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ค ำอธิบำยตัวชี้วัดเฉพำะที่มีกำรแก้ไขและเพ่ิมเติม (PA 2561) 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 Excellence in research with global and social impact 

 
ตัวชี้วัดที่ 1.1 จ ำนวนเงินทุนสนบัสนุนกำรวิจัยในปีงบประมำณต่อจ ำนวนบุคลำกรสำยวิชำกำร 
หน่วยนับ: บำท/คน 
ปีที่เก็บข้อมลู: ปีงบประมำณ 2561 

ค ำอธิบำย วิธีกำรค ำนวณ/วิธีกำรเก็บข้อมูล 
ลักษณะกำรเก็บ
ข้อมูลระหว่ำงป ี

เงินทุนวิจัย หมายถึง เงินที่ได้รับกำรสนับสนุนจำกแหล่งทุนให้ท ำวิจัยหรือ
รับจ้ำงวิจัย (Contracted Research) (ไม่นับการบริการวิชาการอื่น เช่น 
การเป็นท่ีปรึกษา ออกแบบ วางระบบ ฝึกอบรม สัมมนา หรือการวเิคราะห์
ทางห้องปฏิบัติการ เป็นต้น) เก็บขอ้มูลตามปีงบประมาณ จากแหล่งทุนต่างๆ 
ดังนี ้

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

 จ ำนวนเงินทุนวิจัยจำกภำยในมหำวิทยำลัย หมายถึง  
- จ านวนเงินทุนวิจัยท่ีไดร้ับจัดสรรจากเงินรายได้ของ

มหาวิทยาลยั  
- จ านวนเงินทุนวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดินที่ได้รับจัดสรร

และแจ้งจากกองบริหารงานวิจัย ในรอบปีงบประมาณ 

 จ ำนวนเงินรำยได้ส่วนงำนที่ให้เป็นทุนวิจัย หมายถึง  
- จ านวนเงินรายได้ของส่วนงานท่ีจัดสรรให้เป็นทุนวิจัย ในรอบ

ปีงบประมาณ 

 จ ำนวนเงินทุนวิจัยท่ีได้รับจำกหน่วยงำนภำครัฐ หมายถึง 
- จ านวนเงินทุนวิจัยทั้งหมดที่ส่วนงานได้รับจากหน่วยงานภาครัฐ  

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในรอบปีงบประมาณ 

 จ ำนวนเงินทุนวิจัยท่ีได้รับจำกภำคเอกชน หมายถึง  
- จ านวนเงินทุนวิจัยท้ังหมดที่ส่วนงานได้รบัจากภาคเอกชน 

ภาคอุตสาหกรรม บริษัท ห้าง ร้าน SME มูลนธิิ และ ทั้งใน
ประเทศและตา่งประเทศ ในรอบปีงบประมาณ 

ผลรวมของเงินทุนวิจัยจากทุกแหล่ง 
จ านวนบุคลากรสายวิชาการทั้งหมด 

ของส่วนงาน 
 
หมายเหต ุ

1. ส่วนงานรายงานเฉพาะเงนิ
รายได้ของส่วนงานที่ให้ทุน
สนับสนุนการวิจัย ส่วนเงินทุน
วิจัยจากแหล่งทุนอ่ืน 
มหาวิทยาลยัจะใช้ข้อมูลจากกอง
บริหารงานวิจัย (กองบริหาร
งานวิจัยมีการตรวจสอบ
โครงการวิจัยจากส่วนงานประจ า
ทุกไตรมาส) 

2. กรณีมผีู้วิจัยมากกว่า 1 คน      
นับเฉพาะหัวหน้าโครงการ 1 คน 

3. นับเงินทุนท่ีส่วนงานจัดสรรใน
ปีงบประมำณนั้นทั้งหมด 
(เฉพาะที่จ่ายในปีงบประมาณนั้น 
ทั้งนีห้มายรวมถึงโครงการใหม่ที่
จัดสรรในปีนั้น และโครงการ
ต่อเนื่องที่ยังได้รับจดัสรรเงินในปี
นั้นด้วย) 

ทุก 3 เดือน 
(ข้อมูลกองบริหาร

งานวิจัยเป็น
เจ้าภาพ) 

 

ผู้รำยงำนตัวชี้วัด ผู้รวบรวมข้อมูล ผู้ตรวจสอบตัวชี้วัด 
ส่วนงาน กองแผนงาน กองบริหารงานวิจัย 
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ตัวชี้วัดที่ 1.2 จ ำนวนบทควำมตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติที่เป็นที่ยอมรับต่อจ ำนวนบุคลำกรสำยวิชำกำรในแต่ละปีปฏิทิน 
หน่วยนับ: (ฉบับ) ชิน้/คน 
ปีที่เก็บข้อมลู: ปีปฏิทิน พ.ศ. 2561 (ค.ศ. 2018) (ม.ค.-เดือนที่ต้องกำรใช้ข้อมูล) ปีปฏิทิน  

(กำรนับจ ำนวนผลงำนตีพิมพ์ฯ ให้ใช้ข้อมูลผลกำรนับสิน้สุด ณ เดือนที่ต้องกำรใช้ข้อมูล)  

ค ำอธิบำย วิธีกำรค ำนวณ/วิธีกำรเก็บข้อมูล 
ลักษณะกำร
เก็บข้อมลู
ระหว่ำงปี 

- จ านวนบทความตีพิมพ์ หมายถึง จ านวนบทความวิจัยของบุคลากรสาย
วิชาการของส่วนงานที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่สืบค้น
ได้จากฐานข้อมูลระดับนานาชาติ และนับผลงานใน Open Access 
Journal ได้  ในรอบปีปฏิทิน  

- วารสารระดับนานาชาติหมายถึงวารสารวิชาการ (Journal) ที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลสากล เช่น ฐานข้อมูล Web of Science (Science Citation 
Index Expand, Social Sciences Citation Index, Art and 
Humanities Citation Index) เป็นต้น หรือฐานข้อมูล Scopus หรือ
ฐานข้อมูลสากลอื่นๆที่เป็นที่ยอมรับในศาสตร์นั้นๆ หรือวารสารวิชาการ
ที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ประกาศให้เป็น              
วารสารระดับนานาชาติ และมีชื่อปรากฏในเอกสารแนบท้ายประกาศ 
ก.พ.อ. เร่ืองหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำร
เผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ.2556                

- รายชื่อวารสารที่สกอ.จดัให้เป็นวารสารระดับนานาชาติ ดูได้ที่ 
http://intranet.mahidol/op/orra/research_article/PUBLISH-
MUA_2556.pdf 

1. จ านวนบทความตีพิมพ์  
- นับผลงานท่ีเป็น Article Review 

Letter ส่วน Proceeding นับเฉพาะ
สาขาวิชา วิศวกรรมศาสตร์ ICT 
วิทยาศาสตร์ (บางสาขาท่ีท าร่วมกบั 
วิศวะฯ material science) ที่อยู่ใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ นับผลงาน
ใน Open Access Journal ได ้

- การตีพิมพ์ต้องระบุชื่อส่วนงาน และ
มหาวิทยาลยัมหิดล 

- นับตามชื่อเรื่องที่ตีพิมพ์ โดยไม่นับซ้ า
ในหน่วยงาน เช่น ตีพิมพ์ร่วมกัน 2 
ภาควิชา ให้คณะนับเป็น 1 เรื่อง ส่วน
ภาควิชา นับแยกคนละภาควิชา 

- กรณีที่เป็นวิทยานิพนธ/์ผลงานวิจยั
ของนักศึกษาท่ีมีชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา
ในการตีพิมพ์บทความ สามารถนบัได้  

2. จ ำนวนบุคลำกรสำยวิชำกำร 
หมำยถึง อำจำรย์ประจ ำและนักวิจัย
ประจ ำของส่วนงำน ท่ีเป็น
ข้ำรำชกำร  พนักงำน หรือบุคลำกร
ที่มีสัญญำจ้ำง (รวมลำศึกษำต่อ
ด้วย) โดยค ำนวณตำมรำยหัว 
(Headcount: HC) และแบบ
เทียบเท่ำเต็มเวลำ (Full Time 
Equivalent: FTE)  

1 ป ี

(ปีปฏิทิน) 
(ข้อมูลกองบริหาร

งานวิจัยเป็น
เจ้าภาพ) 

 
ผู้รำยงำนตัวชี้วัด ผู้รวบรวมข้อมูล ผู้ตรวจสอบตัวชี้วัด 

ส่วนงาน กองแผนงาน กองบริหารงานวิจัย 
 
 

http://intranet.mahidol/op/orra/research_article/PUBLISH-MUA_2556.pdf
http://intranet.mahidol/op/orra/research_article/PUBLISH-MUA_2556.pdf
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ตัวชี้วัดที่ 1.3 จ ำนวนดัชนีกำรอ้ำงอิง/ต่อบทควำมวิจัยใน 5 ปี 
หน่วยนับ: (ฉบับ) คร้ัง/ชิ้น 
ปีที่เก็บข้อมลู: ปีปฏิทิน พ.ศ.2555-2559 (ค.ศ.2012-2016) 
 

ค ำอธิบำย วิธีกำรค ำนวณ/วิธีกำรเก็บข้อมูล 
ลักษณะกำรเก็บ
ข้อมูลระหว่ำงป ี

จ านวนครั้งท่ีไดร้ับการอ้างอิงในปีท่ีใช้ข้อมูล (2561) จากผลงานตีพมิพ์ของ
บุคลากรสายวิชาการในส่วนงาน โดยนับเฉพาะที่ปรากฏในฐานข้อมลูสากล 
เช่น ฐานข้อมูล Web of Science หรือฐานข้อมูล Scopus  
หมำยเหตุ *** ไม่นับผลงำนระดับชำติ *** 

สืบค้นข้อมูลผลงานตีพิมพ์ย้อนหลงั 5 ปี 
2012-2016 (2555-2559) โดยนับจ านวน
ครั้งในการถูกอ้างอิงจนถึง ปี 2018 (2561) 
หารด้วยจ านวนผลงานตีพิมพ์ท่ีสืบค้นได้ใน
ปี 2012-2016 (2555-2559) สืบค้นถึง ณ 
วันท่ีรายงาน 

1 ป ี

(สืบค้นถึง ณ 
วันท่ีรายงาน) 

 
ผู้รำยงำนตัวชี้วัด ผู้รวบรวมข้อมูล ผู้ตรวจสอบตัวชี้วัด 

ส่วนงาน กองแผนงาน กองบริหารงานวิจัย 
 
ตัวชี้วัดที่ 1.4 จ ำนวนสัญญำโครงกำรวิจัยท่ีมีกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีหรือองค์ควำมรู้ต่อภำครัฐ/เอกชน 
หน่วยนับ: ฉบับ/ป ี
ปีที่เก็บข้อมลู: ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 

ค ำอธิบำย วิธีกำรค ำนวณ/วิธีกำรเก็บข้อมูล 
ลักษณะกำรเก็บ
ข้อมูลระหว่ำงป ี

จ านวนโครงการวิจัย/ผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการของบุคลากรประจ า สาย
วิชาการของส่วนงานที ่ถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ไปสู่หน่วยงาน 
องค์กร บริษัท ห้าง ร้าน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน หรือท าให้มหาวิทยาลัยมหิดลมี
รายได้จากผลงานวิจัยหรือทรัพย์สินทางปัญญาอันเกิดจากโครงการวิจัย/
ผลงานวิจัย ในปีงบประมาณพร้อมทั้งมีหลักฐาน/เอกสารแสดงประกอบ 

นับจ านวนสัญญาโครงการที่ลงนามแล้ว 
หมายเหต ุ
1. ต้องเป็นสัญญาที่ท ากับมหาวิทยาลัย

เท่านั้น (ลงนามโดยอธิการบดหีรือผู้
แทนท่ีได้รับมอบหมาย กรณีเป็นผู้
แทนท่ีได้รับมอบหมายใหส้่งส าเนา
สัญญาที่ลงนามแล้วให้กองบริหาร
งานวิจัย 1 ชุด) 

2. ไม่นับรวมสญัญาโครงการวิจยั
เฉพาะบุคคล (ที่ผู้วิจัยหรือคณบดลีง
นามเองโดยมิได้รับมอบอ านาจจาก
อธิการบดี หรือ ไม่ผ่าน
มหาวิทยาลยั) 

1 ป ี

(ข้อมูลสถาบัน
บริหารจัดการ
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเป็น

เจ้าภาพ) 

 
ผู้รำยงำนตัวชี้วัด ผู้รวบรวมข้อมูล ผู้ตรวจสอบตัวชี้วัด 

ส่วนงาน กองแผนงาน สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
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ตัวชี้วัดที่ 1.5 ระดับควำมพึงพอใจของแหล่งทุนภำครัฐในแต่ละปงีบประมำณ 
หน่วยนับ: ระดับ (เต็ม 5) 
ปีที่เก็บข้อมลู: ปีงบประมำณ 2560 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด: กองบริหำรงำนวิจัย 
 

