขอมูลระหวางป 

ผลงานวิจัย หมายถึง ผลงานทางวิชาการท่ีมีการศึกษาคนควาอยางมีระบบ

และวัตถุประสงคท่ีชัดเจน เพ่ือใหไดมาซึ่งขอมูล เอ้ือตอการนําไปประยุกตใช  

ผลงานวิจัยถูกอ างอิงโดย International Organization หมายถึง 

จํานวนผลงานวิจัยของบุคลากรสายวิชาการในสวนงานถูกนําไปใชอางอิงโดย

องคกรระหวางประเทศ (International Organization) จะเปนผลงานท่ีตีพิมพ 

เปนรายงานการวิจัย หรือหนังสืออันเกิดจากการศึกษาวิจัย 

องคกรระหวางประเทศ (International Organization) หมายถึง องคกรท่ี

มีสมาชิก ขอบเขต หรือการปรากฏตัวในระดับนานาชาติ มี 2ประเภท ดังน้ี 

1. องคกรนอกรัฐบาลระหวางประเทศ คือ องคกรนอกรัฐบาลท่ี ดําเนินงานใน

ระดับนานาชาต ิเชน องคกรไมแสวงกําไร และหนวยงานในระดับนานาชาติ 

2. องคกรระหวางรัฐบาล หรือองคกรรัฐบาลระหวางประเทศ เปนองคกรท่ี

ใกลเคียงกับนิยามของ "องคกรระหวางประเทศ" ในกฎหมายระหวางประเทศมากท่ีสุด 

องคกรเหลาน้ีมักมีสมาชิกเปนรัฐเอกราช ซึ่งเรียกวา รัฐสมาชิก ตัวอยางขององคกร

ประเภทน้ี เชน สหประชาชาต ิ(United Nations), องคกรความมั่นคงและความรวมมือ

ในยุโรป(Organization for Security and Co-operation in Europe) 

นับจํานวนผลงานวิจัย (เรื่อง) ท่ี

ไดรับการอางอิงโดยองคกรระดับ

นานาชาต ิ(ไมนับซ้ํา) 

อาจเปนผลงาน/โครงการวิจัยท่ี

ดํ า เ นินการมาก อนหน า  แต ถูก

นํามาใชอางอิงในปท่ีรายงาน (จะ

เปนผลงานท่ีไดรับการตีพิมพหรือไม

ก็ได แตผลของงานวิจัยน้ันถูกอางอิง

โดยหนวยงาน/องคกร ระดับชาติ/

นานาชาติ) 

ดู จากจํ านวนของ เอกสาร /

หลักฐานอางอิง หรือหลักฐานเชิง

ประจักษอ่ืน ๆ 

 

1 ป 

(ปปฏิทิน) 

 

ผูรายงานตัวชี้วัด ผูรวบรวมขอมูล ผูตรวจสอบตัวชี้วัด 

สวนงาน กองแผนงาน กองบริหารงานวิจัย 

ยุทธศาสตรท่ี 1 Global Research and Innovation 

X 100 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B9%84%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%9B&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%9B&action=edit&redlink=1
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ตัวชี้วัดท่ี 1.3 ผลงานวิจัยท่ีนําไปใช 

• เปนนโยบายระดับชาต ิ

• เปนนโยบายระดับนานาชาต ิ

• ประโยชนในสังคม 

• ประโยชนในเชิงพาณิชย 

หนวยนับ: เร่ือง 

ปท่ีเก็บขอมลู: ปปฏิทิน 

คําอธิบาย วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บขอมูล 
ลักษณะการเก็บ

ขอมูลระหวางป 

ผลงานวิจัย หมายถึง ผลงานทางวิชาการท่ีมีการศึกษาคนควาอยางมี

ระบบและวัตถุประสงคท่ีชัดเจน เพ่ือใหไดมาซึ่งขอมูล เอ้ือตอการนําไป

ประยุกตใช  

การนําไปใช เปนนโยบายระดับชาติหรือนานาชาติ หมายถึง 

ผลงานวิจัยท่ีองคกรระดับชาติหรือนานาชาติ นําผลของการวิจัยน้ันไปใช

กําหนดนโยบาย กฎหมาย หรือระเบียบปฏิบัติ ท่ีมีผลบังคับใชกับประชาชน

ในประเทศ หรือนานาประเทศ  

การนําไปใชประโยชนในสังคม หมายถึง ผลงานวิจัยท่ีเกิดจากความ

ตองการของสังคม เปนผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางท่ีดีข้ึน ทางดานใด

ดานหน่ึงหรือหลายดานเก่ียวกับ ชุมชน วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดลอม 

อาชีพ  เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง คุณภาพชีวิต หรือสุขภาพ หรือเปน

ผลงานท่ี นําไปสูการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรือทรัพยสินทางปญญารูปแบบ

อ่ืนท่ีสามารถแสดงได เปนท่ีประจักษวาสามารถใชแกปญหาหรือพัฒนา

สังคม และกอใหเกิดประโยชนอยางชัดเจน หรือสรางการเปลี่ยนแปลงจาก

การตระหนักและการรับรูปญหาและแนวทางแกไขของชุมชน 

การนําไปใชประโยชนเชิงพาณิชย หมายถึง ผลงานวิจัยท่ีสามารถ

นําไปสรางมูลคาทําใหสวนงาน/มหาวิทยาลัยมีรายไดจากผลงานวิจัย หรือ

ทรัพยสินทางปญญาอันเกิดจากผลงานวิจัย มีหลักฐาน/เอกสารแสดง

ประกอบ หรือมีหลักฐานเชิงประจักษวาภาคเอกชนสามารถนําไปใช

ประโยชน 

1. การนับจํานวนผลงานวิจัย (เร่ือง) ท่ี

ไดรับการนําไปใชเปนนโยบายระดับชาติ 

/ นานาชาติ (ไมนับซํ้า) 

• อาจ เป นผลงาน/ โคร งการ วิ จั ย ท่ี

ดําเนินการมากอนหนา แตถูกนํามาใช

อางอิงในปท่ีรายงาน (จะเปนผลงานท่ี

ไดรับการตีพิมพหรือไมก็ได แตผลของ

งานวิจัยน้ันถูกนําไปใชโดยหนวยงาน/

องคกร ระดับชาติ/นานาชาติ) 

• ดูจากจํานวนของเอกสาร/หลักฐาน

อางอิง หรือหลักฐานเชิงประจักษอ่ืน ๆ 

 

2. การนบัจํานวนผลงานวิจัยท่ีถูกนําไปใช

ประโยชนในสังคม / เชิงพาณิชย (ไมนับ

ซํ้า)  

• จะเปนผลงานท่ีไดรับการตีพิมพหรือไม

ก็ได แตผลของงานวิจัยน้ันๆ มีชุมชน

,สังคม นําไปใชประโยชน 

• มีหลักฐานการนําไปใชฯ หลักฐานเชิง

ประจักษอ่ืน ๆ 

1 ป 

(ปปฏิทิน) 

 

ผูรายงานตัวชี้วัด ผูรวบรวมขอมูล ผูตรวจสอบตัวชี้วัด 

สวนงาน กองแผนงาน กองบริหารงานวิจัย 
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ตัวชี้วัดท่ี 1.4 Citation per publication (5 years) 

หนวยนับ: ฉบับ (คร้ัง/เร่ือง) 

ปท่ีเก็บขอมลู: ปปฏิทิน (สืบคนสิน้สุด ณ เดือนท่ีตองรายงานขอมลู) 

คําอธิบาย วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บขอมูล 

ลักษณะการ

เก็บขอมลู

ระหวางป 

การอางอิงผลงานวิจัย หมายถึง จํานวนครั้งใน

การอางอิงผลงานวิจัยท่ีตี พิมพในวารสารระดับ

นานาชาติ  โดยสืบคนจากฐานขอมูล Scopus  

     สืบคนขอมูลผลงานตีพิมพยอนหลงั 5 ป โดยใหนับจํานวน

ครั้งในการถูกอางอิงจนถึงปปจจุบัน หารดวยจํานวนผลงานตีพิมพ

ท่ีสืบคนไดท้ังหมดสืบคนถึง ณ วันท่ีรายงาน 

ขอมูลปปฏิทิน สืบคนขอมูลผลงานตีพิมพ

ยอนหลัง 5 ป 

พ.ศ.2563 

พ.ศ.2564 

พ.ศ.2565 

พ.ศ.2566 

พ.ศ.2558 - 2562 

พ.ศ.2559 - 2563 

พ.ศ.2560 - 2564 

พ.ศ.2561 - 2565 
 

 

1 ป 

(ปปฏิทิน) 

 

ผูรายงานตัวชี้วัด ผูรวบรวมขอมูล ผูตรวจสอบตัวชี้วัด 

สวนงาน กองแผนงาน กองบริหารงานวิจัย 

 

ตัวชี้วัดท่ี 1.5 International Publication (per year) 

       (จํานวนบทความตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ) 

หนวยนับ: เร่ือง 

ปท่ีเก็บขอมลู: ปปฏิทิน (สืบคนสิน้สุด ณ เดือนท่ีตองรายงานขอมลู) 

คําอธิบาย วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บขอมูล 
ลักษณะการเก็บ

ขอมูลระหวางป 

จํานวนบทความตีพิมพ หมายถึง จํานวนบทความวิจัยของ

บุคลากรสายวิชาการท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ี

สืบคนไดจากฐานขอมูลระดับนานาชาติ และนับผลงานใน Open 

Access Journal ท่ีอยูในฐานขอมูลสากลได  ในรอบปปฏิทิน  

วารสารระดับนานาชาติ หมายถึง วารสารวิชาการ 

(Journal) ท่ีปรากฏในฐานขอมูลสากล เชน ฐานขอมูล Web of 

Science หรือฐานขอมูล Scopus หรือฐานขอมูลสากลอ่ืนๆท่ีเปนท่ี

ยอมรับในศาสตร น้ันๆ เชน PubMed หรือวารสารวิชาการท่ี

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ประกาศใหเปน

วารสารระดับนานาชาติ และมี ช่ือปรากฏในเอกสารแนบทาย

ประกาศ ก.พ.อ. เร่ืองหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการ

สําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556  

1. จํานวนบทความตีพิมพ  

• นับผลงานท่ีเปน Article Review Letter สวน 

Proceeding นั บ เ ฉ พ า ะ ส า ข า วิ ช า

วิศวกรรมศาสตร ICT วิทยาศาสตร (บางสาขาท่ี

ทําร วมกับ วิศวะฯ material science) นับ

ผลงานใน Open Access Journal ท่ี อยู ใน

ฐานขอมูลสากลได 

• ผลงานน้ันตองระบุช่ือสวนงาน และช่ือ

มหาวิทยาลยัมหิดล 

• นับตามช่ือเรื่องท่ีตี พิมพ โดยไม นับซ้ําใน

หนวยงาน เชน ตีพิมพรวมกัน 2 ภาควิชา ให

1 ป 

(ปปฏิทิน) 
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คําอธิบาย วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บขอมูล 
ลักษณะการเก็บ

ขอมูลระหวางป 

รายช่ือวารสารท่ีสกอ.จัดใหเปนวารสารระดับนานาชาติ ดูไดท่ี 

http://intranet.mahidol/op/orra/research_article/PUBLISH-

MUA_2556.pdf 

สวนงานนับเปน 1 เรื่อง สวนภาควิชา นับแยก

คนละภาควิชา 

• กรณีท่ีเปนวิทยานิพนธ/ผลงานวิจัยของนักศึกษา

ท่ีมีช่ืออาจารยท่ีปรึกษาในการตีพิมพบทความ 

สามารถนับได  

 

ผูรายงานตัวชี้วัด ผูรวบรวมขอมูล ผูตรวจสอบตัวชี้วัด 

สวนงาน กองแผนงาน กองบริหารงานวิจัย 

 

ตัวชี้วัดท่ี 1.6 International Publication per academic staff (5 years trend) 

       (จํานวนบทความตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติตอบุคลากรสายวิชาการ) 

หนวยนับ: เร่ือง/คน 

ปท่ีเก็บขอมลู: ปปฏิทิน (สืบคนสิน้สุด ณ เดือนท่ีตองรายงานขอมลู) 

คําอธิบาย วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บขอมูล 
ลักษณะการเก็บ

ขอมูลระหวางป 

จํานวนบทความตีพิมพ หมายถึง จํานวนบทความวิจัยของ

บุคลากรสายวิชาการท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ี

สืบคนไดจากฐานขอมูลระดับนานาชาติ และนับผลงานใน Open 

Access Journal ท่ีอยูในฐานขอมูลสากลได  ในรอบปปฏิทิน  

วารสารระดับนานาชาติ หมายถึง วารสารวิชาการ 

(Journal) ท่ีปรากฏในฐานขอมูลสากล เชน ฐานขอมูล Web of 

Science หรือฐานขอมูล Scopus หรือฐานขอมูลสากลอ่ืนๆท่ีเปนท่ี

ยอมรับในศาสตร น้ันๆ เชน PubMed หรือวารสารวิชาการท่ี

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ประกาศใหเปน

วารสารระดับนานาชาติ และมี ช่ือปรากฏในเอกสารแนบทาย

ประกาศ ก.พ.อ. เร่ืองหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการ

สําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556  

รายช่ือวารสารท่ีสกอ.จัดใหเปนวารสารระดับนานาชาติ ดูไดท่ี 

http://intranet.mahidol/op/orra/research_article/PUBLISH-

MUA_2556.pdf 

 
 

1. จํานวนบทความตีพิมพ  

• นับผลงานท่ีเปน Article Review Letter สวน 

Proceeding นั บ เ ฉ พ า ะ ส า ข า วิ ช า 

วิศวกรรมศาสตร ICT วิทยาศาสตร (บางสาขาท่ี

ทํารวมกับ วิศวะฯ material science) ท่ีอยูใน

ฐานขอมูลสากล นับผลงานใน Open Access 

Journal ท่ีอยูในฐานขอมูลสากลได 

• ผลงานน้ันตองระบุช่ือสวนงาน และช่ือ

มหาวิทยาลยัมหิดล 

• นับตามช่ือเรื่องท่ีตี พิมพ โดยไม นับซ้ําใน

หนวยงาน เชน ตีพิมพรวมกัน 2 ภาควิชา ให

สวนงานนับเปน 1 เรื่อง สวนภาควิชา นับแยก

คนละภาควิชา 

• กรณีท่ีเปนวิทยานิพนธ/ผลงานวิจัยของนักศึกษา

ท่ีมีช่ืออาจารยท่ีปรึกษาในการตีพิมพบทความ 

สามารถนับได  

2.  จํ านวนบุคลากรสายวิชาการ  หมายถึง 

อาจารยประจําและนักวิจัยประจําของสวนงาน ท่ี

เปนขาราชการ  พนักงาน หรือบุคลากรท่ีมีสัญญา

จาง (รวมลาศึกษาตอดวย) โดยคํานวณตามรายหวั 

1 ป 

(ปปฏิทิน) 

http://intranet.mahidol/op/orra/research_article/PUBLISH-MUA_2556.pdf
http://intranet.mahidol/op/orra/research_article/PUBLISH-MUA_2556.pdf
http://intranet.mahidol/op/orra/research_article/PUBLISH-MUA_2556.pdf
http://intranet.mahidol/op/orra/research_article/PUBLISH-MUA_2556.pdf


ขอมูล ณ วันท่ี 10 พฤษภาคม 2562 

5 

 

คําอธิบาย วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บขอมูล 
ลักษณะการเก็บ

ขอมูลระหวางป 

(Headcount: HC) และแบบเทียบเทาเต็มเวลา 

(Full Time Equivalent: FTE) 

 

วิธีการคํานวณ 

แบบท่ี 1 คํานวณจากจํานวนบุคลากรสายวิชาการ

ท้ังหมด      

จํานวนผลงานตีพิมพท้ังหมด 

จํานวนบุคลากรสายวิชาการท้ังหมด 

แบบท่ี 2 คํานวณจากจํานวนบุคลากรสายวิชาการ

ตาม FTE 

จํานวนผลงานตีพิมพท้ังหมด 

จํานวนบุคลากรสายวิชาการตาม FTE 

***ท้ังน้ีขอใหสวนงานเก็บขอมูลจํานวนผลงาน

ตีพิมพ 5 ป ยอนหลังเพ่ือประเมินสถานการณ

ภายในอนาคต*** 

 

