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ยุทธศาสตรท่ี 1 Global Research and Innovation 
 
ตัวชี้วัดท่ี 1.1 รอยละของบุคลากรสายวิชาการท่ีเปน PI (Principal Investigator) ของโครงการท่ีไดรับเงินทุนวิจัย 
หนวยนับ: รอยละ 
ปท่ีเก็บขอมลู: ปงบประมาณ 2563 

คําอธิบาย วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บขอมูล 
ลักษณะการเก็บ
ขอมูลระหวางป 

บุคลากรสายวิชาการที่เปน PI (Principal Investigator) 
หมายถึง อาจารย/นักวิจัย ที่เปนหัวหนาโครงการวิจัย ที่ไดรับทุน
สนับสนุนการวิจัย (ทั้งที่เปนแผนงานหรือโครงการยอย และมีชื่อใน
สัญญารับทุนวาเปนหัวหนาโครงการหรือผูวิจัยหลัก) ทุกแหลงทุน 
(ไมนับซ้ํา) ไมนับการเปนหัวหนาโครงการรับทําวิจัย/การบริการ
วิชาการ 

 

จํานวนบุคลากรสายวิชาการท่ีเปน PI 
จํานวนบุคลากรสายวิชาการท้ังหมด 

 

1 ป 
(ปงบประมาณ) 

 

ผูรายงานตัวชี้วัด ผูรวบรวมขอมูล ผูตรวจสอบตัวชี้วัด 
สวนงาน กองแผนงาน กองบริหารงานวิจัย 

 
ตัวชี้วัดท่ี 1.2 ผลงานวิจัยถูกอางอิงโดย International Organization 
หนวยนับ: เร่ือง 
ปท่ีเก็บขอมลู: ปปฏิทิน (ป พ.ศ. 2563 สืบคนสิ้นสุด ณ เดือนท่ี                          ตองรายงานขอมูล) 

คําอธิบาย วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บขอมูล 
ลักษณะการเก็บ
ขอมูลระหวางป 

ผลงานวิจัย หมายถึง ผลงานทางวิชาการท่ีมีการศึกษาคนควา
อยางมีระบบและวัตถุประสงคท่ีชัดเจน เพ่ือใหไดมาซึ่งขอมูล เอ้ือตอการ
นําไปประยุกตใช  

ผลงานวิจัยถูกอางอิงโดย International Organization 
หมายถึง จํานวนผลงานวิจัยของบุคลากรสายวิชาการในสวนงานถูก
นํ า ไป ใช อ า ง อิ ง โ ดยองค ก า ร ระหว า งประ เทศ  ( International 
Organization) จะเปนผลงานท่ีตีพิมพ เปนรายงานการวิจัย หรือหนังสือ
อันเกิดจากการศึกษาวิจัย 

อ งค ก ร ร ะห ว า ง ป ร ะ เท ศ  ( International Organization) 
หมายถึง องคกรท่ีมีสมาชิก ขอบเขต หรือการปรากฏตัวในระดับ
นานาชาติ มี 2 ประเภท ดังน้ี 

1. องคกรนอกรัฐบาลระหวางประเทศ คือ องคกรนอกรัฐบาลท่ี 
ดําเนินงานในระดับนานาชาติ เชน องคกรไมแสวงกําไร และ
หนวยงานในระดับนานาชาติ 

2. องคกรระหวางรัฐบาล หรือองคกรรัฐบาลระหวางประเทศ เปน
องคกรท่ีใกลเคียงกับนิยามของ "องคกรระหวางประเทศ" ใน
กฎหมายระหวางประเทศมากท่ีสุด องคกรเหลาน้ีมักมีสมาชิกเปน
รัฐเอกราช ซึ่งเรียกวา รัฐสมาชิก ตัวอยางขององคกรประเภทน้ี 
เชน สหประชาชาติ (United Nations), องคกรความมั่นคงและ
ความร วมมื อ ในยุ โ รป (Organization for Security and Co-
operation in Europe) 

นับจํานวนผลงานวิจัย (เรื่อง) ท่ีไดรับการ
อางอิงโดยองคกรระดับนานาชาติ (ไมนับซ้ํา) 

อาจเปนผลงาน/โครงการวิจัยท่ีดําเนินการ
มากอนหนา แต ถูกนํามาใชอางอิงในป ท่ี
รายงาน (จะเปนผลงานท่ีไดรับการตีพิมพ
หรือไมก็ได แตผลของงานวิจัยน้ันถูกอางอิง
โดยหนวยงาน/องคกร ระดับชาติ/นานาชาติ) 

ดูจากจํานวนของเอกสาร/หลักฐานอางอิง 
หรือหลักฐานเชิงประจักษอ่ืน ๆ 
 

1 ป 
(ปปฏิทิน) 

 

ผูรายงานตัวชี้วัด ผูรวบรวมขอมูล ผูตรวจสอบตัวชี้วัด 
สวนงาน กองแผนงาน กองบริหารงานวิจัย 
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ตัวชี้วัดท่ี 1.3 ผลงานวิจัยท่ีนําไปใช 

• เปนนโยบายระดับชาต ิ

• เปนนโยบายระดับนานาชาต ิ

• ประโยชนในสังคม 

• ประโยชนในเชิงพาณิชย 
หนวยนับ: เร่ือง 
ปท่ีเก็บขอมลู: ปปฏิทิน (ป พ.ศ. 2563 สืบคนสิ้นสุด ณ เดือนท่ีตองรายงานขอมูล) 

คําอธิบาย วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บขอมูล 
ลักษณะการเก็บ
ขอมูลระหวางป 

ผลงานวิจัย หมายถึง ผลงานทางวิชาการท่ีมีการศึกษาคนควาอยาง
มีระบบและวัตถุประสงคท่ีชัดเจน เพ่ือใหไดมาซึ่งขอมูล เอ้ือตอการนําไป
ประยุกตใช  

การนําไปใชเปนนโยบายระดับชาติหรือนานาชาติ หมายถึง 
ผลงานวิจัยท่ีองคกรระดับชาติหรือนานาชาติ นําผลของการวิจัยน้ันไปใช
กําหนดนโยบาย กฎหมาย หรือระเบียบปฏิบัติ ท่ีมีผลบังคับใชกับประชาชน
ในประเทศ หรือนานาประเทศ  

การนําไปใชประโยชนในสังคม หมายถึง ผลงานวิจัยท่ีเกิดจากความ
ตองการของสังคม เปนผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางท่ีดีข้ึน ทางดานใด
ดานหน่ึงหรือหลายดานเก่ียวกับ ชุมชน วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดลอม 
อาชีพ  เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง คุณภาพชีวิต หรือสุขภาพ หรือเปน
ผลงานท่ี นําไปสูการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรือทรัพยสินทางปญญารูปแบบ
อ่ืนท่ีสามารถแสดงได เปนท่ีประจักษวาสามารถใชแกปญหาหรือพัฒนา
สังคม และกอใหเกิดประโยชนอยางชัดเจน หรือสรางการเปลี่ยนแปลงจาก
การตระหนักและการรับรูปญหาและแนวทางแกไขของชุมชน 

การนําไปใชประโยชนเชิงพาณิชย หมายถึง ผลงานวิจัยท่ีสามารถ
นําไปสรางมูลคาทําใหสวนงาน/มหาวิทยาลัยมีรายไดจากผลงานวิจัย หรือ
ทรัพยสินทางปญญาอันเกิดจากผลงานวิจัย มีหลักฐาน/เอกสารแสดง
ประกอบ หรือมีหลักฐานเชิงประจักษวาภาคเอกชนสามารถนําไปใช
ประโยชน 

1. การนับจํานวนผลงานวิจัย (เร่ือง) ท่ี
ไดรับการนําไปใชเปนนโยบายระดับชาติ 
/ นานาชาติ (ไมนับซํ้า) 

• อาจเปนผลงาน/โครงการวิจัยท่ีดําเนินการ
มากอนหนา แตถูกนํามาใชอางอิงในปท่ี
รายงาน (จะเปนผลงานท่ีไดรับการตีพิมพ
หรือไมก็ได แตผลของงานวิจัยน้ันถูก
นําไปใชโดยหนวยงาน/องคกร ระดับชาต/ิ
นานาชาติ) 

• ดูจากจํานวนของเอกสาร/หลักฐาน
อางอิง หรือหลักฐานเชิงประจักษอ่ืน ๆ 
 

2. การนับจํานวนผลงานวิจัยท่ีถูกนําไปใช
ประโยชนในสังคม / เชิงพาณิชย (ไมนับ
ซํ้า)  

• จะเปนผลงานท่ีไดรับการตีพิมพหรือไม
ก็ได แตผลของงานวิจัยน้ันๆ มีชุมชน, 
สังคม นําไปใชประโยชน 

• มีหลักฐานการนําไปใชฯ หลักฐานเชิง
ประจักษอ่ืน ๆ 

1 ป 
(ปปฏิทิน) 

 
ผูรายงานตัวชี้วัด ผูรวบรวมขอมูล ผูตรวจสอบตัวชี้วัด 

สวนงาน กองแผนงาน กองบริหารงานวิจัย 
 
ตัวชี้วัดท่ี 1.4 Citation per publication (5 years) 
หนวยนับ: ฉบับ (คร้ัง/เร่ือง) 
ปท่ีเก็บขอมลู: ปปฏิทิน (ป พ.ศ. 2557-2561 สืบคนสิ้นสุด ณ เดือนท่ีตองรายงานขอมูล) 

คําอธิบาย วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บขอมูล 
ลักษณะการ
เก็บขอมลู
ระหวางป 

การอางอิงผลงานวิจัย หมายถึง จํานวนครั้งในการอางอิง
ผลงานวิจัยท่ีตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ  โดยสืบคนจาก
ฐานขอมูล  Web of Knowledge และ/หรือ ฐานขอมูล Scopus  
โดยไมนับซ้ําหากปรากฏอยูท้ังสองฐานขอมูล 
 

  สืบคนขอมูลผลงานตีพิมพยอนหลัง 5 ป (พ.ศ.
2557-พ.ศ.2561) โดยใหนับจํานวนครั้งในการถูก
อางอิงจนถึงปปจจุ บัน (พ.ศ.2563) หารดวย
จํานวนผลงานตีพิมพท่ีสืบคนไดท้ังหมด สืบคนถึง 
ณ วันท่ีรายงาน 

1 ป 
(ปปฏิทิน) 
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คําอธิบาย วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บขอมูล 
ลักษณะการ
เก็บขอมลู
ระหวางป 

  

ขอมูลปปฏิทิน สืบคนขอมูลผลงานตีพิมพ
ยอนหลัง 5 ป 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2557-2561 
 

การรายงานผล 

• Total Citation per publication (ไมนับซ้ํา)  

• Citation per publication (Web of 
Knowledge) 

• Citation per publication (Scopus) 
 

 
ผูรายงานตัวชี้วัด ผูรวบรวมขอมูล ผูตรวจสอบตัวชี้วัด 

สวนงาน กองแผนงาน กองบริหารงานวิจัย 
 
ตัวชี้วัดท่ี 1.5 International Publication (per year) (จํานวนบทความตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ) 
หนวยนับ: เร่ือง 
ปท่ีเก็บขอมลู: ปปฏิทิน (ป พ.ศ. 2563 สืบคนสิ้นสุด ณ เดือนท่ีตองรายงานขอมูล) 

คําอธิบาย วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บขอมูล 
ลักษณะการ
เก็บขอมลู
ระหวางป 

จํานวนบทความตีพิมพ หมายถึง จํานวนบทความวิจัยของ
บุคลากรสายวิชาการท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติใน
รอบปปฏิทิน ท่ีสืบคนไดจากฐานขอมูลระดับนานาชาติ และนับ
ผลงานใน Open Access Journal ท่ีอยูในฐานขอมูลท่ีกําหนดได   

วารสารระดับนานาชาติ หมายถึง วารสารวิชาการท่ีตีพิมพ
ในวารสาร (Journal) ท่ีปรากฏในฐานขอมูลท่ีกําหนด ไดแก  
ฐานขอมูล Web of Knowledge และ Scopus  

 

1. จํานวนบทความตีพิมพ  
• นับผลงานท่ีเปน Article และ Review สวน Letter 

นับเฉพาะท่ีเปนการรายงานผลงานวิจัยในวารสารท่ี
กําหนดชนิดของบทความวิจัยเปน Letter (ไมนับ Letter 
ท่ีเปนการโตตอบหรือใหความเห็นทางวิชาการสั้นๆ)  
สวน Proceedings ตองอยูในฐานขอมูลท่ีกําหนด
เทาน้ัน และนับเฉพาะสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร 
หรือสาขา ICT หรือสาขาวิทยาศาสตรบางสาขาท่ีทํา
ร วม กับสาขา วิศวกรรมศาสตร  ตั วอย า ง เชน 
Materials Science  

• สามารถนับผลงานใน Open Access Journal ท่ีอยู
ในฐานขอมูลท่ีกําหนดได 

• ผลงานน้ันตองระบุช่ือสวนงาน และช่ือ
มหาวิทยาลยัมหิดล 

• นับตามช่ือเรื่องท่ีตีพิมพ โดยไมนับซ้ําในหนวยงาน 
เชน ตีพิมพรวมกัน 2 ภาควิชา ใหสวนงานนับเปน 1 
เรื่อง (กรณีผลงานจากภาควิชา ใหนับแยกคนละ
ภาควิชา) 

• กรณีท่ีเปนวิทยานิพนธ/ผลงานวิจัยของนักศึกษาท่ีมีช่ือ
อาจารยท่ีปรึกษาในการตีพิมพบทความ สามารถนับได  

1 ป 
(ปปฏิทิน) 

โดยรายงานผล 
9 เดือน  

(1 ม.ค. – 30 
ก.ย.) 
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คําอธิบาย วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บขอมูล 
ลักษณะการ
เก็บขอมลู
ระหวางป 

• ไ ม นั บผลง าน ท่ี เป น  in press ให นั บผลงาน ท่ี  
published แลวในปปฏิทินเทาน้ัน เวนแตวารสาร 
Open Access ใหนับเมื่อมี doi แลว 

2. การรายงานผล 
• จํานวนผลงานตีพิมพท้ังหมด (ไมนับซ้ํา) 
• จํานวนผลงานตีพิมพ ท่ีอยูในฐานขอมูล Web of 

Knowledge   
• จํานวนผลงานตีพิมพ ท่ีอยูในฐานขอมูล Scopus  

 
ผูรายงานตัวชี้วัด ผูรวบรวมขอมูล ผูตรวจสอบตัวชี้วัด 

สวนงาน กองแผนงาน กองบริหารงานวิจัย 
 
ตัวชี้วัดท่ี 1.6 International Publication per academic staff (5 years trend) 
       (จํานวนบทความตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติตอบุคลากรสายวิชาการ) 
หนวยนับ: เร่ือง/คน 
ปท่ีเก็บขอมลู: ปปฏิทิน (ป พ.ศ. 2563 สืบคนสิ้นสุด ณ เดือนท่ีตองรายงานขอมูล) 

คําอธิบาย วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บขอมูล 
ลักษณะการ
เก็บขอมลู
ระหวางป 

     จํานวนบทความตีพิมพ หมายถึง จํานวนบทความวิจัยของ
บุคลากรสายวิชาการท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติใน
รอบปปฏิทิน ท่ีสืบคนไดจากฐานขอมูลระดับนานาชาติ และนับ
ผลงานใน Open Access Journal ท่ีอยูในฐานขอมูลท่ีกําหนดได   
     วารสารระดับนานาชาติ หมายถึง วารสารวิชาการ (Journal) 
ท่ีปรากฏในฐานขอมูลท่ีกําหนดคือ Web of Knowledge และ
Scopus  

 
การนับชั่วโมงของอาจารยตามภาระงานจริง* (FTE) ดังนี ้

1. จํานวนช่ัวโมงท่ีปฏิบัติงานไมเกิน 7 ช่ัวโมง/วัน โดยนับช่ัวโมงท่ี
ปฏิบัติงานในเวลาราชการเทาน้ัน และจํานวนรวมช่ัวโมงท้ังหมด 
ตองไมเกิน 1,610 ช่ัวโมง/ปการศกึษา 

2. ไมนับช่ัวโมงของการสอนหลักสตูรท่ีไมไดรับปริญญาบัตร (Non-
degree Program) 

3. ไมนับช่ัวโมงการสอนสําหรับ Residency Training/Fellowship 
Training (แตสามารถนับช่ัวโมงการสอนนักศึกษาแพทยช้ันปท่ี 1 
– ช้ันปท่ี 5 และ extern/ปท่ี 6 ได ) 

4. ไมนับช่ัวโมงการบริการวิชาการ/การรับวิจัยท่ีไดรับคาตอบแทน
สวนบุคคล 

5. ไมนับช่ัวโมงการบริการสุขภาพ อาทิ การลงตรวจ OPD เปนตน  

 
* เปนการนับช่ัวโมงภาระงานของอาจารยเพ่ือใชคํานวณคา FTE 
สําหรับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยเทาน้ัน 

1. จํานวนบทความตีพิมพ  
   (คําอธิบายเหมือนตัวชี้วัดท่ี 1.5) 
2. จํานวนบุคลากรสายวิชาการ หมายถึง อาจารย
ประจําและนักวิจัยประจําของสวนงาน ท่ีเปนขาราชการ  
พนักงาน หรือบุคลากรท่ีมีสัญญาจาง (รวมลาศึกษาตอ
ดวย) โดยรายงาน 2 แบบคือ 
   1) คํานวณตามรายหัว (Headcount: HC) และ 
   2) แบบเทียบเทาเต็มเวลา (Full Time Equivalent: 

FTE) 
วิธีการคํานวณ 
แบบท่ี 1 คํานวณจากจํานวนบุคลากรสายวิชาการท้ังหมด      

จํานวนผลงานตีพิมพท้ังหมด 
จํานวนบุคลากรสายวิชาการท้ังหมด (ตาม HC) 

 

