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คู่มือระบบฐานข้อมูล Mahidol Social Engagement 

 การเข้าสู่ระบบฐานข้อมูล  Mahidol Social Engagement มีขั้นตอน ดังนี้ 

1. การเขา้สู่ระบบ 

1.1 ผู้ใช้ เรียกใช้งาน โดยระบุ URL ในส่วนของ Address คือ 

https://social-engagement.mahidol.ac.th จะปรากฏหน้าจอ ดังรปูที่ 1 
 

 
 

รูปที่ 1 
 

1.2 จากรปูที่ 1 ให้คลิกที่ แถบ Login with Mahidol University Account จะปรากฏหน้าจอดัง 
รูปที่ 2 
 

 

รูปที่ 2 
 

❶ 

 ❷ 

https://social-engagement.mahidol.ac.th/
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1.3 จากรปูที่ 2 ให้กรอกรายละเอียด ดังนี ้
- ช่องที่ 1 User name ให้ผู้ใช้กรอก User name Email Account (ช่ือ.นามสกลุ3ตัว) 
- ช่องที่ 2 รหัสผ่าน ให้ผู้ใช้กรอก Password เดียวกับ Email Account 

 เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว คลิกทีปุ่่ม “Sign in” จะปรากฏหน้าจอดงัรปูที่ 3 
 

 

 
 

รูปที่ 3 
 

ส่วนท่ี ❶   ประกอบด้วยเมนู ภาพรวมโครงการ โครงการของท่าน โครงการทีเ่ผยแพร่  

ส่วนท่ี ❷   ประกอบด้วย สถานะโครงการของท่าน สถานะการคัดกรอง สถานะการรับรอง 

ส่วนท่ี ❸   แผนที่แสดงโครงการทั้งหมด 

 
2. การสรา้งโครงการ 

การกรอกข้อมลูเพื่อบันทึกข้อมลูโครงการเข้าสูร่ะบบฐานข้อมูล คลิกที่ “+สรา้งโครงการ” 
จะปรากฏหน้าบันทึกข้อมูล ดังนี ้

❶ 

❷ 

 

  
❸ 
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รูปที่ 4 

 
รูปที่ 5 

กรุณาระบุรายละเอียดของโครงการ 
• หน่วยงานเจ้าของโครงการ 

ถ้าหน่วยงานเจ้าของโครงการเป็นส่วนงานของมหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ใช้คลิก “เลือกส่วนงานภายใน  
ม.มหิดล” ระบบจะแสดงรายช่ือส่วนงาน ผู้ใช้เลือกส่วนงานเจ้าของโครงการ รายละเอียดดังรูปที่ 4 

ถ้าหน่วยงานเจ้าของโครงการเป็นหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ใช้คลิกเลือก “หน่วยงาน
ภายนอกม.มหิดล”  รายละเอียดดังรูปที่ 5  
 
• ชื่อโครงการ  

จากรูปที่ 5 ผู้ใช้ระบุช่ือโครงการ ช่ือภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ ในกรณีที่ไม่มีช่ือภาษาอังกฤษให้ใส่
เครื่องหมาย “-” จากนั้นคลิกที่ปุ่ม                     เพื่อบันทึกช่ือโครงการ  ระบบจะแสดงหน้าจอ “บันทึก

ส าเร็จ” ดังรูปที่ 6 คลิกที่ปุ่ม  และด าเนินการกรอกรายละเอียดโครงการให้ครบถ้วนใน
ข้ันตอนถัดไป  
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รูปที่ 6 

 
3. การกรอกข้อมูลโครงการ 

 

 ผู้ใช้กรอกข้อมูลโครงการเพื่อบันทึกข้อมูลโครงการพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหิดลกับสังคมของ
ส่วนงานท่าน เข้าในระบบฐานข้อมูล Mahidol Social Engagement เมื่อผู้ใช้งานบันทึกข้อมูลแล้ว ระบบจะ
ส่งข้อมูลไปยัง ผู้คัดกรอง เพื่อตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูลโครงการเบื้องต้น จากนั้นระบบจะส่งข้อมูล
ต่ อ ไปยั ง  ผู้ รั บรอง  เพื่ อด า เนินการรับ รอง โครงการต่ อไป ( ข้ันตอนการพิ จารณา  (workflow)  
แสดงในภาคผนวก)   

 

 โดยรายละเอียดข้อมูลโครงการที่ผู้ใช้ต้องกรอกข้อมูล ดังนี้ 
 

1. ช่ือโครงการ 
2. หัวหน้าโครงการ 
3. ผู้ร่วมโครงการ 
4. รายละเอียดโครงการ 
5.พื้นที่ด าเนินโครงการ 
6.ผลการด าเนินโครงการ 
7.เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
8.ช่องทางการติดต่อ 
9.การอนุญาตให้เผยแพร่ 
10.ประวัติการพิจารณา 
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หน้าบันทึกโครงการ  
 

1) ชื่อโครงการ  
ระบบจะแสดงช่ือโครงการภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตามที่ผู้ใช้ได้กรอกข้อมูลและบันทึกไว้

ในหน้าแรก ผู้ใช้สามารถแก้ไขชื่อโครงการภาษาไทยและภาษาอังกฤษได ้ดังรูปที่ 7 
 

 
รูปที่ 7 

 

2) หัวหน้าโครงการ 
 

การกรอกชื่อหัวหน้าโครงการ มีขั้นตอนดังน้ี 
 

 
รูปที่ 8 

 

2.1) จากรปูที่ 8 คลิกที่  ระบบจะแสดงข้อมูลให้บันทึกหัวหน้าโครงการ 
 

 
รูปที่ 9 
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2.2) จากรูปที่ 9 เลือกประเภทบุคลากร ถ้าเป็น “บุคลากรภายในม.มหิดล” ผู้ใช้กรอกข้อมูล              

