
   

1 

 

 
 
 
 
 
 
 

คําอธิบายตัวชี้วัด  
การจัดทําข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

PA 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

งานยุทธศาสตร์และวิจัยสถาบัน  กองแผนงาน 
มิถุนายน 2562 

 



    ข้อมูล ณ วันท่ี 14 มิถุนายน 2562 

1 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 Global Research and Innovation 
 
ตัวชี้วัดท่ี 1.1 ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการท่ีเป็น PI (Principal Investigator) ของโครงการท่ีได้รับเงินทุนวิจัย 
หน่วยนับ: ร้อยละ 
ปีท่ีเก็บข้อมูล: ปีงบประมาณ 2563 

คําอธิบาย วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บข้อมูล 
ลักษณะการเก็บ
ข้อมูลระหว่างปี 

บุคลากรสายวิชาการที่เป็น PI (Principal Investigator) 
หมายถึง อาจารย์/นักวิจัย ที่เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย ที่ได้รับทุน
สนับสนุนการวิจัย (ทั้งที่เป็นแผนงานหรือโครงการย่อย และมีชื่อใน
สัญญารับทุนว่าเป็นหัวหน้าโครงการหรือผู้วิจัยหลัก) ทุกแหล่งทุน 
(ไม่นับซ้ํา) ไม่นับการเป็นหัวหน้าโครงการรับทําวิจัย/การบริการ
วิชาการ 

จํานวนบุคลากรสายวิชาการที่เป็น PI 
จํานวนบุคลากรสายวิชาการทั้งหมด 

 

1 ปี 
(ปีงบประมาณ) 

 
ผู้รายงานตัวชี้วัด ผู้รวบรวมข้อมูล ผู้ตรวจสอบตัวชี้วัด

ส่วนงาน กองแผนงาน กองบริหารงานวิจัย
 
 
ตัวชี้วัดท่ี 1.2 ผลงานวิจัยถูกอ้างอิงโดย International Organization 
หน่วยนับ: เรื่อง 
ปีท่ีเก็บข้อมูล: ปีปฏิทิน (ปี พ.ศ. 2563 สืบค้นสิ้นสุด ณ เดือนท่ีต้องรายงานข้อมูล) 

คําอธิบาย วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บข้อมูล 
ลักษณะการเก็บ
ข้อมูลระหว่างปี 

ผลงานวิจัย หมายถึง ผลงานทางวิชาการที่มีการศึกษาค้นคว้า
อย่างมีระบบและวัตถุประสงค์ท่ีชัดเจน เพ่ือให้ได้มาซ่ึงข้อมูล เอ้ือต่อการ
นําไปประยุกต์ใช้  

ผลงานวิจัยถูกอ้างอิงโดย International Organization 
หมายถึง จํานวนผลงานวิจัยของบุคลากรสายวิชาการในส่วนงานถูก
นํ า ไ ป ใ ช้ อ้ า ง อิ ง โ ด ยอ งค์ ก ร ร ะหว่ า ง ป ร ะ เ ทศ  ( International 
Organization) จะเป็นผลงานท่ีตีพิมพ์ เป็นรายงานการวิจัย หรือหนังสือ
อันเกิดจากการศึกษาวิจัย 

อ งค์ ก ร ร ะหว่ า ง ป ร ะ เ ทศ  ( International Organization) 
หมายถึง องค์กรท่ีมีสมาชิก ขอบเขต หรือการปรากฏตัวในระดับ
นานาชาติ มี 2 ประเภท ดังนี้ 

1. องค์กรนอกรัฐบาลระหว่างประเทศ คือ องค์กรนอกรัฐบาลท่ี 
ดําเนินงานในระดับนานาชาติ เช่น องค์กรไม่แสวงกําไร และ
หน่วยงานในระดับนานาชาติ 
 

นับจํานวนผลงานวิจัย (เรื่อง) ท่ีได้รับการ
อ้างอิงโดยองค์กรระดับนานาชาติ (ไม่นับซํ้า) 

อาจเป็นผลงาน/โครงการวิจัยท่ีดําเนินการ
มาก่อนหน้า  แต่ถูกนํามาใช้ อ้าง อิงในปี ท่ี
รายงาน (จะเป็นผลงานท่ีได้รับการตีพิมพ์
หรือไม่ก็ได้ แต่ผลของงานวิจัยนั้นถูกอ้างอิง
โดยหน่วยงาน/องค์กร ระดับชาติ/นานาชาติ) 

ดูจากจํานวนของเอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
หรือหลักฐานเชิงประจักษ์อ่ืน ๆ 
 

1 ปี
(ปีปฏิทิน) 

X 100 
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คําอธิบาย วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บข้อมูล 
ลักษณะการเก็บ
ข้อมูลระหว่างปี 

2. องค์กรระหว่างรัฐบาล หรือองค์กรรัฐบาลระหว่างประเทศ เป็น
องค์กรท่ีใกล้เคียงกับนิยามของ "องค์กรระหว่างประเทศ" ใน
กฎหมายระหว่างประเทศมากที่สุด องค์กรเหล่านี้มักมีสมาชิกเป็น
รัฐเอกราช ซ่ึงเรียกว่า รัฐสมาชิก ตัวอย่างขององค์กรประเภทนี้ 
เช่น สหประชาชาติ (United Nations), องค์กรความม่ันคงและ
ความ ร่ วม มือ ใน ยุ โ รป (Organization for Security and Co-
operation in Europe) 

 
ผู้รายงานตัวชี้วัด ผู้รวบรวมข้อมูล ผู้ตรวจสอบตัวชี้วัด

ส่วนงาน กองแผนงาน กองบริหารงานวิจัย
 
 
ตัวชี้วัดท่ี 1.3 ผลงานวิจัยท่ีนําไปใช ้

 เป็นนโยบายระดับชาติ 
 เป็นนโยบายระดับนานาชาติ 
 ประโยชน์ในสังคม 
 ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 

หน่วยนับ: เรื่อง 
ปีท่ีเก็บข้อมูล: ปีปฏิทิน (ปี พ.ศ. 2563 สืบค้นสิ้นสุด ณ เดือนท่ีต้องรายงานข้อมูล) 

คําอธิบาย วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บข้อมูล 
ลักษณะการเก็บ
ข้อมูลระหว่างปี

ผลงานวิจัย หมายถึง ผลงานทางวิชาการที่มีการศึกษาค้นคว้าอย่าง
มีระบบและวัตถุประสงค์ท่ีชัดเจน เพ่ือให้ได้มาซ่ึงข้อมูล เอ้ือต่อการนําไป
ประยุกต์ใช้  

การนําไปใช้เป็นนโยบายระดับชาติหรือนานาชาติ หมายถึง 
ผลงานวิจัยท่ีองค์กรระดับชาติหรือนานาชาติ นําผลของการวิจัยนั้นไปใช้
กําหนดนโยบาย กฎหมาย หรือระเบียบปฏิบัติ ท่ีมีผลบังคับใช้กับประชาชน
ในประเทศ หรือนานาประเทศ  

การนําไปใช้ประโยชน์ในสังคม หมายถึง ผลงานวิจัยท่ีเกิดจากความ
ต้องการของสังคม เป็นผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางท่ีดีข้ึน ทางด้านใด
ด้านหนึ่งหรือหลายด้านเกี่ยวกับ ชุมชน วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม 
อาชีพ  เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง คุณภาพชีวิต หรือสุขภาพ หรือเป็น
ผลงานท่ี นําไปสู่การจดทะเบียนสิทธิบัตรหรือทรัพย์สินทางปัญญารูปแบบ
อ่ืนท่ีสามารถแสดงได้ เป็นท่ีประจักษ์ว่าสามารถใช้แก้ปัญหาหรือพัฒนา
สังคม และก่อให้เกิดประโยชน์อย่างชัดเจน หรือสร้างการเปลี่ยนแปลงจาก
การตระหนักและการรับรู้ปัญหาและแนวทางแก้ไขของชุมชน 

1. การนับจํานวนผลงานวิจัย (เรื่อง) ท่ี
ได้รับการนําไปใช้เป็นนโยบายระดับชาติ 
/ นานาชาติ (ไม่นับซํ้า) 

 อาจเป็นผลงาน/โครงการวิจัยท่ีดําเนินการ
มาก่อนหน้า แต่ถูกนํามาใช้อ้างอิงในปีท่ี
รายงาน (จะเป็นผลงานท่ีได้รับการตีพิมพ์
หรือไม่ก็ได้ แต่ผลของงานวิจัยนั้นถูก
นําไปใช้โดยหน่วยงาน/องค์กร ระดับชาติ/
นานาชาติ) 

 ดูจากจํานวนของเอกสาร/หลักฐาน
อ้างอิง หรือหลักฐานเชิงประจักษ์อ่ืน ๆ 
 

2. การนับจํานวนผลงานวิจัยท่ีถูกนําไปใช้
ประโยชน์ในสังคม / เชิงพาณิชย์ (ไม่นับ
ซํ้า)  

1 ปี
(ปีปฏิทิน) 
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คําอธิบาย วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บข้อมูล 
ลักษณะการเก็บ
ข้อมูลระหว่างปี

การนําไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ หมายถึง ผลงานวิจัยท่ีสามารถ
นําไปสร้างมูลค่าทําให้ส่วนงาน/มหาวิทยาลัยมีรายได้จากผลงานวิจัย หรือ
ทรัพย์สินทางปัญญาอันเกิดจากผลงานวิจัย มีหลักฐาน/เอกสารแสดง
ประกอบ หรือมีหลักฐานเชิงประจักษ์ว่าภาคเอกชนสามารถนําไปใช้
ประโยชน์ 

 จะเป็นผลงานท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือไม่
ก็ได้ แต่ผลของงานวิจัยนั้นๆ มีชุมชน, 
สังคม นําไปใช้ประโยชน์ 

 มีหลักฐานการนําไปใช้ฯ หลักฐานเชิง
ประจักษ์อ่ืน ๆ 

 
ผู้รายงานตัวชี้วัด ผู้รวบรวมข้อมูล ผู้ตรวจสอบตัวชี้วัด

ส่วนงาน กองแผนงาน กองบริหารงานวิจัย
 
 
ตัวชี้วัดท่ี 1.4 Citation per publication (5 years) 
หน่วยนับ: ฉบับ (ครั้ง/เรื่อง) 
ปีท่ีเก็บข้อมูล: ปีปฏิทิน (ปี พ.ศ. 2557-2561 สืบค้นสิ้นสุด ณ เดือนท่ีต้องรายงานข้อมูล) 

คําอธิบาย วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บข้อมูล 
ลักษณะการ
เก็บข้อมูล
ระหว่างปี 

การอ้างอิงผลงานวิจัย หมายถึง จํานวนคร้ังในการอ้างอิง
ผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ  โดยสืบค้นจาก
ฐานข้อมูล  Web of Knowledge และ/หรือ ฐานข้อมูล Scopus 
โดยไม่นับซํ้าหากปรากฏอยู่ท้ังสองฐานข้อมูล 
 
 

 สืบค้นข้อมูลผลงานตีพิมพ์ย้อนหลัง 5 ปี (พ.ศ.
2557-พ.ศ.2561) โดยให้นับจํานวนคร้ังในการถูก
อ้างอิงจนถึงปีปัจจุบัน  (พ .ศ .2563) หารด้วย
จํานวนผลงานตีพิมพ์ท่ีสืบค้นได้ท้ังหมด สืบค้นถึง 
ณ วันท่ีรายงาน 
 

ข้อมูลปีปฏิทิน สืบค้นข้อมูลผลงานตีพิมพ์
ย้อนหลัง 5 ปี 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2557-2561 
 

การรายงานผล 

 Total Citation per publication (ไม่นับซํ้า)  

 Citation per publication (Web of 
Knowledge) 

 Citation per publication (Scopus) 
 

1 ปี
(ปีปฏิทิน) 

 
ผู้รายงานตัวชี้วัด ผู้รวบรวมข้อมูล ผู้ตรวจสอบตัวชี้วัด

ส่วนงาน กองแผนงาน กองบริหารงานวิจัย
 
 

ไม่นับซํ้า 
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ตัวชี้วัดท่ี 1.5 International Publication (per year) (จํานวนบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ) 
หน่วยนับ: เรื่อง 
ปีท่ีเก็บข้อมูล: ปีปฏิทิน (ปี พ.ศ. 2563 สืบค้นสิ้นสุด ณ เดือนท่ีต้องรายงานข้อมูล) 

คําอธิบาย วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บข้อมูล 
ลักษณะการ
เก็บข้อมูล
ระหว่างปี 

จํานวนบทความตีพิมพ์ หมายถึง จํานวนบทความวิจัยของ
บุคลากรสายวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติใน
รอบปีปฏิทิน ท่ีสืบค้นได้จากฐานข้อมูลระดับนานาชาติ และนับ
ผลงานใน Open Access Journal ท่ีอยู่ในฐานข้อมูลท่ีกําหนดได้   

วารสารระดับนานาชาติ หมายถึง วารสารวิชาการท่ีตีพิมพ์
ในวารสาร (Journal) ท่ีปรากฏในฐานข้อมูลท่ีกําหนด ได้แก่ 
ฐานข้อมูล Web of Knowledge และ Scopus  

 

1. จํานวนบทความตีพิมพ์ 
 นับผลงานท่ีเป็น Article และ Review ส่วน Letter 

นับเฉพาะท่ีเป็นการรายงานผลงานวิจัยในวารสารที่
กําหนดชนิดของบทความวิจัยเป็น Letter (ไม่นับ Letter 
ท่ีเป็นการโต้ตอบหรือให้ความเห็นทางวิชาการส้ันๆ) 
ส่วน Proceedings ต้องอยู่ในฐานข้อมูลท่ีกําหนด
เท่านั้น และนับเฉพาะสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
หรือสาขา ICT หรือสาขาวิทยาศาสตร์บางสาขาท่ีทํา
ร่ วมกั บสาขาวิ ศวกรรมศาสต ร์  ตั วอ ย่ า ง เช่ น 
Materials Science  

 สามารถนับผลงานใน Open Access Journal ท่ีอยู่
ในฐานข้อมูลท่ีกําหนดได้ 

 ผลงานนั้นต้องระบุชื่อส่วนงาน และชื่อ
มหาวิทยาลัยมหิดล 

 นับตามชื่อเร่ืองท่ีตีพิมพ์ โดยไม่นับซํ้าในหน่วยงาน 
เช่น ตีพิมพ์ร่วมกัน 2 ภาควิชา ให้ส่วนงานนับเป็น 1 
เร่ือง (กรณีผลงานจากภาควิชา ให้นับแยกคนละ
ภาควิชา) 

 กรณีท่ีเป็นวิทยานิพนธ์/ผลงานวิจัยของนักศึกษาท่ีมีชื่อ
อาจารย์ท่ีปรึกษาในการตีพิมพ์บทความ สามารถนับได้ 

 ไ ม่ นั บผล ง าน ท่ี เป็ น  in press ใ ห้นั บ ผล ง าน ท่ี  
published แล้วในปีปฏิทินเท่านั้น เว้นแต่วารสาร 
Open Access ให้นับเม่ือมี doi แล้ว 

2. การรายงานผล 
 จํานวนผลงานตีพิมพ์ท้ังหมด (ไม่นับซํ้า) 
 จํานวนผลงานตีพิมพ์ ท่ีอยู่ในฐานข้อมูล Web of 

Knowledge   
 จํานวนผลงานตีพิมพ์ ท่ีอยู่ในฐานข้อมูล Scopus  

1 ปี
(ปีปฏิทิน) 

 
ผู้รายงานตัวชี้วัด ผู้รวบรวมข้อมูล ผู้ตรวจสอบตัวชี้วัด

ส่วนงาน กองแผนงาน กองบริหารงานวิจัย
 
 

ไม่นับซํ้า 
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ตัวชี้วัดท่ี 1.6 International Publication per academic staff (5 years trend) 
       (จํานวนบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติต่อบุคลากรสายวิชาการ) 
หน่วยนับ: เรื่อง/คน 
ปีท่ีเก็บข้อมูล: ปีปฏิทิน (ปี พ.ศ. 2563 สืบค้นสิ้นสุด ณ เดือนท่ีต้องรายงานข้อมูล) 

คําอธิบาย วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บข้อมูล 
ลักษณะการ
เก็บข้อมูล
ระหว่างปี 

     จํานวนบทความตีพิมพ์ หมายถึง จํานวนบทความวิจัยของ
บุคลากรสายวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติใน
รอบปีปฏิทิน ท่ีสืบค้นได้จากฐานข้อมูลระดับนานาชาติ และนับ
ผลงานใน Open Access Journal ท่ีอยู่ในฐานข้อมูลท่ีกําหนดได้   
     วารสารระดับนานาชาติ หมายถึง วารสารวิชาการ (Journal) 
ท่ีปรากฏในฐานข้อมูลท่ีกําหนดคือ Web of Knowledge และ
Scopus  

 

การนับชั่วโมงของอาจารย์ตามภาระงานจริง* (FTE) ดังนี้ 

1. จํานวนชั่วโมงท่ีปฏิบัติงานไม่เกิน 7 ชั่วโมง/วัน โดยนับชั่วโมงท่ี
ปฏิบัติงานในเวลาราชการเท่านั้น และจํานวนรวมชั่วโมงท้ังหมด 
ต้องไม่เกิน 1,610 ชั่วโมง/ปีการศึกษา 

2. ไม่นับชั่วโมงของการสอนหลักสูตรท่ีไม่ได้รับปริญญาบัตร (Non-
degree Program) 

3. ไม่นับชั่วโมงการสอนสําหรับ Residency Training/Fellowship 
Training (แต่สามารถนับชั่วโมงการสอนนักศึกษาแพทย์ชั้นปีท่ี 1 
– ชั้นปีท่ี 5 และ extern/ปีท่ี 6 ได้ ) 

4. ไม่นับชั่วโมงการบริการวิชาการ/การรับวิจัยท่ีได้รับค่าตอบแทน
ส่วนบุคคล 

5. ไม่นับชั่วโมงการบริการสุขภาพ อาทิ การลงตรวจ OPD เป็นต้น  

 
* เป็นการนับชั่วโมงภาระงานของอาจารย์เพ่ือใช้คํานวณค่า FTE 
สําหรับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยเท่านั้น 

