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ยุทธศำสตร์ที่ 1 Global Research and Innovation 

 
ตัวชี้วัดที่ 1.1 ร้อยละของบุคลำกรสำยวิชำกำรที่เป็น PI (Principal Investigator) ของโครงกำรทีได้รับเงินทุนวิจัย  
                 (นับเฉพำะ PI ใหม่ในแต่ละปีงบประมำณ) 
หน่วยนับ: รอ้ยละ 
ปีที่เก็บข้อมูล: ปีงบประมำณ 2565 

ค ำอธิบำย วิธีกำรค ำนวณ/วิธีกำรเก็บข้อมูล 
จ ำนวนครั้งใน
กำรรำยงำน

ข้อมูลระหว่ำงปี 
บุคลำกรสำยวิชำกำรที่เป็น PI (Principal Investigator) หมำยถึง 
อาจารย์/นักวิจัย ที่เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย ที่ได้รับทุนสนับสนุนการ
วิจัย (ทั้งที่เป็นแผนงานหรือโครงการย่อย และมีชื่อในสัญญารับทุนหรือ
เอกสารแนบท้ายสัญญารับทุนว่าเป็นหัวหน้าโครงการหรือผู้วิจัยหลัก) 
ทุกแหล่งทุน (ไม่นับซ้้า) ไม่นับกำรเป็นหัวหน้ำโครงกำรรับท ำวิจัย/กำร
บริกำรวิชำกำร 
 
บุคลำกรสำยวิชำกำรที่ เป็น PI (Principal Investigator) ใหม่  
หมำยถึง PI ที่ไม่เคยอยู่ในฐานข้อมูล PI ของมหาวิทยาลัยมาก่อน 
 
 
 
 

วิธีกำรเก็บข้อมูล 
1. ส่วนงานนับเฉพาะบุคลากรสายวิชาการที่

เป็น PI ใหม่ในแต่ละปีงบประมำณ
เท่านั้น (โดยน้าข้อมูลของ PI ปีก่อนหน้า
เป็นตัวตั้ง) 

2. ไม่นับบุคลากรสายวิชาการท่านเดิมที่เคย
เป็น PI ในปีงบประมาณก่อนหน้า 

วิธีกำรค ำนวณ 

จ้านวนบุคลากรสายวิชาการที่เป็น PI ใหม่ 
ในแต่ละปีงบประมาณ 

จ้านวนบุคลากรสายวิชาการทั้งหมด 
 

ปีละ 4 ครั้ง 
(รายไตรมาส) 

 

 

ผู้รำยงำนตัวชี้วัด ผู้รวบรวมข้อมูล 
กองบริหารงานวิจัย กองแผนงาน 

 
 
ตัวชี้วัดที่ 1.2 ผลงำนวิจัยถูกอ้ำงอิงโดย International Organization 
หน่วยนับ: เรื่อง 
ปีที่เก็บข้อมูล: ปีปฏิทิน พ.ศ. 2565 

ค ำอธิบำย วิธีกำรค ำนวณ/วิธีกำรเก็บข้อมูล 
จ ำนวนครั้งใน
กำรรำยงำน

ข้อมูลระหว่ำงปี 
ผลงำนวิจัย หมายถึง ผลงานทางวิชาการที่มีการศึกษาค้นคว้าอย่างมี
ระบบและวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล เอื้อต่อการน้าไป
ประยุกต์ใช้  
ผลงำนวิจัยถูกอ้ำงอิงโดย International Organization หมายถึง 
จ้านวนผลงานวิจัยของบุคลากรสายวิชาการในส่วนงานถูกน้าไปใช้อ้างองิ
โดยองค์การระหว่างประเทศ (International Organization) จะเป็น

วิธีกำรเก็บขอ้มูล 
1. ส่วนงานนับจ้านวนผลงานวิจัย (เรื่อง) ที่

ไ ด้ รั บ ก า รอ้ า ง อิ ง โ ด ยอ งค์ ก ร ร ะดั บ
นานาชาติ (ไม่นับซ้้า) 
อาจเป็นผลงาน/โครงการวิจัยที่ด้าเนินการ
มาก่อนหน้า แต่ถูกน้ามาใช้อ้างอิงในปีที่

ปีละ 4 ครั้ง 
(รายไตรมาส) 

 

X 100 
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ค ำอธิบำย วิธีกำรค ำนวณ/วิธีกำรเก็บข้อมูล 
จ ำนวนครั้งใน
กำรรำยงำน

ข้อมูลระหว่ำงปี 
ผลงานที่ตีพิมพ์ เป็นรายงานการวิจัย หรือหนังสืออันเกิดจากการ
ศึกษาวิจัย 
International Organization หรือ องค์กรระหว่ำงประเทศ หมายถึง 
องค์กรที่มีสมาชิก ขอบเขต หรือการปรากฏตัวในระดับนานาชาติ มี 2 
ประเภท ดังนี้ 

1. องค์กรนอกรัฐบาลระหว่างประเทศ คือ องค์กรนอกรัฐบาลที่ 
ด้าเนินงานในระดับนานาชาติ เช่น  องค์กรไม่แสวงก้าไร และ
หน่วยงานในระดับนานาชาติ 

2. องค์กรระหว่างรัฐบาล หรือองค์กรรัฐบาลระหว่างประเทศ เป็น
องค์กรที่ใกล้เคียงกับนิยามของ "องค์กรระหว่างประเทศ" ใน
กฎหมายระหว่างประเทศมากที่สุด องค์กรเหล่านี้มักมีสมาชิกเป็น
รัฐเอกราช ซึ่งเรียกว่า รัฐสมาชิก ตัวอย่างขององค์กรประเภทนี้ 
เช่น สหประชาชาติ (United Nations), องค์กรความมั่นคงและ
ความร่ วมมื อ ในยุ โ รป (Organization for Security and Co-
operation in Europe) 

รายงาน (จะเป็นผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์
หรือไม่ก็ ได้  แต่ผลของงานวิจัยนั้นถูก
อ้างอิงโดยหน่วยงาน/องค์กร ระดับชาติ/
นานาชาติ) 

2. ขอให้ส่วนงานส่งข้อมูลประกอบหรือ
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิงหรือหลักฐานเชิง
ประจักษ์อื่น ๆ เกี่ยวกับการอ้างอิง
งานวิจัยของส่วนงานประกอบการ
พิจารณา 

3. กรณีผลงานวิจัยเดียวกัน แต่ถูกน้าไป
อ้างอิงโดย International Organization  
คนละปี สามารถนับได้ตามปีที่มีการ
อ้างอิง 

4. กรณีผลงานวิจัยเดียวกัน แต่ถูกน้าไป
อ้างอิงโดย International Organization 
มากกว่า 1 องค์กร จะสามารถนับได้ แต่
จะนับเป็น 1 ผลงาน 

 
 

ผู้รำยงำนตัวชี้วัด ผู้รวบรวมข้อมูล ผู้ตรวจสอบตัวชี้วัด 
ส่วนงาน กองแผนงาน กองบริหารงานวิจัย 

 
ตัวชี้วัดที่ 1.3 Citation per publication (5 years) 
หน่วยนับ: ฉบับ (ครั้ง/เรื่อง) 
ปีที่เก็บข้อมูล: ปีปฏิทิน (ปี พ.ศ. 2559 - 2563 สืบค้นสิ้นสุด ณ เดือนที่ต้องรำยงำนข้อมูล) 

ค ำอธิบำย วิธีกำรค ำนวณ/วิธีกำรเก็บข้อมูล 
จ ำนวนครั้งใน
กำรรำยงำน

ข้อมูลระหว่ำงปี 
กำรอ้ำงอิงผลงำนวิจัย หมายถึง จ้านวนครั้งในการอ้างอิง
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ  โดยสืบค้นจาก
ฐานข้อมู ล   Web of Knowledge และ/หรื อ  ฐานข้อมู ล 
Scopus  โดยไม่นับซ้้าหากปรากฏอยู่ท้ังสองฐานข้อมูล 
 
 

วิธีกำรเก็บขอ้มูล 
1. สืบค้นข้อมูลผลงานตีพิมพ์ย้อนหลัง 5 ปี (ปี พ.ศ. 

2559 - 2563) โดยให้นับจ้านวนครั้งในการถูก
อ้างอิงจนถึงปีปัจจุบัน (พ.ศ.2565) หารด้วย
จ้านวนผลงานตีพิมพ์ที่สืบค้นได้ทั้งหมด สืบค้นถึง 
ณ วันที่รายงาน 

 

ปีละ 4 ครั้ง 
(รายไตรมาส) 

 



  ข้อมูล ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 

3 

 

ค ำอธิบำย วิธีกำรค ำนวณ/วิธีกำรเก็บข้อมูล 
จ ำนวนครั้งใน
กำรรำยงำน

ข้อมูลระหว่ำงปี 

ข้อมูลปีปฏิทิน สืบค้นข้อมูลผลงำนตีพิมพ์
ย้อนหลัง 5 ปี 

พ.ศ.2565  
(ค.ศ. 2022) 

ปี พ.ศ. 2559 - 2563  
(ค.ศ. 2016 - 2020) 

 

รูปแบบกำรรำยงำนผล 

• Total Citation per publication (ไม่นับซ้้า)  

• Citation per publication (Web of 
Knowledge) 

• Citation per publication (Scopus) 
 

 
ผู้รำยงำนตัวชี้วัด ผู้รวบรวมข้อมูล ผู้ตรวจสอบตัวชี้วัด 

ส่วนงาน กองแผนงาน กองบริหารงานวิจัย 
 

ตัวชี้วัดที่ 1.4 International Publication (per year) (จ ำนวนบทควำมตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติ) 

หน่วยนับ: เรื่อง 
ปีที่เก็บข้อมูล: ปีปฏิทิน พ.ศ. 2565 (สืบค้นสิ้นสุด ณ เดือนที่ต้องรำยงำนข้อมูล) 

ค ำอธิบำย วิธีกำรค ำนวณ/วิธีกำรเก็บข้อมูล 
จ ำนวนครั้งในกำร

รำยงำนข้อมูล
ระหว่ำงปี 

จ ำนวนบทควำมตีพิมพ์ หมายถึง จ้านวนบทความวิจัยของ
บุคลากรสายวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติในรอบปีปฏิทิน ที่สืบค้นได้จากฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติ และนับผลงานใน Open Access Journal ที่อยู่
ในฐานข้อมูลที่ก้าหนดได้   
วำรสำรระดับนำนำชำติ หมายถึง วารสารวิชาการที่ตีพิมพ์
ในวารสาร (Journal) ที่ปรากฏในฐานข้อมูลที่ก้าหนด ได้แก่ 
ฐานข้อมูล Web of Knowledge และ Scopus  
 
 
หมำยเหต:ุ ขอให้ส่วนงานก้าหนดเป้าหมายตัวชี้วัดที่ 1.4 
ตามรอบปีปฏิทิน (12 เดือน) โดยแบ่งเป้าหมายเป็น 9 
เดือน (1 ม.ค. – 30 ก.ย.) และ 3 เดือน (1 ต.ค. – 31 ธ.ค.) 
 

 

วิธีกำรเก็บขอ้มูล 
1. จ ำนวนบทควำมตีพิมพ์  

• นับผลงานที่เป็น Article และ Review ส่วน Letter 
นับเฉพาะที่เป็นการรายงานผลงานวิจัยในวารสารที่
ก้าหนดชนิดของบทความวิจัยเป็น Letter (ไม่นับ Letter 
ที่เป็นการโต้ตอบหรือให้ความเห็นทางวิชาการสั้นๆ)  
ส่วน Proceedings ต้องอยู่ในฐานข้อมูลที่ก้าหนด
เท่านั้น และนับเฉพาะสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ หรือ
สาขา ICT หรือสาขาวิทยาศาสตร์บางสาขาที่ท้า
ร่วมกับสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ตัวอย่างเช่น Materials 
Science  

• สามารถนับผลงานใน Open Access Journal ที่อยู่
ในฐานข้อมูลที่ก้าหนดได้ 

• ผลงานนั้นต้องระบุชื่อส่วนงาน และชื่อ
มหาวิทยาลัยมหิดล 

ปีละ 4 ครั้ง 
(รายไตรมาส) 

  
 
 

ไม่นับซ้้า 
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ค ำอธิบำย วิธีกำรค ำนวณ/วิธีกำรเก็บข้อมูล 
จ ำนวนครั้งในกำร

รำยงำนข้อมูล
ระหว่ำงปี 

• นับตามชื่อเรื่องที่ตีพิมพ์ โดยไม่นับซ้้าในหน่วยงาน 
เช่น ตีพิมพ์ร่วมกัน 2 ภาควิชา ให้ส่วนงานนับเป็น 1 
เรื่อง (กรณีผลงานจากภาควิชา ให้นับแยกคนละ
ภาควิชา) 

• กรณีที่เป็นวิทยานิพนธ์/ผลงานวิจัยของนักศึกษาที่มีชื่อ
อาจารย์ที่ปรึกษาในการตีพิมพ์บทความ สามารถนับได้  

• ไ ม่ นั บ ผล ง านที่ เ ป็ น  in press ใ ห้ นั บ ผล ง านที่  
published แล้วในปีปฏิทินเท่านั้น เว้นแต่วารสาร 
Open Access ให้นับเมื่อมี doi แล้ว 

รูปแบบกำรรำยงำนผล 
• จ้านวนผลงานตีพิมพ์ทั้งหมด (ไม่นับซ้้า) 
• จ้านวนผลงานตีพิมพ ์ที่อยู่ในฐานข้อมูล Web of 

Knowledge   
• จ้านวนผลงานตีพิมพ์ ที่อยู่ในฐานข้อมูล Scopus  

 
ผู้รำยงำนตัวชี้วัด ผู้รวบรวมข้อมูล ผู้ตรวจสอบตัวชี้วัด 

ส่วนงาน กองแผนงาน กองบริหารงานวิจัย 

 
ตัวชี้วัดที่ 1.5 International Publication per academic staff (5 years trend) 
       (จ ำนวนบทควำมตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติต่อบุคลำกรสำยวิชำกำร) 
หน่วยนับ: เรื่อง/คน 
ปีที่เก็บข้อมูล: ปีปฏิทิน พ.ศ. 2565 (สืบค้นสิ้นสุด ณ เดือนที่ต้องรำยงำนข้อมูล) 

ค ำอธิบำย วิธีกำรค ำนวณ/วิธีกำรเก็บข้อมูล 
จ ำนวนครั้งใน
กำรรำยงำน

ข้อมูลระหว่ำงปี 
จ ำนวนบทควำมตีพิมพ์ หมายถึง จ้านวนบทความวิจัยของ
บุคลากรสายวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติในรอบปีปฏิทิน ที่สืบค้นได้จากฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติ และนับผลงานใน Open Access Journal ที่อยู่ใน
ฐานข้อมูลที่ก้าหนดได้   
วำรสำรระดับนำนำชำติ หมายถึง วารสารวิชาการ (Journal) 
ที่ปรากฏในฐานข้อมูลที่ก้าหนดคือ Web of Knowledge 
และScopus  

 

กำรนับชั่วโมงของอำจำรย์ตำมภำระงำนจริง* (FTE) ดังนี้ 

วิธีกำรเก็บข้อมูล 
1. จ ำนวนบทควำมตีพิมพ์  
   (ค ำอธิบำยเหมือนตัวชี้วัดที่ 1.4) 
2. จ ำนวนบุคลำกรสำยวิชำกำร  หมายถึง อาจารย์
ประจ้าและนักวิจัยประจ้าของส่วนงาน ที่เป็นข้าราชการ  
พนักงาน หรือบุคลากรที่มีสัญญาจ้าง (รวมลาศึกษาต่อ
ด้วย) โดยรายงาน 2 แบบคือ 
   1) ค้านวณตามรายหัว (Headcount: HC) และ 
   2) แบบเทียบเท่าเต็มเวลา (Full Time Equivalent: 

FTE) 
 

ปีละ 4 ครั้ง 
(รายไตรมาส) 

 

ไม่นับซ้้า 
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ค ำอธิบำย วิธีกำรค ำนวณ/วิธีกำรเก็บข้อมูล 
จ ำนวนครั้งใน
กำรรำยงำน

ข้อมูลระหว่ำงปี 
1. จ้านวนชั่วโมงที่ปฏิบัติงานไม่เกิน 7 ชั่วโมง/วัน โดยนับ

ชั่วโมงที่ปฏิบัติงานในเวลาราชการเท่านั้น และจ้านวนรวม
ชั่วโมงทั้งหมด ต้องไม่เกิน 1,610 ชั่วโมง/ปีการศึกษา 

2. ไม่นับชั่วโมงของการสอนหลักสูตรที่ไม่ได้รับปริญญาบัตร 
(Non-degree Program) 

3. ไม่นับชั่วโมงการสอนส้าหรับ Residency 
Training/Fellowship Training (แต่สามารถนับชั่วโมง
การสอนนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1 – ชั้นปีที ่5 และ 
extern/ปีที่ 6 ได้ ) 

4. ไม่นับชั่วโมงการบริการวิชาการ/การรับวิจัยที่ได้รับ
ค่าตอบแทนส่วนบุคคล 

5. ไม่นับชั่วโมงการบริการสุขภาพ อาทิ การลงตรวจ OPD 
เป็นต้น  

* เป็นการนับชั่วโมงภาระงานของอาจารย์เพื่อใช้ค้านวณค่า 
FTE ส้าหรับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยเท่านั้น 
 
หมำยเหตุ: ขอให้ส่วนงานก้าหนดเป้าหมายตัวชี้วัดที่ 1.5  
ตามรอบปีปฏิทิน (12 เดือน) โดยแบ่งเป้าหมายเป็น 9 เดือน 
(1 ม.ค. – 30 ก.ย.) และ 12 เดือน (1 ม.ค. – 31 ธ.ค.) 

วิธีกำรค ำนวณ 
แบบที่ 1 ค ำนวณจำกจ ำนวนบุคลำกรสำยวิชำกำรทั้งหมด      

จ้านวนผลงานตีพิมพ์ทั้งหมด 
จ้านวนบุคลากรสายวิชาการทั้งหมด (ตาม HC) 

 

แบบที่ 2 ค ำนวณจำกจ ำนวนบุคลำกรสำยวิชำกำรตำม 
FTE 

จ้านวนผลงานตีพิมพ์ทั้งหมด 
จ้านวนบุคลากรสายวิชาการตาม FTE 

3. กำรรำยงำนผล 
• จ้านวนผลงานตีพิมพ์ทั้งหมด ไม่นับซ้้า 
• จ้านวนผลงานตีพิมพ ์ที่อยู่ในฐานข้อมูล Web of 

Knowledge   
• จ้านวนผลงานตีพิมพ์ ที่อยู่ในฐานข้อมูล Scopus 
• จ้านวนบุคลากรสายวิชาการทั้งหมด (Headcount) 
• จ้านวนบุคลากรสายวิชาการตาม FTE 

 

***ทั้งนี้ขอให้ส่วนงานเก็บข้อมูลจ้านวนผลงาน
ตีพิมพ์ 5 ปี ย้อนหลังเพื่อประเมินสถานการณ์ภายใน
อนาคต*** 

 
ผู้รำยงำนตัวชี้วัด ผู้รวบรวมข้อมูล ผู้ตรวจสอบตัวชี้วัด 

ส่วนงาน กองแผนงาน กองบริหารงานวิจัย 
 
ตัวชี้วัดที่ 1.6 จ ำนวนผลงำนวิจัยตีพิมพ์ (Publication) ที่ตีพิมพ์ในวำรสำรที่อยูใ่น Q1 
หน่วยนับ: เรื่อง 
ปีที่เก็บข้อมูล: ปีปฏิทิน พ.ศ. 2565 (สืบค้นสิ้นสุด ณ เดือนที่ต้องรำยงำนข้อมูล) 

ค ำอธิบำย วิธีกำรค ำนวณ/วิธีกำรเก็บข้อมูล 
จ ำนวนครั้งใน
กำรรำยงำน

ข้อมูลระหว่ำงปี 
วำรสำร Q1 หมายถึง วารสารทีอ่ยู่ใน Q1 จาก  

1. Journal Citation Reports ซี่งเป็นการรายงานคุณภาพ
วารสารของฐานข้อมูล Web of Knowledge หรือ 

2. Scimago Journal & Country Rank เป็นการรายงาน
คุณภาพวารสารตามฐานข้อมูล Scopus   

1. วิธีกำรเก็บข้อมูล 
 นับจ้านวนผลงานตีพิมพ์ของบุคลากรสายวิชาการ ใน

วา รสา ร  Q1 ใ น Journal Citation Reports ( Web of 
Knowledge /Web of Science หรือ Scimago journal & 
Country Rank (Scopus) โดยไม่นับซ้้า 

 

ปีละ 4 ครั้ง 
(รายไตรมาส) 

 

ไม่นับซ้้า 

________________________  

________________________ 
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ค ำอธิบำย วิธีกำรค ำนวณ/วิธีกำรเก็บข้อมูล 
จ ำนวนครั้งใน
กำรรำยงำน

ข้อมูลระหว่ำงปี 
     นับจ้านวนผลงาน ที่ตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ใน Q1 ของ 
Journal Citation Reports  หรื อ  Scimago Journal & 
Country Rank โดยไม่นับซ้้า 
 
หมำยเหตุ: ขอให้ส่วนงานก้าหนดเป้าหมายตัวชี้วัดที่ 1.6 
ตามรอบปีปฏิทิน (12 เดือน) โดยแบ่งเป้าหมายเป็น 9 
เดอืน (1 ม.ค. – 30 ก.ย.) และ 3 เดือน (1 ต.ค. – 31 
ธ.ค.) 

2. กำรรำยงำนผล 
• จ้านวนผลงานตีพิมพ์ในวารสาร Q1 ใน  

Journal Citation Reports 
• จ้านวนผลงานตีพิมพ์ในวารสาร Q1 ใน  

Scimago journal & Country Rank 

 
ผู้รำยงำนตัวชี้วัด ผู้รวบรวมข้อมูล ผู้ตรวจสอบตัวชี้วัด 

ส่วนงาน กองแผนงาน กองบริหารงานวิจัย 
 

 
ตัวชี้วัดที่ 1.7 ร้อยละของจ ำนวนผลงำนวิจัยที่ตีพิมพ์ในวำรสำร Q1 จำกจ ำนวนผลงำนที่ตีพิมพ์ทั้งหมด 
หน่วยนับ: ร้อยละ 
ปีที่เก็บข้อมูล: ปีปฏิทิน พ.ศ. 2565 (สืบค้นสิ้นสุด ณ เดือนที่ต้องรำยงำนข้อมูล) 

ค ำอธิบำย วิธีกำรค ำนวณ/วิธีกำรเก็บข้อมูล 
จ ำนวนครั้งใน
กำรรำยงำน

ข้อมูลระหว่ำงปี 

จ ำนวนผลงำนวิจัยที่ตีพิมพ์ในวำรสำร Q1 หมายถึง จ้านวนผลงาน
ตีพิมพ์ของบุคลากรสายวิชาการ ในวารสาร Q1 ในJournal Citation 
Reports ( Web of Knowledge / Web of Science หรื อ  Scimago 
journal & Country Rank (Scopus) โดยไม่นับซ้้า (ตัวชี้วัด 1.6) 

จ ำนวนบทควำมตีพิมพ์ หมายถึง จ้านวนบทความวิจัยของบุคลากรสาย
วิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติในรอบปีปฏิทิน ที่
สืบค้นได้จากฐานข้อมูลระดับนานาชาติ และนับผลงานใน Open 
Access Journal ที่อยู่ในฐานข้อมูล Web of Knowledge และScopus 
(ตัวชี้วัดที่ 1.4) 
 
หมำยเหตุ: ขอให้ส่วนงานก้าหนดเป้าหมายตัวชี้วัดที่ 1.7  
ตามรอบปีปฏิทิน (12 เดือน) โดยแบ่งเป้าหมายเป็น 9 เดือน (1 ม.ค. – 
30 ก.ย.) และ 12 เดือน (1 ม.ค. – 31 ธ.ค.) 

