
 

ข้อมูลการแก้ไข 
ค าอธิบายตัวชี้วัด การจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
ที ่ หน้า ตัวชี้วัด ข้อมูลการแก้ไข 
1 3 ตัวช้ีวัดที่ 1.4  

Citation per publication (5 years) 
แก้ไขปีท่ีสืบค้นข้อมลู 

 ปีปฏิทินท่ีสืบค้นข้อมลู พ.ศ. 2557 - 2561 
2 4 ตัวช้ีวัดที่ 1.5  

International Publication (per year) 
(จ ำนวนบทควำมตีพิมพ์ใน
วำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติ) 

แก้ไขค ำอธิบำย 

 จ ำนวนบทควำมตีพิมพ์ หมำยถึง จ ำนวนบทควำมวิจัยของ
บุคลำกรสำยวิชำกำรทีต่ีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติ
ในรอบปีปฏิทิน ท่ีสืบค้นได้จำกฐำนข้อมูลระดับนำนำชำติ และ
นับผลงำนใน Open Access Journal ที่อยู่ในฐำนข้อมูลที่
ก ำหนดได้   

 วำรสำรระดับนำนำชำติ หมำยถึง วำรสำรวิชำกำรที่ตีพิมพ์ใน
วำรสำร (Journal) ที่ปรำกฏในฐำนข้อมูลที่ก ำหนด ได้แก่ 
ฐำนข้อมูล Web of Knowledge และ Scopus 

แก้ไขวธีิกำรเก็บข้อมลู 

 จ ำนวนบทควำมตีพิมพ์  
- นับผลงำนท่ีเป็น Article และ Review ส่วน Letter นับ

เฉพำะที่เป็นกำรรำยงำนผลงำนวิจยัในวำรสำรที่ก ำหนด
ชนิดของบทควำมวิจัยเป็น Letter (ไม่นับ Letter ที่เป็น
กำรโตต้อบหรือให้ควำมเห็นทำงวชิำกำรสั้น ๆ)  ส่วน 
Proceedings ต้องอยู่ในฐำนข้อมลูที่ก ำหนดเท่ำน้ัน และ
นับเฉพำะสำขำวิชำวิศวกรรมศำสตร์ หรือสำขำ ICT หรือ
สำขำวิทยำศำสตรบ์ำงสำขำท่ีท ำรว่มกับสำขำ
วิศวกรรมศำสตร์ ตัวอย่ำงเช่น Materials Science  

- สำมำรถนับผลงำนใน Open Access Journal ที่อยู่ใน
ฐำนข้อมูลที่ก ำหนดได ้

- ผลงำนนั้นต้องระบุชื่อส่วนงำน และชื่อมหำวิทยำลัยมหิดล 
- นับตำมชื่อเรื่องที่ตีพิมพ์ โดยไม่นับซ้ ำในหน่วยงำน เช่น 

ตีพิมพ์ร่วมกัน 2 ภำควิชำ ให้ส่วนงำนนับเป็น 1 เรื่อง 
(กรณีผลงำนจำกภำควิชำ ให้นับแยกคนละภำควิชำ) 

- กรณีที่เป็นวิทยำนิพนธ/์ผลงำนวิจยัของนักศึกษำท่ีมีชื่อ
อำจำรย์ที่ปรึกษำในกำรตีพิมพ์บทควำม สำมำรถนับได้  

- ไม่นับผลงำนท่ีเป็น in press ให้นับผลงำนท่ี published 
แล้วในปีปฏิทินเท่ำน้ัน เว้นแต่วำรสำร Open Access ให้
นับเมื่อมี doi แล้ว 



 

ที ่ หน้า ตัวชี้วัด ข้อมูลการแก้ไข 

 กำรรำยงำนผล 

 จ ำนวนผลงำนตีพิมพ์ท้ังหมด (ไม่นบัซ้ ำ) 

 จ ำนวนผลงำนตีพิมพ์ ที่อยู่ในฐำนข้อมูล  
Web of Knowledge   

 จ ำนวนผลงำนตีพิมพ์ ที่อยู่ในฐำนข้อมูล  
Scopus 

3 5 ตัวช้ีวัดที่ 1.6  
International Publication per 
academic staff (5 years trend) 
(จ ำนวนบทควำมตีพิมพ์ใน
วำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำตติอ่
บุคลำกรสำยวิชำกำร) 