ค ำอธิบำย วิธีกำรค ำนวณ/วิธีกำรเก็บข้อมูล 
ลักษณะกำรเก็บ
ข้อมูลระหว่ำงป ี

ส ารวจความพึงพอใจของแหล่งทุนในภาครัฐ ที่ให้การสนับสนุนทุนวจิัย 
แบ่งเป็น 5 ระดับ  

ตามแบบฟอร์มของกองบริหารงานวิจัยที่
ส่งใหฝ้่ายวิจัยของส่วนงาน 

2 ป ี

 

ผู้รำยงำนตัวชี้วัด ผู้รวบรวมข้อมูล ผู้ตรวจสอบตัวชี้วัด 
ส่วนงาน กองแผนงาน กองบริหารงานวิจัย 

 
ตัวชี้วัดที่ 1.6 แสดงถึงประโยชน์จำกผลกระทบของงำนวิจัยต่อสังคมไทย/สังคมโลกในช่วง 5 ปีที่ผ่ำนมำ 
หน่วยนับ: เชิงอรรถ (Descriptive) 
ปีที่เก็บข้อมลู: ปีปฏิทิน พ.ศ. 2559-2561 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด: กองบริหำรงำนวิจัย 
 

ค ำอธิบำย วิธีกำรค ำนวณ/วิธีกำรเก็บข้อมูล 
ลักษณะกำรเก็บ
ข้อมูลระหว่ำงป ี

ขอให้ส่วนงานอธิบายถึงผลงานวิจยัของส่วนงานท่ีมีประโยชน์และมี
ผลกระทบต่อสังคมไทย/สังคมโลก 

เขียนอธิบายเป็นข้อความ 1 ป ี

 
ผู้รำยงำนตัวชี้วัด ผู้รวบรวมข้อมูล ผู้ตรวจสอบตัวชี้วัด 

ส่วนงาน กองแผนงาน กองบริหารงานวิจัย 
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PA เพ่ิมเติมด้านการวิจัย 
 

ตัวชี้วัดที่ 1.7 จ ำนวนเงินจำกกำรรับจ้ำงวิจัย (Contracted Research) (ไม่นับกำรบริกำรวิชำกำร เช่น เป็นที่ปรึกษำ ออกแบบ วำงระบบ 
ฝึกอบรม สัมมนำ หรือ กำรวิเครำะห์ทำงห้องปฏิบัติกำร เป็นต้น) แบ่งเป็น 

- โครงกำรที่ต่ ำกว่ำ 2 ล้ำนบำท 
- โครงกำรที่สูงกว่ำ 2 ล้ำนบำท 

หน่วยนับ: บำท 
ปีที่เก็บข้อมลู: ปีงบประมำณ 2561 

ค ำอธิบำย 
วิธีกำรค ำนวณ/วิธีกำรเก็บ

ข้อมูล 
ลักษณะกำรเก็บ
ข้อมูลระหว่ำงป ี

จ านวนเงินท้ังหมดที่ส่วนงานได้รับจากการรับจา้งวิจัย (Contracted Research) จาก 
- ภาครัฐ  
- ภำคเอกชนและอุตสำหกรรม (บริษัท ห้ำง ร้ำน SME มูลนิธิ) 

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  ในรอบปีงบประมาณ 

- จ ำนวนงบประมำณ
สนับสนุนที่ได้จำกกำร
รับจ้ำงวิจัย จำกภำครัฐ 
ภำคเอกชนและ
ภำคอุตสำหกรรม 

1 ป ี

(ปีงบประมาณ) 

 
ผู้รำยงำนตัวชี้วัด ผู้รวบรวมข้อมูล ผู้ตรวจสอบตัวชี้วัด 

ส่วนงาน กองแผนงาน สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
 
ตัวชี้วัดที่ 1.8 จ ำนวนผลงำนวิจัยที่ได้รับกำรตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติ 
หน่วยนับ: เร่ือง (ไม่นับซ้ ำ) 
ปีที่เก็บข้อมลู: ปีปฏิทิน พ.ศ.2561 (ค.ศ. 2018) (กำรนับจ ำนวนผลงำนตีพิมพ์ฯ ให้ใช้ข้อมูลผลกำรนับสิ้นสุด ณ เดือน ที่ต้องกำรใช้ข้อมูล) 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด: กองบริหำรงำนวิจัย 

ค ำอธิบำย 
วิธีกำรค ำนวณ/
วิธีกำรเก็บข้อมูล 

ลักษณะกำรเก็บ
ข้อมูลระหว่ำงป ี

- จ านวนบทความวิจัยของบุคลากรประจ าสายวิชาการของส่วนงานท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติทีส่ านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ให้การยอมรับ ในรอบปีปฏิทิน  

- วารสารระดับชาติ หมายถึง วารสารวิชาการ (Journal) ที่ยอมรับโดยส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) ให้เป็นวารสารระดับชาติ และมีชื่อปรากฏในศูนย์ดัชนีการอ้างอิง
วารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre-TCI) เฉพาะวารสารที่มีช่ืออยู่ในกลุ่มที่ 1 
และกลุ่มที ่2 ตามทีป่รากฏในเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  

- รายชื่อวารสารเฉพาะที่สกอ.จัดใหเ้ป็นวารสารระดับชาติ ดูได้ที ่
http://intranet.mahidol/op/orra/research_article/PUBLISH-MUA_2556.pdf 

 1 ป ี

(ปีปฏิทิน) 
 

 

ผู้รำยงำนตัวชี้วัด ผู้รวบรวมข้อมูล ผู้ตรวจสอบตัวชี้วัด 
ส่วนงาน กองแผนงาน กองบริหารงานวิจัย 

http://intranet.mahidol/op/orra/research_article/PUBLISH-MUA_2556.pdf
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ตัวชี้วัดที่ 1.9 ค่ำ h-index ของส่วนงำน 
หน่วยนับ: จ ำนวน 
ปีที่เก็บข้อมลู: ปีปฏิทิน ระยะเวลำ 5 ปี ย้อนหลัง พ.ศ.2555-2559 (ค.ศ. 2012-2016) 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด: กองบริหำรงำนวิจัย 
 

ค ำอธิบำย วิธีกำรค ำนวณ/วิธีกำรเก็บข้อมูล 
ลักษณะกำรเก็บ
ข้อมูลระหว่ำงป ี

ค่าที่แสดงถึงจ านวนครั้งท่ีถูกอ้างอิงของส่วนงานท่ีมีค่า(มากกว่าหรือ) 

เท่ากับจ านวนผลงานวิจัย ในระยะเวลา 5 ปี พ.ศ.2555-2559 (ค.ศ. 2012-

2016) 

สืบค้นผลงานตีพิมพ์ของส่วนงานในช่วง

ระยะเวลา 5 ปี พ.ศ.2555-2559 (ค.ศ. 

2012-2016) จากฐานข้อมูลสากลที่เป็นท่ี

ยอมรับเช่น Web of Science หรือ 

Scopus   เป็นต้น  

ปีปฏิทิน 

 

ผู้รำยงำนตัวชี้วัด ผู้รวบรวมข้อมูล ผู้ตรวจสอบตัวชี้วัด 
ส่วนงาน กองแผนงาน กองบริหารงานวิจัย 

 
ตัวชี้วัดที่ 1.10  จ ำนวนผลงำนวิจัยทีก่่อให้เกิดทรัพย์สินทำงปัญญำ 

  1.10.1 จ ำนวนผลงำนวิจัยที่ก่อให้เกิดทรัพย์สินทำงปัญญำที่ได้รับจดในปีนั้นๆ 
 สิทธิบัตร กำรประดิษฐ์ 
 สิทธิบัตร กำรออกแบบผลิตภัณฑ์    

  สิ่งบ่งชี้ทำงภูมิศำสตร์ 
  แบบผังวงจรรวม 

 อนุสิทธิบัตร   คุ้มครองพันธุ์พืช 
 ควำมลับทำงกำรค้ำ   ภูมิปัญญำท้องถิ่น 
 เคร่ืองหมำยกำรค้ำ 
 ลิขสิทธิ์ 

  

 
  1.10.2 จ ำนวนผลงำนวิจัยที่ก่อให้เกิดทรัพย์สินทำงปัญญำที่อยู่ในระหว่ำงด ำเนินกำรยื่นขอจดทะเบียน 

 สิทธิบัตร กำรประดิษฐ์ 
 สิทธิบัตร กำรออกแบบผลิตภัณฑ์    

  สิ่งบ่งชี้ทำงภูมิศำสตร์ 
  แบบผังวงจรรวม 

 อนุสิทธิบัตร   คุ้มครองพันธุ์พืช 
 ควำมลับทำงกำรค้ำ   ภูมิปัญญำท้องถิ่น 
 เคร่ืองหมำยกำรค้ำ 
 ลิขสิทธิ์ 
 

  

1.10.3 จ ำนวนทรัพย์สินทำงปัญญำทีน่ ำไปใช้ประโยชน์เชิงพำณิชย์ หรือเพ่ือชุมชน สังคม และรำยได้ที่เกิดจำกทรัพย์สินทำง 
          ปัญญำ 

หน่วยนับ: ชิ้น/เร่ือง 
ปีที่เก็บข้อมลู: ปีงบประมำณ 2561 (เดือน ต.ค. 60 – ก.ย. 61) 
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ค ำอธิบำย วิธีกำรค ำนวณ/วิธีกำรเก็บข้อมูล 
ลักษณะกำรเก็บ
ข้อมูลระหว่ำงป ี

- จ ำนวนผลงำนวจิัยของอำจำรย์ประจ ำและนกัวิจัยประจ ำของส่วนงำนที่
ได้รับกำรจดทะเบียน (ทุกประเภทในข้อ 1.10.1) และ/หรืออยู่ระหว่าง
ด าเนินการยื่นขอจดทะเบยีนทรัพย์สินทางปัญญา (ทุกประเภทในขอ้ 1.10.2) 
ในรอบปีงบประมาณโดยสามารถนับได้ทั้งที่ยื่นจดทะเบียนภายในประเทศ
และต่างประเทศ 

- จ ำนวนผลงำนจำกทรัพย์สินทำงปัญญำที่น ำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพำณิชย์ 
เช่น กำรอนุญำตให้ใช้สิทธิ เป็นต้น หรือน ำไปใช้ประโยชน์เพ่ือชุมชน หรือ
ประโยชน์ทำงวิชำกำร ทั้งในระดับชำติ และนำนำชำติ ในปีงบประมำณ 
พร้อมทั้งมีหลักฐำน/เอกสำรแสดงประกอบ 

- รำยได้ที่เกิดจำกทรัพย์สินทำงปัญญำ ทั้งในเชิงพำณิชย์ ชุมชน หรือสังคม 

- จ ำนวนค ำขอรับสิทธิบัตร
หรือจ ำนวนค ำขอยื่น
ทรัพย์สินทำงปัญญำอื่น ๆ 
ตำมประเภทในข้อ 1.10.2  

- จ ำนวนสญัญำอนุญำตให้ใช้
สิทธิที่ด ำเนินกำรผ่ำนสถำบัน
บริหำรจัดกำรเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 

- รำยได้จำกทรัพย์สินทำง
ปัญญำ ให้รำยงำนจ ำนวน
เงินอันเกิดจำกกำรขำยสิทธิ 
กำรอนุญำตให้ใช้สิทธิ 

- จ ำนวนรำยได้จำกกำรเป็น
ตัวแทน จ ำหน่ำยสินค้ำจำก
ทรัพย์สินทำงปัญญำของ
มหำวิทยำลัย 

ทุก 3 เดือน 

 
ผู้รำยงำนตัวชี้วัด ผู้รวบรวมข้อมูล ผู้ตรวจสอบตัวชี้วัด 

ส่วนงาน กองแผนงาน สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
 
ตัวชี้วัดที่ 1.11 จ ำนวนผลงำนวิจยัใหม่ทีน่ ำไปสูก่ำรปรับนโยบำยกำรบริหำรระดับส่วนงำน กระทรวง หรือระดับประเทศ และที่มีผลกระทบต่อสังคม 
หน่วยนับ: ชิ้น (ไมน่ับซ้ ำ) 
ปีที่เก็บข้อมลู: ปีงบประมำณ 2560 (เดือน ต.ค. 59 – ก.ย. 60) 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด: กองบริหำรงำนวิจัย 

ค ำอธิบำย 
วิธีกำรค ำนวณ/วิธีกำร

เก็บข้อมลู 
ลักษณะกำรเก็บ
ข้อมูลระหว่ำงป ี

- จ านวนผลงานวิจัยใหม่ของส่วนงานท่ีมีการน าไปใช้จริงในการร่างกฎหมาย  
พระราชบัญญัติ  นโยบาย  แนวทางปฏิบัติ (Official Guideline)  ในรอบปีงบประมาณ 

- นโยบาย หมายถึง นโยบาย กฎ ระเบยีบ ที่ประกาศใช้ในระดับสว่นงาน/นอกเหนือจากส่วนงาน 
โดยใช้งานวิจยั/โครงการที่ด าเนินการโดยบุคลากรของส่วนงาน (ภายใน 3 ปี ที่เกี่ยวเนื่องกับ
โครงการ/งานวิจยัที่ด าเนินการ) 

