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คําอธบิายประกอบตัวชี้วัดประกอบการจัดทําข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 Excellence in research with global and social impact 

 
ตัวชี้วัดท่ี 1.1 จํานวนเงินทุนสนับสนุนการวิจัยในปีงบประมาณต่อจํานวนบุคลากรสายวิชาการ 
หน่วยนับ: บาท/คน 
ปีท่ีเก็บข้อมูล: ปีงบประมาณ 2560 
 

คําอธิบาย วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บข้อมูล 
ลักษณะการเก็บ
ข้อมูลระหว่างปี 

เงินทุนวิจัย หมายถึง เงินท่ีได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนให้ทําวิจัยหรือ
รับจ้างวิจัย (Contracted Research) (ไม่นับการบริการวิชาการอ่ืน เช่น 
การเป็นท่ีปรึกษา ออกแบบ วางระบบ ฝึกอบรม สัมมนา หรือการวิเคราะห์
ทางห้องปฏิบัติการ เป็นต้น) เก็บข้อมูลตามปีงบประมาณ จากแหล่งทุนต่างๆ 
ดังนี้ 

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

 จํานวนเงินทุนวิจัยจากภายในมหาวิทยาลัย หมายถึง  

 จํานวนเงินทุนวิจัยท่ีได้รับจัดสรรจากเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัย  

 จํานวนเงินทุนวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดินท่ีได้รับจัดสรร
และแจ้งจากกองบริหารงานวิจัย ในรอบปีงบประมาณ 

 จํานวนเงินรายได้ส่วนงานท่ีให้เป็นทุนวิจัย หมายถึง  

 จํานวนเงินรายได้ของส่วนงานท่ีจัดสรรให้เป็นทุนวิจัย ในรอบ
ปีงบประมาณ 

 จํานวนเงินทุนวิจัยท่ีได้รับจากหน่วยงานภาครัฐ หมายถึง 

 จํานวนเงินทุนวิจัยท้ังหมดท่ีส่วนงานได้รับจากหน่วยงานภาครัฐ  
ท้ังในประเทศและต่างประเทศ ในรอบปีงบประมาณ 

 จํานวนเงินทุนวิจัยท่ีได้รับจากภาคเอกชน หมายถึง  

 จํานวนเงินทุนวิจัยท้ังหมดท่ีส่วนงานได้รับจากภาคเอกชน 
ภาคอุตสาหกรรม บริษัท ห้าง ร้าน ท้ังในประเทศและ
ต่างประเทศ ในรอบปีงบประมาณ 

ผลรวมของเงินทุนวิจัยจากทุกแหล่ง 
จํานวนบุคลากรสายวิชาการท้ังหมด 

ของส่วนงาน 
 
หมายเหตุ 

1. ส่วนงานรายงานเฉพาะเงิน
รายได้ของส่วนงานท่ีให้ทุน
สนับสนุนการวิจัย ส่วนเงินทุน
วิจัยจากแหล่งทุนอ่ืน 
มหาวิทยาลัยจะใช้ข้อมูลจากกอง
บริหารงานวิจัย (กองบริหาร
งานวิจัยมีการตรวจสอบ
โครงการวิจัยจากส่วนงานประจํา
ทุกไตรมาส) 

2. กรณีมีผู้วิจัยมากกว่า 1 คน      
นับเฉพาะหัวหน้าโครงการ 1 คน 

3. นับเงินทุนท่ีส่วนงานจัดสรรใน
ปีงบประมาณนั้นท้ังหมด 
(เฉพาะท่ีจ่ายในปีงบประมาณนั้น 
ท้ังนี้หมายรวมถึงโครงการใหม่ท่ี
จัดสรรในปีนั้น และโครงการ
ต่อเนื่องท่ียังได้รับจัดสรรเงินในปี
นั้นด้วย) 

ทุก 3 เดือน 
(ข้อมูลกองบริหาร

งานวิจัยเป็น
เจ้าภาพ) 
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ผู้รายงานตัวชี้วัด ผู้รวบรวมข้อมูล ผู้ตรวจสอบตัวชี้วัด 
ส่วนงาน กองแผนงาน กองบริหารงานวิจัย 

 
 

ตัวชี้วัดท่ี 1.2 จํานวนบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีเป็นท่ียอมรับต่อจํานวนบุคลากรสายวิชาการในแต่ละปีปฏิทิน 
หน่วยนับ: (ฉบับ) ชิ้น/คน 
ปีท่ีเก็บข้อมูล: ปีปฏิทิน พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) (ม.ค.-เดือนท่ีต้องการใช้ข้อมูล) ปีปฏิทิน  

(การนับจํานวนผลงานตีพิมพ์ฯ ให้ใช้ข้อมูลผลการนับสิ้นสุด ณ เดือนท่ีต้องการใช้ข้อมูล)  
 

คําอธิบาย วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บข้อมูล 
ลักษณะการเก็บ
ข้อมูลระหว่างปี 

- จํานวนบทความตีพิมพ์ หมายถึง จํานวนบทความวิจัยของบคุลากรสาย
วิชาการของส่วนงานท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีสืบค้น
ได้จากฐานข้อมูลระดับนานาชาติ และนับผลงานใน Open Access 
Journal ได้  แต่ผลงานน้ันต้องไม่ตีพิมพ์อยู่ในวารสารใน Beall’s List 
ในรอบปปีฏิทิน  

- วารสารระดับนานาชาติหมายถึงวารสารวิชาการ (Journal) ท่ีปรากฏใน
ฐานข้อมูลสากล เช่น ฐานข้อมูล Web of Science (Science Citation 
Index Expand, Social Sciences Citation Index, Art and 
Humanities Citation Index) เป็นต้น หรือฐานข้อมูล Scopus หรือ
ฐานข้อมูลสากลอ่ืนๆท่ีเป็นท่ียอมรับในศาสตร์นัน้ๆ หรือวารสารวิชาการ
ท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ประกาศให้เป็น            
วารสารระดับนานาชาติ และมีชื่อปรากฏในเอกสารแนบท้ายประกาศ 
ก.พ.อ. เร่ืองหลักเกณฑ์การพจิารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ท่ีไม่อยู่ใน Beall’s List ดูท่ี              
http://scholarlyoa.com/publishers/ 

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

1. จํานวนบทความตีพิมพ์  
- นับผลงานท่ีเป็น Article Review 

Letter ส่วน Proceeding นับ
เฉพาะสาขาวิชา วิศวกรรมศาสตร์ 
ICT วิทยาศาสตร์ (บางสาขาท่ีทํา
ร่วมกับ วิศวะฯ material science) 
ท่ีอยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ 
นับผลงานใน Open Access 
Journal ได้ 

- การตีพิมพ์ต้องระบุชื่อส่วนงาน และ
มหาวิทยาลัยมหิดล 

- นับตามชื่อเร่ืองท่ีตีพิมพ์ โดยไม่นับ
ซํ้าในหน่วยงาน เช่น ตีพิมพ์ร่วมกัน 
2 ภาควิชา ให้คณะนับเป็น 1 เร่ือง 
ส่วนภาควิชา นับแยกคนละภาควิชา 

- กรณีท่ีเป็นวิทยานิพนธ์/ผลงานวิจยั
ของนักศึกษาท่ีมีชื่ออาจารย์ท่ี
ปรึกษาในการตีพิมพ์บทความ 
สามารถนับได้  

2. จํานวนบุคลากรสายวิชาการ 
(อาจารย์และนักวิจัยรวมท่ีลาศึกษา
ต่อด้วย)  

1 ปี 
(ปีปฏิทิน) 

(ข้อมูลกองบริหาร
งานวิจัยเป็น
เจ้าภาพ) 

 
ผู้รายงานตัวชี้วัด ผู้รวบรวมข้อมูล ผู้ตรวจสอบตัวชี้วัด 

ส่วนงาน กองแผนงาน กองบริหารงานวิจัย 
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ตัวชี้วัดท่ี 1.3 จํานวนดัชนีการอ้างอิง/ต่อบทความวิจัยในแต่ละปีปฏิทิน 
หน่วยนับ: (ฉบับ) ครั้ง/ชิ้น 
ปีท่ีเก็บข้อมูล: ปีปฏิทิน พ.ศ.2554-2558 (ค.ศ.2011-2015) 
 

คําอธิบาย วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บข้อมูล 
ลักษณะการเก็บ
ข้อมูลระหว่างปี 

จํานวนคร้ังท่ีได้รับการอ้างอิงในปีท่ีใช้ข้อมูล (2560) จากผลงานตีพิมพ์ของ
บุคลากรสายวิชาการในส่วนงาน โดยนับเฉพาะท่ีปรากฏในฐานข้อมูลสากล 
เช่น ฐานข้อมูล Web of Science หรือฐานข้อมูล Scopus  
หมายเหตุ *** ไม่นับผลงานระดับชาติ *** 

สืบค้นข้อมูลผลงานตีพิมพ์ย้อนหลัง 5 ป ี
2011-2015 (2554-2558) โดยนับจํานวน
คร้ังในการถูกอ้างอิงจนถึง ปี 2017 (2560) 
หารด้วยจํานวนผลงานตีพิมพ์ท่ีสืบค้นได้ใน
ปี 2011-2015 (2554-2558) สืบค้นถึง ณ 
วันท่ีรายงาน 

1 ปี 
(สืบค้นถึง ณ 
วันท่ีรายงาน) 

 
ผู้รายงานตัวชี้วัด ผู้รวบรวมข้อมูล ผู้ตรวจสอบตัวชี้วัด 

ส่วนงาน กองแผนงาน กองบริหารงานวิจัย 
 
ตัวชี้วัดท่ี 1.4 จํานวนสัญญาโครงการวิจัยท่ีมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ต่อภาครัฐ/เอกชน 
หน่วยนับ: ฉบับ/ปี 
ปีท่ีเก็บข้อมูล: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 

คําอธิบาย วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บข้อมูล 
ลักษณะการเก็บ
ข้อมูลระหว่างปี 

จํานวนโครงการวิจัย/ผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการของบุคลากรประจํา สาย
วิชาการของส่วนงานท่ี ถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ไปสู่หน่วยงาน 
องค์กร บริษัท ห้าง ร้าน ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน หรือทําให้มหาวิทยาลัยมหิดลมี
รายได้จากผลงานวิจัยหรือทรัพย์สินทางปัญญาอันเกิดจากโครงการวจิัย/
ผลงานวิจัย ในปีงบประมาณพร้อมท้ังมีหลักฐาน/เอกสารแสดงประกอบ 

นับจํานวนสัญญาโครงการท่ีลงนามแล้ว 
หมายเหตุ 
1. ต้องเป็นสัญญาท่ีทํากับมหาวิทยาลัย

เท่านั้น (ลงนามโดยอธิการบดีหรือผู้
แทนท่ีได้รับมอบหมาย กรณีเป็นผู้
แทนท่ีได้รับมอบหมายให้ส่งสําเนา
สัญญาท่ีลงนามแล้วให้กองบริหาร
งานวิจัย 1 ชุด) 

2. ไม่นับรวมสัญญาโครงการวิจัย
เฉพาะบุคคล (ท่ีผู้วิจัยหรือคณบดีลง
นามเองโดยมิได้รับมอบอํานาจจาก
อธิการบดี หรือ ไม่ผ่าน
มหาวิทยาลัย) 

1 ปี 
(ข้อมูลสถาบัน
บริหารจัดการ
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเป็น

เจ้าภาพ) 
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ผู้รายงานตัวชี้วัด ผู้รวบรวมข้อมูล ผู้ตรวจสอบตัวชี้วัด 
ส่วนงาน กองแผนงาน สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

 
ตัวชี้วัดท่ี 1.5 ระดับความพึงพอใจของแหล่งทุนภาครัฐในแต่ละปีงบประมาณ 
หน่วยนับ: ระดับ (เต็ม 5) 
ปีท่ีเก็บข้อมูล: ปีงบประมาณ 2559 
 

คําอธิบาย วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บข้อมูล 
ลักษณะการเก็บ
ข้อมูลระหว่างปี 

สํารวจความพึงพอใจของแหล่งทุนในภาครัฐ ท่ีให้การสนับสนุนทุนวิจัย 
แบ่งเป็น 5 ระดับ  

ตามแบบฟอร์มของกองบริหารงานวิจัยท่ี
ส่งให้ฝ่ายวิจัยของส่วนงาน 

2 ปี 

 