 

1. จํานวนบทความตีพิมพ์ 
   (คําอธิบายเหมือนตัวชี้วัดท่ี 1.5) 
2. จํานวนบุคลากรสายวิชาการ หมายถึง อาจารย์
ประจาํและนักวิจัยประจําของส่วนงาน ท่ีเป็นข้าราชการ  
พนักงาน หรือบุคลากรท่ีมีสัญญาจ้าง (รวมลาศึกษาต่อ
ด้วย) โดยรายงาน 2 แบบคือ 
   1) คํานวณตามรายหัว (Headcount: HC) และ 
   2) แบบเทียบเท่าเต็มเวลา (Full Time Equivalent: 

FTE) 
วิธีการคํานวณ 
แบบท่ี 1 คํานวณจากจํานวนบุคลากรสายวิชาการท้ังหมด    

จํานวนผลงานตีพิมพ์ท้ังหมด 
จํานวนบุคลากรสายวิชาการท้ังหมด (ตาม HC) 

 

แบบท่ี 2 คํานวณจากจํานวนบุคลากรสายวิชาการตาม 
FTE 

จํานวนผลงานตีพิมพ์ท้ังหมด 
จํานวนบุคลากรสายวิชาการตาม FTE 

3. การรายงานผล 
 จํานวนผลงานตีพิมพ์ท้ังหมด ไม่นับซํ้า 
 จํานวนผลงานตีพิมพ์ ท่ีอยู่ในฐานข้อมูล Web of 

Knowledge   
 จํานวนผลงานตีพิมพ์ ท่ีอยู่ในฐานข้อมูล Scopus 
 จํานวนบุคลากรสายวิชาการท้ังหมด (Headcount) 
 จํานวนบุคลากรสายวิชาการตาม FTE 

 

***ท้ังนี้ขอให้ส่วนงานเก็บข้อมูลจํานวนผลงาน
ตีพิมพ์ 5 ปี ย้อนหลังเพ่ือประเมินสถานการณ์ภายใน
อนาคต*** 

1 ปี
(ปีปฏิทิน) 

 
ผู้รายงานตัวชี้วัด ผู้รวบรวมข้อมูล ผู้ตรวจสอบตัวชี้วัด

ส่วนงาน กองแผนงาน กองบริหารงานวิจัย
 

ไม่นับซํ้า 

________________________  

________________________ 
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ตัวชี้วัดท่ี 1.7 จํานวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ (Publication) ท่ีตีพิมพ์ร่วมกับนักวิจัยต่างชาติ 
หน่วยนับ: เรื่อง 
ปีท่ีเก็บข้อมูล: ปีปฏิทิน (ปี พ.ศ. 2563 สืบค้นสิ้นสุด ณ เดือนท่ีต้องรายงานข้อมูล) 

คําอธิบาย วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บข้อมูล 
ลักษณะการเก็บ
ข้อมูลระหว่างปี 

     ผลงานวิจัยตีพิมพ์ร่วมกับนักวิจัยต่างชาติ หมายถึง ผลงานวิจัยของ
บุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยท่ีตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Web of 
Knowledge  หรือ Scopus (ไม่นับซํ้า) โดยผลงานนั้นมีชื่อนักวิจัยและ
สถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัยจากต่างชาติเป็นผู้ร่วมตีพิมพ์หรือมีชื่ออยู่ใน
ผลงานนั้น  

    นั บ จํ า น ว น ผ ล ง า น ตี พิ ม พ์ ข อ ง
มหา วิทยา ลัยในฐานข้อ มูล  Web of 
Knowledge  ห รื อ  Scopus ท่ี มี ชื่ อ
นั ก วิจั ยและสถาบันการศึกษาหรือ
สถาบันวิจัยจากต่างชาติในผลงานนั้น 
โดยไม่นับซํ้า 

1 ปี
(ปีปฏิทิน) 

 
ผู้รายงานตัวชี้วัด ผู้รวบรวมข้อมูล ผู้ตรวจสอบตัวชี้วัด

ส่วนงาน กองแผนงาน กองบริหารงานวิจัย
 
 
ตัวชี้วัดท่ี 1.8 จํานวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ (Publication) ท่ีตีพิมพ์ในวารสารท่ีอยูใ่น Q1 
หน่วยนับ: เรื่อง 
ปีท่ีเก็บข้อมูล: ปีปฏิทิน (ปี พ.ศ. 2563 สืบค้นสิ้นสุด ณ เดือนท่ีต้องรายงานข้อมูล) 

คําอธิบาย วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บข้อมูล 
ลักษณะการ
เก็บข้อมูล
ระหว่างปี 

วารสาร Q1 หมายถึง วารสารท่ีอยู่ใน Q1 จาก  
1. Journal Citation Reports ซ่ีงเป็นการรายงานคุณภาพ

วารสารของฐานข้อมูล Web of Knowledge หรือ 
2. Scimago Journal & Country Rank เป็นการรายงาน

คุณภาพวารสารตามฐานข้อมูล Scopus   
 
     นับจํานวนผลงาน ท่ีตีพิมพ์ในวารสารท่ีอยู่ใน Q1 ของ 
Journal Citation Reports  หรือ  Scimago Journal & 
Country Rank โดยไม่นับซํ้า 

1. วิธีการเก็บข้อมูล
 นับจํานวนผลงานตีพิมพ์ของบุคลากรสายวิชาการ ในวารสาร 

Q1 ใ น Journal Citation Reports (Web of Knowledge 
/Web of Science หรือ Scimago journal & Country Rank 
(Scopus) โดยไม่นับซํ้า 
2. การรายงานผล 
 จํานวนผลงานตีพิมพ์ในวารสาร Q1 ใน Journal Citation 

Reports 
 จํานวนผลงานตีพิมพ์ในวารสาร Q1 ใน Scimago journal 

& Country Rank 

1 ปี
(ปีปฏิทิน) 

 

 
ผู้รายงานตัวชี้วัด ผู้รวบรวมข้อมูล ผู้ตรวจสอบตัวชี้วัด

ส่วนงาน กองแผนงาน กองบริหารงานวิจัย
 
 
 
 

ไม่นับซํ้า 
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ตัวชี้วัดท่ี 1.9 จํานวนเงินทุนสนับสนุนการวิจัยในปีงบประมาณต่อบุคลากรสายวิชาการ 
หน่วยนับ: บาท/คน 
ปีท่ีเก็บข้อมูล: ปีงบประมาณ 2563 

คําอธิบาย วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บข้อมูล 
ลักษณะการเก็บ
ข้อมูลระหว่างปี 

เงินทุนวิจัย หมายถึง เงินท่ีได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนให้
ทําวิจัยหรือรับทําวิจัย (Contracted Research) (ไม่นับการบริการ
วิชาการอ่ืน เช่น การเป็นท่ีปรึกษา ออกแบบ วางระบบ ฝึกอบรม สัมมนา 
หรือการวิ เคราะห์  ทางห้องปฏิบั ติการ เป็นต้น) เก็บข้อมูลตาม
ปีงบประมาณ จากแหล่งทุนต่าง ๆ ดังนี้ 

1. เงินงบประมาณแผ่นดิน 
2. เงินรายได้มหาวิทยาลัย 
3. เงินรายได้ส่วนงาน 
4. เงินทุนภายนอกภาครัฐ 
5. เงินทุนภาคเอกชน 
6. แหล่งทุนต่างประเทศ 

 จํานวนเงินทุนวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน หมายถึง จํานวน
เงินทุนจากเงินงบประมาณแผ่นดินท่ีได้รับจัดสรรและแจ้งจากกอง
บริหารงานวิจัย ในรอบปีงบประมาณ 

 จํานวนเงินรายได้มหาวิทยาลัยที่ให้เป็นทุนวิจัย หมายถึง จํานวน
เงินทุนวิจัยท่ีได้รับจัดสรรจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ผ่านกอง
บริหารงานวิจัย   

 จํานวนเงินรายได้ส่วนงานท่ีให้เป็นทุนวิจัย หมายถึง จํานวนเงิน
รายได้ของส่วนงานท่ีจัดสรรให้เป็นทุนวิจัย ในรอบปีงบประมาณ 

  จํานวนเงินทุนวิจัยท่ีได้รับจากหน่วยงานภาครัฐ หมายถึง จํานวน
เงินทุนวิจัยท้ังหมดท่ีส่วนงานได้รับจากหน่วยงานภาครัฐ ท้ังใน
ประเทศและต่างประเทศ ในรอบปีงบประมาณ 

 จํานวนเงินทุนวิจัยท่ีได้รับจากภาคเอกชน หมายถึง จํานวนเงินทุน
วิจัยท้ังหมดท่ีส่วนงานได้รับจากภาคเอกชน ภาคอุตสาหกรรม บริษัท 
ห้าง ร้าน SME มูลนิธิ ท้ังในประเทศและต่างประเทศ ในรอบ
ปีงบประมาณ 

ว ิธีการคํานวณ
ผลรวมของเงินทุนวิจัยจากทุกแหล่งทุน 

จํานวนบุคลากรสายวิชาการทั้งหมดของส่วนงาน 
 

การเกบ็ข้อมูลเบื้องต้น 
- นับเงินทุนวิจัยท่ีส่วนงานได้รับจัดสรรใน

ปีงบประมาณน้ันท้ังหมดจากทุกแหล่งทุน (นับ
เฉพาะท่ีได้รับในปีงบประมาณนั้น ท้ังนี้หมาย
รวมถึงโครงการใหม่ท่ีได้รับจัดสรรในปีนั้น และ
โครงการต่อเนื่องท่ียังได้รับจัดสรรเงินในปีนั้นด้วย) 

- เงินทุนจากเงินงบประมาณแผ่นดินส่วนงานไม่
ต้องรายงาน มหาวิทยาลัยจะใช้ข้อมูลจากกอง
บริหารงานวิจัย  

1 ปี 
(ปีงบประมาณ) 

 
ผู้รายงานตัวชี้วัด ผู้รวบรวมข้อมูล ผู้ตรวจสอบตัวชี้วัด

ส่วนงาน กองแผนงาน กองบริหารงานวิจัย
 
 
 
 
 



    ข้อมูล ณ วันท่ี 14 มิถุนายน 2562 

8 

 

ตัวชี้วัดท่ี 1.10 จํานวนนักวิจัยสําเร็จรูปท่ีเพ่ิมขึ้นในแต่ละปี 
หน่วยนับ: คน 
ปีท่ีเก็บข้อมูล: ปีงบประมาณ 2563 

คําอธิบาย วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บข้อมูล 
ลักษณะการเก็บ
ข้อมูลระหว่างปี 

     นักวิจัยสําเร็จรูป หมายถึง นักวิจัยท่ีผ่านการพิจารณาและ/หรือได้รับเชิญ
จากคณะกรรมการท่ีอธิการบดีแต่งต้ัง (MU-MRC Scientific Board) หรือ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยหรือผู้บริหารส่วนงาน (ผ่านคณะกรรมการประจําส่วน
งาน) เพ่ือสร้างงานวิจัยภายใต้กลุ่มวิจัยเฉพาะ MU-Multi-Research-Centers 
(MU-MRC) นักวิจัยสําเร็จรูป มี 2 รูปแบบ ดังนี้ 

 รูปแบบท่ี 1 (Tier 1) ผ่านการพิจารณาและ/หรือได้รับเชิญจาก MU-
MRC Scientific Board หรือผู้บริหารมหาวิทยาลัยหรือผู้บริหารส่วน
งาน เพ่ือสร้างงานวิจัยภายใต้ศูนย์วิจัยเฉพาะ MU-Multi-Research-
Centers (MU-MRC) (มหาวิทยาลัยเป็นผู้ดําเนินการ) 

 รูปแบบท่ี 2 (Tier 2) มาจากกลุ่มวิจัย MU-MRC ท่ีส่วนงานเป็นผู้
เสนอ และประสงค์จะ recruit ผู้ท่ีมีความสามารถเข้ามาอยู่ใน MU-
MRC นี้ นักวิจัยสําเร็จรูป ในรูปแบบท่ี 2 (Tier 2) จะทํางานภายใต้ 
MU Multidisciplinary Research Center 

 นับจํานวน นักวิจัยท้ังรูปแบบท่ี 1 
และรูปแบบท่ี 2 ท่ีผ่านการคัดเลือก
หรือได้รับเชิญฯ จากมหาวิทยาลัยใน
รอบปีงบประมาณ 
 

หมายเหตุ 
    ส่วนงานกําหนดค่าเป้าหมายและ
รายงานผลเฉพาะนักวิจัยสําเร็จรูป 
รูปแบบท่ี2 (Tier 2) 
 

1 ปี
(ปีงบประมาณ) 

 
ผู้รายงานตัวชี้วัด ผู้รวบรวมข้อมูล ผู้ตรวจสอบตัวชี้วัด

ส่วนงาน กองแผนงาน กองบริหารงานวิจัย

 
ตัวชี้วัดท่ี 1.11 ร้อยละการติดตาม output จากโครงการวิจัย ตามท่ีระบุไว้ในสัญญารับทุน (จากทุกแหล่งทุน) 
หน่วยนับ: ร้อยละ 
ปีท่ีเก็บข้อมูล: ปีงบประมาณ 2563 

คําอธิบาย วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บข้อมูล 
ลักษณะการเก็บ
ข้อมูลระหว่างปี 

    โครงการวิจัย หมายถึง โครงการวิจัยของส่วนงาน ท่ีได้รับทุน
วิจัยจากทุกแหล่งทุน (ไม่นับรวมรับทําวิจัย/รับจ้างวิจัย) 
    การติดตาม output จากโครงการวิจัย หมายถึง กลไกหรือ
วิธีการในการติดตามผลสําเร็จของโครงการวิจัย ตามที่ได้ระบุไว้
ในสัญญารับทุน 

การรายงาน
 จํานวนโครงการวิจัยท้ังหมดของส่วนงาน 
 จํานวนโครงการวิจัยท่ีมีการติดตาม output ของ

โครงการ 
ว ิธีการคํานวณ 
 

จํานวนโครงการวิจัยท่ีมีการติดตาม output 
  จํานวนโครงการวิจัยท้ังหมดของส่วนงาน 

1 ปี
(ปีงบประมาณ) 

 
ผู้รายงานตัวชี้วัด ผู้รวบรวมข้อมูล ผู้ตรวจสอบตัวชี้วัด

ส่วนงาน กองแผนงาน กองบริหารงานวิจัย

 

X 100 
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ตัวชี้วัดท่ี 1.12 จํานวนกลุ่มวิจัย MU-Multi-Research-Centers เพ่ิมขึ้นในแต่ละปี (ตัวชี้วัดนี้ไม่จัดทํา PA กับส่วนงาน) 
หน่วยนับ: กลุ่ม 
ปีท่ีเก็บข้อมูล: ปีงบประมาณ 2563 

คําอธิบาย วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บข้อมูล 
ลักษณะการเก็บ
ข้อมูลระหว่างปี 

     MU-Multi-Research-Centers หมายถึง กลุ่มวิจัยท่ีมีพันธกิจมุ่งเป้า
และมีวิสัยทัศน์ชัดเจนว่าจะตอบนโยบาย/ยุทธศาสตร์วิจัยของประเทศในด้าน
ใด ท่ีได้รับทุนตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เร่ือง ทุนส่งเสริมพัฒนา
บุคลากรวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2561 หรือเป็นกลุ่มวิจัยท่ีได้รับการอนุมัติให้
จัดต้ังผ่าน MU-MRC Scientific Board ของมหาวิทยาลัย การต้ัง MU-MRC 
มี 4 วิธี ดังนี้ 
     1. เสนอโดยผู้บริหารมหาวิทยาลัยผ่าน Scientific board หรือ เสนอโดย 
MU-MRC Scientific Board 
     2. อาจารย์/นักวิจัย เสนอข้อเสนอโครงการขอรับการสนับสนุน ตาม
ประกาศทุนส่งเสริมพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2561 และที่จะ
แก้ไขเพิ่มเติม ผ่านกองบริหารงานวิจัย 
     3. เสนอโดยส่วนงาน (ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการประจําส่วน
งาน) ซ่ึงจะเชื่อมโยงกับการได้มาของนักวิจัยสําเร็จรูปจากส่วนงานด้วย 
     4. การเชิญกลุ่มอาจารย์/นักวิจัย ให้เขียนข้อเสนอโครงการ จากผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยผ่าน Scientific board หรือ MU-MRC Scientific Board โดยมี
ข้อมูลอ้างอิงจากการสืบคน้ผลงานท่ีผ่านมาจากฐานข้อมูลสากล 

การรายงานผล
    กองบริหารงานวิจัยรายงานผล 
 จํานวนกลุ่มวิจัย MU-Multi- 

Research-Centers ท่ีเกิดข้ึนท้ังหมด
ในรอบปีงบประมาณ 

 จํานวนนักวิจัยรูปแบบท่ี 1 (Tier 1) 

1 ปี
(ปีงบประมาณ) 

 
ผู้รายงานตัวชี้วัด ผู้รวบรวมข้อมูล
กองบริหารงานวิจัย กองแผนงาน

 

หมายเหตุ: ตัวชี้วัด 1.12 ไม่จัดทํา PA กับส่วนงาน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 
Academic and Entrepreneurial Education 

 

ตัวชี้วัดท่ี 2.1 ร้อยละของอาจารย์ท่ีมีระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอาจารย์ (อย่างน้อยระดับ 2)    
(MUPSF – Professional Standard Framework)  

หน่วยนับ: ร้อยละ 
ปีท่ีเก็บข้อมูล: ปีการศึกษา 2562 (สิงหาคม 2562 – กรกฎาคม 2563) 

คําอธิบาย วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บข้อมูล 
ลักษณะการเก็บ
ข้อมูลระหว่างปี 

ระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ
อาจารย์ท่ีกําหนด มี 4 ระดับ คือ 
ระดับท่ี 1 ศาสตร์การเรียนรู้เบื้องต้น 
     เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ของตนและประยุกต์ใช้ได้ มีความรู้ความเข้าใจใน
ศาสตร์การเรียนรู้เบ้ืองต้น สามารถออกแบบกิจกรรม จัดบรรยากาศ ใช้ทรัพยากรและสื่อ
การเรียนรู้ โดยคํานึงถึงผู้เรียนรู้และปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ สามารถวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน นําผลประเมินมาใช้ปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนรู้
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เปิดใจฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ขององค์กร 
ระดับท่ี 2 จัดการเรียนเฉพาะกลุ่มได้  
     เป็นผู้มีคุณภาพการจัดการเรียนการสอนระดับที่ 1 ที่มีความรู้สึกในศาสตร์ของตน 
และติดตามความก้าวหน้าของความรู้ในศาสตร์อย่างสมํ่าเสมอ มีความรู้ความเข้าใจใน
ศาสตร์การเรียนรู้ สามารถจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้เรียน กํากับดูแลและ
ติดตามผลการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ให้คําปรึกษาชี้แนะแก่เพื่อนอาจารย์ใน
ศาสตร์ได้ และส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ภายในองค์กร 
ระดับท่ี 3 จัดการเรียนรู้ข้ามศาสตร์  
     เป็นผู้มีคุณภาพการจัดการเรียนการสอนระดับที่ 2 ที่เชี่ยวชาญในศาสตร์ของตน 
ศาสตร์การเรียนรู้ และการจัดการเรียนรู้ข้ามศาสตร์ นําผลการวิจัยในชั้นเรียนมา
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ เป็นพี่เลี้ยงและผู้ชี้แนะในระดับองค์กรด้านการจัดการเรียนรู้ 
และนโยบายด้านจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์  
ระดับท่ี 4 กําหนดนโยบายการพัฒนาองค์ความรู้ 
     เป็นผู้มีคุณภาพการจัดการเรียนการสอนระดับที่ 3 ที่เป็นผู้นําในศาสตร์ของตน 
ศาสตร์การเรียนรู้ และการจัดการเรียนรู้ข้ามศาสตร์ เป็นที่ยอมรับทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กร มีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบายและกลยุทธ์ในการพัฒนาองค์ความรู้ 
และการจัดการเรียนรู้ในระดับชาติ และนานาชาติ เป็นผู้นําเชิงนโยบายด้านจรรยาบรรณ
วิชาชีพอาจารย์ 

วิธีการคํานวณ
จํานวนอาจารย์ท่ีมีระดับคุณภาพการจัด 
การเรียนการสอนต้ังแต่ระดับ 2 ข้ึนไป 
จํานวนอาจารย์ของส่วนงานท้ังหมด 

การเก็บข้อมูล 
1. เก็บข้อมูลกับอาจารย์ทุกหลักสูตร 
2. ปีท่ีเก็บข้อมูล : เริ่มปีการศึกษา 

2562  
การคํานวณ 
1. ให้แยกระดับคุณภาพการจัดการเรียน
การสอน และแยกหลักสูตรตามระดับ
ปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา  
2. การคํานวณคิดตาม % ของแต่ละ
ระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอาจารย์ 
 
หมายเหตุ  
1. ประเมินอาจารย์ท่ีมีอายุงานต้ังแต่ 

3 ปีขึ้นไป 
2. อาจารย์ต้องเข้ารับการประเมินทุก 

3 ปี  

รายงานผลรายปี   
(ปีละ 1 ครั้ง) 

 

ผู้รายงานตัวชี้วัด ผู้รวบรวมข้อมูล
กองบริหารการศึกษา กองแผนงาน

 

 

X 100
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ตัวชี้วัดท่ี 2.2 ร้อยละของหลักสูตรท่ีได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานระดับสากล  
หน่วยนับ : ร้อยละ 
ปีท่ีเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2562 (สิงหาคม 2562 – กรกฎาคม 2563) 

คําอธิบาย วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บข้อมูล 
ลักษณะการเกบ็
ข้อมูลระหว่างป ี

หลักสูตรท่ีได้รับการรับรองโดย AUN-
QA หรือเทียบเท่า  หมายถึง หลักสูตรท่ี
ไ ด้ รั บ ก า ร รั บ ร อ ง จ า ก  AUN-QA หรื อ 
หลักสูตรท่ีไ ด้รับการรับรองจากองค์กร
วิชาชีพระดับนานาชาติ เช่น WFME, AACSB, 
ABET เป็นต้น โดยนับเฉพาะหลักสูตรท่ี
ได้รับปริญญาบัตรเท่านั้น  

-  จํ าแนกตามระดับการศึกษา  คือ 
หลักสูตรระดับปริญญาตรี / ปริญญาโท / 
ปริญญาเอก 
     - การกําหนดเป้าหมายในแบบฟอร์ม PA 
ส่วนงานต้องระบุชื่อหลักสูตรการศึกษา
ระดับ ปริญญาตรี-โท-เอก ให้ชัดเจน 
 

นับจากหลักสูตรท่ีได้รับปริญญาบัตรท้ังหมด คือ
1. หลักสูตรระดับปริญญาตรี 
2. หลักสูตรระดับปริญญาโท 
3. หลักสูตรระดับปริญญาเอก 
4. หลักสูตรโครงการเปิดสอนร่วม (นับกับส่วนงานที่รับผิดชอบเป็น

ประธานหลักสูตรในแต่ละปีการศึกษา) 
 โดยกําหนด จํานวนหลักสูตรท้ังหมด 328 หลักสูตร โดยอ้างอิงจาก

กองพัฒนาคุณภาพ) 
หมายเหตุ:  

     ส่วนงานสามารถนับหลักสูตรท่ีผ่านการตรวจประเมินซํ้าแล้วได้ตาม
ระยะเวลาท่ีได้รับการรับรอง เช่น AUN-QA สามารถนับภายในระยะเวลา 5 ป ี

วิธีการคํานวณ 

จํานวนหลักสูตรที่ได้รับการรับรองโดย 
AUN-QA หรือเทยีบเท่า 

จํานวนหลักสูตรท้ังหมดของส่วนงาน

รายงานผล
รายไตรมาส 
(ปีละ 4 ครั้ง) 

 
ผู้รายงานตัวชี้วัด ผู้รวบรวมข้อมูล ผู้ตรวจสอบตัวชี้วัด

ส่วนงาน กองแผนงาน กองพัฒนาคุณภาพ
 

ตัวชี้วัดท่ี 2.3 ร้อยละของหลักสูตรท่ีได้รับการตรวจประเมินโดยมหาวิทยาลัย  
หน่วยนับ : ร้อยละ 
ปีท่ีเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2562 (สิงหาคม 2562 – กรกฎาคม 2563) 

คําอธิบาย วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บข้อมูล 
ลักษณะการเกบ็
ข้อมูลระหว่างป ี

     ร้อยละของหลักสูตรท่ีได้รับการตรวจ
ประเมินโดยมหาวิทยาลัย หมายถึง หลักสูตร
ท่ีได้รับการตรวจประเมิน โดยผู้ตรวจประเมิน
ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาระดับ
หลักสูตรของมหาวิทยาลัย 

หมายเหตุ: 
     ส่วนงานสามารถนับหลักสูตรท่ีผ่านการตรวจประเมินซํ้าแล้วได้ โดย
นับระยะเวลาตามประเภทการตรวจ 

 การตรวจแบบ 2.0 ได้รับการรับรองเป็นระยะเวลา 2 ปี 
 การตรวจแบบ 3.0 ได้รับการรับรองเป็นระยะเวลา 5 ปี 

วิธีการคํานวณ 

จํานวนหลักสูตรท่ีได้รับการตรวจประเมิน 
โดยมหาวิทยาลัย 

จํานวนหลักสูตรท้ังหมดของส่วนงาน

รายงานผล
รายไตรมาส 
(ปีละ 4 ครั้ง) 

 

ผู้รายงานตัวชี้วัด ผู้รวบรวมข้อมูล ผู้ตรวจสอบตัวชี้วัด
ส่วนงาน กองแผนงาน กองพัฒนาคุณภาพ

X 100 

X 100 
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ตัวชี้วัดท่ี 2.4 ร้อยละของหลักสูตรท่ีได้รับการตรวจประเมินภายในโดยส่วนงาน  
หน่วยนับ : ร้อยละ 
ปีท่ีเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2562 (สิงหาคม 2562 – กรกฎาคม 2563) 

คําอธิบาย วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บข้อมูล 
ลักษณะการเก็บ
ข้อมูลระหว่างปี 

ร้อยละของหลักสูตรท่ีได้รับการตรวจประเมินภายใน
โดยส่วนงาน หมายถึง หลักสูตรท่ีได้รับการตรวจประเมิน
ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร
โดยเป็นการตรวจประเมินภายในส่วนงานเอง 
ข้อกําหนดพ้ืนฐาน 
1. ประเมินหลักสูตรใหม่ท่ีเปิดสอนครบ 1 ปีการศึกษา 
2. ประเมินประจําทุกปี 

   หมายเหตุ: 
    1. ทุกหลักสูตรต้องตรวจแบบ 1.0 ทุกปี 
    2. หากปีนั้นหลักสูตรมีการตรวจในระดับ 2.0 หรือ 3.0 

หรือ 4.0 แล้ว ให้ถือว่าเป็นการตรวจแบบ 1.0 โดย
อนุโลม ไม่จําเป็นต้องดําเนินการตรวจแบบ 1.0 อีก 

วิธีการคํานวณ 

จํานวนหลักสูตรท่ีได้รับการตรวจ 
ประเมินภายในโดยส่วนงาน 

จํานวนหลักสูตรท้ังหมดของส่วนงาน 

รายงานผลราย
ไตรมาส 

(ปีละ 4 ครั้ง) 

 

ผู้รายงานตัวชี้วัด ผู้รวบรวมข้อมูล ผู้ตรวจสอบตัวชี้วัด
ส่วนงาน กองแผนงาน กองพัฒนาคุณภาพ

 
ตัวชี้วัดท่ี 2.5 ร้อยละของหลักสตูรของส่วนงานท่ีมีความยืดหยุ่น เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้ตามความต้องการ (Flexi programs)  

หน่วยนับ : ร้อยละ 
ปีท่ีเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2562 (สิงหาคม 2562 – กรกฎาคม 2563) 

คําอธิบาย วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บข้อมูล 
ลักษณะการเก็บ
ข้อมูลระหว่างปี

     หลักสูตรท่ีมีความยืดหยุ่นในการจัดการเรียนการสอนท่ีเอ้ือให้ผู้เรียนมี
อิสระในการเรียน และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้ตามความ
ต้องการหรือความสนใจของตนเอง (Flexi programs) โดยเน้นการเรียนรู้
จากแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
     ลักษณะของหลักสูตรท่ีมีความยืดหยุ่น อาทิ 
     - เรียนล่วงหน้า เช่น หลักสูตรท่ีเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนมีการเรียน
ล่วงหน้าก่อนเข้าศึกษาและสามารถสะสมหน่วยกิตได้ เช่น นักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลายลงทะเบียนเรียนรายวิชาเพื่อเก็บสะสมหน่วยกิตไว้ 
หรือนักศึกษาระดับปริญญาตรีลงทะเบียนเรียนรายวิชาระดับปริญญาโท-
เอก เพ่ือเรียนล่วงหน้าเก็บสะสมหน่วยกิตไว้ เป็นต้น 
     - แบบเลือกเรียนได้เป็นชุดรายวิชา หรือชุดรายวิชาสหกิจศึกษา เช่น 
หลักสูตรกําหนดให้ผู้เรียนสามารถเลือกแผนการศึกษา (รายวิชาโท) หรือ  
สหกิจศึกษาได้ในแต่ละบุคคล ท้ังนี้ต้องเลือกเรียนตามที่หลักสูตรท่ีกําหนด 
     - เพ่ิมเวลาเพ่ิมศักยภาพ เช่น หลักสูตรท่ีจัดการเรียนการสอนโดยร่วมกับ
ภาคอุตสาหกรรม/เอกชน ในหลักสูตร 4 ปี นักศึกษาเรียนท่ีมหาวิทยาลัย 2 ปี 
ต่อจากนั้นไปปฏิบัติงาน (วิจัย/สหกิจศึกษา) กับหน่วยงานภาคอุตสาหกรรม/
เอกชน 1 ปี และหลังจากนั้นกลับมาเรียนต่อท่ีมหาวิทยาลัยอีก 2 ปี เป็นต้น 

วิธีการคํานวณ 

 จํานวนหลักสูตรท่ีมีความยืดหยุ่น  
            Flexi programs 
จํานวนหลักสูตรของส่วนงานท้ังหมด   
 
* มหาวิทยาลัยขอความร่วมมือให้ส่วน
งานจัดทําหลักสูตร Flexi programs 
อย่างน้อย 1 หลักสูตร/ส่วนงาน     

รายงานผลรายปี
(ปีละ 1 ครั้ง) 

X 100 

X 100 
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คําอธิบาย วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บข้อมูล 
ลักษณะการเก็บ
ข้อมูลระหว่างปี

     - เรียนมากกว่า 1 ปริญญา เช่น หลักสูตรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถ
ลงทะเบียนเรียนได้มากกว่า 1 ปริญญา ในระหว่างท่ีศึกษาอยู่ โดยให้มี
เวลาเรียนไม่น้อยกว่า 80% หรือตามท่ีหลักสูตรกําหนดสามารถรับ
ปริญญาได้อีก 1 ปริญญา เช่นในระหว่างท่ีเรียนสาขากายอุปกรณ์ 1 สาขา 
แล้วไปลงทะเบียนเรียนสาขาการตลาดเพ่ิมอีก 1 สาขา เป็นต้น 
     - เปลี่ยนสาขาเรียนได้ โดยหลักสูตรให้โอกาสผู้เรียนเปลี่ยนสาขาได้ใน
มหาวิทยาลัยมหิดล 1 คร้ัง ตามเงื่อนไขท่ีหลักสูตรกําหนด 
     - หลักสูตร Double degree ท่ีให้ผู้เรียนเลือกเรียนอีก 1 ปริญญาท่ี
เป็นคู่ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหิดล 
     - หรืออ่ืนๆ นอกเหนือจากข้างต้น ส่วนงานสามารถปรึกษากับกอง
บริหารการศึกษาโดยตรง 
     - แยกรายงานตามระดับปริญญาตรี-โท-เอก 

 หลักสูตรปกติ  
 หลักสูตรสําหรับบุคคลท่ัวไป 

 

ผู้รายงานตัวชี้วัด ผู้รวบรวมข้อมูล ผู้ตรวจสอบตัวชี้วัด

ส่วนงาน กองแผนงาน กองบริหารการศึกษา, บัณฑิตวิทยาลัย

 

ตัวชี้วัดท่ี 2.6 จํานวนโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมความเป็นนานาชาติ ด้านการศึกษา ด้านการวิจัย และด้านการเคล่ือนย้ายนักศึกษา 

       (อย่างน้อย 1 โครงการต่อส่วนงาน) 

หน่วยนับ : โครงการ 
ปีท่ีเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2562 (สิงหาคม 2562 – กรกฎาคม 2563) 

คําอธิบาย วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บข้อมูล 
ลักษณะการเก็บ
ข้อมูลระหว่างปี

โครงการส่งเสริมความเป็นนานาชาติ ครอบคลุมด้านต่างๆ ดังนี้
1. Education (ด้านการศึกษา) 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 (ด้านการวิจัย) อาทิ joint units, consortium of research 
partnership (discipline-based), research collaboration with 
partner institutions (discipline-based) 

3. Students (ด้านเคลื่อนย้าย) อาทิ short or long term student 
mobility (inbound/outbound), summer programs, skill 
preparation for global citizenship (internship)  

  - นับจํานวนโครงการส่งเสริม
ความเป็นนานาชาติด้านการศึกษา 
ด้ า น ก า ร วิ จั ย  แ ล ะ ด้ า น ก า ร
เคลื่อนย้ายนักศึกษา 
   - นับเฉพาะส่วนงานท่ีมีการเรียน
การสอน การวิจัย ท้ังนี้ ไม่นับกลุ่ม
สนับสนุน อาทิ หอสมุดและคลัง
ความรู้  
 

ปีการศึกษา
(รายงานปีละ 2 

คร้ัง เดือน
มีนาคม และ 
กันยายน) 
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ผู้รายงานตัวชี้วัด ผู้รวบรวมข้อมูล ผู้ตรวจสอบตัวชี้วัด
ส่วนงาน กองแผนงาน กองวิเทศสัมพันธ์ 

 

ตัวชี้วัดท่ี 2.7 จํานวนนักศึกษาแลกเปล่ียนท้ัง inbound และ outbound  

หน่วยนับ : คน 
ปีท่ีเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2562 (สิงหาคม 2562 – กรกฎาคม 2563) 
 

2.7.1 นักศึกษา inbound ระยะเวลาต้ังแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป 

คําอธิบาย วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บข้อมูล 
ลักษณะการเก็บ
ข้อมูลระหว่างปี 

นักศึกษา inbound ระยะเวลาต้ังแต่ 12 สัปดาห์
ขึ้นไป หมายถึง จํานวนนักศึกษาจากสถาบันการศึกษา
ในต่างประเทศ ซ่ึงเดินทางมาศึกษา หรือทําวิจัยท่ี
มหาวิทยาลัยมหิดล หรือกิจกรรมทางการศึกษาอ่ืนๆ 
ผ่านข้อตกลงระหว่างสถาบัน  ( for credit/not- for 
credit inbound student) ท่ี มีระยะเวลาติดต่อกัน
ต้ังแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป โดยนับจํานวนนักศึกษาจาก
สถาบันการศึกษาในต่างประเทศ ทุกระดับการศึกษา ได้แก่ 

- ระดับปริญญาตรี 
- ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 
- ระดับปริญญาโท 
- ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 
- ระดับปริญญาเอก 
ซ่ึงเดินทางมาศึกษา หรือทําวิจัยท่ีมหาวิทยาลัย 

มหิดล หรือกิจกรรมทางการศึกษาอ่ืนๆ ผ่านข้อตกลง
ระหว่างสถาบัน ภายใต้กจิกรรม ได้แก่  

- Exchange Programme 
- Internship Programme 
- Fellowship programme 
- Academic programme  

โดยรับหน่วยกิต หรือ ไม่รับหน่วยกิต  

การนับระยะเวลา
     ระยะเวลาติดต่อกันต้ังแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป  
 