แก้ไขค ำอธิบำย 

 จ ำนวนบทควำมตีพิมพ์ หมำยถึง จ ำนวนบทควำมวิจัยของ
บุคลำกรสำยวิชำกำรทีต่ีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติ
ในรอบปีปฏิทิน ท่ีสืบค้นได้จำกฐำนข้อมูลระดับนำนำชำติ และ
นับผลงำนใน Open Access Journal ที่อยู่ในฐำนข้อมูลที่
ก ำหนดได้   

 วำรสำรระดับนำนำชำติ หมำยถึง วำรสำรวิชำกำร (Journal) ที่
ปรำกฏในฐำนข้อมูลที่ก ำหนดคือ Web of Knowledge และ 
Scopus 

 กำรนับช่ัวโมงของอำจำรย์ตำมภำระงำนจริง* (FTE) ดังนี ้
1. จ ำนวนช่ัวโมงท่ีปฏิบัติงำนไม่เกิน 7 ช่ัวโมง/วัน โดยนับชั่วโมง

ที่ปฏิบัติงำนในเวลำรำชกำรเท่ำน้ัน และจ ำนวนรวมชั่วโมง
ทั้งหมด ต้องไม่เกิน 1,610 ช่ัวโมง/ปีกำรศึกษำ 

2. ไม่นับช่ัวโมงของกำรสอนหลักสตูรที่ไม่ได้รับปริญญำบัตร 
(Non-degree Program) 

3. ไม่นับช่ัวโมงกำรสอนส ำหรับ Residency Training 
/Fellowship Training (แต่สำมำรถนับช่ัวโมงกำรสอน
นักศึกษำแพทย์ช้ันปีท่ี 1 – ช้ันปีท่ี 5 และ extern/ปีท่ี 6 ได้) 

4. ไม่นับช่ัวโมงกำรบริกำรวิชำกำร/กำรรับวิจัยทีไ่ดร้ับ
ค่ำตอบแทนส่วนบุคคล 

5. ไม่นบัช่ัวโมงกำรบรกิำรสขุภำพ อำท ิกำรลงตรวจ OPD เป็นตน้ 
           *เป็นกำรนับช่ัวโมงภำระงำนของอำจำรย์เพื่อใช้ค ำนวณค่ำ   
           FTE ส ำหรับกำรจัดอันดบัมหำวิทยำลยัเท่ำน้ัน 
แก้ไขวิธีกำรเก็บข้อมูล 

 จ ำนวนบทควำมตีพิมพ์ (ค ำอธิบำยเหมือนตัวช้ีวัดที่ 1.5) 

 จ ำนวนบุคลำกรสำยวิชำกำร หมำยถึง อำจำรย์ประจ ำและ
นักวิจัยประจ ำของส่วนงำน ที่เป็นข้ำรำชกำร  พนักงำน หรือ
บุคลำกรที่มสีัญญำจ้ำง (รวมลำศึกษำต่อด้วย) โดยรำยงำน 2 
แบบคือ 

ไม่นับซ้ ำ 



 

ที ่ หน้า ตัวชี้วัด ข้อมูลการแก้ไข 
      1) ค ำนวณตำมรำยหัว (Headcount: HC) และ 
       2) แบบเทียบเท่ำเต็มเวลำ (Full Time Equivalent: FTE) 
แก้ไขวิธีกำรค ำนวณ 

 แบบท่ี 1 ค ำนวณจำกจ ำนวนบุคลำกรสำยวิชำกำรทั้งหมด      

จ ำนวนผลงำนตีพิมพ์ท้ังหมด 
จ ำนวนบุคลำกรสำยวิชำกำรทั้งหมด (ตำม HC) 