1. ใช้ข้อมูลตวัชี้วัด 1.6 จ้านวน
ผลงานวิจัยตีพิมพ์ (Publication) 
ที่ตีพิมพ์ในวารสารที่อยูใ่น Q1 

2. ใช้ข้อมูลตวัชี้วัด International 
Publication (per year) 

วิธีกำรค ำนวณ 

 
  จ้านวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ ์
          ในวารสาร Q1 
 จ้านวนผลงานตีพิมพ์ทัง้หมด 

ปีละ 4 ครั้ง 
(รายไตรมาส) 

 

 
ผู้รำยงำนตัวชี้วัด ผู้รวบรวมข้อมูล ผู้ตรวจสอบตัวชี้วัด 

ส่วนงาน กองแผนงาน กองบริหารงานวิจัย 

ไม่นับซ้้า 

X 100 
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ตัวชี้วัดที่ 1.8 จ ำนวนผลงำนวิจัยตีพิมพ์ (Publication) ที่ตีพิมพ์ร่วมกับนักวิจัยต่ำงชำติ 
หน่วยนับ: เรื่อง 
ปีที่เก็บข้อมูล: ปีปฏิทิน พ.ศ. 2565 (สืบค้นสิ้นสุด ณ เดือนที่ต้องรำยงำนข้อมูล) 

ค ำอธิบำย วิธีกำรค ำนวณ/วิธีกำรเก็บข้อมูล 
จ ำนวนครั้งใน
กำรรำยงำน

ข้อมูลระหว่ำงปี 
     ผลงำนวิจัยตีพิมพ์ร่วมกับนักวิจัยต่ำงชำติ หมายถึง ผลงานวิจัยของ
บุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล  Web of 
Knowledge  หรือ Scopus (ไม่นับซ้้า) โดยผลงานนั้นมีชื่อนักวิจัยและ
สถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัยจากต่างชาติเป็นผู้ร่วมตีพิมพ์หรือมีชื่ออยู่ ใน
ผลงานนั้น  
 
หมำยเหตุ: ขอให้ส่วนงานก้าหนดเป้าหมายตัวชี้วัดที่ 1.8 ตามรอบปีปฏิทิน 
(12 เดือน) โดยแบ่งเป้าหมายเป็น 9 เดือน (1 ม.ค. – 30 ก.ย.) และ 3 เดือน 
(1 ต.ค. – 31 ธ.ค.) 

     นั บ จ้ า น ว น ผ ล ง า น ตี พิ ม พ์ ข อ ง
มหาวิทยาลัย ในฐานข้อมูล  Web of 
Knowledge  ห รื อ  Scopus ที่ มี ชื่ อ
นั กวิ จั ยและสถาบันการศึกษาหรือ
สถาบันวิจัยจากต่างชาติในผลงานนั้น 
โดยไม่นับซ้้า 

ปีละ 4 ครั้ง 
(รายไตรมาส) 

 

 
ผู้รำยงำนตัวชี้วัด ผู้รวบรวมข้อมูล ผู้ตรวจสอบตัวชี้วัด 

ส่วนงาน กองแผนงาน กองบริหารงานวิจัย 
 
ตัวชี้วัดที่ 1.9 จ ำนวนเงินทุนสนับสนุนกำรวิจัยในปีงบประมำณต่อบุคลำกรสำยวิชำกำร 
หน่วยนับ: บำท/คน 
ปีที่เก็บข้อมูล: ปีงบประมำณ 2565 

ค ำอธิบำย วิธีกำรค ำนวณ/วิธีกำรเก็บข้อมูล 
จ ำนวนครั้งใน
กำรรำยงำน

ข้อมูลระหว่ำงปี 
เงินทุนวิจัย หมำยถึง เงินที่ได้รับกำรสนับสนุนจำกแหล่งทุนให้

ท ำวิจัยหรือรับท ำวิจัย (Contracted Research) (ไม่นับกำรบริกำร
วิชำกำรอื่น เช่น การเป็นที่ปรึกษา ออกแบบ วางระบบ ฝึกอบรม สัมมนา 
หรือการวิ เคราะห์  ทางห้องปฏิบัติการ เป็นต้น) เก็บข้อมูลตาม
ปีงบประมาณ จากแหล่งทุนต่าง ๆ ดังนี้ 

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

• จ ำนวนเงินทุนวิจัยจำกงบประมำณแผ่นดิน หมายถึง จ้านวน
เงินทุนจากเงินงบประมาณแผ่นดินที่ได้รับจัดสรรและแจ้งจากกอง
บริหารงานวิจัย ในรอบปีงบประมาณ 

ว ิธีกำรค ำนวณ 
ผลรวมของเงินทุนวิจัยจากทุกแหล่งทุน 

จ้านวนบุคลากรสายวิชาการทั้งหมดของส่วนงาน 
 

กำรเก็บข้อมูลเบื้องต้น 
- นับเงินทุนวิจัยที่ส่วนงานได้รับจัดสรรใน

ปีงบประมาณนั้นทั้งหมดจากทุกแหล่งทุน (นับ
เฉพาะที่ได้รับในปีงบประมาณนั้น ทั้งนี้หมาย
รวมถึงโครงการใหม่ที่ได้รับจัดสรรในปีนั้น และ
โครงการต่อเนื่องที่ยังได้รับจัดสรรเงินในปีนั้นด้วย) 

- เงินทุนจากเงินงบประมาณแผ่นดินส่วนงานไม่
ต้องรายงาน มหาวิทยาลัยจะใช้ข้อมูลจากกอง
บริหารงานวิจัย  
 

ปีละ 4 ครั้ง 
(รายไตรมาส) 
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ค ำอธิบำย วิธีกำรค ำนวณ/วิธีกำรเก็บข้อมูล 
จ ำนวนครั้งใน
กำรรำยงำน

ข้อมูลระหว่ำงปี 
• จ ำนวนเงินรำยได้มหำวิทยำลัยที่ให้เป็นทุนวิจัย หมายถึง จ้านวน

เงินทุนวิจัยที่ได้รับจัดสรรจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ผ่านกอง
บริหารงานวิจัย   

• จ ำนวนเงินรำยได้ส่วนงำนที่ให้เป็นทุนวิจัย หมายถึง จ้านวนเงิน
รายได้ของส่วนงานทีจ่ัดสรรให้เป็นทุนวิจัย ในรอบปีงบประมาณ 

•  จ ำนวนเงินทุนวิจัยที่ได้รับจำกหน่วยงำนภำครัฐ หมายถึง จ้านวน
เงินทุนวิจัยทั้งหมดที่ส่วนงานได้รับจากหน่วยงานภาครัฐ ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ ในรอบปีงบประมาณ 

• จ ำนวนเงินทุนวิจัยที่ได้รับจำกภำคเอกชน หมายถึง จ้านวนเงินทุน
วิจัยทั้งหมดที่ส่วนงานได้รับจากภาคเอกชน ภาคอุตสาหกรรม บริษัท 
ห้าง ร้าน SME มูลนิธิ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในรอบ
ปีงบประมาณ 

• จ ำนวนเงินทุนวิจัยที่ได้รับจำกแหล่งทุนต่ำงประเทศ หมายถึง 
จ้านวนเงินทุนวิจัยที่ส่วนงานได้รับจากหน่วยงาน หรือองค์การที่อยู่
ในต่างประเทศ 

 
*** ไม่นับรวมเงินทุนสนับสนุนโครงกำร

ขับเคลื่อนนโยบำยชี้น ำสังคม *** 

 
ผู้รำยงำนตัวชี้วัด ผู้รวบรวมข้อมูล ผู้ตรวจสอบตัวชี้วัด 

ส่วนงาน กองแผนงาน กองบริหารงานวิจัย 
 
ตัวชี้วัดที่ 1.10 จ ำนวนนักวิจัยส ำเร็จรูปที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี (ที่ด ำเนินกำรโดยมหำวิทยำลัย) 
หน่วยนับ: คน 
ปีที่เก็บข้อมูล: ปีงบประมำณ 2565 

ค ำอธิบำย วิธีกำรค ำนวณ/วิธีกำรเก็บข้อมูล 
จ ำนวนครั้งใน
กำรรำยงำน

ข้อมูลระหว่ำงปี 
     นักวิจัยส ำเร็จรูป หมายถึง นักวิจัยที่ผ่านการพิจารณาและ/หรือได้รับเชิญ
จากคณะกรรมการที่อธิการบดีแต่งตั้ง (MU-MRC Scientific Board) หรือ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยหรือผู้บริหารส่วนงาน (ผ่านคณะกรรมการประจ้าส่วน
งาน) เพื่อสร้างงานวิจัยภายใต้กลุ่มวิจัยเฉพาะ MU-Multi-Research-Centers 
(MU-MRC) นักวิจัยส้าเร็จรูป มี 2 รูปแบบ ดังนี้ 

• รูปแบบที่ 1 (Tier 1) ผ่านการพิจารณาและ/หรือได้รับเชิญจาก MU-
MRC Scientific Board หรือผู้บริหารมหาวิทยาลัยหรือผู้บริหารส่วน
งาน เพื่อสร้างงานวิจัยภายใต้ศูนย์วิจัยเฉพาะ MU-Multi-Research-
Centers (MU-MRC) (มหำวิทยำลัยเป็นผู้ด ำเนินกำร) 

• รูปแบบที่ 2 (Tier 2) มาจากกลุ่มวิจัย MU-MRC ที่ส่วนงำนเป็นผู้
เสนอ และประสงค์จะ recruit ผู้ที่มีความสามารถเข้ามาอยู่ใน MU-

• นับจ้านวน นักวิจัยทั้งรูปแบบที่  1 
และรูปแบบที่ 2 ที่ผ่านการคัดเลือก
หรือได้รับเชิญฯ จากมหาวิทยาลัยใน
รอบปีงบประมาณ 
 
 

หมำยเหต ุ
ไม่ จ ำ เป็นว่ ำทุ กส่ วนงำนจะต้ องมี
นักวิจัยส ำเร็จรูป ยกเว้นส่วนงำนที่คิด
ว่ำจะมี ก็ให้สำมำรถก ำหนดเป้ำหมำย
ใน KPI นี้  

ปีละ 4 ครั้ง 
(รายไตรมาส) 
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ค ำอธิบำย วิธีกำรค ำนวณ/วิธีกำรเก็บข้อมูล 
จ ำนวนครั้งใน
กำรรำยงำน

ข้อมูลระหว่ำงปี 
MRC นี้ นักวิจัยส้าเร็จรูป ในรูปแบบที่ 2 (Tier 2) จะท้างานภายใต้ 
MU Multidisciplinary Research Center 

 
ผู้รำยงำนตัวชี้วัด ผู้รวบรวมข้อมูล ผู้ตรวจสอบตัวชี้วัด 

ส่วนงาน กองแผนงาน กองบริหารงานวิจัย 

 
ตัวชี้วัดที่ 1.11 จ ำนวนทรัพย์สินทำงปัญญำจำกผลงำนวิจัย 
หน่วยนับ: ชิ้น 
ปีที่เก็บข้อมูล: ปีงบประมำณ 2565 

ค ำอธิบำย วิธีกำรค ำนวณ/วิธีกำรเก็บข้อมูล 
จ ำนวนครั้งใน
กำรรำยงำน

ข้อมูลระหว่ำงปี 
จ ำนวนทรัพย์สินทำงปัญญำจำกผลงำนวิจัย 
หมายถึง ผลงานวิจัยของอาจารย์ประจ้าและ
นักวิจัยประจ้าของส่วนงานในนามมหาวิทยาลัยที่
ได้รับการจดทะเบียน ได้แก่ สิทธิบัตรการประดิษฐ์, 
สิทธิบัตร การออกแบบผลิตภัณฑ์ , สิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ , แบบผังวงจรรวม , อนุสิทธิบัตร , 
คุ้มครองพันธุ์พืช, ความลับทางการค้า, ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น, เครื่องหมายการค้า และลิขสิทธิ์ สามารถ
นับได้ทั้ งที่ จดทะเบียนภายในประเทศและ
ต่างประเทศ 

วิธีกำรเก็บข้อมูล 
รายงานจ้านวนผลงานที่จดทะเบียนทรัพย์สินปัญญาแล้วเท่านั้น 
(ได้รับการรับรองโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา) 
กำรรำยงำนข้อมูล 
แยกประเภททรัพย์สินทางปัญญาออกเป็น 5 ประเภท ดังนี้ 

1) จ้านวนสิทธิบัตร 
2) จ้านวนอนุสิทธิบัตร 
3) จ้านวนสิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์ 
4) จ้านวนลิขสิทธิ์ 
5) 5) จ้านวนเครื่องหมายการค้า 

ปีละ 4 ครั้ง 
(รายไตรมาส) 

 

 
ผู้รำยงำนตัวชี้วัด ผู้รวบรวมข้อมูล 

สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม กองแผนงาน 

 
ตัวชี้วัดที่ 1.12 จ ำนวนรำยรับที่เกิดขึ้นจำกทรัพย์สินทำงปัญญำ  
หน่วยนับ: บำท 
ปีที่เก็บข้อมูล: ปีงบประมำณ 2565 

ค ำอธิบำย วิธีกำรค ำนวณ/วิธีกำรเก็บข้อมูล 
จ ำนวนครั้งใน
กำรรำยงำน

ข้อมูลระหว่ำงปี 

 รำยรับที่เกิดจำกทรัพย์สินทำงปัญญำ หมายถึง ผลประโยชน์ที่เกิดจาก
การอนุญาตให้ใช้สิทธิ หรือน้าไปใช้ประโยชน์เพื่อชุมชน หรือประโยชน์

วิธีกำรเก็บข้อมูล 
รายงานจ้านวนเงิน(บาท)รายรับต่อ
ปีงบประมาณ โดยไม่หักค่าใช้จ่าย 

ปีละ 4 ครั้ง 
(รายไตรมาส) 
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ค ำอธิบำย วิธีกำรค ำนวณ/วิธีกำรเก็บข้อมูล 
จ ำนวนครั้งใน
กำรรำยงำน

ข้อมูลระหว่ำงปี 

ทางวิชาการ ทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ ในปีงบประมาณ พร้อมทั้งมี
หลักฐาน/เอกสารแสดงประกอบ รายได้ที่เกิดจากทรัพย์สินทางปัญญา
และ/หรือการถ่ายทอดเทคโนโลยี ทั้งในเชิงพาณิชย์ ชุมชน หรือสังคม 

 
ผู้รำยงำนตัวชี้วัด ผู้รวบรวมข้อมูล 

สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม กองแผนงาน 
 
 
ตัวชี้วัดที่ 1.13 ร้อยละกำรติดตำม output จำกโครงกำรวิจัย ตำมที่ระบุไว้ในสัญญำรับทุน (จำกทุกแหล่งทุน) 
หน่วยนับ: ร้อยละ 
ปีที่เก็บข้อมูล: ปีงบประมำณ 2565 

ค ำอธิบำย วิธีกำรค ำนวณ/วิธีกำรเก็บข้อมูล 
ลักษณะกำรเก็บ
ข้อมูลระหว่ำงปี 

    โครงกำรวิจัย หมายถึง โครงการวิจัยของส่วนงาน ที่
ได้รับทุนวิจัยจากทุกแหล่งทุน (ไม่นับรวมรับท้าวิจัย/
รับจ้างวิจัย) ทั้งโครงการใหม่และโครงการต่อเนื่องที่มีการ
ด้าเนินงานอยู่ 
    กำรติดตำม output จำกโครงกำรวิจัย หมายถึง 
กลไกหรือวิธีการในการติดตามผลส้าเร็จของโครงการวิจัย 
ตามที่ได้ระบุไว้ในสัญญารับทุน 

กำรรำยงำน 
• จ้านวนโครงการวิจัยทั้งหมดของส่วนงาน 
• จ้านวนโครงการวิจัยที่มีการติดตาม output ของ

โครงการ 
ว ิธกีำรค ำนวณ 
จ้านวนโครงการวิจัยท่ีมีการติดตาม output 
  จ้านวนโครงการวิจัยทั้งหมดของส่วนงาน 

ปีละ 4 ครั้ง 
(รายไตรมาส) 

 

 
ผู้รำยงำนตัวชี้วัด ผู้รวบรวมข้อมูล ผู้ตรวจสอบตัวชี้วัด 

ส่วนงาน กองแผนงาน กองบริหารงานวิจัย 
  

X 100 
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ยุทธศำสตร์ที่ 2  Innovative Education and Authentic Learning 

 

ตัวชี้วัดที่ 2.1 ร้อยละของอำจำรย์ที่ได้รับกำรประเมินว่ำมีมำตรฐำนระดับที่ 2 ตำมเกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพอำจำรย์ของ  
                 มหำวิทยำลัยมหิดล (Mahidol University Professional Standards Framework - MUPSF) 
หน่วยนับ: ร้อยละ  
ปีที่เก็บข้อมูล: ปีงบประมำณ 2565 

ค ำอธิบำย วิธีกำรค ำนวณ/วิธีกำรเก็บข้อมูล 
จ ำนวนครั้งใน
กำรรำยงำน

ข้อมูลระหว่ำงปี 
ระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ
อาจารย์ที่ก้าหนด มี 4 ระดับ*  คือ 
ระดับที่ 1 ศำสตร์กำรเรียนรู้เบื้องต้น 
     เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ของตนและประยุกต์ใช้ได้ มีความรู้
ความเข้าใจในศาสตร์การเรียนรู้เบื้องต้น สามารถออกแบบกิจกรรม จัด
บรรยากาศ ใช้ทรัพยากรและสื่อการเรียนรู้ โดยค้านึงถึงผู้เรียนรู้และปัจจัยที่
ส่งผลต่อการเรียนรู้ สามารถวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน น้าผล
ประเมินมาใช้ปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนรู้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เปิด
ใจฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
อาจารย์ขององค์กร 
ระดับที่ 2 จัดกำรเรียนเฉพำะกลุ่มได้  
     เป็นผู้มีคุณภาพการจัดการเรียนการสอนระดับที่ 1 ที่มีความรู้สึกในศาสตร์
ของตน และติดตามความก้าวหน้าของความรู้ในศาสตร์อย่างสม่้าเสมอ มี
ความรู้ความเข้าใจในศาสตร์การเรียนรู้ สามารถจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับ
กลุ่มผู้เรียน ก้ากับดูแลและติดตามผลการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ให้
ค้าปรึกษาชี้แนะแก่เพื่อนอาจารย์ในศาสตร์ได้ และส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ภายในองค์กร 
ระดับที่ 3 จัดกำรเรียนรู้ข้ำมศำสตร์  
     เป็นผู้มีคุณภาพการจัดการเรียนการสอนระดับที่ 2 ที่เชี่ยวชาญในศาสตร์
ของตน ศาสตร์การเรียนรู้ และการจัดการเรียนรู้ข้ามศาสตร์ น้าผลการวิจัยใน
ชั้นเรียนมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เป็น  พี่เลี้ยงและผู้ชี้แนะในระดับองค์กร
ด้านการจัดการเรียนรู้ และนโยบายด้านจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์  
ระดับที่ 4 ก ำหนดนโยบำยกำรพัฒนำองค์ควำมรู้ 
     เป็นผู้มีคุณภาพการจัดการเรียนการสอนระดับที่ 3 ที่เป็นผู้น้าในศาสตร์
ของตน ศาสตร์การเรียนรู้ และการจัดการเรียนรู้ข้ามศาสตร์ เป็นที่ยอมรับทั้ง
ภายในและภายนอกองค์กร มีส่วนร่วมในการก้าหนดนโยบายและกลยุทธ์ใน
การพัฒนาองค์ความรู้ และการจัดการเรียนรู้ในระดับชาติ และนานาชาติ เป็น
ผู้น้าเชิงนโยบายด้านจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย ์
 
หมำยเหตุ  

วิธีกำรค ำนวณ 
จ้านวนอาจารย์ที่ได้รับการประเมินว่ามีมาตรฐานระดับ 

ที่ 2 ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอาจารย์ของ
มหาวิทยาลัยมหิดล 

จ้านวนอาจารย์ทั้งหมดของส่วนงาน 
 
วิธีกำรเก็บข้อมูล 
1. เก็บข้อมูลของอาจารย์แต่ละส่วนงาน 
2. ปีที่เก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ 
3.  ตัวตั้ง : ใช้ตัวเลขสะสมของจ้านวนอาจารย์ประจ้า

ของส่วนงานที่ได้รับการประเมินว่ามีมาตรฐานระดับ
ที่ 2 ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอาจารย์ของ
มหาวิทยาลัยมหิดล โดยไม่นับรวมจ้านวนอาจารย์ที่
ลาออก เกษียณ หรือย้ายส่วนงาน 

4. ตัวหาร : ใช้ข้อมูลจ้านวนอาจารย์ประจ้าของส่วนงาน 
ณ วันที่ 1 ตุลาคม ของปีงบประมาณที่รายงาน 

  
 

ปีละ 1 ครัง้ 
(รายปี) 

รายงานช่วง 
สัปดาห์ที่ 3  

เดือนกันยายน 
(ปลายปี

งบประมาณ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 100 
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ค ำอธิบำย วิธีกำรค ำนวณ/วิธีกำรเก็บข้อมูล 
จ ำนวนครั้งใน
กำรรำยงำน

ข้อมูลระหว่ำงปี 
 * อ้างอิงจาก แนวทางการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์
ในสถาบันอุดมศึกษา ส้านักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา ส้านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  
 
 

ผู้รำยงำนตัวชี้วัด ผู้รวบรวมข้อมูล 
กองบริหารการศึกษา กองแผนงาน 

 

ตัวชี้วัดที่ 2.2 ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับกำรรับรองคุณภำพตำมมำตรฐำนระดับสำกล  
ตัวชี้วัดที่ 2.2.1 ร้อยละของหลักสูตรระดับปริญญำตรีที่ได้รับกำรรับรองคุณภำพตำมมำตรฐำนระดับสำกล  
หน่วยนับ : ร้อยละ 
ปีที่เก็บข้อมูล : ปีงบประมำณ 2565 

ค ำอธิบำย วิธีกำรค ำนวณ/วิธีกำรเก็บข้อมูล 
จ ำนวนครั้งใน
กำรรำยงำน

ข้อมูลระหว่ำงป ี

หลักสูตรที่ได้รับกำรรับรองโดย AUN-
QA หรือเทียบเท่ำ หมายถึง หลักสูตรที่
ได้รับการรับรองจาก AUN-QA หรือ 
หลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากองค์กร
วิชาชีพระดับนานาชาติ เช่น WFME, 
AACSB, ABET เป็นต้น โดยนับเฉพาะ
หลักสูตรที่ได้รับปริญญาบัตรเท่านั้น 

- การก้าหนดเป้าหมายในแบบฟอร์ม PA 
ส่วนงานต้องระบุชื่อหลักสูตร การศึกษา
ระดับปริญญาตรี ให้ชัดเจน 

(1) จ้านวนเป้าหมายที่จะรับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานระดับสากล 
(2) นับสะสมจ้านวนหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่ได้รับการรับรองแล้วโดย 
AUN-QA หรือเทียบเท่า และยังอยู่ในระยะเวลารับรองตามเกณฑ์นั้นๆ 
(3) จ้านวนหลักสูตรระดับปริญญำตรีทั้งหมดของมหำวิทยำลัย 88 
หลักสูตร (โดยอ้ำงอิงข้อมูล CHE Online) 
 
วิธีกำรค ำนวณ 

(1) จ้านวนเป้าหมายที่จะรับการรับรองฯ+ 
(2) จ้านวนหลักสตูรสะสมที่ยังอยู่ในระยะเวลารับรอง 

(3) จ้านวนหลักสูตรปริญญาตรีทั้งหมดของมหาวิทยาลัย 
 

*จ ำนวนหลักสูตรปริญญำตรีทั้งหมดของมหำวิทยำลัย เท่ำกับ 88 
หลักสูตร* 

ปีละ 4 ครั้ง 
(รายไตรมาส) 

 

 
 

ผู้รำยงำนตัวชี้วัด ผู้รวบรวมข้อมูล 
กองพัฒนาคุณภาพ กองแผนงาน 

 

  

X 100 
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ตัวชี้วัดที่ 2.2.2 ร้อยละของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษำที่ได้รับกำรรับรองคุณภำพตำมมำตรฐำนระดับสำกล  
หน่วยนับ : ร้อยละ 
ปีที่เก็บข้อมูล : ปีงบประมำณ 2565 

ค ำอธิบำย วิธีกำรค ำนวณ/วิธีกำรเก็บข้อมูล 
จ ำนวนครั้งใน
กำรรำยงำน

ข้อมูลระหว่ำงป ี

หลักสูตรที่ได้รับกำรรับรองโดย AUN-
QA หรือเทียบเท่ำ  หมายถึง หลักสูตรที่
ไ ด้ รั บ ก า ร รั บ ร อ ง จ า ก  AUN- QA หรื อ 
หลักสูตรที่ ได้รับการรับรองจากองค์กร
วิชาชีพระดับนานาชาติ เช่น WFME, AACSB, 
ABET เป็นต้น โดยนับเฉพำะหลักสูตรที่
ได้รับปริญญำบัตรเท่ำนั้น  
     - การก้าหนดเป้าหมายในแบบฟอร์ม PA 
ส่วนงานต้องระบุชื่อหลักสูตรการศึกษา
ระดับ ปริญญาโท-เอก ให้ชัดเจน 

(1) จ้านวนเป้าหมายที่จะรับการรับรองคุณภาพตามาตรฐานระดับสากล 
1) หลักสูตรระดับปริญญาโท 
2) หลักสูตรระดับปริญญาเอก 
3) หลักสูตรโครงการเปิดสอนร่วม (นับกับส่วนงานที่รับผิดชอบเป็น

ประธานหลักสูตรในแต่ละปีการศึกษา) 
(2) นับสะสมจ้านวนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับการรับรองแล้วโดย 
AUN-QA หรือเทยีบเท่า และยังอยู่ในระยะเวลารับรองตามเกณฑ์นั้นๆ  
(3) จ้านวนหลักสูตรปริญญำระดับบัณฑิตศึกษำทั้งหมดของมหำวิทยำลัย 
240 หลักสูตร (อ้ำงอิงจำกข้อมูล CHE Online) 
วิธีกำรค ำนวณ 