ช่ือ-นามสกุล หัวหน้าโครงการ และ คลิกที่ปุ่ม  จะปรากฏข้อมูล ช่ือ-นามสกุล อีเมล และช่ือ

ส่วนงาน ถ้าเป็นข้อมูลที่ต้องการ ให้คลิกที่ปุ่ม  ช่ือ-นามสกุล หัวหน้าโครงการจะปรากฏในช่อง

รายการที่เลือก ดังรูปที่ 10 ถ้าข้อมูลไม่ถูกต้องให้คลิกที่ปุ่ม  และกลับไปค้นหาบุคลากรใหม่  

ถ้าข้อมูลถูกต้องให้คลิกที่ปุ่ม    
 

 
รูปที่ 10 

 
กรณีระบุช่ือ นามสกุล แล้วไม่ตรงตามเงื่อนไข ดังรูปที่  11 ระบบจะแสดงข้อความแจ้ง  

"ไม่พบข้อมูล" และแสดงข้อความ   ต้องการเพิ่มข้อมูลด้วยตนเองหรือไม่?  ให้คลิก  ถ้าต้องการ
เพิ่มข้อมูลด้วยตนเองระบบจะแสดงให้กรอกรายละเอียดข้อมูลบุคลากร ดังนี้ ค าน าหน้าช่ือ,  

ช่ือ-นามสกุล, อีเมล, หน่วยงาน เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม  ระบบ 

จะแสดงรายช่ือด้านขวามือ แล้วคลิกที่ปุ่ม  
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รูปที่ 11 

 

หน้าบันทึกข้อมูลจะปรากฏข้อมูล ดังรูปที่ 12 ถ้าผู้ใช้ต้องการเพิ่มหัวหน้าโครงการคนที่ 2   

ให้คลิกที่ปุ่ม  หรือถ้าต้องการลบข้อมูลให้คลิกที่ปุ่ม  
 

 
รูปที่ 12 

   

 
รูปที่ 13 
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2.3 จากรูปที่ 13  หากหัวหน้าโครงการเปน็ “บุคลากรภายนอกม.มหิดล”  ผู้ใช้กรอกข้อมูล ค าน าหน้า

ช่ือ ช่ือ-นามสกุล อีเมล และหน่วยงาน คลิกที่ปุ่ม   ข้อมูลจะปรากฏในช่องรายการที่เลือก 

ถ้าข้อมูลไม่ถูกต้องให้คลิกที่ปุ่ม  และกลับไปกรอกรายละเอียดใหม่ ถ้าข้อมูลถูกต้องให้คลิกที่

ปุ่ม   จะปรากฏข้อมูล ดังรูปที่ 14   
 

 
รูปที่ 14 

 

3) ผู้ร่วมโครงการ 

ระบุ “ผู้ร่วมโครงการ” โดยคลิกที่ปุ่ม  การกรอกข้อมูลด าเนินการรูปแบบ
เดียวกับหัวข้อที่ 2.หัวหน้าโครงการ เมื่อบันทึกข้อมูลผู้ร่วมโครงการ ระบบจะแสดงผล ดังรูปที่ 15 

 

 
รูปที่ 15 

 

4) รายละเอียดโครงการ 
4.1) วัตถุประสงค์ 

   จากรูปที่  16 คลิกที่ปุ่ม  ระบบจะแสดงหน้าให้ระบุวัตถุประสงค์ของ
โครงการ กรอกข้อมูลวัตถุประสงค์โครงการ ดังรูปที่ 17 เมื่อด าเนินการกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม 

 ระบบจะแสดงข้อมูล ดังรูปที่ 18 ด าเนินการรูปแบบเดียวกันเพื่อระบุข้อมูลวัตถุประสงค์ในข้อ
ต่อไป 
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รูปที่ 16 

 

 
รูปที่ 17 

 

รูปที่ 18 
 

4.2) สถานะของโครงการ 

 
รูปที่ 19 

 
  จากรูปที่ 19  เลือกสถานะของโครงการ “ก าลังด าเนินงาน” หรือ “เสร็จสิ้นแล้ว” และระบุวันที่เริ่ม
ด าเนินโครงการ และวันที่สิ้นสุดโครงการหรือวันที่คาดว่าจะด าเนินโครงการแล้วเสร็จ  
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4.3) กลุ่มเป้าหมายโครงการ 
 

รูปที่ 20 

จากรูปที่ 20  เลือกกลุ่ม “เป้าหมายของโครงการ” และ “ระบุจ านวนของกลุ่มเป้าหมาย” ข้อมูล
ประกอบด้วย เด็กและเยาวชน ,แรงงาน, ผู้ด้อยโอกาส, ผู้ใหญ่, แรงงานต่างด้าว, ผู้ป่วย, ผู้สูงอายุ, ประชาชน
แฝง, ผู้พิการ กรณีเลือก อื่นๆ กรุณาใส่ข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย 

 

4.4) ภารกิจหลัก 

 
รูปที่ 21 

จากรูป 21 เลือกภารกิจหลักของโครงการ ข้อมูลประกอบด้วย การวิจัย, การเรียนการสอน,   
การบริการวิชาการ, บูรณาการ 

 
4.5) ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาต ิ

  ให้พิจารณาว่าโครงการของท่านสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และประเด็นย่อยด้านใด โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 

 ด้านความมั่นคง     การรักษาความสงบภายในประเทศ 
 การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
 การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคง ของชาต ิ
 การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติรวมถึงองค์กร ภาครัฐ
และที่มิใช่ภาครัฐ 
 การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 

 ด้านการสร้างขดีความสามารถในการแข่งขนั  การเกษตรสร้างมูลค่า 
 อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
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 สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว 
 โครงสร้างพ้ืนฐาน เช่ือมไทย เช่ือมโลก 
 พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 