 1 ป ี

 
ผู้รำยงำนตัวชี้วัด ผู้รวบรวมข้อมูล ผู้ตรวจสอบตัวชี้วัด 

ส่วนงาน กองแผนงาน กองบริหารงานวิจัย 
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ตัวชี้วัดที่ 1.12  สัดส่วนของผลงำนวจิัยท่ีได้รับกำรตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับชำติต่อจ ำนวนบุคลำกรสำยวิชำกำร 
หน่วยนับ: เร่ือง/คน 
ปีที่เก็บข้อมลู: ปีปฏิทิน พ.ศ. 2561 (ค.ศ. 2018) (ม.ค.-เดือนที่ต้องกำรใช้ข้อมูล) 

(กำรนับจ ำนวนผลงำนตีพิมพ์ฯ ให้ใช้ข้อมูลผลกำรนับสิน้สุด ณ เดือนที่ต้องกำรใช้ข้อมูล)  
 

ค ำอธิบำย วิธีกำรค ำนวณ/วิธีกำรเก็บข้อมูล 
ลักษณะกำรเก็บ
ข้อมูลระหว่ำงป ี

จ านวนผลงานวิจัยของอาจารย์และนักวิจัยของส่วนงานท่ีตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับชาติ ในรอบปีปฏิทิน ต่อ จ านวนบุคลากรสายวิชาการ
ทั้งหมดของส่วนงาน 
- วารสารระดับชาติ หมายถึง วารสารวิชาการ (Journal) ที่ยอมรับโดย

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ให้เป็นวารสาร
ระดับชาติ และมีช่ือปรากฏในศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-
Journal Citation Index Centre-TCI) เฉพาะวารสารที่มีช่ืออยู่ใน
กลุ่มที่ 1 และกลุ่มที ่2 ตามทีป่รากฏในเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. 
เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ  

- รายชื่อวารสารเฉพาะที่สกอ.จัดใหเ้ป็นวารสารระดับชาติ ดูได้ที ่
http://intranet.mahidol/op/orra/research_article/PUBLISH-
MUA_2556.pdf 

- บุคลากรสายวิชาการ หมายถึง อาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าของ
ส่วนงาน ที่เป็นข้าราชการ  พนักงาน หรือบุคลากรที่มีสญัญาจ้าง 
(รวมลาศึกษาต่อด้วย) โดยค านวณตาม Full Time Equivalent 
(FTE) 

            จ านวนผลงานวิจัยของส่วนงาน 
     ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาต ิ

       จ านวนบุคลากรสายวิชาการของส่วนงาน 

            

1 ป ี

(ปีปฏิทิน) 

 
ผู้รำยงำนตัวชี้วัด ผู้รวบรวมข้อมูล ผู้ตรวจสอบตัวชี้วัด 

ส่วนงาน กองแผนงาน กองบริหารงานวิจัย 
 
 
 
 
  

http://intranet.mahidol/op/orra/research_article/PUBLISH-MUA_2556.pdf
http://intranet.mahidol/op/orra/research_article/PUBLISH-MUA_2556.pdf
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ตัวชี้วัดที่ 1.13  จ ำนวนบุคลำกรสำยวิชำกำรต ำแหน่งอำจำรย์ (จ ำแนกตำมต ำแหน่งวิชำกำร) 
- อำจำรย์ 
- ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ 
- รองศำสตรำจำรย์ 
- ศำสตรำจำรย์ 

หน่วยนับ: คน 
ปีที่เก็บข้อมลู: ปีงบประมำณ 2561 (เดือน ต.ค. 60 – ก.ย. 61) 

ค ำอธิบำย วิธีกำรค ำนวณ/วิธีกำรเก็บข้อมูล 
ลักษณะกำรเก็บ
ข้อมูลระหว่ำงป ี

- บุคลากรสายวิชาการต าแหน่งอาจารย์ หมายถึง อาจารย์ประจ าของ
ส่วนงานท่ีเป็นข้าราชการ  พนักงาน หรือบุคลากรที่มีสัญญาจ้าง    

- ผู้ช่วยอำจำรย์ ไม่สำมำรถน ำมำนับรวมกับบุคลำกรสำยวิชำกำร
ต ำแหน่งอำจำรย์ได้  เนื่องจากจัดอยู่ในกลุ่มบุคลากรสายสนับสนุน 

- จ ำนวนบุคลำกรสำยวิชำกำรทั้งหมด 
- จ ำนวนบุคลำกรสำยวิชำกำรที่ลำ

ศึกษำต่อ 
- จ ำนวนบุคลำกรสำยวิชำกำรค ำนวณ

ตำม Full Time Equivalent 
(FTE) 

 

 
ผู้รำยงำนตัวชี้วัด ผู้รวบรวมข้อมูล ผู้ตรวจสอบตัวชี้วัด 

ส่วนงาน กองแผนงาน กองทรัพยำกรบุคคล 
 
 
ตัวชี้วัดที่ 1.14 สัดส่วนร้อยละ อำจำรย์ : ผศ. : รศ. : ศ. 
หน่วยนับ: - 
ปีที่เก็บข้อมลู: ปีงบประมำณ 2561 (เดือน ต.ค. 60 – ก.ย. 61) 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด: กองทรัพยำกรบุคคล 
 

ค ำอธิบำย วิธีกำรค ำนวณ/วิธีกำรเก็บข้อมูล 
ลักษณะกำรเก็บ
ข้อมูลระหว่ำงป ี

- สัดส่วนร้อยละของบุคลากรสายวิชาการต าแหน่งอาจารย์ โดยจ าแนก
ตามต าแหน่งวิชาการ  ท้ังนี้ ข้อมูลที่ใช้ในการค านวณเป็นข้อมูลตาม
ตัวช้ีวัดที่ 1.13 

  

 
 

ผู้รำยงำนตัวชี้วัด ผู้รวบรวมข้อมูล ผู้ตรวจสอบตัวชี้วัด 
ส่วนงาน กองแผนงาน กองทรัพยำกรบุคคล 
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ยุทธศำสตร์ที่ 2 Excellence in outcome-based education for globally – competent graduates 

 
ตัวชี้วัดที่ 2.1 หลักสูตรที่ได้รับกำรตรวจประเมิน/รับรองคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกล 
หน่วยนับ: ร้อยละ 
ปีที่เก็บข้อมลู: ปีกำรศึกษำ 2560 (ส.ค. 2560 – ก.ค. 2561) 
 

ค ำอธิบำย วิธีกำรค ำนวณ/วิธีกำรเก็บข้อมูล 
ลักษณะกำรเก็บ
ข้อมูลระหว่ำงป ี

หลักสูตรที่ได้รับกำรตรวจประเมิน/รับรองคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกล 
มหาวิทยาลยัก าหนดระดับของการไดร้ับการตรวจประเมินหรือรับรอง
หลักสตูรคณุภาพตามมาตรฐานสากล โดยนับเฉพาะหลักสตูรที่ได้รับ
ปริญญาบัตรเท่านั้น 

นับจากหลักสูตรทีไ่ดร้ับปรญิญาบตัร
ทั้งหมด คือ  

1. หลักสูตรระดับปรญิญาตร ี
2. หลักสูตรระดับปรญิญาโท  
3. หลักสูตรระดับปรญิญาเอก 

โดยก าหนดจ านวนหลักสูตรทั้งหมดของปี
การศึกษา 2559 (นับจากจ านวนหลักสตูร
ทีไ่ด้รับการอนุมัตจิากสภาฯ ครั้งท่ี 511 
วันท่ี 15 กันยายน 2559) 

รายงานผล 
รายไตรมาส 
(ปีละ 4 ครั้ง) 

2.1.1 ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับกำรตรวจประเมินภำยในโดยส่วนงำน 
หมายถึง หลักสูตรทีไ่ดร้ับการตรวจประเมินตามเกณฑ์การประกันคณุภาพ
การศึกษาระดับหลักสตูรโดยเป็นการตรวจประเมินภายในส่วนงานเอง 

    จ านวนหลักสูตรที่ได้รับการตรวจ 
         ประเมินภายในโดยสว่นงาน 
จ านวนหลกัสูตรทั้งหมดของส่วนงาน 
          ในปีการศึกษา 2559 

 

2.1.2 ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับกำรตรวจประเมินโดยมหำวิทยำลัย 
หมายถึง หลักสูตรทีไ่ดร้ับการตรวจประเมิน โดยผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์
การประกันคณุภาพการศึกษาระดบัหลักสตูร (MU AUN-QA Assessor) 
ของมหาวิทยาลัย 

    จ านวนหลักสูตรที่ได้รับการตรวจ 
         ประเมินโดยมหาวิทยาลยั 
จ านวนหลกัสูตรทั้งหมดของส่วนงาน 
          ในปีการศึกษา 2559 

 

2.1.3 ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับกำรรับรองโดย AUNQA หรือเทียบเท่ำ 
หมายถึง หลักสูตรทีไ่ดร้ับการรับรองจาก AUN-QA หรือ หลักสูตรที่ได้รับ
การรับรองจากองค์กรวิชาชีพระดบันานาชาติ เช่น AACSB, ABET, WFME 
เป็นต้น 

    จ านวนหลักสูตรที่ได้รับการรับรอง 
       โดย AUNQA หรือเทียบเท่า 
จ านวนหลกัสูตรทั้งหมดของส่วนงาน 
          ในปีการศึกษา 2559 

 

 
ผู้รำยงำนตัวชี้วัด ผู้รวบรวมข้อมูล ผู้ตรวจสอบตัวชี้วัด 

ส่วนงาน กองแผนงาน กองพัฒนาคุณภาพ 
 
 
 
 
 
 

X 100 

X 100 

X 100 



ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี 1 (วันท่ี 15 กันยายน 2560) 

11 

 

ตัวชี้วัดที่ 2.2 ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจในภำพรวม และคุณภำพบัณฑิตตำมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  
หน่วยนับ: ระดับ (เต็ม 5) 
ปีที่เก็บข้อมลู: ปีกำรศึกษำ 2560 (เก็บข้อมลูจำกผู้ส ำเร็จกำรศึกษำในปีกำรศึกษำ 2559) 
ช่วงระยะเวลำกำรเก็บข้อมลูแบบประเมิน: ส.ค. 2560 – ก.ย. 2561 
 

ค ำอธิบำย วิธีกำรค ำนวณ/วิธีกำรเก็บข้อมูล 
ลักษณะกำรเก็บ
ข้อมูลระหว่ำงป ี

2.2.1 กำรประเมินควำมพึงพอใจในภำพรวมของผู้ใช้บัณฑิต  
- เก็บข้อมูลตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทั้ง

บัณฑิตที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี และบณัฑิตระดับ
บัณฑิตศึกษา  

- ข้อมูลคะแนนท่ีได้จากการประเมนิบัณฑิต จะเก็บจากความพึง
พอใจของผู้ใช้บัณฑิตหรือสถาบันที่รับบัณฑติศึกษาต่อ ซึ่ง
ด าเนินการโดยเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามความพึงพอใจของ
นายจ้าง/ผู้บังคับบญัชา และอาจารย์ที่ปรึกษา โดยแบบสอบถาม
ดังกล่าวครอบคลุมตามคณุลักษณะและความสามารถของบัณฑิต 
จ าแนกตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามคณุวุฒิ 

- ผู้ใช้บัณฑิต ให้หมายรวมถึง นายจา้ง ผู้ประกอบการ และผู้ที่
เกี่ยวข้องกับการท างานของบัณฑติและอาจารย์ที่ปรึกษาของ
บัณฑิตที่ศึกษาต่อ 

- ระดับความพึงพอใจ หมายถึง ค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจ (เทียบ
จากค่า 5 ระดับ) ของนายจ้าง ผู้ประกอบการ และผู้ทีเ่กี่ยวข้อง
กับการท างานของบัณฑิต และอาจารย์ที่ปรึกษา จากการประเมิน
บัณฑิตที่ท างานด้วยประมาณ 1ป ี

- จ าแนกตามระดับการศึกษา: ปรญิญาตร/ีปรญิญาโท/ปริญญาเอก 
 

2.2.2 กำรประเมินคุณภำพบัณฑิตตำมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
หมายถึง การประเมินคณุภาพผู้เรยีนทุกระดับการศึกษา (ระดับปรญิญาตรี/
ปริญญาโท/ปริญญาเอก) โดยผู้ใช้บัณฑิตที่ท างานครบ 1 ปี ตามคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ ท่ีหลักสูตรก าหนดเป็นไปตามกรอบคณุลักษณะที่พึง
ประสงค์ 4 ประการ ได้แก ่

1. T-Shaped breadth & Depth 
2. Globally Talented 
3. Entrepreneurially Minded 
4. Socially Contributing 

2.2.1 กำรประเมินควำมพึงพอใจใน
ภำพรวมของผู้ใช้บัณฑิต  

ผลรวมของค่าคะแนนท่ีได้จาก 
การประเมินความพึงพอใจในภาพรวมของ

ผู้ใช้บัณฑิต 
จ านวนบัณฑติที่ไดร้ับการประเมินทั้งหมด 

 
หมายเหตุ  

1. จ านวนบัณฑติที่ไดร้ับการประเมิน
จากผู้ใช้บัณฑติจะต้องไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 20 ของจ านวนบัณฑติที่
ส าเรจ็การศึกษา 