 แบบท่ี 2 ค ำนวณจำกจ ำนวนบุคลำกรสำยวิชำกำรตำม FTE 

จ ำนวนผลงำนตีพิมพ์ท้ังหมด 
จ ำนวนบุคลำกรสำยวิชำกำรตำม FTE 

แก้ไขกำรรำยงำนผล 

 ข้อมูลที่ส่วนงำนต้องรำยงำนผล ได้แก่ 
- จ ำนวนผลงำนตีพิมพท์ั้งหมด ไม่นับซ้ ำ 
- จ ำนวนผลงำนตีพิมพ ์ที่อยู่ในฐำนข้อมูล  
- Web of Knowledge   
- จ ำนวนผลงำนตีพิมพ ์ที่อยู่ในฐำนข้อมูล Scopus 
- จ ำนวนบุคลำกรสำยวิชำกำรทั้งหมด (Headcount) 
- จ ำนวนบุคลำกรสำยวิชำกำรตำม FTE 

***ท้ังนี้ขอให้ส่วนงำนเก็บข้อมูลจ ำนวนผลงำนตีพมิพ์ 5 ปี ย้อนหลัง
เพื่อประเมินสถำนกำรณภ์ำยในอนำคต*** 

4 6 ตัวช้ีวัดที่ 1.7 จ ำนวนผลงำนวิจัยตพีิมพ์ 
(Publication) ที่ตีพิมพร์่วมกับนักวิจัย
ต่ำงชำติ 

แก้ไขค ำอธิบำย 

 ผลงำนวิจัยตีพิมพ์ร่วมกับนักวิจยัตำ่งชำติ หมำยถึง ผลงำนวิจัย
ของบคุลำกรสำยวิชำกำรของมหำวิทยำลัยที่ตีพิมพ์ในฐำนข้อมลู 
Web of Knowledge  หรือ Scopus (ไม่นับซ้ ำ) โดยผลงำนนั้น
มีชื่อนักวิจัยและสถำบันกำรศึกษำหรือสถำบันวิจัยจำกต่ำงชำติ
เป็นผู้ร่วมตีพิมพ์หรือมีชื่ออยู่ในผลงำนนั้น 

แก้ไขวิธีกำรเก็บข้อมลู 

 นับจ ำนวนผลงำนตีพิมพ์ของมหำวทิยำลัยในฐำนข้อมูล Web of 
Knowledge  หรือ Scopus ที่มีช่ือนักวิจัยและสถำบันกำรศึกษำ
หรือสถำบันวิจัยจำกต่ำงชำติในผลงำนนั้น โดยไม่นบัซ้ ำ 

5 6 ตัวช้ีวัดที่ 1.8 จ ำนวนผลงำนวิจัยตพีิมพ์ 
(Publication) ที่ตีพิมพ์ในวำรสำรที่อยู่
ใน Q1 

แก้ไขค ำอธิบำย 

 วำรสำร Q1 หมำยถึง วำรสำรที่อยู่ใน Q1 จำก  
1. Journal Citation Reports ซี่งเปน็กำรรำยงำนคณุภำพ

วำรสำรของฐำนข้อมูล Web of Knowledge หรือ 

________________________  

________________________ 

ไม่นับซ้ ำ 



 

ที ่ หน้า ตัวชี้วัด ข้อมูลการแก้ไข 
2. Scimago Journal & Country Rank เป็นกำรรำยงำน

คุณภำพวำรสำรตำมฐำนข้อมูล Scopus   

 นับจ ำนวนผลงำน ที่ตีพิมพ์ในวำรสำรที่อยู่ใน Q1 ของ Journal 
Citation Reports  หรือ Scimago Journal & Country Rank 
โดยไม่นับซ้ ำ 

แก้ไขวิธีกำรเก็บข้อมลู 

 นับจ ำนวนผลงำนตีพิมพ์ของบุคลำกรสำยวิชำกำร ในวำรสำร 
Q1 ในJournal Citation Reports (Web of 
Knowledge/Web of Science หรือ Scimago journal & 
Country Rank (Scopus) โดยไมน่ับซ้ ำ 