 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์ 

 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชวีิต 
 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
 การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
 การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะทีด่ ี
 การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ 

 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  การลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิต ิ
 การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 
 การเสริมสร้างพลังทางสังคม 
 การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและการจัดการตนเอง 

 ด้านการสร้างการเตบิโตบนคุณภาพชีวติที่เป็นมติร
ต่อสิ่งแวดลอ้ม 

 สร้างการเติบโตอย่างยัง่ยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
 สร้างการเติบโตอย่างยัง่ยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
 สร้างการเติบโตอย่างยัง่ยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 
 พัฒนาพ้ืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็น เมืองที่
เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
 พัฒนาความมั่นคง พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศ 

 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ 

 ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่างสะดวก 
รวดเร็ว โปร่งใส 
 ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเช่ือมโยง การพัฒนา
ในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที ่
 ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมใน
การพัฒนาประเทศ 
 ภาครัฐมีความทันสมัย 
 บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึก มีความสามารถสูง 
มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ 
 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเทา่ที่จ าเป็น 

 
4.6) ความสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

ให้พิจารณาว่าโครงการของท่านสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมและโปรแกรมย่อยด้านใด ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

 การพัฒนาก าลงัคนและสถาบันความรู้  โปรแกรมที่ 1 สร้างระบบผลิตและพัฒนาก าลงัคนให้มีคุณภาพ 
 โปรแกรมที่ 2 ผลิตก าลังคนระดับสูงรองรับ EEC และระบบเศรษฐกิจสังคมของประเทศ 
 โปรแกรมที่ 3 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติและพัฒนาทักษะเพ่ืออนาคต  
 โปรแกรมที่ 4 ส่งเสริมปัญญาประดิษฐ์เป็นฐานขับเคลื่อนประเทศในอนาคต (AI for All) 
 โปรแกรมที่ 5 ส่งเสริมการวิจัยขั้นแนวหน้า และการวิจัยพ้ืนฐานที่ประเทศไทยมีศักยภาพ 
 โปรแกรมที่ 6 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางการวิจัยที่ส าคัญ 

 การวิจัยและสร้างนวตักรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทาย
ทางสังคม 

 โปรแกรมที่ 7 โจทยท์้าทายด้านทรัพยากร สิ่งแวดล้อม และการเกษตร  
 โปรแกรมที่ 8 สังคมสูงวัย 
 โปรแกรมที่ 9 สังคมคุณภาพและความมั่นคง 
 โปรแกรมที่ 10 ยกระดับความสามารถการแข่งขันและวางรากฐานทางเศรษฐกิจ  
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 การวิจัยและสร้างนวตักรรมเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถการแข่งขัน 

 โปรแกรมที่ 11 สร้างและยกระดับศักยภาพวิสาหกิจเร่ิมต้น (Startup) พัฒนาระบบนิเวศ
นวัตกรรม และพ้ืนที่เศรษฐกิจนวัตกรรม 
 โปรแกรมที่ 12 โครงสร้างพ้ืนฐานทางคุณภาพและบริการ 

 
4.7) เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน: 

 
รูปที่ 22 

 

 จากรูปที่ 22 โครงการของท่านสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านใด เมื่อคลิกเลือกระบบจะแสดงสี
ในแต่ละประเด็น ดังรูปที่ 23 และกรุณาเลือกตัวช้ีวัดประกอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (ศึกษารายละเอียดตัวช้ีวัด
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ในภาคผนวก) 
 

 
รูปที่ 23 
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5) พ้ืนท่ีด าเนินโครงการ 

 
 

 

รูปที่ 23 
รูปที่ 24 

 

 

  

 

 

 

 

รูปที่ 21 
รูปที่ 25 

 

  จากรูปที่ 24 คลิกที่ปุ่ม  ระบบจะแสดงหน้าให้กรอกรายละเอียดพื้นที่ด าเนิน
โครงการ  ประกอบด้วย จังหวัด, อ าเภอ/เขต, ต าบล/แขวง, หมู่บ้าน, ละติจูด ลองติจูด  ดังรูปที่ 25  
เมื่อด าเนินการระบุข้อมูลเรียบร้อยแล้ว                      ให้คลิกที่ปุ่มบันทึก กรณีที่โครงการมีมากกว่าหนึ่ง
พื้นที่ใการด าเนินโครงการ เพิ่มพื้นที่โดยด าเนินการรูปแบบเดียวกันเพื่อระบุพื้นที่ต่อไป 
 
6) ผลการด าเนินการ 
 

 การบันทึกผลการด าเนินโครงการ ประกอบด้วย  
 

 6.1) ร่วมคิดร่วมท าแบบหุ้นส่วน (Partnership) การด าเนินโครงการ นอกจากส่วนงานของท่าน
แล้ว มีส่วนงาน ภาคี หรือชุมชนใด ร่วมท างานน้ีบ้าง 
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รูปที่ 26 

 

จากรูปที่  26 ให้ระบุข้อมูลของโครงการ ประกอบด้วย องค์กรพันธมิตร, ปัญหา/บริบท/การ
เปลี่ยนแปลง (ปัญหาของชุมชนคืออะไร, บริบทของปัญหา, ความเปลี่ยนแปลงที่ต้องการให้เกิดข้ึน)  
และทรัพยากรหลัก 

 
6.2) เกิดประโยชน์ร่วมกันแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย (Mutual Benefit) วัตถุประสงค์ของ

โครงการมุ่งแก้ไขปัญหาเรื่องอะไร หรือ ท าให้เกิดประโยชน์แก่ใครบ้าง (อาทิเช่น ชุมชนได้อะไร นักวิจัยได้อะไร 
มหาวิทยาลัยได้อะไร) 
 
 

 

 

 

  

 

รูปที่ 27 

 จากรูปที่ 27 ให้ระบุข้อมูลของโครงการ ประกอบด้วย ผู้ได้รับผลประโยชน์ และผลการด าเนินการ 
 