ผูรายงานตัวชี้วัด ผูรวบรวมขอมูล ผูตรวจสอบตัวชี้วัด 

สวนงาน กองแผนงาน กองบริหารงานวิจัย 

 

ตัวชี้วัดท่ี 1.7 จํานวนผลงานวิจัยตีพิมพ (Publication) ท่ีตีพิมพรวมกับนักวิจัยตางชาติ 

หนวยนับ: เร่ือง 

ปท่ีเก็บขอมลู: ปปฏิทิน (สืบคนสิน้สุด ณ เดือนท่ีตองรายงานขอมลู) 

คําอธิบาย วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บขอมูล 
ลักษณะการเก็บ

ขอมูลระหวางป 

ผลงานวิจัยตีพิมพรวมกับนักวิจัยตางชาติ หมายถึง ผลงานวิจัย

ของบุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยท่ีตีพิมพในฐานขอมูลสากลโดย

ผลงานน้ันมีช่ือนักวิจัยและสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัยจากตางชาติ

เปนผูรวมตีพิมพหรือมีช่ืออยูในผลงานน้ัน  

นั บ จํ า น ว น ผ ล ง า น ตี พิ ม พ ข อ ง

มหาวิทยาลัยในฐานขอมูลสากลท่ีมี ช่ือ

นั ก วิ จั ย แ ล ะ ส ถ า บั น ก า ร ศึ ก ษ า ห รื อ

สถาบันวิจัยจากตางชาติในผลงานน้ัน 

1 ป 

(ปปฏิทิน) 

 

ผูรายงานตัวชี้วัด ผูรวบรวมขอมูล ผูตรวจสอบตัวชี้วัด 

สวนงาน กองแผนงาน กองบริหารงานวิจัย 

 

 

 

 

 

________________________ 

________________________ 
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ตัวชี้วัดท่ี 1.8 จํานวนผลงานวิจัยตีพิมพ (Publication) ท่ีตีพิมพในวารสารท่ีอยูใน Q1 

หนวยนับ: เร่ือง 

ปท่ีเก็บขอมลู: ปปฏิทิน (สืบคนสิน้สุด ณ เดือนท่ีตองรายงานขอมลู) 

คําอธิบาย วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บขอมูล 

ลักษณะการ

เก็บขอมลู

ระหวางป 

วารสาร Q1 หมายถึง วารสารท่ีอยู ใน Q1 จาก

ฐานขอมูล Journal Citation Reports  และฐานขอมูล 

Scimago journal & Country Rank โดยนับจํานวนผลงาน 

ท่ีตีพิมพในวารสารท่ีอยูใน Q1 ของฐานขอมูล Journal 

Citation Reports  หรือฐานขอมูล Scimago journal & 

Country Rank เมื่อเทียบกับจํานวนผลงานตีพิมพท้ังหมด 

- ผลงานตีพิมพในสาขาวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและ

วิทยาศาสตรสุขภาพ ใชฐานขอมูล Journal Citation 

Reports (Web of Knowledge) ในการคนหาคา Q1 จาก

วารสารของผลงานท่ีบุคลากรสายวิชาการตีพิมพ 

- ผลงานตีพิมพในสาขาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 

ใชฐานขอมูล Scimago journal & Country Rank ในการ

คนหาคา Q1 จากวารสารของผลงานท่ีบุคลากรสายวิชาการ

ตีพิมพ  

1 ป 

(ปปฏิทิน) 

 

 

ผูรายงานตัวชี้วัด ผูรวบรวมขอมูล ผูตรวจสอบตัวชี้วัด 

สวนงาน กองแผนงาน กองบริหารงานวิจัย 

 

ตัวชี้วัดท่ี 1.9 จํานวนเงินทุนสนบัสนุนการวิจัยในปงบประมาณตอบุคลากรสายวิชาการ 

หนวยนับ: บาท/คน 

ปท่ีเก็บขอมลู: ปงบประมาณ 

คําอธิบาย วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บขอมูล 
ลักษณะการเก็บ

ขอมูลระหวางป 

เงินทุนวิจัย หมายถึง เงินท่ีไดรับการสนับสนุนจากแหลงทุนใหทํา

วิจัยหรือรับทําวิจัย (Contracted Research) (ไมนับการบริการวิชาการ

อ่ืน เชน การเปนท่ีปรึกษา ออกแบบ วางระบบ ฝกอบรม สัมมนา หรือการ

วิเคราะห ทางหองปฏิบัติการ เปนตน) เก็บขอมูลตามปงบประมาณ จาก

แหลงทุนตาง ๆ ดังน้ี 

1. เงินงบประมาณแผนดิน 

2. เงินรายไดมหาวิทยาลัย 

3. เงินรายไดสวนงาน 

4. เงินทุนภายนอกภาครัฐ 

5. เงินทุนภาคเอกชน 

6. แหลงทุนตางประเทศ 

• จํานวนเงินทุนวิจัยจากงบประมาณแผนดิน หมายถึง จํานวน

เงินทุนจากเงินงบประมาณแผนดินท่ีไดรับจัดสรรและแจงจากกอง

บริหารงานวิจัย ในรอบปงบประมาณ 

ว ิธีการคํานวณ 

ผลรวมของเงินทุนวิจัยจากทุกแหลงทุน 

จํานวนบุคลากรสายวิชาการท้ังหมดของสวนงาน 

 

การเก็บขอมูลเบื้องตน 

- นับเงินทุนวิจัยท่ีสวนงานไดรับจัดสรรใน

ปงบประมาณน้ันท้ังหมดจากทุกแหลงทุน (นับ

เฉพาะท่ีไดรับในปงบประมาณน้ัน ท้ังน้ีหมาย

รวมถึงโครงการใหมท่ีไดรับจัดสรรในปน้ัน และ

โครงการตอเน่ืองท่ียังไดรับจัดสรรเงินในปน้ันดวย) 

- เงินทุนจากเงินงบประมาณแผนดินสวนงานไม

ตองรายงาน มหาวิทยาลัยจะใชขอมูลจากกอง

บริหารงานวิจัย  

1 ป 

(ปงบประมาณ) 
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คําอธิบาย วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บขอมูล 
ลักษณะการเก็บ

ขอมูลระหวางป 

• จํานวนเงินรายไดมหาวิทยาลัยท่ีใหเปนทุนวิจัย หมายถึง จํานวน

เงินทุนวิจัยท่ีไดรับจัดสรรจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย ผานกอง

บริหารงานวิจัย   

• จํานวนเงินรายไดสวนงานท่ีใหเปนทุนวิจัย หมายถึง จํานวนเงิน

รายไดของสวนงานท่ีจัดสรรใหเปนทุนวิจัย ในรอบปงบประมาณ 

•  จํานวนเงินทุนวิจัยท่ีไดรับจากหนวยงานภาครัฐ หมายถึง จํานวน

เงินทุนวิจัยท้ังหมดท่ีสวนงานไดรับจากหนวยงานภาครัฐ ท้ังใน

ประเทศและตางประเทศ ในรอบปงบประมาณ 

• จํานวนเงินทุนวิจยัท่ีไดรับจากภาคเอกชน หมายถึง จํานวนเงินทุน

วิจัยท้ังหมดท่ีสวนงานไดรับจากภาคเอกชน ภาคอุตสาหกรรม บรษัิท 

หาง ราน SME มูลนิธิ ท้ังในประเทศและตางประเทศ ในรอบ

ปงบประมาณ 

 

ผูรายงานตัวชี้วัด ผูรวบรวมขอมูล ผูตรวจสอบตัวชี้วัด 

สวนงาน กองแผนงาน กองบริหารงานวิจัย 

 

ตัวชี้วัดท่ี 1.10 จํานวนนักวิจัยสาํเร็จรูปท่ีเพ่ิมขึ้นในแตละป 

หนวยนับ: คน 

ปท่ีเก็บขอมลู: ปงบประมาณ 

คําอธิบาย วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บขอมูล 
ลักษณะการเก็บ

ขอมูลระหวางป 

นักวิจัยสําเร็จรูป หมายถึง อาจารย/นักวิจัยท่ีผานการพิจารณาและ/

หรือไดรับเ ชิญจากคณะกรรมการท่ีอธิการบดีแตงตั้ ง  หรือผูบริหาร

มหาวิทยาลัยหรือผูบริหารสวนงาน เพ่ือสรางงานวิจัยภายใตศูนยวิจัยเฉพาะ 

MU-Multi-Research-Centers (MU-MRC) 

MU-Multi-Research-Centers หมายถึง ศูนยวิจัยท่ีมีพันธกิจมุงเปา

และมีวิสัยทัศนชัดเจนวาจะตอบนโยบาย/ยุทธศาสตรวิจัยของประเทศในดาน

ใด ท่ีไดรับทุนตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ทุนสงเสริมพัฒนา

บุคลากรวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2561 หรือเปนกลุมวิจัยท่ีไดรับการอนุมัติให

จัดตั้งผาน MU-MRC steering board ของมหาวิทยาลัย 

นับจํานวนอาจารย/นักวิจัยท่ีผาน

การคัด เลื อกหรื อ ได รั บ เ ชิญฯ จาก

มหาวิทยาลัยในแตละปงบประมาณ 

1 ป 

(ปงบประมาณ) 

 

ผูรายงานตัวชี้วัด ผูรวบรวมขอมูล ผูตรวจสอบตัวชี้วัด 

สวนงาน กองแผนงาน กองบริหารงานวิจัย 
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ยุทธศาสตรท่ี 2  Academic and Entrepreneurial Education 

 

ตัวชี้วัดท่ี 2.1 รอยละของอาจารยท่ีมีระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑมาตรฐานคุณภาพอาจารย (อยางนอยระดับ 2) 

(MUPSF – Professional Standard Framework) 

หนวยนับ: รอยละ 

ปท่ีเก็บขอมลู: ปการศึกษา  

คําอธิบาย วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บขอมูล 
ลักษณะการเก็บ

ขอมูลระหวางป 

ระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑมาตรฐานคุณภาพ

อาจารยท่ีกําหนด มี 4 ระดับ คือ 

ระดับท่ี 1 ศาสตรการเรียนรูเบ้ืองตน 

     เปนผูมีความรูความเขาใจในศาสตรของตนและประยุกตใชได มีความรู

ความเขาใจในศาสตรการเรียนรูเบ้ืองตน สามารถออกแบบกิจกรรม จัด

บรรยากาศ ใชทรัพยากรและสื่อการเรียนรู โดยคํานึงถึงผูเรียนรูและปจจัยท่ี

สงผลตอการเรียนรู สามารถวัดและประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน นําผล

ประเมินมาใชปรับปรุงพัฒนาการจดัการเรียนรูพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง เปดใจ

ฟงความคิดเห็นจากผูท่ีเก่ียวของ และปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย

ขององคกร 

ระดับท่ี 2 จัดการเรียนเฉพาะกลุมได  

     เปนผูมีคุณภาพการจัดการเรียนการสอนระดับท่ี 1 ท่ีมีความรูสึกใน

ศาสตรของตน และติดตามความกาวหนาของความรูในศาสตรอยางสม่าํเสมอ มี

ความรูความเขาใจในศาสตรการเรียนรู สามารถจัดการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับกลุม

ผูเรียน กํากับดูแลและติดตามผลการเรียนรูของผูเรียนอยางเปนระบบ ให

คําปรึกษาช้ีแนะแกเพ่ือนอาจารยในศาสตรได และสงเสริมใหเกิดการปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพอาจารยภายในองคกร 

ระดับท่ี 3 จัดการเรียนรูขามศาสตร  

     เปนผูมีคุณภาพการจัดการเรียนการสอนระดับท่ี 2 ท่ีเช่ียวชาญในศาสตร

ของตน ศาสตรการเรียนรู และการจัดการเรียนรูขามศาสตร นําผลการวิจัยในช้ัน

เรียนมาพัฒนาการจัดการเรียนรู เปนพ่ีเลี้ยงและผูช้ีแนะในระดับองคกรดานการ

จัดการเรียนรู และนโยบายดานจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย  

ระดับท่ี 4 กําหนดนโยบายการพัฒนาองคความรู 

     เปนผูมีคุณภาพการจัดการเรียนการสอนระดับท่ี 3 ท่ีเปนผูนําในศาสตร

ของตน ศาสตรการเรียนรู และการจัดการเรียนรูขามศาสตร เปนท่ียอมรับท้ัง

ภายในและภายนอกองคกร มีสวนรวมในการกําหนดนโยบายและกลยุทธในการ

พัฒนาองคความรู และการจัดการเรียนรูในระดับชาติ และนานาชาติ เปนผูนํา

เชิงนโยบายดานจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย 

 
จํานวนอาจารยท่ีมรีะดบัคณุภาพการจดั 

การเรียนการสอนตั้งแตระดบั 2 ข้ึนไป 

จํานวนอาจารยของสวนงานท้ังหมด 

 

การเก็บขอมูล 

1. เก็บขอมูลกับอาจารยทุกหลักสูตร 

2. ปท่ีเก็บขอมูล : เริม่ปการศึกษา 2562  

 

วิธีการคํานวณ 

1. ใหแยกระดับคุณภาพการจัดการเรียน

การสอน และแยกหลักสูตรตามระดับ

ปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา  

2. การคํานวณคิดตาม % ของแตละระดับ

คุณภาพการจัดการเรียนการสอนตาม

เกณฑมาตรฐานคุณภาพอาจารย 

 

หมายเหตุ  

1. ประเมินอาจารยท่ีมีอายุงานตั้งแต 3 ปข้ึนไป 

2. อาจารยตองเขารับการประเมินทุก 3 ป  

รายงานผลรายป   

(ปละ 1 ครั้ง) 

 

ผูรายงานตัวชี้วัด ผูรวบรวมขอมูล 

กองบริหารการศึกษา กองแผนงาน 

X 100 
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ตัวชี้วัดท่ี 2.2 รอยละของหลักสตูรท่ีไดรับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานระดับสากล  

หนวยนับ : รอยละ 

ปท่ีเก็บขอมลู : ปการศึกษา 

คําอธิบาย วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บขอมูล 
ลักษณะการเก็บขอมลู

ระหวางป 

หลักสูตรท่ีไดรับการรับรองโดย AUN-

QA หรือเทียบเทา  หมายถึง หลักสูตรท่ีไดรับ

การรับรองจาก AUN-QA หรือ หลักสูตรท่ี

ไดรับการรับรองจากองคกรวิชาชีพระดับ

นานาชาติ เชน WFME, AACSB, ABET เปน

ตน โดยนับเฉพาะหลักสูตรท่ีไดรับปริญญา

บัตรเทานั้น  

-  จํ า แนกตามระดั บก ารศึ กษา  คื อ 

หลักสูตรระดับ 

ปริญญาตรี / ปริญญาโท / ปริญญาเอก 

 

 

นับจากหลักสูตรท่ีไดรับปริญญาบัตรท้ังหมด คือ 

1. หลักสูตรระดับปริญญาตรี 

2. หลักสูตรระดับปริญญาโท 

3. หลักสูตรระดับปริญญาเอก 

4. หลักสูตรโครงการเปดสอนรวม (นับกับสวนงานท่ี

รับผิดชอบเปนประธานหลักสูตรในแตละปการศึกษา) 

 โดยกําหนด จํานวนหลักสูตรท้ังหมด 328 หลักสูตร 
โดยอางอิงจากกองพัฒนาคุณภาพ)  

 

วิธีการคํานวณ 

จํานวนหลักสตูรท่ีไดรบัการรบัรองโดย 
AUN-QA หรือเทียบเทา 
จํานวนหลักสตูรท้ังหมด 

รายงานผลรายไตรมาส

(ปละ 4 ครั้ง) 

 

ผูรายงานตัวชี้วัด ผูรวบรวมขอมูล ผูตรวจสอบตัวชี้วัด 

สวนงาน กองแผนงาน กองพัฒนาคุณภาพ 

 