ผู้รายงานตัวชี้วัด ผู้รวบรวมข้อมูล ผู้ตรวจสอบตัวชี้วัด 
ส่วนงาน กองแผนงาน กองบริหารงานวิจัย 

 
ตัวชี้วัดท่ี 1.6 แสดงถึงประโยชน์จากผลกระทบของงานวิจัยต่อสังคมไทย/สังคมโลกในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมา 
หน่วยนับ: เชิงอรรถ (Descriptive) 
ปีท่ีเก็บข้อมูล: ปีปฏิทิน พ.ศ. 2558-2560 
 

คําอธิบาย วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บข้อมูล 
ลักษณะการเก็บ
ข้อมูลระหว่างปี 

ขอให้ส่วนงานอธิบายถึงผลงานวิจยัของส่วนงานท่ีมีประโยชน์และมี
ผลกระทบต่อสังคมไทย/สังคมโลก 

เขียนอธิบายเป็นข้อความ 1 ปี 

 
ผู้รายงานตัวชี้วัด ผู้รวบรวมข้อมูล ผู้ตรวจสอบตัวชี้วัด 

ส่วนงาน กองแผนงาน กองบริหารงานวิจัย 
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PA เพ่ิมเติมด้านการวิจัย 
 

ตัวชี้วัดท่ี 1.7 จํานวนเงินจากการรับจ้างวิจัย (Contracted Research) (ไม่นับการบริการวิชาการ เช่น เป็นท่ีปรึกษา ออกแบบ วางระบบ 
ฝึกอบรม สัมมนา หรือ การวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ เป็นต้น) แบ่งเป็น 

- - โครงการท่ีตํ่ากว่า 2 ล้านบาท 
- - โครงการท่ีสูงกว่า 2 ล้านบาท 

หน่วยนับ: บาท 
ปีท่ีเก็บข้อมูล: ปีงบประมาณ 2559 
 

คําอธิบาย วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บข้อมูล 
ลักษณะการเก็บ
ข้อมูลระหว่างปี 

จํานวนเงินท้ังหมดท่ีส่วนงานได้รับจากการรับจ้างวิจัย (Contracted 
Research) จากภาครัฐ เอกชน ท้ังในประเทศและต่างประเทศ  ในรอบ
ปีงบประมาณ 

 1 ปี 
(ปีงบประมาณ) 

 
ผู้รายงานตัวชี้วัด ผู้รวบรวมข้อมูล ผู้ตรวจสอบตัวชี้วัด 

ส่วนงาน กองแผนงาน สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
 
ตัวชี้วัดท่ี 1.8 จํานวนผลงานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ 
หน่วยนับ: เรื่อง (ไม่นับซํ้า) 
ปีท่ีเก็บข้อมูล: ปีปฏิทิน พ.ศ.2558 (ค.ศ. 2015) (การนับจํานวนผลงานตีพิมพ์ฯ ให้ใช้ข้อมูลผลการนับสิ้นสุด ณ เดือน ท่ีต้องการใช้ข้อมูล) 
 

คําอธิบาย 
วิธีการคํานวณ/
วิธีการเก็บข้อมูล 

ลักษณะการเก็บ
ข้อมูลระหว่างปี 

- จํานวนบทความวิจัยของบุคลากรประจําสายวิชาการของส่วนงานท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ให้การยอมรับ ในรอบปีปฏิทิน  

- วารสารระดับชาติ หมายถึง วารสารวิชาการ (Journal) ท่ียอมรับโดยสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ให้เป็นวารสารระดับชาติ และมีชื่อปรากฏในศูนย์ดัชนี
การอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre-TCI) เฉพาะวารสารท่ีมีชื่อยู่
ในกลุ่มท่ี 1 และกลุ่มท่ี 2 ตามท่ีปรากฏในเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. เร่ืองหลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ  

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

 1 ปี 
(ปีปฏิทิน) 

 

 

ผู้รายงานตัวชี้วัด ผู้รวบรวมข้อมูล ผู้ตรวจสอบตัวชี้วัด 
ส่วนงาน กองแผนงาน กองบริหารงานวิจัย 
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ตัวชี้วัดท่ี 1.9 ค่า h-index ของส่วนงาน 
หน่วยนับ: จํานวน 
ปีท่ีเก็บข้อมูล: ปีปฏิทิน ระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง พ.ศ.2554-2558 (ค.ศ. 2011-2015) 
 

คําอธิบาย วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บข้อมูล 
ลักษณะการเก็บ
ข้อมูลระหว่างปี 

ค่าท่ีแสดงถึงจํานวนคร้ังท่ีถูกอ้างอิงของส่วนงานท่ีมีค่า(มากกว่าหรือ) 

เท่ากับจํานวนผลงานวิจัย ในระยะเวลา 5 ปี พ.ศ.2554-2558 (ค.ศ. 2011-

2015) 

สืบค้นผลงานตีพิมพ์ของส่วนงานในช่วง

ระยะเวลา 5 ปี พ.ศ.2554-2558 (ค.ศ. 

2011-2015) จากฐานข้อมูลสากลท่ีเป็นท่ี

ยอมรับเช่น Web of Science หรือ 

Scopus   เป็นต้น  

 

ปีปฏิทิน 

 

ผู้รายงานตัวชี้วัด ผู้รวบรวมข้อมูล ผู้ตรวจสอบตัวชี้วัด 
ส่วนงาน กองแผนงาน กองบริหารงานวิจัย 

 
ตัวชี้วัดท่ี 1.10  จํานวนผลงานวิจัยท่ีก่อให้เกิดทรัพย์สินทางปัญญา 

  1.10.1 ท่ีได้รับจดในปีนั้นๆ 
 สิทธิบัตร การประดิษฐ์ 
 สิทธิบัตร การการออกแบบผลิตภัณฑ์    

  สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ 
  แบบผังวงจรรวม 

 อนุสิทธิบัตร   คุ้มครองพันธ์ุพืช 
 ความลับทางการค้า   ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
 เครื่องหมายการค้า 
 ลิขสิทธ์ิ 

  

 
  1.10.2 ท่ีอยู่ในระหว่างดําเนินการยื่นขอจดทะเบียน 

 สิทธิบัตร การประดิษฐ์ 
 สิทธิบัตร การการออกแบบผลิตภัณฑ์    

  สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ 
  แบบผังวงจรรวม 

 อนุสิทธิบัตร   คุ้มครองพันธ์ุพืช 
 ความลับทางการค้า   ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
 เครื่องหมายการค้า 
 ลิขสิทธ์ิ 
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หน่วยนับ: ชิ้น/เรื่อง 
ปีท่ีเก็บข้อมูล: ปีงบประมาณ 2560 (เดือน ต.ค. 59 – ก.ย. 60) 
 

คําอธิบาย วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บข้อมูล 
ลักษณะการเก็บ
ข้อมูลระหว่างปี 

จํานวนผลงานวิจยัของอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําของส่วนงานท่ี
ได้รับการจดทะเบียนและ/หรืออยู่ระหว่างดําเนินการย่ืนขอจดทะเบียน
ทรัพย์สินทางปัญญา (สิทธิบัตรและ/หรืออนุสิทธิบัตร) ในรอบปีงบประมาณ
โดยสามารถนับได้ท้ังท่ีจดทะเบียนภายในประเทศและต่างประเทศ 

 ทุก 3 เดือน 

 
ผู้รายงานตัวชี้วัด ผู้รวบรวมข้อมูล ผู้ตรวจสอบตัวชี้วัด 

ส่วนงาน กองแผนงาน สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
 
ตัวชี้วัดท่ี 1.11 จํานวนผลงานวิจัยใหม่ท่ีนําไปสู่การปรับนโยบายการบริหารระดับส่วนงาน กระทรวง หรือระดับประเทศ และที่มีผลกระทบต่อสังคม 
หน่วยนับ: ชิ้น (ไม่นับซํ้า) 
ปีท่ีเก็บข้อมูล: ปีงบประมาณ 2560 (เดือน ต.ค. 59 – ก.ย. 60) 
 

คําอธิบาย วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บข้อมูล 
ลักษณะการเก็บ
ข้อมูลระหว่างปี 

- จํานวนผลงานวิจยัใหม่ของส่วนงานท่ีมีการนําไปใช้จริงในการร่าง
กฎหมาย  พระราชบัญญัติ  นโยบาย  แนวทางปฏิบัติ (Official 
Guideline)  ในรอบปีงบประมาณ 

- นโยบาย หมายถึง นโยบาย กฎ ระเบยีบ ท่ีประกาศใช้ในระดับส่วนงาน/
นอกเหนือจากส่วนงาน โดยใชง้านวิจัย/โครงการท่ีดําเนินการโดยบุคลากร
ของส่วนงาน (ภายใน 3 ปี ท่ีเกี่ยวเนื่องกับโครงการ/งานวิจัยท่ีดําเนินการ) 

 1 ปี 

 
ผู้รายงานตัวชี้วัด ผู้รวบรวมข้อมูล ผู้ตรวจสอบตัวชี้วัด 

ส่วนงาน กองแผนงาน กองบริหารงานวิจัย 
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ตัวชี้วัดท่ี 1.12  สัดส่วนของผลงานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติต่อจํานวนบุคลากรสายวิชาการ 
หน่วยนับ: เรื่อง/คน 
ปีท่ีเก็บข้อมูล: ปีปฏิทิน ค.ศ. 2015 
 

คําอธิบาย วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บข้อมูล 
ลักษณะการเก็บ
ข้อมูลระหว่างปี 

จํานวนผลงานวิจยัของอาจารย์และนักวิจัยของส่วนงานที่ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับชาติ ในรอบปีปฏิทิน ต่อ จํานวนบุคลากรสายวิชาการ
ท้ังหมดของส่วนงาน 
- บุคลากรสายวิชาการ หมายถึง อาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําของส่วน
งานท่ีเป็นข้าราชการ  พนักงาน หรือบุคลากรท่ีมีสัญญาจ้างท้ังปีการศึกษา   

            จํานวนผลงานวิจัยของส่วนงาน 
     ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ 

       จํานวนบุคลากรสายวิชาการของส่วนงาน 

            

 

 
ผู้รายงานตัวชี้วัด ผู้รวบรวมข้อมูล ผู้ตรวจสอบตัวชี้วัด 

ส่วนงาน กองแผนงาน กองบริหารงานวิจัย 
 
ตัวชี้วัดท่ี 1.13  จํานวนบุคลากรสายวิชาการตําแหน่งอาจารย์ (จําแนกตามตําแหน่งวิชาการ) 

 อาจารย์ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 รองศาสตราจารย์ 
 ศาสตราจารย์ 

หน่วยนับ: คน 
ปีท่ีเก็บข้อมูล: ปีงบประมาณ 2559 (เดือน ต.ค. 58 – ก.ย. 59) 
 

คําอธิบาย วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บข้อมูล 
ลักษณะการเก็บ
ข้อมูลระหว่างปี 

- บุคลากรสายวิชาการตําแหน่งอาจารย์ หมายถึง อาจารย์ประจําของ
ส่วนงานท่ีเป็นข้าราชการ  พนักงาน หรือบุคลากรท่ีมีสัญญาจ้างท้ังปี
การศึกษา    

- ผู้ช่วยอาจารย์ ไม่สามารถนํามานับรวมกับบุคลากรสายวิชาการ
ตําแหน่งอาจารย์ได้  เนื่องจากจัดอยู่ในกลุ่มบุคลากรสายสนับสนุน 

  

 
ผู้รายงานตัวชี้วัด ผู้รวบรวมข้อมูล ผู้ตรวจสอบตัวชี้วัด 

ส่วนงาน กองแผนงาน กองบริหารงานวิจัย 
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ตัวชี้วัดท่ี 1.14 สัดส่วนร้อยละ อาจารย์ : ผศ. : รศ. : ศ. 
หน่วยนับ: - 
ปีท่ีเก็บข้อมูล: ปีงบประมาณ 2559 (เดือน ต.ค. 58 – ก.ย. 59) 
 

คําอธิบาย วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บข้อมูล 
ลักษณะการเก็บ
ข้อมูลระหว่างปี 

- สัดส่วนร้อยละของบุคลากรสายวิชาการตําแหน่งอาจารย์ โดยจําแนก
ตามตําแหน่งวิชาการ  ท้ังนี้ ข้อมูลท่ีใช้ในการคํานวณเป็นข้อมูลตาม
ตัวชี้วัดท่ี 1.13 

  

 
 