(1) จ้านวนเป้าหมายที่จะรับการรับรองฯ+ 
(2) จ้านวนหลักสตูรสะสมที่ยังอยู่ในระยะเวลารับรอง 

จ้านวนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทั้งหมดของมหาวิทยาลัย 
 
หมำยเหตุ : หลักสูตรโครงกำรเปิดสอนร่วม จะนับจ้านวนหลักสูตรในปีที่
ส่วนงานที่รับผิดชอบเป็นประธานหลักสูตรในปีการศึกษานั้น 

ปีละ 4 ครั้ง 
(รายไตรมาส) 

 

 
ผู้รำยงำนตัวชี้วัด ผู้รวบรวมข้อมูล 
กองพัฒนาคุณภาพ กองแผนงาน 

 
 
ตัวชี้วัดที่ 2.3 ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับกำรตรวจประเมินโดยมหำวิทยำลัย  
ตัวชี้วัดที่ 2.3.1 ร้อยละของหลักสูตรระดับปริญญำตรีที่ได้รับกำรตรวจประเมินโดยมหำวิทยำลัย  
หน่วยนับ : ร้อยละ 
ปีที่เก็บข้อมูล : ปีงบประมำณ 2565 

ค ำอธิบำย วิธีกำรค ำนวณ/วิธีกำรเก็บข้อมูล 
จ ำนวนครั้งในกำร

รำยงำนข้อมูล
ระหว่ำงป ี

     ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับกำรตรวจ
ประเมินโดยมหำวิทยำลัย หมายถึง หลักสูตร
ที่ได้รับการตรวจประเมิน โดยผู้ตรวจประเมิน
ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาระดับ
หลักสูตรของมหาวิทยาลัย 

(1) จ้านวนเป้าหมายที่จะรับการตรวจประเมนิโดยมหาวิทยาลัย 
(2) นับสะสมจ้านวนหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่ได้รับการตรวจประเมิน
โดยมหาวิทยาลัย และยังอยู่ในระยะเวลารับรอง 

• การตรวจแบบ 2.0 ได้รับการรับรองเป็นระยะเวลา 2 ปี 
• การตรวจแบบ 3.0 ได้รับการรับรองเป็นระยะเวลา 5 ปี 

ปีละ 4 ครั้ง 
(รายไตรมาส) 

 

X 
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ค ำอธิบำย วิธีกำรค ำนวณ/วิธีกำรเก็บข้อมูล 
จ ำนวนครั้งในกำร

รำยงำนข้อมูล
ระหว่ำงป ี

     - การก้าหนดเป้าหมายในแบบฟอร์ม PA 
ส่วนงานต้องระบุชื่อหลักสูตรการศึกษาระดับ 
ปริญญาตรี ให้ชัดเจน 

* กรณีใน 1 หลักสูตร มีหลายสาขาวิชาเอก ให้นับเป็น 1 หลักสูตร ยึด
ตามเล่ม มคอ.2 
 
(3) จ้านวนหลักสูตรปริญญำตรีทั้งหมดของมหำวิทยำลัย 88 หลักสูตร 
(อ้ำงอิงข้อมูล CHE Online) 
 
วิธีกำรค ำนวณ 

1) จ้านวนเป้าหมายที่จะรับการรับรองฯ+ 
(2) จ้านวนหลักสตูรสะสมที่ยังอยู่ในระยะเวลารับรอง 

(3) จ้านวนหลักสูตรปริญญาตรีทั้งหมดของมหาวิทยาลัย 
 

 

ผู้รำยงำนตัวชี้วัด ผู้รวบรวมข้อมูล 
กองพัฒนาคุณภาพ กองแผนงาน 

 
ตัวชี้วัดที่ 2.3.2 ร้อยละของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษำที่ได้รับกำรตรวจประเมินโดยมหำวิทยำลัย  
หน่วยนับ : ร้อยละ 
ปีที่เก็บข้อมูล : ปีงบประมำณ 2565 

ค ำอธิบำย วิธีกำรค ำนวณ/วิธีกำรเก็บข้อมูล 
จ ำนวนครั้งในกำร

รำยงำนข้อมูล
ระหว่ำงป ี

     ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับกำรตรวจ
ประเมินโดยมหำวิทยำลัย หมายถึง หลักสูตร
ที่ได้รับการตรวจประเมิน โดยผู้ตรวจประเมิน
ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาระดับ
หลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
- การก้าหนดเป้าหมายในแบบฟอร์ม PA ส่วน
งานต้องระบุชื่อหลักสูตรการศึกษาระดับ 
ปริญญาโท-เอก ให้ชัดเจน 

(1) จ้านวนเป้าหมายที่จะรับการตรวจประเมินโดยมหาวิทยาลัย 
(2) นับสะสมจ้านวนหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่ได้รับการตรวจประเมิน
โดยมหาวิทยาลัย และยังอยู่ในระยะเวลารับรอง 

• การตรวจแบบ 2.0 ได้รับการรับรองเป็นระยะเวลา 2 ปี 
• การตรวจแบบ 3.0 ได้รับการรับรองเป็นระยะเวลา 5 ปี 

* กรณีใน 1 หลักสูตร มีหลายสาขาวิชาเอก ให้นับเป็น 1 หลักสูตร ยึด
ตามเล่ม มคอ.2 
(3) จ้ านวนหลักสูตรปริญญำระดับบัณฑิตศึ กษำทั้ งหมดของ
มหำวิทยำลัย 240 หลักสูตร (อ้ำงอิงจำกข้อมูล CHE Online) 
 
วิธีกำรค ำนวณ 

(1) จ้านวนเป้าหมายที่จะรับการรับรองฯ+ 
(2) จ้านวนหลักสตูรสะสมที่ยังอยู่ในระยะเวลารับรอง          

จ้านวนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทั้งหมดของมหาวิทยาลัย 
 

ปลีะ 4 ครั้ง 
(รายไตรมาส) 

 

 
 

X 100 

X 100 
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ผู้รำยงำนตัวชี้วัด ผู้รวบรวมข้อมูล 
กองพัฒนาคุณภาพ กองแผนงาน 

 
ตัวชี้วัดที่ 2.4 ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับกำรตรวจประเมินภำยในโดยส่วนงำน  
หน่วยนับ : ร้อยละ 
ปีที่เก็บข้อมูล : ปีงบประมำณ 2565 

ค ำอธิบำย วิธีกำรค ำนวณ/วิธีกำรเก็บข้อมูล 
จ ำนวนครั้งใน
กำรรำยงำน

ข้อมูลระหว่ำงปี 
ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับกำรตรวจ

ประเมินภำยในโดยส่วนงำน  หมายถึ ง 
หลักสูตรที่ได้รับการตรวจประเมินตามเกณฑ์
การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร
โดยเป็นการตรวจประเมินภายในส่วนงานเอง 
ข้อก ำหนดพื้นฐำน 
1. ประเมินหลักสูตรใหม่ที่เปิดสอนครบ 1 

ปีการศึกษา 
2. ประเมินประจ้าทุกปี 

(1) ทุกหลักสูตรต้องตรวจประเมินภายในโดยส่วนงานทุกปีตามรูปแบบที่
ส่วนงานก้าหนดเอง 
(2) หากปีนั้นหลักสูตรมีการตรวจประเมินโดยมหาวิทยาลัยในรูปแบบ 
2.0 หรือ 3.0 หรือ 4.0 แล้ว ให้ถือว่าเป็นการตรวจแบบ 1.0 โดยอนุโลม 
ไม่จ้าเป็นต้องด้าเนินการตรวจแบบ 1.0 อีก 
(3) จ้านวนหลักสูตรทั้งหมดของมหาวิทยาลัย เท่ากับ 328 หลักสูตร
(อ้างอิงจากข้อมูล CHE Online) 
 
วิธีกำรค ำนวณ 

(1) จ้านวนหลักสูตรที่ได้รับการตรวจประเมินภายในส่วนโดยส่วนงาน 
(2) จ้านวนหลักสูตรที่ได้รับการตรวจแบบ 2.0 หรือ 3.0 หรือ 4.0 ในปีนั้นๆ  

จ้านวนหลักสูตรทั้งหมดของมหาวิทยาลัย 
*จ ำนวนหลักสูตรทั้งหมดของมหำวิทยำลัย เท่ำกับ 328 หลักสูตร* 

ปีละ 4 ครั้ง 
(รายไตรมาส) 

 

 

ผู้รำยงำนตัวชี้วัด ผู้รวบรวมข้อมูล 
กองพัฒนาคุณภาพ กองแผนงาน 

 
ตัวชี้วัดที่ 2.5 ร้อยละของหลักสูตรระดับปริญญำตรีที่ออกแบบเป็น Flexible programs  

หน่วยนับ : ร้อยละ 
ปีที่เก็บข้อมูล : ปีกำรศึกษำ 2564 

ค ำอธิบำย วิธีกำรค ำนวณ/วิธีกำรเก็บข้อมูล 
จ ำนวนครั้งใน
กำรรำยงำน

ข้อมูลระหว่ำงปี 
หลักสูตรที่ เป็น  Flexible Program หมายถึ ง  หลักสูตรที่
จัดระบบการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียน สามารถเลือกเรียนในสิ่ง
ที่ตนเองสนใจและเลือกเวลาในการเรียนรู้ได้ตามความพร้อม โดย
ผู้จัดการศึกษาจัดการกระบวนการและทรัพยากรการเรียนรู้ เพื่อ
สนับสนุนบรรยากาศการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพและสนองตอบ
ความต้องการของผู้เรียนสูงสุด 
ประเภทของ Flexible Program 

วิธีกำรค ำนวณ 

จ้านวนหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่เป็น 
Flexible programs 

จ้านวนหลักสูตรทั้งหมดของส่วนงาน 
ในระดับปริญญาตรี 

 
วิธีกำรเก็บข้อมูล 

ปีละ 1 ครัง้ 
(รายปี) 

 

X 100 

X 100 
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ค ำอธิบำย วิธีกำรค ำนวณ/วิธีกำรเก็บข้อมูล 
จ ำนวนครั้งใน
กำรรำยงำน

ข้อมูลระหว่ำงปี 
1. หลักสูตรส้าหรับนักศึกษาในระบบของมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่ง

ออกแบบโครงสร้างหลักสูตรให้มีความยืดหยุ่นและใช้
เทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนมีโอกาสเลือก
เรียนตามความต้องการและความพร้อมในการเรียนรู้ของ
ตนเอง ได้แก่ 
1.1 หลักสูตรที่จัดแผนการศึกษาให้มีวิชาเลือกหลากหลาย ทั้ง

เนื้อหาและเวลาในการเรียนรู้เพื่อสนองความต้องการของ
นักศึกษา โดยมีโครงสร้างหลักสูตรที่มีความยืดหยุ่น 
ก้าหนดวิชาเฉพาะซึ่งเป็นวิชาบังคับเท่าที่จ้าเป็นเพื่อให้
นักศึกษามีความรู้และทักษะส้าคัญเพียงพอส้าหรับเป็น
พื้นฐานของสาขาวิชา และเพิ่มวิชาเลือกในหมวดวิชา
เฉพาะ ให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 20 ของหน่วยกิตในหมวด
วิชาเฉพาะ ทั้งนี้ควรมีรายวิชาการที่เป็นบูรณาการข้าม
ศาสตร์เพื่อให้ผู้เรียนมีโอกาสเลือกเรียนได้กว้างขวาง
ยิ่งขึ้นด้วย หรือ 

1.2 หลักสูตรที่ใช้เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ 
แ ล ะ มี ร า ย วิ ช า ที่ อ ยู่ ใ น ร ะ บ บ  LMS ( Learning 
Management System) ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เลือก
เรียนตามเวลา และสถานที่ตามความต้องการของผู้เรียน 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนแบบ 
Blended Learning หรือ Flipped Classroom จัดการ
เรียนรู้ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยมีการใช้ e-Learning ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 20 ของเวลาในการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ของรายวิชา และมีจ้านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 
ของจ้านวนหน่วยกิตในหลักสูตร หรือ 

1.3 หลักสูตรที่จัดระบบการจัดการเรียนการสอนทางไกล 
(Distance Learning) 

2. Dual Degree, Double Degree and Joint Degree หมายถึง 
หลั กสู ต รมี ก า รจั ดท้ า ข้ อตกลงความร่ วมมื อ ระหว่ า ง
สถาบันการศึกษา (MOU) มีแผน (Study Plan) และช่องทาง 
(Study Track) การศึกษาที่ก้าหนดไว้ในหลักสูตรให้ผู้เรียน
สามารถเลือกเรียนได้ตามที่ต้องการ มีจ้านวนหน่วยกิตที่ต้อง
ศึกษาในแต่ละแผนการศึกษาอย่างชัดเจน โดยสอดคล้องกับ
เงื่อนไขคุณสมบัติที่มหาวิทยาลัยนั้น ๆ ก้าหนด 

3. หลักสูตรที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนที่ไม่ใช่นักศึกษาในระบบของ
หลักสูตร สามารถเลือกเรียนเนื้อหาวิชาและเวลาในการเรียน 

1. ตัวตั้ง : หลักสูตรระดับปริญญาตรีที่เป็น 
Flexible Program  นับจ้านวนหลักสูตร
ที่ ยั ง ด้ า เนิ นการอยู่ ทั้ ง หมด ใน เ ดื อน
กรกฎาคม ก่อนปีการศึกษาถัดไป 

         
2. ตัวหาร : จ้านวนหลักสูตรระดับปริญญา

ตรีจากทุกส่วนงาน นับจ้านวนหลักสูตรที่
ยั ง ด้ า เ นิ น ก า ร อ ยู่ ทั้ ง ห ม ด  ณ  ต้ น ปี
การศึกษาที่รายงาน 
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ค ำอธิบำย วิธีกำรค ำนวณ/วิธีกำรเก็บข้อมูล 
จ ำนวนครั้งใน
กำรรำยงำน

ข้อมูลระหว่ำงปี 
จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายได้โดยอิสระ ทั้งในชั้นเรียนและ
ออนไลน์ และท้าการสะสมผลการเรียนรู้ในระบบคลังหน่วยกิต 
เพื่อน้าผลการเรียนมาใช้ในการเทียบโอนและขอรับปริญญาได้
เมื่อศึกษาครบตามหลักเกณฑ์และหน่วยกิตที่หลักสูตรก้าหนด 
รวมทั้งมีผู้เรียนที่ขอใช้หน่วยกิตที่สะสมจากระบบคลังหน่วย 
กิต ที่มหาวิทยาลัยรับรอง เพื่อเทียบโอนรายวิชาในหลักสูตร 

 
 

ผู้รำยงำนตัวชี้วัด ผู้รวบรวมข้อมูล 

กองบริหารการศึกษา กองแผนงาน 

 

ตัวชี้วัดที่ 2.6 ร้อยละของนักศึกษำระดับปริญญำตรีในแต่ละชั้นปีที่สอบผ่ำนเกณฑ์ภำษำอังกฤษตำมที่มหำวิทยำลัยก ำหนด 

หน่วยนับ : ร้อยละ 
ปีที่เก็บข้อมูล : ปีกำรศึกษำ 2564 

ค ำอธิบำย วิธีกำรค ำนวณ/วิธีกำรเก็บข้อมูล 
จ ำนวนครั้งใน
กำรรำยงำน

ข้อมูลระหว่ำงปี 
ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ
ของนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยได้เห็นสมควรก้าหนดมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ ของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้สอดคล้องกับ
ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องนโยบายยกระดับ
มาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา โดยมีข้อก้าหนดที่ส้าคัญ
ดังต่อไปนี้ 

• นักศึกษาต้องมีความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ 
เทียบเคียงมาตรฐาน Common European Framework of 
Reference for Languages (CEFR) ดังนี้ 
- MU-ELT ตั้งแต่ 84 คะแนนขึ้นไป หรือ 
- TOEIC ตั้งแต่ 600 คะแนนขึ้นไป หรือ 
- TOEFL IBT ตั้งแต่ 64 คะแนนขึ้นไป หรือ 
- IELTS ตั้งแต่ 5.0 คะแนนขึ้นไป หรือ 
- MU GRAD Test ตั้งแต่คะแนน 70 คะแนนขึ้นไป หรือ 
- TOEFL ITP ตั้งแต่คะแนน 500 คะแนนขึ้นไป (ที่จัดสอบ

โดยมหาวิทยาลัยมหิดล) หรือ 

วิธีกำรค ำนวณ 
จ้านวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ ...
(รหัสxx) ที่สอบผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษ

ตามที่มหาวิทยาลัยก้าหนด 
จ้านวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

ชั้นปีที่ ... (รหัสxx) ทั้งหมด 
 

วิธีกำรเก็บข้อมูล 
1. เก็บข้อมูลผลด้าเนินงานรายชั้นปี  
2. รายงานผลด้าเนินงานรายชั้นปี 

ตามที่ก้าหนดไว้ในโครงสร้างหลักสูตร  
 
 
 

ปีละ 4 ครั้ง 
(รายไตรมาส) 

 

X100 
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ค ำอธิบำย วิธีกำรค ำนวณ/วิธีกำรเก็บข้อมูล 
จ ำนวนครั้งใน
กำรรำยงำน

ข้อมูลระหว่ำงปี 

- MU-ELT (เฉพาะทักษะด้านการอ่าน) ตั้งแต่คะแนน 42 
คะแนนขึ้นไป (ส้าหรับนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการ
ได้ยินและมีข้อจ้ากัดในการฟังและการพูด) 

 
ผู้รำยงำนตัวชี้วัด ผู้รวบรวมข้อมูล ผู้ตรวจสอบตัวชี้วัด 

ส่วนงาน กองแผนงาน กองบริหารการศึกษา 
 

รหัสนักศึกษำที่จะต้องรำยงำนผลในแต่ละปีงบประมำณ 

ชั้นปี 
ปีงบประมำณ 2564 
(ปีกำรศึกษำ 2563) 

ปีงบประมำณ 2565 
(ปีกำรศึกษำ 2564) 

ปีงบประมำณ 2566 
(ปีกำรศึกษำ 2565) 

นักศึกษำชั้นปีที่ 1 นักศึกษา รหัส 63 นักศึกษา รหัส 64 นักศึกษา รหัส 65 

นักศึกษำชั้นปีที่ 2 นักศึกษา รหัส 62 นักศึกษา รหัส 63 นักศึกษา รหัส 64 

นักศึกษำชั้นปีที่ 3 นักศึกษา รหัส 61 นักศึกษา รหัส 62 นักศึกษา รหัส 63 

นักศึกษำชั้นปีที่ 4 นักศึกษา รหัส 60 นักศึกษา รหัส 61 นักศึกษา รหัส 62 

 

หมำยเหตุ ในกรณีที่นักศึกษาหลักสูตร 6 ปี ให้รายงานผลนักศึกษาตามรหัสนักศึกษาที่เข้าศึกษา 

 

ตัวชีว้ัดที่ 2.7 ร้อยละของรำยวิชำที่เป็น e–Learning จำกจ ำนวนรำยวิชำของส่วนงำน 

หน่วยนับ : ร้อยละ 
ปีที่เก็บข้อมูล : ปีกำรศึกษำ 2564 

ค ำอธิบำย วิธีกำรค ำนวณ/วิธีกำรเก็บข้อมูล 
จ ำนวนครั้งในกำรรำยงำน

ข้อมูลระหว่ำงปี 
รายวิชาที่เป็น e –Learning ของมหาวิทยาลัย 
มหิดล หมายถึง การเรียนการสอนที่ใช้ระบบ 
Learning Management System (LMS)  เ ช่ น  
MUx, MOODLE, Google classroom, MS 
Teams, Canvas โดยใช้เครื่องมือการสอน การ
มอบหมายงาน หรือการประเมินความรู้ โดยไม่ใช่
การใช้เครื่องมือถ่ายทอดสดการบรรยาย (VDO 
Conference) เพียงอย่างเดียว  
 
ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการน้าสื่อ PowerPoint ที่ใช้สอน 
Upload บ น  Website หรื อ  Cloud Storage   
ให้นักศึกษา Download 
 

วิธีกำรค ำนวณ  
      จ้านวนรายวิชาที่มีลักษณะตรงตามค้าอธิบาย 
              e-Learning ของมหาวิทยาลัยมหิดล  
                  จ้านวนรายวิชาของส่วนงาน 
 

วิธีกำรเก็บข้อมูล 
1. เก็บข้อมูลผลด้าเนินงานของทุกรายวิชาที่ส่วนงาน

รับผิดชอบในปีการศึกษาที่รายงานและที่มีผู้ลงทะเบียน
เรียน (ทั้งตัวตั้งและตัวหาร)  

2. ประมวลผลรายงานทุกสิ้นปีการศึกษา 
 
รำยงำนข้อมูล  

- แบบฟอร์มตรวจสอบข้อมูลตัวชี้วัดที่ 2.7 

ปีละ 1 ครัง้ 
(รายปี) 

รายงานผล  
ณ สิ้นปีการศึกษา 

 

X100 
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ค ำอธิบำย วิธีกำรค ำนวณ/วิธีกำรเก็บข้อมูล 
จ ำนวนครั้งในกำรรำยงำน

ข้อมูลระหว่ำงปี 
หมำยเหตุ  
1. หากใน 1 รายวิชา เลือกน้ามาผลิตเป็น

บทเรียนออนไลน์เพียง 1 หัวข้อ ให้นับ
เท่ากับ 1 บทเรียน/รายวิชา 

2. รายวิชาออนไลน์แบบ MOOC ซึ่งอาจเป็น
บริการวิชาการของคณะ ที่มกีลุ่มเป้าหมาย
เป็นประชาชน/บคุคลทั่วไปและไม่ใช่รายวิชา
ตามหลักสูตร สามารถนับให้ได้โดยอนุโลม  

3. ถ้ารายวิชา e–Learning ที่ไม่มีนักศึกษา
ลงทะเบียนในปีการศึกษานั้น ๆ จะไม่นับเป็น
รายวิชาที่เป็น e-Learning 

 

- เอกสาร/หลักฐานรายงานจ้านวนรายวิชา 
จากระบบ LMS ที่ส่วนงานใช้สอน 
ในแต่ละปีการศึกษา 
 
 

 

 
ผู้รำยงำนตัวชี้วัด ผู้รวบรวมข้อมูล ผู้ตรวจสอบตัวชี้วัด 

ส่วนงาน 
 

กองแผนงาน กองบริหารการศึกษา (ข้อมูลระดับ ป.ตรี) 
/ บัณฑิตวิทยาลัย (ข้อมูลระดับบัณฑิตศึกษา) 

 

ตัวชี้วัดที่ 2.8 ร้อยละของนักศึกษำปริญญำตรีปีสุดท้ำยของส่วนงำนที่ถูกพัฒนำให้เป็น Global Citizen และ Global Talents 

หน่วยนับ : ร้อยละ 
ปีที่เก็บข้อมูล : ปีกำรศึกษำ 2564 

ค ำอธิบำย วิธีกำรค ำนวณ/วิธีกำรเก็บข้อมูล 
จ ำนวนครั้งใน
กำรรำยงำน

ข้อมูลระหว่ำงปี 
ลักษณะของ Global Citizen และ 

Global Talents คือ 
1. สามารถปรับตัวใช้ชีวิตในสังคมโลกได้ 
2. เข้าใจความแตกต่างในสังคม 
3. มีจิตส้านึกในการอนุรักษ์พลังงานและ

สิ่งแวดล้อม 
ดังกิจกรรมเสริมหลักสูตรในระบบ Activity 

Transcript ดังนี้ 
1) มีจิตส้านึกมุ่งผลเพื่อผู้อื่น 
2) มีทักษะตาม Mahidol HIDEF ดังนี้ 

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

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

 

วิธีกำรค ำนวณ 
 จ้านวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีปีสุดท้ายที่ได้รับใบรับรอง 
       Activity Transcript  ตามประกาศมหาวิทยาลัย* 
       จ้านวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีปีสุดท้ายทั้งหมด 

 

หมำยเหตุ: * ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ก้าหนดให้
นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล 

ปีละ 1 ครัง้ 
(รายปี) 

 

x100 
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ค ำอธิบำย วิธีกำรค ำนวณ/วิธีกำรเก็บข้อมูล 
จ ำนวนครั้งใน
กำรรำยงำน

ข้อมูลระหว่ำงปี 
F คือ Financial Literacy 

3) มีทักษะตาม 21st Century Skills 
 

ผู้รำยงำนตัวชี้วัด ผู้รวบรวมข้อมูล 
กองกิจการนักศกึษา กองแผนงาน 

 

ตัวชี้วัดที่ 2.9 ร้อยละของส่วนงำนที่จัดกระบวนกำรพัฒนำนักศึกษำที่ตอบสนองต่อกำรเป็น  Global Citizen, Global Talents และ 