ตัวชี้วัดท่ี 2.3 รอยละของหลักสตูรท่ีไดรับการตรวจประเมินโดยมหาวิทยาลัย  

หนวยนับ : รอยละ 

ปท่ีเก็บขอมลู : ปการศึกษา 

คําอธิบาย วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บขอมูล 
ลักษณะการเก็บขอมลู

ระหวางป 

รอยละของหลักสูตรท่ีได รับการตรวจประเมินโดย

มหาวิทยาลัย หมายถึง หลักสูตรท่ีไดรับการตรวจประเมิน 

โดยผูตรวจประเมินตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษา

ระดับหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 

 
จํานวนหลักสตูรท่ีไดรบัการตรวจประเมิน 

โดยมหาวิทยาลยั 
จํานวนหลักสตูรท้ังหมดของสวนงาน 

รายงานผลรายไตรมาส 

(ปละ 4 ครั้ง) 

 

ผูรายงานตัวชี้วัด ผูรวบรวมขอมูล ผูตรวจสอบตัวชี้วัด 

สวนงาน กองแผนงาน กองพัฒนาคุณภาพ 

 

 

 

 

X 100 

X 100 



ขอมูล ณ วันท่ี 10 พฤษภาคม 2562 

10 

 

ตัวชี้วัดท่ี 2.4 รอยละของหลักสตูรท่ีไดรับการตรวจประเมินภายในโดยสวนงาน  

หนวยนับ : รอยละ 

ปท่ีเก็บขอมลู : ปการศึกษา  

คําอธิบาย วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บขอมูล 
ลักษณะการเก็บขอมลู

ระหวางป 

รอยละของหลักสูตรท่ีไดรับการตรวจประเมินภายในโดย

สวนงาน หมายถึง หลักสูตรท่ีไดรับการตรวจประเมินตามเกณฑ

การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรโดยเปนการตรวจ

ประเมินภายในสวนงานเอง 

ขอกําหนดพ้ืนฐาน 

1. ประเมินหลักสูตรใหมท่ีเปดสอนครบ 1 ปการศึกษา 

2. ประเมินประจําทุกป 

 
จํานวนหลักสตูรท่ีไดรบัการตรวจ 

ประเมินภายในโดยสวนงาน 
จํานวนหลักสตูรท้ังหมดของสวนงาน 

         

รายงานผลรายไตรมาส 

(ปละ 4 ครั้ง) 

 

ผูรายงานตัวชี้วัด ผูรวบรวมขอมูล ผูตรวจสอบตัวชี้วัด 

สวนงาน กองแผนงาน กองพัฒนาคุณภาพ 
 

ตัวชี้วัดท่ี 2.5 รอยละของสวนงานท่ีมีหลักสูตรท่ีมีความยืดหยุน เปดโอกาสใหผูเรียนสามารถเลือกเรียนไดตามความตองการ (Flexi programs) 

 อยางนอย 1 หลักสูตร/สวนงาน 

หนวยนับ : รอยละ 

ปท่ีเก็บขอมลู : ปการศึกษา  

คําอธิบาย วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บขอมูล 
ลักษณะการเก็บ

ขอมูลระหวางป 

หลักสูตรท่ีมีความยืดหยุนในการจัดการเรียนการสอนท่ี

เอ้ือใหผูเรียนมีอิสระในการเรียน และเปดโอกาสใหผูเรียน

สามารถเลือกเรียนไดตามความตองการหรือความสนใจของ

ตนเอง (Flexi programs) โดยเนนการเรียนรูจากแหลงเรียนรู

ท่ีหลากหลาย 

ลักษณะของหลักสูตรท่ีมีความยืดหยุน อาทิ 

- ในระดับปริญญาตรี รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะท่ี

นักศึกษาสามารถเลือกเรียนท่ีอ่ืนไดท้ังในประเทศและ

ตางประเทศ อยางนอยรอยละ 10 ของจํานวนหนวยกิตใน

หมวดวิชาเฉพาะ (หลักสูตรท่ีไดรับอนุมัติหรือใหความ

เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยแลว) 

- ในระดับบัณฑิตศึกษา รายวิชาในหมวดวิชาบังคับ

หรือวิชาแกนท่ีนักศึกษาสามารถเลือกเรียนท่ีอ่ืนไดท้ังใน

ประเทศและตางประเทศ อยางนอยรอยละ 10 ของจํานวน

หนวยกิตในหมวดวิชาบังคับหรือวิชาแกน (หลักสูตรท่ีไดรับ

อนุมัติหรือใหความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยแลว) 

ใหนับจํานวนสวนงานท่ีมีการจดัหลักสูตรมี

ความยืดหยุน (Flexi programs) 

 

วิธีการคํานวณ 

จํานวนสวนงานท่ีมีหลักสูตรท่ีมีความยืดหยุน  

Flexi programs 

จํานวนสวนงานท่ีมีการเรียนการสอนท้ังหมด     

 

    **มหาวิทยาลัยขอความรวมมือใหสวนงาน

จัดทําหลักสูตร Flexi programs อยางนอย 1 

หลักสูตร/สวนงาน** 

รายงานผลรายป 

(ปละ 1 ครั้ง) 

X 100 

X 100 
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คําอธิบาย วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บขอมูล 
ลักษณะการเก็บ

ขอมูลระหวางป 

- หลักสูตรกําหนดใหผูเรียนสามารถเลือกแผนการ

ศึกษา (รายวิชาโท) ไดในแตละบุคคล 

- หลักสูตรท่ีเปดโอกาสใหผูเรียนมีการเรียนลวงหนา

กอนเขาศึกษาและสามารถสะสมหนวยกิตได 

- หลักสูตรท่ีเปดใหมีการเรียนรายวิชาออนไลน 

- ห ลั ก สู ต ร ท่ี จั ด ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น โ ด ย

ภาคอุตสาหกรรม/เอกชน 

- แยกรายงานตามระดับปริญญาตรี-โท-เอก 

• หลักสูตรปกติ  

• หลักสูตรสําหรับบุคคลท่ัวไป  

 

ผูรายงานตัวชี้วัด ผูรวบรวมขอมูล ผูตรวจสอบตัวชี้วัด 

สวนงาน กองแผนงาน กองบริหารการศึกษา, บัณฑติวิทยาลัย 

 

ตัวชี้วัดท่ี 2.6 รอยละของสวนงานท่ีดําเนินโครงการ/กิจกรรมสงเสริมความเปนนานาชาติครบ 3 ดาน (ดานการศึกษา วิจัยและการ

 เคลื่อนยายนักศึกษา) 

หนวยนับ : รอยละ 

ปท่ีเก็บขอมลู : ปการศึกษา  

คําอธิบาย วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บขอมูล 
ลักษณะการเก็บ

ขอมูลระหวางป 

โครงการสงเสรมิความเปนนานาชาติ ครอบคลุมดานตางๆ ดังน้ี 

1. Education (ดานการศึกษา) 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 / staff training / short training/ 

fellowship training Visiting Professor 

2. Research (ดานการวิจัย) อาทิ joint units, 

consortium of research partnership (discipline-based), 

research collaboration with partner institutions (discipline-

based) 

3. Students (ดานเคลื่อนยาย อาทิ short or long term 

student mobility (inbound/outbound), summer programs, 

skill preparation for global citizenship (internship)  

นับจํานวนสวนงานท่ีดําเนินโครงการสงเสริม

ความเปนนานาชาติครบท้ัง 3 ดาน ไดแก  

1. ดานการศึกษา  

2. ดานการวิจัย 

3. การเคลื่อนยายนักศึกษา 

** ตองดําเนินการครบท้ัง 3 ดาน ** 

วิธีการคํานวณ 

จํานวนสวนงานท่ีดําเนินโครงการสงเสริมความ

เปนนานาชาติครบท้ัง 3 ดาน 

จํานวนสวนงานท้ังหมดท่ีมีการเรยีนการสอน 

- นับเฉพาะสวนงานท่ีมีการเรียนการสอน การ

วิจัย ท้ังนี้ ไมนับกลุมสนับสนุน อาทิ หอสมุด

และคลังความรู  

ปการศึกษา 

(รายงานปละ 2 

ครั้ง เดือนมีนาคม 

และ กันยายน) 

 

ผูรายงานตัวชี้วัด ผูรวบรวมขอมูล ผูตรวจสอบตัวชี้วัด 

สวนงาน กองแผนงาน กองวิเทศสัมพันธ 

x100 
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ตัวชี้วัดท่ี 2.7 จํานวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนท้ัง inbound และ outbound  

หนวยนับ : คน 

ปท่ีเก็บขอมลู : ปการศึกษา  

 

2.7.1 นักศึกษา inbound ระยะเวลาต้ังแต 12 สัปดาหขึ้นไป 

คําอธิบาย วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บขอมูล 
ลักษณะการเก็บ

ขอมูลระหวางป 

นักศึกษา inbound ระยะเวลาต้ังแต 12 สัปดาหขึ้น

ไป หมายถึง จํานวนนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาใน

ต างประเทศ ซึ่ ง เดิ นทางมาศึ กษา หรื อ ทํ า วิ จั ย ท่ี

มหาวิทยาลัยมหิดล หรือกิจกรรมทางการศึกษาอ่ืนๆผาน

ข อตกลงระหว างสถาบัน ( for credit/not- for credit 

inbound student) ท่ีมี ระยะเวลาติดตอกันต้ังแต  12 

สัปดาหขึ้นไป โดยนับจํานวนนักศึกษาจากสถาบันการศึกษา

ในตางประเทศ ทุกระดับการศึกษา ไดแก 

- ระดับปริญญาตรี 

- ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 

- ระดับปริญญาโท 

- ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง 

- ระดับปริญญาเอก 

ซึ่งเดินทางมาศึกษา หรือทําวิจัยท่ีมหาวิทยาลัยมหิดล 

หรือกิจกรรมทางการศึกษาอ่ืนๆผานขอตกลงระหวางสถาบัน 

ภายใตกิจกรรม ไดแก  

- Exchange Programme 

- Internship Programme 

- Fellowship programme 

- Academic programme  

โดยรับหนวยกิต หรือ ไมรับหนวยกิต  

การนับระยะเวลา 

ระยะเวลาติดตอกันต้ังแต 12 สัปดาหขึ้นไป  

 

ใหสวนงานจัดทํารายละเอียดขอมลูโดยแยก

ตามระดับการศึกษา โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

1. ขอมูลพ้ืนฐาน (ช่ือสกุล เพศ สญัชาติ ระดบั

การศึกษา สถาบันการศึกษาท่ีสังกัด ฯลฯ) 

2. ระยะเวลาท่ีมาศึกษา หรือ จํานวนช่ัวโมงท่ี

นักศึกษาเขารวมกิจกรรม 

3. รายวิชาหรือชนิดของกิจกรรมท่ีนักศึกษาเขา

รวม 

4. หากอยูภายใตความรวมมือระหวางสถาบัน 

(MOU) ใหระบุช่ือ 

1 ป 

(รายงานผลรายไตรมาส) 
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2.7.2 นักศึกษา inbound ระยะเวลานอยกวา 12 สัปดาห 

คําอธิบาย วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บขอมูล 
ลักษณะการเก็บ

ขอมูลระหวางป 

นัก ศึกษา inbound ระยะเวลานอยกวา  12 

สัปดาห หมายถึง จํานวนนักศึกษาจากสถาบันการศึกษา

ในตางประเทศ ซึ่งเดินทางมาศึกษา หรือทําวิจัยท่ี

มหาวิทยาลัยมหิดล หรือกิจกรรมทางการศึกษาอ่ืนๆผาน

ขอตกลงระหวางสถาบัน (for credit/not- for credit 

inbound student) ท่ีมีระยะเวลานอยกวา 12 สัปดาห 

โดยนับจํานวนนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาใน

ตางประเทศ ทุกระดับการศึกษา ไดแก 

- ระดับปริญญาตรี 

- ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 

- ระดับปริญญาโท 

- ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง 

- ระดับปริญญาเอก 

ซึ่งเดินทางมาศึกษา หรือทําวิจัยท่ีมหาวิทยาลัยมหิดล 

หรือกิจกรรมทางการศึกษาอ่ืนๆผานขอตกลงระหวาง

สถาบัน ภายใตกิจกรรม ไดแก  

- Exchange Programme 

- Internship Programme 

- Fellowship programme 

- Academic programme  

โดยรับหนวยกิต หรือ ไมรับหนวยกิต  

การนับระยะเวลา 

ระยะเวลานอยกวา 12 สัปดาห 

 

ใหสวนงานจัดทํารายละเอียดขอมลูโดยแยกตาม

ระดับการศึกษา โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

1. ขอมูลพ้ืนฐาน (ช่ือสกุล เพศ สัญชาติ ระดับ

การศึกษา สถาบันการศึกษาท่ีสังกัด ฯลฯ) 

2. ระยะเวลาท่ีมาศึกษา หรือ จํานวนช่ัวโมงท่ี

นักศึกษาเขารวมกิจกรรม 

3. รายวิชาหรือชนิดของกิจกรรมท่ีนักศึกษาเขารวม 

4. หากอยูภายใตความรวมมือระหวางสถาบัน 

(MOU) ใหระบุช่ือ 

1 ป 

(รายงานผลรายไตรมาส) 
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2.7.3 นักศึกษา outbound ระยะเวลาต้ังแต 12 สัปดาหขึ้นไป 

คําอธิบาย วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บขอมูล 
ลักษณะการเก็บ

ขอมูลระหวางป 

นักศึกษา outbound ระยะเวลาต้ังแต 12 สัปดาห

ขึ้นไป หมายถึง จํานวนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล 

ซึ่งไปศึกษาหรือทําวิจัยท่ีสถาบันการศึกษาตางประเทศ 

หรือกิจกรรมทางการศึกษาอ่ืนๆ (for credit/not- for 

credit Outbound student) ท่ีมีระยะเวลาติดตอกัน

ต้ังแต 12 สัปดาหขึ้นไป โดยนับจํานวนนักศึกษาของ

มหาวิทยาลัยมหิดล ทุกระดับการศึกษา ไดแก 

- ระดับปริญญาตร ี

- ระดับประกาศนียบัตรบัณฑติ 

- ระดับปริญญาโท 

- ระดับประกาศนียบัตรบัณฑติช้ันสงู 

- ระดับปริญญาเอก 

ซึ่ ง ไ ปศึ กษาหรื อ ทํ า วิ จั ย ท่ีสถา บันการศึ กษา

ตางประเทศ หรือกิจกรรมทางการศึกษาอ่ืนๆ ภายใต

กิจกรรม ไดแก 

- Exchange Programme 

- Internship Programme 

- Fellowship programme 

- Academic programme  

โดยรับหนวยกิต หรือ ไมรับหนวยกิต  

การนับระยะเวลา 

ระยะเวลาติดตอกันต้ังแต 12 สัปดาหขึ้นไป  

 

ใหสวนงานจัดทํารายละเอียดขอมลูโดยแยกตาม

ระดับการศึกษา โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

1. ขอมูลพ้ืนฐาน (ช่ือสกุล เพศ สัญชาติ ระดับ

การศึกษา สถาบันการศึกษาท่ีสังกัด ฯลฯ) 

2. ระยะเวลาท่ีมาศึกษา 

3. รายวิชาหรือชนิดของกิจกรรมท่ีนักศึกษาเขารวม 

4. หากอยูภายใตความรวมมือระหวางสถาบัน 

(MOU) ใหระบุช่ือ 

1 ป 

(รายงานผลรายไตรมาส) 
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2.7.4 นักศึกษา outbound ระยะเวลานอยกวา 12 สัปดาห 

คําอธิบาย วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บขอมูล 
ลักษณะการเก็บ