ให้ส่วนงานจัดทํารายละเอียดข้อมูลโดยแยกตาม
ระดับการศึกษา โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. ข้อมูลพ้ืนฐาน (ชื่อสกุล เพศ สัญชาติ ระดับ
การศึกษา สถาบันการศึกษาท่ีสังกัด ฯลฯ) 

2. ระยะเวลาท่ีมาศึกษา หรือ จํานวนชั่วโมงท่ี
นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 

3. รายวิชาหรือชนิดของกิจกรรมท่ีนักศึกษาเข้า
ร่วม 

4. หากอยู่ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสถาบัน 
(MOU) ให้ระบุชื่อ 

1 ปี
(รายงานผลรายไตรมาส)
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2.7.2 นักศึกษา inbound ระยะเวลาน้อยกว่า 12 สัปดาห์ 

คําอธิบาย วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บข้อมูล 
ลักษณะการเก็บ
ข้อมูลระหว่างปี 

นักศึกษา  inbound ระยะเวลาน้อยกว่า  12 
สัปดาห์ หมายถึง จํานวนนักศึกษาจากสถาบันการศึกษา
ในต่างประเทศ ซ่ึงเดินทางมาศึกษา หรือทําวิจัยท่ี
มหาวิทยาลัยมหิดล หรือกิจกรรมทางการศึกษาอ่ืนๆ 
ผ่านข้อตกลงระหว่างสถาบัน (for credit/not- for credit 
inbound student) ท่ีมีระยะเวลาน้อยกว่า 12 สัปดาห์ 
โดยนับจํานวนนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาใน
ต่างประเทศ ทุกระดับการศึกษา ได้แก่ 

- ระดับปริญญาตรี 
- ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 
- ระดับปริญญาโท 
- ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 
- ระดับปริญญาเอก 
ซ่ึงเดินทางมาศึกษา หรือทําวิจัยท่ีมหาวิทยาลัย 

มหิดล หรือกิจกรรมทางการศึกษาอ่ืนๆผ่านข้อตกลง
ระหว่างสถาบัน ภายใต้กิจกรรม ได้แก่  

- Exchange Programme 
- Internship Programme 
- Fellowship programme 
- Academic programme  

โดยรับหน่วยกิต หรือ ไม่รับหน่วยกิต  

การนับระยะเวลา
     ระยะเวลาน้อยกว่า 12 สัปดาห์ 
 

ให้ส่วนงานจัดทํารายละเอียดข้อมูลโดยแยกตาม
ระดับการศึกษา โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
1. ข้อมูลพ้ืนฐาน (ชื่อสกุล เพศ สัญชาติ ระดับ

การศึกษา สถาบันการศึกษาท่ีสังกัด ฯลฯ) 
2. ระยะเวลาท่ีมาศึกษา หรือ จํานวนชั่วโมงท่ี

นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 
3. รายวิชาหรือชนิดของกิจกรรมท่ีนักศึกษาเข้า

ร่วม 
4. หากอยู่ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสถาบัน 

(MOU) ให้ระบุชื่อ 

1 ปี
(รายงานผลรายไตรมาส)

 
2.7.3 นักศึกษา outbound ระยะเวลาต้ังแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป 

คําอธิบาย วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บข้อมูล 
ลักษณะการเก็บ
ข้อมูลระหว่างปี 

นักศึกษา outbound ระยะเวลาต้ังแต่ 12 สัปดาห์
ขึ้นไป หมายถึง จํานวนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 
มหิดล ซ่ึงไปศึกษาหรือทําวิจัยท่ีสถาบันการศึกษา
ต่างประเทศ หรือกิจกรรมทางการศึกษาอื่นๆ (for 
credit/not- for credit Outbound student) ท่ี มี
ระยะเวลาติดต่อกันต้ังแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป โดยนับ
จํานวนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล ทุกระดับ
การศึกษา ได้แก่ 

- ระดับปริญญาตรี 
- ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 

การนับระยะเวลา
     ระยะเวลาติดต่อกันต้ังแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป  
 
     ให้ส่วนงานจัดทํารายละเอียดข้อมูลโดยแยกตาม
ระดับการศึกษา โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. ข้อมูลพ้ืนฐาน (ชื่อสกุล เพศ สัญชาติ ระดับ
การศึกษา สถาบันการศึกษาท่ีสังกัด ฯลฯ) 

2. ระยะเวลาท่ีมาศึกษา 
3. รายวิชาหรือชนิดของกิจกรรมท่ีนักศึกษาเข้า

ร่วม 

1 ปี
(รายงานผลรายไตรมาส)
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คําอธิบาย วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บข้อมูล 
ลักษณะการเก็บ
ข้อมูลระหว่างปี 

- ระดับปริญญาโท 

- ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 

- ระดับปริญญาเอก 

ซ่ึงไปศึกษาหรือทําวิจัยท่ีสถาบันการศึกษาต่างประเทศ 
หรือกิจกรรมทางการศึกษาอ่ืนๆ ภายใต้กิจกรรม ได้แก่ 

- Exchange Programme 
- Internship Programme 
- Fellowship programme 
- Academic programme  

โดยรับหน่วยกิต หรือ ไม่รับหน่วยกิต  

4. หากอยู่ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสถาบัน 
(MOU) ให้ระบุชื่อ 

 

2.7.4 นักศึกษา outbound ระยะเวลาน้อยกว่า 12 สัปดาห์ 

คําอธิบาย วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บข้อมูล 
ลักษณะการเก็บ
ข้อมูลระหว่างปี 

นักศึกษา outbound ระยะเวลาน้อยกว่า 12 สัปดาห์ 
หมายถึง จํานวนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล ซ่ึงไป
ศึกษาหรือทําวิจัยท่ีสถาบันการศึกษาต่างประเทศ หรือ
กิจกรรมทางการศึกษา อ่ืนๆ  ( for credit/not- for 
credit Outbound student) ท่ีมีระยะเวลาน้อยกว่า 
12 สัปดาห์ โดยนับจํานวนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 
มหิดล ทุกระดับการศึกษา ได้แก่ 

- ระดับปริญญาตรี 
- ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 

- ระดับปริญญาโท 

- ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 

- ระดับปริญญาเอก 

ซ่ึ ง ไปศึ กษาห รือ ทํ า วิ จั ย ท่ี สถาบันการศึ กษา
ต่างประเทศ หรือกิจกรรมทางการศึกษาอ่ืนๆ ภายใต้
กิจกรรม ได้แก่ 

- Exchange Programme 
- Internship Programme 
- Fellowship programme 
- Academic programme  

โดยรับหน่วยกิต หรือ ไม่รับหน่วยกิต  

การนับระยะเวลา
     ระยะเวลาน้อยกว่า 12 สัปดาห์ 
 

ให้ส่วนงานจัดทํารายละเอียดข้อมูลโดยแยกตาม
ระดับการศึกษา โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. ข้อมูลพ้ืนฐาน (ชื่อสกุล เพศ สัญชาติ ระดับ
การศึกษา สถาบันการศึกษาท่ีสังกัด ฯลฯ) 

2. ระยะเวลาท่ีมาศึกษา 
3. รายวิชาหรือชนิดของกิจกรรมท่ีนักศึกษา

เข้าร่วม 
4. หากอยู่ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสถาบัน 

(MOU) ให้ระบุชื่อ 

1 ปี
(รายงานผลรายไตรมาส)

 

ผู้รายงานตัวชี้วัด ผู้รวบรวมข้อมูล ผู้ตรวจสอบตัวชี้วัด
ส่วนงาน กองแผนงาน กองวิเทศสัมพันธ์ 
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ตัวชี้วัดท่ี 2.8 ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีถูกพัฒนาให้เป็น Global Citizen และ Global Talents 

หน่วยนับ : ร้อยละ 
ปีท่ีเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2562 (สิงหาคม 2562 – กรกฎาคม 2563) 

คําอธิบาย วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บข้อมูล 
ลักษณะการเก็บ
ข้อมูลระหว่างปี

ลักษณะของ Global Citizen คือ
1. เข้าใจความแตกต่างในสังคม 
2. สามารถปรับตัวใช้ชีวิตในสังคมโลกได้ 
3. มีจิตสํานึกในการอนุรักษ์พลังงานและ

สิ่งแวดล้อม 
ลักษณะของ Global Talents คือ 21st 

century skills  
 

เก็บข้อมูลจาก นักศึกษาระดับปริญญาตรีปีสุดท้ายของส่วนงาน
ท่ีถูกพัฒนาให้เป็น Global Citizen และ Global Talents โดย
ผ่านการบันทึกข้อมูลการจัดกิจกรรมในระบบ Activity 
Transcript ของมหาวิทยาลัย 

 

วิธีการคํานวณ 
 จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีปีสุดท้ายท่ีได้รับใบรับรอง 
       Activity Transcript  ตามประกาศมหาวิทยาลัย* 
       จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีปีสุดท้ายท้ังหมด 

 

หมายเหตุ: * ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เร่ือง กําหนดให้
นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล

รายงานผลรายปี  
(ปีละ 1 คร้ัง) 

 

ผู้รายงานตัวชี้วัด ผู้รวบรวมข้อมูล ผู้ตรวจสอบตัวชี้วัด
ส่วนงาน กองแผนงาน กองกิจการนักศกึษา

 

ตัวชี้วัดท่ี 2.9 จํานวนชั่วโมงต่อปีการศึกษาท่ีส่วนงานจัดกระบวนการพัฒนานักศึกษาท่ีตอบสนองต่อการเป็น  Global Citizen,  

                  Global Talents และ Entrepreneurship 

หน่วยนับ : ชั่วโมง 

ปีท่ีเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2562 (สิงหาคม 2562 – กรกฎาคม 2563) 

คําอธิบาย วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บข้อมูล 
ลักษณะการเก็บ
ข้อมูลระหว่างปี 

จํานวนชั่วโมงต่อปีการศึกษาท่ีส่วนงานจัดกระบวนการ
พัฒนานักศึกษาท่ีตอบสนองต่อการเป็น  Global Citizen, 
Global Talents และ Entrepreneurship หมายถึง เวลาท่ี
ส่วนงานจัดกิจกรรมท่ีมีความสอดคล้องกับกิจกรรมเสริม
หลักสูตรท่ีกําหนดให้นักศึกษาทุกคนต้องเข้าร่วม และสามารถ
เลือกกิจกรรมได้ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด ในกิจกรรมหลัก 
“Mahidol HIDEF”  

H คือ Health Literacy  
I คือ Internationalization Literacy 
D คือ Digital Literacy 
E คือ Environmental Literacy 

วิธีการเก็บข้อมูล
     เก็บข้อมูลจากระบบ Activity Transcript 
ใ น ส่ ว น ข อ ง  Mahidol HIDEF แ ล ะ  21st 
Century Skills 
     โดย PA ปี 2563 (ปีการศึกษา 2562) 
กําหนด 60 ชั่วโมง 

รายงานผลรายปี
(ปีละ 1 คร้ัง) 

x100 
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คําอธิบาย วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บข้อมูล 
ลักษณะการเก็บ
ข้อมูลระหว่างปี 

F คือ Financial Literacy  
และ 21st Century Skills 

 
ผู้รายงานตัวชี้วัด ผู้รวบรวมข้อมูล ผู้ตรวจสอบตัวชี้วัด

ส่วนงาน กองแผนงาน กองกิจการนักศกึษา
 
ตัวชี้วัดท่ี 2.10 ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีสอบผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

หน่วยนับ : ร้อยละ 
ปีท่ีเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2562 (สิงหาคม 2562 – กรกฎาคม 2563) 

คําอธิบาย วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บข้อมูล 
ลักษณะการเก็บ
ข้อมูลระหว่างปี 

     ตาม ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องมาตรฐานความรู้
ภาษาอั งกฤษของนักศึ กษาหลักสูตรระ ดับปริญญาตรี  
มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยได้เห็นสมควร
กําหนดมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาระดับปริญญา
ต รี มหา วิทย า ลั ยม หิดล  เ พ่ื อ ใ ห้ สอดคล้ อ ง กั บป ร ะก าศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เร่ืองนโยบายยกระดับมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา โดยมีข้อกําหนดท่ีสําคัญ
ดังต่อไปน้ี 

 นักศึกษาต้องมีความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ 
เทียบเคียงมาตรฐาน CEFR ดังนี้ 
- MU-ELT ต้ังแต่ 84 คะแนนข้ึนไป หรือ 
- TOEIC ต้ังแต่ 600 คะแนนข้ึนไป หรือ 
- TOEFL IBT ต้ังแต่ 64 คะแนนข้ึนไป หรือ 
- IELTS ต้ังแต่ 5.0 คะแนนข้ึนไป 

 นักศึกษาต้องส่งคะแนนสอบภายใน 2 ปี (ไม่ว่าผ่านหรือไม่
ผ่าน) หลังเข้าเป็นนักศึกษา เพ่ือให้มีเวลาในการพัฒนาหรือ
ปรับปรุง 

 นักศึกษาจะต้องสอบผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษก่อนสําเร็จ
การศึกษา โดยถือเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาอนุมัติ
ปริญญา 

เก็บข้อมูลจําแนกตามชั้นปี (นักศึกษาชั้นปีท่ี 
1 – 4) 
 
วิธีการคํานวณ 
จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีท่ี ...        
  ท่ีสอบผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษตามที่   
          มหาวิทยาลัยกําหนด 
  จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
          ชั้นปีท่ี ... ท้ังหมด 
 

 
ผู้รายงานตัวชี้วัด ผู้รวบรวมข้อมูล ผู้ตรวจสอบตัวชี้วัด

ส่วนงาน กองแผนงาน กองบริหารการศึกษา
 

 

X100 
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ตัวชี้วัดท่ี 2.11 ความพึงพอใจของนายจ้างต่อคุณภาพบัณฑิตระดับปริญญาตรี (ร้อยละท่ีตอบระดับ มาก-มากที่สุด) 
หน่วยนับ : ร้อยละ 
ปีท่ีเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2562 (สิงหาคม 2562 – กรกฎาคม 2563) 

คําอธิบาย วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บข้อมูล 
ลักษณะการเก็บ
ข้อมูลระหว่างปี 

- ความพึงพอใจของนายจ้างต่อคุณภาพบัณฑิต หมายถึง 
การประเมินความพึงพอใจของนายจ้าง ผู้ประกอบการ และ
ผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการทํางานของบัณฑิต และอาจารย์ท่ีปรึกษา
ของบัณฑิตท่ีศึกษาต่อ 

- ข้อคะแนนท่ีได้จากการประเมินบัณฑิต จะเก็บจาก
ความพึงพอใจของนายจ้างหรือสถาบันท่ีรับนักศึกษาต่อ ซ่ึง
ดําเนินการโดยเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามความพึงพอใจ
ผู้บั งคับบัญชา/นายจ้าง/และอาจารย์ ท่ีปรึกษา  โดย
แบบสอบถามดั งกล่ า วครอบคลุ มคุณลั กษณะและ
ความสามารถของบัณฑิตจําแนกตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ตามคุณวุฒิ 

- นายจ้าง ให้หมายรวมถึง ผู้ประกอบการ และผู้ ท่ี
เกี่ยวข้องกับการทํางานของบัณฑิตและอาจารย์ท่ีปรึกษา
ของบัณฑิตท่ีศึกษาต่อ 

- ระดับความพึงพอใจ หมายถึง ค่าร้อยละของความพึง
พอใจของนายจ้าง ผู้ประกอบการ และผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ทํางานของบัณฑิต และอาจารย์ท่ีปรึกษาของบัณฑิตท่ีศึกษา
ต่อ ท่ีตอบระดับมาก-มากท่ีสุด (จากค่า 5 ระดับ) จากการ
ประเมินบัณฑิตท่ีทํางานด้วยประมาณ 1 ปี 

1. เก็บข้อมูลกับบัณฑิตระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร 
2. จํานวนบัณฑิตท่ีได้รับการประเมินจากนายจ้าง

จะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจํานวนบัณฑิต
ท่ีสําเร็จการศึกษา (กรณีตอบไม่ถึงร้อยละ 20 
ของจํานวนบัณฑิตท้ังหมดของส่วนงานจะไม่ผ่าน
การประเมินความพึงพอใจ) 

3. นับจํานวนนายจ้างท่ีตอบระดับ มาก-มากท่ีสุด
และนํามาประเมินความพึงพอใจในภาพรวมของ
นายจ้างต่อคุณภาพบัณฑิต ดังนี้ 

 

วิธีการคํานวณ 
  ผลรวมของค่าคะแนนท่ีได้จากการประเมิน 
      ความพึงพอใจระดับมาก-มากท่ีสุด 
  จํานวนบัณฑิตท่ีได้รับการประเมินท้ังหมด 

รายงานผลรายปี
(ปีละ 1 คร้ัง) 

 
ผู้รายงานตัวชี้วัด ผู้รวบรวมข้อมูล ผู้ตรวจสอบตัวชี้วัด

ส่วนงาน กองแผนงาน กองบริหารการศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 100 
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ตัวชี้วัดท่ี 2.12 จํานวนโครงการท่ีศิษย์เก่ากลับมาพัฒนามหาวิทยาลัย 
หน่วยนับ : โครงการ 
ปีท่ีเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ 2563 

คําอธิบาย วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บข้อมูล 
ลักษณะการเก็บ
ข้อมูลระหว่างปี 

จํานวนโครงการ หรือกิจกรรมท่ีศิษย์เก่ากลับมา
พัฒนามหาวิทยาลัย เช่น  
1. โครงการ หรือกิจกรรมคืนสู่เหย้า 
2. โครงการ หรือกิจกรรมอ่ืนๆท่ีมีศิษย์เก่าไม่น้อยกว่า 

10% ของผู้เข้าร่วมท้ังหมด 

กลุ่มเป้าหมาย
ศิษย์เก่า 
วิธีการเก็บข้อมูล 
เก็บข้อมูลจากจํานวนศิษย์เก่าท่ีร่วมพัฒนามหาวิทยาลัย ท่ี
กรอกโดยส่วนงานโดยระบบ Mahidol Alumni Engagement 

รายงานผลรายปี
(ปีละ 1 คร้ัง) 

 
ผู้รายงานตัวชี้วัด ผู้รวบรวมข้อมูล

กองกิจการนักศกึษา กองแผนงาน
 

ตัวชี้วัดท่ี 2.13 ความผูกพันของศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่าท่ีมีต่อมหาวิทยาลัยมหิดล (ร้อยละท่ีตอบระดับมาก-มากที่สุด)   