Entrepreneurship ตำมจ ำนวนชั่วโมงที่ก ำหนด 

หน่วยนับ : ร้อยละ 

ปีที่เกบ็ข้อมูล : ปีกำรศึกษำ 2564 

ค ำอธิบำย วิธีกำรค ำนวณ/วิธีกำรเก็บข้อมูล 
จ ำนวนครั้งใน
กำรรำยงำน

ข้อมูลระหว่ำงปี 
กำรจัดกระบวนกำรพัฒนำนักศึกษำที่ตอบสนองต่อกำรเป็น  
Global Citizen, Global Talents และ 
Entrepreneurship หมายถึง การนับจ้านวนชั่วโมงต่อปี
การศึกษาทีส่่วนงานจัดกิจกรรมทีม่ีความสอดคล้องกับ
กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ก้าหนดให้นักศึกษาทุกคนต้องเข้าร่วม 
และสามารถเลือกกิจกรรมได้ตามที่มหาวิทยาลัยก้าหนด ใน
ระบบ Activity Transcript ดังนี้ 

1) มีจิตส้านึกมุ่งผลเพื่อผู้อื่น 

2) มีทักษะตาม Mahidol HIDEF ดังนี้ 
H คือ Health Literacy  
I คือ Internationalization Literacy 
D คือ Digital Literacy 
E คือ Environmental Literacy 
F คือ Financial Literacy 

3) มีทักษะตาม 21st Century Skills 
 

วิธีกำรเก็บข้อมูล 
1. เก็บข้อมูลเฉพาะส่วนงานที่มีการเรียนการ

สอนระดับปริญญาตรีเท่านั้น 
2. ส่วนงานนับจ้านวนชั่วโมงตามที่ก้าหนด ดังนี้ 

ปีงบประมำณ จ ำนวนชั่วโมง 
ปี 2565 

(ปีการศึกษา 2564) 
100 ชั่วโมง 

 
3. เก็บข้อมูลจากระบบ Activity Transcript ใน

ส่วนของ Mahidol HIDEF และ 21st 
Century Skills 

 

ปีละ 1 ครัง้ 
(รายปี) 

 

 
ผู้รำยงำนตัวชี้วัด ผู้รวบรวมข้อมูล 

กองกิจการนักศกึษา กองแผนงาน 
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ตัวชี้วัดที่ 2.10 จ ำนวนบัณฑิตที่ได้งำนท ำในองค์กรระดับชำติและนำนำชำติจำกกำรสนับสนุนของ Career Support Services 
หน่วยนับ : คน 
ปีที่เก็บข้อมูล : ปีงบประมำณ 2565 
 

ค ำอธิบำย วิธีกำรค ำนวณ/วิธีกำรเก็บข้อมูล 
จ ำนวนครั้งในกำร

รำยงำนข้อมูล
ระหว่ำงปี 

จ ำนวนบัณฑิตที่ได้งำนท ำในองค์กรระดับชำติและนำนำชำติ
จำกกำรสนับสนุนของ Career Support Services หมายถึง 
บัณฑิตทุกระดับ ที่ได้งานท้าในองค์กรระดับชาติและนานาชาติ
จากการสนับสนุนของหน่วย Career Support Services 
Career Support Services หมายถึง โครงการ Flagship 2.4 
สนับสนุนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งด้าเนินการโดย 
กองกิจการศึกษา ที่ท้าหน้าที่สนับสนุนและสร้างโอกาสการ
เข้าถึงตลาดแรงงานของบัณฑิต รวมถึง การรวบรวมข้อมูล 
แหล่งฝึกงาน งาน Part time และการศึกษาต่อ ซึ่งเป็นสื่อกลาง
ระหว่าง นักศึกษา บัณฑิต และผู้ประกอบการ 
 
องค์กรระดับชำติและนำนำชำติ หมายถงึ บริษัทหรือองค์กรที่
มีรายชื่ออยู่ใน FORTUNE GLOBAL 500  
Website : https://fortune.com/global500/ 

วิธีกำรเก็บข้อมูล 
1. เก็บข้อมูลจากบัณฑิตทุกระดับ 
2. เก็บข้อมูลจากการส้ารวจข้อมูลรายชื่อบัณฑิต

ทุกระดับ ที่ได้งานท้าในบริษัทหรือองค์กรที่มี
รายชื่ออยู่ใน FORTUNE GLOBAL 500 แล้ว
น้ามาตรวจสอบกับฐานข้อมูลรายชื่อผู้เข้าร่วม
กิจกรรมในโครงการ Career Support 
Services 

ปีละ 1 ครัง้ 
(รายปี) 

 

 

ผู้รำยงำนตัวชี้วัด ผู้รวบรวมข้อมูล 
กองกิจการนักศกึษา กองแผนงาน 

 

ตัวชี้วัดที่ 2.11 ร้อยละของควำมพึงพอใจของนำยจ้ำงต่อคุณภำพบัณฑิตระดับปริญญำตรี 
หน่วยนับ : ร้อยละ 
ปีที่เก็บข้อมูล : ปีกำรศึกษำ 2564 (เก็บข้อมูลกับบัณฑิตที่ส ำเร็จกำรศึกษำในปีกำรศึกษำ 2563) 

ค ำอธิบำย วิธีกำรค ำนวณ/วิธีกำรเก็บข้อมูล 
จ ำนวนครั้งในกำร

รำยงำนข้อมูล
ระหว่ำงปี 

ควำมพึงพอใจของนำยจ้ำงต่อคุณภำพบัณฑิต หมายถึง 
การประเมินความพึงพอใจของนายจ้าง ผู้ประกอบการ และ
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการท้างานของบัณฑิต และอาจารย์ที่ปรึกษา
ของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาต่อ 

- ข้อคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต จะเก็บจาก
ความพึงพอใจของนายจ้างหรือสถาบันที่รับนักศึกษาต่อ ซึ่ง
ด้าเนินการโดยเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามความพึงพอใจ
ผู้บั งคับบัญชา/นายจ้าง/และอาจารย์ที่ปรึกษา โดย

วิธีกำรค ำนวณ 
จ้านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ผู้ใช้บัณฑิต

ประเมินว่าพึงพอใจ 
จ้านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้รับการ

ประเมินทั้งหมด 
 
วิธีกำรเก็บข้อมูล 

ปีละ 1 ครัง้ 
(รายปี) 

 
X 100 

https://fortune.com/global500/
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ค ำอธิบำย วิธีกำรค ำนวณ/วิธีกำรเก็บข้อมูล 
จ ำนวนครั้งในกำร

รำยงำนข้อมูล
ระหว่ำงปี 

แบบสอบถามดั งกล่ า วครอบคลุ มคุณลั กษณะและ
ความสามารถของบัณฑิตจ้าแนกตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ตามคุณวุฒิ 

- นายจ้าง ให้หมายรวมถึง ผู้ประกอบการ และผู้ที่
เกี่ยวข้องกับการท้างานของบัณฑิตและอาจารย์ที่ปรึกษา
ของบัณฑิตท่ีศึกษาต่อ 

- ระดับความพึงพอใจ หมายถึง ค่าร้อยละของความพึง
พอใจของนายจ้าง ผู้ประกอบการ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการ
ท้างานของบัณฑิต และอาจารย์ที่ปรึกษาของบัณฑิตที่ศึกษา
ต่อที่ตอบความพึงพอใจระดับพอใจ-พอใจมาก (จากค่า 5 
ระดับ) จากการประเมินบัณฑิตที่ท้างานด้วยประมาณ 1 ปี 
หมำยเหตุ 

• นับตามปีการศึกษาที่บัณฑิตส้าเร็จการศึกษา 

1. เก็บข้อมูลกับบัณฑิตระดับปริญญาตรีทุก
หลักสูตร ที่ส้าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 
2563 

2. จ้านวนบัณฑิตท่ีได้รับการประเมินจากนายจ้าง
จะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจ้านวน
บัณฑิตท่ีส้าเร็จการศึกษา 

3. ตัวตั้ง : จ้านวนบัณฑิตเฉพาะผู้ที่ได้รับการ
ประเมินความพึงพอใจจากนายจ้างในหลักสูตร
นั้น ๆ  

4. ตัวหาร : จ้านวนบัณฑิตทั้งหมดที่ได้รับการ
ประเมินความพึงพอใจจากนายจ้างในหลักสูตร
นั้น ๆ  

 
ผู้รำยงำนตัวชี้วัด ผู้รวบรวมข้อมูล ผู้ตรวจสอบตัวชี้วัด 

ส่วนงาน กองแผนงาน กองบริหารการศึกษา 
 
ตัวชี้วัดที่ 2.12 จ ำนวนโครงกำรที่ศิษย์เก่ำกลับมำพัฒนำมหำวิทยำลัย 
หน่วยนับ : โครงกำร 
ปีที่เก็บข้อมูล : ปีงบประมำณ 2565 

ค ำอธิบำย วิธีกำรค ำนวณ/วิธีกำรเก็บข้อมูล 
จ ำนวนครั้งใน
กำรรำยงำน

ข้อมูลระหว่ำงปี 
จ ำนวนโครงกำร หรือกิจกรรมที่ศิษย์เก่ำกลับมำ

พัฒนำมหำวิทยำลัย เช่น  
1. โครงการ หรือกิจกรรมคืนสู่เหย้า 
2. โครงการ หรือกิจกรรมอื่นๆที่มีศิษย์เก่าไม่น้อย

กว่า 10% ของผู้เข้าร่วมทั้งหมด 

วิธีกำรเก็บข้อมูล 
1. เก็บข้อมูลจากจ้านวนศิษย์เก่าที่ร่วมพัฒนามหาวิทยาลัย ที่

ก ร อ ก โ ด ย ส่ ว น ง า น โ ด ย ร ะ บ บ  Mahidol Alumni 
Engagement 

2. ก้าหนดเกณฑ์ ปี 2565 ขอให้ส่วนงานก้าหนดจ้านวน
โครงการ  หรื อกิ จกรรมที่ ศิ ษย์ เ ก่ ากลับมาพัฒนา
มหาวทิยาลัย ไม่น้อยกว่า 2 กิจกรรม/ปี 

ปีละ 1 ครัง้ 
(รายปี) 

 
 

 
ผู้รำยงำนตัวชี้วัด ผู้รวบรวมข้อมูล 

กองกิจการนักศกึษา กองแผนงาน 
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ตัวชี้วัดที่ 2.13 ควำมผูกพันของศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่ำที่มีต่อมหำวิทยำลัยมหิดล (ร้อยละที่ตอบระดับมำก-มำกที่สุด)    

ตัวชี้วัดที่ 2.13.1 ร้อยละของควำมผูกพันของศิษย์ปัจจุบันที่มีต่อมหำวิทยำลัยมหิดล 

หน่วยนับ : ร้อยละ 
ปีที่เก็บข้อมูล : ปีงบประมำณ 2565 

ค ำอธิบำย วิธีกำรค ำนวณ/วิธีกำรเก็บข้อมูล 
จ ำนวนครั้งใน
กำรรำยงำน

ข้อมูลระหว่ำงปี 
ความผูกพันของศิษย์ปัจจุบัน (นักศึกษาที่

มีหน่วยกิตครบถ้วนก่อนขึ้นทะเบียนบัณฑิต
ของปีการศึกษานั้นๆ) ที่มีต่อหาวิทยาลัยมหิดล 
โดยการวัดผลจากระดับความผูกพันของ ที่อยู่
ในระดับมาก ถึงมากที่สุด ของข้อค้าถามใน
แบบส้ารวจความคิดเห็นของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล (ตอนที่ 3)  

กลุ่มเป้ำหมำย 
ศิษย์ปัจจุบัน (ทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา) 
วิธีกำรเก็บข้อมูล 
เก็บข้อมูลจากศิษย์ปัจจุบันชั้นปสีุดท้าย ผ่านระบบส้ารวจความคิดเห็น
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล  (ตอนที่ 3 ข้อที่ 2 และ 3)  
ช่วงเดือนเมษายน –พฤษภาคมของทุกปี  
วิธีกำรค ำนวณ 

จ้านวนศิษย์ปัจจุบันชั้นปีสุดท้ายที่ตอบแบบสอบถามฯ 
โดยค่าเฉลี่ยความผูกพันอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด  

จ้านวนศิษย์ปัจจุบันชั้นปีสุดท้ายที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 

ปีละ 1 ครัง้ 
(รายปี) 

 

 

ผู้รำยงำนตัวชี้วัด ผู้รวบรวมข้อมูล 
กองกิจการนักศกึษา กองแผนงาน 

 

ตัวชี้วัดที ่2.13.2 ร้อยละของควำมผูกพันของศิษย์เก่ำที่มีต่อมหำวิทยำลัยมหิดล 

หน่วยนับ : ร้อยละ 
ปีที่เก็บข้อมูล : ปีงบประมำณ 2565 

ค ำอธิบำย วิธีกำรค ำนวณ/วิธีกำรเก็บข้อมูล 
จ ำนวนครั้งใน
กำรรำยงำน

ข้อมูลระหว่ำงปี 
ควำมผูกพันของศิษย์เก่ำ  (ศิษย์เก่าที่กลับมาพัฒนา

มหาวิทยาลัย) ที่ได้จากการกรองข้อมูลของส่วนงานในระบบ 
Mahidol Alumni Engagement โดยการ เข้ า ร่ วมพัฒนา
มหาวิทยาลัยของศิษย์เก่าสามารถแบ่งระดับความผูกพัน ดังนี้ 

• ระดับที่ 1 ไม่มีความผูกพัน หมายถึง ศิษย์เก่าที่
ติดต่อไม่ได้และไม่มาร่วมกิจกรรม 

• ระดับที่ 2 ความผูกพันระดับน้อย หมายถึง ศิษย์เก่า
ที่ติดต่อได้ แต่ไม่มาร่วมกิจกรรม  

• ระดับที่ 3 ความผูกพันระดับปานกลาง หมายถึง 
ศิษย์เก่าที่มาร่วมกิจกรรม 1 ครั้งใน 1 ปี หรือร่วม

กลุ่มเป้ำหมำย 
ศิษย์เก่า 
วิธีกำรเก็บข้อมูล 
เก็บข้อมูลจากจ้านวนศิษย์เก่าที่ร่วมพัฒนามหาวิทยาลัย 
ที่กรอกโดยส่วนงาน โดยระบบ Mahidol Alumni 
Engagement  
วิธีกำรค ำนวณ 

 
       จ้านวนศิษย์เก่าที่ มีความผูกพัน 
          ระดับมาก ถึง มากที่สุด 
         จ้านวนศิษย์เก่าที่ติดต่อได้ 

 

ปีละ 1 ครัง้ 
(รายปี) 

 

X 100 

X 100 
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ค ำอธิบำย วิธีกำรค ำนวณ/วิธีกำรเก็บข้อมูล 
จ ำนวนครั้งใน
กำรรำยงำน

ข้อมูลระหว่ำงปี 
บริจาค 1 ครั้ง (เงินหรือสิ่งของ) ใน 1 ปี อย่างใด
อย่างหนึ่ง 

• ระดับที่ 4 ความผูกพันระดับมาก หมายถึง ศิษย์เก่า
ที่มาร่วมกิจกรรม 2 ครั้งใน 1 ปี หรือ ร่วมกิจกรรม 
1 ครั้งและบริจาค 1 ครั้ง (เงินหรือสิ่งของ) หรือเป็น
อาสาสมัคร 1 ครั้ง โดยไม่รับค่าตอบแทน 

• ระดับที่ 5 ความผูกพันระดับมากที่สุด หมายถึง 
ศิษย์เก่าที่เข้าร่วมกิจกรรม และเป็นอาสาสมัคร  
หรือ ศิษย์เก่าที่เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 2 ครั้งใน 1 
ปี หรือบริจาคเป็นจ้านวน 2 ครั้งขึ้นไป (เงินหรือ
สิ่งของ) 

 
ผู้รำยงำนตัวชี้วัด ผู้รวบรวมข้อมูล 

กองกิจการนักศกึษา กองแผนงาน 
 

ตัวชี้วัดที่ 2.14 ร้อยละของส่วนงำนที่ด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม ส่งเสริมควำมเป็นนำนำชำติ ครบ 3 ด้ำน     

        (ด้ำนกำรศึกษำ วิจัยและกำรเคลื่อนย้ำยนักศึกษำ) 

หน่วยนับ : โครงกำร 

ปีที่เก็บข้อมูล : ปีกำรศึกษำ 2564 

ค ำอธิบำย วิธีกำรค ำนวณ/วิธีกำรเก็บข้อมูล 
จ ำนวนครั้งใน
กำรรำยงำน

ข้อมูลระหว่ำงปี 
โครงกำรส่งเสริมควำมเป็นนำนำชำติ ครอบคลุมด้านต่างๆ ดังนี้ 
1. Education (ด้ำนกำรศึกษำ) 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 (ด้ำนกำรวิจัย) อาทิ joint units, consortium 
of research partnership (discipline-based), research 
collaboration with partner institutions (discipline-
based) 

วิธีกำรเก็บข้อมูล 
1. เก็บข้อมูลเฉพาะส่วนงานที่มีการเรียนการ

สอน การวิจัย ทั้งนี้ ไม่นับกลุ่มสนับสนุน 
อาทิ หอสมุดและคลังความรู้ฯ และ ศูนย์
สัตว์ทดลองฯ  

2. ส่วนงานนับจ้านวนโครงการส่งเสริมความ
เป็นนานาชาติ โดยระบุประเภท ว่าเป็น
กิจกรรมประเภทใด แบ่งเป็น 3 ด้าน
การศึกษา ด้านการวิจัย และด้านการ
เคลื่อนย้ายนักศึกษา 

3. 1 โครงการสามารถส่งเสริมความเป็น
นานาชาติมากกวา่ 1 ด้านได้ 

ปีละ 4 ครั้ง 
(รายไตรมาส) 
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ค ำอธิบำย วิธีกำรค ำนวณ/วิธีกำรเก็บข้อมูล 
จ ำนวนครั้งใน
กำรรำยงำน

ข้อมูลระหว่ำงปี 
3. Students (ด้ำนเคลื่อนย้ำย) อาทิ short or long term 

student mobility (inbound/outbound), summer 
programs, skill preparation for global citizenship 
(internship)  

4. กำรท ำกิจกรรม หรือโครงกำรส่งเสริมควำมเป็นนำนำชำติ 
ตำมข้อ 1 ข้อ 2 และ 3 มีลักษณะเป็น Physical Mobility 
หรือ Virtual Mobility หรือ Online Activities 

4. นับจ้านวนส่วนงานที่ด้าเนินโครงการ/
กิจกรรม ส่งเสริมความเป็นนานาชาติ 
ครบ 3 ด้าน  

วิธีค ำนวณ 
    สว่นงานท่ีด้าเนินโครงการ/กจิกรรม  
 ส่งเสริมความเป็นนานาชาติ ครบ 3 ด้าน 
จ้านวนส่วนงานทีม่ีการเรียนการสอน การวิจัย 

 

ผู้รำยงำนตัวชี้วัด ผู้รวบรวมข้อมูล ผู้ตรวจสอบตัวชี้วัด 
ส่วนงาน กองแผนงาน กองวิเทศสัมพันธ์ 

 

ตัวชี้วัดที่ 2.15 จ ำนวนนักศึกษำแลกเปลี่ยนทั้ง inbound และ outbound  

ตัวชี้วัด 2.15.1 นักศึกษำ inbound ระยะเวลำตั้งแต่ 12 สัปดำห์ขึ้นไป 
หน่วยนับ : คน 
ปีที่เก็บข้อมูล : ปีกำรศึกษำ 2564 

ค ำอธิบำย วิธีกำรค ำนวณ/วิธีกำรเก็บข้อมูล 
จ ำนวนครั้งใน
กำรรำยงำน

ข้อมูลระหว่ำงปี 
นักศึกษำ inbound ระยะเวลำตั้งแต่ 12 สัปดำห์

ขึ้นไป หมายถึง จ้านวนนักศึกษาจากสถาบันการศึกษา
ในต่างประเทศ ซึ่งเดินทางมาศึกษา หรือท้าวิจัยที่
มหาวิทยาลัยมหิดล หรือกิจกรรมทางการศึกษาอื่นๆ 
ผ่านข้อตกลงระหว่างสถาบัน ( for credit/not- for 
credit inbound student) ที่มีระยะเวลำติดต่อกัน
ตั้งแต่ 12 สัปดำห์ขึ้นไป โดยนับจ้านวนนักศึกษาจาก
สถาบันการศึกษาในต่างประเทศ ทุกระดับการศึกษา ได้แก่ 

- ระดับปริญญาตรี 
- ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 
- ระดับปริญญาโท 
- ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 
- ระดับปริญญาเอก 
ซึ่งเดินทางมาศึกษา หรือท้าวิจัยที่มหาวิทยาลัย 

มหิดล หรือกิจกรรมทางการศึกษาอื่นๆ ผ่านข้อตกลง
ระหว่างสถาบัน ภายใต้กิจกรรม ได้แก่  

- Exchange Programme 
- Internship Programme 

กำรนับระยะเวลำ 
     ระยะเวลาติดต่อกันตั้งแต่ 12 สัปดำห์ขึ้นไป  
 

ให้ส่วนงานจัดท้ารายละเอียดข้อมูลโดยแยกตามระดับ
การศึกษา โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. ข้อมูลพื้นฐาน (ชื่อสกุล เพศ สัญชาติ ระดับการศึกษา 
สถาบันการศึกษาที่สังกัด ฯลฯ) 

2. ระยะเวลาที่มาศึกษา หรือ จ้านวนชั่วโมงที่นักศึกษา
เข้าร่วมกิจกรรม 

3. รายวิชาหรือชนิดของกิจกรรมที่นักศึกษาเข้าร่วม 
4. หากอยู่ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสถาบัน (MOU) 

ให้ระบุชื่อ 

ปีละ 4 ครั้ง 
(รายไตรมาส) 

 

X 100 
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ค ำอธิบำย วิธีกำรค ำนวณ/วิธีกำรเก็บข้อมูล 
จ ำนวนครั้งใน
กำรรำยงำน

ข้อมูลระหว่ำงปี 
- Fellowship programme 
- Academic programme  

โดยรับหน่วยกิต หรือ ไม่รับหน่วยกิต  
 
ตัวชี้วัด 2.15.2 นักศึกษำ inbound ระยะเวลำน้อยกว่ำ 12 สัปดำห์ 
หน่วยนับ : คน 
ปีที่เก็บข้อมูล : ปีกำรศึกษำ 2564 

ค ำอธิบำย วิธีกำรค ำนวณ/วิธีกำรเก็บข้อมูล 
จ ำนวนครั้งใน
กำรรำยงำน

ข้อมูลระหว่ำงปี 
นักศึกษำ inbound ระยะเวลำน้อยกว่ำ 12 

สัปดำห์ หมายถึง จ้านวนนักศึกษาจากสถาบันการศึกษา
ในต่างประเทศ ซึ่งเดินทางมาศึกษา หรือท้าวิจัยที่
มหาวิทยาลัยมหิดล หรือกิจกรรมทางการศึกษาอื่นๆ 
ผ่านข้อตกลงระหว่างสถาบัน (for credit/not- for credit 
inbound student) ที่มีระยะเวลำน้อยกว่ำ 12 สัปดำห์ 
โดยนับจ้านวนนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาใน
ต่างประเทศ ทุกระดับการศึกษา ได้แก่ 

- ระดับปริญญาตรี 
- ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 
- ระดับปริญญาโท 
- ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 
- ระดับปริญญาเอก 
ซึ่งเดินทางมาศึกษา หรือท้าวิจัยที่มหาวิทยาลัย 

มหิดล หรือกิจกรรมทางการศึกษาอื่นๆผ่านข้อตกลง
ระหว่างสถาบัน ภายใต้กิจกรรม ได้แก่  

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

โดยรับหน่วยกิต หรือ ไม่รับหน่วยกิต  

กำรนับระยะเวลำ 
     ระยะเวลาน้อยกว่ำ 12 สัปดำห์ 
 

ให้ส่วนงานจัดท้ารายละเอียดข้อมูลโดยแยกตามระดับ
การศึกษา โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
1. ข้อมูลพื้นฐาน (ชื่อสกุล เพศ สัญชาติ ระดับการศึกษา 

สถาบันการศึกษาที่สังกัด ฯลฯ) 
2. ระยะเวลาที่มาศึกษา หรือ จ้านวนชั่วโมงที่นักศึกษา

เข้าร่วมกิจกรรม 
3. รายวิชาหรือชนิดของกิจกรรมที่นักศึกษาเข้าร่วม 
4. หากอยู่ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสถาบัน (MOU) 

ให้ระบุชื่อ 

ปีละ 4 ครั้ง 
(รายไตรมาส) 
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2.15.3 นักศึกษำ outbound ระยะเวลำตั้งแต่ 12 สัปดำห์ขึ้นไป 
หน่วยนับ : คน 
ปีที่เก็บข้อมูล : ปีกำรศึกษำ 2564 

ค ำอธิบำย วิธีกำรค ำนวณ/วิธีกำรเก็บข้อมูล 
จ ำนวนครั้งในกำร

รำยงำนข้อมูล
ระหว่ำงปี 

นักศึกษำ outbound ระยะเวลำตั้งแต่ 12 สัปดำห์
ขึ้นไป หมายถึง จ้านวนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 
มหิดล ซึ่งไปศึกษาหรือท้าวิจัยที่สถาบันการศึกษา
ต่างประเทศ หรือกิจกรรมทางการศึกษาอื่นๆ ( for 
credit/ not-  for credit Outbound student)  ที่ มี
ระยะเวลำติดต่อกันตั้งแต่ 12 สัปดำห์ขึ้นไป โดยนับ
จ้านวนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล ทุกระดับ
การศึกษา ได้แก่ 