6.3 มีการใช้ความรู้และเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน (Scholarship) โครงการของท่านมีกระบวนการทาง
วิชาการ ในการท างานได้ใช้ความรู้ ความเช่ียวชาญจากศาสตร์ของส่วนงานอย่างไร มีทฤษฎีใดเป็นกรอบ
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ความคิดในการท างาน (theory) แนวทางวิธีการสร้างความรู้ (mode of inquiry) มีการจัดการเรียนการสอน 
การวิจัย และหรือการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน/สังคมอย่างไร (technology transfer) เป็นต้น 

 

 
 
 
 
 
 

 

รูปที่ 28 
 

จากรูปที่ 28 ให้ระบุข้อมูลของโครงการ ประกอบด้วย กิจกรรมหลักของโครงการ/งานวิจัย  
และศาสตร์ท่ีใช้ในการด าเนินโครงการ 
 

6.4) เกิดผลกระทบต่อสังคมท่ีประเมินได้ (Social Impact) ผลกระทบทางสังคมที่วัดผลได้ 
นอกจากผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ของโครงการแล้ว ได้สร้างการเปลี่ยนแปลงในทางบวกให้เกิดข้ึนแก่ชุมชน
อย่างไรบ้าง  (ด้านคน (people),  ด้านผลประโยชน์ (profit/prosperity),  ด้านสิ่ งแวดล้อม (planet)  
และอื่น ๆ)  

 

 
 
 

 
 
 
 

 
รูปที่ 29 

 

จากรูปที่ 29 ให้ระบุข้อมูลของโครงการ ประกอบด้วย ผลกระทบทางสังคม และแนวทางการธ ารง
รักษา (แผนงานต่อไปที่จะท าให้เกิดความยั่งยืน) 
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7) เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 

รูปที่ 30 

 
 
 
 

 

 
รูปที่ 31 

 

จากรูปที่ 30  คลิกที่ปุ่ม  ระบบจะแสดงหน้าให้แนบไฟล์เอกสาร ดังรูปที่ 31 คลิกที่
ปุ่ม “Browse” เลือกไฟเอกสารทีต่้องการแนบ (ไฟล์ PDF,JPG)  เมื่อด าเนินการแนบไฟล์เอกสารเรยีบรอ้ยแลว้  
ให้คลิกที่ปุ่มบันทึก                         สามารถแนบไฟล์ได้ครั้งละ 1 ไฟล์ ผู้ใช้สามารถเพิ่มไฟล์ได้โดย
ด าเนินการในรูปแบบเดียวกัน 

                          
8) ช่องทางการติดต่อ 
 ระบุข้อมูลผู้ที่สามารถติดต่อได้ของโครงการ (เพื่อการติดต่อประสานงาน) ดังรูปที่ 32 ประกอบด้วย  

- ช่ือ-นามสกุล:  ระบุช่ือ-นามสกลุผู้ประสานงานของโครงการ 
- หมายเลขโทรศัพท์: ระบหุมายเลขโทรศัพท์ โดยสามารถระบุได้ทั้งเบอร์ที่ท างานและเบอร์มือถือ 
- อีเมล: ระบุอีเมลที่สามารถติดต่อได้  
- ที่อยู:่ ระบุที่อยู่ที่ติดต่อได้ เพือ่การติดต่อและส่งเอกสาร 
- เว็บไซด์: ระบุช่ือ URL เว็บไซด์ของโครงการหรือทีเ่กี่ยวข้องกับโครงการ 
- ช่องทางอื่นๆ:  โดยสามารถระบุเพิ่มเตมิ ดังนี ้Facebook, Line, Instagram, Twitter, อื่นๆ 
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รูปที่ 32  

 

9. การอนุญาตให้เผยแพร่ข้อมูลจากระบบฐานข้อมูล Mahidol Social Engagement 

   

  

 

รูปที่ 33 

จากรปูที่ 33 ให้ผู้ใช้เลือกการอนญุาตให้เผยแพร่ข้อมูลจากระบบฐานข้อมูล ดังนี้ 

- ยินยอม  

     ยินยอม ให้เปิดเผยหรือเผยแพร่ข้อมลู ซึ่งสามารถเข้าถึงได้เป็นการภายในมหาวิทยาลัยมหิดล 

   ยินยอม ให้เปิดเผยหรือเผยแพร่ข้อมลู ออกสู่ภายนอกหรือสาธารณะ  

-  ไม่ยินยอม ให้เปิดเผยหรือเผยแพร่ข้อมูล 

 

4. การบันทึกข้อมูล  

การบันทึกข้อมลูโครงการ ด าเนินการได้ ดังนี ้

1) กรณีที่ผู้ใช้กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว คลิกที่ปุ่ม    ดังรูปที่ 34 ระบบจะแสดงหนา้จอ 

“บันทึกฉบับร่าง” คลิกที่ปุ่ม   ดังรูปที่ 35 ข้อมูลจะบันทึกเข้าระบบ การบันทึก
ฉบับร่างผู้ใช้ยังสามารถเข้ามาแก้ไขข้อมูลของโครงการได้  ถ้าผู้ใช้ต้องการลบข้อมูลโครงการให้

คลิกที่ปุ่ม  
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รูปที่ 34 
 

  
รูปที่ 35 

2) กรณีผู้ใช้กรอกข้อมูลเสร็จสมบูรณ์และบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ด าเนินการ “ส่งคัดกรอง” โดย

คลิกที่ปุ่ม  ดังรูปที่ 34 ระบบจะแสดงหน้าจอส่งคัดกรอง ดังรูปที่ 36 คลิกที่ปุ่ม 

  ระบบจะแสดงสถานะส่งคัดกรอง หรือถ้าคลิกที่ปุ่ม   ระบบจะท าการยกเลกิ
การส่งคัดกรอง  

 
รูปที่ 36 

 