ผู้รายงานตัวชี้วัด ผู้รวบรวมข้อมูล ผู้ตรวจสอบตัวชี้วัด 
ส่วนงาน กองแผนงาน กองบริหารงานวิจัย 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 2 Excellence in outcome-based education for globally – competent graduates 

 
ตัวชี้วัดท่ี 2.1 หลักสูตรท่ีได้รับการตรวจประเมิน/รับรองคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
หน่วยนับ: ร้อยละ 
ปีท่ีเก็บข้อมูล: ปีการศึกษา 2559 (ส.ค. 2559 – ก.ค. 2560) 
 

คําอธิบาย วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บข้อมูล 
ลักษณะการเก็บ
ข้อมูลระหว่างปี 

หลักสูตรท่ีได้รับการตรวจประเมิน/รับรองคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
มหาวิทยาลัยกําหนดระดับของการได้รับการตรวจประเมินหรือรับรอง
หลักสูตรคุณภาพตามมาตรฐานสากล โดยนับเฉพาะหลักสูตรท่ีได้รับ
ปริญญาบัตรเท่านั้น 

นับจากหลักสูตรท่ีได้รับปริญญาบัตร
ท้ังหมด คือ  

1. หลักสูตรระดับปริญญาตรี 
2. หลักสูตรระดับปริญญาโท  
3. หลักสูตรระดับปริญญาเอก 

โดยกําหนดจํานวนหลักสูตรท้ังหมดของปี
การศึกษา 2559 (นับจากจํานวนหลักสูตร
ท่ีได้รับการอนุมัติจากสภาฯ คร้ังท่ี 511 
วันท่ี 15 กันยายน 2559) 

รายงานผล 
รายไตรมาส 
(ปีละ 4 คร้ัง) 

2.1.1 ร้อยละของหลักสูตรท่ีได้รับการตรวจประเมินภายในโดยส่วนงาน 
หมายถึง หลักสูตรท่ีได้รับการตรวจประเมินตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตรโดยเป็นการตรวจประเมินภายในส่วนงานเอง 

    จํานวนหลักสูตรท่ีได้รับการตรวจ 
         ประเมินภายในโดยส่วนงาน 
จํานวนหลักสูตรท้ังหมดของส่วนงาน 
          ในปีการศึกษา 2559 

 

2.1.2 ร้อยละของหลักสูตรท่ีได้รับการตรวจประเมินโดยมหาวิทยาลัย 
หมายถึง หลักสูตรท่ีได้รับการตรวจประเมิน โดยผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์
การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร (MU AUN-QA Assessor) 
ของมหาวิทยาลัย 

    จํานวนหลักสูตรท่ีได้รับการตรวจ 
         ประเมินโดยมหาวิทยาลัย 
จํานวนหลักสูตรท้ังหมดของส่วนงาน 
          ในปีการศึกษา 2559 

 

2.1.3 ร้อยละของหลักสูตรท่ีได้รับการรับรองโดย AUNQA หรือเทียบเท่า 
หมายถึง หลักสูตรท่ีได้รับการรับรองจาก AUN-QA หรือ หลักสูตรท่ีได้รับ
การรับรองจากองค์กรวิชาชีพระดับนานาชาติ เช่น AACSB, ABET, WFME 
เป็นต้น 

    จํานวนหลักสูตรท่ีได้รับการรับรอง 
       โดย AUNQA หรือเทียบเท่า 
จํานวนหลักสูตรท้ังหมดของส่วนงาน 
          ในปีการศึกษา 2559 

 

 
ผู้รายงานตัวชี้วัด ผู้รวบรวมข้อมูล ผู้ตรวจสอบตัวชี้วัด 

ส่วนงาน กองแผนงาน กองพัฒนาคุณภาพ 
 
  

X 100 

X 100 

X 100 
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ตัวชี้วัดท่ี 2.2 ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนตามคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ (Expected Learning Outcomes) ของ
หลักสูตร/ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

หน่วยนับ: ระดับ (เต็ม 5) 
ปีท่ีเก็บข้อมูล: ปีการศึกษา 2559 (เก็บข้อมูลจาก นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ปีการศึกษา 2559) 
ช่วงระยะเวลาการเก็บข้อมูล 
ระดับปริญญาตรี: ภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตร 
ระดับบัณฑิตศึกษา: วันท่ีนักศึกษาส่งรูปเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ตามข้อกําหนดของบัณฑิตวิทยาลัย 
 

คําอธิบาย วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บข้อมูล 
ลักษณะการเก็บ
ข้อมูลระหว่างปี 

การประเมินคุณภาพผู้เรียนทุกระดับการศึกษา (ระดับปริญญาตรี/ปริญญา

โท/ปริญญาเอก) ตามคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ ท่ีหลักสูตรกําหนด

เป็นไปตามกรอบคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 5 ประการ ได้แก่ 

1. T-Shaped breadth & Depth 
2. Globally Talented 
3. Entrepreneurially Minded 
4. Socially Contributing 
5. Program Specific Learning Outcomes 

 

ผลรวมของค่าคะแนนท่ีได้            

จากการประเมินโดยผู้เรียนทุกหลักสูตร 

  จํานวนผู้เรียนท้ังหมดท่ีตอบแบบประเมิน 
 
แนวทางการวิเคราะห์ข้อมูล  

1. จํานวนผู้ตอบแบบประเมินต้องไม่
น้อยกว่า ร้อยละ 90 ของจํานวน
นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายท้ังหมดของแต่
ละหลักสูตร 

2. วิเคราะห์ข้อมูลรายหลักสูตร 
3. วิเคราะห์ข้อมูลรายระดับปริญญา 

โดยใช้ข้อมูลของนักศึกษาเป็นราย
คนมาคํานวณ 

1 คร้ัง 
ใน 1 ปีการศึกษา 

 
ระดับปริญญาตรี 

ผู้ออกแบบประเมิน ผู้รายงานตัวชี้วัด ผู้รวบรวมข้อมูล ผู้ตรวจสอบตัวชี้วัด 
กองบริหารการศึกษา ส่วนงาน กองแผนงาน กองบริหารการศึกษา 

ผู้เรียนสามารถเข้าระบบแบบประเมินออนไลน์ได้ท่ี :  
 
ระดับบัณฑิตศึกษา 

ผู้ออกแบบประเมิน ผู้รายงานตัวชี้วัด ผู้รวบรวมข้อมูล ผู้ตรวจสอบตัวชี้วัด 
บัณฑิตวิทยาลัย ส่วนงาน กองแผนงาน บัณฑิตวิทยาลัย 
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x 100 

ตัวชี้วัดท่ี 2.3 อัตราการได้งานทําตรงสายวิชาชีพ/ประกอบอาชีพอิสระ/ศึกษาต่อของบัณฑิตภายใน 1 ป ี (จําแนกตามสาขาวิชา) 
- สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
- สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 
- สาขามนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์ 

หน่วยนับ: ร้อยละ 
ปีท่ีเก็บข้อมูล: ปีการศึกษา 2559 (ส.ค. 2559 – ก.ค. 2560) โดยเก็บข้อมูลจากผู้สําเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2558 
ช่วงระยะเวลาการเก็บขอ้มูลแบบประเมิน: ปีการศึกษา 2559 (ส.ค. 2559 – ก.ค. 2560) 
 

คําอธิบาย วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บข้อมูล 
ลักษณะการเก็บ
ข้อมูลระหว่างปี 

บัณฑิตปริญญาตร ีปริญญาโท และปริญญาเอก ท่ีสําเร็จการศึกษาใน

หลักสูตรภาคปกติ ภาคพิเศษ และภาคนอกเวลาในสาขาวิชานั้นๆ ท่ีได้งาน

ทําหรือมีกิจการของตนเองท่ีมีรายได้ประจําภายในระยะเวลา 1 ป ีนับจาก

วันท่ีสําเร็จการศึกษาเม่ือเทียบกับบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาในปีการศึกษา

นั้น การนับการมีงานทํานับกรณีการทํางานสุจริตทุกประเภทท่ีสามารถสร้าง

รายได้เข้ามาเป็นประจําเพ่ือเลี้ยงชีพตนเองได้  
 

พิจารณาตามเกณฑ์ สกอ. 

 จํานวนบัณฑิตท่ีได้งานทําตรงสายวิชาชีพ 
+ ประกอบอาชีพอิสระ + ศึกษาต่อ  
        ภายในระยะเวลา 1 ปี 
             จํานวนบัณฑิต                       
      ท่ีตอบแบบสํารวจท้ังหมด  
 
แนวทางการวิเคราะห์ข้อมูล  

1. ผู้ตอบแบบประเมินต้องไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 70 ของจํานวน
บัณฑิตท้ังหมดของแต่ละหลักสูตร 

2. วิเคราะห์ข้อมูลรายหลักสูตร 
3. วิเคราะห์ข้อมูลรายระดับปริญญา 
4. วิเคราะห์ข้อมูลรายกลุ่มสาขา 

รายงานผล 
รายไตรมาส 
(ปีละ 4 คร้ัง) 

 

ระดับปริญญาตรี 
ผู้ออกแบบประเมิน ผู้รายงานตัวชี้วัด ผู้รวบรวมข้อมูล ผู้ตรวจสอบตัวชี้วัด 
กองบริหารการศึกษา ส่วนงาน กองแผนงาน กองบริหารการศึกษา 

บัณฑิตสามารถเข้าระบบแบบประเมินออนไลน์ได้ท่ี :  
 
ระดับบัณฑิตศึกษา 

ผู้ออกแบบประเมิน ผู้รายงานตัวชี้วัด ผู้รวบรวมข้อมูล ผู้ตรวจสอบตัวชี้วัด 
บัณฑิตวิทยาลัย ส่วนงาน กองแผนงาน บัณฑิตวิทยาลัย 

บัณฑิตสามารถเข้าระบบแบบประเมินออนไลน์ได้ท่ี :  
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X100 

X100 

ตัวชี้วัดท่ี 2.4 อัตราผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่                               
                (ตามเกณฑ์คุณภาพ สกอ.) 

• ระดับปริญญาโท 
• ระดับปริญญาเอก  

หน่วยนับ: ร้อยละ  
ปีท่ีเก็บข้อมูล: ปีการศึกษา 2559 (เก็บข้อมูลจากผู้สําเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2558) 
 

คําอธิบาย วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บข้อมูล 
ลักษณะการเก็บ
ข้อมูลระหว่างปี 

สํารวจอัตราผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาท่ีได้รับการ

ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ โดยพิจารณาดังนี้ 

ระดับปริญญาโท: การศึกษาในระดับปริญญาโทจะต้องมีการค้นคว้า คิด

อย่างเป็นระบบ วิจัยเพ่ือหาคําตอบท่ีมีความน่าเชื่อถือ ผู้สําเร็จการศึกษา

จะต้องประมวลความรู้เพ่ือจัดทําผลงานท่ีแสดงถึงความสามารถในการใช้

ความรู้อย่างเป็นระบบและสามารถนําเผยแพร่ให้เป็นประโยชน์ต่อ

สาธารณะ  

ระดับปริญญาเอก: การศึกษาในระดับปริญญาเอกเป็นการศึกษาใน

ระดับสูง จะต้องมีการค้นคว้า คิดอย่างเป็นระบบ วิจัยเพ่ือหาประเด็นความ

รู้ใหม่ท่ีมีความน่าเชื่อถือ เป็นประโยชน์ ผู้สําเร็จการศึกษาจะต้องประมวล

ความรู้เพ่ือจัดทําผลงานท่ีแสดงถึงความสามารถในการใช้ความรู้อย่างเป็น

ระบบและสามารถนําเผยแพร่ให้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ  

การกําหนดเกณฑ์ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ ดังนี้ 
ระดับปริญญาโท มีค่าน้ําหนักต้ังแต่ 0.10 – 1.00 
ระดับปริญญาเอก มีค่าน้ําหนักต้ังแต่ 0.20 – 1.00 

ค่า

นํ้าหนัก 
ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก 

0.10 - บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ใน

ลักษณะใดลักษณะหน่ึง 

- 

0.20 - บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ใน

รายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดับชาติ 

- บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ใน

รายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดับชาติ 

0.40 - บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ใน

รายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดับนานาชาติ หรือใน

วารสารวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ใน

ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ

ระเบียบคณะกรรมการการ

อุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การ

พิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับ

- บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ใน

รายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดับนานาชาติ หรือใน

วารสารวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ใน

ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ

ระเบียบคณะกรรมการการ

อุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การ

พิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับ

พิจารณาตามเกณฑ์ สกอ.  