ขอมูลระหวางป 

นักศึกษา outbound ระยะเวลาต้ังแต 12 

สัปดาหขึ้นไป หมายถึง จํานวนนักศึกษาของ

มหาวิทยาลยัมหิดล ซึ่งไปศึกษาหรือทําวิจัยท่ี

สถาบันการศึกษาตางประเทศ หรอืกิจกรรมทาง

การศึกษาอ่ืนๆ (for credit/not- for credit 

Outbound student) ท่ีมีระยะเวลานอยกวา 12 

สัปดาห โดยนับจํานวนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล 

ทุกระดับการศึกษา ไดแก 

- ระดับปริญญาตร ี

- ระดับประกาศนียบัตรบัณฑติ 

- ระดับปริญญาโท 

- ระดับประกาศนียบัตรบัณฑติช้ันสงู 

- ระดับปริญญาเอก 

ซึ่งไปศึกษาหรือทําวิจัยท่ีสถาบันการศึกษา

ตางประเทศ หรือกิจกรรมทางการศึกษาอ่ืนๆ ภายใต

กิจกรรม ไดแก 

- Exchange Programme 

- Internship Programme 

- Fellowship programme 

- Academic programme  

โดยรับหนวยกิต หรือ ไมรับหนวยกิต  

การนับระยะเวลา 

ระยะเวลานอยกวา 12 สัปดาห 

 

ใหสวนงานจัดทํารายละเอียดขอมลูโดยแยกตาม

ระดับการศึกษา โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

1. ขอมูลพ้ืนฐาน (ช่ือสกุล เพศ สัญชาติ ระดับ

การศึกษา สถาบันการศึกษาท่ีสังกัด ฯลฯ) 

2. ระยะเวลาท่ีมาศึกษา 

3. รายวิชาหรือชนิดของกิจกรรมท่ีนักศกึษาเขารวม 

4. หากอยูภายใตความรวมมือระหวางสถาบัน 

(MOU) ใหระบุช่ือ 

1 ป 

(รายงานผลรายไตรมาส) 

 

ผูรายงานตัวชี้วัด ผูรวบรวมขอมูล ผูตรวจสอบตัวชี้วัด 

สวนงาน กองแผนงาน กองวิเทศสัมพันธ 
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ตัวชี้วัดท่ี 2.8 รอยละของนักศึกษาปริญญาตรีของสวนงานท่ีถูกพัฒนาใหเปน Global Citizen และ Global Talents 

หนวยนับ : รอยละ 

ปท่ีเก็บขอมลู : ปการศึกษา  

คําอธิบาย วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บขอมูล 
ลักษณะการเก็บ

ขอมูลระหวางป 

ลักษณะของ Global Citizen คือ 

1. เขาใจความแตกตางในสังคม 

2. สามารถปรับตัวใชชีวิตในสังคมโลกได 

3. มีจิตสํานึกในการอนุรักษพลังงานและ

สิ่งแวดลอม 

ลักษณะของ Global Talents คือ 21st 

century skills  

 

เก็บขอมูลจาก นักศึกษาระดับปริญญาตรีของสวนงานท่ี

ถูกพัฒนาใหเปน Global Citizen และ Global Talents 

โดยผานการบันทึกขอมูลการจัดกิจกรรมในระบบ Activity 

Transcript ของมหาวิทยาลัย 
 

วิธีคํานวณ 

จํานวนนักศึกษาท่ีไดรับใบรับรอง Activity Transcript  

ตามประกาศมหาวิทยาลัย* 

จํานวนนักศึกษาระดบัปริญญาตรท้ัีงหมด 
 

หมายเหตุ: * ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง กําหนดให

นักศึกษาเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยมหิดล 

รายงานผลรายป    

(ปละ 1 ครั้ง) 

 

ผูรายงานตัวชี้วัด ผูรวบรวมขอมูล ผูตรวจสอบตัวชี้วัด 

สวนงาน กองแผนงาน กองกิจการนักศึกษา 

 

ตัวชี้วัดท่ี 2.9 รอยละของสวนงานท่ีจัดกระบวนการพัฒนานักศึกษาท่ีตอบสนองตอการเปน  Global Citizen, Global Talents  

 และ Entrepreneurship ตามจาํนวนชั่วโมงท่ีกําหนด 

หนวยนับ : รอยละ 

ปท่ีเก็บขอมลู : ปการศึกษา  

คําอธิบาย วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บขอมูล 
ลักษณะการเก็บ

ขอมูลระหวางป 

สวนงานท่ีจัดกระบวนการพัฒนานักศึกษาท่ีตอบสนองตอการ

เปน  Global Citizen, Global Talents และ Entrepreneurship 

หมายถึง  สวนงานจัดกิจกรรมท่ีมีความสอดคลองกับกิจกรรมเสริม

หลักสูตรท่ีกําหนดใหนักศึกษาทุกคนตองเขารวม และสามารถเลือก

กิจกรรมไดตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ในกิจกรรมหลัก “Mahidol 

HIDEF”  

H คือ Health Literacy  

I คือ Internationalization Literacy 

D คือ Digital Literacy 

E คือ Environmental Literacy 

F คือ Financial Literacy  

วิธีการเก็บขอมูล 
เก็บขอมูลจากระบบ Activity Transcript 

ใ น ส ว น ข อ ง  Mahidol HIDEF แ ล ะ  21st 
Century Skills 
 
วิธีการคํานวณ 
จํานวนสวนงานท่ีจัดกระบวนการฯครบตาม

จํานวนช่ัวโมงท่ีมหาวิทยาลยักําหนด 
จํานวนสวนงานท่ีมีการเรียนการสอนท้ังหมด 

รายงานผลรายป 

(ปละ 1 ครั้ง) 

x100 

X 100 
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คําอธิบาย วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บขอมูล 
ลักษณะการเก็บ

ขอมูลระหวางป 

และ 21st Century Skills 

โดยกําหนดจํานวนช่ัวโมงในการจดักิจกรรมข้ึนต่ํา ดังน้ี  

• 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 ผูรวบรวมขอมูล ผูตรวจสอบตัวชี้วัด 

สวนงาน กองแผนงาน กองกิจการนักศึกษา 

 

ตัวชี้วัดท่ี 2.10 รอยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีสอบผานเกณฑภาษาอังกฤษตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

หนวยนับ : รอยละ 

ปท่ีเก็บขอมลู : ปการศึกษา  

คําอธิบาย วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บขอมูล 
ลักษณะการเก็บ

ขอมูลระหวางป 

ตาม ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เร่ืองมาตรฐานความรู

ภ าษ า อั ง ก ฤ ษขอ งนั ก ศึ กษ าหลั ก สู ต ร ร ะ ดั บป ริญญาต รี  

มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยไดเห็นสมควรกําหนด

มาตรฐานความรูภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยมหิดล เพ่ือใหสอดคลองกับประกาศคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา เรื่องนโยบายยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษใน

สถาบันอุดมศึกษา โดยมีขอกําหนดท่ีสําคัญดังตอไปน้ี 

• นักศึกษาตองมีความรูความสามารถทางภาษาอังกฤษ เทียบเคียง

มาตรฐาน CEFR ดังน้ี 

- MU-ELT ตั้งแต 84 คะแนนข้ึนไป หรือ 

- TOEIC ตั้งแต 600 คะแนนข้ึนไป หรือ 

- TOEFL IBT ตั้งแต 64 คะแนนข้ึนไป หรือ 

- IELTS ตั้งแต 5.0 คะแนนข้ึนไป 

• นักศึกษาตองสงคะแนนสอบภายใน 2 ป (ไมวาผานหรือไมผาน) 

หลังเขาเปนนักศึกษา เพ่ือใหมีเวลาในการพัฒนาหรือปรับปรุง 

• นักศึกษาจะตองสอบผานเกณฑภาษาอังกฤษกอนสําเร็จ

การศึกษา โดยถือเปนสวนหน่ึงในการพิจารณาอนุมัติปริญญา 

เก็บขอมูลจาํแนกตามชั้นป  

(นักศึกษาชั้นปท่ี 1 – 4) 

 

วิธีคํานวณ 

จํานวนนักศึกษาระดบัปริญญาตรช้ัีนปท่ี ... 

ท่ีสอบผานเกณฑภาษาอังกฤษตามท่ี 

มหาวิทยาลยักําหนด 

จํานวนนักศึกษาระดบัปริญญาตร ี

ช้ันปท่ี ... ท้ังหมด 

 

 

 

ผูรายงานตัวชี้วัด ผูรวบรวมขอมูล ผูตรวจสอบตัวชี้วัด 

สวนงาน กองแผนงาน กองบริหารการศึกษา 

 

X100 
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ตัวชี้วัดท่ี 2.11 ความพึงพอใจของนายจางตอคุณภาพบัณฑิต (รอยละท่ีตอบระดับ มาก-มากท่ีสุด) 

หนวยนับ : รอยละ 

ปท่ีเก็บขอมลู : ปการศึกษา  

คําอธิบาย วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บขอมูล 
ลักษณะการเก็บ

ขอมูลระหวางป 

- ความพึงพอใจของนายจางตอคุณภาพบัณฑิต หมายถึง 

การประเมินความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการ และ

ผูท่ีเก่ียวของกับการทํางานของบัณฑิต และอาจารยท่ีปรึกษา

ของบัณฑิตท่ีศึกษาตอ 

- ขอคะแนนท่ีไดจากการประเมินบัณฑิต จะเก็บจาก

ความพึงพอใจของนายจางหรือสถาบันท่ีรับนักศึกษาตอ ซึ่ง

ดําเนินการโดยเก็บขอมูลจากแบบสอบถามความพึงพอใจ

ผู บั งคับบัญชา/นายจาง/และอาจารย ท่ีปรึกษา โดย

แบบสอบถามดั งกล าวครอบคลุมคุณลักษณะและ

ความสามารถของบัณฑิตจําแนกตามมาตรฐานผลการ

เรียนรูตามคุณวุฒิ 

- นายจาง ใหหมายรวมถึง ผูประกอบการ และผูท่ี

เก่ียวของกับการทํางานของบัณฑิตและอาจารยท่ีปรึกษา

ของบัณฑิตท่ีศึกษาตอ 

- ระดับความพึงพอใจ หมายถึง คารอยละของความพึง

พอใจของนายจาง ผูประกอบการ และผูท่ีเก่ียวของกับการ

ทํางานของบัณฑิต และอาจารยท่ีปรึกษาของบัณฑิตท่ีศึกษา

ตอ ท่ีตอบระดับมาก-มากท่ีสุด (จากคา 5 ระดับ) จากการ

ประเมินบัณฑิตท่ีทํางานดวยประมาณ 1 ป 

1. เก็บขอมูลกับบัณฑิตระดบัปรญิญาตรทุีก

หลักสตูร 

2. จํานวนบัณฑิตท่ีไดรับการประเมินจาก

นายจางจะตองไมนอยกวารอยละ 20 ของจํานวน

บัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา (กรณีตอบไมถึงรอยละ 

20 ของจํานวนบัณฑิตท้ังหมดของสวนงานจะไม

ผานการประเมินความพึงพอใจ) 

3. นับจํานวนนายจางท่ีตอบระดับ มาก-มาก

ท่ีสุดและนํามาประเมินความพึงพอใจในภาพรวม

ของนายจางตอคุณภาพบัณฑิต ดังน้ี 
 

วิธีการคํานวณ 

ผลรวมของคาคะแนนท่ีไดจากการประเมิน 

ความพึงพอใจระดับมาก-มากท่ีสุด 

จํานวนบัณฑติท่ีไดรับการประเมินท้ังหมด 

รายงานผลรายป 

(ปละ 1 ครั้ง) 

 

ผูรายงานตัวชี้วัด ผูรวบรวมขอมูล ผูตรวจสอบตัวชี้วัด 

สวนงาน กองแผนงาน กองบริหารการศึกษา, บัณฑติวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 100 
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ตัวชี้วัดท่ี 2.12 จํานวนโครงการที่ศิษยเกากลับมาพัฒนามหาวิทยาลัย 

หนวยนับ : โครงการ 

ปที่เก็บขอมูล : ปงบประมาณ  

คําอธิบาย วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บขอมูล 
ลักษณะการเก็บขอมลู

ระหวางป 

จํานวนโครงการ หรือกิจกรรมท่ีศิษยเกากลับมา

พัฒนามหาวิทยาลัย เชน  

1.โครงการ หรือกิจกรรมคืนสูเหยา 

2.โครงการ หรือกิจกรรมอ่ืนๆท่ีมีศษิยเกาไมนอย

กวา 10% ของผูเขารวมท้ังหมด 

 

กลุมเปาหมาย 

ศิษยเกา 

 

วิธีการเก็บขอมูล 

เ ก็บข อมู ล จากจํ านวนศิษย เ ก า ท่ี ร วม พัฒนา

มหาวิทยาลัย ท่ีกรอกโดยสวนงานโดยระบบ Mahidol 

Alumni Engagement 

รายงานผลรายป 

(ปละ 1 ครั้ง) 

 

ผูรายงานตัวชี้วัด ผูรวบรวมขอมูล 

กองกิจการนักศึกษา กองแผนงาน 

 

ตัวชี้วัดท่ี 2.13 ความผูกพันของศิษยปจจุบันและศิษยเกาท่ีมีตอมหาวิทยาลัยมหิดล (รอยละท่ีตอบระดับมาก-มากท่ีสุด)   

หนวยนับ : รอยละ 

ปท่ีเก็บขอมลู : ปงบประมาณ  

 

       2.13.1 รอยละของความผูกพันของศิษยปจจุบันท่ีมีตอมหาวิทยาลัยมหิดล 

คําอธิบาย วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บขอมูล 
ลักษณะการเก็บ

ขอมูลระหวางป 

ความผูกพันของศิษยปจจุบัน (นักศึกษาท่ีมี

หนวยกิตครบถวนกอนข้ึนทะเบียนบัณฑิตของป

การศึกษาน้ันๆ) ท่ีมีตอมหาวิทยาลัยมหิดล โดยการ

วัดผลจากระดับความผูกพันของ ท่ีอยูในระดับมาก 

ถึงมากท่ีสุด ของขอคําถามในแบบสํารวจความคิด

เห็นของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล (ตอนท่ี 3) 

กลุมเปาหมาย 

ศิษยปจจุบัน 

วิธีการเก็บขอมูล 

เก็บขอมูลจากศิษยปจจุบัน โดยศษิยปจจุบันจะตองทําแบบ

สํารวจความคิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลยัมหิดล (ตอนท่ี 3) 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ  

วิธีการคํานวณ 

คิดจากจํานวนศิษยปจจุบันท่ีตอบแบบสอบถามแลวคาเฉลี่ย

ความผูกพัน อยูในระดับมาก ถึง มากท่ีสุด (XM) หารดวยจํานวน

ศิษยปจจุบันท่ีตอบแบบสอบถามท้ังหมด (XN) คูณดวย 100  

 (XM) 

 (XN) 

รายงานผลรายป 

(ปละ 1 ครั้ง) 

 

 

 

X 100 
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       2.13.2 รอยละของความผูกพันของศิษยเกาท่ีมีตอมหาวิทยาลัยมหิดล    

คําอธิบาย วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บขอมูล 
ลักษณะการเก็บ

ขอมูลระหวางป 

ความผูกพันของศิษย เกา (ศิษย เกาท่ีกลับมาพัฒนา

มหาวิทยาลัย) ท่ีไดจากการกรองขอมูลของสวนงานในระบบ 

Mahidol Alumni Engagement โดยการ เข า ร วม พั ฒนา

มหาวิทยาลัยของศิษยเกาสามารถแบงระดับความผูกพัน ดังน้ี 

ระดับท่ี 1 ไมมีความผูกพัน หมายถึง ศิษยเกาท่ีติดตอ

ไมไดและไมมารวมกิจกรรม 

ระดับท่ี 2 ความผูกพันระดับนอย หมายถึง ศิษยเกาท่ี

ติดตอได แตไมมารวมกิจกรรม  

ระดับท่ี 3 ความผูกพันระดับปานกลาง หมายถึง ศิษยเกา

ท่ีมารวมกิจกรรม 1 ครั้งใน 1 ป หรือรวมบริจาค 1 ครั้ง (เงิน

หรือสิ่งของ) ใน 1 ป อยางใดอยางหน่ึง 

ระดับท่ี 4 ความผูกพันระดับมาก หมายถึง ศิษยเกาท่ี

มารวมกิจกรรม  2 ครั้งใน 1 ป หรือ รวมกิจกรรม 1 ครั้งและ

บริจาค 1 ครั้ง (เงินหรือสิ่งของ)  