หน่วยนับ : ร้อยละ 
ปีท่ีเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ 2563 

       2.13.1 ร้อยละของความผูกพันของศิษย์ปัจจุบันท่ีมีต่อมหาวิทยาลัยมหิดล 

คําอธิบาย วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บข้อมูล 
ลักษณะการเก็บ
ข้อมูลระหว่างปี 

ความผูกพันของศิษย์ปัจจุบัน ท่ี มี ต่อ
มหาวิทยาลัยมหิดล โดยการวัดผลจากระดับ
ความคิดเห็นระหว่าง เห็นด้วยอย่างมาก ถึง
เห็นด้วย   

 

กลุ่มเป้าหมาย
ศิษย์ปัจจุบัน 
วิธีการเก็บข้อมูล 
     เก็บข้อมูลจากนักศึกษาปัจจุบันเฉพาะระดับปริญญาตรี โดย
นักศึกษาจะต้องทําแบบสํารวจความผูกพันออนไลน์ท่ีมหาวิทยาลัยจัดทํา 
ในช่วยเดือนเมษายน-พฤษภาคมของทุกปี (ตอนท่ี 3 ข้อ 2 และ 3 ตาม
เอกสารแนบ) 
วิธีการคํานวณ 

คิดจากจํานวนศิษย์ปัจจุบันท่ีตอบแบบสอบถามแล้วค่าเฉลี่ยความ
ผูกพัน อยู่ระดับความคิดเห็นระหว่าง “เห็นด้วยอย่างมาก” ถึง “เห็น
ด้วย” (XM) หารด้วยจํานวนศิษย์ปัจจุบันท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 
(XN) คูณด้วย 100 โดยใช้สูตรดังนี้ 

 (XM) 
 (XN)  

รายงานผลรายปี
(ปีละ 1 คร้ัง) 

 
 

 

 

X 100 
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       2.13.2 ร้อยละของความผูกพันของศิษย์เก่าท่ีมีต่อมหาวิทยาลัยมหิดล    

คําอธิบาย วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บข้อมูล 
ลักษณะการเก็บ
ข้อมูลระหว่างปี 

ความผูกพันของศิษย์เก่า (ศิษย์เก่าท่ีกลับมาพัฒนา
มหาวิทยาลัย) ท่ีได้จากการกรองข้อมูลของส่วนงานในระบบ 
Mahidol Alumni Engagement โดยการเข้าร่วมพัฒนา
มหาวิทยาลัยของศิษย์เก่าสามารถแบ่งระดับความผูกพัน 
ดังนี้ 

ระดับท่ี 1 ไม่มีความผูกพัน หมายถึง ศิษย์เก่าท่ีติดต่อ
ไม่ได้และไม่มาร่วมกิจกรรม 
ระดับท่ี 2 ความผูกพันระดับน้อย หมายถึง ศิษย์เก่าท่ี
ติดต่อได้ แต่ไม่มาร่วมกิจกรรม  
ระดับท่ี 3 ความผูกพันระดับปานกลาง หมายถึง ศิษย์
เก่าท่ีมาร่วมกิจกรรม 1 คร้ังใน 1 ปี หรือร่วมบริจาค 1 
คร้ัง (เงินหรือสิ่งของ) ใน 1 ปี อย่างใดอย่างหนึ่ง 
ระดับท่ี 4 ความผูกพันระดับมาก หมายถึง ศิษย์เก่าท่ี
มาร่วมกิจกรรม  2 คร้ังใน 1 ปี หรือ ร่วมกิจกรรม 1 
คร้ังและบริจาค 1 คร้ัง (เงินหรือสิ่งของ)  
ระดับท่ี 5 ความผูกพันระดับมากท่ีสุด หมายถึง ศิษย์
เก่าท่ีเข้าร่วมกิจกรรม และเป็นอาสาสมัคร  หรือ ศิษย์
เก่าท่ีเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 2 คร้ังใน 1 ปี หรือ
บริจาคเป็นจํานวน 2 คร้ังข้ึนไป (เงินหรือสิ่งของ) 

กลุ่มเป้าหมาย
ศิษย์เก่า 
วิธีการเก็บข้อมูล 
เก็บข้อมูลจากจํานวนศิษย์เก่าท่ีร่วมพัฒนามหาวิทยาลัย ท่ี
กรอกโดยส่วนงาน โดยระบบ Mahidol Alumni 
Engagement  
วิธีการคํานวณ 
คิดจากจํานวนศษิย์เก่าท่ี มีความผูกพันระดับมาก ถึง มาก
ท่ีสุด (XM) หารด้วยจํานวนศิษย์เก่าท่ีติดต่อได้  (XN) คูณ
ด้วย 100 โดยใช้สูตรดังนี้ 

(XM)  
(XN) 

รายงานผลรายปี
(ปีละ 1 คร้ัง) 

 
ผู้รายงานตัวชี้วัด ผู้รวบรวมข้อมูล

กองกิจการนักศกึษา กองแผนงาน
 

ตัวชี้วัดท่ี 2.14 บทเรียนหรือรายวิชาท่ีเป็น e –Learning (ร้อยละต่อรายวิชาท้ังหมดของส่วนงาน) 

หน่วยนับ : ร้อยละ 
ปีท่ีเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 

คําอธิบาย วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บข้อมูล 
ลักษณะการเก็บ
ข้อมูลระหว่างปี 

บทเรียนหรือรายวิชาท่ี เป็น e –Learning 
หมายถึง บทเรียนหรือรายวิชาตามหลักสูตรของแต่
ละส่วนงาน พัฒนาโดยใช้ระบบ หรือ Platform ใดก็
ได้ โดยอยู่ในรูปแบบออนไลน์ และมีการปฏิสัมพันธ์
กับผู้เรียน (Two-way Communication)  

ก า ร ป ฏิ สั ม พั น ธ์ กั บ ผู้ เ รี ย น  ( Two-way 
Communication) หมายถึง มีการเข้าถึงบทเรียน

วิธีการเก็บขอ้มูล
เก็บข้อมูลบทเรียนหรือรายวิชาตามหลักสูตรของส่วนงาน 

(ระดับปริญญาตรี/ระดับบัณฑิตศึกษา) ท่ีใช้ e –Learning ช่วยใน
การจัดการเรียนการสอน คิดจากจํานวนร้อยละต่อรายวิชาท้ังหมด
ของส่วนงาน 
 
 

รายงานผลรายปี
(ปีละ 1 คร้ัง) 

X 100 
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คําอธิบาย วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บข้อมูล 
ลักษณะการเก็บ
ข้อมูลระหว่างปี 

หรือรายวิชาออนไลน์ได้ และเกิดการมีส่วนร่วมบน
ระบบ หรือ Platformออนไลน์ใดๆ ท่ีใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน เช่น การทําแบบฝึกหัด การ
ตอบคําถาม Discussion Board ฯลฯ ท้ังนี้ ไม่รวมถึง
การนําสื่อ PowerPoint ท่ีใช้สอนไปวางให้นักศึกษา 
download 

ร้อยละต่อรายวิชา ท้ังหมดของส่วนงาน 
หมายถึง จํานวนร้อยละต่อรายวิชาท้ังหมดของ
หลักสูตรท้ังหมดท่ีส่วนงานนั้นๆ มี 
 

วิธีการคํานวณ
เช่น ส่วนงาน ก.  มีหลักสูตรระดับปริญญาตรี 22 หลักสูตร  

(โดยสมมติ ว่าแต่ละหลักสูตร มี 45 วิชาเท่าๆ กันของ 1 หลักสูตร 
ในแต่ละส่วนงาน)  

รายวิชาท้ังหมดของส่วนงานเท่ากับ 22*45  
เท่ากับ 990 รายวิชา 

 

ดังนั้น  
 10 %  เท่ากับ ปี 2563 ส่วนงาน ก.  ต้องมีบทเรียน/รายวิชา

ออนไลน์ ท่ีใช้ e –Learning ช่วยในการจัดการเรียนการสอน 
อย่างน้อย  
99 บทเรียน/รายวิชา 

 15 %  (สะสม) ปี 2564 ต้องมีอย่างน้อย  
149 บทเรียน/รายวิชา (99+50) 

 20 %  (สะสม) ปี 2565 ต้องมีอย่างน้อย  
199 บทเรียน/รายวิชา(149+50) 

 25 %   (สะสม) ปี 2566 ต้องมีอย่างน้อย  
249 บทเรียน/รายวิชา (199+50) 

หมายเหตุ  
1. ส่วนงานอาจมีจํานวนรายวิชาของส่วนงานมากหรือน้อยกว่า 

45 รายวิชา ต่อหลักสูตร  และอาจมีวิชาระดับบัณฑิตศึกษา 
ขอให้พิจารณาตามข้อมูลจริงของส่วนงาน 

2. นับเฉพาะบทเรียนในรายวิชาตามหลักสูตรของส่วนงาน  
3. หากใน 1 รายวิชา เลือกนํามาผลิตเป็นบทเรียนออนไลน์เพียง 

1 หัวข้อ ให้นับเท่ากับ 1 บทเรียน/รายวิชา  
4. รายวิชาออนไลน์แบบ MOOC ซ่ึงอาจเป็นบริการวิชาการของ

คณะ ท่ีมีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน/บุคคลท่ัวไปและไม่ใช่
รายวิชาตามหลักสูตร สามารถนับให้ได้โดยอนุโลม เนื่องจาก
ใช้ระยะเวลาในการพัฒนามากกว่าบทเรียนปกติ 

การรายงานข้อมูล  
- แบบฟอร์มตรวจสอบข้อมูลตัวชี้วัดท่ี 2.14  
- เอกสาร/หลักฐานการใช้ e-learning เสริมการสอน

บทเรียนหรือรายวิชา 

 
ผู้รายงานตัวชี้วัด ผู้รวบรวมข้อมูล ผู้ตรวจสอบตัวชี้วัด

ส่วนงาน กองแผนงาน กองบริหารการศึกษา
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 
Policy Advocacy and Leaders in Professional / Academic Services 

 

ตัวชี้วัดท่ี 3.1 การสร้าง Good Practice ของระบบการบริการวิชาการ (ตัวชี้วัดนี้ไม่จัดทํา PA กับส่วนงาน) 
หน่วยนับ: ระดับ 
ปีท่ีเก็บข้อมูล: ปีงบประมาณ 2563 

คําอธิบาย วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บข้อมูล 
ลักษณะการเก็บ
ข้อมูลระหว่างปี 

     การจัดทําฐานข้อมูลงานวิชาการบริการวิชาการทุกประเภท
ของมหาวิทยาลัย โดยจัดทําฐานข้อมูลสําเร็จภายในปีงบประมาณ 
2563 

  ประ เ มินความสํ า เ ร็ จของการจั ด ทํ า  Good 
Practice ของระบบการบริการวิชาการ โดยสถาบัน
บริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

ปีงบประมาณ  

 

 
ผู้รายงานตัวชี้วัด ผู้รวบรวมข้อมูล

สถาบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม กองแผนงาน
 

หมายเหตุ: ตัวชี้วัดที่ 3.1 ไม่จัดทํา PA กับส่วนงาน 
 
ตัวชี้วัดท่ี 3.2 จํานวนมาตรฐานคุณภาพระดับชาติและระดับสากลที่ถูกสร้างโดยส่วนงาน/มหาวิทยาลัย 
หน่วยนับ: มาตรฐาน 
ปีท่ีเก็บข้อมูล: ปีงบประมาณ 2563 

คําอธิบาย วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บข้อมูล 
ลักษณะการเก็บ
ข้อมูลระหว่างปี 

เกณฑ์หรือมาตรฐานท่ีถูกสร้างข้ึนโดยมหาวิทยาลัยมหิดล 
และถูกนําไปใช้โดยองค์กรระดับชาติหรือนานาชาติ (ไม่นับซํ้า) 

    นับจํานวนมาตรฐานคุณภาพระดับชาติและระดับ
สากลท่ีถูกสร้างโดยส่วนงาน/มหาวิทยาลัยท่ีเกิดข้ึนใน
ปีนั้นๆ 

ปีละ 1 คร้ัง
 

 

ผู้รายงานตัวชี้วัดและรวบรวมข้อมูล
กองแผนงาน
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ตัวชี้วัดท่ี 3.3 จํานวนนโยบายชี้นําสังคมของมหาวิทยาลัยท่ีสําคัญระดับชาติและนานาชาติ 
หน่วยนับ: เรื่อง 
ปีท่ีเก็บข้อมูล: ปีงบประมาณ 2563 

คําอธิบาย วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บข้อมูล 
ลักษณะการเก็บ
ข้อมูลระหว่างปี

นโยบาย หมายถึง นโยบาย กฎระเบียบ ท่ีประกาศใช้ในระดับส่วนงาน/
นอกเหนือจากส่วนงาน โดยมาจากโครงการหรือกิจกรรมทางวิชาการของ
มหาวิทยาลัย (การอบรม การประชุมทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ การ
บรรยายพิเศษ หรือการจัดกิจกรรมอ่ืนใดท่ีช่วยพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการ
หรือวิชาชีพ) ท่ีดําเนินการโดยบุคลากรของมหาวิทยาลัย  

นโยบายชี้นําสังคมของมหาวิทยาลัยท่ีสําคัญระดับชาติ หมายถึง 
นโยบาย กฎระเบียบ ท่ีประกาศใช้จริงในการร่างกฎหมาย พระราชบัญญัติ 
นโยบาย แนวทางปฏิบัติ (Official Guideline) ท่ีปรากฎในระดับชาติโดย
เกิดข้ึนจากโครงการหรือกิจกรรมทางวิชาการในระดับมหาวิทยาลัยแล้ว
ผลักดันไปสู่การเป็นนโยบายระดับชาติ 

วิธีการเก็บข้อมูล
1. นับจํานวนนโยบายของมหาวิทยาลัยท่ี

ถูกผลักดันให้เป็นนโยบายระดับชาติ
และ/หรือนานาชาติในแต่ละ
ปีงบประมาณ 

2. นับจํานวนนโยบายระดับชาติและ/หรือ
นานาชาติท่ีมาจากโครงการหรือ
กิจกรรมทางวิชาการของมหาวิทยาลัย 

 

ปีละ 2 คร้ัง

 

ผู้รายงานตัวชี้วัด ผู้รวบรวมข้อมูลและตรวจสอบตัวชี้วัด 
ส่วนงาน กองแผนงาน

 
ตัวชี้วัดท่ี 3.4 ร้อยละของหน่วยบริการวิชาการท่ีได้รับใบรับรองมาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ 
หน่วยนับ: ร้อยละ 
ปีท่ีเก็บข้อมูล: ปีงบประมาณ 2563 

คําอธิบาย วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บข้อมูล 
ลักษณะการเก็บ
ข้อมูลระหว่างปี 

-  ใบรับรองมาตรฐานระดับสากล หมายถึง การได้รับใบรับรอง เช่น 
GMP, GLP, ISO 17025, ISO 9000, ISO 13000 และอื่ น ๆ  ท่ี
เกี่ยวข้อง 
-  หน่วยบริการ หมายถึง หน่วยงานท่ีทําหน้าท่ีในการตรวจสอบ
วิเคราะห์ ตรวจสอบมาตรฐาน การตรวจทางห้องปฏิบัติการ การ
ผลิตวัสดุท่ีเกี่ยวกับการอุปโภคบริโภค การตรวจและรักษาสุขภาพ 
หรือหน่วยงานท่ีทําหน้าท่ีสนับสนุนการดําเนินงานตามพันธกิจ
หลักของส่วนงาน เช่น สํานักงานคณบดี สํานักงานผู้อํานวยการ   
-  ประเภทของใบรับรองมาตรฐานในระดับสากลท่ีมหาวิทยาลัย
ยอมรับ ได้แก่ GMP, GLP, ISO 17025, ISO 9000, ISO 13000 
และอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

วิธีการเก็บข้อมูล
1. ขอให้ส่วนงานระบุหน่วยบริการท่ีมุ่งสู่การรับรอง

ตามมาตรฐานสากล  
2. กรณีท่ีหน่วยบริการได้รับใบรับรอง 2 ใบให้

นับเป็น 1 หน่วยบริการ 
3. นับใบรับรองตามระยะเวลาท่ีหน่วยงานถือครอง 
วิธีการคํานวณ 
   จํานวนหน่วยบริการของหน่วยงานท่ีได้รับ
ใบรับรองมาตรฐานในระดับชาติและนานาชาติ  
    จํานวนหน่วยบริการท้ังหมดของส่วนงาน 
                 ท่ีต้องมีการรับรอง 

ปีละ 2 คร้ัง
นับข้อมูลสะสม

ระหว่างปี 
 

 
ผู้รายงานตัวชี้วัด ผู้รวบรวมข้อมูลและตรวจสอบตัวชี้วัด 

ส่วนงาน กองแผนงาน
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ตัวชี้วัดท่ี 3.5 จํานวนชิ้นงานท่ีเกิดทรัพย์สินทางปัญญา และ/หรือการถ่ายทอดเทคโนโลยีท่ีเพ่ิมขึ้น และ/หรือท่ีนําไปขับเคล่ือนเศรษฐกิจท่ีมี 
       ประโยชนต่์อสังคมระดับประเทศ 

หน่วยนับ: ชิ้น 
ปีท่ีเก็บข้อมูล: ปีงบประมาณ 2563 

คําอธิบาย วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บข้อมูล 
ลักษณะการเก็บ
ข้อมูลระหว่างปี 

ชิ้นงานท่ีนําไปขับเคล่ือนเศรษฐกิจ หมายถึง จํานวนผลงานจากการ
บริการวิชาการ ท่ีดําเนินการโดยบุคลากรของมหาวิทยาลัย 

ทรัพย์สินทางปัญญา หมายถึง ผลงานวิจัยของอาจารย์ประจําและ
นักวิจัยประจําของส่วนงานในนามมหาวิทยาลัยท่ีได้รับการจดทะเบียน 
ได้แก่ สิทธิบัตรการประดิษฐ์, สิทธิบัตร การออกแบบผลิตภัณฑ์, สิ่งบง่ชี้ทาง
ภูมิศาสตร์, แบบผังวงจรรวม, อนุสิทธิบัตร, คุ้มครองพันธ์ุพืช, ความลับ
ทางการค้า, ภูมิปัญญาท้องถ่ิน, เคร่ืองหมายการค้า และลิขสิทธ์ิ สามารถนับ
ได้ท้ังท่ีจดทะเบียนภายในประเทศและต่างประเทศ 