- ระดับปริญญาตรี 
- ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 

- ระดับปริญญาโท 

- ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 

- ระดับปริญญาเอก 

ซึ่งไปศึกษาหรือท้าวิจัยที่สถาบันการศึกษาต่างประเทศ 
หรือกิจกรรมทางการศึกษาอื่นๆ ภายใต้กิจกรรม ได้แก่ 

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

โดยรับหน่วยกิต หรือ ไม่รับหน่วยกิต  

กำรนับระยะเวลำ 
     ระยะเวลาติดต่อกันตั้งแต่ 12 สัปดำห์ขึ้นไป  
 
     ให้ส่วนงานจัดท้ารายละเอียดข้อมูลโดยแยกตาม
ระดับการศึกษา โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. ข้อมูลพื้นฐาน (ชื่อสกุล เพศ สัญชาติ ระดับ
การศึกษา สถาบันการศึกษาที่สังกัด ฯลฯ) 

2. ระยะเวลาที่มาศึกษา 
3. รายวชิาหรือชนิดของกิจกรรมที่นักศึกษาเข้า

ร่วม 
4. หากอยู่ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสถาบัน 

(MOU) ให้ระบุชื่อ 

ปีละ 4 ครั้ง 
(รายไตรมาส) 

 

 

2.15.4 นักศึกษำ outbound ระยะเวลำน้อยกว่ำ 12 สัปดำห์ 
หน่วยนับ : คน 
ปีที่เก็บข้อมูล : ปีกำรศึกษำ 2564 

ค ำอธิบำย วิธีกำรค ำนวณ/วิธีกำรเก็บข้อมูล 
จ ำนวนครั้งใน
กำรรำยงำน

ข้อมูลระหว่ำงปี 
นักศึกษำ outbound ระยะเวลำน้อยกว่ำ 12 สัปดำห์ 

หมายถึง จ้านวนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งไป
ศึกษาหรือท้าวิจัยที่สถาบันการศึกษาต่างประเทศ หรือ
กิจกรรมทางการศึกษาอื่นๆ ( for credit/not-  for 
credit Outbound student) ที่มีระยะเวลำน้อยกว่ำ 

กำรนับระยะเวลำ 
     ระยะเวลาน้อยกว่ำ 12 สัปดำห์ 
 

ให้ส่วนงานจัดท้ารายละเอียดข้อมูลโดยแยกตามระดับ
การศึกษา โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ปีละ 4 ครั้ง 
(รายไตรมาส) 
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ค ำอธิบำย วิธีกำรค ำนวณ/วิธีกำรเก็บข้อมูล 
จ ำนวนครั้งใน
กำรรำยงำน

ข้อมูลระหว่ำงปี 
12 สัปดำห์ โดยนับจ้านวนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 
มหิดล ทุกระดับการศึกษา ได้แก่ 

- ระดับปริญญาตรี 
- ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 

- ระดับปริญญาโท 

- ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 

- ระดับปริญญาเอก 

ซึ่ ง ไปศึ กษาหรื อท้ า วิ จั ยที่ สถาบันการศึ กษา
ต่างประเทศ หรือกิจกรรมทางการศึกษาอื่นๆ ภายใต้
กิจกรรม ได้แก่ 

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

โดยรับหน่วยกิต หรือ ไม่รับหน่วยกิต  

1. ข้อมูลพื้นฐาน (ชื่อสกุล เพศ สัญชาติ ระดับ
การศึกษา สถาบันการศึกษาที่สังกัด ฯลฯ) 

2. ระยะเวลาที่มาศึกษา 
3. รายวิชาหรือชนิดของกิจกรรมที่นักศึกษาเข้าร่วม 
4. หากอยู่ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสถาบัน 

(MOU) ให้ระบุชื่อ 

 

ผู้รำยงำนตัวชี้วัด ผู้รวบรวมข้อมูล ผู้ตรวจสอบตัวชี้วัด 
ส่วนงาน กองแผนงาน กองวิเทศสัมพันธ์ 
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ยุทธศำสตร์ที่ 3 Policy Advocacy and Leaders in Professional / Academic Services 
 

ตัวชี้วัดที่ 3.1 จ ำนวนมำตรฐำนระดับชำติและระดับสำกลที่ถูกสร้ำงโดยส่วนงำน/มหำวิทยำลัย 
หน่วยนับ: มำตรฐำน 
ปีที่เก็บข้อมูล: ปีงบประมำณ 2565 

ค ำอธิบำย วิธีกำรค ำนวณ/วิธีกำรเก็บข้อมูล 
จ ำนวนครั้งใน
กำรรำยงำน

ข้อมูลระหว่ำงปี 
จ ำนวนมำตรฐำนระดับชำติและระดับสำกลที่ถูกสร้ำงโดย
ส่วนงำน/มหำวิทยำลัย หมายถึง มาตรฐานหรือเกณฑ์ที่ถูก
สร้างขึ้นโดยส่วนงานหรือสร้างโดยมหาวิทยาลัยมหิดล และต้อง
ถูกน้าไปใช้โดยองค์กรระดับชาติหรือนานาชาติ  

วิธีกำรเก็บข้อมูล 
1. นับจ้านวนมาตรฐานระดับชาติและหรือมาตรฐาน

ระดับสากลที่ถูกสร้างโดยส่วนงาน หรือ 
มหาวิทยาลัยที่เกิดขึ้นในปีนั้นๆ โดยมาตรฐานที่
น้ามารายงานต้องมีหน่วยงานระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติน้าไปใช้ 

2. ส่วนงำนต้องแนบเอกสารรายละเอียดมาตรฐาน
และรายละเอียดการน้ามาตรฐานไปใช้โดย
หน่วยงานระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 

3. นับข้อมูลสะสมในปีก่อนหน้าด้วย (ใช้ข้อมูลปี 
2563 เป็นฐาน) 

ปีละ 1 ครัง้ 
(รายปี) 

 

 

ผู้รำยงำนตัวชี้วัดและรวบรวมข้อมูล ผู้รวบรวมข้อมูลและตรวจสอบข้อมูล 
ส่วนงาน / กองแผนงาน หน่วยบริการวิชาการ กองแผนงาน 

 
ตัวชี้วัดที่ 3.2 จ ำนวนนโยบำยชี้น ำสังคมของมหำวิทยำลัยที่ส ำคัญระดับชำติและนำนำชำติ 
หน่วยนับ: เรื่อง 
ปีที่เก็บข้อมูล: ปีงบประมำณ 2565 

ค ำอธิบำย วิธีกำรค ำนวณ/วิธีกำรเก็บข้อมูล 
จ ำนวนครั้งใน
กำรรำยงำน

ข้อมูลระหว่ำงปี 
นโยบำยชี้น ำสังคม หมายถึง นโยบาย กฎระเบียบ ที่ประกาศใช้จริงในการ
ร่างกฎหมาย พระราชบัญญัติ นโยบาย หรือแนวทางปฏิบัติ (Official 
Guideline) ที่ปรากฎในระดับชาติ หรือ ระดับนานาชาติ โดยเกิดขึ้นจาก
โครงการหรือกิจกรรมทางวิชาการในระดับมหาวิทยาลัย ได้แก่ การวิจัย การ
อบรม การประชุมทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ การบรรยายพิเศษ หรือ
การจัดกิจกรรมอื่นใดที่ช่วยพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการหรือวิชาชีพ และ
ด้าเนินการโดยบุคลากรของมหาวิทยาลัย แล้วผลักดันไปสู่การเป็นนโยบาย
ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ 

วิธีกำรเก็บข้อมูล 
1. นับจ้านวนนโยบายที่ส่วนงาน หรือ

มหาวิทยาลัย ด้าเนินการผลักดันให้เป็น
นโยบายระดับชาติหรือนานาชาติ ใน
แต่ละปีงบประมาณเท่านั้น 

2. นโยบายที่เกิดขึ้น ต้องมีที่มาจาก
โครงการหรือกิจกรรมทางวิชาการใน
ระดับมหาวิทยาลัย ได้แก่ การวิจัย การ
อบรม การประชุมทางวิชาการหรือเชิง
ปฏิบัติการ การบรรยายพิเศษ หรือการ

ปีละ 2 ครั้ง 
(ราย 6 เดือน) 
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ค ำอธิบำย วิธีกำรค ำนวณ/วิธีกำรเก็บข้อมูล 
จ ำนวนครั้งใน
กำรรำยงำน

ข้อมูลระหว่ำงปี 
จัดกิจกรรมอื่นใดที่ช่วยพัฒนาศักยภาพ
ด้านวิชาการหรือวิชาชีพ ที่ด้าเนินการ
โดยบุคลากรของมหาวิทยาลัย 

3. ไม่นับข้อมูลสะสมของปีก่อนหน้า 
 

 
ผู้รำยงำนตัวชี้วัด ผู้รวบรวมข้อมูลและตรวจสอบตัวชี้วัด 

ส่วนงาน หน่วยบริการวิชาการ กองแผนงาน 
 
ตัวชี้วัดที่ 3.3 ร้อยละของหน่วยบริกำรวิชำกำรที่ได้รับใบรับรองมำตรฐำนระดับชำติและนำนำชำติ 
หน่วยนับ: ร้อยละ 
ปีที่เก็บข้อมูล: ปีงบประมำณ 2565 

ค ำอธิบำย วิธีกำรค ำนวณ/วิธีกำรเก็บข้อมูล 
จ ำนวนครั้งใน
กำรรำยงำน

ข้อมูลระหว่ำงปี 
หน่วยบริกำรวิชำกำร หมายถึง หน่วยงานที่ท้าหน้าที่ใน
การตรวจสอบวิเคราะห์ ตรวจสอบมาตรฐาน การตรวจ
ทางห้องปฏิบัติการ การผลิตวัสดุที่เกี่ยวกับการอุปโภค
บริโภค การตรวจและรักษาสุขภาพ  
ใบรับรองมำตรฐำนระดับชำติหรือนำนำชำติหมายถึง 
การได้รับใบรับรอง เช่น GMP, GLP, ISO 17025, ISO 
9000, ISO 13000 และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประเภท
ของใบรับรองมาตรฐานในระดับสากลที่มหาวิทยาลัย
ยอมรับ ได้แก่ GMP, GLP, ISO 17025, ISO 9000, ISO 
13000 และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

วิธีกำรเก็บข้อมูล 
1. ขอให้ส่วนงานระบุหน่วยบริการที่มุ่งสู่การรับรองตาม 

มาตรฐานระดับชาติ หรือ ระดับนานาชาติ 
2. นับเฉพาะหน่วยบริการวิชาการ ได้แก่ ตรวจสอบวิเคราะห์ 

ตรวจสอบมาตรฐาน การตรวจทางห้องปฏิบัติการ การ
ผลิตวัสดุที่เกี่ยวกับการอุปโภคบริโภค การตรวจและรักษา
สุขภาพเท่านั้น  
ไม่นับการด้าเนินการประเภท หน่วยงานที่มีหน้าที่
สนับสนุนงาน เชน่ ส้านักงานคณบดี 

3. กรณีที่หน่วยบริการได้รับใบรับรอง 2 ใบให้นับเป็น 1 
หน่วยบริการ 

4. นับใบรับรองตามระยะเวลาที่หน่วยงานถือครอง 
วิธีกำรค ำนวณ 
   จ้านวนหน่วยบริการวิชาการของหน่วยงานที่ได้รับใบรับรอง
มาตรฐานในระดับชาติและนานาชาติ  
    จ้านวนหน่วยบริการวิชาการทั้งหมดของส่วนงาน 
                 ที่ต้องมีการรับรอง 

ปีละ 2 ครั้ง 
(ราย 6 เดือน) 
นับข้อมูลสะสม

ระหว่างปี 
 

 
ผู้รำยงำนตัวชี้วัด ผู้รวบรวมข้อมูลและตรวจสอบตัวชี้วัด 

ส่วนงาน หน่วยบริการวิชาการ กองแผนงาน 
 

X100 
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ตัวชี้วัดที่ 3.4 จ ำนวนรำยรับจำกโครงกำรรับท ำวิจัยและบริกำรวิชำกำร 
ตัวชี้วัด 3.4.1 จ ำนวนรำยรับจำกโครงกำรรับท ำวิจัยและบริกำรวิชำกำร (ด ำเนินกำรผ่ำน iNT) 
หน่วยนับ: บำท 
ปีที่เก็บข้อมูล: ปีงบประมำณ 2565 

ค ำอธิบำย วิธีกำรค ำนวณ/วิธีกำรเก็บข้อมูล 
จ ำนวนครั้งใน
กำรรำยงำน

ข้อมูลระหว่ำงปี 
จ ำนวนรำยรับจำกโครงกำรรับท ำวิจัยและบริกำรวิชำกำร (ด ำเนินกำร
ผ่ำน iNT) หมายถึง จ้านวนรายรับของส่วนงานที่เกิดจากโครงการรับท้า
วิจัยและบริการวิชาการ ซึ่งได้ด้าเนินการผ่านสถาบันบริหารจัดการ
เทคโนโลยีและนวัตกรรม  
กำรให้บริกำรรับท ำวิจัย หมายถึง การให้บริการรับท้าวิจัย การศึกษา 
ค้นคว้า รวบวรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล การรับเป็นที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ 
และการให้บริการในลักษระอื่นใดที่มหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นว่าเป็นการ
ให้บริการรับท้าวิจัยกับหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่ต้องมีการท้าสัญญา
หรือข้อตกลงเป็นลายลัษณ์อักษร 
กำรให้บริกำรทำงวิชำกำร (อ้ำงอิงตำมข้อบังคับมหำวิทยำลัยมหิดล ว่ำ
ด้วยหลักเกณฑ์กำรให้บริกำรรับท ำวิจัยและให้บริกำรทำงวิชำกำร พ.ศ. 
2561) หมายถึง การให้บริการทางวิชาการและวชิาชีพที่เป็นภารกิจตาม
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งส่วนงาน  เช่น การรับบริการวิเคราะห์ ทดสอบ 
จัดอบรมและสัมมนา การผลิตหรือพัฒนาพัสดุทุกประเภท โดยไม่นับรวม 
การให้บริการทางการแพทย์ การพยาบาล การสาธารณสุข ซึ่งส่วนงาน
ด้าเนินงานภายใต้โครงการบริการวิชาการของส่วนงานกับหน่วยงานของรัฐ 
หรือเอกชน ที่ต้องมีการท้าสัญญาหรือข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร  

วิธีกำรเก็บข้อมูล 
1. โครงการฯที่ทุกส่วนงานต้อง

ด้าเนินการผ่าน สถาบันบริหารจัดการ
เทคโนโลยีและนวัตกรรม คือโครงการ
ให้บริการรับท้าวิจัย (ข้อบังคับ หมวด 
1) 

2. สถำบันบริหำรจัดกำรเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม (iNT) รำยงำนข้อมูล
จ ำนวนรำยรับที่เกิดขึ้นของแต่ละ
ส่วนงำนจำกโครงกำรรับท ำวิจัยและ
บริกำรวิชำกำร ซึ่งได้ด ำเนินกำรผ่ำน
สถำบันฯ เท่ำนั้น 

ปีละ 4 ครั้ง 
(รายไตรมาส) 

 

ผู้รำยงำนตัวชี้วัด ผู้รวบรวมข้อมูล 
สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม กองแผนงาน 

 
ตัวชี้วัดที่ 3.4.2 จ ำนวนรำยรับจำกกำรบริกำรวิชำกำรของส่วนงำนทั้งหมด 
หน่วยนับ: บำท 
ปีที่เก็บข้อมูล: ปีงบประมำณ 2565 

ค ำอธิบำย วิธีกำรค ำนวณ/วิธีกำรเก็บข้อมูล 
จ ำนวนครั้งใน
กำรรำยงำน

ข้อมูลระหว่ำงปี 
รำยรับจำกกำรบริกำรวิชำกำรของส่วนงำนทั้งหมด คือ จ้านวนรายรับของ
ส่วนงานที่เกิดจากโครงการบริการวิชาการของส่วนงาน  
กำรให้บริกำรทำงวิชำกำร (อ้ำงอิงตำมข้อบังคับมหำวิทยำลัยมหิดล ว่ำ
ด้วยหลักเกณฑ์กำรให้บริกำรรับท ำวิจัยและให้บริกำรทำงวิชำกำร พ.ศ. 
2561) หมายถึง การให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพที่เป็นภารกิจตาม

วิธีกำรเก็บข้อมูล 
1. ส่วนงานรายงานข้อมูลจ้านวนรายรับ 

โดยไม่หักค่าใช้จ่าย ที่เกิดขึ้นของแต่
ละส่วนงานจากโครงการให้บริการทาง
วิชาการของส่วนงาน (ข้อบังคับหมวด 

ปีละ 4 ครั้ง 
(รายไตรมาส) 
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ค ำอธิบำย วิธีกำรค ำนวณ/วิธีกำรเก็บข้อมูล 
จ ำนวนครั้งใน
กำรรำยงำน

ข้อมูลระหว่ำงปี 
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งส่วนงาน  เช่น การรับบริการวิเคราะห์ ทดสอบ 
จัดอบรมและสัมมนา การผลิตหรือพัฒนาพัสดุทุกประเภท โดยไม่นับรวม 
การให้บริการทางการแพทย์ การพยาบาล การสาธารณสุข ซึ่งส่วนงาน
ด้าเนินงานภายใต้โครงการบริการวิชาการของส่วนงานกับหน่วยงานของรัฐ 
หรือเอกชน ที่ต้องมีการท้าสัญญาหรือข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร 
โครงกำรให้บริกำรทำงวิชำกำรของส่วนงำน หมายถึง โครงการให้บริการ
ทางวิชาการภายใต้ความรับผิดชอบก้ากับดูแลของส่วนงาน และให้รวมถึง
โครงการบริการวิชาการที่เกิดขึ้นภายใต้ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง 
หลักเกณฑ์และแนวทางการโอนโครงการบริการวิชาการภายใต้ศูนย์
ประยุกต์และบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ฉบับลงวันที่ 22 กันยายน 
2551 

2 ) ซึ่งได้ส่วนงานได้ด้าเนินการเอง 
โดยจะโดยไม่นับรวม การให้บริการ
ทางการแพทย์ การพยาบาล การ
สาธารณสุข และไม่ผ่านการ
ด้าเนินงานจากสถาบันบริหารจัดการ
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

 
  
  
 

 
ผู้รำยงำนตัวชี้วัด ผู้รวบรวมข้อมูล ผู้ตรวจสอบข้อมูล 

ส่วนงาน กองแผนงาน หน่วยบริการวิชาการ กองแผนงาน 
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ยุทธศำสตร์ที่ 4 Management for Self-Sufficiency and Sustainable Organization 

 

ตัวชี้วัดที่ 4.1 ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (ITA) อยู่ในระดับสูง 
(ตัวชี้วัดนี้ไม่จัดท ำ PA กับส่วนงำน) 
หน่วยนับ: ระดับ 
ปีที่เก็บข้อมูล: ปีงบประมำณ 2565 

ค ำอธิบำย วิธีกำรค ำนวณ/วิธีกำรเก็บข้อมูล 
จ ำนวนครั้งใน
กำรรำยงำน

ข้อมูลระหว่ำงปี 
กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน
ภำครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) หมายถึง 
เกณฑ์การประเมินความโปร่งใสในการด้าเนินงานของหน่วนงานภาครัฐ 
เพื่อให้ส่วนงานทั้งหมดของมหาวิทยาลัยมีระบบการบริหารจัดการที่ดี มี
ประสิทธิภาพ และเป็นไปตามหลักธรรมภิบาล ก้าหนดขึ้นโดยส้านักงาน
คณะกรรมการปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ส้านักงาน ป.ป.ช.  

คะแนนและระดับผลกำรประเมิน 
คะแนน ระดับ 

95.00 - 100 AA 
85.00 – 94.99 A 
75.00 – 84.99 B 
65.00 – 74.99 C 
55.00 – 64.99 D 
50.00 – 54.99 E 

0 – 49.99 F 
 

ปีละ 1 ครัง้ 
(รายปี) 

 

 

ผู้รำยงำนตัวชี้วัด ผู้รวบรวมข้อมูล 
กองกฎหมาย กองแผนงาน 

 
ตัวชี้วัดที่ 4.2 ร้อยละของส่วนงำนที่มีระบบธรรมำภิบำลตำมเกณฑ์ ITA 
หน่วยนับ: ร้อยละ 
ปีที่เก็บข้อมูล: ปีงบประมำณ 2565 

ค ำอธิบำย วิธีกำรค ำนวณ/วิธีกำรเก็บข้อมูล 
จ ำนวนครั้งใน
กำรรำยงำน

ข้อมูลระหว่ำงปี 
เกณฑ์ ITA หมายถึง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด้าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment:  ITA)  ก้ า ห น ด ขึ้ น โ ด ย
ส้านักงานคณะกรรมการปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ 
ส้านักงาน ป.ป.ช. ก้าหนด 

วิธีกำรเก็บข้อมูล 
1. กองกฎหมายจัดท้ารูปแบบการประเมินระบบ

ธรรมาภิบาลของส่วนงานตามเกณฑ์ ITA  
วิธีกำรค ำนวณ 

จ้านวนส่วนงานที่มีการใช้เกณฑ์ ITA เพื่อประเมิน 
ระบบธรรมาภิบาลของส่วนงาน 

จ้านวนส่วนงานทั้งหมด 

ปีละ 1 ครัง้ 
(รายปี) 

 

 
ผู้รำยงำนตัวชี้วัด ผู้รวบรวมข้อมูล 

กองกฎหมาย กองแผนงาน 

× 100 
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ตัวชี้วัดที่ 4.3 มหำวิทยำลัยได้รับรำงวัล TQC หรือ ไดร้ับกำรรับรอง AUNQA ระดับสถำบัน (ตัวชี้วัดนี้ไม่จัดท ำ PA กับส่วนงำน) 
หน่วยนับ: - 
ปีที่เก็บข้อมูล: ปีงบประมำณ 2564 

ค ำอธิบำย 
วิธีกำรค ำนวณ/วิธีกำรเก็บ

ข้อมูล 

จ ำนวนครั้งใน
กำรรำยงำน

ข้อมูลระหว่ำงปี 
รำงวัลคุณภำพแห่งชำติ    
       รางวัลที่มอบให้องค์กรที่ให้ความส้าคัญกับระบบบริหารจัดการที่เป็นเลิศเพื่อ
พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ ก้าวไปสู่มาตรฐานสากล ตามเกณฑ์
รางวัลคุณภาพแห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ The Malcolm Baldrige 
National Quality Award (MBNQA) ด้าเนินการตัดสินและมอบรางวัลโดยส้านักงาน
รางวัลคุณภาพแห่งชาติ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ องค์กรที่มีคะแนนผลการตรวจ
ประเมินสูงกว่า 650 คะแนน จะได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality 
Award : TQA) ส่วนองค์กรที่มีคะแนนไม่ถึงเกณฑ์ดังกล่าว แต่สูงกว่า 350 คะแนน 
จะได้ รั บรางวั ลการบริหารสู่ ค วาม เป็น เลิ ศ  ( Thailand Quality Class :  TQC)   
ซึ่งแบ่งเป็น 2 ระดับ ดังนี้ 
TQC Plus : มีระดับคะแนนที่สูงกว่า 450 คะแนน และหมวด 1 อยู่ในช่วงคะแนน 
50-65% ขึ้นไป รวมถึงมีความโดดเด่นในด้านต่างๆ ดังนี้ 

1. TQC+: Customer   มีช่วงคะแนน 50-65% ขึ้นไป ในหมวด 3 และผลลัพธ์ 7.2 
2. TQC+: People      มีช่วงคะแนน 50-65% ขึ้นไป ในหมวด 5 และผลลัพธ์ 7.3 
3. TQC+: Operation  มีช่วงคะแนน 50-65% ขึ้นไป ในหมวด 6 และผลลัพธ์ 7.1 
4. TQC+: Innovation มีช่วงคะแนน 50-65% ขึ้นไป ในหัวข้อ 6.1, หมวด 2 และ

ผลลัพธ์ 7.1 
TQC : มีระดับคะแนนที่สูงกว่า 350 คะแนน 
 
กำรรับรอง AUN-QA ระดบัสถำบัน 
     การประเมินคุณภาพระดับมหาวิทยาลัยโดยใช้เกณฑ์ AUN-QA ASSESSMENT AT 
INSTITUTIONAL LEVEL มีเกณฑ์ก้าหนดให้มหาวิทยาลัยที่เข้ารับการประเมินระดับ
สถาบันจะต้องมีหลักสูตรที่ได้รับการรับรองตามเกณฑ์ ASEAN University Network 
Quality Assurance (AUN-QA) อย่างน้อย 5 หลักสูตร และยังอยู่ในระยะเวลารับรอง 

เป็นผลการด้าเนินงานภาพรวม
ของมหาวิทยาลัย 

ปีละ 1 ครัง้ 
(รายปี) 

 

 