ระดับท่ี 5 ความผูกพันระดับมากท่ีสุด หมายถึง ศิษยเกาท่ี

เขารวมกิจกรรม และเปนอาสาสมัคร  หรือ ศิษยเกาท่ีเขารวม

กิจกรรมมากกวา 2 ครั้งใน 1 ป หรือบริจาคเปนจํานวน 2 ครั้ง

ข้ึนไป (เงินหรือสิ่งของ) 

กลุมเปาหมาย 

ศิษยเกา 

วิธีการเก็บขอมูล 

เก็บขอมูลจากจาํนวนศิษยเกาท่ีรวมพัฒนา

มหาวิทยาลยั ท่ีกรอกโดยสวนงาน โดยระบบ Mahidol 

Alumni Engagement  

วิธีการคํานวณ 

คิดจากจํานวนศิษยเกาท่ี มีความผกูพันระดับมาก 

ถึง มากท่ีสุด (XM) หารดวยจํานวนศิษยเกาท่ีติดตอได  

(XN) คูณดวย 100 โดยใชสูตรดังน้ี 

(XM)  

(XN) 

รายงานผลรายป 

(ปละ 1 ครั้ง) 

 

ผูรายงานตัวชี้วัด ผูรวบรวมขอมูล 

กองกิจการนักศึกษา กองแผนงาน 

 

ตัวชี้วัดท่ี 2.14 บทเรียนหรือรายวิชาท่ีเปน e –Learning (รอยละตอรายวิชาท้ังหมดของสวนงาน) 

หนวยนับ : รอยละ 

ปท่ีเก็บขอมลู : ปการศึกษา 

คําอธิบาย วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บขอมูล 
ลักษณะการเก็บขอมลู

ระหวางป 

บทเรียนหรือรายวิชาท่ีเปน e –Learning หมายถึง 

บทเรียนหรือรายวิชาตามหลักสูตรของแตละสวนงาน 

พัฒนาโดยใชระบบ หรือ Platform ใดก็ได โดยอยู ใน

รูปแบบออนไลน และมีการปฏิสัมพันธกับผูเรียน (Two-

way Communication)  

ก า ร ป ฏิ สั ม พั น ธ กั บ ผู เ ร ีย น  ( Two-way 

Communication) หมายถึง มีการเขาถึงบทเรียนหรือ

รายวิชาออนไลนได และเกิดการมีสวนรวมบนระบบ หรือ 

Platformออนไลนใดๆ ท่ีใชในการจัดการเรียนการสอน 

วิธีการเก็บขอมูล 

เก็บขอมูลบทเรียนหรือรายวิชาตามหลักสูตรของ

สวนงาน (ระดับปริญญาตรี/ระดับบัณฑิตศึกษา) ท่ีใช e 

–Learning ชวยในการจัดการเรียนการสอน คิดจาก

จํานวนรอยละตอรายวิชาท้ังหมดของสวนงาน 
 

วิธีการคํานวณ 

เชน สวนงาน ก.  มีหลักสูตรระดับปริญญาตรี 22 

หลักสูตร  

รายงานผลรายป 

(ปละ 1 ครั้ง) 

X 100 
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คําอธิบาย วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บขอมูล 
ลักษณะการเก็บขอมลู

ระหวางป 

เชน การทําแบบฝกหัด การตอบคําถาม Discussion Board 

ฯลฯ ท้ังน้ี ไมรวมถึงการนําสื่อ PowerPoint ท่ีใชสอนไป

วางใหนักศึกษา download 

รอยละตอรายวิชาท้ังหมดของสวนงาน หมายถึง 

จํานวนรอยละตอรายวิชาท้ังหมดของหลักสูตรท้ังหมดท่ี

สวนงานน้ันๆ ม ี

 

(โดยสมมต ิวาแตละหลักสูตร มี 45 วิชาเทาๆ กันของ  

1 หลักสูตร ในแตละสวนงาน)  

รายวิชาท้ังหมดของสวนงานเทากับ 22*45  

เทากับ 990 รายวิชา 
 

ดังนั้น  

 10 %  เทากับ ป 2563 สวนงาน ก.  ตองมี

บทเรียน/รายวิชาออนไลน ท่ีใช e –Learning ชวย

ในการจัดการเรียนการสอน อยางนอย  

99 บทเรียน/รายวิชา 

 15 %  (สะสม) ป 2564 ตองมอียางนอย  

149 บทเรียน/รายวิชา (99+50) 

 20 %  (สะสม) ป 2565 ตองมอียางนอย  

199 บทเรียน/รายวิชา(149+50) 

 25 %   (สะสม) ป 2566 ตองมอียางนอย  

249 บทเรียน/รายวิชา (199+50) 

หมายเหตุ  

1. สวนงานอาจมีจํานวนรายวิชาของสวนงานมากหรือ

นอยกวา 45 รายวิชา ตอหลักสูตร  และอาจมีวิชา

ระดับบัณฑติศึกษา ขอใหพิจารณาตามขอมลูจริงของ

สวนงาน 

2. นับเฉพาะบทเรยีนในรายวิชาตามหลักสตูรของสวนงาน  

3. หากใน 1 รายวิชา เลือกนํามาผลิตเปนบทเรยีน

ออนไลนเพียง 1 หัวขอ ใหนับเทากับ 1 บทเรียน/

รายวิชา  

4. รายวิชาออนไลนแบบ MOOC ซึ่งอาจเปนบริการ

วิชาการของคณะ ท่ีมีกลุมเปาหมายเปนประชาชน/

บุคคลท่ัวไปและไมใชรายวิชาตามหลักสตูร สามารถ

นับใหไดโดยอนุโลม เน่ืองจากใชระยะเวลาในการ

พัฒนามากกวาบทเรียนปกต ิ

การรายงานขอมูล  

- แบบฟอรมตรวจสอบขอมูลตัวช้ีวัดท่ี 2.14  

- เอกสาร/หลักฐานการใช e-learning เสริมการสอน

บทเรียนหรือรายวิชา 

 

ผูรายงานตัวชี้วัด ผูรวบรวมขอมูล ผูตรวจสอบตัวชี้วัด 

สวนงาน กองแผนงาน กองบริหารการศึกษา 
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ยุทธศาสตรท่ี 3 Policy Advocacy and Leaders in Professional / Academic Services 

 

ตัวชี้วัดท่ี 3.1 การสราง Good Practice ของระบบการบริการวิชาการ 

หนวยนับ: ระดับ 

ปท่ีเก็บขอมลู: ปงบประมาณ 

คําอธิบาย วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บขอมูล 
ลักษณะการเก็บ

ขอมูลระหวางป 

การจัดทําฐานขอมูลงานวิชาการบริการวิชาการทุกประเภทของ

มหาวิทยาลัย โดยจัดทําฐานขอมูลสําเร็จภายในปงบประมาณ 2563 

 

ประเมินความสําเร็จของการจัดทํา Good 

Practice ของระบบการบริการวิชาการ โดย

สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

ปงบประมาณ  
 

 
ผูรายงานตัวชี้วัด ผูรวบรวมขอมูล 

สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม กองแผนงาน 

(หมายเหตุ: ตัวชี้วัดนี้ไมจัดทํา PA กับสวนงาน) 

 

ตัวชี้วัดท่ี 3.2 จํานวนมาตรฐานคุณภาพระดับชาติและระดับสากลท่ีถูกสรางโดยสวนงาน/มหาวิทยาลัย 

หนวยนับ: มาตรฐาน 

ปท่ีเก็บขอมลู: ปงบประมาณ 

คําอธิบาย วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บขอมูล 
ลักษณะการเก็บ

ขอมูลระหวางป 

เกณฑหรือมาตรฐานท่ีถูกสรางข้ึนโดยมหาวิทยาลัยมหิดล และถูก

นําไปใชโดยองคกรระดับชาติหรือนานาชาติ (ไมนับซ้ํา) 

นับจํานวนมาตรฐานคุณภาพระดับชาติ

และระดับสากล ท่ี ถู กสร า ง โดยส วนงาน/

มหาวิทยาลัยท่ีเกิดข้ึนในปน้ันๆ 

ปงบประมาณ 

(ปละ 1 ครั้ง) 

 

 

ผูรายงานตัวชี้วัดและรวบรวมขอมูล 

กองแผนงาน 
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ตัวชี้วัดท่ี 3.3 จํานวนนโยบายชี้นําสังคมของมหาวิทยาลัยท่ีสําคัญระดับชาติและนานาชาติ 

หนวยนับ: เร่ือง 

ปท่ีเก็บขอมลู: ปงบประมาณ 

คําอธิบาย วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บขอมูล 
ลักษณะการเก็บ

ขอมูลระหวางป 

นโยบาย หมายถึง นโยบาย กฎระเบียบ ท่ีประกาศใชในระดับสวนงาน/

นอกเหนือจากสวนงาน โดยมาจากโครงการหรือกิจกรรมทางวิชาการของ

มหาวิทยาลัย (การอบรม การประชุมทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ การ

บรรยายพิเศษ หรือการจัดกิจกรรมอ่ืนใดท่ีชวยพัฒนาศักยภาพดานวิชาการ

หรือวิชาชีพ) ท่ีดําเนินการโดยบุคลากรของมหาวิทยาลัย  

นโยบายชี้นําสังคมของมหาวิทยาลัยท่ีสําคัญระดับชาติ หมายถึง 

นโยบาย กฎระเบียบ ท่ีประกาศใชจริงในการรางกฎหมาย พระราชบัญญัติ 

นโยบาย แนวทางปฏิบัติ (Official Guideline) ท่ีปรากฎในระดับชาติโดย

เกิดข้ึนจากโครงการหรือกิจกรรมทางวิชาการในระดับมหาวิทยาลัยแลว

ผลักดันไปสูการเปนนโยบายระดับชาต ิ

1. นับจํานวนนโยบายของมหาวิทยาลัย

ท่ีถูกผลักดันใหเปนนโยบายระดับชาติและ/

หรือนานาชาติในแตละปงบประมาณ 

2. นับจํานวนนโยบายระดับชาติและ/

หรือนานาชาติ ท่ีมาจากโครงการหรือ

กิจกรรมทางวิชาการของมหาวิทยาลัย 

 

ปงบประมาณ 

(ปละ 2 ครั้ง) 

 

ผูรายงานตัวชี้วัด ผูรวบรวมขอมูล ผูตรวจสอบขอมูล 

สวนงาน กองแผนงาน กองแผนงาน 

 

ตัวชี้วัดท่ี 3.4 รอยละของหนวยบริการวิชาการท่ีไดรับใบรับรองมาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ 

หนวยนับ: รอยละ 

ปท่ีเก็บขอมลู: ปงบประมาณ 

คําอธิบาย วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บขอมูล 
ลักษณะการเก็บ

ขอมูลระหวางป 

ใบรับรองมาตรฐานระดับสากล หมายถึง การไดรับ

ใบรับรอง เชน GMP, GLP, ISO 17025, ISO 9000, ISO 13000 

และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

หนวยบริการ หมายถึง หนวยงานท่ีทําหนาท่ีในการ

ตรวจสอบวิเคราะห ตรวจสอบมาตรฐาน การตรวจทาง

หองปฏิบัติการ การผลิตวัสดุท่ีเก่ียวกับการอุปโภคบริโภค การ

ตรวจและรักษาสขุภาพ หรือหนวยงานท่ีทําหนาท่ีสนับสนุนการ

ดําเนินงานตามพันธกิจหลักของสวนงาน เชน สํานักงานคณบดี 

สํานักงานผูอํานวยการ   

ประเภทของใบรับรองมาตรฐานในระดับสากล ท่ี

มหาวิทยาลัยยอมรับ ไดแก GMP, GLP, ISO 17025, ISO 9000, 

ISO 13000 และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

วิธีการเก็บขอมูล 

1. ขอใหสวนงานระบุหนวยบริการท่ีมุงสูการ

รับรองตามมาตรฐานสากล  

2. กรณีท่ีหนวยบริการไดรับใบรับรอง 2 ใบให

นับเปน 1 หนวยบริการ 

3. นับใบรบัรองตามระยะเวลาท่ีหนวยงานถือครอง 

วิธีคํานวณ 

จํานวนหนวยบริการของ 

หนวยงานท่ีไดรับใบรับรองมาตรฐาน 

ในระดับชาติและนานาชาต ิ

จํานวนหนวยบริการท้ังหมด 

ของสวนงานท่ีตองมีการรับรอ 

ปงบประมาณ 

(ปละ 2 ครั้ง) 

นับขอมูลสะสม

ระหวางป 

 

 

ผูรายงานตัวชี้วัด ผูรวบรวมขอมูลและตรวจสอบตัวชี้วัด 

สวนงาน กองแผนงาน 

X100 
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ตัวชี้วัดท่ี 3.5 จํานวนชิ้นงานท่ีเกดิทรัพยสินทางปญญา และ/หรือการถายทอดเทคโนโลยีท่ีเพ่ิมขึ้น และ/หรือท่ีนําไปขับเคลื่อนเศรษฐกจิท่ีม ี

       ประโยชนตอสังคมระดับประเทศ 

หนวยนับ: ชิ้น 

ปท่ีเก็บขอมลู: ปงบประมาณ 

คําอธิบาย วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บขอมูล 
ลักษณะการเก็บ

ขอมูลระหวางป 

ชิ้นงานท่ีนําไปขับเคลื่อนเศรษฐกิจ หมายถึง จํานวนผลงานจากการ

บริการวิชาการ ท่ีดําเนินการโดยบุคลากรของมหาวิทยาลัย 

ทรัพยสินทางปญญา หมายถึง ผลงานวิจัยของอาจารยประจําและ

นักวิจัยประจําของสวนงานในนามมหาวิทยาลัยท่ีไดรับการจดทะเบียน 

ไดแก สิทธิบัตรการประดิษฐ, สิทธิบัตร การออกแบบผลิตภัณฑ, สิ่งบงช้ี

ทางภูมิศาสตร, แบบผังวงจรรวม, อนุสิทธิบัตร, คุมครองพันธุพืช, ความลับ

ทางการคา, ภูมิปญญาทองถ่ิน, เครื่องหมายการคา และลิขสิทธ์ิ สามารถ

นับไดท้ังท่ีจดทะเบียนภายในประเทศและตางประเทศ 

การถายทอดเทคโนโลยี หมายถึง การแสดงใหเห็นถึงผลงานวิจัยของ

อาจารยประจําและนักวิจัยประจําในนามมหาวิทยาลัยท่ีไดรับการจด

ทะเบียนเปนท่ีประจักษและไดรับการถายทอดเทคโนโลยี/อนุญาตใหใชสิทธิ

ไปยังบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย (licensing) 

นับจํานวนช้ินงาน พรอมท้ังใหสวน

งานรายงานรายละเอียดของช้ินงานน้ันๆ 

ปละ 4 ครั้ง 

(รายไตรมาส) 

 

ผูรายงานตัวชี้วัด ผูรวบรวมขอมูล ผูตรวจสอบขอมูล 

สวนงาน กองแผนงาน สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

 

ตัวชี้วัดท่ี 3.6 รายรับท่ีเกิดขึ้นจากทรัพยสินทางปญญา และ/หรือการถายทอดเทคโนโลยีท่ีเพ่ิมขึ้น และ/หรือท่ีนําไปขับเคลื่อนเศรษฐกจิท่ีม ี

      ประโยชนตอสังคมระดับประเทศ 

หนวยนับ: บาท 

ปท่ีเก็บขอมลู: ปงบประมาณ 

คําอธิบาย วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บขอมูล 
ลักษณะการเก็บ