การถ่ายทอดเทคโนโลยี หมายถึง การแสดงให้เห็นถึงผลงานวิจัยของ
อาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําในนามมหาวิทยาลัยท่ีได้รับการจด
ทะเบียนเป็นท่ีประจักษ์และได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี/อนุญาตให้ใช้สิทธิ
ไปยังบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย (licensing) 

นับจํานวนชิ้นงาน พร้อมท้ังให้ส่วนงาน
รายงานรายละเอียดของชิ้นงานนั้นๆ 

ปีละ 4 คร้ัง
(รายไตรมาส) 

 

ผู้รายงานตัวชี้วัด ผู้รวบรวมข้อมูล ผู้ตรวจสอบข้อมูล
ส่วนงาน กองแผนงาน สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

 
ตัวชี้วัดท่ี 3.6 รายรับท่ีเกิดขึ้นจากทรัพย์สินทางปัญญา และ/หรือการถ่ายทอดเทคโนโลยีท่ีเพ่ิมขึ้น และ/หรือท่ีนําไปขับเคล่ือนเศรษฐกิจท่ีมี 

      ประโยชน์ต่อสังคมระดับประเทศ 
หน่วยนับ: บาท 
ปีท่ีเก็บข้อมูล: ปีงบประมาณ 2563 

คําอธิบาย วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บข้อมูล 
ลักษณะการเก็บ
ข้อมูลระหว่างปี 

 รายรับท่ีเกิดจากทรัพย์สินทางปัญญาและ/หรือการถ่ายทอด
เทคโนโลยี หมายถึง ผลประโยชน์ท่ีเกิดจากการอนุญาตให้ใช้สิทธิ หรือ
นําไปใช้ประโยชน์เพ่ือชุมชน หรือประโยชน์ทางวิชาการ ท้ังในระดับชาติ 
และนานาชาติ ในปีงบประมาณ พร้อมท้ังมีหลักฐาน/เอกสารแสดง
ประกอบ รายได้ท่ีเกิดจากทรัพย์สินทางปัญญาและ/หรือการถ่ายทอด
เทคโนโลยี ท้ังในเชิงพาณิชย์ ชุมชน หรือสังคม 

นับเฉพาะจํานวนรายรับในแต่ละ
ปีงบประมาณ โดยไม่ต้องหักค่าใช้จ่าย 

ปีละ 4 คร้ัง
(รายไตรมาส) 

 

ผู้รายงานตัวชี้วัด ผู้รวบรวมข้อมูล ผู้ตรวจสอบข้อมูล
ส่วนงาน กองแผนงาน สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
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ตัวชี้วัดท่ี 3.7 ร้อยละของโครงการบริการวิชาการท่ีสร้างรายได้ให้กับส่วนงานและมหาวิทยาลัย 
หน่วยนับ: ร้อยละ 
ปีท่ีเก็บข้อมูล: ปีงบประมาณ 2563 

คําอธิบาย วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บข้อมูล 
ลักษณะการเก็บ
ข้อมูลระหว่างปี 

       การบริการวิชาการ ประกอบด้วย  
1. การให้บริการรับทําวิจัย ได้แก่ การให้บริการรับทําวิจัย การศึกษา 

ค้นคว้า รวบรวมข้อมูล วิ เคราะห์ข้อมูล การรับเป็นท่ีปรึกษา 
ผู้ เชี่ยวชาญ และการให้บริการในลักษณะอ่ืนใดท่ีมหาวิทยาลัย
พิจารณาเห็นว่าเป็นการให้บริการรับทําวิจัยกับหน่วยงานของรัฐหรือ
เอกชน ท่ีต้องมีการทําสัญญาหรือข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร   

2. การให้บริการทางวิชาการ ได้แก่ การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ
ท่ีเป็นภารกิจตามวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังส่วนงาน เช่น การ
ให้บริการทางการแพทย์ การพยาบาล การสาธารณสุข การรับ
ให้บริการวิเคราะห์ ทดสอบ จัดอบรมหรือสัมมนา การผลิตพัสดุทุก
ประเภท ซ่ึงส่วนงานดําเนินงานภายใต้โครงการบริการวิชาการของ
ส่วนงานกับหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน ท่ีต้องมีการทําสัญญาหรือ
ข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร 

3. การบริการในลักษณะอื่นใดท่ีมหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นว่าเป็นการ
บริการวิชาการ 

        รายได้ คือ รายได้ท่ีเกิดจากการบริการวิชาการตามวงเงินสัญญาหรือ
ข้อตกลงของการบริการวิชาการท้ังหมด  

วิธีการคํานวณ
   โครงการบริการท่ีสร้างรายได้ 
            ของส่วนงาน 
  โครงการบริการวิชาการท้ังหมด 
            ของส่วนงาน 
 
 
  
  
 

ปีละ 4 คร้ัง
(รายไตรมาส) 

 
ผู้รายงานตัวชี้วัด ผู้รวบรวมข้อมูล ผู้ตรวจสอบข้อมูล

ส่วนงาน กองแผนงาน สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 
Management for Self-Sufficiency and Sustainable Organization 

 

ตัวชี้วัดท่ี 4.1 การจัดลําดับด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)  
      ของกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาท่ีเข้ารับการประเมิน (ตัวชี้วัดนี้ไม่จัดทํา PA กับส่วนงาน) 

หน่วยนับ: ลําดับท่ี 
ปีท่ีเก็บข้อมูล: ปีงบประมาณ 2563 

คําอธิบาย วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บข้อมูล 
ลักษณะการเก็บ
ข้อมูลระหว่างปี

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment) หรือ 
ITA หมายถึง ดัชนีชี้วัดความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วนงานภาครัฐ 
ของสํานักงานคณะกรรมการปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ โดยประเมินตาม
เกณฑ์ท่ี ปปช. กําหนด  

เพ่ือให้ส่วนงานท้ังหมดของมหาวิทยาลัยมีระบบการบริหารจัดการท่ีมี
ประสิทธิภาพและเป็นไปตามหลักธรรมภิบาลจึงกําหนดให้ส่วนงานท้ังหมด
ของมหาวิทยาลัยนําหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดําเนินงานของส่วนงานภาครัฐ  

    อยู่ในลําดับท่ี 1-15 ของการจัดอันดับ 
ของกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาท่ีเข้ารับการ
ประเมิน  

 

ปีงบประมาณ

 

ผู้รายงานตัวชี้วัด ผู้รวบรวมข้อมูล
กองกฎหมาย กองแผนงาน

 
ตัวชี้วัดท่ี 4.2 ร้อยละของส่วนงานท่ีมีระบบธรรมาภิบาล (ตัวชี้วัดนี้ไม่จัดทํา PA กับส่วนงาน) 
หน่วยนับ: ร้อยละ 
ปีท่ีเก็บข้อมูล: ปีงบประมาณ 2563 

คําอธิบาย วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บข้อมูล 
ลักษณะการเก็บ
ข้อมูลระหว่างปี 

ธรรมาภิบาล  (Good Governance)  หมายถึง กรอบการ
ขับเคลื่อนธรรมาภิบาลท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด จํานวน 6 ด้าน ได้แก่ 

1. หลักคุณธรรม 
2. หลักนิติธรรม 
3. หลักความโปร่งใส 
4. หลักการมีส่วนร่วม 
5. หลักความรับผิดชอบ 
6. หลักความคุ้มค่า 

วิธีการคํานวณ
จํานวนส่วนงานที่มีระบบธรรมาภิบาล 

จํานวนส่วนงานทั้งหมด 

ปีงบประมาณ

 
ผู้รายงานตัวชี้วัด ผู้รวบรวมข้อมูล

กองกฎหมาย กองแผนงาน
 

× 100 
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ตัวชี้วัดท่ี 4.3 มหาวิทยาลัยได้รับรางวัล TQC หรือ ได้รับการรับรอง AUNQA ระดับสถาบัน (ตัวชี้วัดนี้ไม่จัดทํา PA กับส่วนงาน) 
หน่วยนับ: - 
ปีท่ีเก็บข้อมูล: ปีงบประมาณ 2563 

คําอธิบาย วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บข้อมูล 
ลักษณะการเก็บ
ข้อมูลระหว่างปี 

TQC (Total Quality Control) หมายถึง รางวัลท่ีมอบให้องค์กรท่ีให้
ความสําคัญกับระบบบริหารจัดการท่ีเป็นเลิศเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถในการ
แข่งขันทางธุรกิจ ก้าวไปสู่มาตรฐานสากล ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ The Malcolm Baldrige National Quality Award 
(MBNQA) ดําเนินการตัดสินและมอบรางวัลโดยสํานักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ 
สถาบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ โดยองค์กรท่ีจะได้รับ TQC คือองค์กรท่ีมีคะแนนไม่ถึง
เกณฑ์ท่ีจะได้รับ TQA แต่สูงกว่า 350 คะแนน  

AUNQA ระดับสถาบัน หมายถึง เกณฑ์มาตรฐานระดับสถาบันของ 
ASEAN University Network Quality Assurance โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ระบบ
กลไกประกันคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานการอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัย
สมาชิกเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ท้ังนี้เป็นการประเมินคุณภาพระดับมหาวิทยาลัย 
โดยมีเกณฑ์กําหนดให้มหาวิทยาลัยท่ีเข้ารับการประเมินระดับสถาบันจะต้องมี
หลักสูตรท่ีผ่านการประเมิน AUNQA อย่างน้อย 5 หลักสูตร 

เป็นผลการดําเนินงานภาพรวมของ
มหาวิทยาลัย 

ปีงบประมาณ 

(ปีละ 1 คร้ัง) 

 

ผู้รายงานตัวชี้วัด ผู้รวบรวมข้อมูล
กองพัฒนาคุณภาพ กองแผนงาน

 
ตัวชี้วัดท่ี 4.4 จํานวนส่วนงานท่ีได้รับรางวัล TQC (ตัวชี้วัดนี้ไม่จัดทํา PA กับส่วนงาน) 
หน่วยนับ: ส่วนงาน 
ปีท่ีเก็บข้อมูล: ปีงบประมาณ 2563 

คําอธิบาย วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บข้อมูล 
ลักษณะการเก็บ
ข้อมูลระหว่างปี 

TQC (Total Quality Control) หมายถึง รางวัลท่ีมอบให้องค์กรท่ีให้
ความสําคัญกับระบบบริหารจัดการท่ีเป็นเลิศเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถในการ
แข่งขันทางธุรกิจ ก้าวไปสู่มาตรฐานสากล ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ The Malcolm Baldrige National Quality Award 
(MBNQA) ดําเนินการตัดสินและมอบรางวัลโดยสํานักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ 
สถาบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ โดยองค์กรท่ีจะได้รับ TQC คือองค์กรท่ีมีคะแนน  
ไม่ถึงเกณฑ์ท่ีจะได้รับ TQA แต่สูงกว่า 350 คะแนน  

นับจํานวนส่วนงานท่ีได้รับรางวัล 
TQC ในปีงบประมาณนั้นๆ  

ปีงบประมาณ 

(ปีละ 1 คร้ัง) 

 

ผู้รายงานตัวชี้วัด ผู้รวบรวมข้อมูล
กองพัฒนาคุณภาพ กองแผนงาน
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ตัวชี้วัดท่ี 4.5 Green University Ranking (ตัวชี้วัดนี้ไม่จัดทํา PA กับส่วนงาน) 
หน่วยนับ: ลําดับท่ี 
ปีท่ีเก็บข้อมูล: ปีงบประมาณ 2563 

คําอธิบาย วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บข้อมูล 
ลักษณะการเก็บ
ข้อมูลระหว่างปี 

Green University ห ม า ย ถึ ง 
มหาวิทยาลัยท่ีมีการพัฒนา ฟ้ืนฟู อนุรักษ์ 
และสร้างการมีส่วนร่วม ตลอดจนการบูร
ณาการองค์ความรู้ และกิจกรรมกี่ยวกับ
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน
และสิ่งแวดล้อม การพัฒนาแบบพ่ึงพา
ตนเองบนพ้ืนฐานของความสมดุล ระหว่าง
ระบบนิเวศและสุขภาวะของคนอย่างมี
ความสุข 

เป้าหมาย อยู่ใน Top 50 การจัด
อันดับ Green University ในระดับโลก 

 

วิธีคํานวณ ผลลัพท์ลําดับท่ีจากการจัดลําดับผลคะแนนจากทุกมหาวิทยาลัย

ท่ีส่งข้อมูลเข้าร่วมการจัดลําดับ ซ่ึงคํานวณคะแนนในแต่ละหมวดตามคู่มือการให้

คะแนนในแต่ละปี (Guideline UI GreenMetric World University Rankings)   

วิธีการเก็บข้อมูล ส่งจดหมายขอความอนุเคราะห์ข้อมูลจากแต่ละส่วนงานที่

เกี่ยวข้อง ในหัวข้อดังต่อไปนี้ 

1.Setting and Infrastructure (สถานที่และโครงสร้างพ้ืนฐาน) 

1.1 จํานวนนักศึกษาท้ังหมดประจําปี  

  1.1.1 จํานวนนักศึกษาภาคปกติท้ังหมด 

           เต็มเวลา (full time)  

           นอกเวลา (part time)  

  1.1.2 จํานวนนักศึกษาออนไลน์ท้ังหมด 

           เต็มเวลา (full time)  

           นอกเวลา (part time)  

1.2 ข้อมูลบุคลากร 

   1.2.1 จํานวนบุคลากรสายวิชาการท้ังหมดของส่วนงาน 

   1.2.2 จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนเจ้าหน้าท่ีและบุคลากรท้ังหมด 

1.3 งบประมาณ 

   1.3.1 งบประมาณท้ังหมดของส่วนงาน (บาท) 

   1.3.2 งบประมาณท่ีเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและความย่ังยืน (ให้รวมทุก

โครงการท่ีเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และงบประมาณท่ีดูแลด้านกายภาพ งบประมาณ

การดูแลบํารุงรักษาอาคารสถานท่ี) (บาท) 

2.Energy and Climate Change (พลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ) 

2.1 ร้อยละการติดต้ังอุปกรณ์ประหยัดพลังงานทดแทนอุปกรณ์แบบดั้งเดิม 

2.2 จํานวนแหล่งกําเนิดพลังงานทดแทนและกําลังการผลิตพลังงานทดแทนของ

ส่วนงาน ความสามารถในการผลิต (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) ได้แก่ 

- ไบโอดีเซล 

- ชีวมวล 

- พลังงานแสงอาทิตย์ 

- พลังงานความร้อนใต้พิภพ 

- พลังงานลม 

ปีงบประมาณ 
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คําอธิบาย วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บข้อมูล 
ลักษณะการเก็บ
ข้อมูลระหว่างปี 

- พลังงานน้ํา

- ไฟฟ้าและความร้อนร่วม 

2.4 จํานวนองค์ประกอบของการดําเนินงานอาคารสีเขียวซ่ึงแสดงให้เห็นใน

นโยบายการก่อสร้างและการปรับปรุงมหาวิทยาลัย เช่น มีการระบายอากาศตาม

ธรรมชาติ มีแสงตามธรรมชาติตลอดวัน มีระบบการจัดการพลังงานในอาคาร เป็น

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

3.Waste (ของเสีย) (ข้อมูลจากกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม) 

4.Water (น้ํา) (*แนบหลักฐานประกอบและภาพถ่ายโครงการ) 

4.1 ร้อยละของการดําเนินงานโครงการนําน้ําท้ิงกลับมาใช้ใหม่ 

4.2 ร้อยละของการติดต้ังอุปกรณ์ประหยัดน้ํา 

5.Transportation (ระบบขนส่ง) (ข้อมูลจากกองกายภาพและส่ิงแวดล้อม) 

5.1 จํานวนรถยนต์ส่วนกลางของส่วนงานเพ่ือรับ-ส่ง บุคลากรและนักศึกษา (คัน) 

5.2 จํานวนรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลของบุคลากรและนักศึกษาท่ีใช้เดินทางเข้าสู่

มหาวิทยาลัย (คัน) 

5.3 จํานวนรถยนต์ส่วนบุคคลของบุคลากรและนักศึกษาท่ีใช้เดินทางเข้าสู่

มหาวิทยาลัย (คัน) 

5.4 5.4 พ้ืนท่ีจอดรถของส่วนงาน (ตารางเมตร) 

6.Education and Research (การศึกษาและงานวิจัย)  

 นํามาสรุปเป็นข้อมูลภาพรวมของมหาวิทยาลัย (โปรดแนบรายชื่อวิชาท่ีสอน

เก่ียวกับความยั่งยืน) 

6.1 การศึกษา   

   6.1.1 จํานวนรายวิชาท้ังหมด 

   6.1.2 ระบุความสอดคล้องของแต่ละรายวิชากับหัวข้อตามเป้าหมายการพัฒนา

ท่ีย่ังยืน (SDGS:17GOALS)                                                 

หมายเหตุ : ข้อมูลจากบัณฑิตวิทยาลัยและกองบริหารการศึกษา จํานวนและ

รายวิชาท่ีเปิดสอนทั้งหมดในปีการศึกษา 2562 

6.2 การวิจัย (ขอข้อมูลจากกองบริหารงานวิจัย) 

   6.2.1 จํานวนเงินวิจัยประจําปีท้ังหมด (บาท) ข้อมูลจากแต่ละส่วนงาน 

   6.2.2 ระบุความสอดคล้องของหัวข้อการวิจัยตามเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน 

(SDGS : 17 GOALS)  ข้อมูลจากแต่ละส่วนงาน 

หมายเหตุ : ข้อมูลจากกองบริหารงานวิจัย สรุปจํานวนเงินวิจัยประจําปีท้ังหมด 

(บาท)              

6.3 ผลงานตีพิมพ์และกิจกรรม (ขอข้อมูลจากกองบริหารงานวิจัย) 