แบบท่ี 2 คํานวณจากจํานวนบุคลากรสายวิชาการตาม 
FTE 

จํานวนผลงานตีพิมพท้ังหมด 
จํานวนบุคลากรสายวิชาการตาม FTE 

3. การรายงานผล 
• จํานวนผลงานตีพิมพท้ังหมด ไมนับซ้ํา 
• จํานวนผลงานตีพิมพ ท่ีอยูในฐานขอมูล Web of 

Knowledge   
• จํานวนผลงานตีพิมพ ท่ีอยูในฐานขอมูล Scopus 
• จํานวนบุคลากรสายวิชาการท้ังหมด (Headcount) 

1 ป 
(ปปฏิทิน) 

ไมนับซ้ํา 

ไมนับซ้ํา 

________________________  

________________________ 
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คําอธิบาย วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บขอมูล 
ลักษณะการ
เก็บขอมลู
ระหวางป 

 • จํานวนบุคลากรสายวิชาการตาม FTE 

 

***ท้ังน้ีขอใหสวนงานเก็บขอมูลจํานวนผลงาน
ตีพิมพ 5 ป ยอนหลังเพ่ือประเมินสถานการณภายใน
อนาคต*** 

 
ผูรายงานตัวชี้วัด ผูรวบรวมขอมูล ผูตรวจสอบตัวชี้วัด 

สวนงาน กองแผนงาน กองบริหารงานวิจัย 
 
ตัวชี้วัดท่ี 1.7 จํานวนผลงานวิจัยตีพิมพ (Publication) ท่ีตีพิมพรวมกับนักวิจัยตางชาติ 
หนวยนับ: เร่ือง 
ปท่ีเก็บขอมลู: ปปฏิทิน (ป พ.ศ. 2563 สืบคนสิ้นสุด ณ เดือนท่ีตองรายงานขอมูล) 

คําอธิบาย วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บขอมูล 
ลักษณะการเก็บ
ขอมูลระหวางป 

     ผลงานวิจัยตีพิมพรวมกับนักวิจัยตางชาติ หมายถึง ผลงานวิจัยของ
บุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยท่ีตี พิมพในฐานขอมูล Web of 
Knowledge  หรือ Scopus (ไมนับซ้ํา) โดยผลงานน้ันมี ช่ือนักวิจัยและ
สถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัยจากตางชาติเปนผูรวมตีพิมพหรือมีช่ืออยูใน
ผลงานน้ัน  

     นั บ จํ า น ว น ผ ล ง า น ตี พิ ม พ ข อ ง
มหาวิทยาลัย ในฐานขอมูล  Web of 
Knowledge  ห รื อ  Scopus ท่ี มี ช่ื อ
นัก วิจั ยและสถา บันการศึกษาหรือ
สถาบันวิจัยจากตางชาติในผลงานน้ัน 
โดยไมนับซ้ํา 

1 ป 
(ปปฏิทิน) 

 
ผูรายงานตัวชี้วัด ผูรวบรวมขอมูล ผูตรวจสอบตัวชี้วัด 

สวนงาน กองแผนงาน กองบริหารงานวิจัย 
 
ตัวชี้วัดท่ี 1.8 จํานวนผลงานวิจัยตีพิมพ (Publication) ท่ีตีพิมพในวารสารท่ีอยูใน Q1 
หนวยนับ: เร่ือง 
ปท่ีเก็บขอมลู: ปปฏิทิน (ป พ.ศ. 2563 สืบคนสิ้นสุด ณ เดือนท่ีตองรายงานขอมูล) 

คําอธิบาย วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บขอมูล 
ลักษณะการ
เก็บขอมลู
ระหวางป 

วารสาร Q1 หมายถึง วารสารท่ีอยูใน Q1 จาก  
1. Journal Citation Reports ซี่งเปนการรายงานคุณภาพ

วารสารของฐานขอมูล Web of Knowledge หรือ 
2. Scimago Journal & Country Rank เปนการรายงาน

คุณภาพวารสารตามฐานขอมูล Scopus   
 
     นับจํานวนผลงาน ท่ีตีพิมพในวารสารท่ีอยูใน Q1 ของ 
Journal Citation Reports  หรื อ  Scimago Journal & 
Country Rank โดยไมนับซ้ํา 

1. วิธีการเก็บขอมูล 
 นับจํานวนผลงานตีพิมพของบุคลากรสายวิชาการ ในวารสาร 

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

Reports 
• จํานวนผลงานตีพิมพในวารสาร Q1 ใน Scimago journal 

& Country Rank 

1 ป 
(ปปฏิทิน) 

 

 
ผูรายงานตัวชี้วัด ผูรวบรวมขอมูล ผูตรวจสอบตัวชี้วัด 

สวนงาน กองแผนงาน กองบริหารงานวิจัย 

ไมนับซ้ํา 



  ขอมูล ณ วันท่ี 25 ธันวาคม 2562 

6 

 

 
ตัวชี้วัดท่ี 1.9 จํานวนเงินทุนสนบัสนุนการวิจัยในปงบประมาณตอบุคลากรสายวิชาการ 
หนวยนับ: บาท/คน 
ปท่ีเก็บขอมลู: ปงบประมาณ 2563 

คําอธิบาย วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บขอมูล 
ลักษณะการเก็บ
ขอมูลระหวางป 

เงินทุนวิจัย หมายถึง เงินท่ีไดรับการสนับสนุนจากแหลงทุนให
ทําวิจัยหรือรับทําวิจัย (Contracted Research) (ไมนับการบริการ
วิชาการอ่ืน เชน การเปนท่ีปรึกษา ออกแบบ วางระบบ ฝกอบรม สัมมนา 
หรือการวิเคราะห  ทางหองปฏิ บัติการ เปนตน) เก็บขอมูลตาม
ปงบประมาณ จากแหลงทุนตาง ๆ ดังน้ี 

1. เงินงบประมาณแผนดิน 
2. เงินรายไดมหาวิทยาลัย 
3. เงินรายไดสวนงาน 
4. เงินทุนภายนอกภาครัฐ 
5. เงินทุนภาคเอกชน 
6. แหลงทุนตางประเทศ 

• จํานวนเงินทุนวิจัยจากงบประมาณแผนดิน หมายถึง จํานวน
เงินทุนจากเงินงบประมาณแผนดินท่ีไดรับจัดสรรและแจงจากกอง
บริหารงานวิจัย ในรอบปงบประมาณ 

• จํานวนเงินรายไดมหาวิทยาลัยท่ีใหเปนทุนวิจัย หมายถึง จํานวน
เงินทุนวิจัยท่ีไดรับจัดสรรจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย ผานกอง
บริหารงานวิจัย   

• จํานวนเงินรายไดสวนงานท่ีใหเปนทุนวิจัย หมายถึง จํานวนเงิน
รายไดของสวนงานท่ีจัดสรรใหเปนทุนวิจัย ในรอบปงบประมาณ 

•  จํานวนเงินทุนวิจัยท่ีไดรับจากหนวยงานภาครัฐ หมายถึง จํานวน
เงินทุนวิจัยท้ังหมดท่ีสวนงานไดรับจากหนวยงานภาครัฐ ท้ังใน
ประเทศและตางประเทศ ในรอบปงบประมาณ 

• จํานวนเงินทุนวิจัยท่ีไดรับจากภาคเอกชน หมายถึง จํานวนเงินทุน
วิจัยท้ังหมดท่ีสวนงานไดรับจากภาคเอกชน ภาคอุตสาหกรรม บรษัิท 
หาง ราน SME มูลนิธิ ท้ังในประเทศและตางประเทศ ในรอบ
ปงบประมาณ 

• จํานวนเงินทุนวิจัยท่ีไดรับจากแหลงทุนตางประเทศ หมายถึง 
จํานวนเงินทุนวิจัยท่ีสวนงานไดรับจากหนวยงาน หรือองคการท่ีอยู
ในตางประเทศ 

ว ิธีการคํานวณ 
ผลรวมของเงินทุนวิจัยจากทุกแหลงทุน 

จํานวนบุคลากรสายวิชาการท้ังหมดของสวนงาน 
 

การเก็บขอมูลเบื้องตน 
- นับเงินทุนวิจัยท่ีสวนงานไดรับจัดสรรใน

ปงบประมาณน้ันท้ังหมดจากทุกแหลงทุน (นับ
เฉพาะท่ีไดรับในปงบประมาณน้ัน ท้ังน้ีหมาย
รวมถึงโครงการใหมท่ีไดรับจัดสรรในปน้ัน และ
โครงการตอเน่ืองท่ียังไดรับจัดสรรเงินในปน้ันดวย) 

- เงินทุนจากเงินงบประมาณแผนดินสวนงานไม
ตองรายงาน มหาวิทยาลัยจะใชขอมูลจากกอง
บริหารงานวิจัย  

1 ป 
(ปงบประมาณ) 

 
ผูรายงานตัวชี้วัด ผูรวบรวมขอมูล ผูตรวจสอบตัวชี้วัด 

สวนงาน กองแผนงาน กองบริหารงานวิจัย 
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ตัวชี้วัดท่ี 1.10 จํานวนนักวิจัยสาํเร็จรูปท่ีเพ่ิมขึ้นในแตละป 
หนวยนับ: คน 
ปท่ีเก็บขอมลู: ปงบประมาณ 2563 

คําอธิบาย วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บขอมูล 
ลักษณะการเก็บ
ขอมูลระหวางป 

     นักวิจัยสําเร็จรูป หมายถึง นักวิจัยท่ีผานการพิจารณาและ/หรอืไดรบัเชิญ
จากคณะกรรมการท่ีอธิการบดีแตงตั้ง (MU-MRC Scientific Board) หรือ
ผูบริหารมหาวิทยาลัยหรือผูบริหารสวนงาน (ผานคณะกรรมการประจําสวน
งาน) เพ่ือสรางงานวิจัยภายใตกลุมวิจัยเฉพาะ MU-Multi-Research-Centers 
(MU-MRC) นักวิจัยสําเร็จรูป มี 2 รูปแบบ ดังน้ี 

• รูปแบบท่ี 1 (Tier 1) ผานการพิจารณาและ/หรอืไดรบัเชิญจาก MU-
MRC Scientific Board หรือผูบริหารมหาวิทยาลัยหรือผูบริหารสวน
งาน เพ่ือสรางงานวิจัยภายใตศูนยวิจัยเฉพาะ MU-Multi-Research-
Centers (MU-MRC) (มหาวิทยาลัยเปนผูดําเนินการ) 

• รูปแบบท่ี 2 (Tier 2) มาจากกลุมวิจัย MU-MRC ท่ีสวนงานเปนผู
เสนอ และประสงคจะ recruit ผูท่ีมีความสามารถเขามาอยูใน MU-
MRC น้ี นักวิจัยสําเร็จรูป ในรูปแบบท่ี 2 (Tier 2) จะทํางานภายใต 
MU Multidisciplinary Research Center 

• นับจํานวน นักวิจัยท้ังรูปแบบท่ี 1 
และรูปแบบท่ี 2 ท่ีผานการคัดเลือก
หรือไดรับเชิญฯ จากมหาวิทยาลัยใน
รอบปงบประมาณ 
 

หมายเหตุ 
    สวนงานกําหนดคาเปาหมายและ
รายงานผลเฉพาะนักวิจัยสําเร็จรูป 
รูปแบบท่ี2 (Tier 2) 
 

1 ป 
(ปงบประมาณ) 

 
ผูรายงานตัวชี้วัด ผูรวบรวมขอมูล ผูตรวจสอบตัวชี้วัด 

สวนงาน กองแผนงาน กองบริหารงานวิจัย 

 
ตัวชี้วัดท่ี 1.11 รอยละการติดตาม output จากโครงการวิจัย ตามท่ีระบุไวในสัญญารับทุน (จากทุกแหลงทุน) 
หนวยนับ: รอยละ 
ปท่ีเก็บขอมลู: ปงบประมาณ 2563 

คําอธิบาย วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บขอมูล 
ลักษณะการเก็บ
ขอมูลระหวางป 

    โครงการวิจัย หมายถึง โครงการวิจัยของสวนงาน ท่ีไดรับทุน
วิจัยจากทุกแหลงทุน (ไมนับรวมรับทําวิจัย/รับจางวิจัย) 
    การติดตาม output จากโครงการวิจัย หมายถึง กลไกหรือ
วิธีการในการติดตามผลสําเร็จของโครงการวิจัย ตามท่ีไดระบุไว
ในสัญญารับทุน 

การรายงาน 
• จํานวนโครงการวิจัยท้ังหมดของสวนงาน 
• จํานวนโครงการวิจัยท่ีมีการติดตาม output ของ

โครงการ 
ว ิธีการคํานวณ 
 

จํานวนโครงการวิจยัท่ีมีการติดตาม output 
  จํานวนโครงการวิจัยท้ังหมดของสวนงาน 

1 ป 
(ปงบประมาณ) 

 
ผูรายงานตัวชี้วัด ผูรวบรวมขอมูล ผูตรวจสอบตัวชี้วัด 

สวนงาน กองแผนงาน กองบริหารงานวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 

X 100 
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ตัวชี้วัดท่ี 1.12 จํานวนกลุมวิจัย MU-Multi-Research-Centers เพ่ิมขึ้นในแตละป (ตัวชี้วัดนี้ไมจัดทํา PA กับสวนงาน) 
หนวยนับ: กลุม 
ปท่ีเก็บขอมลู: ปงบประมาณ 2563 

คําอธิบาย วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บขอมูล 
ลักษณะการเก็บ
ขอมูลระหวางป 

     MU-Multi-Research-Centers หมายถึง กลุมวิจัยท่ีมีพันธกิจมุงเปา
และมีวิสัยทัศนชัดเจนวาจะตอบนโยบาย/ยุทธศาสตรวิจัยของประเทศในดาน
ใด ท่ีไดรับทุนตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ทุนสงเสริมพัฒนา
บุคลากรวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2561 หรือเปนกลุมวิจัยท่ีไดรับการอนุมัติให
จัดตั้งผาน MU-MRC Scientific Board ของมหาวิทยาลัย การตั้ง MU-MRC 
มี 4 วิธี ดังน้ี 
     1. เสนอโดยผูบริหารมหาวิทยาลัยผาน Scientific board หรือ เสนอโดย 
MU-MRC Scientific Board 
     2. อาจารย/นักวิจัย เสนอขอเสนอโครงการขอรับการสนับสนุน ตาม
ประกาศทุนสงเสริมพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2561 และท่ีจะ
แกไขเพ่ิมเติม ผานกองบริหารงานวิจัย 
     3. เสนอโดยสวนงาน (ผานการคัดเลือกจากคณะกรรมการประจําสวน
งาน) ซึ่งจะเช่ือมโยงกับการไดมาของนักวิจัยสําเร็จรูปจากสวนงานดวย 
     4. การเชิญกลุมอาจารย/นักวิจัย ใหเขียนขอเสนอโครงการ จากผูบริหาร
มหาวิทยาลัยผาน Scientific board หรือ MU-MRC Scientific Board โดยมี
ขอมูลอางอิงจากการสืบคนผลงานท่ีผานมาจากฐานขอมูลสากล 

การรายงานผล 
    กองบริหารงานวิจัยรายงานผล 
• จํานวนกลุมวิจัย MU-Multi- 

Research-Centers ท่ีเกิดข้ึนท้ังหมด
ในรอบปงบประมาณ 

• จํานวนนักวิจัยรูปแบบท่ี 1 (Tier 1) 

1 ป 
(ปงบประมาณ) 

 
ผูรายงานตัวชี้วัด ผูรวบรวมขอมูล 

กองบริหารงานวิจัย กองแผนงาน 
 

หมายเหตุ: ตัวช้ีวัด 1.12 ไมจัดทํา PA กับสวนงาน 
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ยุทธศาสตรท่ี 2 
Academic and Entrepreneurial Education 

 

ตัวชี้วัดท่ี 2.1 รอยละของอาจารยท่ีมีระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑมาตรฐานคุณภาพอาจารย (อยางนอยระดับ 2)    
(MUPSF – Professional Standard Framework)  

หนวยนับ: รอยละ 
ปท่ีเก็บขอมลู: ปการศึกษา 2562 (สิงหาคม 2562 – กรกฎาคม 2563) 

คําอธิบาย วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บขอมูล 
ลักษณะการเก็บ
ขอมูลระหวางป 

ระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑมาตรฐานคุณภาพ
อาจารยท่ีกําหนด มี 4 ระดับ คือ 
ระดับท่ี 1 ศาสตรการเรียนรูเบ้ืองตน 
     เปนผูมีความรูความเขาใจในศาสตรของตนและประยุกตใชได มีความรูความเขาใจใน
ศาสตรการเรียนรูเบ้ืองตน สามารถออกแบบกจิกรรม จัดบรรยากาศ ใชทรัพยากรและส่ือ
การเรียนรู โดยคํานึงถึงผูเรียนรูและปจจัยที่สงผลตอการเรียนรู สามารถวัดและ
ประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน นําผลประเมินมาใชปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนรู
พัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง เปดใจฟงความคิดเห็นจากผูที่เกี่ยวของ และปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพอาจารยขององคกร 
ระดับท่ี 2 จัดการเรียนเฉพาะกลุมได  
     เปนผูมีคุณภาพการจัดการเรียนการสอนระดับที่ 1 ที่มีความรูสึกในศาสตรของตน 
และติดตามความกาวหนาของความรูในศาสตรอยางสมํ่าเสมอ มีความรูความเขาใจใน
ศาสตรการเรียนรู สามารถจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับกลุมผูเรียน กํากับดูแลและ
ติดตามผลการเรียนรูของผูเรียนอยางเปนระบบ ใหคําปรึกษาชี้แนะแกเพื่อนอาจารยใน
ศาสตรได และสงเสริมใหเกิดการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารยภายในองคกร 
ระดับท่ี 3 จัดการเรียนรูขามศาสตร  
     เปนผูมีคุณภาพการจัดการเรียนการสอนระดับที่ 2 ที่เชี่ยวชาญในศาสตรของตน 
ศาสตรการเรียนรู และการจัดการเรียนรูขามศาสตร นําผลการวิจัยในชั้นเรียนมา
พัฒนาการจัดการเรียนรู เปนพี่เล้ียงและผูชี้แนะในระดับองคกรดานการจัดการเรียนรู 
และนโยบายดานจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย  
ระดับท่ี 4 กําหนดนโยบายการพัฒนาองคความรู 
     เปนผูมีคุณภาพการจัดการเรียนการสอนระดับที่ 3 ที่เปนผูนําในศาสตรของตน 
ศาสตรการเรียนรู และการจัดการเรียนรูขามศาสตร เปนที่ยอมรับทั้งภายในและ
ภายนอกองคกร มีสวนรวมในการกําหนดนโยบายและกลยุทธในการพัฒนาองคความรู 
และการจัดการเรียนรูในระดับชาติ และนานาชาติ เปนผูนําเชิงนโยบายดานจรรยาบรรณ
วิชาชีพอาจารย 