ระดับปริญญาโท  
     ผลรวมถ่วงน้ําหนักของ 
   ผลงานท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ของ 
ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท   
 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับ   
          ปริญญาโทท้ังหมด 
 
ระดับปริญญาเอก  
     ผลรวมถ่วงน้ําหนักของ 
   ผลงานท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ของ 
ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก   
 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับ   
          ปริญญาเอกท้ังหมด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานผล 
รายไตรมาส 
(ปีละ 4 คร้ัง) 
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คําอธิบาย วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บข้อมูล 
ลักษณะการเก็บ
ข้อมูลระหว่างปี 

การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.

2556 แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบัน

อนุมัติและจัดทําเป็นประกาศให้

ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้ 

กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน 

นับตั้งแต่วันที่ออกประกาศ 

- ผลงานทีไ่ด้รับการจดอนุสิทธิบัตร 

การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.

2556 แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบัน

อนุมัติและจัดทําเป็นประกาศให้

ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้ 

กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน 

นับตั้งแต่วันที่ออกประกาศ 

- ผลงานทีไ่ด้รับการจดอนุสิทธิบัตร 

0.60 - บทความที่ตีพิมพ์ใน

วารสารวิชาการที่ปรากฏใน

ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2  

- บทความที่ตีพิมพ์ใน

วารสารวิชาการที่ปรากฏใน

ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2  

0.80 - บทความที่ตีพิมพ์ในวารสาร วิชาการ

ระดับนานาชาติทีไ่ม่อยู่ในฐานข้อมูล 

ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ

คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย

หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง

วิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทาง

วิชาการ พ.ศ.2556 แตส่ถาบันนําเสนอ

สภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเป็น

ประกาศใหท้ราบเป็นการทั่วไปและ

แจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 

วัน นับตั้งแต่วันที่ออกประกาศ (ซ่ึงไม่

อยู่ใน Beall’s list) หรอืตีพิมพ์ใน

วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล 

TCI กลุ่มที ่1  

- บทความที่ตีพิมพ์ในวารสาร วิชาการ

ระดับนานาชาติทีไ่ม่อยู่ในฐานข้อมูล 

ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ

คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย

หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง

วิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทาง

วิชาการ พ.ศ.2556 แตส่ถาบันนําเสนอ

สภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเป็น

ประกาศใหท้ราบเป็นการทั่วไปและ

แจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 

วัน นับตั้งแต่วันที่ออกประกาศ (ซ่ึงไม่

อยู่ใน Beall’s list) หรอืตีพิมพ์ใน

วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล 

TCI กลุ่มที ่1  

1.00 - บทความที่ตีพิมพ์ใน

วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่

ปรากฎในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ

ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ

คณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย 

หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง

วิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงาน

ทางวิชาการ พ.ศ.2556  

- ผลงานทีไ่ด้รับการจดสิทธิบัตร 

- บทความที่ตีพิมพ์ใน

วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่

ปรากฎในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ

ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ

คณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย 

หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง

วิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงาน

ทางวิชาการ พ.ศ.2556  

- ผลงานทีไ่ด้รับการจดสิทธิบัตร 

 

*** การส่งบทความเพ่ือพิจารณาคัดเลือกให้นําเสนอในการประชุมวิชาการ

ต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) และเม่ือได้รับการตอบรับและตีพิมพ์

แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซ่ึงสามารถอยู่ในรูปแบบเอกสาร 

หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 

กําหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ ดังนี้ 
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คําอธิบาย วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บข้อมูล 
ลักษณะการเก็บ
ข้อมูลระหว่างปี 

ค่าน้ําหนัก ระดับคุณภาพ 
0.20 งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใด

ลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online 
0.40 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 
0.60 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
0.80 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือ

ระหว่างประเทศ 
1.00 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาค

อาเซียน/นานาชาติ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ผู้รายงานตัวชี้วัด ผู้รวบรวมข้อมูล 
บัณฑิตวิทยาลัย กองแผนงาน 
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X100 

ตัวชี้วัดท่ี 2.5 ร้อยละของศิษย์เก่าท่ีร่วมพัฒนาส่วนงาน/มหาวิทยาลัย (Alumni Engagement Index) 
หน่วยนับ: ร้อยละ 
ปีท่ีเก็บข้อมูล: ปีงบประมาณ 2560 
 

คําอธิบาย วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บข้อมูล 
ลักษณะการเก็บ
ข้อมูลระหว่างปี 

Alumni Engagement หมายถึง ศิษย์เก่าท่ี 
1) เข้าร่วมกิจกรรมของส่วนงาน/มหาวิทยาลัย 
2) ร่วมกิจกรรมเชิงจิตอาสาในนามของส่วนงาน/มหาวิทยาลัย  
3) การบริจาคให้แก่ ส่วนงาน/มหาวิทยาลัย 

- การนับจํานวนคน ซ่ึงศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ท่ีเข้าร่วมการทํา
กิจกรรม/จิตอาสา/การบริจาค ให้นับเพียง 1 คน/ปีเท่านั้น แม้ว่าทํา
หลายกิจกรรม 

ตัวอย่าง  
ในปีงบประมาณ 2557 ทพ.กันภัย เป็นศิษย์เก่าได้เข้าร่วมกิจกรรม 2 อย่าง 
คือ 1) ทันตแพทย์อาสาพระราชทานฯ ในช่วงครึ่งปีแรก และ 2) บริจาคเงิน
สมทบทุนให้แก่มหาวิทยาลัย ในช่วงคร่ึงปีหลัง (นับเป็น 1 คน เท่านั้น ไม่นับ
กิจกรรมท่ีซํ้า) 

  จํานวน Alumni Engagement 

    จํานวนศิษย์เก่าท่ีติดต่อได้ 

 

 

เก็บข้อมูลปีละ    
2 คร้ัง ไม่นับ
จํานวนสะสม 

 

รายละเอียด : 
ผู้รายงานตัวชี้วัด ผู้รวบรวมและตรวจสอบรายละเอียด ผู้รวบรวมข้อมูล 

ส่วนงานรายงานผลพร้อมท้ังรายละเอียดใน website 
http://alumni.mahidol.ac.th/index.php 

กองกิจการนักศกึษา กองแผนงาน 

 

หลักการเสริมสร้างความผูกพันของศิษย์เก่า 
ให้เกียรติ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร สร้างการมีส่วนร่วม 

• ถือศิษย์เก่าเป็น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ี
สําคัญ 

• ให้ความช่วยเหลือศิษย์เก่าในสิ่งท่ีเขา
สนใจ เช่น รับฟังความคิดเห็น 

• ให้ข้อมูลสถานะการเงินของส่วนงานแก่
ศิษย์เก่า 

• ดําเนินการอย่างมืออาชีพ ในสิทธิส่วน
บุคคลของศิษย์เก่า 

• เชิดชูเกียรติศิษย์เก่าท่ีช่วยเหลือส่วนงาน
และมหาวิทยาลยั 

 

• ให้ศิษย์เก่ารับทราบถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ
และเป้าหมายของส่วนงาน/มหาวิทยาลัย 
และสมาคมศิษย์เก่าฯ 

• เน้นกิจกรรมของศิษย์เก่าให้สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ ดังกล่าว 

 

• ส่งเสริมให้ศิษย์เก่ามีส่วนร่วมในกิจกรรม
ของส่วนงาน /มหาวิทยาลัย 

• ส่งเสริมให้ศิษย์เก่าเป็นผู้นําในการทํา
โครงการ/กิจกรรม 

• รับฟังความคิดเห็นของศิษย์เก่าในทุกๆ
การวางแผนโครงการ/กิจกรรม 

• สนับสนุนให้ศิษย์เก่าเป็น “ทูต” ทาง
การศึกษา 
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ตัวชี้วัดท่ี 2.6 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ภายหลังการสําเร็จการศึกษา 1 ปี (จําแนกตามระดับการศึกษา) 
หน่วยนับ: ระดับ (เต็ม 5) 
ปีท่ีเก็บข้อมูล: ปีการศึกษา 2559 (เก็บข้อมูลจากผู้สําเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2558) 
ช่วงระยะเวลาการเก็บข้อมูลแบบประเมิน: ส.ค. 2559 – ก.ย. 2560 
 

คําอธิบาย วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บข้อมูล 
ลักษณะการเก็บ
ข้อมูลระหว่างปี 

เก็บข้อมูลท้ังบัณฑิตท่ีจบการศึกษาระดับปริญญาตรี และบัณฑิตระดับ
บัณฑิตศึกษา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
- ข้อมูลคะแนนท่ีได้จากการประเมินบัณฑิต จะเก็บจากความพึงพอใจของ

ผู้ใช้บัณฑิตหรือสถาบันท่ีรับบัณฑิตศึกษาต่อ ซ่ึงดําเนินการโดยเก็บข้อมูล
จากแบบสอบถามความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้บงัคับบัญชา และอาจารย์
ท่ีปรึกษา โดยแบบสอบถามดังกล่าวครอบคลุมตามคุณลักษณะและ
ความสามารถของบัณฑิต จําแนกตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามคุณวุฒิ 

- ผู้ใช้บัณฑิต ให้หมายรวมถึง นายจ้าง ผู้ประกอบการ และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง
กับการทํางานของบัณฑิตและอาจารย์ท่ีปรึกษาของบัณฑิตท่ีศึกษาต่อ 

- ระดับความพึงพอใจ หมายถึง ค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจ (เทียบจาก
ค่า 5 ระดับ) ของนายจ้าง ผู้ประกอบการ และผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ทํางานของบัณฑิต และอาจารย์ท่ีปรึกษา จากการประเมินบัณฑิตท่ี
ทํางานด้วยประมาณ 1ป ี

- จําแนกตามระดับการศึกษา: ปริญญาตรี/ปริญญาโท/ปริญญาเอก 
 

ผลรวมของค่าคะแนนท่ีได้จาก 
การประเมินบัณฑิต 

จํานวนบัณฑิตท่ีได้รับการประเมินท้ังหมด 
 
หมายเหตุ  

1. จํานวนบัณฑิตท่ีได้รับการประเมิน
จากผู้ใช้บัณฑิตจะต้องไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 20 ของจํานวนบัณฑิตท่ี
สําเร็จการศึกษา 

2. เก็บข้อมูลกับบัณฑิตทุกหลักสูตร 
 
แนวทางการวิเคราะห์ข้อมูล  

1. ผู้ตอบแบบประเมินต้องไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 50 ของจํานวน
บัณฑิตท้ังหมดของแต่ละหลักสูตร 

2. วิเคราะห์ข้อมูลรายหลักสูตร 
3. วิเคราะห์ข้อมูลรายระดับปริญญา 

1 ปี 

 

ระดับปริญญาตรี 
ผู้ออกแบบประเมิน ผู้รายงานตัวชี้วัด ผู้รวบรวมข้อมูล ผู้ตรวจสอบตัวชี้วัด 
กองบริหารการศึกษา ส่วนงาน กองแผนงาน กองบริหารการศึกษา 

บัณฑิตสามารถเข้าระบบแบบประเมินออนไลน์ได้ท่ี :  
 
ระดับบัณฑิตศึกษา 

ผู้ออกแบบประเมิน ผู้รายงานตัวชี้วัด ผู้รวบรวมข้อมูล 
บัณฑิตวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย กองแผนงาน 

บัณฑิตสามารถเข้าระบบแบบประเมินออนไลน์ได้ท่ี :  
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PA เพ่ิมเติมด้าน Internationalization 
 
ตัวชี้วัดท่ี 2.7 Academic Mobility 
หน่วยนับ: คน 
ปีท่ีเก็บข้อมูล: ปีการศึกษา 2559 (ส.ค. 2559 – ก.ค. 2560) 

2.7.1จํานวนอาจารย์ชาวต่างชาติจากสถาบันการศึกษาอื่นในต่างประเทศ ท่ีมหาวิทยาลัยหรือส่วนงานเชิญมาเพ่ือปฏิบัติหน้าท่ีใน
การสอน หรือวิจัย หรือบริหารการศึกษา หรือเป็นท่ีปรึกษาด้านวิชาการให้แก่นักศึกษา 

หน่วยนับ: คน 

 

คําอธิบาย วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บข้อมูล 
ลักษณะการเก็บ
ข้อมูลระหว่างปี 