2. เก็บข้อมูลกับบณัฑิตทุกหลักสตูร 
 
 
 
 

 
2.2.2 กำรประเมินคุณภำพบัณฑิตตำม
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

ผลรวมของค่าคะแนนท่ีได้จาก 
การประเมินคณุภาพบณัฑติตาม

คุณลักษณะบณัฑติที่พึงประสงค์ของผู้ใช้
บัณฑิต 

จ านวนบัณฑติที่ไดร้ับการประเมินทั้งหมด 
 
 
 
หมายเหตุ  

1 ครั้งใน 1 ปี
การศึกษา 
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ค ำอธิบำย วิธีกำรค ำนวณ/วิธีกำรเก็บข้อมูล 
ลักษณะกำรเก็บ
ข้อมูลระหว่ำงป ี

1. จ านวนบัณฑติที่ไดร้ับการประเมิน
จากผู้ใช้บัณฑติจะต้องไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 20 ของจ านวนบัณฑติที่
ส าเรจ็การศึกษา 

2. เก็บข้อมูลกับบณัฑิตทุกหลักสตูร 
 
แนวทางการวิเคราะห์ข้อมูล  

1. ผู้ตอบแบบประเมินต้องไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 50 ของจ านวน
บัณฑิตทั้งหมดของแต่ละหลักสูตร 

2. วิเคราะห์ข้อมูลรายหลักสตูร 
3. วิเคราะห์ข้อมูลรายระดับปริญญา 

 
ระดับปริญญำตรี 

ผู้ออกแบบประเมิน ผู้รำยงำนตัวชี้วัด ผู้รวบรวมข้อมูล ผู้ตรวจสอบตัวชี้วัด 
กองบริหารการศึกษา ส่วนงาน กองแผนงาน กองบริหารการศึกษา 

 
ระดับบัณฑิตศึกษำ 

ผู้ออกแบบประเมิน ผู้รำยงำนตัวชี้วัด ผู้รวบรวมข้อมูล ผู้ตรวจสอบตัวชี้วัด 
บัณฑิตวิทยาลัย ส่วนงาน กองแผนงาน บัณฑิตวิทยาลัย 
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x 100 

ตัวชี้วัดที่ 2.3 อัตรำกำรได้งำนท ำตรงสำยวิชำชีพ/ประกอบอำชีพอิสระ/ศึกษำต่อของบัณฑิตภำยใน 1 ปี  (จ ำแนกตำมสำขำวิชำ) 
- สำขำวิทยำศำสตร์สุขภำพ 
- สำขำวิทยำศำสตร์เทคโนโลยี 
- สำขำมนษุยศำสตร์-สังคมศำสตร์ 

หน่วยนับ: ร้อยละ 
ปีที่เก็บข้อมลู: ปีกำรศึกษำ 2560 (ส.ค. 2560 – ก.ค. 2561) โดยเก็บข้อมลูจำกผู้ส ำเร็จกำรศึกษำในปีกำรศึกษำ 2559 
ช่วงระยะเวลำกำรเก็บข้อมลูแบบประเมิน: ปีกำรศึกษำ 2560 (ส.ค. 2560 – ก.ค. 2561) 
 

ค ำอธิบำย วิธีกำรค ำนวณ/วิธีกำรเก็บข้อมูล 
ลักษณะกำรเก็บ
ข้อมูลระหว่ำงป ี

บัณฑิตปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ที่ส าเร็จการศึกษาใน

หลักสตูรภาคปกติ ภาคพิเศษ และภาคนอกเวลาในสาขาวิชานั้นๆ ที่ได้งาน

ท าหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ าภายในระยะเวลา 1 ปี นับจาก

วันท่ีส าเร็จการศึกษาเมื่อเทียบกับบัณฑิตทีส่ าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา

นั้น การนับการมีงานท านับกรณีการท างานสุจริตทุกประเภทที่สามารถสร้าง

รายได้เข้ามาเป็นประจ าเพื่อเลี้ยงชีพตนเองได้  
 

พิจารณาตามเกณฑ์ สกอ. 

 จ านวนบัณฑิตทีไ่ด้งานท าตรงสายวิชาชีพ 
+ ประกอบอาชีพอิสระ + ศึกษาตอ่  
        ภายในระยะเวลา 1 ปี 
             จ านวนบัณฑิต                             
      ที่ตอบแบบส ารวจท้ังหมด  
 
แนวทางการวิเคราะห์ข้อมูล  

1. ผู้ตอบแบบประเมินต้องไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 70 ของจ านวน
บัณฑิตทั้งหมดของแต่ละหลักสูตร 

2. วิเคราะห์ข้อมูลรายหลักสตูร 
3. วิเคราะห์ข้อมูลรายระดับปริญญา 
4. วิเคราะห์ข้อมูลรายกลุม่สาขา 

รายงานผล 
รายไตรมาส 
(ปีละ 4 ครั้ง) 

 

ระดับปริญญำตรี 
ผู้ออกแบบประเมิน ผู้รำยงำนตัวชี้วัด ผู้รวบรวมข้อมูล ผู้ตรวจสอบตัวชี้วัด 
กองบริหารการศึกษา ส่วนงาน กองแผนงาน กองบริหารการศึกษา 

บัณฑิตสามารถเข้าระบบแบบประเมินออนไลนไ์ด้ที่ :  
 
ระดับบัณฑิตศึกษำ 

ผู้ออกแบบประเมิน ผู้รำยงำนตัวชี้วัด ผู้รวบรวมข้อมูล ผู้ตรวจสอบตัวชี้วัด 
บัณฑิตวิทยาลัย ส่วนงาน กองแผนงาน บัณฑิตวิทยาลัย 

บัณฑิตสามารถเข้าระบบแบบประเมินออนไลนไ์ด้ที่ :  
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ตัวชี้วัดที่ 2.4 กำรตีพิมพห์รือเผยแพร่ผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ                         
• ร้อยละของกำรตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโท 
• ร้อยละของกำรตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำเอกเฉพำะในฐำนข้อมูล Scopus หรือ 

Web of Science เท่ำนั้น 
หน่วยนับ: ร้อยละ  
ปีที่เก็บข้อมลู: ปีกำรศึกษำ 2560 (ส.ค. 2560 – ก.ค. 2561) 
 

ค ำอธิบำย วิธีกำรค ำนวณ/วิธีกำรเก็บข้อมูล 
ลักษณะกำรเก็บ
ข้อมูลระหว่ำงป ี

2.4.1 ร้อยละของกำรตีพิมพห์รือเผยแพร่ผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ
ระดับปริญญำโท หมายถึง ผลงานหรือส่วนหน่ึงของ ผลงานวิทยานิพนธ์
ของผู้ส าเรจ็การศึกษาระดับปริญญาโทได้รับการตีพิมพ์หรือ ไดร้ับการ
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือระดบันานาชาติ  
**โดยไม่นับรวม รำยงำนกำรประชุม (Proceedings) เสนอต่อท่ีประชุม
วิชำกำร 
 
 
 
 
2.4.2 ร้อยละของกำรตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ
ระดับปริญญำเอกเฉพำะในฐำนข้อมูล Scopus หมายถึง ผลงานหรือส่วน
หนึ่งของ ผลงานวิทยานิพนธข์องผู้ส าเรจ็การศึกษาระดบัปริญญาเอกได้รับ
การตีพิมพ์หรือ ไดร้ับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ในฐำนข้อมลู 
Scopus หรือ Web of Science เท่ำนั้น 
 
 

2.4.1 ร้อยละของกำรตีพิมพห์รือเผยแพร่
ผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับ
ปริญญำโท 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์

หรือ ไดร้ับการยอมรับให้ตีพมิพ์ใน
วารสารวิชาการระดับชาติหรือระดับ

นานาชาติ 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา                    
ระดับปริญญาโทท้ังหมด 

 
2.4.2 ร้อยละของกำรตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับ
ปริญญำเอกเฉพำะในฐำนข้อมลู Scopus 

จ านวนผลงานตีพิมพผ์ูส้ าเร็จการศกึษา
ระดับปริญญาเอกได้รับการตีพิมพ์หรือ 

ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการ ในฐานข้อมูล Scopus

หรือ Web of Science เท่ำนั้น 
จ านวนผลงานตีพิมพ์ท้ังหมดของผูส้ าเรจ็

การศึกษาระดับปรญิญาเอก 
 

1 ป ี
(รายงานผล   
รายไตรมาส) 

 
ผู้รำยงำนตัวชี้วัด ผู้รวบรวมข้อมูล 
บัณฑิตวิทยาลัย กองแผนงาน 
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X100 

ตัวชี้วัดที่ 2.5 ร้อยละของศิษย์เกำ่ท่ีร่วมพัฒนำส่วนงำน/มหำวิทยำลัย (Alumni Engagement Index) 
หน่วยนับ: ร้อยละ 
ปีที่เก็บข้อมลู: ปีงบประมำณ 2561 
 

ค ำอธิบำย วิธีกำรค ำนวณ/วิธีกำรเก็บข้อมูล 
ลักษณะกำรเก็บ
ข้อมูลระหว่ำงป ี

Alumni Engagement หมายถงึ ศิษย์เก่าท่ี 
1) เข้าร่วมกิจกรรมของส่วนงำน/มหาวิทยาลยั 
2) ร่วมกิจกรรมเชิงจิตอาสาในนามของส่วนงำน/มหาวิทยาลัย  
3) การบริจาคให้แก่ ส่วนงำน/มหาวิทยาลัย 

- กำรนับจ ำนวนคน ซึ่งศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ท่ีเข้าร่วมการท า
กิจกรรม/จิตอาสา/การบริจาค ใหน้ับเพียง 1 คน/ปีเท่านั้น แม้ว่าท า
หลายกิจกรรม 

ตัวอย่ำง  
ในปีงบประมาณ 2557 ทพ.กันภัย เป็นศิษย์เก่าได้เข้าร่วมกิจกรรม 2 อย่าง 
คือ 1) ทันตแพทย์อาสาพระราชทานฯ ในช่วงครึ่งปีแรก และ 2) บริจาคเงิน
สมทบทุนให้แก่มหาวิทยาลัย ในช่วงครึ่งปีหลัง (นับเป็น 1 คน เท่านั้น ไม่นับ
กิจกรรมที่ซ้ า) 

  จ านวน Alumni Engagement 

    จ านวนศิษย์เก่าที่ติดต่อได ้

 

 

เก็บข้อมูลปลีะ    
2 ครั้ง ไม่นับ
จ านวนสะสม 

 

รำยละเอียด : 
ผู้รำยงำนตัวชี้วัด ผู้รวบรวมและตรวจสอบรำยละเอียด ผู้รวบรวมข้อมูล 

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

กองกิจการนักศึกษา กองแผนงาน 

 

หลักกำรเสริมสร้ำงควำมผูกพันของศิษย์เก่ำ 
ให้เกียรติ เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำร สร้ำงกำรมีส่วนร่วม 

• ถือศิษย์เก่าเป็น ผูม้ีส่วนได้ส่วนเสยีที่
ส าคัญ 

• ให้ความช่วยเหลือศิษยเ์ก่าในสิ่งท่ีเขา
สนใจ เช่น รับฟังความคิดเห็น 

• ให้ข้อมูลสถานะการเงินของส่วนงานแก่
ศิษย์เก่า 

• ด าเนินการอยา่งมืออาชีพ ในสิทธิส่วน
บุคคลของศิษย์เก่า 

• เชิดชูเกียรตศิิษย์เก่าที่ช่วยเหลือสว่นงาน
และมหาวิทยาลัย 

 

• ให้ศิษย์เก่ารับทราบถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ
และเป้าหมายของส่วนงาน/มหาวทิยาลัย 
และสมาคมศิษย์เก่าฯ 

• เน้นกิจกรรมของศิษย์เก่าให้สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ ดังกล่าว 

 

• ส่งเสริมให้ศิษย์เกา่มีส่วนร่วมในกิจกรรม
ของส่วนงาน /มหาวิทยาลยั 

• ส่งเสริมให้ศิษย์เกา่เป็นผู้น าในการท า
โครงการ/กิจกรรม 

• รับฟังความคิดเห็นของศิษย์เก่าในทุกๆ
การวางแผนโครงการ/กจิกรรม 

• สนับสนุนให้ศิษยเ์ก่าเป็น “ทูต” ทาง
การศึกษา 

 

 

http://alumni.mahidol.ac.th/index.php
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PA เพ่ิมเติมด้านการศึกษา 
 
ตัวชี้วัดที่ 2.6 อัตรำกำรเรียนจบในวงรอบหลักสูตรของนักศกึษำระดับบัณฑิตศึกษำ 
หน่วยนับ: ร้อยละ 
ปีที่เก็บข้อมลู: ปีกำรศึกษำ 2560 (ตำมปีท่ีเข้ำศึกษำ 25xx) 
 

ค ำอธิบำย วิธีกำรค ำนวณ/วิธีกำรเก็บข้อมูล 
ลักษณะกำรเก็บ
ข้อมูลระหว่ำงป ี

ระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการส าเรจ็การศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑติศึกษา 