วิธีการคํานวณ 
จํานวนอาจารยท่ีมรีะดบัคณุภาพการจดั 
การเรียนการสอนตั้งแตระดบั 2 ข้ึนไป 
จํานวนอาจารยของสวนงานท้ังหมด 

การเก็บขอมูล 
1. เก็บขอมูลกับอาจารยทุกหลักสูตร 
2. ปท่ีเก็บขอมูล : เริม่ปการศึกษา 

2562  
การคํานวณ 
1. ใหแยกระดับคณุภาพการจัดการเรียน
การสอน และแยกหลักสูตรตามระดับ
ปริญญาตรี และระดับบัณฑติศึกษา  
2. การคํานวณคดิตาม % ของแตละ
ระดับคณุภาพการจดัการเรียนการสอน
ตามเกณฑมาตรฐานคุณภาพอาจารย 
 
หมายเหตุ  
1. ประเมินอาจารยท่ีมีอายุงานต้ังแต 

3 ปขึ้นไป 
2. อาจารยตองเขารับการประเมินทุก 

3 ป  

รายงานผลรายป   
(ปละ 1 ครั้ง) 

 

ผูรายงานตัวชี้วัด ผูรวบรวมขอมูล 
กองบริหารการศึกษา กองแผนงาน 

 

ตัวชี้วัดท่ี 2.2 รอยละของหลักสตูรท่ีไดรับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานระดับสากล  
หนวยนับ : รอยละ 
ปท่ีเก็บขอมลู : ปการศึกษา 2562 (สิงหาคม 2562 – กรกฎาคม 2563) 

คําอธิบาย วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บขอมูล 
ลักษณะการเก็บ
ขอมูลระหวางป 

หลักสูตรท่ีไดรับการรับรองโดย AUN-
QA หรือเทียบเทา  หมายถึง หลักสูตรท่ี
ไ ด รั บ ก า ร รั บ ร อ งจ าก  AUN- QA ห รื อ 

นับจากหลักสูตรท่ีไดรับปริญญาบัตรท้ังหมด คือ 
1. หลักสูตรระดับปริญญาตรี 
2. หลักสูตรระดับปริญญาโท 

รายงานผล 
รายไตรมาส 
(ปละ 4 ครั้ง) 

X 100 
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หลักสูตรท่ีไดรับการรับรองจากองคกร
วิชาชีพระดับนานาชาติ เชน WFME, AACSB, 
ABET เปนตน โดยนับเฉพาะหลักสูตรท่ี
ไดรับปริญญาบัตรเทานั้น  

-  จํ าแนกตามระดับการศึกษา คือ 
หลักสูตรระดับปริญญาตรี / ปริญญาโท / 
ปริญญาเอก 
     - การกําหนดเปาหมายในแบบฟอรม PA 
สวนงานตองระบุช่ือหลักสูตรการศึกษา
ระดับ ปริญญาตรี-โท-เอก ใหชัดเจน 
 

3. หลักสูตรระดับปริญญาเอก 
4. หลักสูตรโครงการเปดสอนรวม (นับกับสวนงานท่ีรับผิดชอบเปน

ประธานหลักสูตรในแตละปการศึกษา) 
 โดยกําหนด จํานวนหลักสูตรท้ังหมด 328 หลักสูตร โดยอางอิงจาก

กองพัฒนาคุณภาพ) 
หมายเหตุ:  

     สวนงานสามารถนับหลักสูตรท่ีผานการตรวจประเมินซ้ําแลวไดตาม
ระยะเวลาท่ีไดรับการรับรอง เชน AUN-QA สามารถนับภายในระยะเวลา 5 ป 
วิธีการคํานวณ 

จํานวนหลักสูตรทีไ่ดรับการรับรองโดย 
AUN-QA หรือเทียบเทา 

จํานวนหลักสตูรท้ังหมดของสวนงาน 

 
ผูรายงานตัวชี้วัด ผูรวบรวมขอมูล ผูตรวจสอบตัวชี้วัด 

สวนงาน กองแผนงาน กองพัฒนาคุณภาพ 
 

ตัวชี้วัดท่ี 2.3 รอยละของหลักสตูรท่ีไดรับการตรวจประเมินโดยมหาวิทยาลัย  
หนวยนับ : รอยละ 
ปท่ีเก็บขอมลู : ปการศึกษา 2562 (สิงหาคม 2562 – กรกฎาคม 2563) 

คําอธิบาย วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บขอมูล 
ลักษณะการเก็บ
ขอมูลระหวางป 

     รอยละของหลักสูตรท่ีไดรับการตรวจ
ประเมินโดยมหาวิทยาลัย หมายถึง หลักสตูร
ท่ีไดรับการตรวจประเมิน โดยผูตรวจประเมิน
ตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาระดับ
หลักสูตรของมหาวิทยาลัย 

หมายเหตุ:  
     สวนงานสามารถนับหลักสูตรท่ีผานการตรวจประเมินซ้ําแลวได โดย
นับระยะเวลาตามประเภทการตรวจ 

• การตรวจแบบ 2.0 ไดรับการรับรองเปนระยะเวลา 2 ป 
• การตรวจแบบ 3.0 ไดรับการรับรองเปนระยะเวลา 5 ป 

วิธีการคํานวณ 

จํานวนหลักสตูรท่ีไดรบัการตรวจประเมิน 
โดยมหาวิทยาลยั 

จํานวนหลักสตูรท้ังหมดของสวนงาน 

รายงานผล 
รายไตรมาส 
(ปละ 4 ครั้ง) 

 

ผูรายงานตัวชี้วัด ผูรวบรวมขอมูล ผูตรวจสอบตัวชี้วัด 

สวนงาน กองแผนงาน กองพัฒนาคุณภาพ 
 
ตัวชี้วัดท่ี 2.4 รอยละของหลกัสตูรท่ีไดรับการตรวจประเมินภายในโดยสวนงาน  
หนวยนับ : รอยละ 
ปท่ีเก็บขอมลู : ปการศึกษา 2562 (สิงหาคม 2562 – กรกฎาคม 2563) 

คําอธิบาย วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บขอมูล 
ลักษณะการเก็บ
ขอมูลระหวางป 

รอยละของหลักสูตรท่ีไดรับการตรวจประเมินภายใน
โดยสวนงาน หมายถึง หลักสูตรท่ีไดรับการตรวจประเมิน
ตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร
โดยเปนการตรวจประเมินภายในสวนงานเอง 
ขอกําหนดพ้ืนฐาน 
1. ประเมินหลักสูตรใหมท่ีเปดสอนครบ 1 ปการศึกษา 
2. ประเมินประจําทุกป 

    หมายเหตุ:  
    1. ทุกหลักสูตรตองตรวจแบบ 1.0 ทุกป 
    2. หากปน้ันหลักสูตรมีการตรวจในระดับ 2.0 หรือ 3.0 

หรือ 4.0 แลว ใหถือวาเปนการตรวจแบบ 1.0 โดย
อนุโลม ไมจําเปนตองดําเนินการตรวจแบบ 1.0 อีก 

วิธีการคํานวณ 

จํานวนหลักสตูรท่ีไดรบัการตรวจ 
ประเมินภายในโดยสวนงาน 

จํานวนหลักสตูรท้ังหมดของสวนงาน 

รายงานผลราย
ไตรมาส 

(ปละ 4 ครั้ง) 

X 100 

X 100 

X 100 
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ผูรายงานตัวชี้วัด ผูรวบรวมขอมูล ผูตรวจสอบตัวชี้วัด 

สวนงาน กองแผนงาน กองพัฒนาคุณภาพ 
 
ตัวชี้วัดท่ี 2.5 รอยละของหลักสูตรของสวนงานท่ีมีความยืดหยุน เปดโอกาสใหผูเรียนสามารถเลือกเรียนไดตามความตองการ (Flexi programs)  

หนวยนับ : รอยละ 
ปท่ีเก็บขอมลู : ปการศึกษา 2562 (สิงหาคม 2562 – กรกฎาคม 2563) 

คําอธิบาย วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บขอมูล 
ลักษณะการเก็บ
ขอมูลระหวางป 

     หลักสูตรท่ีมีความยืดหยุนในการจัดการเรียนการสอนท่ีเอ้ือใหผูเรียนมี
อิสระในการเรียน และเปดโอกาสใหผูเรียนสามารถเลือกเรียนไดตามความ
ตองการหรือความสนใจของตนเอง (Flexi programs) โดยเนนการเรียนรู
จากแหลงเรียนรูท่ีหลากหลาย 
     ลักษณะของหลักสูตรท่ีมีความยืดหยุน อาทิ 
     - เรียนลวงหนา เชน หลักสูตรท่ีเปดโอกาสใหผู เรียนมีการเรียน
ลวงหนากอนเขาศึกษาและสามารถสะสมหนวยกิตได เชน นักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลายลงทะเบียนเรียนรายวิชาเพ่ือเก็บสะสมหนวยกิตไว 
หรือนักศึกษาระดับปริญญาตรีลงทะเบียนเรียนรายวิชาระดับปริญญาโท-
เอก เพ่ือเรียนลวงหนาเก็บสะสมหนวยกิตไว เปนตน 
     - แบบเลือกเรียนไดเปนชุดรายวิชา หรือชุดรายวิชาสหกิจศึกษา เชน 
หลักสูตรกําหนดใหผูเรียนสามารถเลือกแผนการศึกษา (รายวิชาโท) หรือ  
สหกิจศึกษาไดในแตละบุคคล ท้ังน้ีตองเลือกเรียนตามท่ีหลักสูตรท่ีกําหนด 
     - เพ่ิมเวลาเพ่ิมศักยภาพ เชน หลักสูตรท่ีจัดการเรียนการสอนโดยรวมกับ
ภาคอุตสาหกรรม/เอกชน ในหลักสูตร 4 ป นักศึกษาเรียนท่ีมหาวิทยาลัย 2 ป 
ตอจากน้ันไปปฏิบัติงาน (วิจัย/สหกิจศึกษา) กับหนวยงานภาคอุตสาหกรรม/
เอกชน 1 ป และหลังจากน้ันกลับมาเรียนตอท่ีมหาวิทยาลัยอีก 2 ป เปนตน 
     - เรียนมากกวา 1 ปริญญา เชน หลักสูตรเปดโอกาสใหผูเรียนสามารถ
ลงทะเบียนเรียนไดมากกวา 1 ปริญญา ในระหวางท่ีศึกษาอยู โดยใหมี
เวลาเรียนไมนอยกวา 80% หรือตามท่ีหลักสูตรกําหนดสามารถรับ
ปริญญาไดอีก 1 ปริญญา เชนในระหวางท่ีเรียนสาขากายอุปกรณ 1 สาขา 
แลวไปลงทะเบียนเรียนสาขาการตลาดเพ่ิมอีก 1 สาขา เปนตน 
     - เปลี่ยนสาขาเรียนได โดยหลักสูตรใหโอกาสผูเรียนเปลี่ยนสาขาไดใน
มหาวิทยาลัยมหิดล 1 ครั้ง ตามเง่ือนไขท่ีหลักสูตรกําหนด 
     - หลักสูตร Double degree ท่ีใหผูเรียนเลือกเรียนอีก 1 ปริญญาท่ี
เปนคูความรวมมือกับมหาวิทยาลัยมหิดล 
     - หรืออ่ืนๆ นอกเหนือจากขางตน สวนงานสามารถปรึกษากับกอง
บริหารการศึกษาโดยตรง 
     - แยกรายงานตามระดับปริญญาตรี-โท-เอก 

• หลักสูตรปกติ  
• หลักสูตรสําหรับบุคคลท่ัวไป 

วิธีการคํานวณ 

 จํานวนหลักสตูรท่ีมีความยืดหยุน  
            Flexi programs 
จํานวนหลักสตูรของสวนงานท้ังหมด   
 
* มหาวิทยาลัยขอความรวมมือใหสวน
งานจัดทําหลักสูตร Flexi programs 
อยางนอย 1 หลักสูตร/สวนงาน     

รายงานผลรายป 
(ปละ 1 ครั้ง) 

 

ผูรายงานตัวชี้วัด ผูรวบรวมขอมูล ผูตรวจสอบตัวชี้วัด 

สวนงาน กองแผนงาน กองบริหารการศึกษา, บัณฑติวิทยาลัย 

 

 

 

X 100 
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ตัวชี้วัดท่ี 2.6 จํานวนโครงการ/กิจกรรมสงเสริมความเปนนานาชาติ ดานการศึกษา ดานการวิจัย และดานการเคลื่อนยายนักศึกษา 

       (อยางนอย 1 โครงการตอสวนงาน) 

หนวยนับ : โครงการ 
ปท่ีเก็บขอมลู : ปการศึกษา 2562 (สิงหาคม 2562 – กรกฎาคม 2563) 

คําอธิบาย วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บขอมูล 
ลักษณะการเก็บ
ขอมูลระหวางป 

โครงการสงเสริมความเปนนานาชาติ ครอบคลมุดานตางๆ ดังน้ี 
1. Education (ดานการศึกษา) อาทิ exchange of academic/ 

supporting staff, exchange of international curriculum and 
course design, joint/double degree programs, international 
meetings/conferences in key areas for MU, scholarships / staff 
training / short training/ fellowship training Visiting Professor 

2. Research (ดานการวิจัย) อาทิ joint units, consortium of research 
partnership (discipline-based), research collaboration with 
partner institutions (discipline-based) 

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

   - นับจํานวนโครงการสงเสริม
ความเปนนานาชาติดานการศึกษา 
ด า น ก า ร วิ จั ย  แ ล ะ ด า น ก า ร
เคลื่อนยายนักศึกษา 
   - นับเฉพาะสวนงานท่ีมีการเรียน
การสอน การวิจัย ท้ังนี้ ไมนับกลุม
สนับสนุน อาทิ หอสมุดและคลัง
ความรู  
 

ปการศึกษา 
(รายงานปละ 2 

ครั้ง เดือน
มีนาคม และ 
กันยายน) 

 

ผูรายงานตัวชี้วัด ผูรวบรวมขอมูล ผูตรวจสอบตัวชี้วัด 

สวนงาน กองแผนงาน กองวิเทศสัมพันธ 
 

ตัวชี้วัดท่ี 2.7 จํานวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนท้ัง inbound และ outbound  

หนวยนับ : คน 
ปท่ีเก็บขอมลู : ปการศึกษา 2562 (สิงหาคม 2562 – กรกฎาคม 2563) 
 

2.7.1 นักศึกษา inbound ระยะเวลาต้ังแต 12 สัปดาหขึ้นไป 

คําอธิบาย วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บขอมูล 
ลักษณะการเก็บ
ขอมูลระหวางป 

นักศึกษา inbound ระยะเวลาต้ังแต 12 สัปดาห
ขึ้นไป หมายถึง จํานวนนักศึกษาจากสถาบันการศึกษา
ในตางประเทศ ซึ่งเดินทางมาศึกษา หรือทําวิจัยท่ี
มหาวิทยาลัยมหิดล หรือกิจกรรมทางการศึกษาอ่ืนๆ 
ผานขอตกลงระหวางสถาบัน (for credit/not- for 
credit inbound student) ท่ีมีระยะเวลาติดตอกัน
ต้ังแต 12 สัปดาหขึ้นไป โดยนับจํานวนนักศึกษาจาก
สถาบันการศึกษาในตางประเทศ ทุกระดับการศึกษา ไดแก 

- ระดับปริญญาตรี 
- ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 
- ระดับปริญญาโท 
- ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง 
- ระดับปริญญาเอก 
ซึ่งเดินทางมาศึกษา หรือทําวิจัยท่ีมหาวิทยาลัย 

มหิดล หรือกิจกรรมทางการศึกษาอ่ืนๆ ผานขอตกลง
ระหวางสถาบัน ภายใตกิจกรรม ไดแก  

การนับระยะเวลา 
     ระยะเวลาติดตอกันต้ังแต 12 สัปดาหขึ้นไป  
 

ใหสวนงานจัดทํารายละเอียดขอมลูโดยแยกตาม
ระดับการศึกษา โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

1. ขอมูลพ้ืนฐาน (ช่ือสกุล เพศ สญัชาติ ระดบั
การศึกษา สถาบันการศึกษาท่ีสังกัด ฯลฯ) 

2. ระยะเวลาท่ีมาศึกษา หรือ จํานวนช่ัวโมงท่ี
นักศึกษาเขารวมกิจกรรม 

3. รายวิชาหรือชนิดของกิจกรรมท่ีนักศึกษาเขา
รวม 

4. หากอยูภายใตความรวมมือระหวางสถาบัน 
(MOU) ใหระบุช่ือ 

1 ป 
(รายงานผลรายไตรมาส) 
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คําอธิบาย วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บขอมูล 
ลักษณะการเก็บ
ขอมูลระหวางป 

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

โดยรับหนวยกิต หรือ ไมรับหนวยกิต  
 

2.7.2 นักศึกษา inbound ระยะเวลานอยกวา 12 สัปดาห 

คําอธิบาย วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บขอมูล 
ลักษณะการเก็บ
ขอมูลระหวางป 