ขอมูลระหวางป 

รายรับท่ีเกิดจากทรัพยสินทางปญญาและ/หรือการถายทอด

เทคโนโลยี หมายถึง ผลประโยชนท่ีเกิดจากการอนุญาตใหใชสิทธิ หรือ

นําไปใชประโยชนเพ่ือชุมชน หรือประโยชนทางวิชาการ ท้ังในระดับชาติ 

และนานาชาติ ในปงบประมาณ พรอมท้ังมีหลักฐาน/เอกสารแสดง

ประกอบ รายไดท่ีเกิดจากทรัพยสินทางปญญาและ/หรือการถายทอด

เทคโนโลยี ท้ังในเชิงพาณิชย ชุมชน หรือสังคม 

นับเฉพาะจํานวนรายรับในแตละ

ปงบประมาณ โดยไมตองหักคาใชจาย 

ปละ 4 ครั้ง 

(รายไตรมาส) 

 

ผูรายงานตัวชี้วัด ผูรวบรวมขอมูล ผูตรวจสอบขอมูล 

สวนงาน กองแผนงาน สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
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ตัวชี้วัดท่ี 3.7 รอยละของโครงการบริการวิชาการท่ีสรางรายไดใหกับสวนงานและมหาวิทยาลัย 

หนวยนับ: รอยละ 

ปท่ีเก็บขอมลู: ปงบประมาณ 

คําอธิบาย วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บขอมูล 
ลักษณะการเก็บ

ขอมูลระหวางป 

การบริการวิชาการ ประกอบดวย  

1. การใหบริการรับทําวิจัย  ไดแก  การใหบริการรับทําวิจัย 

การศึกษา คนควา รวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูล การรับเปนท่ีปรึกษา 

ผูเช่ียวชาญ และการใหบริการในลักษณะอ่ืนใดท่ีมหาวิทยาลัยพิจารณาเห็น

ว า เปนการ ใหบริการรับ ทํา วิจัย กับหนวยงานของรั ฐหรือ เอกชน  

ท่ีตองมีการทําสัญญาหรือขอตกลงเปนลายลักษณอักษร   

2. การใหบริการทางวิชาการ ไดแก การบริการทางวิชาการและ

วิชาชีพท่ีเปนภารกิจตามวัตถุประสงคของการจัดตั้งสวนงาน เชน การ

ใหบริการทางการแพทย การพยาบาล การสาธารณสุข การรับใหบริการ

วิเคราะห ทดสอบ จัดอบรมหรือสัมมนา การผลิตพัสดุทุกประเภท ซึ่งสวน

งานดําเนินงานภายใตโครงการบริการวิชาการของสวนงานกับหนวยงาน 

ของรัฐหรือเอกชน ท่ีตองมีการทําสัญญาหรือขอตกลงเปนลายลักษณอักษร 

3. การบริการในลักษณะอ่ืนใดท่ีมหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นวาเปน

การบริการวิชาการ 

รายได คือ รายไดท่ีเกิดจากการบริการวิชาการตามวงเงินสญัญาหรอื

ขอตกลงของการบริการวิชาการท้ังหมด  

โครงการบริการท่ีสรางรายได 

ของสวนงาน 

โครงการบริการวิชาการท้ังหมด 

ของสวนงาน 

 

 

  

  

 

ปละ 4 ครั้ง 

(รายไตรมาส) 

 

ผูรายงานตัวชี้วัด ผูรวบรวมขอมูล ผูตรวจสอบขอมูล 

สวนงาน กองแผนงาน สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X100 
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ยุทธศาสตรท่ี 4 Management for Self-Sufficiency and Sustainable Organization 

 

ตัวชี้วัดท่ี 4.1 การจัดลําดับดานการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) ของกลุม

สถาบันอุดมศึกษาท่ีเขารับการประเมิน 

หนวยนับ: ลําดับท่ี 

ปท่ีเก็บขอมลู: ปงบประมาณ 

คําอธิบาย วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บขอมูล 
ลักษณะการเก็บ

ขอมูลระหวางป 

การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน

ภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment) หรือ ITA หมายถึง ดัชนีช้ี

วัดความโปรง ใสในการดํา เ นินงานของหนวนงานภาครัฐ ของสํ า นักงาน

คณะกรรมการปราบปรามการทุจริตแหงชาติ โดยประเมินตามเกณฑท่ี ปปช. กําหนด  

เ พ่ือใหสวนงานท้ังหมดของมหาวิทยาลัยมีระบบการบริหารจัดการท่ีมี

ประสิทธิภาพและเปนไปตามหลักธรรมภิบาลจึงกําหนดใหสวนงานท้ังหมดของ

มหาวิทยาลัยนําหลักเกณฑการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน

ของสวนงานภาครัฐ  

     อยูในลําดับท่ี 1-15 ของการจัด

อันดับ ของกลุมสถาบันอุดมศึกษาท่ี

เขารับการประเมิน  

 

ปงบประมาณ 

 

ผูรายงานตัวชี้วัด ผูรวบรวมขอมูล 

กองกฎหมาย กองแผนงาน 

(หมายเหตุ: ตัวชี้วัดนี้ไมจัดทํา PA กับสวนงาน) 

 

ตัวชี้วัดท่ี 4.2 รอยละของสวนงานท่ีมีระบบธรรมาภิบาล 

หนวยนับ: รอยละ 

ปท่ีเก็บขอมลู: ปงบประมาณ 

คําอธิบาย วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บขอมูล 
ลักษณะการเก็บ

ขอมูลระหวางป 

ธรรมาภิบาล (Good Governance) หมายถึง กรอบการ

ขับเคลื่อนธรรมาภิบาลท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด จํานวน 6 ดาน ไดแก  

1. หลักคุณธรรม  

2.หลักนิติธรรม  

3.หลักความโปรงใส  

4.หลักการมีสวนรวม  

5.หลักความรับผิดชอบ  

6.หลักความคุมคา 

 

จํานวนสวนงานท่ีมีระบบธรรมาภบิาล 

จํานวนสวนงานท้ังหมด 

ปงบประมาณ 

 

ผูรายงานตัวชี้วัด ผูรวบรวมขอมูล 

กองกฎหมาย กองแผนงาน 

(หมายเหตุ: ตัวชี้วัดนี้ไมจัดทํา PA กับสวนงาน) 

 

× 100 
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ตัวชี้วัดท่ี 4.3 มหาวิทยาลัยไดรับรางวัล TQC หรือ ไดรับการรับรอง AUNQA ระดับสถาบัน 

หนวยนับ: - 

ปท่ีเก็บขอมลู: ปงบประมาณ 

คําอธิบาย วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บขอมูล 
ลักษณะการเก็บ

ขอมูลระหวางป 

TQC (Total Quality Control) หมายถึง รางวัลท่ีมอบใหองคกรท่ีให

ความสําคัญกับระบบบริหารจัดการท่ีเปนเลิศเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถในการ

แขงขันทางธุรกิจ กาวไปสูมาตรฐานสากล ตามเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติของ

ประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ The Malcolm Baldrige National Quality Award 

(MBNQA) ดําเนินการตัดสินและมอบรางวัลโดยสํานักงานรางวัลคุณภาพแหงชาติ 

สถาบันเพ่ิมผลผลิตแหงชาติ โดยองคกรท่ีจะไดรับ TQC คือองคกรท่ีมีคะแนนไมถึง

เกณฑท่ีจะไดรับ TQA แตสูงกวา 350 คะแนน  

AUNQA ระดับสถาบัน หมายถึง เกณฑมาตรฐานระดับสถาบันของ 

ASEAN University Network Quality Assurance โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหระบบ

กลไกประกันคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานการอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัย

สมาชิกเปนไปในทิศทางเดียวกัน ท้ังน้ีเปนการประเมินคุณภาพระดับมหาวิทยาลัย 

โดยมีเกณฑกําหนดใหมหาวิทยาลัยท่ีเขารับการประเมินระดับสถาบันจะตองมี

หลักสูตรท่ีผานการประเมิน AUNQA อยางนอย 5 หลักสูตร 

เปนผลการดําเนินงานภาพรวม

ของมหาวิทยาลัย 

ปงบประมาณ 

(ปละ 1 ครั้ง) 

 

ผูรายงานตัวชี้วัด ผูรวบรวมขอมูล 

กองพัฒนาคุณภาพ กองแผนงาน 

(หมายเหตุ: ตัวชี้วัดนี้ไมจัดทํา PA กับสวนงาน) 

 

ตัวชี้วัดท่ี 4.4 จํานวนสวนงานท่ีไดรับรางวัล TQC  

หนวยนับ: สวนงาน 

ปท่ีเก็บขอมลู: ปงบประมาณ 

คําอธิบาย วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บขอมูล 
ลักษณะการเก็บ

ขอมูลระหวางป 

TQC (Total Quality Control) หมายถึง รางวัลท่ีมอบใหองคกรท่ีให

ความสําคัญกับระบบบริหารจัดการท่ีเปนเลิศเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถในการ

แขงขันทางธุรกิจ กาวไปสูมาตรฐานสากล ตามเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติของ

ประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ The Malcolm Baldrige National Quality Award 

(MBNQA) ดําเนินการตัดสินและมอบรางวัลโดยสํานักงานรางวัลคุณภาพแหงชาติ 

สถาบันเพ่ิมผลผลิตแหงชาติ โดยองคกรท่ีจะไดรับ TQC คือองคกรท่ีมีคะแนน    

ไมถึงเกณฑท่ีจะไดรับ TQA แตสูงกวา 350 คะแนน  

นับจํานวนสวนงานท่ีไดรับรางวัล 

TQC ในปงบประมาณน้ันๆ  

ปงบประมาณ 

(ปละ 1 ครั้ง) 

 

ผูรายงานตัวชี้วัด ผูรวบรวมขอมูล 

กองพัฒนาคุณภาพ กองแผนงาน 

(หมายเหตุ: ตัวชี้วัดนี้ไมจัดทํา PA กับสวนงาน) 
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ตัวชี้วัดท่ี 4.5 Green University Ranking 

หนวยนับ: ลําดับท่ี 

ปท่ีเก็บขอมลู: ปงบประมาณ 

คําอธิบาย วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บขอมูล 
ลักษณะการเก็บ

ขอมูลระหวางป 

Green University ห ม า ย ถึ ง 

มหาวิทยาลัยท่ีมีการพัฒนา ฟนฟู อนุรักษ 

และสรางการมีสวนรวม ตลอดจนการบูร

ณาการองคความรู และกิจกรรมก่ียวกับ

การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน

และสิ่งแวดลอม การพัฒนาแบบพ่ึงพา

ตนเองบนพ้ืนฐานของความสมดุล ระหวาง

ระบบนิเวศและสุขภาวะของคนอยางมี

ความสุข 

เปาหมาย อยูใน Top 50 การจัด

อันดับ Green University ในระดับโลก 

 

วิธีคํานวณ ผลลัพทลําดับท่ีจากการจัดลําดับผลคะแนนจากทุกมหาวิทยาลยั

ท่ีสงขอมูลเขารวมการจัดลําดับ ซึ่งคํานวณคะแนนในแตละหมวดตามคูมือการให

คะแนนในแตละป (Guideline UI GreenMetric World University Rankings)   

วิธีการเกบ็ขอมลู สงจดหมายขอความอนุเคราะหขอมลูจากแตละสวนงานท่ี

เก่ียวของ ในหวัขอดังตอไปน้ี 

1.Setting and Infrastructure (สถานท่ีและโครงสรางพ้ืนฐาน) 

1.1 จํานวนนักศึกษาท้ังหมดประจําป  

1.1.1 จาํนวนนักศกึษาภาคปกตท้ัิงหมด 

        เตม็เวลา (full time)  

        นอกเวลา (part time)  

1.1.2 จาํนวนนักศกึษาออนไลนท้ังหมด 

        เตม็เวลา (full time)  

        นอกเวลา (part time)  

1.2 ขอมลูบุคลากร 

 1.2.1 จํานวนบุคลากรสายวิชาการท้ังหมดของสวนงาน 

 1.2.2 จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนเจาหนาท่ีและบุคลากรท้ังหมด 

1.3 งบประมาณ 

   1.3.1 งบประมาณท้ังหมดของสวนงาน (บาท) 

   1.3.2 งบประมาณท่ีเก่ียวของกับสิ่งแวดลอมและความยั่งยืน (ใหรวมทุก

โครงการท่ีเก่ียวกับสิ่งแวดลอม และงบประมาณท่ีดูแลดานกายภาพ 

งบประมาณการดูแลบํารุงรักษาอาคารสถานท่ี) (บาท) 

2.Energy and Climate Change (พลงังานและการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ) 

2.1 รอยละการตดิตั้งอุปกรณประหยัดพลังงานทดแทนอุปกรณแบบดั้งเดิม 

2.2 จํานวนแหลงกําเนิดพลังงานทดแทนและกําลังการผลิตพลังงานทดแทนของ

สวนงาน ความสามารถในการผลิต (กิโลวัตต-ช่ัวโมง) ไดแก 

- ไบโอดีเซล 

- ชีวมวล 

- พลังงานแสงอาทิตย 

- พลังงานความรอนใตพิภพ 

- พลังงานลม 

- พลังงานนํ้า 

ปงบประมาณ 
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คําอธิบาย วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บขอมูล 
ลักษณะการเก็บ

ขอมูลระหวางป 

- ไฟฟาและความรอนรวม 

2.3 จํานวนองคประกอบของการดําเนินงานอาคารสีเขียวซึ่งแสดงใหเห็นใน

นโยบายการกอสรางและการปรับปรุงมหาวิทยาลัย เชน มีการระบายอากาศตาม

ธรรมชาติ มีแสงตามธรรมชาติตลอดวัน มีระบบการจัดการพลังงานในอาคาร เปน

อาคารสีเขียว อ่ืนๆ (โปรดระบุ)…………………….. 

3.Waste (ของเสีย) (ขอมลูจากกองกายภาพและสิง่แวดลอม) 

4.Water (น้ํา) (*แนบหลกัฐานประกอบและภาพถายโครงการ) 

4.1 รอยละของการดําเนินงานโครงการนํานํ้าท้ิงกลับมาใชใหม 

4.2 รอยละของการตดิตั้งอุปกรณประหยดันํ้า 

5.Transportation (ระบบขนสง) (ขอมลูจากกองกายภาพและสิ่งแวดลอม) 

5.1 จํานวนรถยนตสวนกลางของสวนงานเพ่ือรับ-สง บุคลากรและนักศกึษา (คัน) 

5.2 จํานวนรถจักรยานยนตสวนบุคคลของบุคลากรและนักศึกษาท่ีใชเดิน

ทางเขาสูมหาวิทยาลัย (คัน) 

5.3 จํานวนรถยนตสวนบุคคลของบุคลากรและนักศึกษาท่ีใชเดินทางเขาสู

มหาวิทยาลัย (คัน) 

5.4 พ้ืนท่ีจอดรถของสวนงาน (ตารางเมตร) 

6.Education and Research (การศึกษาและงานวิจยั)  

 นํามาสรุปเปนขอมลูภาพรวมของมหาวิทยาลัย (โปรดแนบรายชือ่วิชาท่ีสอน

เกี่ยวกบัความย่ังยืน) 

6.1 การศึกษา   

6.1.1 จาํนวนรายวิชาท้ังหมด 

6.1.2 ระบุความสอดคลองของแตละรายวิชากับหัวขอตามเปาหมายการ

พัฒนาท่ียั่งยนื (SDGS:17GOALS)                                                 

หมายเหตุ : ขอมลูจากบัณฑติวิทยาลัยและกองบรหิารการศึกษา จาํนวนและ

รายวิชาท่ีเปดสอนท้ังหมดในปการศกึษา 2562 

6.2 การวิจัย (ขอขอมลูจากกองบริหารงานวิจัย) 

6.2.1 จาํนวนเงินวิจัยประจาํปท้ังหมด (บาท) ขอมลูจากแตละสวนงาน 

6.2.2 ระบุความสอดคลองของหวัขอการวิจัยตามเปาหมายการพัฒนาท่ี

ยั่งยืน (SDGS : 17 GOALS)  ขอมลูจากแตละสวนงาน 

หมายเหตุ : ขอมูลจากกองบรหิารงานวิจัย สรุปจาํนวนเงินวิจัยประจําปท้ังหมด(บาท)              

6.3 ผลงานตีพิมพและกจิกรรม (ขอขอมูลจากกองบริหารงานวิจยั) 

6.3.1 จาํนวนผลงานตีพิมพท้ังหมด (เรื่อง) 