แก้ไขกำรรำยงำนผล 

 ข้อมูลที่ส่วนงำนต้องรำยงำนผล ได้แก่ 
- จ ำนวนผลงำนตีพิมพ์ในวำรสำร Q1 ใน                      

Journal Citation Reports 
- จ ำนวนผลงำนตีพิมพใ์นวำรสำร Q1 ใน  

Scimago journal & Country Rank 
6 8 ตัวช้ีวัดที่ 1.10  

จ ำนวนนักวิจัยส ำเร็จรูปที่เพิ่มขึ้นในแต่
ละป ี

แก้ไขค ำอธิบำย 

 นักวิจัยส าเร็จรูป หมำยถึง นักวิจัยที่ผ่ำนกำรพิจำรณำและ/หรือ
ได้รับเชิญจำกคณะกรรมกำรที่อธกิำรบดีแต่งตั้ง (MU-MRC 
Scientific Board) หรือผู้บริหำรมหำวิทยำลัยหรือผู้บริหำรส่วน
งำน (ผ่ำนคณะกรรมกำรประจ ำสว่นงำน) เพื่อสร้ำงงำนวิจัย
ภำยใต้กลุม่วิจัยเฉพำะ MU-Multi-Research-Centers (MU-
MRC) นักวิจัยส ำเร็จรปู มี 2 รูปแบบ ดังนี ้

1. รูปแบบที่ 1 (Tier 1) ผ่ำนกำรพิจำรณำและ/หรือได้รับ
เ ชิญ จ ำ ก  MU-MRC Scientific Board ห รื อ ผู้ บ ริ ห ำ ร
มหำวิทยำลัยหรือผู้บริหำรส่วนงำน เพื่อสร้ำงงำนวิจัย
ภำยใต้ศูนย์วิจัยเฉพำะ MU-Multi-Research-Centers 
(MU-MRC) (มหาวิทยาลัยเป็นผู้ด าเนินการ) 

2. รูปแบบที่ 2 (Tier 2) มำจำกกลุม่วิจัย MU-MRC ทีส่่วน
งานเป็นผู้เสนอ และประสงค์จะ recruit ผู้ที่มี
ควำมสำมำรถเข้ำมำอยู่ใน MU-MRC นี้ นักวิจัยส ำเร็จรูป 
ในรูปแบบที่ 2 (Tier 2) จะท ำงำนภำยใต้ MU 
Multidisciplinary Research Center 

แก้ไขวิธีกำรเก็บข้อมลู 

ไม่นับซ้ ำ 



 

ที ่ หน้า ตัวชี้วัด ข้อมูลการแก้ไข 

 นับจ ำนวน นักวิจัยทั้งรูปแบบที่ 1 และรูปแบบที่ 2 ที่ผ่ำนกำร
คัดเลือกหรือได้รับเชิญฯ จำกมหำวิทยำลัยในรอบปีงบประมำณ 

หมายเหตุ 
    ส่วนงานก าหนดค่าเป้าหมายและรายงานผลเฉพาะนักวิจัย
ส าเร็จรูป รูปแบบที่2 (Tier 2) 

7 8 ตัวช้ีวัดที่ 1.11 ร้อยละกำรตดิตำม 
output จำกโครงกำรวจิัย ตำมทีร่ะบุไว้
ในสัญญำรับทุน (จำกทุกแหล่งทุน) 

ตัวช้ีวัดเพิ่มใหม ่
 

8 9 ตัวช้ีวัดที่ 1.12 จ ำนวนกลุ่มวิจัย MU-
Multi-Research-Centers เพิม่ขึ้นในแต่
ละปี  

ตัวช้ีวัดเพิ่มใหม ่
(ตัวช้ีวัดนี้ไม่จดัท ำ PA กับส่วนงำน) 

9 11 ตัวช้ีวัดที่ 2.2  
ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับกำรรับรอง
คุณภำพตำมมำตรฐำนระดับสำกล 

แก้ไขวิธีกำรเก็บข้อมูล 
 หมายเหตุ:  

     ส่วนงำนสำมำรถนับหลักสูตรที่ผ่ำนกำรตรวจประเมินซ้ ำแล้วไดต้ำม
ระยะเวลำที่ได้รับกำรรับรอง เช่น AUN-QA สำมำรถนับภำยในระยะเวลำ 
5 ปี 
แก้ไขวิธีกำรค ำนวณ 