     6.3.1 จํานวนผลงานตีพิมพ์ท้ังหมด (เร่ือง) 
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คําอธิบาย วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บข้อมูล 
ลักษณะการเก็บ
ข้อมูลระหว่างปี 

     6.3.2 ระบุความสอดคล้องของผลงานตีพิมพ์ตามเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน 

(SDGS : 17 GOALS) ข้อมูลจากแต่ละส่วนงาน 

     6.3.2 จํานวนกิจกรรมทางวิชาการตามเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนเช่น การ

ประชุม นิทรรศการ การดูงาน จัดสัมมนา กิจกรรมท่ีจัดโดยส่วนงาน (คร้ัง)     

หมายเหตุ : ข้อมูลจากกองบริหารงานวิจัย สรุปจํานวนผลงานตีพิมพ์ท้ังหมด 

(เร่ือง) 

6.4 การมีส่วนร่วมของนักศึกษา 

     6.4.1 การมีส่วนร่วมของนักศึกษา องค์กร/ชมรม/กลุ่มกิจกรรมนักศึกษาท่ี

สอดคล้องตามเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน 

6.5 การสื่อสารด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน 

     6.5.1 Website ท่ีเกี่ยวข้องกับเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน 

หมายเหตุ การพัฒนาท่ีย่ังยืน (SDGS : 17 GOALS) 

เป้าหมายท่ี 1 : ขจัดความยากจน      

เป้าหมายท่ี 2: ขจัดความหิวโหย 

เป้าหมายท่ี 3: การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ท่ีดี 

เป้าหมายท่ี 4: การศึกษาท่ีเท่าเทียม 

เป้าหมายท่ี 5: ความเท่าเทียมทางเพศ 

เป้าหมายท่ี 6: การจัดการน้ําและสุขาภิบาล 

เป้าหมายท่ี 7: พลังงานสะอาดท่ีทุกคนเข้าถึงได้ 

เป้าหมายท่ี 8: การจ้างงานท่ีมีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ  

เป้าหมายท่ี 9: อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพ้ืนฐาน 

เป้าหมายท่ี 10: ลดความเหลื่อมล้ํา 

เป้าหมายท่ี 11: เมืองและถิ่นฐานมนุษย์อย่างย่ังยืน 

เป้าหมายท่ี 12: แผนการบริโภคและการผลิตท่ีย่ังยืน 

เป้าหมายท่ี 13: การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

เป้าหมายท่ี 14: การใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล 

เป้าหมายท่ี 15: การใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบก 

เป้าหมายท่ี 16: สังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก 

เป้าหมายท่ี 17: ความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน 
 

ผู้รายงานข้อมูล ผู้รวบรวมข้อมูล/ ตรวจสอบ ผู้รายงานตัวชี้วัด
ส่วนงาน กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
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ตัวชี้วัดท่ี 4.6 ระดับความสําเร็จของการจัดทําระบบ Central Operating System (ตัวชี้วัดนี้ไม่จัดทํา PA กับส่วนงาน) 
 มีฐานข้อมูล Business Intelligence สําหรับใช้ในการติดตามและการตัดสินใจ ครอบคลุมท้ัง 5 ฐานข้อมูล 

หน่วยนับ: ร้อยละ 
ปีท่ีเก็บข้อมูล: ปีงบประมาณ 2563 

คําอธิบาย วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บข้อมูล 
ลักษณะการเก็บ
ข้อมูลระหว่างปี 

Central Operating System หมายถึง ระบบการปฏิบัติงานท่ีเชื่อมโยง
และส่งต่อข้อมูลระหว่างหน่วยงานในสํานักงานอธิการบดี กับส่วนงาน 

ฐานข้อมูล Business Intelligence หมายถึง ระบบฐานข้อมูลกลาง
ของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 5 ฐานข้อมูล ดังต่อไปน้ี 
1. Student Data Warehouse for Education 
2. Research 
3. Academic Service 
4. Human Resource Information 
5. International Relationship 

- - 

 
ผู้รายงานตัวชี้วัด ผู้รวบรวมข้อมูล 

กองเทคโนโลยีสารสนเทศ รายงานจํานวนฐานข้อมูล Business Intelligence กองแผนงาน 
 
ตัวชี้วัดท่ี 4.7 ร้อยละของส่วนงานท่ีมีระบบการทํางานตาม Central Operating System และเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัย  

      (ตัวชี้วัดนี้ไม่จัดทํา PA กับส่วนงาน) 
หน่วยนับ: ร้อยละ 
ปีท่ีเก็บข้อมูล: ปีงบประมาณ 2563 

คําอธิบาย วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บข้อมูล 
ลักษณะการเก็บ
ข้อมูลระหว่างปี 

Central Operating System หมายถึง ระบบการปฏิบัติงานท่ี
เชื่อมโยงและส่งต่อข้อมูลระหว่างหน่วยงานในสํานักงานอธิการบดี กับ
ส่วนงาน โดยแบ่งเป็น 

ด้านทรัพยากรบุคคล 
ด้านการคลัง 
ด้านแผนและงบประมาณ 
ด้านวิจัย 
ด้านการศึกษา 
ด้านบริการวิชาการ 
ด้านบริการทางการแพทย์ 

วิธีการคํานวณ
จํานวนส่วนงานที่มีระบบการทํางานตาม   
        Central Operating System 
           จํานวนส่วนงานท้ังหมด 

ปีงบประมาณ 

 
ผู้รายงานตัวชี้วัด ผู้รวบรวมข้อมูล

ส่วนงาน กองแผนงาน
 

x100 
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ตัวชี้วัดท่ี 4.8 ร้อยละความสําเร็จของการเป็น Digital Convergence University (ตัวชี้วัดนี้ไม่จัดทํา PA กับส่วนงาน) 
หน่วยนับ: ร้อยละ 
ปีท่ีเก็บข้อมูล: ปีงบประมาณ 2563 

คําอธิบาย วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บข้อมูล 
ลักษณะการเก็บ
ข้อมูลระหว่างปี 

ระดับความสําเร็จของการเป็น 
Digital Convergence 
University สามารถประเมิน
ระดับความสําเร็จใน 6 ด้าน 
ได้แก่ 
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 
ผลรวมระดับความสําเร็จท่ีถ่วงน้ําหนักแล้ว 

ในทุกด้านท่ีได้รับมอบหมาย 
ผลรวมค่าถ่วงน้ําหนัก 

ความหมายและค่าถ่วงน้ําหนัก 
1. IT Development Ownership: มีระบบสารสนเทศสนับสนุนการดําเนินการ
ครอบคลุมพันธกิจหลัก ประกอบด้วย การเรียนการสอน การวิจัย และการบริการ
วิชาการ (ค่าถ่วงน้ําหนัก 0.20) 
2. Digital Analytics: มีระบบสารสนเทศวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น เพ่ือใช้
ประกอบการตัดสินใจท่ีสอดคล้องกับพันธกิจ (ค่าถ่วงน้ําหนัก 0.20) 
3. IT Management for Diversity: พิจารณาจากระดับความพึงพอใจของ
ผู้ใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสําคัญ ท้ังนี้ ส่วนงานต้องประเมินผลความพึง
พอใจของผู้ใช้งานในระบบท่ีส่วนงานได้ดําเนินการจัดหา/พัฒนาเอง (ค่าถ่วงน้ําหนัก 
0.15) 
4. IT Infrastructure for Communication and Collaboration: 
วัดระดับความสําเร็จใน 2 เร่ือง คือ“WIFI Coverage ภายในอาคาร 100% และ 
“Service Level Agreement ท่ีเกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่ตํ่ากว่า 
99% ตามเป้าหมายท่ีกําหนด” (ค่าถ่วงน้ําหนัก 0.20) 
5. IT Supports for Workforce Mobility: มีแผน IT BCM ทางด้านระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (ค่าถ่วงน้ําหนัก 0.15) 
6. Digital Experts: ต้องมีการพัฒนาทักษะบุคลากรและนักศึกษาทางด้าน Digital 
Literacy หรือด้าน IT Security เป็นอย่างน้อย ท้ังนี้ส่วนงานสามารถกําหนดตัววัดผล
ความสําเร็จจากการดําเนินการดังกล่าวตามความเหมาะสม (ค่าถ่วงน้ําหนัก 0.10) 

ปีงบประมาณ 

 
ผู้รายงานข้อมูล ผู้รวบรวมข้อมูล ผู้ตรวจสอบตัวชี้วัด

1 กองเทคโนโลยีสารสนเทศ กองเทคโนโลยีสารสนเทศ กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
2 กองเทคโนโลยีสารสนเทศ กองเทคโนโลยีสารสนเทศ กองเทคโนโลยีสารสนเทศ

3 ส่วนงาน, กองเทคโนโลยีสารสนเทศ กองเทคโนโลยีสารสนเทศ กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
4 กองเทคโนโลยีสารสนเทศ กองเทคโนโลยีสารสนเทศ กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
5 กองเทคโนโลยีสารสนเทศ กองเทคโนโลยีสารสนเทศ กองเทคโนโลยีสารสนเทศ

6 ส่วนงาน, กองเทคโนโลยีสารสนเทศ กองเทคโนโลยีสารสนเทศ กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
 
 

× 100 
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ตัวชี้วัดท่ี 4.9 ระดับการรับรู้ภาพลักษณ์ Brand MAHIDOL (ตัวชี้วัดนี้ไม่จัดทํา PA กับส่วนงาน) 

 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 

 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
หน่วยนับ: ระดับ (เต็ม 5) 
ปีท่ีเก็บข้อมูล: ปีงบประมาณ 2563 

คําอธิบาย วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บข้อมูล 
ลักษณะการเก็บ
ข้อมูลระหว่างปี 

ภาพลักษณ์ของ Brand MAHIDOL หมายถึง จุดเด่น สิ่งท่ีแสดง
ความเป็นตัวตน ความมีชื่อเสียง การได้รับการยอมรับ ช่องทางการ
ติดต่อสื่อสาร รวมถึงความพึงพอใจและทัศนคติของกลุ่มเป้าหมายท่ีมีต่อ
มหาวิทยาลัยมหิดลท้ังในแง่บวกและแง่ลบ ซ่ึงภาพลักษณ์ของ Brand 
Mahidol ประกอบด้วย 

- เป็นแหล่งรวมองค์ความรู้ในแขนงต่างๆ 
- สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ สู่สังคม  
- เป็นมหาวิทยาลัยท่ีมีคุณภาพระดับสากล 
- เป็นมหาวิทยาลัยท่ีเป็นท่ียอมรับของสังคม 
- ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้รอบด้าน และมีคุณภาพสู่สังคม 
- เป็นท่ีพึงต่อสังคม 
- สร้าง ผู้นํา นักคิด นักปฏิบัติท่ีสามารถนําพาสังคมให้ดีข้ึน 
- คือผู้นําการเปลี่ยนแปลงอันเป็นประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ 
- ผลิตผลงานวิจัย และนวัตกรรม อันเป็นประโยชน์สุขแก่มนุษยชาติ 
- เป็นกําลังใจสําคัญในการสร้างประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ 
- มีทรัพยากรบุคคลท่ีมีความเชี่ยวชาญในสาขาอาชีพท่ีสอดคล้องกับ

การดําเนินนโยบายของรัฐ 
- เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และปฏิบัติของนักเรียน นักศึกษา เพ่ือ

สร้างความก้าวหน้าให้ตัวเองและสงัคม 
- ต้ังม่ันในความถูกต้อง โปร่งใส และอยู่ในกรอบของจรรยาบรรณ

แห่งวิชาชีพ 

1. เก็บจากแบบสอบถามโดยมีอัตราการตอบ
กลับร้อยละ 60 จากแบบสอบถามทั้งหมด
ท่ีส่งออก 

2. เก็บจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายในและ
ภายนอกองค์กร 

 

ปีงบประมาณ 

 
ผู้รายงานตัวชี้วัด ผู้รวบรวมข้อมูล ผู้ตรวจสอบตัวชี้วัด

ส่วนงาน กองบริหารงานท่ัวไป กองบริหารงานท่ัวไป
 

หมายเหตุ: ตัวชี้วัดที่ 4.1-4.9 ไม่จัดทํา PA กับส่วนงาน 
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ตัวชี้วัดท่ี 4.10 ร้อยละความสําเร็จของโครงการตามยุทธศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัย 
หน่วยนับ: ร้อยละ 
ปีท่ีเก็บข้อมูล: ปีงบประมาณ 2563 

คําอธิบาย วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บข้อมูล 
ลักษณะการเก็บ
ข้อมูลระหว่างปี 

โครงการตามยุทธศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัย 

แบ่งเป็น 2 ระดับ 

1. โครงการขับเคล่ือนระดับมหาวิทยาลัย  

2. โครงการสํ าคัญระดับส่ วนงาน  ( PA)  ท่ี

สนับสนุนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย (โครงการ

ส่วนท่ี 3 ของข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วน

งาน) 

 

     ส่วนงาน/หน่วยงานจะต้องรายงานข้อมูลการดําเนินงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัย จากนั้นกองแผนงาน
พิจารณาระดับความสําเร็จของโครงการ 
     เกณฑ์การพิจารณาระดับความสําเ ร็จของโครงการตาม
ยุทธศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัย ท้ัง 2 ประเภท โดยพิจารณาจาก 
ตัวชี้วัดของโครงการจะต้องมีระดับความสําเร็จเฉล่ีย ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 
วิธีการคํานวณ 

จํานวนโครงการท่ีผ่านเกณฑ์ 
จํานวนโครงการสนับสนุนยุทธศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยท้ังหมด 

ปีละ 2 คร้ัง 

 
ผู้รายงานตัวชี้วัด ผู้รวบรวมข้อมูล

กองแผนงาน กองแผนงาน
 
ตัวชี้วัดท่ี 4.11 ร้อยละของบุคลากรท่ีเป็น Global Talents 

 บุคลากรสายวิชาการ ด้านการศึกษา (อยู่ระหว่างการวางระบบ เริ่มดําเนินการปีการศึกษา 2563) 

 บุคลากรสายวิชาการ ด้านการวิจัย 

 บุคลากรสายสนับสนุน (นับเฉพาะกลุ่ม Talent) 
หน่วยนับ: ร้อยละ 
ปีท่ีเก็บข้อมูล: ปีงบประมาณ 2563 

คําอธิบาย วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บข้อมูล 
ลักษณะการเก็บ
ข้อมูลระหว่างปี 

บุคลากรท่ีเป็น Global Talents หมายถึง บุคลากรท่ีได้ รับการ
ประเมินศักยภาพระดับสากล แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 

 บุคลากรสายวิชาการ ด้านการศึกษา (อยู่ระหว่างการวางระบบ) 
ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพอาจารย์ระดับ 3 ข้ึนไป* 

 บุคลากรสายวิชาการ ด้านการวิจัย 
ต้องมีค่า h-index มากกว่า 5, 10, 15, 20 ตามอายุงาน** 

 บุคลากรสายสนับสนุน (นับเฉพาะกลุ่ม Talent) 
ต้องมีคุณสมบัติ ได้แก่ 
1. จบการศึกษาจากสถาบันต่างประเทศ ในระดับปริญญาตรี หรือ

ปริญญาโท หรือปริญญาเอก (อย่างใดอย่างหนึ่ง) หรือ 

วิธีคํานวณวัดจากบุคลากร 3 กลุ่ม ดังนี้ 
1. บุคลากรสายวิชาการ ด้านการศึกษา 
บุคลากรสายวิชาการท่ีเป็น Global     
       Talent ด้านการศึกษา  

บุคลากรสายวิชาการ 
(ไม่รวมตําแหน่งนักวิจัย) 

2. บุคลากรสายวิชาการ ด้านการวิจัย 
บุคลากรสายวิชาการท่ีเป็น Global     
       Talent ด้านการวิจัย  

บุคลากรสายวิชาการ 
(รวมตําแหน่งนักวิจัย สายวิชาการ) 

ปีงบประมาณ 

X100 

X100 

X100 



    ข้อมูล ณ วันท่ี 14 มิถุนายน 2562 

36 

 

คําอธิบาย วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บข้อมูล 
ลักษณะการเก็บ
ข้อมูลระหว่างปี 

2. ได้รับการอบรม/ฝึกงาน โดยมีระยะเวลารวมมากกว่า 1 ปีใน
ต่างประเทศ หรือ 

3. นําเสนอผลงานในระดับนานาชาติ โดยใช้ภาษาอังกฤษ (สามารถ
นําเสนอผลงานภายในประเทศได้) หรือ 

4. มีผลงานในการสร้างเครือข่ายในต่างประเทศ รวมถึงกิจกรรมวิเทศ
สัมพันธ์ เฉลี่ย 3 คร้ัง/ปี โดยนับระยะเวลา 3 ปีย้อนหลัง 

3. บุคลากรสายสนับสนุน (นับเฉพาะ
กลุ่ม Talent) 

บุคลากรสายสนับสนุน (นับเฉพาะกลุ่ม 
Talent) ท่ีมี Global Talent  
        บุคลากรสายสนับสนุน              
(นับเฉพาะกลุ่ม Talent) ท้ังหมด 

*ระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ
อาจารย์ท่ีกําหนด มี 4 ระดับ คือ 

ระดับท่ี 1 ศาสตร์การเรียนรู้เบื้องต้น 
เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ของตนและประยุกต์ใช้ได้ มีความรู้

ความเข้าใจในศาสตร์การเรียนรู้เบื้องต้น สามารถออกแบบกิจกรรม จัด
บรรยากาศ ใช้ทรัพยากรและสื่อการเรียนรู้ โดยคํานึงถึงผู้เรียนรู้และปัจจัยท่ี
ส่งผลต่อการเรียนรู้ สามารถวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน นําผล
ประเมินมาใช้ปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนรู้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
เปิดใจฟังความคิดเห็นจากผู้ท่ีเกี่ยวข้อง และปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
อาจารย์ขององค์กร 

ระดับท่ี 2 จัดการเรียนเฉพาะกลุ่มได้  
เป็นผู้มีคุณภาพการจัดการเรียนการสอนระดับท่ี 1 ท่ีมีความรู้สึกในศาสตร์