นัก ศึกษา inbound ระยะเวลานอยกวา  12 
สัปดาห หมายถึง จํานวนนักศึกษาจากสถาบันการศึกษา
ในตางประเทศ ซึ่งเดินทางมาศึกษา หรือทําวิจัยท่ี
มหาวิทยาลัยมหิดล หรือกิจกรรมทางการศึกษาอ่ืนๆ 
ผานขอตกลงระหวางสถาบัน (for credit/not- for credit 
inbound student) ท่ีมีระยะเวลานอยกวา 12 สัปดาห 
โดยนับจํานวนนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาใน
ตางประเทศ ทุกระดับการศึกษา ไดแก 

- ระดับปริญญาตรี 
- ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 
- ระดับปริญญาโท 
- ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง 
- ระดับปริญญาเอก 
ซึ่งเดินทางมาศึกษา หรือทําวิจัยท่ีมหาวิทยาลัย 

มหิดล หรือกิจกรรมทางการศึกษาอ่ืนๆผานขอตกลง
ระหวางสถาบัน ภายใตกิจกรรม ไดแก  

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

โดยรับหนวยกิต หรือ ไมรับหนวยกิต  

การนับระยะเวลา 
     ระยะเวลานอยกวา 12 สัปดาห 
 

ใหสวนงานจัดทํารายละเอียดขอมลูโดยแยกตาม
ระดับการศึกษา โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
1. ขอมูลพ้ืนฐาน (ช่ือสกุล เพศ สญัชาติ ระดบั

การศึกษา สถาบันการศึกษาท่ีสังกัด ฯลฯ) 
2. ระยะเวลาท่ีมาศึกษา หรือ จํานวนช่ัวโมงท่ี

นักศึกษาเขารวมกิจกรรม 
3. รายวิชาหรือชนิดของกิจกรรมท่ีนักศึกษาเขา

รวม 
4. หากอยูภายใตความรวมมือระหวางสถาบัน 

(MOU) ใหระบุช่ือ 

1 ป 
(รายงานผลรายไตรมาส) 

 
2.7.3 นักศึกษา outbound ระยะเวลาต้ังแต 12 สัปดาหขึ้นไป 

คําอธิบาย วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บขอมูล 
ลักษณะการเก็บ
ขอมูลระหวางป 

นักศึกษา outbound ระยะเวลาต้ังแต 12 สัปดาห
ขึ้นไป หมายถึง จํานวนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 
มหิดล ซึ่ งไปศึกษาหรือทําวิจัยท่ีสถาบันการศึกษา
ตางประเทศ หรือกิจกรรมทางการศึกษาอ่ืนๆ (for 
credit/ not-  for credit Outbound student)  ท่ี มี
ระยะเวลาติดตอกันต้ังแต 12 สัปดาหขึ้นไป โดยนับ
จํานวนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล ทุกระดับ
การศึกษา ไดแก 

- ระดับปริญญาตร ี

การนับระยะเวลา 
     ระยะเวลาติดตอกันต้ังแต 12 สัปดาหขึ้นไป  
 
     ใหสวนงานจัดทํารายละเอียดขอมูลโดยแยกตาม
ระดับการศึกษา โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

1. ขอมูลพ้ืนฐาน (ช่ือสกุล เพศ สญัชาติ ระดบั
การศึกษา สถาบันการศึกษาท่ีสังกัด ฯลฯ) 

2. ระยะเวลาท่ีมาศึกษา 

1 ป 
(รายงานผลรายไตรมาส) 
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คําอธิบาย วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บขอมูล 
ลักษณะการเก็บ
ขอมูลระหวางป 

- ระดับประกาศนียบัตรบัณฑติ 

- ระดับปริญญาโท 

- ระดับประกาศนียบัตรบัณฑติช้ันสงู 

- ระดับปริญญาเอก 

ซึ่งไปศึกษาหรือทําวิจัยท่ีสถาบันการศึกษาตางประเทศ 
หรือกิจกรรมทางการศึกษาอ่ืนๆ ภายใตกิจกรรม ไดแก 

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

โดยรับหนวยกิต หรือ ไมรับหนวยกิต  

3. รายวิชาหรือชนิดของกิจกรรมท่ีนักศึกษาเขา
รวม 

4. หากอยูภายใตความรวมมือระหวางสถาบัน 
(MOU) ใหระบุช่ือ 

 

2.7.4 นักศึกษา outbound ระยะเวลานอยกวา 12 สัปดาห 

คําอธิบาย วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บขอมูล 
ลักษณะการเก็บ
ขอมูลระหวางป 

นักศึกษา outbound ระยะเวลานอยกวา 12 สัปดาห 
หมายถึง จํานวนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งไป
ศึกษาหรือทําวิจัยท่ีสถาบันการศึกษาตางประเทศ หรือ
กิจกรรมทางการศึกษา อ่ืนๆ ( for credit/not- for 
credit Outbound student) ท่ีมีระยะเวลานอยกวา 
12 สัปดาห โดยนับจํานวนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 
มหิดล ทุกระดับการศึกษา ไดแก 

- ระดับปริญญาตร ี

- ระดับประกาศนียบัตรบัณฑติ 

- ระดับปริญญาโท 

- ระดับประกาศนียบัตรบัณฑติช้ันสงู 

- ระดับปริญญาเอก 

ซึ่ ง ไ ปศึ กษาหรื อ ทํ า วิ จั ย ท่ีสถา บันการศึ กษา
ตางประเทศ หรือกิจกรรมทางการศึกษาอ่ืนๆ ภายใต
กิจกรรม ไดแก 

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

โดยรับหนวยกิต หรือ ไมรับหนวยกิต  

การนับระยะเวลา 
     ระยะเวลานอยกวา 12 สัปดาห 
 

ใหสวนงานจัดทํารายละเอียดขอมลูโดยแยกตาม
ระดับการศึกษา โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

1. ขอมูลพ้ืนฐาน (ช่ือสกุล เพศ สญัชาติ ระดบั
การศึกษา สถาบันการศึกษาท่ีสังกัด ฯลฯ) 

2. ระยะเวลาท่ีมาศึกษา 
3. รายวิชาหรือชนิดของกิจกรรมท่ีนักศึกษา

เขารวม 
4. หากอยูภายใตความรวมมือระหวางสถาบัน 

(MOU) ใหระบุช่ือ 

1 ป 
(รายงานผลรายไตรมาส) 

 

ผูรายงานตัวชี้วัด ผูรวบรวมขอมูล ผูตรวจสอบตัวชี้วัด 

สวนงาน กองแผนงาน กองวิเทศสัมพันธ 
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ตัวชี้วัดท่ี 2.8 รอยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีถูกพัฒนาใหเปน Global Citizen และ Global Talents 

หนวยนับ : รอยละ 
ปท่ีเก็บขอมลู : ปการศึกษา 2562 (สิงหาคม 2562 – กรกฎาคม 2563) 

คําอธิบาย วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บขอมูล 
ลักษณะการเก็บ
ขอมูลระหวางป 

ลักษณะของ Global Citizen คือ 
1. เขาใจความแตกตางในสังคม 
2. สามารถปรับตัวใชชีวิตในสังคมโลกได 
3. มีจิตสาํนึกในการอนุรักษพลังงานและ

สิ่งแวดลอม 
ลักษณะของ Global Talents คือ 21st 

century skills  
 

เก็บขอมูลจาก นักศึกษาระดับปรญิญาตรีปสดุทายของสวนงาน
ท่ีถูกพัฒนาใหเปน Global Citizen และ Global Talents โดย
ผานการบันทึกขอมลูการจดักิจกรรมในระบบ Activity 
Transcript ของมหาวิทยาลยั 

 

วิธกีารคํานวณ 
 จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรปีสุดทายท่ีไดรับใบรับรอง 
       Activity Transcript  ตามประกาศมหาวิทยาลยั* 
       จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีปสดุทายท้ังหมด 

 

หมายเหตุ: * ประกาศมหาวิทยาลยัมหิดล เรื่อง กําหนดให
นักศึกษาเขารวมกิจกรรมเสริมหลกัสูตรของนักศึกษา
มหาวิทยาลยัมหิดล 

รายงานผลรายป    
(ปละ 1 ครั้ง) 

 

ผูรายงานตัวชี้วัด ผูรวบรวมขอมูล ผูตรวจสอบตัวชี้วัด 

สวนงาน กองแผนงาน กองกิจการนักศึกษา 
 

ตัวชี้วัดท่ี 2.9 จํานวนชั่วโมงตอปการศึกษาท่ีสวนงานจัดกระบวนการพัฒนานักศึกษาท่ีตอบสนองตอการเปน  Global Citizen,  

                  Global Talents และ Entrepreneurship 

หนวยนับ : ชั่วโมง 

ปท่ีเก็บขอมลู : ปการศึกษา 2562 (สิงหาคม 2562 – กรกฎาคม 2563) 

คําอธิบาย วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บขอมูล 
ลักษณะการเก็บ
ขอมูลระหวางป 

จํานวนช่ัวโมงตอปการศึกษาท่ีสวนงานจัดกระบวนการ 
พัฒนานักศึกษาท่ีตอบสนองตอการเปน  Global Citizen, 
Global Talents และ Entrepreneurship หมายถึง เวลาท่ี
สวนงานจัดกิจกรรมท่ีมีความสอดคลองกับกิจกรรมเสริม
หลักสูตรท่ีกําหนดใหนักศึกษาทุกคนตองเขารวม และสามารถ
เลือกกิจกรรมไดตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ในกิจกรรมหลัก 
“Mahidol HIDEF”  

H คือ Health Literacy  
I คือ Internationalization Literacy 
D คือ Digital Literacy 
E คือ Environmental Literacy 
F คือ Financial Literacy  
และ 21st Century Skills 

วิธีการเก็บขอมูล 
     เก็บขอมูลจากระบบ Activity Transcript 
ใ น ส ว น ข อ ง  Mahidol HIDEF แ ล ะ  21st 
Century Skills 
     โดย PA ป 2563 (ปการศึกษา 2562) 
กําหนด 60 ชั่วโมง 

รายงานผลรายป 
(ปละ 1 ครั้ง) 

 
ผูรายงานตัวชี้วัด ผูรวบรวมขอมูล ผูตรวจสอบตัวชี้วัด 

สวนงาน กองแผนงาน กองกิจการนักศึกษา 
 

x100 
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ตัวชี้วัดท่ี 2.10 รอยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีสอบผานเกณฑภาษาอังกฤษตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

หนวยนับ : รอยละ 
ปท่ีเก็บขอมลู : ปการศึกษา 2562 (สิงหาคม 2562 – กรกฎาคม 2563) 

คําอธิบาย วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บขอมูล 
ลักษณะการเก็บ
ขอมูลระหวางป 

     ตาม ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เร่ืองมาตรฐานความรู
ภาษาอังกฤษของนัก ศึกษาหลักสูตรระ ดับปริญญาตรี  
มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยไดเห็นสมควร
กําหนดมาตรฐานความรูภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาระดับปริญญา
ตรี มห า วิทย าลั ย มหิ ด ล  เ พ่ื อ ให ส อดคล อ ง กั บประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องนโยบายยกระดับมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา โดยมีขอกําหนดท่ีสําคัญ
ดังตอไปน้ี 

• นักศึกษาตองมีความรูความสามารถทางภาษาอังกฤษ 
เทียบเคียงมาตรฐาน CEFR ดังน้ี 
- MU-ELT ตั้งแต 84 คะแนนข้ึนไป หรือ 
- TOEIC ตั้งแต 600 คะแนนข้ึนไป หรือ 
- TOEFL IBT ตั้งแต 64 คะแนนข้ึนไป หรือ 
- IELTS ตั้งแต 5.0 คะแนนข้ึนไป 

• นักศึกษาตองสงคะแนนสอบภายใน 2 ป (ไมวาผานหรือไม
ผาน) หลังเขาเปนนักศึกษา เพ่ือใหมีเวลาในการพัฒนาหรือ
ปรับปรุง 

• นักศึกษาจะตองสอบผานเกณฑภาษาอังกฤษกอนสําเร็จ
การศึกษา โดยถือเปนสวนหน่ึงในการพิจารณาอนุมัติ
ปริญญา 

เก็บขอมลูจําแนกตามชัน้ป (นกัศึกษาชั้นปท่ี 
1 – 4) 
 
วิธีการคํานวณ 
จํานวนนักศึกษาระดบัปริญญาตรช้ัีนปท่ี ...          
  ท่ีสอบผานเกณฑภาษาอังกฤษตามท่ี   
          มหาวิทยาลัยกําหนด 
  จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
          ช้ันปท่ี ... ท้ังหมด 
 

 

 
ผูรายงานตัวชี้วัด ผูรวบรวมขอมูล ผูตรวจสอบตัวชี้วัด 

สวนงาน กองแผนงาน กองบริหารการศึกษา 
 

 

ตัวชี้วัดท่ี 2.11 ความพึงพอใจของนายจางตอคุณภาพบัณฑิตระดับปริญญาตรี (รอยละท่ีตอบระดับ มาก-มากท่ีสุด) 
หนวยนับ : รอยละ 
ปท่ีเก็บขอมลู : ปการศึกษา 2562 (สิงหาคม 2562 – กรกฎาคม 2563) 

คําอธิบาย วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บขอมูล 
ลักษณะการเก็บ
ขอมูลระหวางป 

- ความพึงพอใจของนายจางตอคุณภาพบัณฑิต หมายถึง 
การประเมินความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการ และ
ผูท่ีเก่ียวของกับการทํางานของบัณฑิต และอาจารยท่ีปรึกษา
ของบัณฑิตท่ีศึกษาตอ 

- ขอคะแนนท่ีไดจากการประเมินบัณฑิต จะเก็บจาก
ความพึงพอใจของนายจางหรือสถาบันท่ีรับนักศึกษาตอ ซึ่ง
ดําเนินการโดยเก็บขอมูลจากแบบสอบถามความพึงพอใจ
ผู บั งคับบัญชา/นายจาง/และอาจารย ท่ีปรึกษา โดย
แบบสอบถามดั งกล าวครอบคลุมคุณลักษณะและ

1. เก็บขอมูลกับบัณฑิตระดบัปรญิญาตรทุีกหลักสตูร 
2. จํานวนบัณฑิตท่ีไดรับการประเมินจากนายจาง

จะตองไมนอยกวารอยละ 20 ของจํานวนบัณฑิต
ท่ีสําเร็จการศึกษา (กรณีตอบไมถึงรอยละ 20 
ของจํานวนบัณฑิตท้ังหมดของสวนงานจะไมผาน
การประเมินความพึงพอใจ) 

3. นับจํานวนนายจางท่ีตอบระดับ มาก-มากท่ีสุด
และนํามาประเมินความพึงพอใจในภาพรวมของ
นายจางตอคุณภาพบัณฑิต ดังน้ี 

 

รายงานผลรายป 
(ปละ 1 ครั้ง) 

X100 
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คําอธิบาย วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บขอมูล 
ลักษณะการเก็บ
ขอมูลระหวางป 

ความสามารถของบัณฑิตจําแนกตามมาตรฐานผลการ
เรียนรูตามคุณวุฒิ 

- นายจาง ใหหมายรวมถึง ผูประกอบการ และผู ท่ี
เก่ียวของกับการทํางานของบัณฑิตและอาจารยท่ีปรึกษา
ของบัณฑิตท่ีศึกษาตอ 

- ระดับความพึงพอใจ หมายถึง คารอยละของความพึง
พอใจของนายจาง ผูประกอบการ และผูท่ีเก่ียวของกับการ
ทํางานของบัณฑิต และอาจารยท่ีปรึกษาของบัณฑิตท่ีศึกษา
ตอ ท่ีตอบระดับมาก-มากท่ีสุด (จากคา 5 ระดับ) จากการ
ประเมินบัณฑิตท่ีทํางานดวยประมาณ 1 ป 

วิธีการคํานวณ 
      จํานวนบัณฑิตท่ีไดรบัการประเมิน 
      ความพึงพอใจระดับมาก-มากท่ีสุด 
  จํานวนบัณฑิตท่ีไดรับการประเมนิท้ังหมด 

 
ผูรายงานตัวชี้วัด ผูรวบรวมขอมูล ผูตรวจสอบตัวชี้วัด 

สวนงาน กองแผนงาน กองบริหารการศึกษา 
 
ตัวชี้วัดท่ี 2.12 จํานวนโครงการท่ีศิษยเกากลับมาพัฒนามหาวิทยาลัย 
หนวยนับ : โครงการ 
ปท่ีเก็บขอมลู : ปงบประมาณ 2563 

คําอธิบาย วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บขอมูล 
ลักษณะการเก็บ
ขอมูลระหวางป 

จํานวนโครงการ หรือกิจกรรมท่ีศิษยเกากลับมา
พัฒนามหาวิทยาลัย เชน  
1. โครงการ หรือกิจกรรมคืนสูเหยา 
2. โครงการ หรือกิจกรรมอ่ืนๆท่ีมศีิษยเกาไมนอยกวา 

10% ของผูเขารวมท้ังหมด 

กลุมเปาหมาย 
ศิษยเกา 
วิธีการเก็บขอมูล 
เก็บขอมูลจากจํานวนศิษยเกาท่ีรวมพัฒนามหาวิทยาลัย ท่ี
กรอกโดยสวนงานโดยระบบ Mahidol Alumni Engagement 

รายงานผลรายป 
(ปละ 1 ครั้ง) 

 
ผูรายงานตัวชี้วัด ผูรวบรวมขอมูล 

กองกิจการนักศึกษา กองแผนงาน 
 

ตัวชี้วัดท่ี 2.13 ความผูกพันของศิษยปจจุบันและศิษยเกาท่ีมีตอมหาวิทยาลัยมหิดล (รอยละท่ีตอบระดับมาก-มากท่ีสุด)   

หนวยนับ : รอยละ 
ปท่ีเก็บขอมลู : ปงบประมาณ 2563 

       2.13.1 รอยละของความผูกพันของศิษยปจจุบันท่ีมีตอมหาวิทยาลัยมหิดล 

คําอธิบาย วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บขอมูล 
ลักษณะการเก็บ
ขอมูลระหวางป 