       จ ำนวนหลักสูตรที่ได้รับกำรรบัรองโดย 
                        AUN-QA หรอืเทียบเท่ำ 

    จ ำนวนหลักสูตรทั้งหมดของส่วนงำน 
10 11 ตัวช้ีวัดที่ 2.3 

 ร้อยละของหลักสูตรที่ไดร้ับกำรตรวจ
ประเมินโดยมหำวิทยำลัย 

แก้ไขวิธีกำรเก็บข้อมูล 
 หมายเหตุ:  

     ส่วนงำนสำมำรถนับหลักสูตรที่ผ่ำนกำรตรวจประเมินซ้ ำแล้วได้ 
โดยนับระยะเวลำตำมประเภทกำรตรวจ 

- กำรตรวจแบบ 2.0 ได้รับกำรรับรองเป็นระยะเวลำ 2 ป ี
- กำรตรวจแบบ 3.0 ได้รับกำรรับรองเป็นระยะเวลำ 5 ป ี

11 12 ตัวช้ีวัดที่ 2.4  
ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับกำรตรวจ
ประเมินภำยในโดยส่วนงำน 

แก้ไขวิธีกำรเก็บข้อมูล 
 หมายเหตุ:  

    1. ทุกหลักสูตรต้องตรวจแบบ 1.0 ทุกปี 
    2. หำกปีนั้นหลักสูตรมีกำรตรวจในระดับ 2.0 หรือ 3.0 หรือ 4.0 

แล้ว ให้ถือว่ำเป็นกำรตรวจแบบ 1.0 โดยอนุโลม ไม่จ ำเป็นต้อง
ด ำเนินกำรตรวจแบบ 1.0 อีก 

12 13-14 ตัวช้ีวัดที่ 2.5  
ร้อยละของหลักสูตรของส่วนงำนที่มี
ควำมยืดหยุ่น เปิดโอกำสให้ผูเ้รียน
สำมำรถเลือกเรียนได้ตำมควำมต้องกำร 
(Flexi programs) 

แก้ไขค ำอธิบำย 

 ลักษณะของหลักสูตรที่มีควำมยืดหยุ่น อำทิ 
     - เรียนล่วงหน้ำ เช่น หลักสูตรที่เปิดโอกำสใหผู้้เรียนมีกำรเรียน
ล่วงหน้ำก่อนเข้ำศึกษำและสำมำรถสะสมหน่วยกิตได้ เช่น นักเรียน
มัธยมศึกษำตอนปลำยลงทะเบียนเรียนรำยวิชำเพื่อเก็บสะสมหน่วยกิต

X 100 



 

ที ่ หน้า ตัวชี้วัด ข้อมูลการแก้ไข 
ไว้ หรือนักศึกษำระดับปริญญำตรลีงทะเบียนเรียนรำยวิชำระดับ
ปริญญำโท-เอก เพือ่เรียนล่วงหน้ำเก็บสะสมหน่วยกติไว้ เป็นต้น 
     - แบบเลือกเรียนไดเ้ป็นชุดรำยวิชำ หรือชุดรำยวิชำสหกิจศึกษำ 
เช่น หลักสูตรก ำหนดใหผู้้เรียนสำมำรถเลือกแผนกำรศึกษำ (รำยวิชำ
โท) หรือ  สหกิจศึกษำได้ในแตล่ะบุคคล ท้ังนี้ต้องเลือกเรียนตำมที่
หลักสตูรที่ก ำหนด 
     - เพิม่เวลำเพิ่มศักยภำพ เช่น หลักสตูรที่จัดกำรเรียนกำรสอนโดย
ร่วมกับภำคอตุสำหกรรม/เอกชน  ในหลักสูตร 4 ปี นักศึกษำเรียนที่
มหำวิทยำลยั 2 ปี ต่อจำกนั้นไปปฏิบัติงำน (วิจัย/สหกิจศึกษำ) กับ
หน่วยงำนภำคอุตสำหกรรม/เอกชน 1 ปี และหลังจำกนั้นกลับมำเรยีน
ต่อที่มหำวิทยำลยัอีก 2 ปี เป็นต้น 
     - เรียนมำกกว่ำ 1 ปริญญำ เช่น หลักสูตรเปดิโอกำสใหผู้้เรียน
สำมำรถลงทะเบยีนเรยีนไดม้ำกกว่ำ 1 ปริญญำ ในระหว่ำงที่ศึกษำอยู่ 
โดยให้มเีวลำเรียนไม่น้อยกว่ำ 80% หรือตำมที่หลักสูตรก ำหนด
สำมำรถรับปรญิญำได้อีก 1 ปรญิญำ เช่นในระหว่ำงที่เรยีนสำขำกำย
อุปกรณ์ 1 สำขำ แล้วไปลงทะเบียนเรียนสำขำกำรตลำดเพิ่มอีก 1 
สำขำ เป็นต้น 
     - เปลี่ยนสำขำเรียนได้ โดยหลกัสูตรใหโ้อกำสผู้เรยีนเปลี่ยนสำขำได้
ในมหำวิทยำลัยมหิดล 1 ครั้ง ตำมเงื่อนไขที่หลักสตูรก ำหนด 
     - หลักสูตร Double degree ที่ให้ผู้เรียนเลือกเรียนอีก 1 ปริญญำ
ที่เป็นคู่ควำมร่วมมือกับมหำวิทยำลัยมหดิล 
เพิ่มเตมิค ำอธิบำย 