- ข้อมูลจํานวนอาจารย์ชาวต่างชาติจากสถาบันการศึกษาอ่ืนใน

ต่างประเทศ ท่ีมหาวิทยาลัยหรือส่วนงานเชิญมาเพ่ือปฏิบัติหน้าท่ีใน

การสอน หรือวิจัย หรือหรือบริหารการศึกษา หรือเป็นท่ีปรึกษาด้าน

วิชาการให้แก่นักศึกษา  

- ให้ส่วนงานจัดทํารายงานข้อมูล โดยมี

รายละเอียด ดังนี้ 

ชื่อ-นามสกุล, เพศ, ตําแหน่งทางวิชาการ, 

ตําแหน่งงาน, สัญชาติ, สถาบันท่ีสังกัด, 

ประเทศ, ระยะเวลา ได้แก่ วันท่ีเร่ิมต้น

ปฏิบัติงาน  - วันท่ีสิ้นสุดปฏิบัติงาน, 

email, กิจกรรมท่ีทํา 

1 ปี 

 

2.7.2 จํานวนอาจารย์ของมหาวิทยาลัยมหิดลท่ีได้รับเชิญไปสถาบันการศึกษาต่างประเทศ เพ่ือปฏิบัติหน้าท่ีในการสอน หรือวิจัย 
หรือบริหารการศึกษา หรือเป็นท่ีปรึกษาด้านวิชาการให้แก่นักศึกษา (โดยมีจดหมายเชิญให้เดินทางไปเป็น  Visiting 
Professor / Visiting Scientist / Visiting Scholars) 

หน่วยนับ: คน 
 

คําอธิบาย วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บข้อมูล 
ลักษณะการเก็บ
ข้อมูลระหว่างปี 

- ข้อมูลจํานวนอาจารย์ของมหาวิทยาลัยมหิดลท่ีเดินทางไป

สถาบันการศึกษาต่างประเทศ เพ่ือปฏิบัติหน้าท่ีในการสอน หรือวิจัย 

หรือบริหารการศึกษา หรือเป็นท่ีปรึกษาด้านวิชาการให้แก่นักศึกษา 

(โดยมีจดหมายเชิญให้เดินทางไปเป็น  Visiting Professor / Visiting 

Scientist / Visiting Scholars) 

- ให้ส่วนงานจัดทํารายงานข้อมูล โดยมี

รายละเอียด ดังนี้ 

ชื่อ-นามสกุล, เพศ, ตําแหน่งทางวิชาการ, 

ตําแหน่งงาน, สัญชาติ, สถาบันท่ีไป, 

ประเทศ, ระยะเวลา ได้แก่ วันท่ีเร่ิมต้น

ปฏิบัติงาน  - วันท่ีสิ้นสุดปฏิบัติงาน, 

email, กิจกรรมท่ีทํา 

พร้อมท้ังแนบจดหมายเชิญ 

1 ปี 
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2.7.3 จํานวนนักศึกษาต่างชาติท่ีมาลงทะเบียนเรียนท่ีมหาวิทยาลัยโดยได้รับหน่วยกิตหรือปริญญาบัตรของหลักสูตรนั้น 
หน่วยนับ: คน 
 

คําอธิบาย วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บข้อมูล 
ลักษณะการเก็บ
ข้อมูลระหว่างปี 

- ข้อมูลจํานวนนักศึกษาชาวต่างชาติ ท่ีมาลงทะเบียนเรียนท่ี

มหาวิทยาลัยโดยได้รับหน่วยกิตหรือปริญญาบัตรของหลักสูตรนั้น 

- ให้ส่วนงานจัดทํารายงานข้อมูลโดย

แยกตามระดับการศึกษา โดยมี

รายละเอียด ดังนี้ 

ชื่อ-นามสกุลของนักศึกษา, เพศ, สัญชาติ, 

ประเทศ, ระดับการศึกษา, ชั้นปี, ชื่อ

หลักสูตร 

1 ปี 

 
2.7.4 จํานวนนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ ซ่ึงเดินทางมาศึกษา หรือทําวิจัยท่ีมหาวิทยาลัยมหิดล ภายใต้กิจกรรม 

Exchange Program หรือ Academic Mobility  โดยมีระยะเวลา ต้ังแต่ 8 สัปดาห์ขึ้นไป  
หน่วยนับ: คน 
 

คําอธิบาย วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บข้อมูล 
ลักษณะการเก็บ
ข้อมูลระหว่างปี 

- ข้อมูลจํานวนนักศึกษาจากสถาบนัการศึกษาในต่างประเทศ ซ่ึง

เดินทางมาศึกษา หรือทําวิจัยท่ีมหาวิทยาลัยมหิดล ภายใต้กิจกรรม 

Exchange Program หรือ Academic Mobility   

- ให้ส่วนงานจัดทํารายงานข้อมูลโดย

แยกตามระดับการศึกษา โดยมี

รายละเอียด ดังนี้ 

ชื่อ-นามสกุลของนักศึกษา, เพศ, สัญชาติ, 

ระดับการศึกษา, สถาบันการศึกษาท่ีสังกัด

, ประเทศ, ระยะเวลาท่ีมาศึกษา/ทําวิจัย 

ได้แก่ วันเริ่มต้น-วันสิ้นสุด 

1 ปี 
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2.7.5 จํานวนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล ซ่ึงไปศึกษาหรือทําวิจัยในสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ ภายใต้กิจกรรม

แลกเปล่ียนนักศึกษาโดยมีสถานภาพเป็น Exchange Student และ Student Mobility  โดยมีระยะเวลา ต้ังแต่ 8 สัปดาห์

ขึ้นไป หรือท่ีไปลงทะเบียนเรียนท่ีสถาบันการศึกษาในต่างประเทศโดยได้รับหน่วยกิต หรือประกาศนียบัตรของหลักสูตรนั้น 

หน่วยนับ: คน 
 

คําอธิบาย วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บข้อมูล 
ลักษณะการเก็บ
ข้อมูลระหว่างปี 

- ข้อมูลจํานวนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล ซ่ึงไปศึกษาหรือทํา

วิจัยในสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ ภายใต้กิจกรรมแลกเปลี่ยน

นักศึกษา โดยมีสถานภาพเป็น Exchange Student  และ Student 

Mobility โดยมีระยะเวลา ต้ังแต่ 8 สัปดาห์ข้ึนไป หรือท่ีไป

ลงทะเบียนเรียนท่ีสถาบันการศึกษาในต่างประเทศโดยได้รับหน่วยกิต 

หรือประกาศนียบัตรของหลักสูตรนั้น 

- ให้ส่วนงานจัดทํารายงานข้อมูลโดย

แยกระดับการศึกษา โดยมี

รายละเอียด ดังนี้ 

ชื่อ-นามสกุลของนกัศึกษา, เพศ, สัญชาติ, 

ระดับการศึกษา, สถาบันการศึกษาท่ีไป, 

ประเทศ, ระยะเวลาท่ีมาศึกษา/ทําวิจัย 

ได้แก่ วันเริ่มต้น-วันสิ้นสุด 

1 ปี 

 

หมายเหตุ : Academic Mobility =  Staff Mobility + Student Mobility 
 

ผู้รายงานตัวชี้วัด ผู้รวบรวมข้อมูล ผู้ตรวจสอบตัวชี้วัด 
ส่วนงาน กองแผนงาน กองแผนงาน 
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PA เพ่ิมเติมด้านการศึกษา 
 
2.8 ระยะเวลาเฉล่ียท่ีใช้ในการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

• ระดับปริญญาโท 
• ระดับปริญญาเอก  

หน่วยนับ: ปี 
ปีท่ีเก็บข้อมูล: ปีการศึกษา 2559 (ตามปีท่ีเข้าศึกษา 25xx) 
 

คําอธิบาย วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บข้อมูล 
ลักษณะการเก็บ
ข้อมูลระหว่างปี 

ระยะเวลาเฉลี่ยท่ีใช้ในการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

(ตามปีท่ีเข้าศึกษา)นับต้ังแต่แรกเข้าศึกษา ถึงสําเร็จการศึกษา 

ผลรวมของระยะเวลาท่ีใช้ในการสําเร็จ
การศึกษาของนักศึกษา  

(ตามปีท่ีเข้าศึกษา  25xx) 

จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา 

(ตามปีท่ีเข้าศึกษา 25xx) 

1 คร้ัง          

ใน 1 ปีการศึกษา 

 
ผู้รายงานตัวชี้วัด ผู้รวบรวมข้อมูล 
บัณฑิตวิทยาลัย กองแผนงาน 
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2.9 จํานวนหลักสูตรนานาชาติ 
หน่วยนับ: หลักสูตร 
ปีท่ีเก็บข้อมูล: ปีการศึกษา 2559 (ส.ค. 2559 – ก.ย. 2560) 
 

คําอธิบาย วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บข้อมูล 
ลักษณะการเก็บ
ข้อมูลระหว่างปี 

หลักสูตรนานาชาติ (International Curriculum) หมายถึง หลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยมหิดลท่ีมีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 
หรือ 
หลักสูตรความร่วมมือ (Joint Degree Program) หมายถึง หลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยมหิดล ท่ีได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากสถาบันการศึกษา
ต่างประเทศ ในการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย 
หรือ 
หลักสูตรร่วมกับสถาบันอื่น (Double/Dual Degree Program) หมายถึง 
หลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหิดล ท่ีร่วมมือจัดการเรียนการสอนกับ
สถาบันการศึกษาต่างประเทศ โดยมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้ให้ปริญญา
หรือสถาบันการศึกษาต่างประเทศเป็นผู้ให้ปริญญา หรือผู้ศึกษาอาจได้รับ
ปริญญาจากทุกสถาบันท่ีร่วมมือกัน 

  

 
 

ผู้รายงานตัวชี้วัด ผู้รวบรวมข้อมูล ผู้ตรวจสอบตัวชี้วัด 
ส่วนงาน กองแผนงาน กองวิเทศสัมพันธ์ 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 3 Excellence in professional services and social engagement 

 
ตัวชี้วัดท่ี 3.1 รอ้ยละของหน่วยบริการท่ีได้รับใบรับรองมาตรฐานระดับสากล 
หน่วยนับ: ร้อยละ 
ปีท่ีเก็บข้อมูล: ปีงบประมาณ 2560 
 

คําอธิบาย วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บข้อมูล 
ลักษณะการเก็บ
ข้อมูลระหว่างปี 

- ใบรับรองมาตรฐานระดับสากล หมายถึง การได้รับใบรับรอง เช่น 
GMP, GLP, ISO 17025, ISO 9000, ISO 13000 และอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

- หน่วยบริการ หมายถึง หน่วยงานที่ ทําหน้าท่ีในการตรวจสอบ
วิเคราะห์ ตรวจสอบมาตรฐาน การตรวจทางห้องปฏิบัติการ การผลิต
วัสดุท่ีเกี่ยวกับการอุปโภคบริโภค การตรวจและรักษาสุขภาพ หรือ
หน่วยงานท่ีทําหน้าท่ีสนับสนุนการดําเนินงานตามพันธกิจหลักของ
ส่วนงาน เช่น สาํนักงานคณบดี สํานักงานผู้อํานวยการ   

- ประเภทของใบรับรองมาตรฐานในระดับสากลที่มหาวิทยาลัยยอมรับ 
ได้แก่ GMP, GLP, ISO 17025, ISO 9000, ISO 13000 และอื่นๆ ท่ี
เกี่ยวข้อง 

หมายเหตุ 
1. ขอให้ส่วนงานระบุหน่วยบริการท่ีมุ่งสู่การรับรองตามมาตรฐานสากล  
2. สามารถนับรวมสถานพยาบาล ประเภท โรงพยาบาล และ คลินิก 

และห้องปฏิบัติการท่ีให้บริการวิเคราะห์ในนามมหาวิทยาลัยมหิดล 
3. กรณีท่ีหน่วยบริการได้รับใบรับรอง 2 ใบให้นับเป็น 1 หน่วยบริการ 

      จํานวนหน่วยบริการของ 
หน่วยงานท่ีได้รับใบรับรองมาตรฐาน 
             ในระดับสากล  
      จํานวนหน่วยบริการท้ังหมด 
     ของส่วนงานท่ีต้องมีการรับรอง 
 

 

 

นับข้อมูลสะสม

ระหว่างปี 

(นับใบรับรอง
เดิมท่ีส่วนงานถือ
ครอง+ใบรับรอง

ใหม่ท่ีรับ) 