6.3.2 ระบุความสอดคลองของผลงานตีพิมพตามเปาหมายการพัฒนาท่ี

ยั่งยืน (SDGS : 17 GOALS) ขอมลูจากแตละสวนงาน 
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คําอธิบาย วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บขอมูล 
ลักษณะการเก็บ

ขอมูลระหวางป 

6.3.3 จาํนวนกิจกรรมทางวิชาการตามเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนเชน การ

ประชุม นิทรรศการ การดูงาน จดัสมัมนา กิจกรรมท่ีจดัโดยสวนงาน (ครั้ง)     

หมายเหตุ : ขอมูลจากกองบรหิารงานวิจัย สรุปจาํนวนผลงานตีพิมพท้ังหมด (เรื่อง) 

6.4 การมีสวนรวมของนักศึกษา 

6.4.1 การมสีวนรวมของนักศกึษา องคกร/ชมรม/กลุมกิจกรรมนักศึกษาท่ี

สอดคลองตามเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน 

6.5 การสื่อสารดานสิง่แวดลอมและความย่ังยืน 

6.5.1 Website ท่ีเก่ียวของกับเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยนื 

หมายเหตุ การพัฒนาท่ียั่งยืน (SDGS : 17 GOALS) 

เปาหมายท่ี 1 : ขจัดความยากจน      

เปาหมายท่ี 2: ขจดัความหิวโหย 

เปาหมายท่ี 3: การมีสขุภาพและความเปนอยูท่ีด ี

เปาหมายท่ี 4: การศึกษาท่ีเทาเทียม 

เปาหมายท่ี 5: ความเทาเทียมทางเพศ 

เปาหมายท่ี 6: การจัดการนํ้าและสุขาภิบาล 

เปาหมายท่ี 7: พลังงานสะอาดท่ีทุกคนเขาถึงได 

เปาหมายท่ี 8: การจางงานท่ีมีคณุคาและการเติบโตทางเศรษฐกิจ  

เปาหมายท่ี 9: อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสรางพ้ืนฐาน 

เปาหมายท่ี 10: ลดความเหลื่อมล้ํา 

เปาหมายท่ี 11: เมืองและถ่ินฐานมนุษยอยางยั่งยืน 

เปาหมายท่ี 12: แผนการบรโิภคและการผลติท่ียั่งยืน 

เปาหมายท่ี 13: การรับมือการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศ 

เปาหมายท่ี 14: การใชประโยชนจากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล 

เปาหมายท่ี 15: การใชประโยชนจากระบบนิเวศทางบก 

เปาหมายท่ี 16: สังคมสงบสุข ยตุิธรรม ไมแบงแยก 

เปาหมายท่ี 17: ความรวมมอืเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 

 

ผูรายงานขอมูล ผูรวบรวมขอมูล/ ตรวจสอบ ผูรายงานตัวชี้วัด 

สวนงาน กองกายภาพและสิ่งแวดลอม กองกายภาพและสิ่งแวดลอม 

(หมายเหตุ: ตัวชี้วัดนี้ไมจัดทํา PA กับสวนงาน) 
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ตัวชี้วัดท่ี 4.6 ระดับความสําเร็จของการจัดทําระบบ Central Operating System  

• มีฐานขอมลู Business Intelligence สําหรับใชในการติดตามและการตัดสินใจ ครอบคลุมท้ัง 5 ฐานขอมูล 

หนวยนับ: รอยละ 

ปท่ีเก็บขอมลู: ปงบประมาณ 

คําอธิบาย วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บขอมูล 
ลักษณะการเก็บ

ขอมูลระหวางป 

Central Operating System หมายถึง ระบบการปฏิบัติงานท่ีเช่ือมโยงและสง

ตอขอมูลระหวางหนวยงานในสํานักงานอธิการบดี กับสวนงาน 

ฐานขอมูล Business Intelligence หมายถึง ระบบฐานขอมูลกลางของ

มหาวิทยาลัย ประกอบดวย 5 ฐานขอมูล ดังตอไปน้ี 

1. Student Data Warehouse for Education 

2. Research 

3. Academic Service 

4. Human Resource Information 

5. International Relationship 

- - 

 

ผูรายงานตัวชี้วัด ผูรวบรวมขอมูล 

กองเทคโนโลยสีารสนเทศ 

รายงาน จํานวนฐานขอมูล Business Intelligence 

กองแผนงาน 

(หมายเหตุ: ตัวชี้วัดนี้ไมจัดทํา PA กับสวนงาน) 
 

ตัวชี้วัดท่ี 4.7 รอยละของสวนงานท่ีมีระบบการทํางานตาม Central Operating System และเชือ่มโยงกับมหาวิทยาลัย 

หนวยนับ: รอยละ 

ปท่ีเก็บขอมลู: ปงบประมาณ 

คําอธิบาย วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บขอมูล 
ลักษณะการเก็บ

ขอมูลระหวางป 

Central Operating System หมายถึง ระบบการปฏิบัติงานท่ีเช่ือมโยงและ

สงตอขอมูลระหวางหนวยงานในสํานักงานอธิการบดี กับสวนงาน โดยแบงเปน 

1. ดานทรัพยากรบุคคล 

2. ดานการคลัง 

3. ดานแผนและงบประมาณ 

4. ดานวิจัย 

5. ดานการศึกษา 

6. ดานบริการวิชาการ 

7. ดานบริการทางการแพทย 

จํานวนสวนงานท่ีมีระบบการทํางานตาม 

Central Operating System 

จํานวนสวนงานท้ังหมด 

ปงบประมาณ 

 

ผูรายงานตัวชี้วัด ผูรวบรวมขอมูล 

กองเทคโนโลยสีารสนเทศ กองแผนงาน 

(หมายเหตุ: ตัวชี้วัดนี้ไมจัดทํา PA กับสวนงาน) 

x100 
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ตัวชี้วัดท่ี 4.8 รอยละความสําเร็จของการเปน Digital Convergence University 

หนวยนับ: รอยละ 

ปท่ีเก็บขอมลู: ปงบประมาณ 

คําอธิบาย วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บขอมูล 

ลักษณะการ

เก็บขอมลู

ระหวางป 

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 

วิธีการคํานวณ 

ผลรวมระดับความสําเร็จท่ีถวงนํ้าหนักแลว 

ในทุกดานท่ีไดรับมอบหมาย 

ผลรวมคาถวงนํ้าหนัก 

ความหมายและคาถวงนํ้าหนัก 

1. IT Development Ownership: มีระบบสารสนเทศสนับสนุนการ

ดําเนินการครอบคลุมพันธกิจหลัก ประกอบดวย การเรียนการสอน การวิจัย 

และการบริการวิชาการ (คาถวงนํ้าหนัก 0.20) 

2. Digital Analytics: มีระบบสารสนเทศวิเคราะหขอมูลเบ้ืองตน เพ่ือ

ใชประกอบการตัดสินใจท่ีสอดคลองกับพันธกิจ (คาถวงนํ้าหนัก 0.20) 

3. IT Management for Diversity: พิจารณาจากระดับความพึงพอใจ

ของผูใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสําคัญ ท้ังน้ี สวนงานตองประเมินผล

ความพึงพอใจของผูใชงานในระบบท่ีสวนงานไดดาํเนินการจัดหา/พัฒนาเอง 

(คาถวงนํ้าหนัก 0.15) 

4. IT Infrastructure for Communication and Collaboration: 

วัดระดบัความสําเรจ็ใน 2 เรื่อง คือ“WIFI Coverage ภายในอาคาร 

100% และ “Service Level Agreement ท่ีเก่ียวของกับระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ ไมต่ํากวา 99% ตามเปาหมายท่ีกําหนด” (คาถวงนํ้าหนัก 0.20) 

5. IT Supports for Workforce Mobility: มีแผน IT BCM ทางดาน

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (คาถวงนํ้าหนัก 0.15) 

6. Digital Experts: ตองมีการพัฒนาทักษะบุคลากรและนักศึกษา

ทางดาน Digital Literacy หรือดาน IT Security เปนอยางนอย ท้ังน้ีสวนงาน

สามารถกําหนดตัววัดผลความสําเร็จจากการดําเนินการดังกลาวตามความ

เหมาะสม (คาถวงนํ้าหนัก 0.10) 

ปงบประมาณ 

 

ผูรายงานขอมูล ผูรวบรวมขอมูล ผูตรวจสอบตัวชี้วัด 
1 กองเทคโนโลยีสารสนเทศ กองเทคโนโลยสีารสนเทศ กองเทคโนโลยสีารสนเทศ 
2 กองเทคโนโลยีสารสนเทศ กองเทคโนโลยสีารสนเทศ กองเทคโนโลยสีารสนเทศ 

3 สวนงาน, กองเทคโนโลยสีารสนเทศ กองเทคโนโลยสีารสนเทศ กองเทคโนโลยสีารสนเทศ 
4 กองเทคโนโลยีสารสนเทศ กองเทคโนโลยสีารสนเทศ กองเทคโนโลยสีารสนเทศ 
5 กองเทคโนโลยีสารสนเทศ กองเทคโนโลยสีารสนเทศ กองเทคโนโลยสีารสนเทศ 

6 สวนงาน, กองเทคโนโลยสีารสนเทศ กองเทคโนโลยสีารสนเทศ กองเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 

× 100 
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ตัวชี้วัดท่ี 4.9 ระดับการรับรูภาพลักษณ Brand MAHIDOL 

• ผูมีสวนไดสวนเสียภายใน 

• ผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก 

หนวยนับ: ระดับ (เต็ม 5) 

ปท่ีเก็บขอมลู: ปงบประมาณ 

คําอธิบาย วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บขอมูล 
ลักษณะการเก็บ

ขอมูลระหวางป 

ภาพลักษณของ Brand MAHIDOL หมายถึง จุดเดน สิ่งท่ีแสดง

ความเปนตัวตน ความมีช่ือเสียง การไดรับการยอมรับ ชองทางการ

ติดตอสื่อสาร รวมถึงความพึงพอใจและทัศนคติของกลุมเปาหมายท่ีมีตอ

มหาวิทยาลัยมหิดลท้ังในแงบวกและแงลบ ซึ่งภาพลักษณของ Brand 

Mahidol ประกอบดวย 

- เปนแหลงรวมองคความรูในแขนงตางๆ 

- สรางนวัตกรรมใหมๆ สูสังคม  

- เปนมหาวิทยาลัยท่ีมีคุณภาพระดับสากล 

- เปนมหาวิทยาลัยท่ีเปนท่ียอมรับของสังคม 

- ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูรอบดาน และมีคุณภาพสูสังคม 

- เปนท่ีพึงตอสังคม 

- สราง ผูนํา นักคิด นักปฏิบัติท่ีสามารถนําพาสังคมใหดีข้ึน 

- คือผูนําการเปลี่ยนแปลงอันเปนประโยชนสุขแกมวลมนุษยชาติ 

- ผลิตผลงานวิจัย และนวัตกรรม อันเปนประโยชนสุขแกมนุษยชาต ิ

- เปนกําลังใจสําคัญในการสรางประโยชนสุขแกมวลมนุษยชาติ 

- มีทรัพยากรบุคคลท่ีมีความเช่ียวชาญในสาขาอาชีพท่ีสอดคลองกับ

การดําเนินนโยบายของรัฐ 

- เปนศูนยกลางการเรียนรูและปฏิบัติของนักเรียน นักศึกษา เพ่ือ

สรางความกาวหนาใหตัวเองและสังคม 

- ตั้งมั่นในความถูกตอง โปรงใส และยูในกรอบของจรรยาบรรณแหง

วิชาชีพ 

วิธีการคํานวณ 

1.เก็บจากแบบสอบถามโดยมีอัตราการ

ตอบกลับรอยละ 60 จากแบบสอบถามท้ังหมด

ท่ีสงออก 

2.เก็บจากผูมีสวนไดสวนเสีย ภายในและ

ภายนอกองคกร 

 

ปงบประมาณ 

 

ผูรายงานตัวชี้วัด ผูรวบรวมขอมูล ผูตรวจสอบตัวชี้วัด 

สวนงาน กองบริหารงานท่ัวไป กองบริหารงานท่ัวไป 

(หมายเหตุ: ตัวชี้วัดนี้ไมจัดทํา PA กับสวนงาน) 
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ตัวชี้วัดท่ี 4.10 รอยละความสําเร็จของโครงการตามยุทธศาสตรระดับมหาวิทยาลัย 

หนวยนับ: รอยละ 

ปท่ีเก็บขอมลู: ปงบประมาณ 

คําอธิบาย วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บขอมูล 
ลักษณะการเก็บ

ขอมูลระหวางป 

โครงการตามยุทธศาสตรระดับมหาวิทยาลัย 

แบงเปน 2 ระดับ 

1. โครงการขับเคลื่อนระดับมหาวิทยาลัย  

2. โ คร งการสํ าคัญระดับส วนงาน  (PA)  ท่ี

สนับสนุนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย (โครงการสวนท่ี 

3 ของขอตกลงการปฏิบัติงานของสวนงาน) 

 

สวนงาน/หนวยงานจะตองรายงานขอมูลการดําเนินงาน

โครงการตามยุทธศาสตรระดับมหาวิทยาลัย จากน้ันกอง

แผนงานพิจารณาระดับความสําเร็จของโครงการ 

เกณฑการพิจารณาระดับความสําเร็จของโครงการตาม

ยุทธศาสตรระดับมหาวิทยาลัย ท้ัง 2 ประเภท โดยพิจารณา

จาก ตัวชี้วัดของโครงการจะตองมีระดับความสําเร็จเฉลี่ย 

ไมนอยกวารอยละ 80 

วิธีคํานวณ 

จํานวนโครงการท่ีผานเกณฑ 

จํานวนโครงการสนับสนุนยุทธศาสตร 

มหาวิทยาลยัท้ังหมด 

ปงบประมาณ 

(ปละ 2 ครั้ง) 

 

ผูรายงานตัวชี้วัด ผูรวบรวมขอมูล 

กองแผนงาน กองแผนงาน 

 

ตัวชี้วัดท่ี 4.11 รอยละของบุคลากรท่ีเปน Global Talents 

• บุคลากรสายวิชาการ ดานการศึกษา 

• บุคลากรสายวิชาการ ดานการวิจยั 

• บุคลากรสายสนับสนุน (นับเฉพาะกลุม Talent) 

หนวยนับ: รอยละ 

ปท่ีเก็บขอมลู: ปงบประมาณ 

คําอธิบาย วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บขอมูล 
ลักษณะการเก็บ

ขอมูลระหวางป 

บุคลากรท่ีเปน Global Talents หมายถึง บุคลากรท่ีไดรับการ

ประเมินศักยภาพระดับสากล แบงออกเปน 3 กลุม ไดแก 

• บุคลากรสายวิชาการ ดานการศึกษา  

ตองผานเกณฑการประเมินคณุภาพอาจารยระดับ 3 ข้ึนไป 

• บุคลากรสายวิชาการ ดานการวิจัย 

ตองมีคา h-index มากกวา 10, 15, 20 ตามอายุงาน 

• บุคลากรสายสนบัสนนุ (นับเฉพาะกลุม Talent) 

ตองมีคุณสมบัติ ไดแก 

1. จบการศึกษาจากสถาบันตางประเทศ ในระดับปริญญาตรี หรือ

ปริญญาโท หรือปริญญาเอก (อยางใดอยางหน่ึง) หรือ 

วิธีคํานวณวัดจากบุคลากร 3 กลุม ดังน้ี 

1. บุคลากรสายวิชาการ ดานการศึกษา 

บุคลากรสายวิชาการท่ีเปน Global     

       Talent ดานการศึกษา  

   บุคลากรสายวิชาการท้ังหมด 

 

2. บุคลากรสายวิชาการ ดานการวิจัย 

บุคลากรสายวิชาการท่ีเปน Global     

       Talent ดานการวิจัย  

   บุคลากรสายวิชาการท้ังหมด 

ปงบประมาณ 

X100 

X100 

X100 
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คําอธิบาย วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บขอมูล 
ลักษณะการเก็บ