3) กรณีผู้ใช้ต้องการ “ลบโครงการ” คลิกที่ปุ่ม  ดังรูปที่ 34 ระบบจะแสดงหน้าจอ  

“ลบโครงการ” ดังรูปที่ 37 คลิกที่ปุ่ม   โครงการจะถูกลบออกจากระบบ หรือถ้าคลิก

ที่ปุ่ม   ระบบจะท าการยกเลิกการลบโครงการ  
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รูปที่ 37 

 
4) กรณีผู้ใช้ต้องการ “ดาวน์โหลดข้อมลู” คลิกที่ปุม่  ดังรูปที่ 34 ระบบจะท าการ

ดาวน์โหลดข้อมลูโครงการตามแบบฟอรม์ในรปูแบบ PDF ไฟล ์
 

5. การตรวจสอบสถานะข้อมูลโครงการ 

 
รูปที่ 38 

จากรูปที่ 38 ผู้ใช้สามารถคลิกที่ “ภาพรวมโครงการ” หน้าจอจะแสดงข้อมูล “สถานะโครงการ”  
ดังรูปที่ 39  ซึ่งจะแสดงสถานะโครงการที่ผู้ใช้งานได้บันทึกไว้ในระบบ ซึ่งในแต่ละสถานะมีรายละเอียดดัง 
ตาร่างที่ 1  
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รูปที่ 39 

ตารางท่ี 1 ความหมายของสถานะโครงการ 

สถานะข้อมูลโครงการ ความหมาย 
1. บันทึกฉบบัร่าง ผู้ใช้บันทึกโครงการเข้าระบบฐานข้อมูล 

และสามารถเพิ่มเติมและแก้ไขข้อมูลได ้
2. สง่คดักรอง ข้อมูลโครงการถูกสง่ไปยงั “ผูค้ัดกรอง” 
3. รอข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลโครงการที่ “ผูค้ัดกรอง” สง่กลับมายังผู้สร้าง

โครงการ เพื่อใหด้ าเนินการเพิ่มเติมหรือแก้ไขข้อมูล 
4. สง่คดักรอง (เพิ่มเติมข้อมูลแล้ว) ข้อมูลโครงการที่ได้เพิ่มเติมหรือแก้ไขข้อมูลแล้วถูกสง่ไป

ยัง “ผู้คดักรอง”  
5. ผ่านการคดักรอง ข้อมูลโครงการผ่านการคดักรองแล้ว พิจารณาจาก

โครงการกรอกข้อมูลครบถ้วน ตามเกณฑ์ 4 ข้อของ 
Engagement Thailand (1.Partnership 2.Mutual 
Benefit 3.Scolarship 4.Social Impact) โดยระบบ
จะส่งข้อมูลโครงการไปยัง “ผู้รับรอง” เพื่อพิจารณาใน
ล าดับต่อไป 

6. ไม่ผ่านการคดักรอง ข้อมูลโครงการไม่ครบถ้วน ตามเกณฑ์ 4 ข้อของ 
Engagement Thailand (1.Partnership 2.Mutual 
Benefit 3.Scolarship 4.Social Impact) 

7. รับรองในหลักการ รอการเพิ่มข้อมูล ข้อมูลโครงการที่ “ผู้รับรอง” ได้พจิารณาแล้วสง่กลับ
มายังผู้สร้างโครงการเพื่อใหด้ าเนินการเพิ่มเติมหรือ
แก้ไขข้อมูล 

8. สง่รับรอง (เพิ่มเติมข้อมูลแล้ว) ข้อมูลโครงการที่ได้เพิ่มเติมหรือแก้ไขข้อมูลแล้วถูกสง่ไป
ยัง “ผู้รับรอง” เพื่อพิจารณาในล าดับต่อไป 



พันธกิจสัมพนัธ์มหาวิทยาลัยมหิดลกับสังคม กองแผนงาน ส านักงานอธิการบดี                 22 
 

สถานะข้อมูลโครงการ ความหมาย 
9. ผ่านการรับรอง ข้อมูลโครงการผ่านเกณฑ ์4 ข้อของ Engagement 

Thailand (1.Partnership 2.Mutual Benefit 
3.Scolarship 4.Social Impact) โครงการได้รับการ
รับรอง 

10. ไม่ผ่านการรับรอง ข้อมูลโครงการไม่ครบถ้วนตามเกณฑ ์4 ข้อของ 
Engagement Thailand (1.Partnership 2.Mutual 
Benefit 3.Scolarship 4.Social Impact) 

ระบบจะตอบกลับอัตโนมัติเข้าอีเมลของผู้ใช้งาน เพ่ือแจ้งสถานะของโครงการและการท ารายการ
ในระบบฐานข้อมูล 

จากรปูที่ 40 แถบเมนจูะแสดงข้อมลูที่ท่านได้กรอกข้อมลู ดงันี้ ภาพรวมโครงการของท่าน, โครงการ
ของท่าน และโครงการท่ีเผยแพร ่

 

 

รูปที่ 40 

ผู้ใช้สามารถคลิกที่แถบ “โครงการของท่าน” ระบบแสดงรายช่ือโครงการทั้งหมดที่ท่านเป็นผู้บันทึก  
ดังรูปที่ 40 

ผู้ใช้สามารถค้นหาโครงการ โดยคลิกที่  ระบบแสดงเงื่อนไขส าหรับค้นหาข้อมูล  
ดังรูปที่ 40  ผู้ใช้ระบุเงื่อนไขการค้นหาข้อมูล ประกอบด้วย เลขที่โครงการ, ช่ือโครงการ (ภาษาไทย), ช่ือ