ความผูกพันของศิษยปจจุ บัน  ท่ีมีตอ
มหาวิทยาลัยมหิดล โดยการวัดผลจากระดับ
ความคิดเห็นระหวาง เห็นดวยอยางมาก ถึง
เห็นดวย   

 

กลุมเปาหมาย 
ศิษยปจจุบัน 
วิธีการเก็บขอมูล 
     เก็บขอมูลจากนักศึกษาปจจุบันเฉพาะระดับปริญญาตรี โดย
นักศึกษาจะตองทําแบบสํารวจความผูกพันออนไลนท่ีมหาวิทยาลัยจัดทํา 
ในชวยเดือนเมษายน-พฤษภาคมของทุกป (ตอนท่ี 3 ขอ 2 และ 3 ตาม
เอกสารแนบ) 
วิธีการคํานวณ 

รายงานผลรายป 
(ปละ 1 ครั้ง) 

X 100 
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คําอธิบาย วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บขอมูล 
ลักษณะการเก็บ
ขอมูลระหวางป 

คิดจากจํานวนศิษยปจจุบันท่ีตอบแบบสอบถามแลวคาเฉลี่ยความ
ผูกพัน อยูระดับความคิดเห็นระหวาง “เห็นดวยอยางมาก” ถึง “เห็น
ดวย” (XM) หารดวยจํานวนศิษยปจจุบันท่ีตอบแบบสอบถามท้ังหมด 
(XN) คูณดวย 100 โดยใชสูตรดังน้ี 

 (XM) 
 (XN)  

 

       2.13.2 รอยละของความผูกพันของศิษยเกาท่ีมีตอมหาวิทยาลัยมหิดล    

คําอธิบาย วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บขอมูล 
ลักษณะการเก็บ
ขอมูลระหวางป 

ความผูกพันของศิษยเกา (ศิษยเกาท่ีกลับมาพัฒนา
มหาวิทยาลัย) ท่ีไดจากการกรองขอมูลของสวนงานในระบบ 
Mahidol Alumni Engagement โดยการเขารวมพัฒนา
มหาวิทยาลัยของศิษยเกาสามารถแบงระดับความผูกพัน 
ดังน้ี 

ระดับท่ี 1 ไมมีความผูกพัน หมายถึง ศิษยเกาท่ีติดตอ
ไมไดและไมมารวมกิจกรรม 
ระดับท่ี 2 ความผูกพันระดับนอย หมายถึง ศิษยเกาท่ี
ติดตอได แตไมมารวมกิจกรรม  
ระดับท่ี 3 ความผูกพันระดับปานกลาง หมายถึง ศิษย
เกาท่ีมารวมกิจกรรม 1 ครั้งใน 1 ป หรือรวมบริจาค 1 
ครั้ง (เงินหรือสิ่งของ) ใน 1 ป อยางใดอยางหน่ึง 
ระดับท่ี 4 ความผูกพันระดับมาก หมายถึง ศิษยเกาท่ี
มารวมกิจกรรม  2 ครั้งใน 1 ป หรือ รวมกิจกรรม 1 
ครั้งและบริจาค 1 ครั้ง (เงินหรือสิ่งของ)  
ระดับท่ี 5 ความผูกพันระดับมากท่ีสุด หมายถึง ศิษย
เกาท่ีเขารวมกิจกรรม และเปนอาสาสมัคร  หรือ ศิษย
เกาท่ีเขารวมกิจกรรมมากกวา 2 ครั้งใน 1 ป หรือ
บริจาคเปนจํานวน 2 ครั้งข้ึนไป (เงินหรือสิ่งของ) 

กลุมเปาหมาย 
ศิษยเกา 
วิธีการเก็บขอมูล 
เก็บขอมูลจากจาํนวนศิษยเกาท่ีรวมพัฒนามหาวิทยาลัย ท่ี
กรอกโดยสวนงาน โดยระบบ Mahidol Alumni 
Engagement  
วิธีการคํานวณ 
คิดจากจํานวนศิษยเกาท่ี มีความผกูพันระดับมาก ถึง มาก
ท่ีสุด (XM) หารดวยจํานวนศิษยเกาท่ีติดตอได  (XN) คูณ
ดวย 100 โดยใชสูตรดังน้ี 

(XM)  
(XN) 

รายงานผลรายป 
(ปละ 1 ครั้ง) 

 
ผูรายงานตัวชี้วัด ผูรวบรวมขอมูล 

กองกิจการนักศึกษา กองแผนงาน 
 

ตัวชี้วัดท่ี 2.14 บทเรียนหรือรายวิชาท่ีเปน e –Learning (รอยละตอรายวิชาท้ังหมดของสวนงาน) 

หนวยนับ : รอยละ 
ปท่ีเก็บขอมลู : ปการศึกษา 

คําอธิบาย วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บขอมูล 
ลักษณะการเก็บ
ขอมูลระหวางป 

บทเรียนหรือรายวิชาท่ีเปน e –Learning 
หมายถึง บทเรียนหรือรายวิชาตามหลักสูตรของแต
ละสวนงาน พัฒนาโดยใชระบบ หรือ Platform ใดก็
ได โดยอยูในรูปแบบออนไลน และมีการปฏิสัมพันธ
กับผูเรียน (Two-way Communication)  

วิธีการเก็บขอมูล 
เก็บขอมูลบทเรียนหรือรายวิชาตามหลักสูตรของสวนงาน 

(ระดับปริญญาตรี/ระดับบัณฑิตศึกษา) ท่ีใช e –Learning ชวยใน
การจัดการเรียนการสอน คิดจากจํานวนรอยละตอรายวิชาท้ังหมด
ของสวนงาน 

รายงานผลรายป 
(ปละ 1 ครั้ง) 

X 100 

X 100 
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คําอธิบาย วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บขอมูล 
ลักษณะการเก็บ
ขอมูลระหวางป 

ก า ร ป ฏิ สั ม พั น ธ กั บ ผู เ รี ย น  ( Two- way 
Communication) หมายถึง มีการเขาถึงบทเรียน
หรือรายวิชาออนไลนได และเกิดการมีสวนรวมบน
ระบบ หรือ Platformออนไลนใดๆ ท่ีใช ในการ
จัดการเรียนการสอน เชน การทําแบบฝกหัด การ
ตอบคําถาม Discussion Board ฯลฯ ท้ังน้ี ไมรวมถึง
การนําสื่อ PowerPoint ท่ีใชสอนไปวางใหนักศึกษา 
download 

รอยละตอรายวิชา ท้ังหมดของสวนงาน 
หมายถึง จํานวนรอยละตอรายวิชาท้ังหมดของ
หลักสูตรท้ังหมดท่ีสวนงานน้ันๆ มี 
 

 
 
วิธีการคํานวณ 

เชน สวนงาน ก.  มีหลักสูตรระดับปริญญาตรี 22 หลักสูตร  
(โดยสมมต ิวาแตละหลักสูตร มี 45 วิชาเทาๆ กันของ 1 หลักสูตร 
ในแตละสวนงาน)  

รายวิชาท้ังหมดของสวนงานเทากับ 22*45  
เทากับ 990 รายวิชา 

 

ดังนั้น  
 10 %  เทากับ ป 2563 สวนงาน ก.  ตองมีบทเรียน/รายวิชา

ออนไลน ท่ีใช e –Learning ชวยในการจัดการเรยีนการสอน 
อยางนอย  
99 บทเรียน/รายวิชา 

 15 %  (สะสม) ป 2564 ตองมอียางนอย  
149 บทเรียน/รายวิชา (99+50) 

 20 %  (สะสม) ป 2565 ตองมอียางนอย  
199 บทเรียน/รายวิชา(149+50) 

 25 %   (สะสม) ป 2566 ตองมอียางนอย  
249 บทเรียน/รายวิชา (199+50) 

หมายเหตุ  
1. สวนงานอาจมีจํานวนรายวิชาของสวนงานมากหรือนอยกวา 

45 รายวิชา ตอหลักสูตร  และอาจมีวิชาระดับบัณฑติศึกษา 
ขอใหพิจารณาตามขอมลูจริงของสวนงาน 

2. นับเฉพาะบทเรยีนในรายวิชาตามหลักสตูรของสวนงาน  
3. หากใน 1 รายวิชา เลือกนํามาผลติเปนบทเรยีนออนไลนเพียง 

1 หัวขอ ใหนับเทากับ 1 บทเรียน/รายวิชา  
4. รายวิชาออนไลนแบบ MOOC ซึ่งอาจเปนบริการวิชาการของ

คณะ ท่ีมีกลุมเปาหมายเปนประชาชน/บุคคลท่ัวไปและไมใช
รายวิชาตามหลักสูตร สามารถนับใหไดโดยอนุโลม เน่ืองจาก
ใชระยะเวลาในการพัฒนามากกวาบทเรียนปกต ิ

การรายงานขอมูล  
- แบบฟอรมตรวจสอบขอมลูตัวช้ีวัดท่ี 2.14  
- เอกสาร/หลักฐานการใช e-learning เสรมิการสอน

บทเรียนหรือรายวิชา 

 
ผูรายงานตัวชี้วัด ผูรวบรวมขอมูล ผูตรวจสอบตัวชี้วัด 

สวนงาน กองแผนงาน กองบริหารการศึกษา 
 

 
 
 
 



  ขอมูล ณ วันท่ี 25 ธันวาคม 2562 

20 

 

ยุทธศาสตรท่ี 3 
Policy Advocacy and Leaders in Professional / Academic Services 

 

ตัวชี้วัดท่ี 3.1 การสราง Good Practice ของระบบการบริการวิชาการ (ตัวชี้วัดนี้ไมจัดทํา PA กบัสวนงาน) 
หนวยนับ: ระดับ 
ปท่ีเก็บขอมลู: ปงบประมาณ 2563 

คําอธิบาย วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บขอมูล 
ลักษณะการเก็บ
ขอมูลระหวางป 

     การจัดทําฐานขอมูลงานวิชาการบริการวิชาการทุกประเภท
ของมหาวิทยาลัย โดยจัดทําฐานขอมูลสาํเร็จภายในปงบประมาณ 
2563 

   ประ เมินความสํ า เ ร็ จของการจั ด ทํา  Good 
Practice ของระบบการบริการวิชาการ โดยสถาบัน
บริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

ปงบประมาณ  
 

 

ผูรายงานตัวชี้วัด ผูรวบรวมขอมูล 
สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม กองแผนงาน 

 

หมายเหตุ: ตัวช้ีวัดท่ี 3.1 ไมจัดทํา PA กับสวนงาน 
 
ตัวชี้วัดท่ี 3.2 จํานวนมาตรฐานคุณภาพระดับชาติและระดับสากลท่ีถูกสรางโดยสวนงาน/มหาวิทยาลัย 
หนวยนับ: มาตรฐาน 
ปท่ีเก็บขอมลู: ปงบประมาณ 2563 

คําอธิบาย วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บขอมูล 
ลักษณะการเก็บ
ขอมูลระหวางป 

เกณฑหรือมาตรฐานท่ีถูกสรางข้ึนโดยมหาวิทยาลัยมหิดล 
และถูกนําไปใชโดยองคกรระดับชาติหรือนานาชาติ (ไมนับซ้ํา) 

     นับจํานวนมาตรฐานคุณภาพระดับชาติและระดับ
สากลท่ีถูกสรางโดยสวนงาน/มหาวิทยาลัยท่ีเกิดข้ึนใน
ปน้ันๆ 

ปละ 1 ครั้ง 
 

 

ผูรายงานตัวชี้วัดและรวบรวมขอมูล ผูรวบรวมขอมูล 
สวนงาน / กองแผนงาน กองแผนงาน 

 
ตัวชี้วัดท่ี 3.3 จํานวนนโยบายชี้นําสังคมของมหาวิทยาลัยท่ีสําคัญระดับชาติและนานาชาติ 
หนวยนับ: เร่ือง 
ปท่ีเก็บขอมลู: ปงบประมาณ 2563 

คําอธิบาย วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บขอมูล 
ลักษณะการเก็บ
ขอมูลระหวางป 

นโยบาย หมายถึง นโยบาย กฎระเบียบ ท่ีประกาศใชในระดับสวนงาน/
นอกเหนือจากสวนงาน โดยมาจากโครงการหรือกิจกรรมทางวิชาการของ
มหาวิทยาลัย (การอบรม การประชุมทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ การ
บรรยายพิเศษ หรือการจัดกิจกรรมอ่ืนใดท่ีชวยพัฒนาศักยภาพดานวิชาการ
หรือวิชาชีพ) ท่ีดําเนินการโดยบุคลากรของมหาวิทยาลัย  

นโยบายชี้นําสังคมของมหาวิทยาลัยท่ีสําคัญระดับชาติ หมายถึง 
นโยบาย กฎระเบียบ ท่ีประกาศใชจริงในการรางกฎหมาย พระราชบัญญัติ 
นโยบาย แนวทางปฏิบัติ (Official Guideline) ท่ีปรากฎในระดับชาติโดย
เกิดข้ึนจากโครงการหรือกิจกรรมทางวิชาการในระดับมหาวิทยาลัยแลว
ผลักดันไปสูการเปนนโยบายระดับชาติ 

วิธีการเก็บขอมูล 
1. นับจํานวนนโยบายของมหาวิทยาลัยท่ี

ถูกผลักดันใหเปนนโยบายระดับชาติ
และ/หรือนานาชาติในแตละ
ปงบประมาณ 

2. นับจํานวนนโยบายระดบัชาติและ/หรือ
นานาชาติท่ีมาจากโครงการหรือ
กิจกรรมทางวิชาการของมหาวิทยาลัย 

 

ปละ 2 ครั้ง 

 

ผูรายงานตัวชี้วัด ผูรวบรวมขอมูลและตรวจสอบตัวชี้วัด 
สวนงาน กองแผนงาน 
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ตัวชี้วัดท่ี 3.4 รอยละของหนวยบริการวิชาการท่ีไดรับใบรับรองมาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ 
หนวยนับ: รอยละ 
ปท่ีเก็บขอมลู: ปงบประมาณ 2563 

คําอธิบาย วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บขอมูล 
ลักษณะการเก็บ
ขอมูลระหวางป 

-  ใบรับรองมาตรฐานระดับสากล หมายถึง การไดรับใบรับรอง เชน 
GMP, GLP, ISO 17025, ISO 9000, ISO 13000 แ ล ะ อ่ื น ๆ  ท่ี
เก่ียวของ 
-  หนวยบริการ หมายถึง หนวยงานท่ีทําหนาท่ีในการตรวจสอบ
วิเคราะห ตรวจสอบมาตรฐาน การตรวจทางหองปฏิบัติการ การ
ผลิตวัสดุท่ีเก่ียวกับการอุปโภคบริโภค การตรวจและรักษาสุขภาพ 
หรือหนวยงานท่ีทําหนาท่ีสนับสนุนการดําเนินงานตามพันธกิจ
หลักของสวนงาน เชน สํานักงานคณบดี สํานักงานผูอํานวยการ   
-  ประเภทของใบรับรองมาตรฐานในระดับสากลท่ีมหาวิทยาลัย
ยอมรับ ไดแก GMP, GLP, ISO 17025, ISO 9000, ISO 13000 
และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

วิธีการเก็บขอมูล 
1. ขอใหสวนงานระบุหนวยบริการท่ีมุงสูการรับรอง

ตามมาตรฐานสากล  
2. กรณีท่ีหนวยบริการไดรับใบรับรอง 2 ใบให

นับเปน 1 หนวยบริการ 
3. นับใบรับรองตามระยะเวลาท่ีหนวยงานถือครอง 
วิธีการคํานวณ 
   จํานวนหนวยบริการของหนวยงานท่ีไดรับ
ใบรับรองมาตรฐานในระดับชาติและนานาชาติ  
    จํานวนหนวยบริการท้ังหมดของสวนงาน 
                 ท่ีตองมีการรับรอง 

ปละ 2 ครั้ง 
นับขอมูลสะสม

ระหวางป 
 

 
ผูรายงานตัวชี้วัด ผูรวบรวมขอมูลและตรวจสอบตัวชี้วัด 

สวนงาน กองแผนงาน 
 
ตัวชี้วัดท่ี 3.5 จํานวนชิ้นงานท่ีเกดิทรัพยสินทางปญญา และ/หรือการถายทอดเทคโนโลยีท่ีเพ่ิมขึ้น และ/หรือท่ีนําไปขับเคลื่อนเศรษฐกจิท่ีม ี

       ประโยชนตอสังคมระดับประเทศ 
หนวยนับ: ชิ้น 
ปท่ีเก็บขอมลู: ปงบประมาณ 2563 

คําอธิบาย วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บขอมูล 
ลักษณะการเก็บ
ขอมูลระหวางป 

ชิ้นงานท่ีนําไปขับเคลื่อนเศรษฐกิจ หมายถึง จํานวนผลงานจากการ
บริการวิชาการ ท่ีดําเนินการโดยบุคลากรของมหาวิทยาลัย 

ทรัพยสินทางปญญา หมายถึง ผลงานวิจัยของอาจารยประจําและ
นักวิจัยประจําของสวนงานในนามมหาวิทยาลัยท่ีไดรับการจดทะเบียน 
ไดแก สิทธิบัตรการประดิษฐ, สิทธิบัตร การออกแบบผลิตภัณฑ, สิ่งบงช้ีทาง
ภูมิศาสตร, แบบผังวงจรรวม, อนุสิทธิบัตร, คุมครองพันธุพืช, ความลับ
ทางการคา, ภูมิปญญาทองถ่ิน, เครื่องหมายการคา และลิขสิทธ์ิ สามารถนับ
ไดท้ังท่ีจดทะเบียนภายในประเทศและตางประเทศ 

การถายทอดเทคโนโลยี หมายถึง การแสดงใหเห็นถึงผลงานวิจัยของ
อาจารยประจําและนักวิจัยประจําในนามมหาวิทยาลัยท่ีไดรับการจด
ทะเบียนเปนท่ีประจักษและไดรับการถายทอดเทคโนโลยี/อนุญาตใหใชสิทธิ
ไปยังบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย (licensing) 