 
ผู้รายงานตัวชี้วัด ผู้รวบรวมข้อมูล ผู้ตรวจสอบตัวชี้วัด 

ส่วนงาน กองแผนงาน กองพัฒนาคุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X100 
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ตัวชี้วัดท่ี 3.2 ผลตอบแทนจากการให้บริการวิชาการ 
หน่วยนับ: บาท 
ปีท่ีเก็บข้อมูล: ปีงบประมาณ 2560 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด: สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
 

คําอธิบาย วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บข้อมูล 
ลักษณะการเก็บ
ข้อมูลระหว่างปี 

- ผลตอบแทน คือ ผลต่างระหว่างรายได้และรายจ่าย จากการบริการ
วิชาการ  

- การบริการวิชาการ หมายถึง  
1. การรับจ้างทําวิจยั ได้แก่ การศึกษา ค้นคว้า รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์

ข้อมูล และทํารายงานการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของผู้ว่าจ้าง โดยอาจ
ดําเนินการท้ังหมดหรือเป็นบางส่วน   

2. การรับจ้างให้บริการวิชาการ ได้แก่ การเป็นท่ีปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ 
ผู้ดําเนินการในการวเิคราะห์ ทดสอบ ออกแบบ วางระบบ ควบคุม
งาน ฝึกอบรม จัดสัมมนา การผลิตหรือพัฒนาพัสดุทุกประเภท และ
การให้บริการตามวัตถุประสงค์ของผู้ว่าจ้าง 

3. การบริการในลักษณะอ่ืนใดท่ีมหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นว่าเป็นการ
บริการวิชาการ 

หมายเหตุ **ไม่นับรวมการให้การรักษาพยาบาล** 

ผลตอบแทนจากการให้บริการวิชาการ =

รายได้จากการบริการวิชาการ – ค่าใช้จ่าย

ของการบริการวิชาการ 

ให้รายงานยอดรวมของสัญญาบริการ

วิชาการ โดยให้แยกยอดส่วนท่ี

มหาวิทยาลัยได้รับ และ ส่วนงานได้รับ หัก

ด้วยค่าใช้จ่ายท้ังหมดของโครงการบริการ

วิชาการ 

 

นับเฉพาะ
ผลตอบแทนท่ี
ได้รับในแต่ละ
ปีงบประมาณ 

 
ผู้รายงานตัวชี้วัด ผู้รวบรวมข้อมูล ผู้ตรวจสอบตัวชี้วัด 

ส่วนงาน กองแผนงาน สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
 
  



25 

 

 

ตัวชี้วัดท่ี 3.3 จํานวนสัญญาท่ีเกิดขึ้นใหม่ของโครงการ/กิจกรรมทางวิชาการหรือวิชาชีพท่ีมีการบูรณาการแบบองค์รวมระหว่างหน่วยงาน 
ภาครัฐ/เอกชน/ประชาสังคม  
(ต้องมีข้อตกลงชัดเจน หรือสัญญาจ้าง ได้แก่ Agreement, Term of Reference, Contract ไม่นับรวม MOU) 

หน่วยนับ: ฉบับ 
ปีท่ีเก็บข้อมูล: ปีงบประมาณ 2560 
 

คําอธิบาย วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บข้อมูล 
ลักษณะการเก็บ
ข้อมูลระหว่างปี 

- จํานวนสัญญาท่ีเกิดข้ึนในแต่ละปีงบประมาณ ของโครงการ/กิจกรรม
ท่ีสนับสนุนให้เกิดการสร้างความร่วมมือระหว่างส่วนงาน รวมถึง การ
สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เพ่ือให้เกิดการบูรณาการใน
ด้านวิชาการหรือวิชาชีพ 

- การบูรณาการ หมายถึง การผสมกลมกลืนของแผน กระบวนการ 
สารสนเทศ การจัดสรรทรัพยากร การปฏิบัติการ ผลลัพธ์ และการ
วิเคราะห์ เพ่ือสนับสนุนเป้าประสงค์ท่ีสําคัญของสถาบัน 
(organization-wide goal) การบูรณาการท่ีมีประสทิธิผลเป็น
มากกว่าความสอดคล้องไปในแนวทาง เดียวกันและจะสําเร็จได้ก็
ต่อเม่ือการดําเนินการของแต่ละองค์ประกอบภายในระบบการจัดการ
ผลการดําเนินการมีความเชื่อมโยงกันเป็นหนึ่งเดียวอย่างสมบูรณ์ 

นับจํานวนสัญญาท่ีเกิดข้ึนใหม่ของ
โครงการ/กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนในแต่ละ
ปีงบประมาณ 

 

หมายเหตุ 
สัญญาต้องมีข้อตกลงชัดเจน หรือสัญญา
จ้าง ได้แก่ Agreement, Term of 
Reference, Contract ไม่นับรวม MOU 

นับเฉพาะข้อมูลท่ี
เกิดข้ึนในแต่ละ
ปีงบประมาณ 

และแสดง
หลักฐาน 

 
ผู้รายงานตัวชี้วัด ผู้รวบรวมข้อมูล ผู้ตรวจสอบตัวชี้วัด 

ส่วนงาน กองแผนงาน สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
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ตัวชี้วัดท่ี 3.4 จํานวนรางวัลหรือนโยบายในระดับชาติ/นานาชาติ ท่ีเกิดจากโครงการหรือกิจกรรมทางวิชาการของมหาวิทยาลัย 
หน่วยนับ: รางวัล/นโยบาย 
ปีท่ีเก็บข้อมูล: ปีงบประมาณ 2560 
 

คําอธิบาย วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บข้อมูล 
ลักษณะการเก็บ
ข้อมูลระหว่างปี 

- โครงการ/กิจกรรมทางวิชาการ หมายถึง การอบรม การประชุมทาง
วิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ การบรรยายพิเศษ หรือการจัดกิจกรรมอ่ืน
ใดท่ีช่วยพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการหรือวิชาชีพ โดยมีโครงการ
รองรับและได้รับการอนุมัติจากมหาวิทยาลัย 

- จํานวนผลการดําเนินการของโครงการหรือกิจกรรมทางวิชาการของ
ส่วนงานท่ีมีการนําไปใช้จริงในการร่างกฎหมาย พระราชบัญญัติ 
นโยบาย แนวทางปฏิบัติ (Official Guideline) ในรอบปีงบประมาณ 

- นโยบาย หมายถึง นโยบาย กฎระเบียบ ท่ีประกาศใช้ในระดับส่วน
งาน/นอกเหนือจากส่วนงาน โดยใช้โครงการหรือกิจกรรมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัย ท่ีดําเนินการโดยบุคลากรของส่วนงาน  

 

นับเฉพาะจํานวนรางวัลหรือนโยบายที่
เกิดข้ึนในแต่ละปีงบประมาณ 
 
หมายเหตุ 
1. นับเฉพาะรางวัลท่ีได้รับหรือนโยบาย

ท่ีมีการประกาศใช้ในปีงบประมาณ 
2. นับจํานวนรางวัลท่ีได้รับ 
3. กรณีท่ีอาจารย์ 1 คน ได้รับมากกว่า 

1 รางวัล จากการจัด 1 โครงการ/
กิจกรรม ให้นับตามจํานวนรางวัลท่ี
ได้รับ 

4. กรณีท่ีได้รับรางวัลระดับชาติ จาก
การประชุมทางวิชาการระดับชาติ ท่ี
จัดโดยองค์กรภายนอกหรือองค์กร
วิชาชีพ 

นับเฉพาะข้อมูลท่ี
เกิดข้ึนในแต่ละ
ปีงบประมาณ 

 

ผู้รายงานตัวชี้วัด ผู้รวบรวมข้อมูล ผู้ตรวจสอบตัวชี้วัด 
ส่วนงาน กองแผนงาน กองพัฒนาคุณภาพ 
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ตัวชี้วัดท่ี 3.5 จํานวนศูนย์บริการทางวิชาการ/วิชาชีพท่ีได้รับการรับรองความเป็นเลิศในระดับชาติ/นานาชาติ  
     (ท้ังนี้จะต้องมีหน่วยงานรับรองจากภายนอก) 

หน่วยนับ: ศูนย์ 
ปีท่ีเก็บข้อมูล: ปีงบประมาณ 2560 
 

คําอธิบาย วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บข้อมูล 
ลักษณะการเก็บ
ข้อมูลระหว่างปี 

ศูนย์บริการทางวิชาการ (Center of Excellence: COE) 
ต้องมีคุณลักษณะครบตามเกณฑ์ 4 ประการ ได้แก่ 

1. ดําเนินงานในลักษณะสหสาขาวิชา/เครือข่ายท้ังในและ
ต่างประเทศ 

2. ดําเนินภารกิจพิเศษของส่วนงาน มหาวิทยาลัย หน่วยงานของรัฐ 
หรือเป็นนโยบายระดับชาติ หรือได้รับงบประมาณสนับสนุนมา
เฉพาะกิจ เพ่ือดําเนินงานด้านการวิจัย งานบริการ งานการศึกษา 
(มีภารกิจมากกว่า 1 ประเภท) 

3. มีผลงานเป็นท่ียอมรับระดับประเทศ แบ่งเป็น  
3.1 กรณีงานบริการรกัษาพยาบาล มีผลการรักษาทางคลินิก อยู่

ในระดับ Top Box 3 อันดับแรกของโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัย ของประเทศ (วัดจาก UHOSNET) 

3.2 กรณีงานวิจัย มีผลงานวิจัยระดับนานาชาติ อย่างน้อยปีละ 1 
เร่ือง/คน/ปี 

3.3 กรณีการฝึกอบรม ต้องผลิตบุคลากรท่ีมีศักยภาพสูง ท่ี
สามารถออกให้บริการได้ ในระดับประเทศ เช่น ผลิตแพทย์
เชี่ยวชาญ และผลิตนักวิจัย  

4. มีการรับรองจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย 

นับจํานวนศูนย์ท่ีได้รับการรับรองท้ังหมด นับจํานวนสะสม
ท้ังหมด 

 

ผู้รายงานตัวชี้วัด ผู้รวบรวมข้อมูล ผู้ตรวจสอบตัวชี้วัด 
ส่วนงาน กองแผนงาน กองพัฒนาคุณภาพ 
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PA เพ่ิมเติมด้าน Social Engagement 
 

ตัวชี้วัดท่ี 3.6 จํานวนโครงการท่ีเป็น Social Engagement  
หน่วยนับ: โครงการ 
ปีท่ีเก็บข้อมูล: ปีงบประมาณ 2560 
 

คําอธิบาย วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บข้อมูล 
ลักษณะการเก็บ
ข้อมูลระหว่างปี 

 โครงการที่เป็น Social Engagement ซ่ึงเป็นการทํางานเชิงวิชาการ
ร่วมกันระหว่างส่วนงานกับสังคมในพันธกิจหลักทุกด้านของมหาวิทยาลัย  
บนหลักการพ้ืนฐาน 4 ประการ คือ 

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

ของพ้ืนท่ี ความสนใจร่วมกัน อัตลักษณ์ สถานท่ีทํางาน ชุมชนท่ีอยู่ใกล้เคียง 
ท้ังท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ หรืออยู่ในภาคส่วนเดียวกัน ชุมชนนัก
ปฏิบัติ ชุมชนท่ีมีความสนใจร่วมกัน โดยไม่มีข้อจํากัดทางพ้ืนท่ี ภูมิภาคและ
ประเทศ รวมถึงภาคธุรกิจอุตสาหกรรม สมาคมวิชาชีพ โรงเรียน รัฐบาล 
ศิษย์เก่า และชุมชนพื้นเมือง เป็นต้น 

 

ให้ส่วนงานระบุรายละเอียดของโครงการ
ตามแบบฟอร์มท่ีแนบ  

นับเฉพาะข้อมูลท่ี
เกิดข้ึนในแต่ละ
ปีงบประมาณ 

 

ผู้รายงานตัวชี้วัด ผู้รวบรวมข้อมูล ผู้ตรวจสอบตัวชี้วัด 
ส่วนงาน กองแผนงาน กองบริหารงานท่ัวไป 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 4 Excellence in management for sustainable organization 

 
ตัวชี้วัดท่ี 4.1 ระดับความผูกพันของบุคลากร (เฉพาะกลุ่ม Talent) 
หน่วยนับ: ระดับ (เต็ม 10) 
ปีท่ีเก็บข้อมูล: ปีงบประมาณ 2560 
 