(ตามปีที่เข้าศึกษา)นับตั้งแต่แรกเขา้ศึกษา ถึงส าเร็จการศึกษา โดยให้    

ส่วนงำนรำยงำน อัตรำกำรเรียนจบในวงรอบหลักสูตรของนักศึกษำในแต่

ละหลกัสูตร ทั้งระดับปรญิญาโท/ปริญญาเอก 

ผลรวมของระยะเวลาที่ใช้ในการส าเร็จ
การศึกษาของนักศึกษา  

(ตามปีที่เข้าศึกษา  25xx) 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

(ตามปีที่เข้าศึกษา 25xx) 

1 ครั้ง             

ใน 1 ปีการศึกษา 

 

 
ผู้รำยงำนตัวชี้วัด ผู้รวบรวมข้อมูล ผู้ตรวจสอบตัวชี้วัด 

ส่วนงาน กองแผนงาน บัณฑิตวิทยาลัย 
 
 
ตัวชี้วัดที่ 2.7 จ ำนวนหลักสูตรที่จัดท ำตำมเกณฑ์มำตรฐำน Outcome-based education 
หน่วยนับ: หลักสูตร 
ปีที่เก็บข้อมลู: ปีกำรศึกษำ 2560 (ส.ค. 2560 – ก.ค. 2561) 

 

ค ำอธิบำย วิธีกำรค ำนวณ/วิธีกำรเก็บข้อมูล 
ลักษณะกำรเก็บ
ข้อมูลระหว่ำงป ี

เกณฑ์มำตรฐำน Outcome-based education คือ การจัดการเรียน

การสอน โดยมลีักษณะ ดังนี้ 

1. มีการก าหนด Learning Outcome ของหลักสูตร 

2. มีการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเนน้ Learning Outcome 

3. มีการวัดและประเมินผู้เรียนโดยเนน้ Learning Outcome 

นับจ านวนหลักสูตรทุกระดับการศกึษา ท้ัง

ระดับปริญญาตรี/ปริญญาโท/ปรญิญาเอก 

1 ป ี
(รายงานผล     

รายไตรมาส) 

 

 
ผู้รำยงำนตัวชี้วัด ผู้รวบรวมข้อมูล ผู้ตรวจสอบตัวชี้วัด 

ส่วนงาน กองแผนงาน กองบริหารการศึกษา 
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ตัวชี้วัดที ่2.8 จ ำนวนรำยวิชำ/บทเรียน MOOCs ที่เปิดสอนให้ประชำชนทั่วไปลงทะเบียนเรียน  
หน่วยนับ: รำยวิชำ/บทเรียน 
ปีที่เก็บข้อมลู: ปีกำรศึกษำ 2560 (ส.ค. 2560 – ก.ค. 2561) 
 

ค ำอธิบำย วิธีกำรค ำนวณ/วิธีกำรเก็บข้อมูล 
ลักษณะกำรเก็บ
ข้อมูลระหว่ำงป ี

MOOCs ย่อมาจาก Massive Open Online Course  หมายถึง   

รายวิชา/บทเรียน ที่มกีารเรียนการสอนแบบออนไลน์ แบบเปิดเสรีส ำหรับ

บุคคลทั่วไปสามารถสมัครเข้าเรียนได้โดยไม่จ ากัดจ านวน ซึ่งรายวิชา/

บทเรียนที่เปิดสอนจะต้องมีควำมยำวเร่ืองละไม่น้อยกว่ำ 5 ชั่วโมง  

นับจ านวนรายวิชา/บทเรียน ที่ส่วนงำน

เปิดและมีกำรมีบุคคลทั่วไปลงทะเบียน

เรียน 

1 ป ี
(รายงานผล     

รายไตรมาส) 

 
ผู้รำยงำนตัวชี้วัด ผู้รวบรวมข้อมูล ผู้ตรวจสอบตัวชี้วัด 

ส่วนงาน กองแผนงาน กองบริหารการศึกษา 
 
ตัวชี้วัดที ่2.9 จ ำนวนรำยวิชำท่ีมีกำรใช้ MOOC หรือ Blended learning  
หน่วยนับ: รำยวิชำ 
ปีที่เก็บข้อมลู: ปีกำรศึกษำ 2560 (ส.ค. 2560 – ก.ค. 2561) 

ค ำอธิบำย วิธีกำรค ำนวณ/วิธีกำรเก็บข้อมูล 
ลักษณะกำรเก็บ
ข้อมูลระหว่ำงป ี

MOOCs ย่อมาจาก Massive Open Online Course หมายถึง   
รายวิชาที่มีการเรียนการสอนแบบออนไลน์ แบบเปิดเสรีส ำหรับนักศึกษำ
มหำวิทยำลัยมหิดลเท่ำนั้น สามารถสมัครเข้าเรียนได้โดยไม่จ ากดัจ านวน 
 
Blended learning หมายถึง การจัดการเรยีนการสอนที่มีการใช้เวลา
ส าหรับเรียนแบบ IT-based หรือ online interaction ในห้องเรียนอย่ำง
น้อย 25% ของเวลำท้ังคำบ หรือมำกกว่ำ 1 ชั่วโมงต่อคำบ ส ำหรับคำบ
ที่มีเวลำเรียนมำกกว่ำ 2 ชั่วโมงขึ้นไป 

นับจ านวนรายวิชาเฉพำะหลักสูตรระดับ

ปริญญำตรีเท่ำนั้น 

1 ป ี
(รายงานผล    
รายไตรมาส) 

 
 

ผู้รำยงำนตัวชี้วัด ผู้รวบรวมข้อมูล ผู้ตรวจสอบตัวชี้วัด 
ส่วนงาน กองแผนงาน กองบริหารการศึกษา 
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ตัวชี้วัดที ่2.10 จ ำนวนอำจำรย์ใหม่ทีผ่่ำนกำรอบรมกำรเป็นอำจำรย์ใหม่และทักษะกำรเป็นครูภำยใน 3 ปี หลังได้รับกำรบรรจุเป็นอำจำรย์ 
หน่วยนับ: คน 
ปีที่เก็บข้อมลู: เก็บข้อมลูจำกจ ำนวนอำจำรย์ท้ังหมดท่ีบรรจุต้ังแต่ปีกำรศึกษำ 2557 -2559 (ส.ค. 2557 – ก.ค. 2560) 

ค ำอธิบำย วิธีกำรค ำนวณ/วิธีกำรเก็บข้อมูล 
ลักษณะกำรเก็บ
ข้อมูลระหว่ำงป ี

 1. ขอให้ส่วนงานแจ้งรายชื่ออาจารย์ใหม่ที่มีการบรรจตุั้งแต่ ปี

การศึกษา 2557 -2559 (ส.ค. 2557 – ก.ค. 2560) โดยแยก

รายปีการศึกษา 

2. ขอให้ส่วนงานแจ้งรายชื่ออาจารย์ใหม่ที่ผ่านการอบรมตั้งแต่  

ปีกำรศึกษำ 2557 - 2560 แยกรายปีการศึกษา พร้อมท้ัง

แนบรายละเอียด ได้แก่ ช่ือสกลุ ภาควิชา รายละเอียดการ

อบรม หรือหลักสตูรการอบรม  

1 ป ี
(รายงานผล    

รายไตรมาส) 

 
 

ผู้รำยงำนตัวชี้วัด ผู้รวบรวมข้อมูล ผู้ตรวจสอบตัวชี้วัด 
ส่วนงาน  กองแผนงาน กองบริหารการศึกษา (ตรวจสอบข้อมูลการอบรมอาจารย์) 

กองทรัพยากรบุคคล(ตรวจสอบข้อมูลการบรรจเุป็นอาจารย์) 
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PA เพ่ิมเติมด้าน Internationalization 
 
ตัวชี้วัดที่ 2.11.1 จ ำนวนอำจำรย์ชำวต่ำงชำติจำกสถำบันกำรศึกษำอื่นในต่ำงประเทศ ที่มหำวิทยำลัยหรือส่วนงำนเชิญมำเพ่ือปฏบิัติหน้ำท่ี
หรือท ำกิจกรรมต่ำงๆ (Inbound academic staff)  
หน่วยนับ: คน 
ปีที่เก็บข้อมลู: ปีกำรศึกษำ 2560 (ส.ค. 2560 – ก.ค. 2561) 

ค ำอธิบำย วิธีกำรค ำนวณ/วิธีกำรเก็บข้อมูล 
ลักษณะกำรเก็บ
ข้อมูลระหว่ำงป ี

หมายถึง จ านวนอาจารย์ชาวต่างชาติจาก

สถาบันการศึกษาอ่ืนในต่างประเทศ ที่

มหาวิทยาลยัมหิดลหรือส่วนงานเชิญมา

เพื่อปฏิบัติหน้าท่ีในการเรียนการสอน 

หรือการวิจัย หรือบริหารการศึกษา หรือ

เป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการให้แก่นักศึกษา 

ต้ังแต่ 4 สัปดำห์ขึ้นไป หรือมีชั่วโมงท ำ

กำรให้กับมหำวิทยำลัยมหิดลไม่ต่ ำกว่ำ 

160 ชม.ท ำกำร 

ให้ส่วนงานจัดท ารายงานข้อมูล โดยมีรายละเอียด ดังนี ้

1. ข้อมูลพื้นฐาน (ช่ือสกุล สถาบัน ต าแหน่งวิชาการ สัญชาติ ฯลฯ) 

2. ระยะเวลาปฏิบัติงาน (พร้อมบันทกึกิจกรรมการปฏิบตัิงาน หรือ log 

กิจกรรมอยา่งชัดเจนตามแบบฟอร์มของกองวิเทศสัมพันธ์) 

3. ผลผลติและผลลัพธ์ของการปฏิบตังิาน (ตามแบบฟอร์มของกองวิเทศ

สัมพันธ์) 

การนับระยะเวลา 

- 160 ชม. คิดจาก ชม.การท างาน 8 ชม. X จ านวนวันท าการ 

- 4 สัปดาห์ เท่ากับ 1 เดือน หรือ 28 วัน 

1 ป ี
(รายงานผล    

รายไตรมาส) 

 
ผู้รำยงำนตัวชี้วัด ผู้รวบรวมข้อมูล ผู้ตรวจสอบตัวชี้วัด 

ส่วนงาน กองแผนงาน กองวิเทศสัมพันธ ์
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ตัวชี้วัดที่ 2.11.2 จ ำนวนอำจำรย์ของมหำวิทยำลัยมหิดลที่เดินทำงไปสถำบันกำรศึกษำต่ำงประเทศเพ่ือปฏิบัติหน้ำที่หรือท ำกิจกรรมต่ำงๆ 
(Outbound academic staff) 
หน่วยนับ: คน 
ปีที่เก็บข้อมลู: ปีกำรศึกษำ 2560 (ส.ค. 2560 – ก.ค. 2561) 
 

ค ำอธิบำย วิธีกำรค ำนวณ/วิธีกำรเก็บข้อมูล 
ลักษณะกำรเก็บ
ข้อมูลระหว่ำงป ี

หมายถึง จ านวนอาจารย์ของมหาวิทยาลัยมหดิลทีเ่ดินทางไป

สถาบันการศึกษาต่างประเทศ เพ่ือปฏิบัติหน้าท่ีในการสอน หรือ

วิจัย หรือบริหารการศึกษา หรือเป็นท่ีปรึกษาด้านวิชาการให้แก่

นักศึกษาในสถาบันการศึกษาต่างประเทศหรือวิจัย หรือบริหาร

การศึกษา หรือ เข้าร่วมน าเสนอผลงานทางวิชาการ ได้รับเชิญ

เป็นวิทยากรในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือ การ

ประชุมเชิงปฏิบัติการระดับนานาชาติ ฯลฯ  (outbound 

academic staff) 

  

ให้ส่วนงานจัดท ารายงานข้อมูล โดยมีรายละเอียด 

ดังนี ้

1. ข้อมูลพื้นฐาน (ช่ือสกุล สถาบันการศึกษาที่
สังกัด ต าแหน่งวิชาการ สญัชาติ ฯลฯ) 

2. ระยะเวลาปฏิบัติงาน (พร้อมบันทกึกิจกรรม
การปฏิบัติงาน หรือ log กิจกรรมอย่าง
ชัดเจนตามแบบฟอร์มของกองวิเทศ
สัมพันธ์) 

3. ผลผลติและผลลัพธ์ของการปฏิบตังิาน 
(ตามแบบฟอร์มของกองวิเทศสัมพันธ์) 

 

**ไม่มีกำรก ำหนดตัวชี้วัดด้ำนเวลำ** 

1 ป ี
(รายงานผล    

รายไตรมาส) 

 
ผู้รำยงำนตัวชี้วัด ผู้รวบรวมข้อมูล ผู้ตรวจสอบตัวชี้วัด 

ส่วนงาน กองแผนงาน กองวิเทศสัมพันธ ์
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ตัวชี้วัดที่ 2.11.3 จ ำนวนนักศกึษำต่ำงชำติที่มำลงทะเบียนเรียน ท ำวิจัยหรือวิทยำนิพนธ์ที่มหำวิทยำลัยมหิดลโดยได้รับปริญญำของหลักสูตร
นั้น หรือ ได้รับปริญญำภำยใต้ข้อตกลงระหว่ำงสถำบัน (for-degree inbound students/full time international students)  
หน่วยนับ: คน 
ปีที่เก็บข้อมลู: ปีกำรศึกษำ 2560 (ส.ค. 2560 – ก.ค. 2561) 
 