นับจํานวนช้ินงาน พรอมท้ังใหสวนงาน
รายงานรายละเอียดของช้ินงานน้ันๆ 

ปละ 4 ครั้ง 
(รายไตรมาส) 

 

ผูรายงานตัวชี้วัด ผูรวบรวมขอมูล ผูตรวจสอบขอมูล 
สวนงาน กองแผนงาน สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

 
 
 
 

X100 
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ตัวชี้วัดท่ี 3.6 รายรับท่ีเกิดขึ้นจากทรัพยสินทางปญญา และ/หรือการถายทอดเทคโนโลยีท่ีเพ่ิมขึ้น และ/หรือท่ีนําไปขับเคลื่อนเศรษฐกจิท่ีม ี
      ประโยชนตอสังคมระดับประเทศ 

หนวยนับ: บาท 
ปท่ีเก็บขอมลู: ปงบประมาณ 2563 

คําอธิบาย วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บขอมูล 
ลักษณะการเก็บ
ขอมูลระหวางป 

 รายรับท่ีเกิดจากทรัพยสินทางปญญาและ/หรือการถายทอด
เทคโนโลยี หมายถึง ผลประโยชนท่ีเกิดจากการอนุญาตใหใชสิทธิ หรือ
นําไปใชประโยชนเพ่ือชุมชน หรือประโยชนทางวิชาการ ท้ังในระดับชาติ 
และนานาชาติ ในปงบประมาณ พรอมท้ังมีหลักฐาน/เอกสารแสดง
ประกอบ รายไดท่ีเกิดจากทรัพยสินทางปญญาและ/หรือการถายทอด
เทคโนโลยี ท้ังในเชิงพาณิชย ชุมชน หรือสังคม 

นับเฉพาะจํานวนรายรับในแตละ
ปงบประมาณ โดยไมตองหักคาใชจาย 

ปละ 4 ครั้ง 
(รายไตรมาส) 

 

ผูรายงานตัวชี้วัด ผูรวบรวมขอมูล ผูตรวจสอบขอมูล 
สวนงาน กองแผนงาน สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

 
 
ตัวชี้วัดท่ี 3.7 รอยละของโครงการบริการวิชาการท่ีสรางรายไดใหกับสวนงานและมหาวิทยาลัย 
หนวยนับ: รอยละ 
ปท่ีเก็บขอมลู: ปงบประมาณ 2563 

คําอธิบาย วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บขอมูล 
ลักษณะการเก็บ
ขอมูลระหวางป 

       การบริการวิชาการ ประกอบดวย  
1. การใหบริการรับทําวิจัย ไดแก การใหบริการรับทําวิจัย การศึกษา 

คนควา รวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูล การรับเปนท่ีปรึกษา 
ผู เ ช่ียวชาญ และการใหบริการในลักษณะอ่ืนใดท่ีมหาวิทยาลัย
พิจารณาเห็นวาเปนการใหบริการรบัทําวิจัยกับหนวยงานของรัฐหรือ
เอกชน ท่ีตองมีการทําสัญญาหรือขอตกลงเปนลายลักษณอักษร   

2. การใหบริการทางวิชาการ ไดแก การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ
ท่ีเปนภารกิจตามวัตถุประสงคของการจัดตั้งสวนงาน เชน การ
ใหบริการทางการแพทย การพยาบาล การสาธารณสุข การรับ
ใหบริการวิเคราะห ทดสอบ จัดอบรมหรือสัมมนา การผลิตพัสดุทุก
ประเภท ซึ่งสวนงานดําเนินงานภายใตโครงการบริการวิชาการของ
สวนงานกับหนวยงานของรัฐหรือเอกชน ท่ีตองมีการทําสัญญาหรือ
ขอตกลงเปนลายลักษณอักษร 

3. การบริการในลักษณะอ่ืนใดท่ีมหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นวาเปนการ
บริการวิชาการ 

        รายได คือ รายไดท่ีเกิดจากการบริการวิชาการตามวงเงินสัญญาหรือ
ขอตกลงของการบริการวิชาการท้ังหมด  

วิธีการคํานวณ 
   โครงการบริการท่ีสรางรายได 
            ของสวนงาน 
  โครงการบริการวิชาการท้ังหมด 
            ของสวนงาน 
 
 
  
  
 

ปละ 4 ครั้ง 
(รายไตรมาส) 

 
ผูรายงานตัวชี้วัด ผูรวบรวมขอมูล ผูตรวจสอบขอมูล 

สวนงาน กองแผนงาน สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
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ยุทธศาสตรท่ี 4 
Management for Self-Sufficiency and Sustainable Organization 

 

ตัวชี้วัดท่ี 4.1 การจัดลําดับดานการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)  
      ของกลุมสถาบันอุดมศึกษาท่ีเขารับการประเมิน (ตัวชี้วัดนี้ไมจัดทํา PA กับสวนงาน) 

หนวยนับ: ลําดับท่ี 
ปท่ีเก็บขอมลู: ปงบประมาณ 2563 

คําอธิบาย วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บขอมูล 
ลักษณะการเก็บ
ขอมูลระหวางป 

การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ ( Integrity & Transparency Assessment) หรือ 
ITA หมายถึง ดัชนีช้ีวัดความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวนงานภาครัฐ 
ของสํานักงานคณะกรรมการปราบปรามการทุจริตแหงชาติ โดยประเมินตาม
เกณฑท่ี ปปช. กําหนด  

เพ่ือใหสวนงานท้ังหมดของมหาวิทยาลัยมีระบบการบริหารจัดการท่ีมี
ประสิทธิภาพและเปนไปตามหลักธรรมภิบาลจึงกําหนดใหสวนงานท้ังหมด
ของมหาวิทยาลัยนําหลักเกณฑการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสใน
การดําเนินงานของสวนงานภาครัฐ  

     อยูในลําดับท่ี 1-15 ของการจัดอันดับ 
ของกลุมสถาบันอุดมศึกษาท่ีเขารับการ
ประเมิน  

 

ปงบประมาณ 

 

ผูรายงานตัวชี้วัด ผูรวบรวมขอมูล 
กองกฎหมาย กองแผนงาน 

 
ตัวชี้วัดท่ี 4.2 รอยละของสวนงานท่ีมีระบบธรรมาภิบาล (ตัวชี้วัดนี้ไมจัดทํา PA กับสวนงาน) 
หนวยนับ: รอยละ 
ปท่ีเก็บขอมลู: ปงบประมาณ 2563 

คําอธิบาย วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บขอมูล 
ลักษณะการเก็บ
ขอมูลระหวางป 

ธรรมาภิบาล (Good Governance)  หมายถึง กรอบการ
ขับเคลื่อนธรรมาภิบาลท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด จํานวน 6 ดาน ไดแก 

1. หลักคุณธรรม 
2. หลักนิติธรรม 
3. หลักความโปรงใส 
4. หลักการมีสวนรวม 
5. หลักความรับผิดชอบ 
6. หลักความคุมคา 

วิธีการคํานวณ 
จํานวนสวนงานท่ีมีระบบธรรมาภบิาล 

จํานวนสวนงานท้ังหมด 

ปงบประมาณ 

 
ผูรายงานตัวชี้วัด ผูรวบรวมขอมูล 

กองกฎหมาย กองแผนงาน 
 
ตัวชี้วัดท่ี 4.3 มหาวิทยาลัยไดรับรางวัล TQC หรือ ไดรับการรับรอง AUNQA ระดับสถาบัน (ตัวชีวั้ดนี้ไมจัดทํา PA กับสวนงาน) 
หนวยนับ: - 
ปท่ีเก็บขอมลู: ปงบประมาณ 2563 

คําอธิบาย วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บขอมูล 
ลักษณะการเก็บ
ขอมูลระหวางป 

TQC (Total Quality Control) หมายถึง รางวัลท่ีมอบใหองคกรท่ีให
ความสําคัญกับระบบบริหารจัดการท่ีเปนเลิศเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถในการ

เปนผลการดาํเนินงานภาพรวมของ
มหาวิทยาลยั 

ปงบประมาณ 

(ปละ 1 ครั้ง) 

× 100 
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คําอธิบาย วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บขอมูล 
ลักษณะการเก็บ
ขอมูลระหวางป 

แขงขันทางธุรกิจ กาวไปสูมาตรฐานสากล ตามเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ The Malcolm Baldrige National Quality Award 
(MBNQA) ดําเนินการตัดสินและมอบรางวัลโดยสํานักงานรางวัลคุณภาพแหงชาติ 
สถาบันเพ่ิมผลผลิตแหงชาติ โดยองคกรท่ีจะไดรับ TQC คือองคกรท่ีมีคะแนนไมถึง
เกณฑท่ีจะไดรับ TQA แตสูงกวา 350 คะแนน  

AUNQA ระดับสถาบัน หมายถึง เกณฑมาตรฐานระดับสถาบันของ 
ASEAN University Network Quality Assurance โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหระบบ
กลไกประกันคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานการอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัย
สมาชิกเปนไปในทิศทางเดียวกัน ท้ังน้ีเปนการประเมินคุณภาพระดับมหาวิทยาลัย 
โดยมีเกณฑกําหนดใหมหาวิทยาลัยท่ีเขารับการประเมินระดับสถาบันจะตองมี
หลักสูตรท่ีผานการประเมิน AUNQA อยางนอย 5 หลักสูตร 

 

ผูรายงานตัวชี้วัด ผูรวบรวมขอมูล 
กองพัฒนาคุณภาพ กองแผนงาน 

 
ตัวชี้วัดท่ี 4.4 จํานวนสวนงานท่ีไดรับรางวัล TQC (ตัวชี้วัดนี้ไมจดัทํา PA กับสวนงาน) 
หนวยนับ: สวนงาน 
ปท่ีเก็บขอมลู: ปงบประมาณ 2563 

คําอธิบาย วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บขอมูล 
ลักษณะการเก็บ
ขอมูลระหวางป 

TQC (Total Quality Control) หมายถึง รางวัลท่ีมอบใหองคกรท่ีให
ความสําคัญกับระบบบริหารจัดการท่ีเปนเลิศเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถในการ
แขงขันทางธุรกิจ กาวไปสูมาตรฐานสากล ตามเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ The Malcolm Baldrige National Quality Award 
(MBNQA) ดําเนินการตัดสินและมอบรางวัลโดยสํานักงานรางวัลคุณภาพแหงชาติ 
สถาบันเพ่ิมผลผลิตแหงชาติ โดยองคกรท่ีจะไดรับ TQC คือองคกรท่ีมีคะแนน    
ไมถึงเกณฑท่ีจะไดรับ TQA แตสูงกวา 350 คะแนน  

นับจํานวนสวนงานท่ีไดรับรางวัล 
TQC ในปงบประมาณน้ันๆ  

ปงบประมาณ 

(ปละ 1 ครั้ง) 

 

ผูรายงานตัวชี้วัด ผูรวบรวมขอมูล 
กองพัฒนาคุณภาพ กองแผนงาน 

 
 
ตัวชี้วัดท่ี 4.5 Green University Ranking (ตัวชี้วัดนี้ไมจัดทํา PA กับสวนงาน) 
หนวยนับ: ลําดับท่ี 
ปท่ีเก็บขอมลู: ปงบประมาณ 2563 

คําอธิบาย วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บขอมูล 
ลักษณะการเก็บ
ขอมูลระหวางป 

Green University ห ม า ย ถึ ง 
มหาวิทยาลัยท่ีมีการพัฒนา ฟนฟู อนุรักษ 
และสรางการมีสวนรวม ตลอดจนการบูร
ณาการองคความรู และกิจกรรมก่ียวกับ
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน
และสิ่งแวดลอม การพัฒนาแบบพ่ึงพา
ตนเองบนพ้ืนฐานของความสมดุล ระหวาง

วิธีคํานวณ ผลลัพทลําดับท่ีจากการจัดลําดับผลคะแนนจากทุกมหาวิทยาลยั

ท่ีสงขอมูลเขารวมการจัดลําดับ ซึ่งคํานวณคะแนนในแตละหมวดตามคูมือการให

คะแนนในแตละป (Guideline UI GreenMetric World University Rankings)   

วิธีการเกบ็ขอมลู สงจดหมายขอความอนุเคราะหขอมลูจากแตละสวนงานท่ี

เก่ียวของ ในหวัขอดังตอไปน้ี 

1.Setting and Infrastructure (สถานท่ีและโครงสรางพ้ืนฐาน) 

ปงบประมาณ 
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คําอธิบาย วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บขอมูล 
ลักษณะการเก็บ
ขอมูลระหวางป 

ระบบนิเวศและสุขภาวะของคนอยางมี
ความสุข 

เปาหมาย อยูใน Top 50 การจัด
อันดับ Green University ในระดับโลก 

 

1.1 จํานวนนักศึกษาท้ังหมดประจําป  

  1.1.1 จํานวนนักศึกษาภาคปกติท้ังหมด 

           เตม็เวลา (full time)  

           นอกเวลา (part time)  

  1.1.2 จํานวนนักศึกษาออนไลนท้ังหมด 

           เตม็เวลา (full time)  

           นอกเวลา (part time)  

1.2 ขอมลูบุคลากร 

   1.2.1 จํานวนบุคลากรสายวิชาการท้ังหมดของสวนงาน 

   1.2.2 จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนเจาหนาท่ีและบุคลากรท้ังหมด 

1.3 งบประมาณ 

   1.3.1 งบประมาณท้ังหมดของสวนงาน (บาท) 

   1.3.2 งบประมาณท่ีเก่ียวของกับสิ่งแวดลอมและความยั่งยืน (ใหรวมทุก

โครงการท่ีเก่ียวกับสิ่งแวดลอม และงบประมาณท่ีดูแลดานกายภาพ งบประมาณ

การดูแลบํารุงรักษาอาคารสถานท่ี) (บาท) 

2.Energy and Climate Change (พลงังานและการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ) 

2.1 รอยละการตดิตั้งอุปกรณประหยัดพลังงานทดแทนอุปกรณแบบดั้งเดิม 

2.2 จํานวนแหลงกําเนิดพลังงานทดแทนและกําลังการผลิตพลังงานทดแทนของ

สวนงาน ความสามารถในการผลิต (กิโลวัตต-ช่ัวโมง) ไดแก 

- ไบโอดีเซล 

- ชีวมวล 

- พลังงานแสงอาทิตย 

- พลังงานความรอนใตพิภพ 

- พลังงานลม 

- พลังงานนํ้า 

- ไฟฟาและความรอนรวม 

2.4 จํานวนองคประกอบของการดําเนินงานอาคารสเีขียวซึ่งแสดงใหเห็นใน

นโยบายการกอสรางและการปรับปรงุมหาวิทยาลยั เชน มีการระบายอากาศตาม

ธรรมชาติ มีแสงตามธรรมชาตติลอดวัน มีระบบการจัดการพลังงานในอาคาร เปน

อาคารสเีขียว อ่ืนๆ (โปรดระบุ)…………………….. 

3.Waste (ของเสีย) (ขอมลูจากกองกายภาพและสิง่แวดลอม) 

4.Water (น้ํา) (*แนบหลกัฐานประกอบและภาพถายโครงการ) 

4.1 รอยละของการดําเนินงานโครงการนํานํ้าท้ิงกลับมาใชใหม 

4.2 รอยละของการตดิตั้งอุปกรณประหยดันํ้า 

5.Transportation (ระบบขนสง) (ขอมลูจากกองกายภาพและสิ่งแวดลอม) 

5.1 จํานวนรถยนตสวนกลางของสวนงานเพ่ือรบั-สง บุคลากรและนักศึกษา (คัน) 

5.2 จํานวนรถจกัรยานยนตสวนบุคคลของบุคลากรและนักศึกษาท่ีใชเดนิทางเขาสู

มหาวิทยาลยั (คนั) 
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คําอธิบาย วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บขอมูล 
ลักษณะการเก็บ
ขอมูลระหวางป 

5.3 จํานวนรถยนตสวนบุคคลของบุคลากรและนักศกึษาท่ีใชเดินทางเขาสู

มหาวิทยาลยั (คนั) 

5.4 5.4 พ้ืนท่ีจอดรถของสวนงาน (ตารางเมตร) 

6.Education and Research (การศึกษาและงานวิจยั)  

 นํามาสรุปเปนขอมลูภาพรวมของมหาวิทยาลัย (โปรดแนบรายชือ่วิชาท่ีสอน

เกี่ยวกบัความย่ังยืน) 

6.1 การศึกษา   

   6.1.1 จํานวนรายวิชาท้ังหมด 

   6.1.2 ระบุความสอดคลองของแตละรายวิชากับหวัขอตามเปาหมายการพัฒนา

ท่ียั่งยืน (SDGS:17GOALS)                                                 

หมายเหตุ : ขอมลูจากบัณฑติวิทยาลัยและกองบรหิารการศึกษา จาํนวนและ

รายวิชาท่ีเปดสอนท้ังหมดในปการศกึษา 2562 

6.2 การวิจัย (ขอขอมลูจากกองบริหารงานวิจัย) 

   6.2.1 จํานวนเงินวิจยัประจําปท้ังหมด (บาท) ขอมลูจากแตละสวนงาน 

   6.2.2 ระบุความสอดคลองของหัวขอการวิจัยตามเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน 

(SDGS : 17 GOALS)  ขอมลูจากแตละสวนงาน 

หมายเหตุ : ขอมลูจากกองบรหิารงานวิจัย สรปุจํานวนเงินวิจยัประจําปท้ังหมด 

(บาท)              

6.3 ผลงานตีพิมพและกจิกรรม (ขอขอมูลจากกองบริหารงานวิจยั) 

     6.3.1 จาํนวนผลงานตีพิมพท้ังหมด (เรื่อง) 

     6.3.2 ระบุความสอดคลองของผลงานตีพิมพตามเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน 

(SDGS : 17 GOALS) ขอมลูจากแตละสวนงาน 

     6.3.2 จาํนวนกิจกรรมทางวิชาการตามเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนเชน การ

ประชุม นิทรรศการ การดูงาน จดัสมัมนา กิจกรรมท่ีจดัโดยสวนงาน (ครั้ง)     