คําอธิบาย วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บข้อมูล 
ลักษณะการเก็บ
ข้อมูลระหว่างปี 

ระดับความผูกพัน หมายถึง ค่าเฉลี่ยของความผูกพัน (เทียบจากค่า 10 
ระดับ) ของบุคลากร (เฉพาะกลุ่ม Talent) ท่ีมีต่อมหาวิทยาลัยมหิดล 

ความผูกพันต่อองค์กร หมายถึง การท่ีบุคลากรมีความรู้สึกว่าตนเป็นส่วน
หนึ่งกับองค์กรอย่างแนบแน่น จะแสดงออกโดยการยอมรับเป้าหมาย 
ค่านิยม หรือวัฒนธรรมองค์กร มาเป็นค่านิยมของตนเอง และทุ่มเทกําลัง
กาย กําลังใจเพ่ือสร้างผลงานท่ีดีให้กับองค์กร 

กลุ่ม Talent คือ กลุ่มคนที่มีศักยภาพสูง และมีความเชี่ยวชาญ ชํานาญ
งาน มีความมุ่งม่ัน ใฝ่รู้ และพัฒนาศักยภาพตนเองอยู่เสมอ มีความเป็นผู้นํา มี
วิสัยทัศน์ กล้าตัดสินใจ สามารถสร้างผลงานท่ีมีความโดดเด่น และเป็นผู้มี
คุณลักษณะตามวัฒนธรรมองค์กร ดังมีคุณลักษณะสําคัญข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้ 

1. High Potential 
1.1 บุคลากรสายวิชาการหรือสายสนับสนุน สําเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 
หรือ 

1.2 เป็นผู้ ดํารงตําแหน่งทางบริหารของมหาวิทยาลัย/ส่วนงาน 
ต้ังแต่ระดับหัวหน้าหน่วยข้ึนไป ซ่ึงส่วนงานพิจารณาแล้วเห็นว่า
มีศักยภาพ มีความสามารถด้านการบริหารหรือมีความเป็นผู้นํา  
หรือ 

1.3 เป็นผู้เข้าร่วมโครงการ Talent Management (โครงการเดิม) 
หรือ 

2. High Performance 
2.1 เป็นผู้มีผลการปฏิบัติงานระดับดีเด่นติดต่อกันไม่น้อยกว่า 2 ปี (4 

คร้ัง?)  
หรือ 

2.2 เป็นผู้ท่ีส่วนงานพิจารณาแล้วเห็นว่ามีผลงานเชิงประจักษ์ โดดเด่น 
เป็นท่ียอมรับ ได้ รับรางวัลอันเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงาน 
มหาวิทยาลัย ประเทศชาติ หรือนานาชาติ ในวงวิชาการหรือ
วิชาชีพ 

หรือ 
3. High Professional 

3.1 เป็นผู้ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ และมี
ศักยภาพในการผลิตผลงานวิจัยท่ีมี Citation สูงอย่างต่อเนื่อง 
หรือ 

วิธีการคํานวณและการเก็บข้อมูล 

รับผิดชอบโดย ส่วนงานและกองทรัพยากร

บุคคล 

วิธีการได้มาของกลุ่ม Talent 

ให้ส่วนงานพิจารณากล่ันกรองผู้มีคุณสมบัติ

ตามท่ีกําหนดข้างต้น ซ่ึงมหาวิทยาลัยจะส่ง

ข้อมูลเบื้องต้นตามคุณลักษณะดังกล่าว 

(ยกเว้นข้อ 1.2 และข้อ 2) โดยคัดเลือกและ

เสนอรายชื่อไปยังมหาวิทยาลัยเป็นการลับ 

(ทางอิเลคทรอนิกส์) เพ่ือจัดทําฐานข้อมูล

บุคลากรกลุ่ม Talent สําหรับส่งข้อมูลการ

สํารวจ การวิเคราะห์ความผูกพัน และ

นํามาใช้ประโยชน์ในการวางแผนการ

บริหารทรัพยากรบุคคล และการพัฒนา

ศักยภาพและขีดความสามารถของบุคลากร

กลุ่ม Talent ต่อไป 

1 ป ีเก็บข้อมูล 

และประมวลผล 

พร้อมรายงาน

ข้อมูลภาพรวม 

หลังสิ้น

ปีงบประมาณ 
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คําอธิบาย วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บข้อมูล 
ลักษณะการเก็บ
ข้อมูลระหว่างปี 

3.2 เป็นผู้เสนอขอตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภายใน 3 ปี หรือ
ดํารงตําแหน่งสูงข้ึนด้วยวิธีพิเศษ (เหตุข้ามข้ันหรือระยะเวลา
การดํารงตําแหน่งไม่ครบตามเกณฑ์) 
หรือ 

3.3 เป็นผู้ดํารงตําแหน่งผู้ชํานาญการพิเศษ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้เชี่ยวชาญ
พิเศษ หรือดํารงตําแหน่งสูงข้ึนด้วยวิธีพิเศษ (เหตุข้ามข้ันหรือ
ระยะเวลาการดํารงตําแหน่งไม่ครบตามเกณฑ์)  

และ   

4. คุณสมบัติเชิงบุคคล (MAHIDOL Core Value) 
เป็นผู้ ท่ีส่วนงานพิจารณาแล้วเห็นว่ามีพฤติกรรมท่ีสอดคล้องกับค่านิยม 
MAHIDOL 

 
ผู้รายงานตัวชี้วัด ผู้รวบรวมข้อมูล 

กองทรัพยากรบุคคล กองแผนงาน 
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ตัวชี้วัดท่ี 4.2 ข้อมูลงบการเงิน 
หน่วยนับ: บาท 
ปีท่ีเก็บข้อมูล: ปีงบประมาณ 2560 
 

คําอธิบาย วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บข้อมูล 
ลักษณะการเก็บ
ข้อมูลระหว่างปี 

หมายถึง ข้อมูลงบการเงิน ประกอบด้วยจํานวนรายได้ และจํานวน
ค่าใช้จ่ายซ่ึงรายงานจากระบบบัญชีเกณฑ์พึงรับพึงจ่าย โดยนํา รายได้ – 
ค่าใช้จ่าย  

ให้ใช้ข้อมูลจากรายงานแสดงฐานะการเงิน
ของส่วนงานทุกแหล่งเงินท่ีลงบัญชีด้วย
เกณฑ์คงค้าง ทุกรายการ                        
โดยส่วนงานท่ีอยู่ในระบบ MUERP       
ให้ใช้ข้อมูลจากระบบฯ  ด้วย T-Code  
ZGLRP003 โดยนํา รายได้ – ค่าใช้จ่าย 
ดังนี้ 
   จํานวนรายได้   

• ให้นําข้อมูลหัวข้อรายได้  จาก
รายงานแสดงฐานะการเงินของส่วน
งาน ทุกแหล่งเงิน ทุกกองทุน และ
ทุกหมวดของรายได้  (ยกเว้น
กองทุนสวัสดิการ แยกรายงาน
ต่างหาก) 

   จํานวนค่าใช้จ่าย 
• ให้นําข้อมูลหัวข้อต้นทุนและ
ค่าใช้จ่าย จากรายงานแสดงฐานะ
การเงินของส่วนงาน ทุกแหล่งเงิน 
ทุกกองทุน และทุกกลุ่มค่าใช้จ่าย 
(ยกเว้นกองทุนสวัสดิการ แยก
รายงานต่างหาก) โดยไม่ต้องนําค่า
เสื่อมราคาออกจากรายงาน 

ทุก 3 เดือน 

 
ผู้รายงานตัวชี้วัด ผู้รวบรวมข้อมูล ผู้ตรวจสอบตัวชี้วัด 

ส่วนงาน กองแผนงาน กองคลัง 
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ตัวชี้วัดท่ี 4.3 ร้อยละของการใช้จ่ายงบลงทุนเป็นไปตามแผนการเบิกจ่าย 
หน่วยนับ: ร้อยละ 
ปีท่ีเก็บข้อมูล: ปีงบประมาณ 2560 
 

คําอธิบาย วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บข้อมูล 
ลักษณะการเก็บ
ข้อมูลระหว่างปี 

งบลงทุน หมายถึง รายจ่ายท่ีจ่ายในลักษณะ ค่าครุภัณฑ์ ค่า

ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  รวมถึงรายจ่ายท่ีกําหนดให้จ่ายจากงบ

รายจ่ายอ่ืนๆ ในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว โดยแบ่งเป็น  

1. เงินงบประมาณแผ่นดิน  

2. เงินรายได้ส่วนงาน 

โดยจะพิจารณาจาก 

1. จํานวนรายการงบลงทุนท่ีสามารถก่อหนี้ผูกพันได้ตาม

กําหนดระยะเวลา 

2. จํานวนผลการเบกิจ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพัน 

 

งบลงทุนแบ่งเปน็ ครุภัณฑ์และที่ดินสิ่งปลูกสร้าง โดย
มีวิธีเรียกรายงานแตกต่างกันดังนี้ 

1. การเรียกรายงานครุภัณฑ์  
 1.1 เรียกข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณจาก

ระบบ MU-ERP ด้วย T – Code : ZFMRP003  
 1.2 เลือกแหล่งเงินท่ีใช้รายงาน / กําหนดข้อมูล

เฉพาะเลขท่ี (IO) ของส่วนงาน  
 1.3 ใช้ข้อมูลผลการเบิกจ่ายในช่อง PO. วงเงิน 

ซ่ึงกองแผนงานถือว่าการทําสัญญาจัดซ้ือจัดจ้าง 
 ท่ีมีวงเงินเรียบร้อยแล้ว  จัดว่าเป็นผลการใช้จ่าย

งบประมาณ   
2. การเรียนรายงานค่าท่ีดิน/สิ่งกอ่สร้าง 
 2.1 เรียกข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณจาก

ระบบ MU-ERP ด้วย T – Code : ZFMRP003  
 2.2 เลือกแหล่งเงินท่ีใช้รายงาน / กําหนดข้อมูล

เฉพาะเลขท่ี (IO) ของส่วนงาน  
 2.3 ใช้ข้อมูลใช้ข้อมูลผลการเบิกจ่ายตาม        

งวดงานจริง ในชอ่ง  GR.วงเงิน เป็นผลการใช้
จ่ายงบประมาณ  (กรณีท่ีเป็นรายการผูกพัน
งบประมาณ ให้ใช้เฉพาะผลการเบิกจ่าย
งบประมาณปีปัจจุบัน) 

 
1. จํานวนรายการงบลงทุนท่ีสามารถก่อหนี้

ผูกพันได้ตามกําหนดระยะเวลา 

 เงินงบประมาณแผ่นดิน 
   ผลรวมจํานวนรายการท่ีสามารถ 
ก่อหนี้ผูกพันได้ตามกําหนดระยะเวลา 
      ( เงินงบประมาณแผ่นดิน)              X 100  
ผลรวมจํานวนรายการท้ังหมดท่ีได้รับจัดสรร 
ในปีงบประมาณ (เงินงบประมาณแผ่นดิน)    
  

ทุก 3 เดือน 
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คําอธิบาย วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บข้อมูล 
ลักษณะการเก็บ
ข้อมูลระหว่างปี 

 เงินรายได้ส่วนงาน 
    ผลรวมจํานวนรายการท่ีสามารถ 
  ก่อหนี้ผูกพันได้ตามกําหนดระยะเวลา 
            ( เงินรายได้ส่วนงาน)              X 100 
ผลรวมจํานวนรายการท้ังหมดท่ีได้รับอนุมัติ 
โดยสภามหาวิทยาลัยฯ ท้ังต้นปีและกลางปี   
        (เงินรายได้ส่วนงาน)     
สรุปผลการเบิกจ่ายงบลงทุน 
2. จํานวนผลการเบิกจ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพัน 

 เงินงบประมาณแผ่นดิน 
  ผลรวมเบิกจ่ายครุภัณฑ์+ค่าท่ีดิน 
/สิ่งปลูกสร้าง (เงนิงบประมาณแผน่ดิน)    X 100  
 ผลรวมแผนครุภัณฑ์+ค่าท่ีดินสิ่งปลูกสร้าง  
ตามคําขอตั้งงบลงทุนต้นตาม พรบ.งบประมาณฯ 
          (เงินงบประมาณแผ่นดิน)     
 