ผู้รำยงำนตัวชี้วัด ผู้รวบรวมข้อมูล 
กองพัฒนาคุณภาพ กองแผนงาน 
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ตัวชี้วัดที่ 4.4 จ ำนวนส่วนงำนที่ได้รับรำงวัล TQC (ตัวชี้วัดนี้ไม่จัดท ำ PA กับส่วนงำน) 
หน่วยนับ: ส่วนงำน 
ปีที่เก็บข้อมูล: ปีงบประมำณ  

ค ำอธิบำย 
วิธีกำรค ำนวณ/วิธีกำรเก็บ

ข้อมูล 

จ ำนวนครั้งใน
กำรรำยงำน

ข้อมูลระหว่ำงปี 
 รำงวัล TQC คือ รางวัลที่มอบให้องค์กรที่ให้ความส้าคัญกับระบบบริหารจัดการที่เป็น
เลิศเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ ก้าวไปสู่มาตรฐานสากล ตาม
เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ The Malcolm Baldrige 
National Quality Award (MBNQA) ด้าเนินการตัดสินและมอบรางวัลโดยส้านักงาน
รางวัลคุณภาพแห่งชาติ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ องค์กรที่มีคะแนนผลการตรวจ
ประเมินสูงกว่า 650 คะแนน จะได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality 
Award : TQA) ส่วนองค์กรที่มีคะแนนไม่ถึงเกณฑ์ดังกล่าว แต่สูงกว่า 350 คะแนน 
จะได้ รั บรางวั ลการบริหารสู่ ค วาม เป็น เลิ ศ  ( Thailand Quality Class :  TQC)  
ซึ่งแบ่งเป็น 2 ระดับ ดังนี้ 
TQC Plus : มีระดับคะแนนที่สูงกว่า 450 คะแนน และหมวด 1 อยู่ในช่วงคะแนน 
50-65% ข้ึนไป รวมถึงมีความโดดเด่นในด้านต่างๆ ดังนี้ 

1. TQC+: Customer    มีช่วงคะแนน 50-65% ขึ้นไป ในหมวด 3 และผลลัพธ์ 7.2 
2. TQC+: People       มีช่วงคะแนน 50-65% ขึ้นไป ในหมวด 5 และผลลัพธ์ 7.3 
3. TQC+: Operation   มีช่วงคะแนน 50-65% ขึ้นไป ในหมวด 6 และผลลัพธ์ 7.1 
4. TQC+: Innovation  มีช่วงคะแนน 50-65% ขึ้นไป ในหัวข้อ 6.1, หมวด 2 และ

ผลลัพธ์ 7.1 
  TQC : มีระดับคะแนนที่สูงกว่า 350 คะแนน 

นับจ้านวนส่วนงานที่ได้รับ
รางวัล TQC ในปีงบประมาณ
นั้นๆ  

ปีละ 1 ครัง้ 
(รายปี) 

 

 

ผู้รำยงำนตัวชี้วัด ผู้รวบรวมข้อมูล 
กองพัฒนาคุณภาพ กองแผนงาน 

 
ตัวชี้วัดที่ 4.5 Green University Ranking (ตัวชี้วัดนี้ไม่จัดท ำ PA กับส่วนงำน) 
หน่วยนับ: ล ำดับที่ 
ปีที่เก็บข้อมูล: ปีงบประมำณ 2565 

ค ำอธิบำย วิธีกำรค ำนวณ/วิธีกำรเก็บข้อมูล 

จ ำนวนครั้งใน
กำรรำยงำน

ข้อมูลระหว่ำง
ปี 

Green University หมำยถึง 
มหาวิทยาลัยที่ มีการพัฒนา ฟื้นฟู  
อนุ รั กษ์  และสร้ า งการมีส่ วนร่ วม 
ตลอดจนการบูรณาการองค์ความรู้  
และกิ จกรรมกี่ ย วกั บการอนุ รั กษ์

วิธีค ำนวณ ผลลัพท์ล้าดับที่จากการจัดล้าดับผลคะแนนจากทุกมหาวิทยาลัยที่ส่ง

ข้อมูลเข้าร่วมการจัดล้าดับ ซึ่งค้านวณคะแนนในแต่ละหมวดตามคู่มือการให้คะแนนใน

แต่ละปี (Guideline UI GreenMetric World University Rankings)   

วิธีกำรเก็บข้อมูล ส่งจดหมายขอความอนุเคราะห์ข้อมูลจากแต่ละส่วนงานที่

เกี่ยวข้อง ในหัวข้อดังต่อไปนี้ 

ปีละ 1 ครัง้ 
(รายปี) 
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ค ำอธิบำย วิธีกำรค ำนวณ/วิธีกำรเก็บข้อมูล 

จ ำนวนครั้งใน
กำรรำยงำน

ข้อมูลระหว่ำง
ปี 

ทรัพยากรธรรมชาติ  พลังงานและ
สิ่ งแวดล้อม การพัฒนาแบบพึ่ งพา
ตนเองบนพื้นฐานของความสมดุล 
ระหว่างระบบนิเวศและสุขภาวะของ
คนอย่างมีความสุข 

เป้าหมาย อยู่ใน Top 50 การ
จัดอันดับ Green University ในระดับ
โลก 

 

1. Setting and Infrastructure (สถำนที่และโครงสร้ำงพื้นฐำน) 

1.1 จ้านวนนักศึกษาทั้งหมดประจ้าปี  

  1.1.1 จ้านวนนักศึกษาภาคปกติทั้งหมด 

           เต็มเวลา (full time)  

           นอกเวลา (part time)  

  1.1.2 จ้านวนนักศึกษาออนไลน์ทั้งหมด 

           เต็มเวลา (full time)  

           นอกเวลา (part time)  

1.2 ข้อมูลบุคลากร 

   1.2.1 จ้านวนบุคลากรสายวิชาการทั้งหมดของส่วนงาน 

   1.2.2 จ้านวนบุคลากรสายสนับสนุนเจ้าหน้าที่และบุคลากรทั้งหมด 

1.3 งบประมาณ 

   1.3.1 งบประมาณทั้งหมดของส่วนงาน (บาท) 

   1.3.2 งบประมาณที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน (ให้รวมทุกโครงการที่

เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และงบประมาณที่ดูแลด้านกายภาพ งบประมาณการดูแล

บ้ารุงรักษาอาคารสถานที่) (บาท) 

1.4 ข้อมูลสิ่งอ้านวยความสะดวกของผู้พิการภายในมหาวิทยาลัย 

1.5 ข้อมูลสิ่งอ้านวยความสะดวกด้านการรักษาความปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัย 

1.6 ข้อมูลสิ่งอ้านวยความสะดวกด้านการรักษาพยาบาล 

1.7 ข้อมูลกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2. Energy and Climate Change (พลังงำนและกำรเปลี่ยนแปลงสภำพ

ภูมิอำกำศ) 

2.1 ร้อยละการติดตั้งอุปกรณ์ประหยัดพลังงานทดแทนอุปกรณ์แบบดั้งเดิม 

2.2 จ้านวนแหล่งก้าเนิดพลังงานทดแทนและก้าลังการผลิตพลังงานทดแทนของส่วน

งาน ความสามารถในการผลิต (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) ได้แก่ 

- ไบโอดีเซล 

- ชีวมวล 

- พลังงานแสงอาทิตย์ 

- พลังงานความร้อนใต้พิภพ 

- พลังงานลม 

- พลังงานน้้า 

- ไฟฟ้าและความร้อนร่วม 
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ค ำอธิบำย วิธีกำรค ำนวณ/วิธีกำรเก็บข้อมูล 

จ ำนวนครั้งใน
กำรรำยงำน

ข้อมูลระหว่ำง
ปี 

2.4 จ้านวนองค์ประกอบของการด้าเนินงานอาคารสีเขียวซึ่งแสดงให้เห็นในนโยบายการ

ก่อสร้างและการปรับปรุงมหาวิทยาลัย เช่น มีการระบายอากาศตามธรรมชาติ มีแสง

ตามธรรมชาติตลอดวัน มีระบบการจัดการพลังงานในอาคาร เป็นอาคารสีเขียว อื่นๆ 

(โปรดระบุ)…………………….. 

2.5 จ้านวนกิจกรรมหรือโครงการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

3. Waste (ของเสีย) (ข้อมูลจำกกองกำยภำพและสิ่งแวดล้อม) 

4. Water (น้ ำ) (*แนบหลักฐำนประกอบและภำพถ่ำยโครงกำร) 

4.1 ร้อยละของการด้าเนินงานโครงการน้าน้้าทิ้งกลับมาใช้ใหม่ 

4.2 ร้อยละของการติดตั้งอุปกรณ์ประหยัดน้้า 

5.Transportation (ระบบขนส่ง) (ข้อมูลจำกกองกำยภำพและสิ่งแวดล้อม) 

5.1 จ้านวนรถยนต์ส่วนกลางของส่วนงานเพื่อรับ-ส่ง บุคลากรและนักศึกษา (คัน) 

5.2 จ้านวนรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลของบุคลากรและนักศึกษาที่ใช้เดินทางเข้าสู่

มหาวิทยาลัย (คัน) 

5.3 จ้านวนรถยนต์ส่วนบุคคลของบุคลากรและนักศึกษาที่ใช้เดินทางเข้าสู่มหาวิทยาลัย 

(คัน) 

5.4 พื้นที่จอดรถของส่วนงาน (ตารางเมตร) 

6. Education and Research (กำรศึกษำและงำนวิจัย)  

 น ำมำสรุปเป็นข้อมูลภำพรวมของมหำวิทยำลัย (โปรดแนบรำยชื่อวิชำที่สอน

เกี่ยวกับควำมยั่งยืน) 

6.1 กำรศึกษำ   

   6.1.1 จ้านวนรายวิชาทั้งหมด 

   6.1.2 ระบุความสอดคล้องของแต่ละรายวิชากับหัวข้อตามเป้าหมายการพัฒนาที่

ยั่งยืน (SDGS:17GOALS)                                                 

หมายเหตุ : ข้อมูลจากบัณฑิตวิทยาลัยและกองบริหารการศึกษา จ้านวนและรายวิชาที่

เปิดสอนทั้งหมดในปีการศึกษา 2562 

6.2 กำรวิจัย (ขอข้อมูลจำกกองบริหำรงำนวิจัย) 

   6.2.1 จ้านวนเงินวิจัยประจ้าปีทั้งหมด (บาท) ข้อมูลจากแต่ละส่วนงาน 

   6.2.2 ระบุความสอดคล้องของหัวข้อการวิจัยตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

(SDGS : 17 GOALS)  ข้อมูลจากแต่ละส่วนงาน 

หมายเหตุ : ข้อมูลจากกองบริหารงานวิจัย สรุปจ้านวนเงินวิจัยประจ้าปีทั้งหมด (บาท)              

6.3 ผลงำนตีพิมพ์และกิจกรรม 

     6.3.1 จ้านวนผลงานตีพิมพ์ทั้งหมด (เรื่อง) 
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ค ำอธิบำย วิธีกำรค ำนวณ/วิธีกำรเก็บข้อมูล 

จ ำนวนครั้งใน
กำรรำยงำน

ข้อมูลระหว่ำง
ปี 

     6.3.2 ระบุความสอดคล้องของผลงานตีพิมพ์ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

(SDGS : 17 GOALS) ข้อมูลจากแต่ละส่วนงาน 

     6.3.3 จ้านวนกิจกรรมทางวิชาการตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เช่น การ

ประชุม นิทรรศการ การดูงาน จัดสัมมนา กิจกรรมที่จัดโดยส่วนงาน (ครั้ง)     

หมายเหตุ : ข้อมูลจากกองบริหารงานวิจัย สรุปจ้านวนผลงานตีพิมพ์ทั้งหมด (เรื่อง) 

     6.3.4 จ้านวนกิจกรรมทางวัฒนธรรม 

     6.3.5 จ้านวนสตาร์ทอัพที่สอดคล้องด้านความยั่งยืน 

หมายเหตุ : ข้อมูลจากสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

6.4 กำรมีส่วนร่วมของนักศึกษำ 

     6.4.1 การมีส่วนร่วมของนักศึกษา องค์กร/ชมรม/กลุ่มกิจกรรมนักศึกษาที่

สอดคล้องตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

     6.4.2 จ้านวนโครงการที่ด้าเนินการโดยนักศึกษาซึ่งเกี่ยวข้องกับการบริการชุมชน

อย่างยั่งยืน 

6.5 กำรสื่อสำรด้ำนสิ่งแวดล้อมและควำมยั่งยืน 

   6.5.1 Website ทีส่อดคล้องกับสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน 

7. ข้อมูลภำยใต้สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำสำยพันธุ์

ใหม่ 2019 (COVID 19) 

   7.1 จ้านวนบุคลากรสายสนับสนุนและสายวิชาการที่ปฏิบัติงานที่บ้าน 

   7.2 ร้อยละการบ้ารุงรักษาอาคาร ห้องปฏิบัติการ และห้องเรียน 

   7.3 จ้านวนโครงการหรือการด้าเนินงานด้านนวัตกรรม 

7.4 จ้านวนกิจกรรมหรือแผนการท้างานที่รับมือภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโควิด 19 เช่น การประชุมออนไลน์ รูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์ เป็นต้น  

7.5 ร้อยละของจุดล้างมือเพิ่มเติมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 

เช่น พื้นที่ให้บริการเจลแอลกอฮอล์ 

 
ผู้รวบรวมข้อมูล/ รำยงำนตัวชี้วัด ผู้รวบรวมข้อมูล 

กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม กองแผนงาน 
 
หมายเหตุ: ในคอลัมน์วิธีการค านวณ/วิธีการเก็บข้อมูล หมายถึง ข้อค าถามของ UI GreenMentric  ตามเกณฑ์ใหม่ปี 2021 
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ตัวชี้วัด 4.6 THE Impact Rankings (ตัวชี้วัดนี้ไม่จัดท ำ PA กับส่วนงำน) 
หน่วยนับ: ล ำดับที่  
ปีที่เก็บข้อมูล: ปีงบประมำณ 2565 

ค ำอธิบำย วิธีกำรค ำนวณ/วิธีกำรเก็บข้อมูล 
จ ำนวนครั้งใน
กำรรำยงำน

ข้อมูลระหว่ำงปี 
THE Impact Rankings คือ การจัดอันดับ
มหาวิทยาลัยที่มีการด้าเนินงานเพื่อ
สนับสนุน เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(Sustainable Development Goals: 
SDGs) โดย The Times Higher 
Education (THE) Impact Rankings 

The Times Higher Education (THE) Impact Rankings  

จะพิจารณาการจัดอันดับจากเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable 

Development Goals: SDGs) จากข้อมูลดังต่อไปนี้ 

1. Website ที่แสดงให้เห็นถึงกิจกรรมที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน 

สังคม ในระดับประเทศและระดับนานาชาติ ตาม 17 เป้าหมายการ

พัฒนาที่ยั่งยืน 

2. ข้อมูลกิจกรรมการด้าเนินงานที่แสดงให้เห็นถึงผลกระทบต่อชุมชน 

สังคม ในระดับประเทศและระดับนานาชาติ ตาม 17 เป้าหมายการ

พัฒนาที่ยั่งยืน 

3. ข้อมูลของแต่ละส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย ตามเกณฑ์ข้อค้าถามของ 

THE Impact Rankings 

4. นโยบายมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับ 17 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ปีละ 1 ครัง้ 
(รายปี) 

 

 
 

ผู้รวบรวมข้อมูล/ รำยงำนตัวชี้วัด ผู้รวบรวมข้อมูล 
กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม กองแผนงาน 

 
ตัวชี้วัดที ่4.7 ระดับควำมส ำเร็จของกำรจัดท ำระบบ Central Operating System (ตัวชี้วัดนี้ไม่จัดท ำ PA กับส่วนงำน) 
หน่วยนับ: ร้อยละ 
ปีที่เก็บข้อมูล: ปีงบประมำณ 2565 

ค ำอธิบำย วิธีกำรค ำนวณ/วิธีกำรเก็บข้อมูล 
จ ำนวนครั้งใน
กำรรำยงำน

ข้อมูลระหว่ำงปี 
Central Operating System หมายถึง ระบบการ
ปฏิบัติงานที่เชื่อมโยงและส่งต่อข้อมูลระหว่างหน่วยงาน
ในส้านักงานอธิการบดี กับส่วนงาน โดยแบ่งเป็น 5 
ระบบ ได้แก่  
1. Student Data Warehouse for Education 
2. Research 
3. Academic Service 
4. Human Resource Information 
5. International Relationship 

วิธีกำรเก็บข้อมูล 
มีการติดตามความก้าวหน้าในการจัดท้าระบบ Central 
Operating System ที่เชื่อมโยงและส่งต่อข้อมูลระหว่าง
หน่วยงานในส้านักงานอธิการบดี กับส่วนงาน โดยพิจารณา
จากร้อยละความส้าเร็จของการจดัท้าระบบต่าง ๆ ทั้ง 5 ระบบ 
ได้แก่  
1. Student Data Warehouse for Education 
2. Research  
3. Academic Service 

ปีละ 1 ครัง้ 
(รายปี) 
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ค ำอธิบำย วิธีกำรค ำนวณ/วิธีกำรเก็บข้อมูล 
จ ำนวนครั้งใน
กำรรำยงำน

ข้อมูลระหว่ำงปี 
 4. Human Resource Information  

5. International Relationship  
วิธีกำรค ำนวณ 

ผลรวมของระดับความก้าวหน้า 
ในการจัดท้าแต่ละระบบงาน 

เป้าหมายความก้าวหน้า 
ในการจัดท้าทุกระบบงานในปีนั้น 

 
ผู้รำยงำนตัวชี้วัด ผู้รวบรวมข้อมูล 

กองเทคโนโลยีสารสนเทศ รายงานระดับความส้าเร็จของการจัดท้าระบบ 
Central Operating System 

กองแผนงาน 

 
ตัวชี้วัดที่ 4.8 จ ำนวนฐำนข้อมูล Business Intelligence ส ำหรับใช้ในกำรติดตำมและกำรตัดสินใจ ครอบคลุมทั้ง 5 ฐำนข้อมูล (ตัวชี้วัดนี้ไม่
จัดท ำ PA กับส่วนงำน) 
หน่วยนับ: ฐำนข้อมูล 
ปีที่เก็บข้อมูล: ปีงบประมำณ 2565 

ค ำอธิบำย วิธีกำรค ำนวณ/วิธีกำรเก็บข้อมูล 
จ ำนวนครั้งใน
กำรรำยงำน

ข้อมูลระหว่ำงปี 
ฐำนข้อมูล Business Intelligence หมายถึง ระบบ
ฐานข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 5 ฐานข้อมูล 
ดังต่อไปนี้ 
1. Student Data Warehouse for Education 
2. Research 
3. Academic Service 
4. Human Resource Information 
5. International Relationship 

วิธีกำรเก็บข้อมูล 
1. พิจารณาฐานข้อมูล Business Intelligence 

ฐานที่จะด้าเนินงานในแต่ละปีงบประมาณ  
2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้าเนินการจัดท้า

ฐานข้อมูลตามแผนการด้าเนินงาน  
วิธีกำรค ำนวณ 
ค้านวณจากจ้านวนฐานข้อมูลที่สามารถด้าเนินการจัดท้า
แล้วเสร็จในแต่ละปีงบประมาณ 

ปีละ 1 ครัง้ 
(รายปี) 

 

 
ผู้รำยงำนตัวชี้วัด ผู้รวบรวมข้อมูล 

กองเทคโนโลยีสารสนเทศ รายงานจ้านวนฐานข้อมูล Business Intelligence กองแผนงาน 
 
  

x100 
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ตัวชี้วัดที่ 4.9 ร้อยละของส่วนงำนที่มีระบบกำรท ำงำนตำม Central Operating System และเชื่อมโยงกับมหำวิทยำลัย (ตัวชี้วัดนี้ไม่จัดท ำ 
PA กับส่วนงำน) 
หน่วยนับ: ร้อยละ 
ปีที่เก็บข้อมูล: ปีงบประมำณ 2565 

ค ำอธิบำย วิธีกำรค ำนวณ/วิธีกำรเก็บข้อมูล 
จ ำนวนครั้งใน
กำรรำยงำน

ข้อมูลระหว่ำงปี 
Central Operating System หมายถึง ระบบการปฏิบัติงานที่
เชื่อมโยงและส่งต่อข้อมูลระหว่างหน่วยงานในส้านักงานอธิการบดี กับ
ส่วนงานโดยพิจารณาจากการใช้ระบบ ฐานข้อมูล Business 
Intelligence ของมหาวิทยาลัย  
ฐำนข้อมูล Business Intelligence หมายถึง ระบบฐานข้อมูลกลาง
ของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 5 ฐานข้อมูล ดังต่อไปนี้ 

3. Student Data Warehouse for Education 
4. Research 
5. Academic Service 
6. Human Resource Information 
7. International Relationship 

วิธีกำรเก็บข้อมูล 
1. พิจารณาฐานข้อมูล Business 

Intelligence ฐานที่จะด้าเนินงานในแต่
ละปีงบประมาณ  

2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้าเนินการจัดท้า
ฐานข้อมูลตามแผนการด้าเนินงาน  

3. ก้าหนดรายชื่อส่วนงานภายใน
มหาวิทยาลัยที่จะต้องใช้งานฐานข้อมูล
และด้าเนินการใช้ฐานข้อมูล 

วิธีกำรค ำนวณ 
 
จ้านวนส่วนงานที่มีระบบการท้างานตาม   
        Central Operating System 
           จ้านวนส่วนงานทั้งหมด 

ปีละ 1 ครัง้ 
(รายปี) 

 

 
ผู้รำยงำนตัวชี้วัด ผู้รวบรวมข้อมูล 

กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  กองแผนงาน 
 
ตัวชี้วัดที่ 4.10 ร้อยละของจ ำนวนส่วนงำนที่มีกำรจัดส่งข้อมูล Data Analytic ให้กับมหำวิทยำลัยตำมระยะเวลำที่ก ำหนด (ตำมแผนกำร
จัดท ำฐำนข้อมูล Business Intelligence) 
หน่วยนับ: ร้อยละ 
ปีที่เก็บข้อมูล: ปีงบประมำณ 2565 

ค ำอธิบำย วิธีกำรค ำนวณ/วิธีกำรเก็บข้อมูล 
จ ำนวนครั้งในกำร

รำยงำนข้อมูล
ระหว่ำงปี 

ข้อมูล Data Analytic หมายถึง การ
วิเคราะหข์้อมูลด้านต่างๆ เพื่อใช้ในการ
บริหารและตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์ ผ่าน 
Tableau Software 
ฐำนข้อมูล Business Intelligence 
หมายถึง ระบบฐานข้อมูลกลางของ

วิธีกำรเก็บข้อมูล 
1. กองเทคโนโลยีสารสนเทศก้าหนดข้อมูลและก้าหนดรายชื่อส่วนงาน

ภายในมหาวิทยาลัยที่จะต้องใช้งานฐานข้อมูล Business 
Intelligence 

2. ส่วนงานส่งข้อมูลตามข้อก้าหนดของกองเทคโนโลยีสารสนเทศ 
วิธีกำรค ำนวณ 

จ้านวนส่วนงานที่มีการจัดส่งข้อมูลData Analytic  

ปีละ 4 ครั้ง 

(รายไตรมาส) 
 

x100 
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ค ำอธิบำย วิธีกำรค ำนวณ/วิธีกำรเก็บข้อมูล 
จ ำนวนครั้งในกำร

รำยงำนข้อมูล
ระหว่ำงปี 

มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 5 ฐานข้อมูล 
ดังต่อไปนี้ 

1. Student Data Warehouse 
for Education 

2. Research 
3. Academic Service 
4. Human Resource 

Information 
5. International Relationship 

ระยะเวลำที่มหำวิทยำลัยก ำหนด 
หมายถึง ระยะเวลาที่มหาวิทยาลัย
ก้าหนดให้ส่วนงานจัดส่งตามประเภท
ข้อมูลในแต่ละเรื่อง (ตางตารางแนบ) 

ให้กับมหาวิทยาลัยตามระยะเวลาที่ก้าหนด 
ในแต่ละประเภทข้อมูล 
จ้านวนส่วนงานทั้งหมด 

ที่มหาวิทยาลัยก้าหนดให้ส่งข้อมูลในแต่ละประเภท 
 
 

 
 

ผู้รำยงำนตัวชี้วัด ผู้รวบรวมข้อมูล 
กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  กองแผนงาน 

 
ตำรำงอธิบำยรูปแบบและวิธิกำรจัดส่งข้อมูลในแต่ละประเภท ประจ ำปีงบประมำณ 2565 
(ข้อมูลโดยกองเทคโนโลยีสนสนเทศ) 

ล ำดับ ฐำนข้อมูล ประเภทข้อมูล 
ที่จัดส่ง 

ควำมถ่ี 
ในกำรจัดส่ง 

ก ำหนดกำรส่ง ส่วนงำน 

1 Student Data 
Warehouse for 
Education 

1.1 ผู้สนใจเข้าศึกษา/
ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก/ผู้
ยืนยันสิทธิ/ผู้รายงาน
ตัวเข้าศึกษา 