 หรืออ่ืนๆ นอกเหนือจำกข้ำงต้น สว่นงำนสำมำรถปรึกษำกับกอง
บริหำรกำรศึกษำ โดยตรง 

13 16 ตัวช้ีวัด 2.7.4  
นักศึกษำ outbound ระยะเวลำน้อย
กว่ำ 12 สัปดำห์ 

แก้ไขค ำอธิบำย 

 นักศึกษำ outbound ระยะเวลำน้อยกว่ำ 12 สัปดำห์ หมำยถึง 
จ ำนวนนักศึกษำของมหำวิทยำลัยมหิดล ซึ่งไปศึกษำหรือท ำวิจยัที่
สถำบันกำรศึกษำต่ำงประเทศ หรอืกิจกรรมทำงกำรศึกษำอ่ืนๆ 
(for credit/not- for credit Outbound student) ที่มี
ระยะเวลำน้อยกว่ำ 12 สัปดำห ์

14 17 ตัวช้ีวัดที่ 2.8  
ร้อยละของนักศึกษำระดับปริญญำตรีที่
ถูกพัฒนำให้เป็น Global Citizen และ 
Global Talents 

แก้ไขวิธีกำรเก็บข้อมลู 

 เก็บข้อมูลจำก นักศึกษำระดับปรญิญำตรีปีสดุท้ำยของส่วนงำนท่ี
ถูกพัฒนำให้เป็น Global Citizen และ Global Talents โดยผ่ำน
กำรบันทึกข้อมูลกำรจัดกิจกรรมในระบบ Activity Transcript 
ของมหำวิทยำลัย 

 



 

ที ่ หน้า ตัวชี้วัด ข้อมูลการแก้ไข 
วิธีค านวณ 

จ ำนวนนักศึกษำปีสุดท้ำยที่ไดร้ับใบรับรอง  
Activity Transcript  ตำมประกำศมหำวิทยำลยั* 
จ ำนวนนักศึกษำระดบัปริญญำตรปีีสุดท้ำยทั้งหมด 

15 20 ตัวช้ีวัดที่ 2.13  
ควำมผูกพันของศิษย์ปัจจุบันและศิษย์
เก่ำที่มีต่อมหำวิทยำลัยมหิดล (ร้อยละที่
ตอบระดบัมำก-มำกทีสุ่ด)   

เฉพำะส่วน 2.13.1 ร้อยละของควำมผูกพันของศิษย์ปัจจุบันท่ีมตี่อ
มหำวิทยำลยัมหิดล 
แก้ไขค ำอธิบำย  

 ควำมผูกพันของศิษย์ปัจจุบัน ที่มตี่อมหำวิทยำลัยมหดิล โดย
กำรวัดผลจำกระดับควำมคิดเห็นระหว่ำง เห็นด้วยอย่ำงมำก 
ถึงเห็นด้วย   