โครงการ, (ภาษาอังกฤษ), ปีงบประมาณ, สถานะโครงการ คลิกที่ปุ่ม  กรณีตรงตามเงื่อนไขระบบ
แสดงรายช่ือโครงการทั้งหมดที่ท่านเป็นผู้บันทึก ตามเงื่อนไขที่ระบุ  กรณีไม่ตรงตามเงื่อนไขระบบแสดง

ข้อความ "ไม่มีข้อมูล” ถ้าคลิกที่ปุ่ม  ระบบจะท าการล้างเงื่อนไขที่ระบุไว้ 
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รูปที่ 41 

ผู้ใช้สามารถคลิกที่แถบ “โครงการท่ีมีส่วนร่วม” ระบบจะแสดงรายช่ือโครงการทั้งหมดที่ท่านเป็น
หัวหน้าโครงการ หรือผู้ร่วมโครงการ ดังรูปที่ 41 

ผู้ใช้สามารถค้นหาโครงการ โดยคลิกที่  ระบบแสดงเงื่อนไขส าหรับค้นหาข้อมูล ระบุ

ประเภทการร่วม ดังนี้ ทุกประเภท, หัวหน้าโครงการ, ผู้ร่วมโครงการคลิกที่ปุ่ม  กรณีตรงตามเงื่อนไข
ระบบแสดงรายช่ือโครงการทั้งหมดของส่วนงานที่บุคลากรสังกัด ตามเงื่อนไขที่ระบุ  ผู้ใช้คลิกเลือกรายการ
โครงการที่ต้องการให้แสดงรายละเอียด ระบบจะแสดงรายละเอียดข้อมูลของโครงการและไม่สามารถแก้ไขได้ 

ในกรณีไม่ตรงตามเงื่อนไขระบบแสดงข้อความ "ไม่มีข้อมูล"  ถ้าคลิกที่ปุ่ม  ระบบจะท าการล้าง
เงื่อนไขที่ระบุไว้ 

 
รูปที่ 42 

ผู้ใช้สามารถคลิกที่แถบ “โครงการของส่วนงาน” ระบบจะแสดงรายช่ือโครงการทั้งหมดของส่วนงาน
ที่บุคลากรสังกัด ดังรูปที่ 42 

ผู้ใช้สามารถค้นหาโครงการ โดยคลิกที่  ระบบแสดงเงื่อนไชส าหรับค้นหาข้อมูล  
ดังรูปที่38  ผู้ใช้ระบุเงื่อนไขการค้นหาข้อมูล ประกอบด้วย เลขที่โครงการ, ช่ือโครงการ (ภาษาไทย), ช่ือ
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โครงการ, (ภาษาอังกฤษ), ปีงบประมาณ, สถานะโครงการ,สถานะ คลิกที่ปุ่ม   กรณีตรงตามเงื่อนไข
ระบบแสดงรายช่ือโครงการทั้งหมดของส่วนงานที่บุคลากรสังกัด ตามเงื่ อนไขที่ระบุ ผู้ใช้คลิกเลือกรายการ
โครงการที่ต้องการให้แสดงรายละเอียด ระบบจะแสดงรายละเอียดข้อมูลของโครงการและไม่สามารถแก้ไขได้ 

กรณีไม่ตรงตามเงื่อนไขระบบแสดงข้อความ "ไม่มีข้อมูล" ถ้าคลิกที่ปุ่ม  ระบบจะท าการล้าง
เงื่อนไขที่ระบุ 

 

รูปที่ 43 
 

 
รูปที่ 44 

 

ผู้ใช้สามารถคลิกที่แถบ “โครงการท่ีเผยแพร่” ระบบจะแสดงแถบข้อมูล “โครงการท่ีเผยแพร่
ท้ังหมด” คือโครงการที่ได้รับอนุญาตให้เผยแพร่ได้และอยู่ในสถานะที่รับรองแล้ว ระบบแสดงรายช่ือโครงการ

ทั้งหมดที่ท่านเป็นผู้บันทึก ดังรูปที่ 43 และ “โครงการต้นแบบ” คือ โครงการที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็น
โครงการต้นแบบดังรูปที่ 44  
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ผู้ใช้สามารถค้นหาโครงการที่เผยแพร่ทั้งหมดและโครงการต้นแบบ โดยคลิกที่  ระบบ
แสดงเงื่อนไขส าหรับค้นหาข้อมูล ดังรูปที่ 43 และ 44  ผู้ใช้ระบุเงื่อนไขการค้นหาข้อมูล ประกอบด้วย เลขที่
โครงการ, ช่ือโครงการ (ภาษาไทย), ช่ือโครงการ, (ภาษาอังกฤษ), ปีงบประมาณ, สถานะโครงการ,สถานะ คลิก

ที่ปุ่ม  กรณีตรงตามเงื่อนไขระบบแสดงรายช่ือโครงการทั้งหมดที่ท่านเป็นผู้บันทึก ตามเงื่อนไขที่ระบุ 
กรณีไม่ตรงตามเงื่อนไขระบบแสดงข้อความ "ไม่มี ข้อมูล” ถ้าคลิกที่ปุ่ม  ระบบจะท าการล้าง
เงื่อนไขที่ระบุไว้ 
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ภาคผนวก  

ตัวชี้วัดประกอบเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน (SDGs) 
 