หมายเหตุ : ขอมลูจากกองบรหิารงานวิจัย สรปุจํานวนผลงานตีพิมพท้ังหมด 

(เรื่อง) 

6.4 การมีสวนรวมของนักศึกษา 

     6.4.1 การมีสวนรวมของนักศึกษา องคกร/ชมรม/กลุมกิจกรรมนักศึกษาท่ี

สอดคลองตามเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน 

6.5 การสื่อสารดานสิง่แวดลอมและความย่ังยืน 

     6.5.1 Website ท่ีเก่ียวของกับเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน 

หมายเหตุ การพัฒนาท่ียั่งยืน (SDGS : 17 GOALS) 

เปาหมายท่ี 1 : ขจัดความยากจน      

เปาหมายท่ี 2: ขจดัความหิวโหย 

เปาหมายท่ี 3: การมีสขุภาพและความเปนอยูท่ีด ี

เปาหมายท่ี 4: การศึกษาท่ีเทาเทียม 

เปาหมายท่ี 5: ความเทาเทียมทางเพศ 

เปาหมายท่ี 6: การจัดการนํ้าและสุขาภิบาล 

เปาหมายท่ี 7: พลังงานสะอาดท่ีทุกคนเขาถึงได 

เปาหมายท่ี 8: การจางงานท่ีมีคณุคาและการเติบโตทางเศรษฐกิจ  
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คําอธิบาย วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บขอมูล 
ลักษณะการเก็บ
ขอมูลระหวางป 

เปาหมายท่ี 9: อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสรางพ้ืนฐาน 

เปาหมายท่ี 10: ลดความเหลื่อมล้ํา 

เปาหมายท่ี 11: เมืองและถ่ินฐานมนุษยอยางยั่งยืน 

เปาหมายท่ี 12: แผนการบรโิภคและการผลติท่ียั่งยืน 

เปาหมายท่ี 13: การรับมือการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศ 

เปาหมายท่ี 14: การใชประโยชนจากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล 

เปาหมายท่ี 15: การใชประโยชนจากระบบนิเวศทางบก 

เปาหมายท่ี 16: สังคมสงบสุข ยตุิธรรม ไมแบงแยก 

เปาหมายท่ี 17: ความรวมมือเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 
 

ผูรายงานขอมูล ผูรวบรวมขอมูล/ ตรวจสอบ ผูรายงานตัวชี้วัด 
สวนงาน กองกายภาพและสิ่งแวดลอม กองกายภาพและสิ่งแวดลอม 

 
 
ตัวชี้วัดท่ี 4.6 ระดับความสําเร็จของการจัดทําระบบ Central Operating System (ตัวชี้วัดนี้ไมจัดทํา PA กับสวนงาน) 

• มีฐานขอมลู Business Intelligence สําหรับใชในการติดตามและการตัดสินใจ ครอบคลุมท้ัง 5 ฐานขอมูล 

หนวยนับ: รอยละ 
ปท่ีเก็บขอมลู: ปงบประมาณ 2563 

คําอธิบาย วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บขอมูล 
ลักษณะการเก็บ
ขอมูลระหวางป 

Central Operating System หมายถึง ระบบการปฏิบัติงานท่ีเช่ือมโยง
และสงตอขอมูลระหวางหนวยงานในสํานักงานอธิการบดี กับสวนงาน 

ฐานขอมูล Business Intelligence หมายถึง ระบบฐานขอมลูกลาง
ของมหาวิทยาลัย ประกอบดวย 5 ฐานขอมูล ดังตอไปน้ี 
1. Student Data Warehouse for Education 
2. Research 
3. Academic Service 
4. Human Resource Information 
5. International Relationship 

- - 

 
ผูรายงานตัวชี้วัด ผูรวบรวมขอมูล 

กองเทคโนโลยสีารสนเทศ รายงานจํานวนฐานขอมูล Business Intelligence กองแผนงาน 
 
ตัวชี้วัดท่ี 4.7 รอยละของสวนงานท่ีมีระบบการทํางานตาม Central Operating System และเชือ่มโยงกับมหาวิทยาลัย  

      (ตัวชี้วัดนี้ไมจัดทํา PA กับสวนงาน) 
หนวยนับ: รอยละ 
ปท่ีเก็บขอมลู: ปงบประมาณ 2563 

คําอธิบาย วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บขอมูล 
ลักษณะการเก็บ
ขอมูลระหวางป 

Central Operating System หมายถึง ระบบการปฏิบัติงานท่ี
เช่ือมโยงและสงตอขอมูลระหวางหนวยงานในสํานักงานอธิการบดี กับ
สวนงาน โดยแบงเปน 

ดานทรัพยากรบุคคล 

วิธีการคํานวณ 
จํานวนสวนงานท่ีมีระบบการทํางานตาม   
        Central Operating System 
           จํานวนสวนงานท้ังหมด 

ปงบประมาณ 

x100 
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ดานการคลัง 
ดานแผนและงบประมาณ 
ดานวิจัย 
ดานการศึกษา 
ดานบริการวิชาการ 
ดานบริการทางการแพทย 

 
ผูรายงานตัวชี้วัด ผูรวบรวมขอมูล 

สวนงาน กองแผนงาน 
 
ตัวชี้วัดท่ี 4.8 รอยละความสําเร็จของการเปน Digital Convergence University (ตัวชี้วัดนี้ไมจัดทํา PA กับสวนงาน) 
หนวยนับ: รอยละ 
ปท่ีเก็บขอมลู: ปงบประมาณ 2563 

คําอธิบาย วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บขอมูล 
ลักษณะการเก็บ
ขอมูลระหวางป 

ระดับความสําเร็จของการเปน 
Digital Convergence 
University สามารถประเมิน
ระดับความสําเร็จใน 6 ดาน 
ไดแก 
1. IT Development 
Ownership1 
2. Digital Analytics2 
3. IT Management for 
Diversity3 
4. IT Infrastructure for 
Communication and 
Collaboration4 
5. IT Supports for Workforce 
Mobility5 
6. Digital Experts6 

วิธีการคํานวณ 
ผลรวมระดับความสําเร็จท่ีถวงนํ้าหนักแลว 

ในทุกดานท่ีไดรับมอบหมาย 
ผลรวมคาถวงนํ้าหนัก 

ความหมายและคาถวงนํ้าหนัก 
1. IT Development Ownership: มีระบบสารสนเทศสนับสนุนการดําเนินการ
ครอบคลมุพันธกิจหลัก ประกอบดวย การเรียนการสอน การวิจัย และการบริการ
วิชาการ (คาถวงนํ้าหนัก 0.20) 
2. Digital Analytics: มีระบบสารสนเทศวิเคราะหขอมูลเบ้ืองตน เพ่ือใช
ประกอบการตัดสินใจท่ีสอดคลองกับพันธกิจ (คาถวงนํ้าหนัก 0.20) 
3. IT Management for Diversity: พิจารณาจากระดับความพึงพอใจของ
ผูใชงานระบบเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีสําคัญ ท้ังน้ี สวนงานตองประเมินผลความพึง
พอใจของผูใชงานในระบบท่ีสวนงานไดดาํเนินการจัดหา/พัฒนาเอง (คาถวงนํ้าหนัก 
0.15) 
4. IT Infrastructure for Communication and Collaboration: 
วัดระดบัความสําเรจ็ใน 2 เรื่อง คือ“WIFI Coverage ภายในอาคาร 100% และ 
“Service Level Agreement ท่ีเก่ียวของกับระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ ไมต่ํากวา 
99% ตามเปาหมายท่ีกําหนด” (คาถวงนํ้าหนัก 0.20) 
5. IT Supports for Workforce Mobility: มีแผน IT BCM ทางดานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (คาถวงนํ้าหนัก 0.15) 
6. Digital Experts: ตองมีการพัฒนาทักษะบุคลากรและนักศึกษาทางดาน Digital 
Literacy หรือดาน IT Security เปนอยางนอย ท้ังน้ีสวนงานสามารถกําหนดตัววัดผล
ความสําเร็จจากการดําเนินการดังกลาวตามความเหมาะสม (คาถวงนํ้าหนัก 0.10) 

ปงบประมาณ 

 
ผูรายงานขอมูล ผูรวบรวมขอมูล ผูตรวจสอบตัวชี้วัด 

1 กองเทคโนโลยีสารสนเทศ กองเทคโนโลยสีารสนเทศ กองเทคโนโลยสีารสนเทศ 
2 กองเทคโนโลยีสารสนเทศ กองเทคโนโลยสีารสนเทศ กองเทคโนโลยสีารสนเทศ 

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

× 100 
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6 สวนงาน, กองเทคโนโลยสีารสนเทศ กองเทคโนโลยสีารสนเทศ กองเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 
 
ตัวชี้วัดท่ี 4.9 ระดับการรับรูภาพลักษณ Brand MAHIDOL (ตัวชี้วัดนี้ไมจัดทํา PA กับสวนงาน) 

• ผูมีสวนไดสวนเสียภายใน 

• ผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก 
หนวยนับ: ระดับ (เต็ม 5) 
ปท่ีเก็บขอมลู: ปงบประมาณ 2563 

คําอธิบาย วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บขอมูล 
ลักษณะการเก็บ
ขอมูลระหวางป 

ภาพลักษณของ Brand MAHIDOL หมายถึง จุดเดน สิ่งท่ีแสดง
ความเปนตัวตน ความมีช่ือเสียง การไดรับการยอมรับ ชองทางการ
ติดตอสื่อสาร รวมถึงความพึงพอใจและทัศนคติของกลุมเปาหมายท่ีมีตอ
มหาวิทยาลัยมหิดลท้ังในแงบวกและแงลบ ซึ่งภาพลักษณของ Brand 
Mahidol ประกอบดวย 

- เปนแหลงรวมองคความรูในแขนงตางๆ 
- สรางนวัตกรรมใหมๆ สูสังคม  
- เปนมหาวิทยาลัยท่ีมีคุณภาพระดับสากล 
- เปนมหาวิทยาลัยท่ีเปนท่ียอมรับของสังคม 
- ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูรอบดาน และมีคุณภาพสูสังคม 
- เปนท่ีพึงตอสังคม 
- สราง ผูนํา นักคิด นักปฏิบัติท่ีสามารถนําพาสังคมใหดีข้ึน 
- คือผูนําการเปลี่ยนแปลงอันเปนประโยชนสุขแกมวลมนุษยชาติ 
- ผลิตผลงานวิจัย และนวัตกรรม อันเปนประโยชนสุขแกมนุษยชาต ิ
- เปนกําลังใจสําคัญในการสรางประโยชนสุขแกมวลมนุษยชาติ 
- มีทรัพยากรบุคคลท่ีมีความเช่ียวชาญในสาขาอาชีพท่ีสอดคลองกับ

การดําเนินนโยบายของรัฐ 
- เปนศูนยกลางการเรียนรูและปฏิบัติของนักเรียน นักศึกษา เพ่ือ

สรางความกาวหนาใหตัวเองและสังคม 
- ตั้งมั่นในความถูกตอง โปรงใส และอยูในกรอบของจรรยาบรรณ

แหงวิชาชีพ 

1. เก็บจากแบบสอบถามโดยมีอัตราการตอบ
กลับรอยละ 60 จากแบบสอบถามท้ังหมด
ท่ีสงออก 

2. เก็บจากผูมีสวนไดสวนเสีย ภายในและ
ภายนอกองคกร 

 

ปงบประมาณ 

 
ผูรายงานตัวชี้วัด ผูรวบรวมขอมูล ผูตรวจสอบตัวชี้วัด 

สวนงาน กองบริหารงานท่ัวไป กองบริหารงานท่ัวไป 
 

หมายเหตุ: ตัวช้ีวัดท่ี 4.1-4.9 ไมจัดทํา PA กับสวนงาน 
 
ตัวชี้วัดท่ี 4.10 รอยละความสําเร็จของโครงการตามยุทธศาสตรระดับมหาวิทยาลัย 
หนวยนับ: รอยละ 
ปท่ีเก็บขอมลู: ปงบประมาณ 2563 

คําอธิบาย วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บขอมูล 
ลักษณะการเก็บ
ขอมูลระหวางป 

โครงการตามยุทธศาสตรระดับมหาวิทยาลัย 

แบงเปน 2 ระดับ 

1. โครงการขับเคลื่อนระดับมหาวิทยาลัย  

     สวนงาน/หนวยงานจะตองรายงานขอมูลการดําเนินงาน
โครงการตามยุทธศาสตรระดับมหาวิทยาลัย จากน้ันกองแผนงาน
พิจารณาระดับความสําเร็จของโครงการ 

ปละ 4 ครั้ง 

(รายไตรมาส) 
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คําอธิบาย วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บขอมูล 
ลักษณะการเก็บ
ขอมูลระหวางป 

2. โครงการสํ าคัญระดับส วนงาน (PA)  ท่ี

สนับสนุนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย (โครงการ

สวนท่ี 3 ของขอตกลงการปฏบัิติงานของสวน

งาน) 

 

     เกณฑการพิจารณาระดับความสํา เร็จของโครงการตาม
ยุทธศาสตรระดับมหาวิทยาลัย ท้ัง 2 ประเภท โดยพิจารณาจาก 
ตัวชี้วัดของโครงการจะตองมีระดับความสําเร็จเฉลี่ย ไมนอยกวา
รอยละ 80 
วิธกีารคํานวณ 

จํานวนโครงการท่ีผานเกณฑ 
จํานวนโครงการสนับสนุนยุทธศาสตร 

มหาวิทยาลยัท้ังหมด 
 

ผูรายงานตัวชี้วัด ผูรวบรวมขอมูล 
กองแผนงาน กองแผนงาน 

 
ตัวชี้วัดท่ี 4.11 รอยละของบุคลากรท่ีเปน Global Talents 

• บุคลากรสายวิชาการ ดานการศึกษา (อยูระหวางการวางระบบ เร่ิมดําเนินการปการศึกษา 2563) 

• บุคลากรสายวิชาการ ดานการวิจยั 

• บุคลากรสายสนับสนุน (นับเฉพาะกลุม Talent) 
หนวยนับ: รอยละ 
ปท่ีเก็บขอมลู: ปงบประมาณ 2563 

คําอธิบาย วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บขอมูล 
ลักษณะการเก็บ
ขอมูลระหวางป 

บุคลากรท่ีเปน Global Talents หมายถึง บุคลากรท่ีไดรับการ
ประเมินศักยภาพระดับสากล แบงออกเปน 3 กลุม ไดแก 

• บุคลากรสายวิชาการ ดานการศึกษา (อยูระหวางการวางระบบ) 
ตองผานเกณฑการประเมินคณุภาพอาจารยระดับ 3 ข้ึนไป* 

• บุคลากรสายวิชาการ ดานการวิจัย 
ตองมีคา h-index มากกวา 5, 10, 15, 20 ตามอายุงาน** 

• บุคลากรสายสนบัสนนุ (นับเฉพาะกลุม Talent) 
ตองมีคุณสมบัติ ไดแก 
1. จบการศึกษาจากสถาบันตางประเทศ ในระดับปริญญาตรี หรือ

ปริญญาโท หรือปริญญาเอก (อยางใดอยางหน่ึง) หรือ 
2. ไดรับการอบรม/ฝกงาน โดยมีระยะเวลารวมมากกวา 1 ปใน

ตางประเทศ หรือ 
3. นําเสนอผลงานในระดับนานาชาติ โดยใชภาษาอังกฤษ (สามารถ

นําเสนอผลงานภายในประเทศได) หรือ 
4. มีผลงานในการสรางเครือขายในตางประเทศ รวมถึงกิจกรรมวิเทศ

สัมพันธ เฉลี่ย 3 ครั้ง/ป โดยนับระยะเวลา 3 ปยอนหลัง 

วิธีคํานวณวัดจากบุคลากร 3 กลุม ดังน้ี 
1. บุคลากรสายวิชาการ ดานการศึกษา 
บุคลากรสายวิชาการท่ีเปน Global     
       Talent ดานการศึกษา  

บุคลากรสายวิชาการ 
(ไมรวมตําแหนงนักวิจัย) 

2. บุคลากรสายวิชาการ ดานการวิจัย 
บุคลากรสายวิชาการท่ีเปน Global     
       Talent ดานการวิจัย  

บุคลากรสายวิชาการ 
(รวมตําแหนงนักวิจัย สายวิชาการ) 

3. บุคลากรสายสนบัสนนุ (นับเฉพาะ
กลุม Talent) 

       บุคลากรสายสนับสนุนท่ีเปน 
Global Talent 

บุคลากรสายสนับสนุน (นับเฉพาะกลุม 
Talent) ท้ังหมด (กลุม Talent เดิม) +
บุคลากรสายสนับสนุนท่ีเปน Global 

Talent 

ปงบประมาณ 

*ระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑมาตรฐานคุณภาพ
อาจารยท่ีกําหนด มี 4 ระดับ คือ 

ระดับท่ี 1 ศาสตรการเรียนรูเบ้ืองตน 

  

X100 

X100 

X100 

X100 
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คําอธิบาย วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บขอมูล 
ลักษณะการเก็บ
ขอมูลระหวางป 

เปนผูมีความรูความเขาใจในศาสตรของตนและประยุกตใชได มีความรู
ความเขาใจในศาสตรการเรียนรูเบ้ืองตน สามารถออกแบบกิจกรรม จัด
บรรยากาศ ใชทรัพยากรและสื่อการเรียนรู โดยคํานึงถึงผูเรียนรูและปจจัยท่ี
สงผลตอการเรียนรู สามารถวัดและประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน นําผล
ประเมินมาใชปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนรูพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง 
เปดใจฟงความคิดเห็นจากผูท่ีเก่ียวของ และปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
อาจารยขององคกร 

ระดับท่ี 2 จัดการเรียนเฉพาะกลุมได  
เปนผูมีคุณภาพการจัดการเรียนการสอนระดับท่ี 1 ท่ีมีความรูสึกในศาสตร