แก้ไขวิธีกำรเก็บข้อมลู 

 เก็บข้อมูลจำกนักศึกษำปจัจุบันเฉพำะระดบัปริญญำตรี โดย
นักศึกษำจะต้องท ำแบบส ำรวจควำมผูกพันออนไลน์ท่ี
มหำวิทยำลยัจัดท ำ ในช่วยเดือนเมษำยน-พฤษภำคมของทุก
ปี (ตอนท่ี 3ข้อ 2 และ 3 ตำมเอกสำรแนบ) 

แก้ไขวิธีกำรค ำนวณ 

 คิดจำกจ ำนวนศิษย์ปจัจุบันท่ีตอบแบบสอบถำมแล้วค่ำเฉลี่ย
ควำมผูกพัน อยู่ระดับควำมคิดเหน็ระหว่ำง “เห็นด้วยอยำ่ง
มำก” ถึง “เห็นด้วย” 

16 35-36 ตัวช้ีวัดที่ 4.11  
ร้อยละของบุคลำกรที่เป็น Global 
Talents 

เพิ่มเตมิรำยละเอียดค ำอธิบำย 

 บุคลำกรสำยวิชำกำร ด้ำนกำรศึกษำ (อยู่ระหว่ำงกำรวำง
ระบบ) ต้องผ่ำนเกณฑ์กำรประเมนิคุณภำพอำจำรยร์ะดับ 3 
ขึ้นไป* 

 บุคลำกรสำยวิชำกำร ด้ำนกำรวิจยั ต้องมีค่ำ h-index 
มำกกว่ำ 5, 10, 15, 20 ตำมอำยุงำน** 

**ค่า h-index หมายถึง ค่าที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างจ านวน
การอ้างอิง (Citations) กับล าดับของบทความที่ถูกอ้างอิง (Article 
Rank Number) จากฐานข้อมูล Scopus โดยจ าแนกตามอายุงาน
ของบุคลากรสายวิชาการ ดังนี้ 

- อำยุงำน 0 - 5 ปี มีค่ำ h-index มำกกว่ำหรือเท่ำกับ 5 
- อำยุงำนมำกกว่ำ 5 - 10 ปี มีค่ำ h-index มำกกว่ำหรือ

เท่ำกับ 10 
- อำยุงำนมำกกว่ำ 10 - 15 ปี มีค่ำ h-index มำกกว่ำหรือ

เท่ำกับ 15 
- อำยุงำนมำกกว่ำ 15 ปีขึ้นไป มีค่ำ h-index มำกกว่ำหรือ

เท่ำกับ 20 

x100 



 

ที ่ หน้า ตัวชี้วัด ข้อมูลการแก้ไข 
แก้ไขวิธีกำรค ำนวณ 
1. บุคลากรสายวิชาการ ด้านการศึกษา 
                  บุคลำกรสำยวิชำกำรที่เป็น Global     
                            Talent ด้ำนกำรศึกษำ  

บุคลำกรสำยวิชำกำร 
(ไม่รวมต ำแหน่งนักวิจัย) 

2. บุคลากรสายวิชาการ ด้านการวิจัย 
                   บุคลำกรสำยวิชำกำรที่เป็น Global     
                             Talent ด้ำนกำรวิจัย  

บุคลำกรสำยวิชำกำร 
(รวมต ำแหน่งนักวิจัย สำยวิชำกำร) 

17 38 ตัวช้ีวัดที่ 4.14  
ค่ำ ROA 

แก้ไขวิธีกำรค ำนวณ 
ROA =           ก ำไรสุทธิ 
                 รวมสินทรัพย ์

18 40 ตัวช้ีวัดที่ 4.17 คะแนนกำรประเมนิ 
EdPEX 

แก้ไขค ำอธิบำย 
โดยให้ส่วนงำนก ำหนดค่ำเป้ำหมำยเป็น Bandย่อย ทั้งในส่วน
กระบวนกำร (Band Processs) และผลลัพธ์ (Band Result) 

 

X100 

X100 

X100 