ทุกรอบการรับสมัคร 
หรือทุกเดือนในกรณีที่
มีการเปิดรับสมัครทั้ง
ป ี

ทุกวันที่ 1 ของเดือน 
ผ่านระบบการน้าเข้า
และยืนยันโดยกอง
บริหารการศึกษา 

ส่วนงานที่มีการรับ
นักศึกษาด้วยตนเอง
ผ่านช่องทางต่าง ๆ 

1.2 นักศึกษาปัจจุบัน ทุกเดือน ทุกวันที่ 1 ของเดือน 
ผ่านระบบการน้าเข้า
และยืนยันโดยกอง
บริหารการศึกษา 

เฉพาะส่วนงานที่มี
ระบบบริหาร
การศึกษาของส่วน
งาน 

1.3 ผู้ส้าเร็จ
การศึกษา/ผู้พ้นสภาพ
การศึกษา 

ทุกเดือน ทุกวันที่ 1 ของเดือน 
ผ่านระบบการน้าเข้า
และยืนยันโดยกอง
บริหารการศึกษา 

เฉพาะส่วนงานที่มี
ระบบบริหาร
การศึกษาของส่วน
งาน 

1.4 ข้อมูลหลักสูตร/
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ทุกเดือน ทุกวันที่ 1 ของเดือน 
ผ่านระบบการน้าเข้า

บัณฑิตวิทยาลัย 

x100 
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ล ำดับ ฐำนข้อมูล ประเภทข้อมูล 
ที่จัดส่ง 

ควำมถ่ี 
ในกำรจัดส่ง 

ก ำหนดกำรส่ง ส่วนงำน 

และยืนยันโดยกอง
บริหารการศึกษา 

1.5 ข้อมูลนักเรียนใน
ระดับต่้ากว่าปริญญา 

ทุกภาคการศึกษา สัปดาห์ที่ 2 หลังจาก
เปิดและปิดภาค
การศึกษา ผ่านระบบ
การน้าเข้าและยืนยัน
โดยกองบริหาร
การศึกษา  

1.โรงเรียนสาธิต
นานาชาติ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
2.วิทยาลัยนานาชาติ 
3.วิทยาลัยดุริยางค
ศิลป ์

2 Human Resource 
Information 

2.1 ข้อมูลสถานภาพ
การปฏิบัติงานของ
บุคลากร (เข้าใหม่/ที่มี
การเปลี่ยนแปลง/ 
ลาออก/เกษียณอายุ) 

ทุกวัน ภายใน 1 วันถัดไป 
ผ่านระบบที่เชื่อมต่อ 
ERP ของส่วนงานกับ
ส่วนกลาง และยืนยัน
โดยกองทรัพยากร
บุคคล 
 

ทุกส่วนงานที่มีระบบ 
ERP ของส่วนงาน 

3 International 
Relationship 

3.1 MOU 
ต่างประเทศ  
 
 

ทุกครั้งที่มีการลงนาม 
MOU 

หลังจากลงนามใน 
MOU ภายใน 30 วัน 
ผ่านทางกองวิเทศ
สัมพันธ์ 

ทุกส่วนงาน 

3.2 Inbound/ 
Outbound นักศึกษา
และบุคลากร 

ทุกครั้งที่มีการ
แลกเปลี่ยนนักศึกษา
และบุคลากร 

ภายใน xxx วันท้าการ 
ผ่านระบบการน้าเข้าที่
มหาวิทยาลัยก้าหนด 
และยืนยันโดยกอง
วิเทศสัมพันธ์ 

ทุกส่วนงาน 

 
ตัวชี้วัดที่ 4.11 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรเป็น Digital Convergence University (ตัวชี้วัดนี้ไม่จัดท ำ PA กับส่วนงำน) 
หน่วยนับ: ร้อยละ 
ปีที่เก็บข้อมูล: ปีงบประมำณ  

ค ำอธิบำย วิธีกำรค ำนวณ/วิธีกำรเก็บข้อมูล 
จ ำนวนครั้งใน
กำรรำยงำน

ข้อมูลระหว่ำงปี 
ระดับความส้าเร็จของการเป็น 
Digital Convergence 
University สามารถประเมิน
ระดับความส้าเร็จใน 6 ด้าน 
ได้แก่ 

วิธีกำรค ำนวณ 
ผลรวมระดับความส้าเร็จที่ถ่วงน้้าหนักแล้ว 

ในทุกด้านที่ได้รับมอบหมาย 
ผลรวมค่าถ่วงน้้าหนัก 

 
 

ปีละ 4 ครั้ง 

(รายไตรมาส) 
 × 100 



  ข้อมูล ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 

44 

 

ค ำอธิบำย วิธีกำรค ำนวณ/วิธีกำรเก็บข้อมูล 
จ ำนวนครั้งใน
กำรรำยงำน

ข้อมูลระหว่ำงปี 
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 

ความหมายและค่าถ่วงน้้าหนัก 
1. IT Development Ownership: มีระบบสารสนเทศสนับสนุนการด้าเนินการ
ครอบคลุมพันธกิจหลัก ประกอบด้วย การเรียนการสอน การวิจัย และการบริการ
วิชาการ (ค่าถ่วงน้้าหนัก 0.20) 
2. Digital Analytics: มีระบบสารสนเทศวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น เพื่อใช้
ประกอบการตัดสินใจที่สอดคล้องกับพันธกิจ (ค่าถ่วงน้้าหนัก 0.20) 
3. IT Management for Diversity: พิจารณาจากระดับความพึงพอใจของ
ผู้ใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ส้าคัญ ทั้งนี้ ส่วนงานต้องประเมินผลความพึง
พอใจของผู้ใช้งานในระบบที่ส่วนงานได้ด้าเนินการจัดหา/พัฒนาเอง (ค่าถ่วงน้้าหนัก 
0.15) 
4. IT Infrastructure for Communication and Collaboration: 
วัดระดับความส้าเร็จใน 2 เร่ือง คือ“WIFI Coverage ภายในอาคาร 100% และ 
“Service Level Agreement ที่เกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่ต่้ากว่า 
99% ตามเป้าหมายที่ก้าหนด” (ค่าถ่วงน้้าหนัก 0.20) 
5. IT Supports for Workforce Mobility: มีแผน IT BCM ทางด้านระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (ค่าถ่วงน้้าหนัก 0.15) 
6. Digital Experts: ต้องมีการพัฒนาทักษะบุคลากรและนักศึกษาทางด้าน Digital 
Literacy หรือด้าน IT Security เป็นอย่างน้อย ทั้งนี้ส่วนงานสามารถก้าหนดตัววัดผล
ความส้าเร็จจากการด้าเนินการดังกล่าวตามความเหมาะสม (ค่าถ่วงน้้าหนัก 0.10) 

 
ผู้รำยงำนข้อมูล ผู้รวบรวมข้อมูล ผู้ตรวจสอบตัวชี้วัด 

1 กองเทคโนโลยีสารสนเทศ กองเทคโนโลยีสารสนเทศ กองเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2 กองเทคโนโลยีสารสนเทศ กองเทคโนโลยีสารสนเทศ กองเทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

6 ส่วนงาน, กองเทคโนโลยีสารสนเทศ กองเทคโนโลยีสารสนเทศ กองเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ตัวชี้วัดที่ 4.12 กำรรับรู้ พ.ร.บ.ข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Act : PDPA) 
ตัวชี้วัดที่ 4.12.1 ร้อยละของบุคลำกรที่ปฏิบัติงำนเก่ียวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ผ่ำนกำรรับรู้ PDPA 
หน่วยนับ: ร้อยละ 
ปีที่เก็บข้อมูล: ปีงบประมำณ 2565 

ค ำอธิบำย วิธีกำรค ำนวณ/วิธีกำรเก็บข้อมูล 
จ ำนวนครั้งใน
กำรรำยงำน

ข้อมูลระหว่ำงปี 
พ.ร.บ.ข้อมูลส่วนบุคคล (Personal 
Data Protection Act : PDPA) 
หมายถึง พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (โดยได้มีการ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อ 27 
พฤษภาคม 2562) เป็นกฎหมายคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล โดยระบุให้องค์กรหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เก็บข้อมูลส่วน
บุคคลของประชาชนไม่ว่าจะเป็น
บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานภาครัฐ ต้อง
ไม่น้าเอาข้อมูลส่วนตัวของเราไปใช้ใน
กิจกรรมอื่น ๆ ที่เราไม่ยินยอม 
บุคลำกรที่ปฏิบัติงำนเกี่ยวข้องกับข้อมูล
ส่วนบุคคลที่ผ่ำนกำรรับรู้ PDPA คือ 
กลุ่มบุคลากรที่มหาวิทยาลัยก้าหนดให้
ต้องมีการประเมินการรับรู้เกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
พ.ศ. 2562 โดยส่วนงานต้องพิจารณากลุ่ม
บุคลากรและเสนอรายชื่อมายัง
มหาวิทยาลัยเพื่อเข้าร่วมการอบรมและ
ประเมินการรับรู้ด้าน PDPA 

วิธีกำรเก็บข้อมูล 
1. ส่วนงานก้าหนดประเภทของกลุ่มบุคลากรที่จะต้องเข้ารับการอบรม

และประเมินการรับรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล พ.ศ. 2562 โดยในแต่ละปีงบประมาณ ให้ส่วนงานเป็นผู้
พิจารณากลุ่มบุคลากรที่รับผิดชอบในพันธกิจหรือกระบวนการที่
เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ด้านการศึกษา ด้านการวิจัย ด้าน
บริการวิชาการ ด้านบริการรักษาพยาบาล ด้านบริการสุขภาพ ด้าน
ทรัพยากรบุคคล ด้านกฎระเบียบข้อบังคับ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น หลังจากนั้นส่วนงานจัดส่งรายชื่อกลุ่ม
บุคลากรที่ผ่านการพิจารณาแล้วมายังมหาวิทยาลัย ตามรูปแบบที่
มหาวิทยาลัยก้าหนด ภายในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ เพ่ือเข้า
ร่วมการอบรมและประเมินการรับรู้เกี่ยวกับ PDPA 

2. บุคลากรตามที่ส่วนงานเสนอให้เข้าร่วมอบรม PDPA ตามรูปแบบต่าง 
ๆ ได้แก่  
2.1 ระบบการเรียนรู้ตาม Platform ที่มหาวิทยาลัยก้าหนด เช่น 
ระบบ Mahidol University Extension : MUx 
(https://mux.mahidol.ac.th) หรือ 
2.2 ส่วนงานสามารถจัดโครงการหรือกิจกรรมเพื่อพัฒนาบุคลากรของ
ตนเองเกี่ยวกับ PDPA ในรูปแบบต่าง ๆ ได้เอง โดยส่วนงานต้อง
รายงานผลการพัฒนาบุคลากรแตล่ะรายตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัย
ก้าหนด ในแต่ละไตรมาสตามปีงบประมาณนั้น ๆ หรือ 
2.3 บุคลากรของส่วนงานสามารถไปพัฒนาตนเองด้าน PDPA ได้จาก
ภายนอก โดยให้ส่วนงานรวบรวมรายชื่อและรายงานผลการพัฒนา
บุคลากรแต่ละรายตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยก้าหนด ในแต่ละไตร
มาสตามปีงบประมาณนั้น ๆ 

วิธีกำรค ำนวณ 
จ้านวนบุคลากรทีผ่่านผลประเมินการรับรู้ PDPA 

จ้านวนบุคลากรทั้งหมดที่ส่วนงานคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ 

ปีละ 2 ครั้ง 
(ราย 6 เดือน) 

 
ผู้รำยงำนตัวชี้วัด ผู้รวบรวมข้อมูล 

กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  กองแผนงาน 
 

x100 
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ตัวชี้วัดที่ 4.12.2 ร้อยละของนักศึกษำที่ผ่ำนกำรรับรู้ PDPA 
หน่วยนับ: ร้อยละ 
ปีที่เก็บข้อมูล: ปีงบประมำณ 2565 

ค ำอธิบำย วิธีกำรค ำนวณ/วิธีกำรเก็บข้อมูล 
จ ำนวนครั้งใน
กำรรำยงำน

ข้อมูลระหว่ำงปี 
พ.ร.บ.ข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data 
Protection Act : PDPA) หมายถึง พระราชบัญญัติ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (โดยได้มีการ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อ 27 พฤษภาคม 2562) 
เป็นกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยระบุให้
องค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เก็บข้อมูลส่วนบุคคล
ของประชาชนไม่ว่าจะเป็นบริษัทเอกชน หรือหน่วยงาน
ภาครัฐ ต้องไม่น้าเอาข้อมูลส่วนตัวของเราไปใช้ใน
กิจกรรมอื่น ๆ ที่เราไม่ยินยอม 
นักศึกษำที่ผ่ำนกำรรับรู้ PDPA คือ กลุ่มนักศึกษาที่
มหาวิทยาลัยก้าหนดให้ต้องมีการประเมินการรับรู้
เกี่ยวกับ “สิทธิของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล” ตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562  
 
หมำยเหตุ ไม่นับรวมนักศึกษาของสถาบันสมทบและ

สถาบันร่วมสอน 

 

วิธีกำรเก็บข้อมูล  
1. มหาวิทยาลัยก้าหนดให้นักศึกษาทุกระดับ ทั้งในระดับต่้า

กว่าบัณฑิตศึกษา (Undergraduate Degree) และระดับ
บัณฑิตศึกษา  (Graduate Degree) ต้องเข้ารับการอบรม
และประเมินการรับรู้เกี่ยวกับ“สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วน
บุคคล” ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
พ.ศ. 2562 

2. ให้นักศึกษาเข้ารับการอบรม เกี่ยวกับ “สิทธิของเจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคล” ตามรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ 
2.1 ระบบการเรียนรู้ตาม Platform ที่มหาวิทยาลัย
ก้าหนด เช่น ระบบ Mahidol University Extension : 
MUx (https://mux.mahidol.ac.th) หรือกิจกรรม MU 
HIDEF ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่อง 
“สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล” หรือ 
2.2 ส่วนงานสามารถจัดโครงการหรือกิจกรรมเพื่อพัฒนา
นักศึกษาของตนเองเกี่ยวกับเรื่อง “สิทธิของเจ้าของข้อมูล
ส่วนบุคคล” ในรูปแบบต่าง ๆ ได้เอง โดยให้ส่วนงาน
รายงานผลการพัฒนานักศึกษาแต่ละรายตามรูปแบบที่
มหาวิทยาลัยก้าหนด ในแต่ละไตรมาสตามปีงบประมาณ
นั้น ๆ หรือ 
2.3 นักศึกษาของส่วนงานสามารถไปพัฒนาตนเองเกี่ยวกับ
เรื่อง “สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล” ได้จากภายนอก 
โดยให้ส่วนงานรวบรวมรายชื่อและรายงานผลการพัฒนา
นักศึกษาแต่ละรายตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยก้าหนด ใน
แต่ละไตรมาสตามปีงบประมาณนั้น ๆ 

วิธีกำรค ำนวณ 
จ้านวนนักศึกษาท่ีผ่านการรับรู้เกี่ยวกับ 

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
         จ้านวนนักศึกษาทั้งหมดที่ส่วนงานรับผิดชอบ 

ปีละ 2 ครั้ง 
(ราย 6 เดือน) 

 
ผู้รำยงำนตัวชี้วัด ผู้รวบรวมข้อมูล 

กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  กองแผนงาน 
 

x100 
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ตัวชี้วัดที่ 4.13 ระดับกำรรับรู้ภำพลักษณ์ Brand MAHIDOL (ตัวชี้วัดนี้ไม่จัดท ำ PA กับส่วนงำน) 

• ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน 

• ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก 
หน่วยนับ: ระดับ (เต็ม 5) 
ปีที่เก็บข้อมูล: ปีงบประมำณ 2565 

ค ำอธิบำย วิธีกำรค ำนวณ/วิธีกำรเก็บข้อมูล 
จ ำนวนครั้งใน
กำรรำยงำน

ข้อมูลระหว่ำงปี 
ภำพลักษณ์ของ Brand MAHIDOL หมายถึง จุดเด่น สิ่งที่แสดง

ความเป็นตัวตน ความมีชื่อเสียง การได้รับการยอมรับ ช่องทางการ
ติดต่อสื่อสาร รวมถึงความพึงพอใจและทัศนคติของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อ
มหาวิทยาลัยมหิดลทั้งในแง่บวกและแง่ลบ ซึ่งภาพลักษณ์ของ Brand 
Mahidol ประกอบด้วย 

- เป็นแหล่งรวมองค์ความรู้ในแขนงต่างๆ 
- สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ สู่สังคม  
- เป็นมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพระดับสากล 
- เป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นที่ยอมรับของสังคม 
- ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้รอบด้าน และมีคุณภาพสู่สังคม 
- เป็นที่พึงต่อสังคม 
- สร้าง ผู้น้า นักคิด นักปฏิบัติที่สามารถน้าพาสังคมให้ดีขึ้น 
- คือผู้น้าการเปลี่ยนแปลงอันเป็นประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ 
- ผลิตผลงานวิจัย และนวัตกรรม อันเป็นประโยชน์สุขแก่มนุษยชาติ 
- เป็นก้าลังใจส้าคัญในการสร้างประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ 
- มีทรัพยากรบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาอาชีพที่สอดคล้องกับ

การด้าเนินนโยบายของรัฐ 
- เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และปฏิบัติของนักเรียน นักศึกษา เพื่อ

สร้างความก้าวหน้าให้ตัวเองและสังคม 
- ตั้งมั่นในความถูกต้อง โปร่งใส และอยู่ในกรอบของจรรยาบรรณ

แห่งวิชาชีพ 

1. เก็บจากแบบสอบถามโดยมีอัตราการตอบ
กลับร้อยละ 60 จากแบบสอบถามทั้งหมด
ที่ส่งออก 

2. เก็บจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายในและ
ภายนอกองค์กร 

 

ปีละ 1 ครัง้ 
(รายปี) 

 

 
ผู้รำยงำนตัวชี้วัด ผู้รวบรวมข้อมูล 

งานสื่อสารองค์กร กองบริหารงานทั่วไป กองแผนงาน 
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ตัวชี้วัดที่ 4.14 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนโครงกำร Flagship Projects ระดับมหำวิทยำลัย (ตัวชี้วัดนี้ไม่จัดท ำ PA กับส่วนงำน) 
หน่วยนับ: ร้อยละ 
ปีที่เก็บข้อมูล: ปีงบประมำณ 2565 

ค ำอธิบำย วิธีกำรค ำนวณ/วิธีกำรเก็บข้อมูล 
จ ำนวนครั้งใน
กำรรำยงำน

ข้อมูลระหว่ำงปี 
โครงกำร Flagship Projects ระดับ

มหำวิทยำลัย หมายถึง โครงการที่มหาวิทยาลัย

ก้าหนดเพื่อขับเคลื่อนและผลักดันให้เกิด

ความส้าเร็จตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 

วิธีกำรเก็บข้อมูล 
1. มหาวิทยาลัยก้าหนดโครงการ  Flagship Projects ระดับ

มหาวิทยาลัยและก้าหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแต่
ละโครงการ 

2. เกณฑ์การพิจารณาระดับความส้าเร็จของโครงการ
พิจารณาจาก ภำพรวมตัวชี้วัดของโครงกำรจะต้องมี
ระดับควำมส ำเร็จเฉลี่ย ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 

วิธีกำรค ำนวณ 
จ้านวนโครงการFlagship Projects  

ระดับมหาวิทยาลัยที่ผ่านเกณฑ์ 
จ้านวนโครงการ Flagship Projects  

ระดับมหาวิทยาลัยทั้งหมดของในปีงบประมาณนัน้ๆ 

ปีละ 4 ครั้ง 

(รายไตรมาส) 
 

 
ผู้รำยงำนตัวชี้วัด ผู้รวบรวมข้อมูล 

กองแผนงาน กองแผนงาน 
 
ตัวชี้วัดที่ 4.15 บุคลำกรที่เป็น Global Talents 
ตัวชี้วัดที่ 4.15.1 จ ำนวนบุคลำกรที่เป็น Global Talents สำยวิชำกำร ด้ำนกำรศึกษำ  
หน่วยนับ: ร้อยละ 
ปีที่เก็บข้อมูล: ปีงบประมำณ 2565 

ค ำอธิบำย วิธีกำรค ำนวณ/วิธีกำรเก็บข้อมูล 
จ ำนวนครั้งใน
กำรรำยงำน

ข้อมูลระหว่ำงปี 
บุคลำกรที่เป็น Global Talents สำยวิชำกำร 

ด้ำนกำรศึกษำหมายถึง กลุ่มบุคลากรสายวิชาการ 

(ไม่รวมต้าแหน่งนักวิจัย) ที่มีศักยภาพด้าน

การศึกษาสูง โดยพิจารณาจากการผ่านเกณฑ์การ

ประเมินคุณภาพอาจารย์ตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป (มี 

4 ระดับ) โดยอ้างจากเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ

อาจารย์ของมหาวิทยาลัยมหิดล (MUPSF-

Professional Standards Framework) 

วิธีกำรเก็บข้อมูล 
1. กองทรัพยากรบุคคลขอข้อมูลอาจารย์ที่ผ่านการประเมินตาม

เกณฑ์ MUPSF ระดับ 3 ขึ้นไป จากกองบริหารการศึกษา โดย
ใช้แบบฟอร์มท่ีจัดท้าขึ้น 

2. กองทรัพยากรบุคคลส่งข้อมูลกลุ่มบุคลากรสายวิชาการ ด้าน
การศึกษา ที่ผ่านการประเมินคุณภาพอาจารย์ระดับ 3 ขึ้นไป 
ให้กับส่วนงานเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง 

3. ส่วนงานตรวจสอบความถูกต้องและส่งกลับกองทรัพยากร
บุคคล ภายในระยะเวลาที่ก้าหนด 

ปีละ 1 ครัง้ 
(รายปี) 

(ส่วนงานรายงาน
ผลกองทรัพยากร

บุคคลช่วงสิน้  
ไตรมาสที่ 3) 

 

 

X100 
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ผู้รำยงำนตัวชี้วัด ผู้รวบรวมข้อมูล 
กองทรัพยากรบุคคล กองแผนงาน 

 
ตัวชี้วัดที่ 4.15.2 ร้อยละของบุคลำกรที่เป็น Global Talents บุคลำกรสำยวิชำกำร ด้ำนกำรวิจัย 
หน่วยนับ: ร้อยละ 
ปีที่เก็บข้อมูล: ปีงบประมำณ 2565 

ค ำอธิบำย วิธีกำรค ำนวณ/วิธีกำรเก็บข้อมูล 
จ ำนวนครั้งใน
กำรรำยงำน

ข้อมูลระหว่ำงปี 
บุคลำกรที่เป็น Global Talents สำยวิชำกำร ด้ำนกำรวิจัย 

หมายถึง กลุ่มบุคลากรสายวิชาการ (นับรวมต้าแหน่งนักวิจัยสาย
วิชาการ) ที่มีศักยภาพด้านการวิจัยสูง โดยพิจารณาจากค่า h-index 
ประกอบกับเกณฑ์อายุงาน  

ค่ำ h-index* หมายถึง ค่าที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างจ้านวน
การอ้างอิง (Citations) กับล้าดับของบทความที่ถูกอ้างอิง (Article 
Rank Number) จากฐานข้อมูล Scopus โดยจ้าแนกตามอายุงาน
ของบุคลากรสายวิชาการตั้งแต่วันเริ่มบรรจุ ดังนี้  

อายุงาน ค่า h-index 
0 – 5 ปี มากกว่าหรือเท่ากับ 5 
มากกว่า 5 - 10 ป ี มากกว่าหรือเท่ากับ 10 
มากกว่า 10 - 15 ปี มากกว่าหรือเท่ากับ 15 
15 ปีขึ้นไป มากกว่าหรือเท่ากับ 20 

 
*หมำยเหตุ : การนับผลงานที่มีคา่ h-index ให้นับจากผลงาน

ทั้งหมดของบุคลากรสายวิชาการ (Lifetime) ที่ท้าในนาม

มหาวิทยาลัยมหิดล 

วิธีกำรเก็บข้อมูล 
1. กองทรัพยากรบุคคลจัดท้าแบบฟอร์ม

ส้าหรับเก็บข้อมูลกลุ่มบุคลากรสายวิชาการ 
ด้านการวิจัย โดยระบุอายุงาน และค่า h-
index และส่งให้ส่วนงาน 

2. ส่วนงานกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มและ
ส่ ง กลั บกองทรัพยากรบุ คคล  ภาย ใน
ระยะเวลาที่ก้าหนด เพื่อพิจารณาและ
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 

 
วิธีกำรค ำนวณ 

จ้านวนบุคลากรสายวิชาการที่เป็น Global     
       Talent ด้านการวิจัย 
จ้านวนบุคลากรสายวิชาการทั้งหมด 
(นับรวมต้าแหน่งนักวิจัยสายวิชาการ) 

 
 

ปีละ 1 ครัง้ 
(รายปี) 

(ส่วนงานรายงาน
ผลกองทรัพยากร

บุคคลช่วงสิน้  
ไตรมาสที่ 3) 

 