ขอมูลระหวางป 

2. ไดรับการอบรม/ฝกงาน โดยมีระยะเวลารวมมากกวา 1 ปใน

ตางประเทศ หรือ 

3. นําเสนอผลงานในระดับนานาชาติ โดยใชภาษาอังกฤษ (สามารถ

นําเสนอผลงานภายในประเทศได) หรือ 

4. มีผลงานในการสรางเครือขายในตางประเทศ รวมถึงกิจกรรมวิเทศ

สัมพันธ เฉลี่ย 3 ครั้ง/ป โดยนับระยะเวลา 3 ปยอนหลัง 

3. บุคลากรสายสนบัสนนุ (นับเฉพาะ

กลุม Talent) 

บุคลากรสายสนับสนุน (นับเฉพาะกลุม 

Talent) ท่ีมี Global Talent  

        บุคลากรสายสนับสนุน              

(นับเฉพาะกลุม Talent) ท้ังหมด 

 

ผูรายงานตัวชี้วัด ผูรวบรวมขอมูล ผูตรวจสอบตัวชี้วัด 

สวนงาน กองแผนงาน กองทรัพยากรบุคคล 

 

ตัวชี้วัดท่ี 4.12 จํานวนสวนงานท่ีมีคา EBITDA เปนบวก 

หนวยนับ: รอยละ 

ปท่ีเก็บขอมลู: ปงบประมาณ 

คําอธิบาย วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บขอมูล 
ลักษณะการเก็บ

ขอมูลระหวางป 

คา EBITDA หมายถึง กําไรจากการดําเนินงาน แตเปนกําไร

กอนดอกเบ้ียจาย คาใชจายทางภาษี คาเสื่อมราคา และคาใชจายตัด

จาย ในงบกําไรขาดทุนของสวนงาน คํานวนโดย ใชยอด Net Income  

+ คาเสื่อมราคา และคาใชจายตัดจาย 

 เน่ืองจาก ไมมีดอกเบ้ียจาย และคาใชจายทางภาษี 

ใหสวนงานเรียกขอมลู ณ วันท่ี 30 กันยายน 

(สิ้นปงบประมาณ) โดยใช T-Code : ZGLRP003 

ปงบประมาณ 

 

ผูรายงานตัวชี้วัด ผูรวบรวมขอมูล ผูตรวจสอบตัวชี้วัด 

สวนงาน กองแผนงาน กองคลัง 

 

ตัวชี้วัดท่ี 4.13 จํานวนสวนงานท่ีมีคา Net Income เปนบวก 

หนวยนับ: บาท 

ปท่ีเก็บขอมลู: ปงบประมาณ 

คําอธิบาย วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บขอมูล 
ลักษณะการเก็บ

ขอมูลระหวางป 

คาNet Income (กําไรสุทธิ) หมายถึง สวนของรายไดหักดวย ตนทุน 

และคาใชจาย และมผีลเปนบวก หากมีผลเปนลบ จะหมายถึง ขาดทุนสุทธิ  

เขียนเปนสมการไดดังน้ี 

รายได-คาใชจาย = กําไร (ขาดทุน) สุทธิ 

ใหสวนงานเรียกขอมลู 2 ครั้ง 

• ครั้งท่ี 1 ณ วันท่ี 31 มีนาคม 

• ครั้งท่ี 2 ณ วันท่ี 30 กันยายน 

 โดยใช T-Code : ZGLRP003 

ปงบประมาณ 

(ปละ 2 ครั้ง) 

 

ผูรายงานตัวชี้วัด ผูรวบรวมขอมูล ผูตรวจสอบตัวชี้วัด 

สวนงาน กองแผนงาน กองคลัง 

X100 



ขอมูล ณ วันท่ี 10 พฤษภาคม 2562 

36 

 

ตัวชี้วัดท่ี 4.14 จํานวนสวนงานท่ีมีคา ROA มากกวารอยละ 5 

หนวยนับ: รอยละ 

ปท่ีเก็บขอมลู: ปงบประมาณ 

คําอธิบาย วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บขอมูล 
ลักษณะการเก็บ

ขอมูลระหวางป 

Return on Asset (ROA) หมายถึง อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยใช

ในการประเมินวาความสามารถของสวนงานในการทําใหสินทรัพยท่ีถือครอง

อยูท้ังหมด สรางรายได (income) ใหเพียงพอสําหรับการบริหารจัดการ

องคกรโดย ROA ท่ีดีควรมีคามากกวารอยละ 5 

ใหสวนงานเรียกขอมลู 2 ครั้ง 

• ครั้งท่ี 1 ณ วันท่ี 31 มีนาคม 

• ครั้งท่ี 2 ณ วันท่ี 30 กันยายน 

 โดยใช T-Code : ZGLRP003 

วิธีคํานวณ 

ROA =           กําไรสุทธิ 

รวมทรัพยสินสุทธิ 

ปงบประมาณ 

(ปละ 2 ครั้ง) 

 

ผูรายงานตัวชี้วัด ผูรวบรวมขอมูล ผูตรวจสอบตัวชี้วัด 

สวนงาน กองแผนงาน กองคลัง 

 

ตัวชี้วัดท่ี 4.15 รอยละของหองปฏิบัติการท่ีมีการใชสารเคมีท่ีไดรับมาตรฐานความปลอดภัย ESPReL 

หนวยนับ: รอยละ 

ปท่ีเก็บขอมลู: ปงบประมาณ 

คําอธิบาย วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บขอมูล 
ลักษณะการเก็บ

ขอมูลระหวางป 

มาตรฐานความปลอดภัย ESPReL คือ โครงการท่ีเกิดจากการดาํเนินงานตาม

พันธกิจของสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) เพ่ือการยกระดับมาตรฐาน

ความปลอดภัยหองปฏิบัติการในประเทศไทยและพัฒนาใหเกิดวัฒนธรรม ความ

ปลอดภัยในหองปฏิบัติการอยางยั่งยืน ผลผลิตท่ีไดนํามาซึ่งยุทธศาสตรในการ

ขับเคลื่อนความปลอดภัย ประกอบดวย 7 องคประกอบของความปลอดภัยท่ี

สัมพันธกันและเช่ือมโยงกับความเสี่ยงของแตละองคประกอบ ดังน้ี 

1. การบริหารระบบการจัดการความปลอดภัย เนนกระบวนการจัดการท่ีมี

ประสิทธิภาพเพ่ือให เกิดความปลอดภัย โดยทําหนาท่ีบูรณาการอีก 6 

องคประกอบอยางสอดคลอง ตั้งแตระดับนโยบายท่ีเห็นความสําคัญของงานดาน

ความปลอดภัยของหองปฏิบัติการ ครอบคลุมถึง นโยบาย แผนงาน โครงสราง 

การบริหาร และผูรับผิดชอบในระดับตาง ๆ  

2. ระบบการจัดการสารเคมี ทําหนาท่ีติดตามความเคลื่อนไหวของสารท้ัง

ระบบ ขอมูลการจัดเก็บ การเคลื่อนยาย และการจัดการสารท่ีไมใชแลว สามารถ

นําไปใชประโยชนในการบริหารจัดการ ท้ังประโยชนในการจัดการความเสี่ยงและ

จัดสรรงบประมาณ 

3. ระบบการจัดการของเสีย เปนการประเมินสถานภาพการจัดการของเสีย

ภายในหองปฏิบัติการ ท้ังระบบขอมูล การจําแนกและการจัดเก็บ เพ่ือรอการ

อยูระหวางการทําระบบ  

Peer Evaluation 

สวนงานรายงานขอมูลท่ีศูนยบริหาร

ความปลอดภั ย  อา ชี วอนามั ย  และ

สภาพแวดลอม 

วิธีการคํานวณ  

โปรแกรมออนไลน ESPReL Checklist 

จะคํานวณผลคะแนนการประเมินตาม

มาตรฐาน ESPReL  

วิธีการเก็บขอมูล  

ดํ า เ นินการโดยศูนยบริหารความ

ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอม

ในการทํางาน มหาวิทยาลัยมหิดล และ

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ โดย

นําขอมูลจากระบบมาสรุปผล 

ปงบประมาณ 

X100 
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คําอธิบาย วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บขอมูล 
ลักษณะการเก็บ

ขอมูลระหวางป 

กําจัด/บําบัด สามารถนําไปใชประโยชนตอการบริหารจัดการการประเมินความ

เสี่ยงจากอันตรายของของเสีย ตลอดจนการจัดเตรียมงบประมาณในการกําจัด 

4. ลักษณะทางกายภาพของหองปฏิบัติการ อุปกรณ และเครื่องมือ เปนการ

ประเมินถึงความสมบูรณเหมาะสมของโครงสรางพ้ืนฐานทางกายภาพ อุปกรณและ

เครื่องมือภายใน หองปฏิบัติการ ท่ีจะเอ้ือตอความปลอดภัยของ ท้ังในภาวะปกติ

และฉุกเฉิน       

   5. ระบบการปองกันและแกไขภัยอันตราย ครอบคลุมถึง การบริหารความ

เสี่ยง การพรอมรับและตอบโตกรณีฉุกเฉิน และขอปฏิบัติความปลอดภัยในการใช

หองปฏิบัติการ 

6. การใหความรูเก่ียวกับความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ คือ การพัฒนา

บุคลากรทุกระดับท่ีเก่ียวของ โดยใหความรูพ้ืนฐานท่ีเหมาะสม จําเปน และ

ตอเน่ืองตอกลุมเปาหมายท่ีมีบทบาทตางกัน การใหความรูดวยการฝกอบรมจะ

ชวยใหทุกคนเขาใจ และสามารถปฏิบัติงานในหองปฏิบัติการ หรือทํางาน

เก่ียวของกับสารเคมีไดอยางปลอดภัย และลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติภัยได 

7. การจัดการขอมูลและเอกสาร คือ การเก็บบันทึกและรวบรวมขอมูล และ

จัดทําเอกสาร ระบบเอกสารจะเปนหลักฐาน บันทึกท่ีจะสงตอกันไดหากมีการ

เปลี่ยนผูรับผิดชอบ และเปนการตอยอดของความรูในทางปฏิบัติ ใหการพัฒนา

ความปลอดภยั เปนไปไดอยางตอเน่ือง  

 

ผูรายงานตัวชี้วัด ผูรวบรวมขอมูล 

ศูนยบริหารความปลอดภยั อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน (COSHEM) กองแผนงาน 

 

ตัวชี้วัดท่ี 4.16 จํานวนโครงการสงเสริมความเปนนานาชาติกับคูพันธมิตรทางยุทธศาสตร 

หนวยนับ: โครงการ 

ปท่ีเก็บขอมลู: ปงบประมาณ 

คําอธิบาย วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บขอมูล 
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 

สถาบันอุดมศึกษาในตางประเทศท่ีมีความรวมมือในดานตางๆ ครอบคลุม 8ดาน 

แตไมจําเปนตองครบท้ัง 8 ดาน โดยท่ีท้ัง 8 ดานท่ีกําหนดน้ีสงผลตอพันธกิจของ

มหาวิทยาลัยดานการศึกษา การวิจัย ตลอดจน การบริการวิชาการ ดังน้ี 

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 

 

นับจํานวนโครงการท่ีดําเนินการ

รวมกับ  Strategic Partners ภายใน

ปงบประมาณโดยมีระยะเวลา 12 

เดือนนับจากวันท่ีลงนาม 

 

ปงบประมาณ 
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คําอธิบาย วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บขอมูล 
ลักษณะการเก็บ

ขอมูลระหวางป 

7. Co-paid PhD scholarships 

8. MU One Stop International Office and Support 

การดําเนินงานสงเสริมความเปนนานาชาติ หมายถึง โครงการท่ีสงเสรมิความ

เปนนานาชาติในดานตางๆ ดังน้ี 

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 ผูรวบรวมขอมูล ผูตรวจสอบขอมูล 

สวนงาน กองแผนงาน กองวิเทศสัมพันธ 

 

ตัวชี้วัดท่ี 4.17 จํานวนสวนงานท่ีไดรับคะแนนในการประเมิน EdPEx มากกวา 300 คะแนน 

หนวยนับ: สวนงาน 

ปท่ีเก็บขอมลู: ปงบประมาณ 

คําอธิบาย วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บขอมูล 
ลักษณะการเก็บ

ขอมูลระหวางป 

นับจํานวนสวนงานท่ีมีผลการตรวจประเมินสวนงานตามเกณฑคุณภาพการศึกษา

เพ่ือการดําเนินการท่ีเปนเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence – 

EdPEx) ในสวนของกระบวนการและผลลัพธรวมมากกวา 300 คะแนน 

คะแนนผลการประเมินโดยกอง

พัฒนาคุณภาพ 

ปงบประมาณ 

(ปละ 1 ครั้ง) 

 

ผูรายงานตัวชี้วัด ผูรวบรวมขอมูล 

กองพัฒนาคุณภาพ กองแผนงาน 
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ตัวชี้วัดท่ี 4.18 จํานวนโครงการพันธกิจสัมพันธมหาวิทยาลัยมหิดลกับสังคม (University Social Engagement)  

        ท่ีดําเนินการครบตามเกณฑ 4 ดาน  

หนวยนับ: โครงการ 

ปท่ีเก็บขอมลู: ปงบประมาณ 

คําอธิบาย วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บขอมูล 
ลักษณะการเก็บ

ขอมูลระหวางป 

โครงการพันธกิจสัมพันธมหาวิทยาลัยมหิดลกับสังคม (University 

Social Engagement) หมายถึง โครงการที่เปนการทํางานเชิงวิชาการ

รวมกันระหวางสวนงานกับสังคมในพันธกิจหลักทุกดานของมหาวิทยาลัย 

 โดยมีการดําเนินงานครบตามเกณฑท้ัง 4 ดาน คือ 

1) รวมคิดรวมทําแบบหุนสวน (Partnership) 

2) เกิดประโยชนรวมกันแกผูเก่ียวของทุกฝาย (Mutual Benefit) 

3) มีการสรางความรูทางวิชาการ (Scholarship) 

4) เกิดผลกระทบตอสังคมท่ีประเมินได (Social Impact) 

ทั้งนี้ สังคม หมายรวมถึง กลุมบุคคลที่อาจเชื่อมโยงกับชุมชนทั้งในมิติ

ของพ้ืนท่ี ความสนใจรวมกัน อัตลักษณ สถานท่ีทํางาน ชุมชนท่ีอยูใกลเคียง 

ทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ หรืออยูในภาคสวนเดียวกัน ชุมชนนัก

ปฏิบัติ ชุมชนที่มีความสนใจรวมกัน โดยไมมีขอจํากัดทางพื้นท่ี ภูมิภาคและ

ประเทศ รวมถึงภาคธุรกิจอุตสาหกรรม สมาคมวิชาชีพ โรงเรียน รัฐบาล 

ศิษยเกา และชุมชนพ้ืนเมือง เปนตน 

**ใหสวนงานระบุรายละเอียดของโครงการในระบบฐานขอมูลงานพันธกิจ

สัมพันธมหาวิทยาลัยมหิดลกับสังคม (MU Engagement) ตามลิงคดังน้ี 

http://engagement.mahidol/Engagement เขาระบบโดยใช account ของ

มหาวิทยาลัยมหิดล   

User name: mahidol\ช่ือ.นามสกุล 3 ตัว 

ตัวอยาง  

Account : mahidol\chonlathit.los 

Password:  ใชเหมือนกับท่ีเขาอีเมล มหาวิทยาลัย 

การเก็บขอมูล 

1 .  นั บจํ านวนโครงการ ท่ี มี การ

ดําเนินการครบตามเกณฑท้ัง 4 ดาน 

2 .  สามารถนับโครงการ ท่ีมีการ

ดําเนินงานตอเน่ืองได แตจะตองมี

ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม ข้ึ น ภ า ย ใ น

ปงบประมาณน้ันๆ 

 

 

 

 

ปงบประมาณ 

(ปละ 2 ครั้ง) 

 

ผูรายงานตัวชี้วัด ผูรวบรวมขอมูล 

พันธกิจสัมพันธมหาวิทยาลัยมหิดลกับสังคม (กองแผนงาน) กองแผนงาน 
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