SDG1 – ขจัดความยากจน (End Poverty) 
- อัตราส่วนจ านวนคนจนที่ $1.90/วัน (58.62฿/วัน) (% ประชากร) 
- อัตราส่วนจ านวนคนจนที่ $3.20/วัน (98.72฿/วัน) (% ประชากร) 
SDG2 – ขจัดความหิวโหย (Zero Hunger)  
- ความแพร่หลายของโรคขาดอาหาร (% ประชากร) 
- ความแพร่หลายของร่างกายแคระแกร็น(ความสูงต่ าส าหรับอายุ)ในเด็กอายุต่ ากว่า 5 ปี (%) 
- ความแพร่หลายของการสูญเสียในเด็กอายุต่ ากว่า 5 ปี (%) 
- ความแพร่หลายของโรคอ้วน, BMI ≥ 30 (% จ านวนประชากรที่เป็นผู้ใหญ่) 
- ผลผลิตธัญพืช (t/ha(เฮกตาร์)) 
- ดัชนีการจัดการก๊าซไนโตรเจนอย่างยั่งยืน 
- ระดับโภชนาการของมนุษย์ (ดีที่สุด 2-3 แย่ที่สุด) 
SDG3 – การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี  (Good Health and Well-Being)  
- อัตราการเสียชีวิตของมารดา (ต่อ 100,000 ในการเกิด) 
- อัตราการเสียชีวิตของทารกแรกเกิด (ต่อ 1,000 ในการเกิด) 
- อัตราการเสียชีวิตต่ ากว่า 5 (ต่อ 1,000 ในการเกิด) 
- อิทธิพลของวัณโรค (ต่อ 100,000 ประชากร) 
- การติดเชื้อเอชไอวีใหม่ (ต่อ 1,000) * 
- อัตราการเสียชีวิตที่ได้มาตรฐานตามอายุเน่ืองจากโรคหลอดเลือดหัวใจ โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน และโรคทางเดินหายใจเรื้อรังใน
ประชากรอายุ 30-70 ปี (ต่อ 100,000 ประชากร) 
- อัตราการเสียชีวิตตามมาตรฐานอายุที่เก่ียวข้องกับมลพิษทางอากาศในครัวเรือนและมลพิษทางอากาศโดยรอบ (ต่อ 100,000 
ประชากร) 
- อัตราการเสียชีวิตจากการจราจร (ต่อ 100,000 ประชากร) 
- อายุขัยเฉลี่ยเม่ือแรกเกิด (ปี) 
- อัตราการเจริญพันธ์ุของวัยรุ่น (เกิดต่อผู้หญิง 1,000 คน ช่วงอายุ 15-19 ปี) 
- การท าคลอดโดยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ (%) 
- ร้อยละของทารกที่รอดชีวิตเม่ือได้รับวัคซีนแนะน าโดยองค์การอนามัยโลก 2 ขวด (%) 
- ดัชนีการติดตามสุขภาพสากล (0-100) 
- ความเป็นอยู่ที่ดี (คะแนนเฉลี่ยแบบขั้นบันได, 0-10) 
SDG4 –  การศึกษาเท่าเทียม (Quality Education)  
- อัตราการเข้าเรียนระดับประถมศึกษา (%) 
- อัตราการส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (%) 
- อัตราการอ่านออกเขียนได้ของอายุ 15-24 ปี ทั้งเพศชายและเพศหญิง (%) 
SDG5 – ความเท่าเทียมทางเพศ (Gender Equality) 
- ความต้องการในการวางแผนครอบครัวที่มีความพึงพอใจด้วยวิธีการที่ทันสมัย (% ของผู้หญิงที่แต่งงาน หรือในช่วงอายุระหว่าง 
15-49 ปี) 
- อายุเฉลี่ยการศึกษาของเพศหญิงกับเพศชาย, ประชากรอายุ 25 ปีขึ้นไป (%) 
- อัตราการมีส่วนร่วมของก าลังแรงงานของเพศหญิงกับเพศชาย (%) 
- จ านวนที่น่ังที่จัดขึ้นให้กับเพศหญิงในรัฐสภาแห่งชาติ (%) 
SDG6 – การจัดการน้ าและสุขาภิบาล (Clean Water and Sanitation)  
- ประชากรที่ใช้บริการน้ าดื่มขั้นพื้นฐานอย่างน้อยที่สุด (%) 
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- ประชากรที่ใช้บริการสุขาภิบาลขั้นต่ าเป็นอย่างน้อย (%) 
- การถอนตัวของน้ าจืดเป็น% แหล่งน้ าทดแทนทั้งหมด 
- การสูญเสียน้ าใต้ดินที่น าเข้า (m3/ปี/คน) 
- น้ าเสียจากกิจกรรมของมนุษย์ที่ได้รับการบ าบัด (%) 
SDG7 –พลังสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้ (Affordable and Clean Energy)  
- การเข้าถึงกระแสไฟฟ้า (% ประชากร) 
- เข้าถึงเชื้อเพลิงและก๊าซหุงต้มส าหรับการปรุงอาหาร (% ประชากร) 
- การปล่อยมลพิษจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงคาร์บอนไดออกไซด์/กระแสไฟฟ้า (MtCO2/TWh) (Metric tons of CO2/terawatt-
hour) 
SDG8 – การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ (Decent Work and Economic Growth)  
- ปรับการเจริญเติบโต (%) 
- ความแพร่หลายของการท างานหนักในสมัยใหม่ (ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อต่อประชากร 1,000 คน) 
- ผู้ใหญ่ (15 ปีขึ้นไป) พร้อมบัญชีที่ธนาคารหรือสถาบันการเงินอ่ืน ๆ หรือกับผู้ให้บริการการเงินในมือถือ (%) 
- อัตราการว่างงาน (% ทั้งหมดของผู้ใช้แรงงาน) 
- อุบัติเหตุที่เก่ียวข้องกับการท างานอย่างหนักเป็นตัวในการน าเข้า (ผู้เสียชีวิตต่อ 100,000) 
SDG9 – อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน (Industry, Innovation and Infrastructure) 
- ประชากรที่ใช้อินเทอร์เน็ต (%)  
- การสมัครสมาชิกบรอดแบนด์โทรศัพท์มือถือ (ต่อประชากร 100 คน) 
- ดัชนีประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์: คุณภาพของการค้าและโครงสร้างพื้นฐานที่เก่ียวข้องกับการขนส่ง (1=ต่ า ถึง 5=สูง) 
- การจัดอันดับมหาวิทยาลัยของ Times Higher Education: คะแนนเฉลี่ยของมหาวิทยาลัย 3 อันดับแรก (0-100) 
- จ านวนบทความวารสารวิทยาศาสตร์และทางเทคนิค (ต่อประชากร 1,000 คน) 
- รายจ่ายในการวิจัยและการพัฒนา (% GDP) 
SDG10 – ลดความเหลื่อมล้ า (Reduced Inequalities) 
- การปรับปรุงค่าสัมประสิทธ์ิจีนี (Gini Coefficient) ส าหรับกลุ่มรายได้สูง (1-100) 
 