ค ำอธิบำย วิธีกำรค ำนวณ/วิธีกำรเก็บข้อมูล 
ลักษณะกำรเก็บ
ข้อมูลระหว่ำงป ี

หมายถึง จ านวนนักศึกษาต่างชาต ิทุกระดับการศึกษา ได้แก ่

- ระดับปริญญาตร ี

- ระดับประกาศนยีบัตรบณัฑติ 

- ระดับปริญญาโท 

- ระดับประกาศนยีบัตรบณัฑติชั้นสงู 

- ระดับปริญญาเอก 

- Residency  
- Fellowship  

ที่มาลงทะเบียนเรียน ท าวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ท่ีมหาวิทยาลัยมหิดลโดย
ได้รับปริญญำของหลักสูตรนั้น หรือ ได้รับปริญญำภำยใต้ข้อตกลง
ระหว่ำงสถำบัน  

ให้ส่วนงานจัดท ารายละเอียดข้อมลูโดยแยก

ตามระดับการศึกษา โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

1. ข้อมูลพื้นฐาน (ช่ือสกุล เพศ สญัชาติ 

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษาที่

สังกัด ฯลฯ) 

2. ระยะเวลาที่มาศึกษา 

3. ช่ือปริญญา หลักสูตร สังกัด 

* residency/fellowship trainings ให้

พิจารณาจากทรัพยากรที่ใช้ในการจัดการ

เรียนการสอน โดยมไิด้ค านึงถึงสถาบันท่ี

ประสาทปริญญา 

1 ป ี
(รายงานผล    

รายไตรมาส) 

 
ผู้รำยงำนตัวชี้วัด ผู้รวบรวมข้อมูล ผู้ตรวจสอบตัวชี้วัด 

ส่วนงาน กองแผนงาน กองวิเทศสัมพันธ ์
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ตัวชี้วัดที่ 2.11.4 จ ำนวนนักศกึษำจำกสถำบันกำรศึกษำในต่ำงประเทศ ซ่ึงเดินทำงมำศึกษำ หรือท ำวิจัยท่ีมหำวิทยำลัยมหิดล หรือกิจกรรม
ทำงกำรศึกษำอื่นๆผ่ำนข้อตกลงระหว่ำงสถำบัน (for credit/not- for credit inbound student) 
หน่วยนับ: คน 
ปีที่เก็บข้อมลู: ปีกำรศึกษำ 2560 (ส.ค. 2560 – ก.ค. 2561) 
 

ค ำอธิบำย วิธีกำรค ำนวณ/วิธีกำรเก็บข้อมูล 
ลักษณะกำรเก็บ
ข้อมูลระหว่ำงป ี

หมายถึง จ านวนนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ ทุก
ระดับการศึกษา ได้แก ่

- ระดับปริญญาตร ี

- ระดับประกาศนยีบัตรบณัฑติ 

- ระดับปริญญาโท 

- ระดับประกาศนยีบัตรบณัฑติชั้นสงู 

- ระดับปริญญาเอก 

- Residency  
- Fellowship  

ซึ่งเดินทางมาศึกษา หรือท าวิจัยทีม่หาวิทยาลยัมหิดล หรือกิจกรรม
ทางการศึกษาอ่ืนๆผ่านข้อตกลงระหว่างสถาบัน ภายใต้กิจกรรม 
ได้แก่  

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

โดยรับหน่วยกิต หรือ ไมร่ับหน่วยกิต ต้ังแต่ 4 สัปดำห์ขึ้นไป หรือ 
เทียบเท่ำกับ 1 รำยวิชำ หรือ เทียบเท่ำกับ 3 credit-hours หรือ 
45 ชม. การเรยีนการสอน  

ให้ส่วนงานจัดท ารายละเอียดข้อมลูโดยแยกตาม

ระดับการศึกษา โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. ข้อมูลพื้นฐาน (ช่ือสกุล เพศ สญัชาติ ระดบั

การศึกษา สถาบันการศึกษาที่สังกัด ฯลฯ) 

2. ระยะเวลาที่มาศึกษา หรือ จ านวนช่ัวโมงท่ี

นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 

3. รายวิชาหรือชนิดของกิจกรรมที่นกัศึกษาเข้า

ร่วม 

4. หากอยู่ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสถาบัน 

(MOU) ให้ระบุชื่อ 

การนับระยะเวลา 

- 4 สัปดาห์ เท่ากับ 1 เดือน หรือ 28 วัน 

1 ป ี
(รายงานผล    

รายไตรมาส) 

 
 

ผู้รำยงำนตัวชี้วัด ผู้รวบรวมข้อมูล ผู้ตรวจสอบตัวชี้วัด 
ส่วนงาน กองแผนงาน กองวิเทศสัมพันธ ์
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ตัวชี้วัดที ่2.11.5 จ ำนวนนักศกึษำของมหำวิทยำลัยมหิดล ซ่ึงไปศึกษำหรือท ำวิจัยท่ีสถำบันกำรศกึษำต่ำงประเทศ หรือกิจกรรมทำง

กำรศึกษำอื่นๆ (for credit/not- for credit Outbound student) 

 

ค ำอธิบำย วิธีกำรค ำนวณ/วิธีกำรเก็บข้อมูล 
ลักษณะกำรเก็บ
ข้อมูลระหว่ำงป ี

หมายถึง จ านวนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล ทุกระดับการศึกษา 
ได้แก ่

- ระดับปริญญาตร ี

- ระดับประกาศนยีบัตรบณัฑติ 

- ระดับปริญญาโท 

- ระดับประกาศนยีบัตรบณัฑติชั้นสงู 

- ระดับปริญญาเอก 

- Residency  
- Fellowship  

ซึ่งไปศึกษาหรือท าวิจัยทีส่ถาบันการศึกษาต่างประเทศ หรือกิจกรรมทาง

การศึกษาอ่ืนๆ ภายใต้กิจกรรม ไดแ้ก ่

- Exchange Programme 

- Internship Programme 

- Fellowship programme 

- Academic programme  

โดยรับหน่วยกิต หรือ ไมร่ับหน่วยกิต ตั้งแต่ 4 สัปดำห์ขึ้นไป หรือ 

เทียบเท่ำกับ 1 รำยวิชำ หรือ เทียบเท่ำกับ 3 credit-hours หรือ           

45 ชม. การเรยีนการสอน (outbound mobility students) 

ให้ส่วนงานจัดท ารายละเอียดข้อมลูโดย

แยกตามระดับการศึกษา โดยมี

รายละเอียด ดังนี ้

1. ข้อมูลพื้นฐาน (ช่ือสกุล เพศ สญัชาติ 

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษาที่

สังกัด ฯลฯ) 

2. ระยะเวลาที่มาศึกษา 

3. รายวิชาหรือชนิดของกิจกรรมที่

นักศึกษาเข้าร่วม 

4. หากอยู่ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง

สถาบัน (MOU) ให้ระบุชื่อ 

การนับระยะเวลา 

- 4 สัปดาห์ เท่ากับ 1 เดือน หรือ 

28 วัน 

 

1 ป ี
(รายงานผล    

รายไตรมาส) 

 

ผู้รำยงำนตัวชี้วัด ผู้รวบรวมข้อมูล ผู้ตรวจสอบตัวชี้วัด 
ส่วนงาน กองแผนงาน กองวิเทศสัมพันธ ์
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ยุทธศำสตร์ที่ 3 Excellence in professional services and social engagement 

 
ตัวชี้วัดที ่3.1 ร้อยละของหน่วยบริกำรที่ได้รับใบรับรองมำตรฐำนระดับสำกล 
หน่วยนับ: ร้อยละ 
ปีที่เก็บข้อมลู: ปีงบประมำณ 2561 
 

ค ำอธิบำย วิธีกำรค ำนวณ/วิธีกำรเก็บข้อมูล 
ลักษณะกำรเก็บ
ข้อมูลระหว่ำงป ี

- ใบรับรองมำตรฐำนระดับสำกล หมายถึง การได้รับใบรับรอง เช่น 
GMP, GLP, ISO 17025, ISO 9000, ISO 13000 และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

- หน่วยบริกำร หมายถึง หน่วยงานที่ท าหน้าที่ในการตรวจสอบ
วิเคราะห์ ตรวจสอบมาตรฐาน การตรวจทางห้องปฏิบัติการ การผลิต
วัสดุที่เกี่ยวกับการอุปโภคบริโภค การตรวจและรักษาสุขภาพ หรือ
หน่วยงานที่ท าหน้าที่สนับสนุนการด าเนินงานตามพันธกิจหลักของ
ส่วนงาน เช่น ส านักงานคณบดี ส านักงานผู้อ านวยการ   

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

หมำยเหตุ 
1. ขอใหส้่วนงานระบุหน่วยบริการที่มุ่งสู่การรับรองตามมาตรฐานสากล  
2. นับหน่วยบริกำรเฉพำะสถำนพยำบำล ประเภท โรงพยำบำล และ 

คลินิ ก  และห้องปฏิบั ติกำรที่ ให้บ ริกำรวิ เครำะห์ ในนำม
มหำวิทยำลัยมหิดล 

3. กรณีที่หน่วยบริการได้รับใบรับรอง 2 ใบให้นับเป็น 1 หน่วยบริการ 

      จ านวนหน่วยบริการของ 
หน่วยงานท่ีได้รับใบรับรองมาตรฐาน 
             ในระดับสากล  
      จ านวนหน่วยบริการทั้งหมด 
     ของส่วนงานที่ต้องมีการรับรอง 
 

 

 

นับข้อมูลสะสม

ระหว่างป ี

(นับใบรับรอง
เดิมที่ส่วนงานถือ
ครอง+ใบรับรอง

ใหม่ท่ีรับ) 

 
ผู้รำยงำนตัวชี้วัด ผู้รวบรวมข้อมูล ผู้ตรวจสอบตัวชี้วัด 

ส่วนงาน กองแผนงาน กองพัฒนาคุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X100 
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ตัวชี้วัดที ่3.2 ผลตอบแทนจำกกำรให้บริกำรวิชำกำร  
หน่วยนับ: บำท 
ปีที่เก็บข้อมลู: ปีงบประมำณ 2561 

ค ำอธิบำย วิธีกำรค ำนวณ/วิธีกำรเก็บข้อมูล 
ลักษณะกำรเก็บ
ข้อมูลระหว่ำงป ี

1. ผลตอบแทน คือ ผลต่างระหว่างรายได้และรายจ่าย จากการบริการ
วิชาการ  

2. กำรบริกำรวิชำกำร หมายถึง  
2.1 การรับจ้างท าวิจัย ได้แก่ การศึกษา ค้นคว้า รวบรวมข้อมลู 

วิเคราะห์ข้อมูล และท ารายงานการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของผู้
ว่าจ้าง โดยอาจด าเนินการทั้งหมดหรือเป็นบางส่วน   

2.2 การรับจ้างให้บริการวิชาการ ได้แก่ การเป็นท่ีปรึกษา ผูเ้ชี่ยวชาญ 
ผู้ด าเนินการในการวิเคราะห์ ทดสอบ ออกแบบ วางระบบ ควบคุม
งาน ฝึกอบรม จัดสัมมนา การผลติหรือพัฒนาพัสดุทุกประเภท 
และการให้บริการตามวตัถุประสงค์ของผู้ว่าจ้าง 

2.3 การบริการในลักษณะอื่นใดที่มหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นว่าเป็นการ
บริการวิชาการ 

หมำยเหตุ **ไม่นับรวมกำรให้กำรรักษำพยำบำล** 

- ผลตอบแทนจากการให้บริการวิชาการ 
=รายได้จากการบริการวิชาการ – 
ค่าใช้จ่ายของการบริการวิชาการ 

ให้รายงานยอดรวมของสัญญาบรกิาร
วิชาการ โดยให้แยกยอดส่วนท่ี
มหาวิทยาลยัไดร้ับ และ ส่วนงานได้รับ หัก
ด้วยค่าใช้จ่ายทั้งหมดของโครงการบริการ
วิชาการ 
 
 

นับเฉพาะ
ผลตอบแทนท่ี
ได้รับในแต่ละ
ปีงบประมาณ 

 
ผู้รำยงำนตัวชี้วัด ผู้รวบรวมข้อมูล ผู้ตรวจสอบตัวชี้วัด 

ส่วนงาน กองแผนงาน สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
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ตัวชี้วัดที่ 3.3 จ ำนวนสัญญำท่ีเกิดขึ้นใหม่ของโครงกำร/กิจกรรมทำงวิชำกำรหรือวิชำชีพท่ีมีกำรบูรณำกำรแบบองค์รวมระหว่ำงหน่วยงำน 
ภำครัฐ/เอกชน/ประชำสังคม  
(ต้องมีข้อตกลงชัดเจน หรือสัญญำจ้ำง ได้แก่ Agreement, Term of Reference, Contract ไม่นับรวม MOU) 