ของตน และติดตามความกาวหนาของความรูในศาสตรอยางสม่ําเสมอ มี
ความรูความเขาใจในศาสตรการเรียนรู สามารถจัดการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับ
กลุมผูเรียน กํากับดูแลและติดตามผลการเรียนรูของผูเรียนอยางเปนระบบ 
ใหคําปรึกษาช้ีแนะแกเพ่ือนอาจารยในศาสตรได และสงเสริมใหเกิดการ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารยภายในองคกร 

ระดับท่ี 3 จัดการเรียนรูขามศาสตร  
เปนผูมีคุณภาพการจัดการเรียนการสอนระดับท่ี 2 ท่ีเช่ียวชาญในศาสตร

ของตน ศาสตรการเรียนรู และการจัดการเรียนรูขามศาสตร นําผลการวิจัย
ในช้ันเรียนมาพัฒนาการจัดการเรียนรู เปนพ่ีเลี้ยงและผูช้ีแนะในระดับ
องคกรดานการจัดการเรียนรู และนโยบายดานจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย  

ระดับท่ี 4 กําหนดนโยบายการพัฒนาองคความรู 
เปนผูมีคุณภาพการจดัการเรียนการสอนระดับท่ี 3 ท่ีเปนผูนําในศาสตร

ของตน ศาสตรการเรียนรู และการจัดการเรียนรูขามศาสตร เปนท่ียอมรับ
ท้ังภายในและภายนอกองคกร มีสวนรวมในการกําหนดนโยบายและกลยุทธ
ในการพัฒนาองคความรู และการจัดการเรียนรูในระดับชาติ และนานาชาติ 
เปนผูนําเชิงนโยบายดานจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย 

**คา h-index หมายถึง คาท่ีแสดงความสัมพันธระหวางจํานวนการ
อางอิง (Citations) กับลําดับของบทความท่ีตีพิมพในชื่อ
มหาวิทยาลัยมหิดล ท่ีถูกอางอิง (Article Rank Number) จาก
ฐานขอมูล Scopus โดยจําแนกตามอายุงานของบุคลากรสายวิชาการ
ต้ังแตวันเร่ิมบรรจุ ดังนี้ 

- อายุงาน 0 - 5 ป มีคา h-index มากกวาหรือเทากับ 5 
- อายุงานมากกวา 5 - 10 ป มีคา h-index มากกวาหรือเทากับ 10 
- อายุงานมากกวา 10 - 15 ป มีคา h-index มากกวาหรือเทากับ 15 
- อายุงานมากกวา 15 ปข้ึนไป มีคา h-index มากกวาหรือเทากับ 20 

 
ผูรายงานตัวชี้วัด ผูรวบรวมขอมูล ผูตรวจสอบตัวชี้วัด 

สวนงาน กองแผนงาน กองทรัพยากรบุคคล 
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ตัวชี้วัดท่ี 4.12 คา EBITDA  
หนวยนับ: บาท 
ปท่ีเก็บขอมลู: ปงบประมาณ 2563 

คําอธิบาย วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บขอมูล 
ลักษณะการเก็บ
ขอมูลระหวางป 

คา EBITDA หมายถึง กําไรจากการดําเนินงาน แตเปนกําไรกอน
ดอกเบ้ียจาย คาใชจายทางภาษี คาเสื่อมราคา และคาใชจายตัดจาย ในงบ
กําไรขาดทุนของสวนงาน คํานวนโดย ใชยอด Net Income + คาเสื่อมราคา 
และคาใชจายตัดจาย   

เน่ืองจาก ไมมีดอกเบ้ียจาย และคาใชจายทางภาษี 

ใหสวนงานเรียกขอมลู  
ณ วันท่ี 30 กันยายน (สิ้นปงบประมาณ) 
โดยใช T-Code : ZGLRP003 

ปงบประมาณ 

 
ผูรายงานตัวชี้วัด ผูรวบรวมขอมูล ผูตรวจสอบตัวชี้วัด 

สวนงาน กองแผนงาน กองคลัง 
 
ตัวชี้วัดท่ี 4.13 คา Net Income  
หนวยนับ: บาท 
ปท่ีเก็บขอมลู: ปงบประมาณ 2563 

คําอธิบาย วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บขอมูล 
ลักษณะการเก็บ
ขอมูลระหวางป 

คาNet Income (กําไรสุทธิ) หมายถึง สวนของรายไดหักดวย ตนทุน 
และคาใชจาย และมผีลเปนบวก หากมีผลเปนลบ จะหมายถึง ขาดทุนสุทธิ  

เขียนเปนสมการไดดังน้ี 
รายได-คาใชจาย = กําไร (ขาดทุน) สุทธิ 

ใหสวนงานเรียกขอมลู 2 ครั้ง 

• ครั้งท่ี 1 ณ วันท่ี 31 มีนาคม 

• ครั้งท่ี 2 ณ วันท่ี 30 กันยายน 
 โดยใช T-Code : ZGLRP003 

ปงบประมาณ 

ปละ 2 ครั้ง 

 
ผูรายงานตัวชี้วัด ผูรวบรวมขอมูล ผูตรวจสอบตัวชี้วัด 

สวนงาน กองแผนงาน กองคลัง 
ตัวชี้วัดท่ี 4.14 คา ROA  
หนวยนับ: รอยละ 
ปท่ีเก็บขอมลู: ปงบประมาณ 2563 

คําอธิบาย วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บขอมูล 
ลักษณะการเก็บ
ขอมูลระหวางป 

Return on Asset (ROA) หมายถึง อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยใช

ในการประเมินวาความสามารถของสวนงานในการทําใหสินทรัพยท่ีถือครอง

อยูท้ังหมด สรางรายได (income) ใหเพียงพอสําหรับการบริหารจัดการ

องคกรโดย ROA ท่ีดีควรมีคามากกวารอยละ 5 

ใหสวนงานเรียกขอมลู 2 ครั้ง 

• ครั้งท่ี 1 ณ วันท่ี 31 มีนาคม 

• ครั้งท่ี 2 ณ วันท่ี 30 กันยายน 
 โดยใช T-Code : ZGLRP003 
วิธีการคํานวณ 
ROA =           กําไรสุทธิ 

รวมสินทรัพย 

ปงบประมาณ 

ปละ 2 ครั้ง 

 
ผูรายงานตัวชี้วัด ผูรวบรวมขอมูล ผูตรวจสอบตัวชี้วัด 

สวนงาน กองแผนงาน กองคลัง 
 
 
 
 

X100 
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ตัวชี้วัดท่ี 4.15 รอยละของหองปฏิบัติการท่ีมีการใชสารเคมี ท่ีไดรับมาตรฐานความปลอดภัย ESPReL 
หนวยนับ: รอยละ 
ปท่ีเก็บขอมลู: ปงบประมาณ 2563 

คําอธิบาย 
วิธีการคํานวณ/วิธีการ

เก็บขอมลู 
ลักษณะการเก็บ
ขอมูลระหวางป 

มาตรฐานความปลอดภัย ESPReL คือ โครงการท่ีเกิดจากการดําเนินงานตามพันธกิจของ
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) เพ่ือการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย
หองปฏิบัติการในประเทศไทยและพัฒนาใหเกิดวัฒนธรรม ความปลอดภัยในหองปฏิบัติการอยาง
ยั่งยืน ผลผลิตท่ีไดนํามาซึ่งยุทธศาสตรในการขับเคลื่อนความปลอดภัย ประกอบดวย 7 
องคประกอบของความปลอดภัยท่ีสัมพันธกันและเช่ือมโยงกับความเสี่ยงของแตละองคประกอบ 
ดังน้ี 

1. การบริหารระบบการจัดการความปลอดภัย เนนกระบวนการจัดการท่ีมีประสทิธิภาพเพ่ือให
เกิดความปลอดภยั โดยทําหนาท่ีบูรณาการอีก 6 องคประกอบอยางสอดคลอง ตั้งแตระดับนโยบาย
ท่ีเห็นความสําคัญของงานดานความปลอดภัยของหองปฏิบัติการ ครอบคลุมถึง นโยบาย แผนงาน 
โครงสราง การบริหาร และผูรับผิดชอบในระดับตาง ๆ  

2. ระบบการจัดการสารเคมี ทําหนาท่ีติดตามความเคลื่อนไหวของสารท้ังระบบ ขอมูลการ
จัดเก็บ การเคลื่อนยาย และการจัดการสารท่ีไมใชแลว สามารถนําไปใชประโยชนในการบริหาร
จัดการ ท้ังประโยชนในการจัดการความเสี่ยงและจัดสรรงบประมาณ 

3. ระบบการจัดการของเสีย เปนการประเมินสถานภาพการจัดการของเสียภายใน
หองปฏิบัติการ ท้ังระบบขอมูล การจําแนกและการจัดเก็บ เพ่ือรอการกําจัด/บําบัด สามารถ
นําไปใชประโยชนตอการบริหารจัดการการประเมินความเสี่ยงจากอันตรายของของเสีย ตลอดจน
การจัดเตรียมงบประมาณในการกําจัด 

4. ลักษณะทางกายภาพของหองปฏิบัติการ อุปกรณ และเครื่องมือ เปนการประเมินถึงความ
สมบูรณเหมาะสมของโครงสรางพ้ืนฐานทางกายภาพ อุปกรณและเครื่องมือภายใน หองปฏิบัติการ 
ท่ีจะเอ้ือตอความปลอดภัยของ ท้ังในภาวะปกติและฉุกเฉิน       

5. ระบบการปองกันและแกไขภัยอันตราย ครอบคลุมถึง การบริหารความเสี่ยง การพรอมรับ
และตอบโตกรณีฉุกเฉิน และขอปฏิบัติความปลอดภัยในการใชหองปฏิบัติการ 

6. การใหความรูเก่ียวกับความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ คือ การพัฒนาบุคลากรทุกระดับท่ี
เก่ียวของ โดยใหความรูพ้ืนฐานท่ีเหมาะสม จําเปน และตอเน่ืองตอกลุมเปาหมายท่ีมีบทบาท
ตางกัน การใหความรูดวยการฝกอบรมจะชวยใหทุกคนเขาใจ และสามารถปฏิบัติงานใน
หองปฏิบัติการ หรือทํางานเก่ียวของกับสารเคมีไดอยางปลอดภัย และลดความเสี่ยงในการเกิด
อุบัติภัยได 

7. การจัดการขอมูลและเอกสาร คือ การเก็บบันทึกและรวบรวมขอมูล และจัดทําเอกสาร 
ระบบเอกสารจะเปนหลักฐาน บันทึกท่ีจะสงตอกันไดหากมีการเปลีย่นผูรับผิดชอบ และเปนการตอ
ยอดของความรูในทางปฏิบัติ ใหการพัฒนาความปลอดภัย เปนไปไดอยางตอเน่ือง  

อยูระหวางการทําระบบ  
Peer Evaluation 

สวนงานรายงานขอมลูท่ี 
ศูนยบริหารความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดลอม 
 
วิธีการคํานวณ โปรแกรม
ออนไลน ESPReL 
Checklist จะคํานวณผล
คะแนนการประเมินตาม
มาตรฐานESPReL  
 
วิธีการเก็บขอมูล 
ดําเนินการโดยศูนย
บริหารความปลอดภัย อา
ชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอมในการ
ทํางาน 
มหาวิทยาลยัมหิดล และ
สํานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแหงชาติ โดยนําขอมูล
จากระบบมาสรุปผล 

ปงบประมาณ 

ปละ 2 ครั้ง 

 
ผูรายงานตัวชี้วัด ผูรวบรวมขอมูล 

ศูนยบริหารความปลอดภยั อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน (COSHEM) กองแผนงาน 
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ตัวชี้วัดท่ี 4.16 จํานวนโครงการสงเสริมความเปนนานาชาติกับคูพันธมิตรทางยุทธศาสตร 
หนวยนับ: โครงการ 
ปท่ีเก็บขอมลู: ปงบประมาณ 2563 

คําอธิบาย วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บขอมูล 
ลักษณะการเก็บ
ขอมูลระหวางป 

     คูพันธมิตรทางยุทธศาสตร (Strategic Partners) หมายถึง 
สถาบันอุดมศึกษาในตางประเทศท่ีมีความรวมมือในดานตางๆ ครอบคลุม 8 ดาน 
แตไมจาํเปนตองครบท้ัง 8 ดาน โดยท่ีท้ัง 8 ดานท่ีกําหนดน้ีสงผลตอพันธกิจของ
มหาวิทยาลยัดานการศึกษา การวิจัย ตลอดจน การบริการวิชาการ ดังน้ี 

1. Exchange and mobility 
2. Summer program and internship 
3. Post-doctoral exchange 
4. Joint labs / units 
5. Research collaboration for young staff 
6. Double degree / Cotutelle 
7. Co-paid PhD scholarships 
8. MU One Stop International Office and Supportการ 

     การดําเนินงานสงเสริมความเปนนานาชาติ หมายถึง โครงการท่ีสงเสรมิ  
ความเปนนานาชาติในดานตางๆ ดังน้ี 

1. Education อาทิ exchange of academic/supporting staff, 
exchange of international curriculum and course design, 
joint/double degree programs, international 
meetings/conferences in key areas for MU, scholarships 

2. Research อาทิ joint units, consortium of research partnership 
(discipline-based), research collaboration with partner 
institutions (discipline-based) 

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

 

    นับจํานวนโครงการท่ี
ดําเนินการรวมกับ Strategic 
Partners ภายในปงบประมาณโดย
มีระยะเวลา 12 เดือนนับจาก        
วันท่ีลงนาม 

 

ปงบประมาณ 

 

ผูรายงานตัวชี้วัด ผูรวบรวมขอมูล ผูตรวจสอบขอมูล 
สวนงาน กองแผนงาน กองวิเทศสัมพันธ 

 
ตัวชี้วัดท่ี 4.17 คะแนนการประเมิน EdPEX 
หนวยนับ: สวนงาน 
ปท่ีเก็บขอมลู: ปงบประมาณ 2563 

คําอธิบาย วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บขอมูล 
ลักษณะการเก็บ
ขอมูลระหวางป 

คะแนนการประเมิน EdPEX  หมายถึง ผลการตรวจประเมินสวนงานตาม
เกณฑคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการท่ีเปนเลิศ (Education Criteria for 
Performance Excellence – EdPEx) ท้ังสวนของกระบวนการและผลลัพธ 

โดยใหสวนงานกําหนดคาเปาหมายเปน Band ยอย ท้ังในสวนกระบวนการ 
(Band Processs) และผลลัพธ (Band Result) 

คะแนนผลการประเมินโดยกอง
พัฒนาคุณภาพ 

ปงบประมาณ 

ปละ 1 ครั้ง 

 

ผูรายงานตัวชี้วัด ผูรวบรวมขอมูล 
กองพัฒนาคุณภาพ กองแผนงาน 
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ตัวชี้วัดท่ี 4.18 จํานวนโครงการพันธกิจสัมพันธมหาวิทยาลัยมหิดลกับสังคม (University Social Engagement)  

        ท่ีดําเนินการครบตามเกณฑ 4 ดาน  
หนวยนับ: โครงการ 
ปท่ีเก็บขอมลู: ปงบประมาณ 2563 

คําอธิบาย วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บขอมูล 
ลักษณะการเก็บ
ขอมูลระหวางป 

     โครงการพันธกิจสมัพันธมหาวิทยาลัยมหิดลกับสังคม (University 
Social Engagement) หมายถึง โครงการท่ีเปนการทํางานเชิงวิชาการ
รวมกันระหวางสวนงานกับสังคมในพันธกิจหลักทุกดานของมหาวิทยาลยั 
โดยมีการดําเนินงานครบตามเกณฑท้ัง 4 ดาน คือ 

1) รวมคิดรวมทําแบบหุนสวน (Partnership) 
2) เกิดประโยชนรวมกันแกผูเก่ียวของทุกฝาย (Mutual Benefit) 
3) มีการสรางความรูทางวิชาการ (Scholarship) 
4) เกิดผลกระทบตอสังคมท่ีประเมินได (Social Impact) 

     ท้ังน้ี สังคม หมายรวมถึง กลุมบุคคลท่ีอาจเช่ือมโยงกับชุมชนท้ังในมิติ
ของพ้ืนท่ี ความสนใจรวมกัน อัตลักษณ สถานท่ีทํางาน ชุมชนท่ีอยู
ใกลเคียง ท้ังท่ีเปนทางการและไมเปนทางการ หรืออยูในภาคสวนเดียวกัน 
ชุมชนนักปฏิบัติ ชุมชนท่ีมีความสนใจรวมกัน โดยไมมีขอจํากัดทางพ้ืนท่ี 
ภูมิภาคและประเทศ รวมถึงภาคธุรกิจอุตสาหกรรม สมาคมวิชาชีพ 
โรงเรียน รัฐบาล ศิษยเกา และชุมชนพ้ืนเมือง เปนตน 

 
     **ใหสวนงานระบุรายละเอียดของโครงการในระบบฐานขอมูลงาน
พันธกิจสัมพันธมหาวิทยาลัยมหิดลกับสังคม (MU Engagement) ตาม
ลิงคดังน้ี  http://engagement.mahidol/Engagement เขาระบบ
โดยใช account ของมหาวิทยาลัยมหิดล   
User name: mahidol\ช่ือ.นามสกุล3 ตัว 
ตัวอยาง  
Account : mahidol\chonlathit.los 
Password:  ใชเหมือนกับท่ีเขาอีเมล มหาวิทยาลัย 

 

การเก็บขอมูล 
1. นับจํานวนโครงการท่ีมีการดําเนินการ

ครบตามเกณฑท้ัง 4 ดาน 
2. สามารถนับโครงการท่ีมีการ

ดําเนินงานตอเน่ืองได แตจะตองมี
การจัดกิจกรรมข้ึนภายใน
ปงบประมาณน้ันๆ 

 
 
 
 

ปละ 2 ครั้ง 

 
ผูรายงานตัวชี้วัด ผูรวบรวมขอมูล 

พันธกิจสัมพันธมหาวิทยาลัยมหิดลกับสังคม (กองแผนงาน) กองแผนงาน 
 

 

http://engagement.mahidol/Engagement