 
ผู้รำยงำนตัวชี้วัด ผู้รวบรวมข้อมูล 

กองทรัพยากรบุคคล กองแผนงาน 
 
ตัวชี้วัดที่ 4.15.3 ร้อยละของบุคลำกรที่เป็น Global Talents สำยสนับสนุน (นับเฉพำะกลุ่ม Talent) 
หน่วยนับ: ร้อยละ 
ปีที่เก็บข้อมูล: ปีงบประมำณ 2565 

ค ำอธิบำย วิธีกำรค ำนวณ/วิธีกำรเก็บข้อมูล 
จ ำนวนครั้งใน
กำรรำยงำน

ข้อมูลระหว่ำงปี 
บุคลำกรที่ เป็น Global Talents สำยสนับสนุน 

(นับ เฉพำะกลุ่ ม  Talent)  หมายถึ ง  บุคลากรสาย
วิธีกำรเก็บข้อมูล ปีละ 1 ครัง้ 

(รายปี)  

X100 
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ค ำอธิบำย วิธีกำรค ำนวณ/วิธีกำรเก็บข้อมูล 
จ ำนวนครั้งใน
กำรรำยงำน

ข้อมูลระหว่ำงปี 
สนับสนุนเฉพาะกลุ่ม Talent ที่มีศักยภาพสูง โดยก้าหนด
ว่าต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ได้แก่  

1. จบการศึกษาจากสถาบันต่างประเทศ ในระดับ
ปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือปริญญาเอก (อย่าง
ใดอย่างหนึ่ง) หรือ 

2. ได้รับการอบรม/ฝึกงาน โดยมีระยะเวลารวม
มากกว่า 1 ปีในต่างประเทศ หรือ 

3. น้ า เ สนอผลง าน ในระดั บนานาชาติ  โ ดย ใช้
ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ  ( ส า ม า ร ถ น้ า เ ส น อ ผ ล ง า น
ภายในประเทศได้) หรือ 

1. มีผลงานในการสร้างเครือข่ายในต่างประเทศ 

รวมถึงกิจกรรมวิเทศสัมพันธ์ เฉลี่ย 3 ครั้ง/ปี โดย

นับระยะเวลา 3 ปีย้อนหลัง 

1. กองทรัพยากรบุคคลจัดท้าแบบฟอร์มส้าหรับเก็บ
ข้อมูลกลุ่มบุคลากรสายสนับสนุนเฉพาะกลุ่ม Talent 
โดยระบุคุณสมบัติตามเกณฑ์ และส่งให้ส่วนงาน 

2. ส่วนงานกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มและส่งกลับกอง
ทรัพยากรบุคคล ภายในระยะเวลาที่ก้าหนด เพื่อ
พิจารณาและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 

 
วิธีกำรค ำนวณ 

    บุคลากรสายสนับสนุน  
    ที่เป็น Global Talent  

  บุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมด (กลุ่ม Talent เดิม)  
+บุคลากรสายสนับสนุนที่เป็น Global Talent ใหม่ 
(ไม่ใช่บุคลากรสายสนับสนุนที่เป็น Talent เดิม) 

(ส่วนงานรายงาน
ผลกองทรัพยากร

บุคคลช่วงสิน้  
ไตรมาสที่ 3) 

 
 

 
ผู้รำยงำนตัวชี้วัด ผู้รวบรวมข้อมูล 

กองทรัพยากรบุคคล กองแผนงาน 
 
ตัวชี้วัดที่ 4.16 ค่ำ EBITDA  
หน่วยนับ: เป็นบวก/เป็นลบ 
ปีที่เก็บข้อมูล: ปีงบประมำณ 2565 

ค ำอธิบำย วิธีกำรค ำนวณ/วิธีกำรเก็บข้อมูล 
จ ำนวนครั้งใน
กำรรำยงำน

ข้อมูลระหว่ำงปี 
ค่ำ EBITDA หมายถึง ก้าไรจากการด้าเนินงาน แต่
เป็นก้าไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ค่าใช้จ่ายทางภาษี ค่าเสื่อม
ราคา และค่าใช้จ่ายตัดจ่าย ในงบก้าไรขาดทุนของส่วน
งาน ค้านวนโดย ใช้ยอด Net Income + ค่าเสื่อม
ราคา และค่าใช้จ่ายตัดจ่าย เนื่องจาก ไม่มีดอกเบี้ย
จ่าย และค่าใช้จ่ายทางภาษี  
การแสดงผลข้อมูลของส่วนงาน ให้แสดงข้อมูล มี
หน่วยนับ : เป็นบวก/เป็นลบ 

วิธีกำรเก็บข้อมูล 
1. ให้ส่วนงานเรียกข้อมูลในระบบ ERP 1 ครั้ง โดยเรียกข้อมูล 

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

2. มหาวิทยาลัยประเมินข้อมูลภาพรวมตัวชี้วัดโดยพิจารณา 
จ้านวนส่วนงานที่มีค่า EBITDA เป็นบวก เพื่อค้านวณหาร้อย
ละของส่วนงานที่มีค่า EBITDA เป็นบวก 

ปีละ 1 ครัง้ 
(รายปี)  

 

 
ผู้รำยงำนตัวชี้วัด ผู้รวบรวมข้อมูล ผู้ตรวจสอบตัวชี้วัด 

ส่วนงาน กองแผนงาน กองคลัง 
 
 

X100 
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ตัวชี้วัดที่ 4.17 ค่ำ Net Income 
หน่วยนับ: เป็นบวก/เป็นลบ 
ปีที่เก็บข้อมูล: ปีงบประมำณ 2565 

ค ำอธิบำย วิธีกำรค ำนวณ/วิธีกำรเก็บข้อมูล 
จ ำนวนครั้งใน
กำรรำยงำน

ข้อมูลระหว่ำงปี 
ค่ำ Net Income (ก ำไรสุทธิ) หมายถึง ส่วนของ
รายได้หักด้วย ต้นทุน และค่าใช้จ่าย และมีผลเป็น
บวก หากมีผลเป็นลบ จะหมายถึง ขาดทุนสุทธิ  

เขียนเป็นสมการได้ดังนี้ 
รายได้-ค่าใช้จ่าย = ก้าไร (ขาดทุน) สุทธิ 

การแสดงผลข้อมูลของส่วนงาน ให้แสดงข้อมูล มี
หน่วยนับ : เป็นบวก/เป็นลบ 

วิธีกำรเก็บข้อมูล 
1. ให้ส่วนงานเรียกข้อมูลในระบบ ERP 2 ครั้ง 

- ครั้งที่ 1 ณ วันที่ 31 มีนาคม 
- ครั้งที่ 2 ณ วันที่ 30 กันยายน 

        โดยใช้ T-Code : ZGLRP003 
2. มหาวิทยาลัยประเมินข้อมูลภาพรวมตัวชี้วัดโดยพิจารณา 

จ้านวนส่วนงานที่มีค่า Net Income เป็นบวก เพื่อค้านวณหา
ร้อยละของส่วนงานที่มีค่า Net Income เป็นบวก 

ปีละ 2 ครั้ง 
(ราย 6 เดือน) 

 
ผู้รำยงำนตัวชี้วัด ผู้รวบรวมข้อมูล ผู้ตรวจสอบตัวชี้วัด 

ส่วนงาน กองแผนงาน กองคลัง 
 
ตัวชี้วัดที่ 4.18 ค่ำ ROA  
หน่วยนับ: ร้อยละ 
ปีที่เก็บข้อมูล: ปีงบประมำณ 2565 

ค ำอธิบำย วิธีกำรค ำนวณ/วิธีกำรเก็บข้อมูล 
จ ำนวนครั้งใน
กำรรำยงำน

ข้อมูลระหว่ำงปี 
ค่ำ Return on Asset (ROA) หมายถึง 
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ใช้ในการ
ประเมินว่าความสามารถของส่วนงานในการ
ท้าให้สินทรัพย์ที่ถือครองอยู่ทั้งหมด สร้าง
รายได้ (income) ให้เพียงพอส้าหรับการ
บริหารจัดการองค์กรโดย ROA ที่ดีควรมีค่า
มากกว่าร้อยละ 5 
การแสดงผลข้อมูลของส่วนงาน ให้แสดง

ข้อมูล มีหน่วยนับ : ร้อยละ 

วิธีกำรเก็บข้อมูล 
1. ให้ส่วนงานเรียกข้อมูลในระบบ ERP 2 ครั้ง 

- ครั้งที่ 1 ณ วันที่ 31 มีนาคม 
- ครั้งที่ 2 ณ วันที่ 30 กันยายน 

        โดยใช้ T-Code : ZGLRP003 
วิธีกำรค ำนวณค่ำ ROA 
  ROA =           ก้าไรสุทธิ 
                  รวมสินทรัพย์ 
2. มหาวิทยาลัยประเมินข้อมูลภาพรวมตัวชี้วัดโดยพิจารณา จ้านวน

ส่วนงานที่มีค่า ROA มากกว่าร้อยละ 5เพื่อค้านวณหาร้อยละของ
ส่วนงานที่มีค่า ROA มากกว่าร้อยละ 5 

ปีละ 2 ครั้ง 
(ราย 6 เดือน) 

 
ผู้รำยงำนตัวชี้วัด ผู้รวบรวมข้อมูล ผู้ตรวจสอบตัวชี้วัด 

ส่วนงาน กองแผนงาน กองคลัง 

X100 
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ตัวชี้วัดที่ 4.19 ค่ำ Net Profit Margin  
หน่วยนับ: ร้อยละ 
ปีที่เก็บข้อมูล: ปีงบประมำณ 2565 

ค ำอธิบำย วิธีกำรค ำนวณ/วิธีกำรเก็บข้อมูล 
จ ำนวนครั้งในกำร

รำยงำนข้อมูล
ระหว่ำงปี 

ค่ำ Net Profit Margin หมายถึง อัตราส่วนวัด
ความสามารถของส่ วนงานในการท้ าก้ า ไ ร 
(Profitability) 
ผลลัพธ์ที่ได้แสดงถึงความสามารถในการท้าก้าไร
ในช่วง 1 ปีงบประมาณ และยังสะท้อนให้เห็น
แนวโน้มของรายได้และควบคุมค่าใช้จ่ายทั้งด้าน
การผลิต การตลาด การบริหารจัดการ  
การแสดงผลข้อมูลของส่วนงาน ให้แสดงข้อมูล มี
หน่วยนับ : ร้อยละ 

วิธีกำรเก็บข้อมูล 
1. ให้ส่วนงานเรียกข้อมูลในระบบ ERP 2 ครั้ง 

- ครั้งที่ 1 ณ วันที่ 31 มีนาคม 
- ครั้งที่ 2 ณ วันที่ 30 กันยายน 

        โดยใช้ T-Code : ZGLRP003 
วิธีกำรค ำนวณค่ำ Net Profit Margin 

Net Profit Margin =  
ก้าไรสุทธ ิ×100

รายได้รวม
 

2. มหาวิทยาลัยประเมินข้อมูลภาพรวมตัวชี้วัดโดยพิจารณา 
จ้านวนส่วนงานที่มีค่า Net Profit Margin มากกว่าร้อยละ 
5 เพื่อค้านวณหาร้อยละของส่วนงานที่มีค่า Net Profit 
Margin มากกว่าร้อยละ 5 

ปีละ 2 ครั้ง 
(ราย 6 เดือน) 

 

ผู้รำยงำนตัวชี้วัด ผู้รวบรวมข้อมูล ผู้ตรวจสอบตัวชี้วัด 
ส่วนงาน กองแผนงาน กองคลัง 

 
ตัวชี้วัดที่ 4.20 ร้อยละของห้องปฏิบัติกำรที่มีกำรใช้สำรเคมี ที่ได้รับมำตรฐำนควำมปลอดภัย ESPReL 
หน่วยนับ: ร้อยละ 
ปีที่เก็บข้อมูล: ปีงบประมำณ 2565 

ค ำอธิบำย วิธีกำรค ำนวณ/วิธีกำรเก็บข้อมูล 
จ ำนวนครั้งใน
กำรรำยงำน

ข้อมูลระหว่ำงปี 
มำตรฐำนควำมปลอดภัย ESPReL คือ โครงการที่เกิดจากการ
ด้าเนินงานตามพันธกิจของส้านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
(วช.) เพื่อการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการใน
ประเทศไทยและพัฒนาให้ เกิดวัฒนธรรม ความปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติการอย่างยั่งยืน ผลผลิตที่ได้น้ามาซึ่งยุทธศาสตร์ในการ
ขับเคลื่อนความปลอดภัย ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบของความ
ปลอดภัยที่สัมพันธ์กันและเชื่อมโยงกับความเสี่ยงของแต่ละ
องค์ประกอบ ดังนี้ 
1. กำรบริหำรระบบกำรจัดกำรควำมปลอดภัย เน้นกระบวนการ

จัดการที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดความปลอดภัย โดยท้าหน้าที่

วิธีกำรเก็บข้อมูล 
1. ส่วนงานรายงานจ้านวนห้องปฏิบัติการที่มีการ

ใช้สารเคมีทั้งหมดต่อศูนย์ COSHEM เพื่อ
รวบรวมจ้านวนห้องปฏิบัติการฯ ทั้งหมดของแต่
ละส่วนงาน 

2. ศูนย์ COSHEM ลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐาน
ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน 
ESPReL โดยห้องปฏิบัติการต้องมีระดับคะแนน
เฉลี่ยทั้ง 7 องค์ประกอบไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

 

ปีละ 2 ครั้ง 
(ราย 6 เดือน) 
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ค ำอธิบำย วิธีกำรค ำนวณ/วิธีกำรเก็บข้อมูล 
จ ำนวนครั้งใน
กำรรำยงำน

ข้อมูลระหว่ำงปี 
บูรณาการอีก 6 องค์ประกอบอย่างสอดคล้อง ตั้งแต่ระดับ
นโยบายที่เห็นความส้าคัญของงานด้านความปลอดภัยของ
ห้องปฏิบัติการ ครอบคลุมถึง นโยบาย แผนงาน โครงสร้าง การ
บริหาร และผู้รับผิดชอบในระดับต่าง ๆ  

2. ระบบกำรจัดกำรสำรเคมี ท้าหน้าที่ติดตามความเคลื่อนไหวของ
สารทั้งระบบ ข้อมูลการจัดเก็บ การเคลื่อนย้าย และการจัดการ
สารที่ไม่ใช้แล้ว สามารถน้าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการ 
ทั้งประโยชน์ในการจัดการความเสี่ยงและจัดสรรงบประมาณ 

3. ระบบกำรจัดกำรของเสีย เป็นการประเมินสถานภาพการจัดการ
ของเสียภายในห้องปฏิบัติการ ทั้งระบบข้อมูล การจ้าแนกและ
การจัดเก็บ เพื่อรอการก้าจัด/บ้าบัด สามารถน้าไปใช้ประโยชน์
ต่อการบริหารจัดการการประเมินความเสี่ยงจากอันตรายของ
ของเสีย ตลอดจนการจัดเตรียมงบประมาณในการก้าจัด 

4. ลักษณะทำงกำยภำพของห้องปฏิบัติกำร อุปกรณ์ และ
เครื่องมือ เป็นการประเมินถึงความสมบูรณ์เหมาะสมของ
โครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ อุปกรณ์และเครื่องมือภายใน 

ห้องปฏิบัติการ ที่จะเอื้อต่อความปลอดภัยของ ทั้งในภาวะปกติ
และฉุกเฉิน       

5. ระบบกำรป้องกันและแก้ไขภัยอันตรำย ครอบคลุมถึง การ
บริหารความเสี่ยง การพร้อมรับและตอบโต้กรณีฉุกเฉิน และข้อ
ปฏิบัติความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการ 

6. กำรให้ควำมรู้เกี่ยวกับควำมปลอดภัยในห้องปฏิบัติกำร คือ 
การพัฒนาบุคลากรทุกระดับที่เกี่ยวข้อง โดยให้ความรู้พื้นฐานที่
เหมาะสม จ้าเป็น และต่อเนื่องต่อกลุ่มเป้าหมายที่มีบทบาท
ต่างกัน การให้ความรู้ด้วยการฝึกอบรมจะช่วยให้ทุกคนเข้าใจ 
และสามารถปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ หรือท้างานเกี่ยวข้อง
กับสารเคมีได้อย่างปลอดภัย และลดความเสี่ยงในการเกิด
อุบัติภัยได้ 

7. กำรจัดกำรข้อมูลและเอกสำร คือ การเก็บบันทึกและรวบรวมข
อมูล และจัดท้าเอกสาร ระบบเอกสารจะเป็นหลักฐาน บันทึกที่
จะส่งต่อกันได้หากมีการเปลี่ยนผู้รับผิดชอบ และเป็นการต่อ
ยอดของความรู้ในทางปฏิบัติ ให้การพัฒนาความปลอดภัย 

เป็นไปได้อย่างต่อเนื่อง  

 

 
ผู้รำยงำนตัวชี้วัด ผู้รวบรวมข้อมูล 

ศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท้างาน (COSHEM) กองแผนงาน 
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ตัวชี้วัดที่ 4.21 จ ำนวนโครงกำรส่งเสริมควำมเป็นนำนำชำติกับคู่พันธมิตรทำงยุทธศำสตร์ 
หน่วยนับ: โครงกำร 
ปีที่เก็บข้อมูล: ปีงบประมำณ 2565 

ค ำอธิบำย วิธีกำรค ำนวณ/วิธีกำรเก็บข้อมูล 
จ ำนวนครั้งใน
กำรรำยงำน

ข้อมูลระหว่ำงปี 
คูพ่ันธมิตรทำงยุทธศำสตร์ (Strategic Partners) หมายถึง 
สถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศที่มีความร่วมมือในด้านต่างๆ ครอบคลุม 8
ด้าน แต่ไม่จ้าเป็นต้องครบทั้ง 8 ด้าน โดยที่ทั้ง 8 ด้านที่ก้าหนดนี้ส่งผลต่อ
พันธกิจของมหาวิทยาลัยด้านการศึกษา การวิจัย ตลอดจน การบริการ
วิชาการ ดังนี้ 

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

กำรด ำเนินงำนส่งเสริมควำมเป็นนำนำชำติ หมายถึง โครงการทีส่่งเสริม
ความเป็นนานาชาติในด้านต่างๆ ดังนี้ 

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

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

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

 

วิธีกำรเก็บข้อมูล 
1. ให้ส่วนงานนับจ้านวนโครงการที่

ด้าเนินการร่วมกับคู่พันธมิตรทาง
ยุทธศาสตร์ โดยโครงการจะต้องมีการ
ด้าเนินการภายในปีงบประมาณ โดยมี
ระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันที่ลง
นามกับคู่พันธมิตรทางยุทธศาสตร์ 

 

ปีละ 2 ครั้ง 
(ราย 6 เดือน) 

 
ผู้รำยงำนตัวชี้วัด ผู้รวบรวมข้อมูล ผู้ตรวจสอบข้อมูล 

ส่วนงาน กองแผนงาน กองวิเทศสัมพันธ์ 
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ตัวชี้วัดที่ 4.22 คะแนนกำรประเมิน EdPEx  
หน่วยนับ: คะแนน 
ปีที่เก็บข้อมูล: ปีงบประมำณ 2565 

ค ำอธิบำย วิธีกำรค ำนวณ/วิธีกำรเก็บข้อมูล 
จ ำนวนครั้งใน
กำรรำยงำน

ข้อมูลระหว่ำงปี 
คะแนนกำรประเมิน EdPEX  หมายถึง ผลการตรวจประเมินส่วนงานตามเกณฑ์
คุณภาพการศึกษาเพื่ อการด้ า เนินการที่ เป็น เลิศ  (Education Criteria for 
Performance Excellence – EdPEx) ทั้งส่วนของกระบวนการและผลลัพธ์ 
กำรก ำหนดเป้ำหมำยของส่วนงำน  ให้ส่วนงานก้าหนดค่าเป้าหมายเป็น                  
Band ย่อย ทั้งในส่วนกระบวนการ (Band Processs) และผลลัพธ์ (Band Result) 

วิธีกำรเก็บข้อมูล 
1. ส่วนงานรับทราบผลการ

ประเมินคะแนน EdPEx โดย
กองพัฒนาคุณภาพ 

2. มหาวิทยาลัยสรุปนับจ้านวน
ส่วนงานที่ได้รับคะแนนการ
ประเมิน EdPEx มากกว่า 
300 คะแนน 

ปีงบประมาณ 

ปีละ 1 ครั้ง 

 
ผู้รำยงำนตัวชี้วัด ผู้รวบรวมข้อมูล 
กองพัฒนาคุณภาพ กองแผนงาน 

 
ตัวชี้วัดที่ 4.23 จ ำนวนโครงกำรพันธกิจสัมพันธ์มหำวิทยำลัยมหิดลกับสังคม (University Social Engagement)  

        ที่ด ำเนินกำรครบตำมเกณฑ์ 4 ด้ำน  
หน่วยนับ: โครงกำร 
ปีที่เก็บข้อมูล: ปีงบประมำณ  

ค ำอธิบำย วิธีกำรค ำนวณ/วิธีกำรเก็บข้อมูล 
จ ำนวนครั้งในกำร

รำยงำนข้อมูล
ระหว่ำงปี 

โครงกำรพันธกิจสัมพันธ์มหำวิทยำลัยมหิดลกับสังคม 
(University Social Engagement) หมายถึง โครงการที่เป็น
การท้างานเชิงวิชาการร่วมกันระหว่างส่วนงานกับสังคมในพันธกิจ
หลักทุกด้านของมหาวิทยาลัย 
โดยโครงกำรที่ผ่ำนเกณฑ์จะตอ้งมีกำรด ำเนินงำนครบตำมเกณฑ์ทั้ง 
4 ด้ำน คือ 

1) ร่วมคิดรว่มท้าแบบหุ้นส่วน (Partnership) 
2) เกิดประโยชน์ร่วมกันแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย (Mutual 

Benefit) 
3) มีการสร้างความรู้ทางวิชาการ (Scholarship) 
4) เกิดผลกระทบตอ่สังคมที่ประเมินได้ (Social Impact) 

 

วิธีกำรเก็บข้อมูล 
1. ส่วนงานรายงานจ้านวนและ

รายละเอียดของโครงการที่ 
website https://social-
engagement.mahidol.ac.th   
เข้าระบบโดยใช ้account ของ
มหาวิทยาลยัมหดิล   
User name: ชือ่.นามสกุล 3 ตวั 

2. หน่วยพันธกิจสมัพันธฯ์ ประเมนิการ
ผ่านเกณฑ์โครงการที่รายงานผลใน
ระบบเท่านั้น 

ปีงบประมาณ 
(ปีละ 2 ครั้ง) 

https://social-engagement.mahidol.ac.th/
https://social-engagement.mahidol.ac.th/
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ค ำอธิบำย วิธีกำรค ำนวณ/วิธีกำรเก็บข้อมูล 
จ ำนวนครั้งในกำร

รำยงำนข้อมูล
ระหว่ำงปี 

ทั้งนี้ สังคม หมายรวมถึง กลุ่มบุคคลที่อาจเชื่อมโยงกับชุมชนทั้ง
ในมิติของพื้นที่ ความสนใจร่วมกัน อัตลักษณ์ สถานที่ท้างาน 
ชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ หรืออยู่
ในภาคส่วนเดียวกัน ชุมชนนักปฏิบัติ ชุมชนที่มีความสนใจร่วมกัน 
โดยไม่มีข้อจ้ากัดทางพื้นที่ ภูมิภาคและประเทศ รวมถึงภาคธุรกิจ
อุตสาหกรรม สมาคมวิชาชีพ โรงเรียน รัฐบาล ศิษย์เก่า และ
ชุมชนพื้นเมือง เป็นต้น 
กำรรำยงำนผลของส่วนงำน 
ให้ส่วนงานระบุรายละเอียดของโครงการในระบบฐานข้อมูลงานพันธกิจ
สัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหิดลกับสังคม (MU Engagement) ตามลิงค์ดังนี้ 
https: / / social- engagement. mahidol. ac. th   
เข้าระบบโดยใช้ account ของมหาวิทยาลัยมหิดล   
User name: ชื่อ.นามสกุล 3 ตวั 
 

ตัวอย่ำงกำรเข้ำบันทึกผลข้อมลู 
Account : chonlathit.los 
Password: ใช้เหมือนกับที่เข้าอีเมล์ มหาวิทยาลัย 
 

3. โครงการที่ผ่านเกณฑก์ารประเมนิ
จะตอ้งเป็นโครงที่มีการด้าเนินการ
ครบตำมเกณฑท์ั้ง 4 ด้ำน 

4. ทั้งนี้สว่นงานสามารถรายงาน
โครงการที่มีการด้าเนนิงานตอ่เนือ่ง
ได้ แตจ่ะตอ้งมกีารจดักิจกรรมขึ้น
ภายในปงีบประมาณนัน้ๆ กรณทีี่
เป็นโครงการตอ่เนื่องแตไ่ม่ได้มกีาร
จัดกิจกรรมถือวา่ไม่สามารถรายงาน
ข้อมูลได ้

 
 
 
 

 
ผู้รำยงำนตัวชี้วัด ผู้รวบรวมข้อมูล 

พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหิดลกับสังคม  กองแผนงาน กองแผนงาน 
 

 
 

https://social-engagement.mahidol.ac.th/