หน่วยนับ: ฉบับ 
ปีที่เก็บข้อมลู: ปีงบประมำณ 2561 
 

ค ำอธิบำย วิธีกำรค ำนวณ/วิธีกำรเก็บข้อมูล 
ลักษณะกำรเก็บ
ข้อมูลระหว่ำงป ี

- จ านวนสัญญาที่เกิดขึ้นในแตล่ะปีงบประมาณ ของโครงการ/กิจกรรม
ที่สนับสนุนให้เกดิการสร้างความรว่มมือระหว่างส่วนงาน รวมถึง การ
สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เพื่อให้เกิดการบูรณาการใน
ด้านวิชาการหรือวิชาชีพ 

- กำรบูรณำกำร หมายถึง การผสมกลมกลืนของแผน กระบวนการ 
สารสนเทศ การจดัสรรทรัพยากร การปฏิบัติการ ผลลัพธ์ และการ
วิเคราะห์ เพื่อสนับสนุนเป้าประสงค์ที่ส าคัญของสถาบัน 
(organization-wide goal) การบูรณาการที่มีประสิทธิผลเป็น
มากกว่าความสอดคล้องไปในแนวทาง เดียวกันและจะส าเร็จได้ก็
ต่อเมื่อการด าเนินการของแต่ละองค์ประกอบภายในระบบการจัดการ
ผลการด าเนินการมีความเช่ือมโยงกันเป็นหนึ่งเดียวอย่างสมบูรณ์ 

นับจ านวนสัญญาที่เกิดขึ้นใหม่ของ
โครงการ/กิจกรรมที่เกิดขึ้นในแต่ละ
ปีงบประมาณ 

 

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

นับเฉพาะข้อมูลที่
เกิดขึ้นในแต่ละ
ปีงบประมาณ 

และแสดง
หลักฐาน 

 
ผู้รำยงำนตัวชี้วัด ผู้รวบรวมข้อมูล ผู้ตรวจสอบตัวชี้วัด 

ส่วนงาน กองแผนงาน สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
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ตัวชี้วัดที่ 3.4 จ ำนวนรำงวัลหรือนโยบำยในระดับชำติ/นำนำชำติ ที่เกิดจำกโครงกำรหรือกิจกรรมทำงวิชำกำรของมหำวิทยำลัย 
หน่วยนับ: รำงวัล/นโยบำย 
ปีที่เก็บข้อมลู: ปีงบประมำณ 2561 
 

ค ำอธิบำย วิธีกำรค ำนวณ/วิธีกำรเก็บข้อมูล 
ลักษณะกำรเก็บ
ข้อมูลระหว่ำงป ี

3. โครงกำร/กิจกรรมทำงวิชำกำร หมายถึง การอบรม การประชุมทาง
วิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ การบรรยายพิเศษ หรือการจัดกิจกรรมอื่น
ใดที่ช่วยพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการหรือวิชาชีพ โดยมีโครงการ
รองรับและได้รับการอนุมัติจากมหาวิทยาลัย 

- จ านวนผลการด าเนินการของโครงการหรือกิจกรรมทางวิชาการของ
ส่วนงานท่ีมีการน าไปใช้จริงในการร่างกฎหมาย พระราชบัญญตัิ 
นโยบาย แนวทางปฏิบัติ (Official Guideline) ในรอบปีงบประมาณ 

- นโยบำย หมายถึง นโยบาย กฎระเบียบ ท่ีประกาศใช้ในระดับส่วน
งาน/นอกเหนือจากส่วนงาน โดยใช้โครงการหรือกิจกรรมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัย ทีด่ าเนินการโดยบคุลากรของส่วนงาน  

 

นับเฉพาะจ านวนรางวัลหรือนโยบายที่
เกิดขึ้นในแต่ละปีงบประมาณ 
 
หมำยเหตุ 
1. นับเฉพาะรางวัลทีไ่ดร้ับหรือนโยบาย

ที่มีการประกาศใช้ในปีงบประมาณ 
2. นับจ านวนรางวัลที่ได้รับ 
3. กรณีที่อาจารย์ 1 คน ได้รบัมากกว่า 

1 รางวัล จากการจัด 1 โครงการ/
กิจกรรม ให้นับตามจ านวนรางวัลที่
ได้รับ 

4. กรณีที่ได้รับรางวัลระดับชาติ จาก
การประชุมทางวิชาการระดับชาต ิท่ี
จัดโดยองค์กรภายนอกหรือองค์กร
วิชาชีพ 

นับเฉพาะข้อมูลที่
เกิดขึ้นในแต่ละ
ปีงบประมาณ 

 

ผู้รำยงำนตัวชี้วัด ผู้รวบรวมข้อมูล ผู้ตรวจสอบตัวชี้วัด 
ส่วนงาน กองแผนงาน กองพัฒนาคุณภาพ 
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ตัวชี้วัดที่ 3.5 จ ำนวนศูนย์บริกำรทำงวิชำกำร/วิชำชีพท่ีได้รับกำรรับรองควำมเป็นเลิศในระดับชำติ/นำนำชำติ  
     (ทั้งนี้จะต้องมีหน่วยงำนรับรองจำกภำยนอก) 

หน่วยนับ: ศูนย ์
ปีที่เก็บข้อมลู: ปีงบประมำณ 2561 
 

ค ำอธิบำย วิธีกำรค ำนวณ/วิธีกำรเก็บข้อมูล 
ลักษณะกำรเก็บ
ข้อมูลระหว่ำงป ี

ศูนย์บริกำรทำงวิชำกำร (Center of Excellence: COE) 
ต้องมีคุณลักษณะครบตามเกณฑ์ 4 ประการ ได้แก ่

1. ด าเนินงานในลักษณะสหสาขาวิชา/เครือข่ายทั้งในและ
ต่างประเทศ 

2. ด าเนินภารกิจพิเศษของส่วนงาน มหาวิทยาลยั หน่วยงานของรัฐ 
หรือเป็นนโยบายระดับชาติ หรือได้รับงบประมาณสนับสนุนมา
เฉพาะกิจ เพื่อด าเนินงานด้านการวิจัย งานบริการ งานการศึกษา 
(มีภารกิจมากกว่า 1 ประเภท) 

3. มีผลงานเป็นที่ยอมรับระดับประเทศ แบ่งเป็น  
3.1 กรณีงานบริการรักษาพยาบาล มผีลการรักษาทางคลินิก อยู่

ในระดับ Top Box 3 อันดับแรกของโรงพยาบาล
มหาวิทยาลยั ของประเทศ (วัดจาก UHOSNET) 

3.2 กรณีงานวิจัย มผีลงานวิจยัระดับนานาชาติ อย่างน้อยปีละ 1 
เรื่อง/คน/ป ี

3.3 กรณีการฝึกอบรม ต้องผลิตบุคลากรที่มีศักยภาพสูง ท่ี
สามารถออกให้บริการได้ ในระดับประเทศ เช่น ผลิตแพทย์
เชี่ยวชาญ และผลตินักวิจัย  

4. มีการรับรองจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลยั 

นับจ านวนศูนย์ท่ีไดร้ับการรับรองทั้งหมด นับจ านวนสะสม
ทั้งหมด 

 

ผู้รำยงำนตัวชี้วัด ผู้รวบรวมข้อมูล ผู้ตรวจสอบตัวชี้วัด 
ส่วนงาน กองแผนงาน กองพัฒนาคุณภาพ 
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PA เพ่ิมเติมด้าน University Social Engagement 
 

ตัวชี้วัดที่ 3.6 จ ำนวนโครงกำรที่ขึ้นทะเบียนเป็น University Social Engagement กับมหำวิทยำลัย 
หน่วยนับ: โครงกำร 
ปีที่เก็บข้อมลู: ปีงบประมำณ 2561 
 

ค ำอธิบำย วิธีกำรค ำนวณ/วิธีกำรเก็บข้อมูล 
ลักษณะกำร
เก็บข้อมลู
ระหว่ำงปี 

 โครงกำรที่ เป็น University Social Engagement หมายถึง 
โครงการที่เป็นการท างานเชิงวิชาการร่วมกันระหว่างส่วนงานกับสังคม
ในพันธกิจหลักทุกด้านของมหาวิทยาลัย โดยมีกำรด ำเนินงำนครบตำม
หลักกำรพ้ืนฐำนทั้ง 4 ประการ คือ 

1) ร่วมคิดร่วมท าแบบหุ้นส่วน (Partnership) 
2) เกิดประโยชน์ร่วมกันแกผู่้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย (Mutual Benefit) 
3) มีการสร้างความรู้ทางวิชาการ (Scholarship) 
4) เกิดผลกระทบต่อสังคมที่ประเมินได้ (Social Impact) 

 
ทั้งนี้ สังคม หมายรวมถึง กลุม่บุคคลที่อาจเชื่อมโยงกับชุมชนทั้งใน

มิติของพื้นที ่ความสนใจร่วมกัน อตัลักษณ์ สถานท่ีท างาน ชุมชนที่อยู่
ใกล้เคียง ท้ังที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ หรืออยู่ในภาคส่วน
เดียวกัน ชุมชนนักปฏิบัติ ชุมชนที่มีความสนใจร่วมกัน โดยไม่มีข้อจ ากัด
ทางพื้นที่ ภูมิภาคและประเทศ รวมถึงภาคธุรกิจอุตสาหกรรม สมาคม
วิชาชีพ โรงเรียน รัฐบาล ศิษย์เก่า และชุมชนพ้ืนเมือง เป็นต้น 

ให้ส่วนงานระบรุายละเอียดของโครงการในระบบ
ฐานข้อมูลงานพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหดิล
กับสังคม (MU Engagement)  ตามลิงค์ดังนี ้
http://engagement.mahidol/Engagement 
เข้าระบบโดยใช้ account ของมหาวิทยาลัยมหิดล   
User name: mahidol\ช่ือ.นามสกุล3 ตัว 
 
ตัวอย่าง  
Account : mahidol\chonlathit.los 
Password:  ใช้เหมือนกับท่ีเข้าอีเมล์ มหาวิทยาลัย 
 
 
**โครงกำรต่อเนื่องสำมำรถกรอกข้อมูลได้ในแต่
ละปีงบประมำณ เพ่ือนับจ ำนวนโครงกำร 

นับเฉพาะ
โครงการที่มี

การ
ด าเนินงานใน
ปีงบประมาณ  

 

ผู้รำยงำนตัวชี้วัด ผู้รวบรวมข้อมูล ผู้ตรวจสอบตัวชี้วัด 
พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหิดลกับสังคม  

(กองแผนงาน) 
กองแผนงาน - 

 
 

  

http://engagement.mahidol/Engagement
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ยุทธศำสตร์ที่ 4 Excellence in management for sustainable organization 

 
ตัวชี้วัดที ่4.1 ระดับควำมผูกพันของบุคลำกร (เฉพำะกลุม่ Talent) 
หน่วยนับ: ระดับ (เต็ม 10) 
ปีที่เก็บข้อมลู: ปีงบประมำณ 2561 
 

ค ำอธิบำย วิธีกำรค ำนวณ/วิธีกำรเก็บข้อมูล 
ลักษณะกำรเก็บ
ข้อมูลระหว่ำงป ี

ระดับควำมผูกพัน หมายถึง ค่าเฉลี่ยของความผูกพัน (เทียบจากค่า 10 
ระดับ) ของบุคลากร (เฉพาะกลุ่ม Talent) ที่มีต่อมหาวิทยาลัยมหิดล 

ควำมผูกพันต่อองค์กร หมายถึง การที่บุคลากรมีความรู้สึกว่าตนเป็นส่วน
หนึ่งกับองค์กรอย่างแนบแน่น จะแสดงออกโดยการยอมรับเป้าหมาย 
ค่านิยม หรือวัฒนธรรมองค์กร มาเป็นค่านิยมของตนเอง และทุ่มเทก าลัง
กาย ก าลังใจเพื่อสร้างผลงานท่ีดีให้กับองค์กร 

กลุ่ม Talent คือ กลุ่มคนที่มีศักยภาพสูง และมีความเชี่ยวชาญ ช านาญ
งาน มีความมุ่งมั่น ใฝ่รู้ และพัฒนาศักยภาพตนเองอยู่เสมอ มีความเป็นผู้น า มี
วิสัยทัศน์ กล้าตัดสินใจ สามารถสร้างผลงานที่มีความโดดเด่น และเป็นผู้มี
คุณลักษณะตามวัฒนธรรมองค์กร ดังมีคุณลักษณะส าคัญข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้ 

1. High Potential 
1.1 บุคลากรสายวิชาการหรือสายสนับสนุน ส าเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 
หรือ 

1.2 เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางบริหารของมหาวิทยาลัย/ส่วนงาน 
ตั้งแต่ระดับหัวหน้าหน่วยขึ้นไป ซึ่งส่วนงานพิจารณาแล้วเห็นว่า
มีศักยภาพ มคีวามสามารถด้านการบริหารหรือมีความเป็นผู้น า  
หรือ 