SDG11 – เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์อย่างย่ังยืน (Sustainable Cities and Communities) 
- ความเข้มข้นเฉลี่ยรายปีของอนุภาคฝุ่นละอองที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางน้อยกว่า 2.5 ไมครอน (PM2.5) ในเขตเมือง (ug/m3) 
- การปรับปรุงแหล่งน้ าประปา (% ประชากรในเมืองที่สามารถเข้าถึง) 
- ความพึงพอใจต่อระบบขนส่งสาธารณะ (%) 
SDG12 – แผนการบริโภคและการผลิตอย่างย่ังยืน (Responsible Consumption and Production) 
- ขยะมูลฝอยเขตชุมชน (กก./วัน/คน) 
- การสร้างขยะอิเล็กทรอนิกส์ (กก./คน) 
- การปล่อย SO2 จากขั้นตอนการผลิต (กก./คน) 
- การปล่อย SO2 ที่น าเข้ามาในประเทศ (กก./คน) 
- ไนโตรเจนฟุตพริ้นท์จากผลิตภัณฑ์แต่ละหน่วย (กก./คน) 
- การปล่อยที่น าเข้าสุทธิของไนโตรเจนที่เกิดปฏิกิริยา (กก./คน) 
SDG13 – การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Action) 
- การปล่อย CO2 ที่เก่ียวกับพลังงานต่อคน (tCO2 /คน) 
- การปล่อย CO2 ที่น าเข้ามาในประเทศด้วยเทคโนโลยี (tCO2/คน) 
- ผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติจากสภาพภูมิอากาศ (ต่อประชากร 100,000 คน) 
- การปล่อย CO2 ที่อยู่ในรูปการส่งออกเชื้อเพลิงฟอสซิล (กก./คน) 
SDG14 – การใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล  (Life Below Water) 
- พื้นที่โดยเฉลี่ยที่ได้รับการคุ้มครองส าหรับพื้นที่ทางทะเลที่ส าคัญต่อความหลากหลายทางชีวภาพ (%) 
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- ดัชนีคุณภาพของมหาสมุทร เป้าหมายน่านน้ าสะอาด (0-100)  
- ร้อยละของปริมาณสัตว์น้ าที่ถูกใช้มากเกินไปหรือทรุดตัวลงโดยเขตเศรษฐกิจจ าเพาะ (exclusive economic zone; EEZ) (%)  
- ปลาที่ถูกจับด้วยวิธีลากอวน (%) 
SDG15 – การใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศน์ทางบก (Life on Land) 
- พื้นที่โดยเฉลี่ยที่ได้รับการคุ้มครองส าหรับภาคพื้นดินที่ส าคัญต่อความหลากหลายทางชีวภาพ (%) 
- พื้นที่โดยเฉลี่ยที่ได้รับการคุ้มครองส าหรับแหล่งน้ าจืดที่ส าคัญต่อความหลากหลายทางชีวภาพ (%) 
- ดัชนีบัญชีแดงของการอยู่รอดของสายพันธ์ุ (0-1) 
- การตัดไม้ท าลายป่าอย่างถาวร (โดยเฉลี่ยประจ าทุก5ปี %) 
- ภัยคุกคามความหลากหลายทางชีวภาพที่น าเข้ามาในประเทศ (ต่อประชากรล้านคน) 
SDG16 – สังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก (Peace, Justice and Strong Institutions) 
- ฆาตกรรม (ต่อประชากร 100,000 คน) 
- ผู้ถูกคุมขัง/ผู้ต้องหาที่ไม่ได้ถูกส่งตัว (%)  
- ประชากรรู้สึกปลอดภัยในการเดินเท้าคนเดียวในเวลากลางคืนในเมืองหรือบริเวณพื้นที่ที่อยู่อาศัย (%)  
- กรรมสิทธ์ิในทรัพย์สิน (1-7)  
- การจดทะเบียนการเกิดกับหน่วยงานพลเรือน: เด็กอายุต่ ากว่า 5 ปี (%)  
- ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (0-100)  
- เด็กอายุ 5-14 ปีที่มีส่วนในการใช้แรงงานเด็ก (%) 
- การถ่ายโอนของอาวุธตามแบบ/อาวุธธรรมดาที่ส าคัญ (การส่งออก) (ค่าคงที่ 1990US$ล้าน (~62฿หม่ืนล้าน) ต่อประชากร 
100,000 คน) 
- ดัชนีด้านเสรีภาพของสื่อมวลชน (ดีที่สุด 0-100 แย่ที่สุด) 
SDG17 – ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน (Partnerships for the Goals) 
- การใช้จ่ายด้านสุขภาพและด้านการศึกษาของภาครัฐ (% GDP)  
- รายได้สูงและกลุ่มประเทศ OECD DAC: การคลังสาธารณะที่ได้สัมปทานระหว่างประเทศ รวมถึงความช่วยเหลือด้านการพัฒนา
อย่างเป็นทางการ (% GNI) 
- ประเทศอ่ืนๆ: รายได้ของภาครัฐรัฐบาลไม่รวมเงินช่วยเหลือ (% GDP)  
- คะแนนดินแดนภาษีต่ า (ดีที่สุด 0-5 แย่ที่สุด) * 

ที่มา: Sustainable Development report 2019  
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