ของตน และติดตามความก้าวหน้าของความรู้ในศาสตร์อย่างสมํ่าเสมอ มี
ความรู้ความเข้าใจในศาสตร์การเรียนรู้ สามารถจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับ
กลุ่มผู้เรียน กํากับดูแลและติดตามผลการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
ให้คําปรึกษาชี้แนะแก่เพ่ือนอาจารย์ในศาสตร์ได้ และส่งเสริมให้เกิดการ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ภายในองค์กร 

ระดับท่ี 3 จัดการเรียนรู้ข้ามศาสตร์  
เป็นผู้มีคุณภาพการจัดการเรียนการสอนระดับท่ี 2 ท่ีเชี่ยวชาญในศาสตร์

ของตน ศาสตร์การเรียนรู้ และการจัดการเรียนรู้ข้ามศาสตร์ นําผลการวิจัย
ในชั้นเรียนมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เป็นพ่ีเลี้ยงและผู้ชี้แนะในระดับ
องค์กรด้านการจัดการเรียนรู้ และนโยบายด้านจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ 

ระดับท่ี 4 กําหนดนโยบายการพัฒนาองค์ความรู้ 
เป็นผู้มีคุณภาพการจัดการเรียนการสอนระดับท่ี 3 ท่ีเป็นผู้นําในศาสตร์

ของตน ศาสตร์การเรียนรู้ และการจัดการเรียนรู้ข้ามศาสตร์ เป็นท่ียอมรับ
ท้ังภายในและภายนอกองค์กร มีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบายและกลยุทธ์
ในการพัฒนาองค์ความรู้ และการจัดการเรียนรู้ในระดับชาติ และนานาชาติ 
เป็นผู้นําเชิงนโยบายด้านจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ 

**ค่า h-index หมายถึง ค่าท่ีแสดงความสัมพันธ์ระหว่างจํานวนการ
อ้างอิง (Citations) กับลําดับของบทความที่ถูกอ้างอิง (Article Rank 

X100 
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คําอธิบาย วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บข้อมูล 
ลักษณะการเก็บ
ข้อมูลระหว่างปี 

Number) จากฐานข้อมูล Scopus โดยจําแนกตามอายุงานของบุคลากร
สายวิชาการ ดังนี้ 

- อายุงาน 0 - 5 ปี มีค่า h-index มากกว่าหรือเท่ากับ 5 
- อายุงานมากกว่า 5 - 10 ปี มีค่า h-index มากกว่าหรือเท่ากับ 10 
- อายุงานมากกว่า 10 - 15 ปี มีค่า h-index มากกว่าหรือเท่ากับ 15 
- อายุงานมากกว่า 15 ปีข้ึนไป มีค่า h-index มากกว่าหรือเท่ากับ 20 

 
ผู้รายงานตัวชี้วัด ผู้รวบรวมข้อมูล ผู้ตรวจสอบตัวชี้วัด

ส่วนงาน กองแผนงาน กองทรัพยากรบุคคล
 
ตัวชี้วัดท่ี 4.12 ค่า EBITDA  
หน่วยนับ: บาท 
ปีท่ีเก็บข้อมูล: ปีงบประมาณ 2563 

คําอธิบาย วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บข้อมูล 
ลักษณะการเก็บ
ข้อมูลระหว่างปี 

ค่า EBITDA หมายถึง กําไรจากการดําเนินงาน แต่เป็นกําไรก่อน
ดอกเบี้ยจ่าย ค่าใช้จ่ายทางภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าใช้จ่ายตัดจ่าย ในงบ
กําไรขาดทุนของส่วนงาน คํานวนโดย ใช้ยอด Net Income + ค่าเสื่อมราคา 
และค่าใช้จ่ายตัดจ่าย   

เนื่องจาก ไม่มีดอกเบี้ยจ่าย และค่าใช้จ่ายทางภาษี 

ให้ส่วนงานเรียกข้อมูล 
ณ วันท่ี 30 กันยายน (สิ้นปีงบประมาณ) 
โดยใช้ T-Code : ZGLRP003 

ปีงบประมาณ 

 
ผู้รายงานตัวชี้วัด ผู้รวบรวมข้อมูล ผู้ตรวจสอบตัวชี้วัด

ส่วนงาน กองแผนงาน กองคลัง 
 
ตัวชี้วัดท่ี 4.13 ค่า Net Income  
หน่วยนับ: บาท 
ปีท่ีเก็บข้อมูล: ปีงบประมาณ 2563 

คําอธิบาย วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บข้อมูล 
ลักษณะการเก็บ
ข้อมูลระหว่างปี 

ค่าNet Income (กําไรสุทธิ) หมายถึง ส่วนของรายได้หักด้วย ต้นทุน 
และค่าใช้จ่าย และมีผลเป็นบวก หากมีผลเป็นลบ จะหมายถึง ขาดทุนสุทธิ  

เขียนเป็นสมการได้ดังนี้ 
รายได้-ค่าใช้จ่าย = กําไร (ขาดทุน) สุทธิ 

ให้ส่วนงานเรียกข้อมูล 2 คร้ัง 

 คร้ังท่ี 1 ณ วันท่ี 31 มีนาคม 

 คร้ังท่ี 2 ณ วันท่ี 30 กันยายน 
 โดยใช้ T-Code : ZGLRP003 

ปีงบประมาณ 

ปีละ 2 คร้ัง 

 
ผู้รายงานตัวชี้วัด ผู้รวบรวมข้อมูล ผู้ตรวจสอบตัวชี้วัด

ส่วนงาน กองแผนงาน กองคลัง 
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ตัวชี้วัดท่ี 4.14 ค่า ROA  
หน่วยนับ: ร้อยละ 
ปีท่ีเก็บข้อมูล: ปีงบประมาณ 2563 

คําอธิบาย วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บข้อมูล 
ลักษณะการเก็บ
ข้อมูลระหว่างปี 

Return on Asset (ROA) หมายถึง อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ใช้

ในการประเมินว่าความสามารถของส่วนงานในการทําให้สินทรัพย์ท่ีถือครอง

อยู่ท้ังหมด สร้างรายได้ (income) ให้เพียงพอสําหรับการบริหารจัดการ

องค์กรโดย ROA ท่ีดีควรมีค่ามากกว่าร้อยละ 5 

ให้ส่วนงานเรียกข้อมูล 2 คร้ัง 

 คร้ังท่ี 1 ณ วันท่ี 31 มีนาคม 

 คร้ังท่ี 2 ณ วันท่ี 30 กันยายน 
 โดยใช้ T-Code : ZGLRP003 
วิธีการคํานวณ 
ROA =           กําไรสุทธิ 

รวมสินทรัพย์ 

ปีงบประมาณ 

ปีละ 2 คร้ัง 

 
ผู้รายงานตัวชี้วัด ผู้รวบรวมข้อมูล ผู้ตรวจสอบตัวชี้วัด

ส่วนงาน กองแผนงาน กองคลัง 
 
ตัวชี้วัดท่ี 4.15 ร้อยละของห้องปฏิบัติการท่ีมีการใช้สารเคมี ท่ีได้รับมาตรฐานความปลอดภัย ESPReL 
หน่วยนับ: ร้อยละ 
ปีท่ีเก็บข้อมูล: ปีงบประมาณ 2563 

คําอธิบาย 
วิธีการคํานวณ/วิธีการ

เก็บข้อมูล 
ลักษณะการเก็บ
ข้อมูลระหว่างปี 

มาตรฐานความปลอดภัย ESPReL คือ โครงการท่ีเกิดจากการดําเนินงานตามพันธกิจของ
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เพ่ือการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย
ห้องปฏิบัติการในประเทศไทยและพัฒนาให้เกิดวัฒนธรรม ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการอย่าง
ย่ังยืน ผลผลิตท่ีได้นํามาซ่ึงยุทธศาสตร์ในการขับเคล่ือนความปลอดภัย ประกอบด้วย 7 
องค์ประกอบของความปลอดภัยท่ีสัมพันธ์กันและเชื่อมโยงกับความเสี่ยงของแต่ละองค์ประกอบ 
ดังนี้ 

1. การบริหารระบบการจัดการความปลอดภัย เน้นกระบวนการจัดการท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือให้
เกิดความปลอดภัย โดยทําหน้าท่ีบูรณาการอีก 6 องค์ประกอบอย่างสอดคล้อง ต้ังแต่ระดับนโยบาย
ท่ีเห็นความสําคัญของงานด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ ครอบคลุมถึง นโยบาย แผนงาน 
โครงสร้าง การบริหาร และผู้รับผิดชอบในระดับต่าง ๆ  

2. ระบบการจัดการสารเคมี ทําหน้าท่ีติดตามความเคลื่อนไหวของสารทั้งระบบ ข้อมูลการ
จัดเก็บ การเคล่ือนย้าย และการจัดการสารท่ีไม่ใช้แล้ว สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการบริหาร
จัดการ ท้ังประโยชน์ในการจัดการความเสี่ยงและจัดสรรงบประมาณ 

3. ระบบการจัดการของเสีย เป็นการประเมินสถานภาพการจัดการของเสียภายใน
ห้องปฏิบัติการ ท้ังระบบข้อมูล การจําแนกและการจัดเก็บ เพ่ือรอการกําจัด/บําบัด สามารถ
นําไปใช้ประโยชน์ต่อการบริหารจัดการการประเมินความเสี่ยงจากอันตรายของของเสีย ตลอดจน
การจัดเตรียมงบประมาณในการกําจัด 

อยู่ระหว่างการทําระบบ  
Peer Evaluation 

ส่วนงานรายงานข้อมูลท่ี 
ศูนย์บริหารความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อม 
 
วิธีการคํานวณ โปรแกรม
ออนไลน์ ESPReL 
Checklist จะคํานวณผล
คะแนนการประเมินตาม
มาตรฐานESPReL  
 
วิธีการเก็บข้อมูล 
ดําเนินการโดยศูนย์
บริหารความปลอดภัย อา
ชีวอนามัย และ

ปีงบประมาณ 

X100 
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คําอธิบาย 
วิธีการคํานวณ/วิธีการ

เก็บข้อมูล 
ลักษณะการเก็บ
ข้อมูลระหว่างปี 

4. ลักษณะทางกายภาพของห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์ และเคร่ืองมือ เป็นการประเมินถึงความ
สมบูรณ์เหมาะสมของโครงสร้างพ้ืนฐานทางกายภาพ อุปกรณ์และเคร่ืองมือภายใน ห้องปฏิบัติการ 
ท่ีจะเอื้อต่อความปลอดภัยของ ท้ังในภาวะปกติและฉุกเฉิน       

5. ระบบการป้องกันและแก้ไขภัยอันตราย ครอบคลุมถึง การบริหารความเสี่ยง การพร้อมรับ
และตอบโต้กรณีฉุกเฉิน และข้อปฏิบัติความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการ 

6. การให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ คือ การพัฒนาบุคลากรทุกระดับท่ี
เกี่ยวข้อง โดยให้ความรู้พ้ืนฐานท่ีเหมาะสม จําเป็น และต่อเนื่องต่อกลุ่มเป้าหมายที่มีบทบาท
ต่างกัน การให้ความรู้ ด้วยการฝึกอบรมจะช่วยให้ทุกคนเข้าใจ และสามารถปฏิบัติงานใน
ห้องปฏิบัติการ หรือทํางานเกี่ยวข้องกับสารเคมีได้อย่างปลอดภัย และลดความเสี่ยงในการเกิด
อุบัติภัยได้ 

7. การจัดการข้อมูลและเอกสาร คือ การเก็บบันทึกและรวบรวมข้อมูล และจัดทําเอกสาร 
ระบบเอกสารจะเป็นหลักฐาน บันทึกท่ีจะส่งต่อกันได้หากมีการเปลี่ยนผู้รับผิดชอบ และเป็นการต่อ
ยอดของความรู้ในทางปฏิบัติ ให้การพัฒนาความปลอดภัย เป็นไปได้อย่างต่อเนื่อง  

สภาพแวดล้อมในการ
ทํางาน 
มหาวิทยาลัยมหิดล และ
สํานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ โดยนําข้อมูล
จากระบบมาสรุปผล 

 
ผู้รายงานตัวชี้วัด ผู้รวบรวมข้อมูล

ศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน (COSHEM) กองแผนงาน

 
ตัวชี้วัดท่ี 4.16 จํานวนโครงการส่งเสริมความเป็นนานาชาติกับคู่พันธมิตรทางยุทธศาสตร์ 
หน่วยนับ: โครงการ 
ปีท่ีเก็บข้อมูล: ปีงบประมาณ 2563 

คําอธิบาย วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บข้อมูล 
ลักษณะการเก็บ
ข้อมูลระหว่างปี 

     คู่พันธมิตรทางยุทธศาสตร์ (Strategic Partners) หมายถึง 
สถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศท่ีมีความร่วมมือในด้านต่างๆ ครอบคลุม 8
ด้าน แต่ไม่จําเป็นต้องครบท้ัง 8 ด้าน โดยท่ีท้ัง 8 ด้านท่ีกําหนดนี้ส่งผลต่อ
พันธกิจของมหาวิทยาลัยด้านการศึกษา การวิจัย ตลอดจน การบริการ
วิชาการ ดังนี้ 

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 
7. Co-paid PhD scholarships 
8. MU One Stop International Office and Supportการ 

    นับจํานวนโครงการท่ีดําเนินการร่วมกับ 

Strategic Partners ภายในปีงบประมาณ
โดยมีระยะเวลา 12 เดือนนับจาก        
วันท่ีลงนาม 

 

ปีงบประมาณ 
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คําอธิบาย วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บข้อมูล 
ลักษณะการเก็บ
ข้อมูลระหว่างปี 

     การดําเนินงานส่งเสริมความเป็นนานาชาติ หมายถึง โครงการท่ี
ส่งเสริมความเป็นนานาชาติในด้านต่างๆ 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 

 
ผู้รายงานตัวชี้วัด ผู้รวบรวมข้อมูล ผู้ตรวจสอบข้อมูล

ส่วนงาน กองแผนงาน กองวิเทศสัมพันธ์
 
 
ตัวชี้วัดท่ี 4.17 คะแนนการประเมิน EdPEX 
หน่วยนับ: ส่วนงาน 
ปีท่ีเก็บข้อมูล: ปีงบประมาณ 2563 

คําอธิบาย วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บข้อมูล 
ลักษณะการเก็บ
ข้อมูลระหว่างปี 

คะแนนการประเมิน EdPEX  หมายถึง ผลการตรวจประเมินส่วนงานตาม
เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการท่ีเป็นเลิศ (Education Criteria for 
Performance Excellence – EdPEx) ท้ังส่วนของกระบวนการและผลลัพธ์ 

โดยให้ส่วนงานกําหนดค่าเป้าหมายเป็น Band ย่อย ท้ังในส่วนกระบวนการ 
(Band Processs) และผลลัพธ์ (Band Result) 

คะแนนผลการประเมินโดยกอง
พัฒนาคุณภาพ 

ปีงบประมาณ 

ปีละ 1 คร้ัง 

 
ผู้รายงานตัวชี้วัด ผู้รวบรวมข้อมูล
กองพัฒนาคุณภาพ กองแผนงาน
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ตัวชี้วัดท่ี 4.18 จํานวนโครงการพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหิดลกับสังคม (University Social Engagement)  
        ท่ีดําเนินการครบตามเกณฑ์ 4 ด้าน  

หน่วยนับ: โครงการ 
ปีท่ีเก็บข้อมูล: ปีงบประมาณ 2563 

คําอธิบาย วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บข้อมูล 
ลักษณะการเก็บ
ข้อมูลระหว่างปี 

     โครงการพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหิดลกับสังคม (University 
Social Engagement) หมายถึง โครงการท่ีเป็นการทํางานเชิงวิชาการ
ร่วมกันระหว่างส่วนงานกับสังคมในพันธกิจหลักทุกด้านของมหาวิทยาลัย 
โดยมีการดําเนินงานครบตามเกณฑ์ท้ัง 4 ด้าน คือ 

1) ร่วมคิดร่วมทําแบบหุ้นส่วน (Partnership) 
2) เกิดประโยชน์ร่วมกันแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย (Mutual Benefit) 
3) มีการสร้างความรู้ทางวิชาการ (Scholarship) 
4) เกิดผลกระทบต่อสังคมที่ประเมินได้ (Social Impact) 

     ท้ังนี้ สังคม หมายรวมถึง กลุ่มบุคคลท่ีอาจเชื่อมโยงกับชุมชนท้ังในมิติ
ของพ้ืนท่ี ความสนใจร่วมกัน อัตลักษณ์ สถานท่ีทํางาน ชุมชนท่ีอยู่
ใกล้เคียง ท้ังท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ หรืออยู่ในภาคส่วนเดียวกัน 
ชุมชนนักปฏิบัติ ชุมชนท่ีมีความสนใจร่วมกัน โดยไม่มีข้อจํากัดทางพ้ืนท่ี 
ภูมิภาคและประเทศ รวมถึงภาคธุรกิจอุตสาหกรรม สมาคมวิชาชีพ 
โรงเรียน รัฐบาล ศิษย์เก่า และชุมชนพ้ืนเมือง เป็นต้น 

 
     **ให้ส่วนงานระบุรายละเอียดของโครงการในระบบฐานข้อมูลงาน
พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหิดลกับสังคม (MU Engagement) ตาม
ลิงค์ดังนี้  http://engagement.mahidol/Engagement เข้าระบบ
โดยใช้ account ของมหาวิทยาลัยมหิดล   
User name: mahidol\ชื่อ.นามสกุล3 ตัว 
ตัวอย่าง  
Account : mahidol\chonlathit.los 
Password:  ใช้เหมือนกับท่ีเข้าอีเมล์ มหาวิทยาลัย 

 

การเก็บข้อมูล
1. นับจํานวนโครงการท่ีมีการดําเนินการ

ครบตามเกณฑ์ท้ัง 4 ด้าน 
2. สามารถนับโครงการท่ีมีการ

ดําเนินงานต่อเนื่องได้ แต่จะต้องมี
การจัดกิจกรรมข้ึนภายใน
ปีงบประมาณนั้นๆ 

 
 
 
 

ปีละ 2 คร้ัง

 
ผู้รายงานตัวชี้วัด ผู้รวบรวมข้อมูล 

พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหิดลกับสังคม (กองแผนงาน) กองแผนงาน 
 

 