 เงินรายได้ส่วนงาน 
ผลรวมเบิกจ่ายครุภัณฑ์+ค่าท่ีดิน 
/สิ่งปลูกสร้าง (เงนิรายได้ส่วนงาน)     X 100  
ผลรวมแผนครุภัณฑ์+ค่าท่ีดินสิ่งปลูกสร้าง  
ตามคําขอตั้งงบลงทุนต้นปีและกลางป ี
ท่ีผ่านการอนุมัติโดยสภามหาวิทยาลัยฯ 
        (เงินรายได้ส่วนงาน)     
*หมายเหตุ: ส่วนงาน (Interface) ประกอบด้วย  
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล    
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี   
คณะทันตแพทยศาสตร์   
และศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ให้เรียกรายงาน
ตามวิธีการดังกล่าวจัดส่งกองแผนงาน เนื่องจาก 
กองแผนงานไม่สามารถดูข้อมูลในส่วนผลการเบิกจ่าย
ในระดับ PO วงเงินได้จากระบบ MU-ERP ของ
มหาวิทยาลัย 

 
ผู้รายงานตัวชี้วัด ผู้รวบรวมข้อมูล ผู้ตรวจสอบตัวชี้วัด 

ส่วนงาน กองแผนงาน กองแผนงาน 
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PA ด้าน IT Infrastructure 
 

ตัวชี้วัดท่ี 4.4.1 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บรกิารกลุ่มต่างๆ ต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีส่วนงานพัฒนาหรือจัดหามาใช้งาน 
หน่วยนับ: ระดับ (เต็ม 5) 
ปีท่ีเก็บข้อมูล: ปีงบประมาณ 2560 
 

คําอธิบาย วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บข้อมูล 
ลักษณะการเก็บ
ข้อมูลระหว่างปี 

1. ระดับความพึงพอใจ จะกําหนดเป็นค่าคะแนน 5 ระดับ โดยที่ ระดับค่า
คะแนน 1 หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อยสุด ไล่เรียงไปจนถึง ระดับค่า
คะแนน 5 หมายถึง ระดับความพึงพอใจสูงสุด 
2. ผู้รับบริการ หมายถึง ผู้ใช้งานหลักระบบสารสนเทศของส่วนงาน ซ่ึงอาจ
แบ่งได้เป็น นักศึกษา บุคลากรภายในและภายนอกส่วนงาน ลูกค้าส่วนงาน 
และผู้รับบริการอ่ืนๆ ข้ึนอยู่กับว่าส่วนงานระบใุห้ใครเป็นผู้ใช้งานหลักใน
ระบบสารสนเทศน้ันๆ 
3. ระบบสารสนเทศของส่วนงาน หมายถึง ระบบสารสนเทศท่ีส่วนงาน
พัฒนาและ/หรือจัดหามาใช้เอง (นอกเหนือจากระบบสารสนเทศท่ีอยู่
ภายใต้ความดูแลรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยมหิดล) เพ่ือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานตามพันธกิจของส่วนงาน เช่น การพัฒนาระบบฐานข้อมูล ระบบ
โปรแกรมประยุกต์ (Software Application) เป็นต้น 
4. ประเด็นการสํารวจ ควรประกอบด้วยประเด็นสําคัญต่อไปน้ีเป็นอย่าง
น้อย ได้แก่ 
4.1 ด้านข้อมูลท่ีอยู่ในระบบ เช่น ความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ ความ
ครบถ้วน ความเป็นปัจจุบัน เป็นต้น 
4.2 ด้านรูปแบบและฟังก์ชั่นการใช้งานของระบบ 
4.3 ด้านความปลอดภัยและการเข้าถึงข้อมูลของระบบ 
4.4 ด้านความมีเสถียรภาพของระบบ 
4.5 ด้านความรวดเร็วในการใช้งานระบบ 
4.6 ด้านการใช้ประโยชน์จากระบบ 
5. การรายงานผลควรจําแนกให้เห็นถึงระดับความพึงพอใจในแต่ละระบบ
สารสนเทศ และระดับความพึงพอใจเฉลี่ยในภาพรวมทุกระบบสารสนเทศ 

ผลรวมค่าคะแนนจากผู้ตอบแบบสํารวจ/
จํานวนผู้ตอบแบบสํารวจท้ังหมด  
(ใช้วิธีการคํานวณแบบคา่เฉลี่ยเลขคณิต) 

ใช้แบบสํารวจใน
การเก็บข้อมูล ซ่ึง
อาจดําเนินการใน

ลักษณะแบบ
สํารวจท่ีเป็น
กระดาษ 

(Document- 
Based Survey
หรือแบบสํารวจ
ออนไลน์ (Online 
Survey) และต้อง

รวบรวม 
ประมวลผล และ
รายงานผลอย่าง
น้อยปีละ 1 คร้ัง 

 

ผู้รายงานตัวชี้วัด ผู้รวบรวมข้อมูล ผู้ตรวจสอบตัวชี้วัด 
ส่วนงาน 

ดําเนินการออกแบบสอบถามและประเมินผล 
กองแผนงาน กองเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ตัวชี้วัดท่ี 4.5 ร้อยละคะแนนที่ได้จากการประเมินตามเกณฑ์ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน์ 
หน่วยนับ: ร้อยละ 
ปีท่ีเก็บข้อมูล: ปีงบประมาณ 2560 

คําอธิบาย วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บข้อมูล 
ลักษณะการเก็บ
ข้อมูลระหว่างปี 

พิจารณาจาก เกณฑ์การประเมินตามตัวชี้วัดความเป็นมหาวิทยาลัยเชิง
นิเวศน์ พิจารณาจาก 6 ตัวชี้วัด ได้แก่ 

1. วัตถุดิบ 
2. พลังงาน 
3. น้ํา 
4. กากของเสีย 
5. อาคาร 
6. ก๊าซเรือนกระจก 
โดยแต่ละตัวชี้วัดจะแบ่งคะแนนออกเป็น 3 ระดับ 

ส่วนงานท่ีถือว่าผ่านเกณฑ์ชี้วัดความเป็นมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน์ ต้อง
ได้รับผลการประเมินตามเกณฑ์ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน์ครบท้ัง 6 
ตัวชี้วัด โดยแต่ละตัวชี้วัดต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 (ตาม
แบบฟอร์มเกณฑ์การประเมินตามตัวชี้วัดความเป็นมหาวิทยาลัยเชิง
นิเวศน์) 

 

** ส่วนงานสามารถ download แบบฟอร์มเกณฑ์การประเมินตาม
ตัวชี้วัดความเป็นมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน์ ได้ท่ี website กองแผนงาน  

 

1. ให้ส่วนงานกรอกรายละเอียดผลการ
ดําเนินงานในแต่ละตัวชี้วัดในแต่ละระดับ
คะแนน ตามความเป็นจริงท่ีส่วนงานได้
ปฏิบัติได้ (หากระดับคะแนนใดส่วนงาน
ยังมิได้มีการนําไปปฏิบัติให้เว้นว่างไว้) 
ส่วนงานควรมีหลักฐานท่ีสามารถอ้างอิง
ได้ เพ่ือยืนยันในผลการดําเนินงานท่ีได้
ปฏิบัติจริงในแต่ละระดับคะแนนของ
ตัวชี้วัดต่างๆ 

2. จากรายละเอียดผลการดําเนินงาน ท่ี
กรอกในข้อ (1) ให้ส่วนงานทําการกรอก
ระดับคะแนนท่ีได้ตามที่ได้มีการปฏิบัติ
จริงลงในช่องคะแนนท่ีได้ ซ่ึงคะแนน
ดังกล่าวจะสอดคล้องกับผลการ
ดําเนินงานในข้อ (1) 

3. ให้ส่วนงานรวบรวมคะแนนท่ีได้ในแต่ละ
ตัวชี้วัดในช่องคะแนนท่ีได้จากการ
ประเมิน  

4. ส่วนงานคิดร้อยละของคะแนนท่ีได้จาก
การประเมินเม่ือเทียบกับคะแนนเต็ม ดังนี้ 

5. ร้อยละของคะแนนท่ีได้จากการประเมิน
เม่ือเทียบกับคะแนนเต็ม = (ผลรวม
คะแนนท่ีได้จากการประเมิน/18)*100 

6. ส่วนงานท่ีถือว่าผ่านเกณฑ์ชี้วัดความเป็น
มหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน์ ต้องได้รับผลการ
ประเมินตามเกณฑ์ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัย
เชิงนิเวศน์ 6 ตัวชี้วัดไม่น้อยกว่าร้อยละ 
60 

1 ปี 
เก็บข้อมูลและ

ประมวลผลพร้อม
รายงานข้อมูล
ภาพรวมหลังสิ้น
ปีงบประมาณ 

 
ผู้รายงานตัวชี้วัด ผู้รวบรวมข้อมูล 

กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม กองแผนงาน 
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ตัวชี้วัดท่ี 4.6 คะแนนการประเมิน EdPEx 
หน่วยนับ: คะแนน 
ปีท่ีเก็บข้อมูล: ปีงบประมาณ 2560 (จากการรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2559) 
 

คําอธิบาย วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บข้อมูล 
ลักษณะการเก็บ
ข้อมูลระหว่างปี 

ส่วนงานท่ีมีผลการตรวจประเมินส่วนงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือ
ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร ท่ี เ ป็ น เ ลิ ศ  (Education Criteria for Performance 
Excellence – EdPEx) ในส่วนของกระบวนการและผลลัพธ์รวมไม่ตํ่ากว่า 
200/300 คะแนน 

คะแนนผลการประเมินโดย                
กองพัฒนาคุณภาพ 

1 ปี 
เก็บข้อมูลและ

ประมวลผลพร้อม
รายงานข้อมูล
ภาพรวมหลังสิ้น
ปีงบประมาณ 

 
ผู้รายงานตัวชี้วัด ผู้รวบรวมข้อมูล ผู้ตรวจสอบตัวชี้วัด 

ส่วนงาน กองแผนงาน กองพัฒนาคุณภาพ 
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ตัวชี้วัดท่ี 4.7 ระดับการรับรู้/ความเข้าใจในภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน/ภายนอก 
หน่วยนับ: ระดับ (เต็ม 5) 
ปีท่ีเก็บข้อมูล: ปีงบประมาณ 2560 
 

คําอธิบาย วิธีการคํานวณ/วิธีการเก็บข้อมูล 
ลักษณะการเก็บ
ข้อมูลระหว่างปี 

- ระดับการรับรู้/ความเข้าใจ หมายถึง ค่าเฉลี่ยของการรับรู้/ความ
เข้าใจ (เทียบจากค่า 5 ระดับ) ของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน/
ภายนอกต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

- ภาพลักษณ์ หมายถึง จุดเด่น สิ่งท่ีแสดงความเป็นตัวตน ความมีชื่อเสียง 
การได้รับการยอมรับ ช่องทางการติดต่อสื่อสาร รวมถึงความพึงพอใจและ
ทัศนคติของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อมหาวิทยาลัยมหิดลท้ังในแง่บวกและแง่
ลบ 

- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมายถึง กลุ่มต่างๆ ท่ีได้รับผลกระทบ หรืออาจ
ได้รับผลกระทบจากการดําเนินการและความสําเร็จของสถาบัน 
ตัวอย่างของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีสําคัญ เช่น ลูกค้า ผู้ปกครอง/
สมาคมผู้ปกครอง บุคลากร คู่ความร่วมมือท้ังท่ีเป็นทางการและไม่
เป็นทางการ คณะกรรมการกํากับดูแลสถาบันในด้านต่างๆ ศิษย์เก่า 
นายจ้าง สถาบันการศึกษาอ่ืนๆ องค์การท่ีทําหน้าท่ีกํากับดูแล
กฎระเบียบ องค์การท่ีให้เงินสนับสนุน ผู้เสียภาษี ผู้กําหนดนโยบาย  
ผู้ส่งมอบ ตลอดจนชุมชนในท้องถ่ินและชุมชนวิชาการ/วิชาชีพ 

- แบบสํารวจระดับการรับรู้/ความเข้าใจ ของกลุ่มต่างๆ ได้แก่ 
 ภายใน  
 ภายนอก 

เก็บข้อมูลและประมวลผล โดย                 
งานสื่อสารองค์กร กองบริหารงานทั่วไป 
 

1 ปี 
เก็บข้อมูลและ

ประมวลผลพร้อม
รายงานข้อมูล
ภาพรวมหลังสิ้น
ปีงบประมาณ 

 

ผู้รายงานตัวชี้วัด ผู้รวบรวมข้อมูล 
งานสื่อสารองค์กร กองบริหารงานท่ัวไป กองแผนงาน 

 

 