1.3 เป็นผู้เข้าร่วมโครงการ Talent Management (โครงการเดิม) 
หรือ 

2. High Performance 
2.1 เป็นผู้มีผลการปฏิบัติงานระดับดีเด่นติดต่อกันไม่น้อยกว่า 2 ปี (4 

ครั้ง?)  
หรือ 

2.2 เป็นผู้ที่ส่วนงานพิจารณาแล้วเห็นว่ามีผลงานเชิงประจักษ์ โดดเด่น 
เป็นที่ยอมรับ ได้รับรางวัลอันเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงาน 
มหาวิทยาลัย ประเทศชาติ หรือนานาชาติ ในวงวิชาการหรือ
วิชาชีพ 

หรือ 
3. High Professional 

3.1 เป็นผู้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ และมี
ศักยภาพในการผลิตผลงานวิจัยท่ีมี Citation สูงอย่างต่อเนื่อง 
หรือ 

วิธีการค านวณและการเก็บข้อมลู 

รับผิดชอบโดย ส่วนงานและกองทรัพยากร

บุคคล 

วิธีกำรได้มำของกลุ่ม Talent 

ให้ส่วนงานพิจารณากลั่นกรองผู้มีคุณสมบัติ

ตามที่ก าหนดข้างต้น ซึ่งมหาวิทยาลัยจะส่ง

ข้อมูลเบื้องต้นตามคุณลักษณะดังกล่าว 

(ยกเว้นข้อ 1.2 และข้อ 2) โดยคัดเลือกและ

เสนอรายช่ือไปยังมหาวิทยาลัยเป็นการลับ 

(ทางอิเลคทรอนิกส์) เพื่อจัดท าฐานข้อมูล

บุคลากรกลุ่ม Talent ส าหรับส่งข้อมูลการ

ส ารวจ การวิเคราะห์ความผูกพัน และ

น ามาใช้ประโยชน์ ในการวางแผนการ

บริหารทรัพยากรบุคคล และการพัฒนา

ศักยภาพและขีดความสามารถของบุคลากร

กลุ่ม Talent ต่อไป 

1 ปี เก็บข้อมูล 

และประมวลผล 

พร้อมรายงาน

ข้อมูลภาพรวม 

หลังสิ้น

ปีงบประมาณ 
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ค ำอธิบำย วิธีกำรค ำนวณ/วิธีกำรเก็บข้อมูล 
ลักษณะกำรเก็บ
ข้อมูลระหว่ำงป ี

3.2 เป็นผู้เสนอขอต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภายใน 3 ปี หรือ
ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นด้วยวิธีพิเศษ (เหตุข้ามขั้นหรือระยะเวลา
การด ารงต าแหน่งไม่ครบตามเกณฑ์) 
หรือ 

3.3 เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้ช านาญการพิเศษ ผู้เช่ียวชาญ ผู้เช่ียวชาญ
พิเศษ หรือด ารงต าแหน่งสูงขึ้นด้วยวิธีพิเศษ (เหตุข้ามขั้นหรือ
ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งไม่ครบตามเกณฑ์)  

และ   

4. คุณสมบัติเชิงบุคคล (MAHIDOL Core Value) 
เป็นผู้ที่ส่วนงานพิจารณาแล้วเห็นว่ามีพฤติกรรมที่สอดคล้องกับค่านิยม 
MAHIDOL 

 
ผู้รำยงำนตัวชี้วัด ผู้รวบรวมข้อมูล 

กองทรัพยากรบุคคล กองแผนงาน 
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ตัวชี้วัดที่ 4.2 ข้อมูลงบกำรเงินของส่วนงำน แสดงจ ำนวนรำยได้ - ค่ำใช้จ่ำย 
หน่วยนับ: - 
ปีที่เก็บข้อมลู: ปีงบประมำณ 2561 
 

ค ำอธิบำย วิธีกำรค ำนวณ/วิธีกำรเก็บข้อมูล 
ลักษณะกำรเก็บ
ข้อมูลระหว่ำงป ี

งบการเงิน หมายถึง ข้อมลูงบกำรเงิน ประกอบด้วยจ านวน
รายได้ และจ านวนค่าใช้จ่ายซึ่งรายงานจากระบบบญัชี
เกณฑ์พึงรับพึงจ่าย โดยน า รายได ้– ค่าใช้จ่าย 
 
** โดยกำรรำยงำนผลจ ำนวนรำยได้/ค่ำใช้จ่ำย/ค่ำเสื่อม
รำคำ ส่วนงำนต้องระบุวันที่เรียกรำยงำนจำกระบบ 
MUERP ทุกคร้ัง **  
 
 

ให้ใช้ข้อมูลจากรายงานแสดงฐานะการเงินของส่วนงานทุก
แหล่งเงินท่ีลงบัญชีด้วยเกณฑค์งค้างทุกรายการ                                   
โดยส่วนงานที่อยู่ในระบบ MUERP  ใหใ้ช้ข้อมูลจากระบบ
ฯ  ด้วย T-Code ZGLRP003 โดยน า รายได้ – ค่าใช้จ่าย 
ดังนี ้
   จ ำนวนรำยได้   

• ให้น าข้อมูลหัวข้อรายได้  จากรายงานแสดง
ฐานะการเงินของส่วนงาน ทุกแหล่งเงิน ทุกกองทุน 
และทุกหมวดของรายได้   

 จ ำนวนค่ำใช้จ่ำยแบบท่ี 1 
• ให้น าข้อมูลหัวข้อต้นทุนและค่าใช้จ่าย จาก
รายงานแสดงฐานะการเงินของส่วนงาน ทุกแหล่ง
เงิน ทุกกองทุน และทุกกลุ่มค่าใช้จ่าย โดยไมต่้องน า
ค่าเสื่อมราคาออกจากรายงาน 

จ ำนวนค่ำใชจ้่ำยแบบท่ี 2 
• ให้น าข้อมูลหัวข้อต้นทุนและค่าใช้จ่าย จาก
รายงานแสดงฐานะการเงินของส่วนงาน ทุกแหล่ง
เงิน ทุกกองทุน และทุกกลุ่มค่าใช้จ่าย โดยน าค่า
เสื่อมราคาออกจากรายงาน 

 
วิธีกำรค ำนวณงบกำรเงินแบบที่ 1 
โดยน า รายได้ – ค่าใช้จ่ายแบบท่ี 1 
 
วิธีกำรค ำนวณงบกำรเงินแบบที่ 2 
โดยน า รายได้ – ค่าใช้จ่ายแบบท่ี 2 
 

ทุก 3 เดือน 

 
ผู้รำยงำนตัวชี้วัด ผู้รวบรวมข้อมูล ผู้ตรวจสอบตัวชี้วัด 

ส่วนงาน กองแผนงาน กองคลัง 
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ตัวชี้วัดที่ 4.3 ร้อยละของกำรใช้จ่ำยงบลงทุนเป็นไปตำมแผนกำรเบิกจ่ำย 
หน่วยนับ: ร้อยละ 
ปีที่เก็บข้อมลู: ปีงบประมำณ 2561 
 

ค ำอธิบำย วิธีกำรค ำนวณ/วิธีกำรเก็บข้อมูล 
ลักษณะกำรเก็บ
ข้อมูลระหว่ำงป ี

งบลงทุน หมายถึง รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะ ค่าครุภณัฑ์ ค่า

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  รวมถึงรายจา่ยที่ก าหนดให้จ่ายจากงบ

รายจ่ายอื่นๆ ในลักษณะรายจ่ายดงักล่าว โดยแบ่งเป็น  

1. เงินงบประมาณแผ่นดิน  

2. เงินรายได้ส่วนงาน 

โดยจะพิจารณาจาก 

1. จ านวนรายการงบลงทุนที่สามารถก่อหนี้ผูกพันไดต้าม

ก าหนดระยะเวลา 

2. จ านวนผลการเบิกจ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพัน 

 

งบลงทุนแบ่งเป็น ครุภัณฑ์และที่ดนิสิ่งปลูกสร้าง โดย
มีวิธีเรียกรายงานแตกตา่งกันดังนี้ 

1. การเรียกรายงานครภุัณฑ์  
 1.1 เรียกข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณจาก

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

เฉพาะเลขท่ี (IO) ของส่วนงาน  
 1.3 ใช้ข้อมูลผลการเบิกจ่ายในช่อง PO. วงเงิน 

ซึ่งกองแผนงานถือว่าการท าสัญญาจัดซื้อจัดจา้ง 
 ที่มีวงเงินเรียบร้อยแล้ว  จัดว่าเปน็ผลการใช้จ่าย

งบประมาณ   
2. การเรียนรายงานค่าท่ีดิน/สิ่งกอ่สร้าง 
 2.1 เรียกข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณจาก

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

เฉพาะเลขท่ี (IO) ของส่วนงาน  
 2.3 ใช้ข้อมูลใช้ข้อมูลผลการเบิกจา่ยตาม        

งวดงานจริง ในช่อง  GR.วงเงิน เป็นผลการใช้
จ่ายงบประมาณ  (กรณีที่เป็นรายการผูกพัน
งบประมาณ ให้ใช้เฉพาะผลการเบกิจ่าย
งบประมาณปีปัจจุบัน) 

 
1. จ ำนวนรำยกำรงบลงทุนที่สำมำรถก่อหนี้

ผูกพันได้ตำมก ำหนดระยะเวลำ 

 เงินงบประมำณแผ่นดิน 
   ผลรวมจ านวนรายการที่สามารถ 
ก่อหนี้ผูกพันไดต้ามก าหนดระยะเวลา 
      ( เงินงบประมาณแผ่นดิน)              X 100  
ผลรวมจ านวนรายการทั้งหมดที่ไดร้ับจัดสรร 
ในปีงบประมาณ (เงินงบประมาณแผ่นดิน)    
  

 เงินรำยได้ส่วนงำน 

ทุก 3 เดือน 
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ค ำอธิบำย วิธีกำรค ำนวณ/วิธีกำรเก็บข้อมูล 
ลักษณะกำรเก็บ
ข้อมูลระหว่ำงป ี

    ผลรวมจ านวนรายการที่สามารถ 
  ก่อหนี้ผูกพันได้ตามก าหนดระยะเวลา 
            ( เงินรายได้ส่วนงาน)              X 100 
ผลรวมจ านวนรายการทั้งหมดที่ไดร้ับอนุมัต ิ
โดยสภามหาวิทยาลยัฯ ทั้งต้นปีและกลางป ี  
        (เงินรายไดส้่วนงาน)     
สรุปผลกำรเบิกจ่ำยงบลงทุน 
2. จ ำนวนผลกำรเบิกจ่ำยเงินหรือก่อหนี้ผูกพัน 

 เงินงบประมำณแผ่นดิน 
  ผลรวมเบิกจ่ายครุภณัฑ์+ค่าทีด่นิ 
/สิ่งปลูกสร้าง (เงินงบประมาณแผน่ดิน)    X 100  
 ผลรวมแผนครุภณัฑ์+ค่าทีด่ินสิ่งปลูกสร้าง  
ตามค าขอตั้งงบลงทุนต้นตาม พรบ.งบประมาณฯ 
          (เงินงบประมาณแผ่นดิน)     
 

 เงินรำยได้ส่วนงำน 
ผลรวมเบิกจ่ายครภุัณฑ์+ค่าท่ีดิน 
/สิ่งปลูกสร้าง (เงินรายไดส้่วนงาน)     X 100  
ผลรวมแผนครุภณัฑ์+คา่ที่ดินสิ่งปลูกสรา้ง  
ตามค าขอตั้งงบลงทุนต้นปีและกลางป ี
ทีผ่่านการอนุมตัิโดยสภามหาวิทยาลัยฯ 
        (เงินรายไดส้่วนงาน)     
*หมายเหตุ: ส่วนงาน (Interface) ประกอบด้วย  
คณะแพทยศาสตร์ศิรริาชพยาบาล    
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี   
คณะทันตแพทยศาสตร์   
และศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ให้เรียกรายงาน
ตามวิธีการดังกล่าวจัดส่งกองแผนงาน เนื่องจาก 
กองแผนงานไม่สามารถดูข้อมูลในส่วนผลการเบิกจ่าย
ในระดับ PO วงเงินได้จากระบบ MU-ERP ของ
มหาวิทยาลยั 

 
ผู้รำยงำนตัวชี้วัด ผู้รวบรวมข้อมูล ผู้ตรวจสอบตัวชี้วัด 

ส่วนงาน กองแผนงาน กองแผนงาน 
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PA ด้าน IT Infrastructure 
 

ตัวชี้วัดที่ 4.4.1 ระดับควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรกลุ่มต่ำงๆ ต่อระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศท่ีสว่นงำนพัฒนำหรือจัดหำมำใช้งำน 
หน่วยนับ: ระดับ (เต็ม 5) 
ปีที่เก็บข้อมลู: ปีงบประมำณ 2561 
 

ค ำอธิบำย วิธีกำรค ำนวณ/วิธีกำรเก็บข้อมูล 
ลักษณะกำรเก็บ
ข้อมูลระหว่ำงป ี

1. ระดับความพึงพอใจ จะก าหนดเป็นค่าคะแนน 5 ระดับ โดยที่ ระดับค่า
คะแนน 1 หมายถึง ระดับความพงึพอใจน้อยสุด ไลเ่รียงไปจนถึง ระดับค่า
คะแนน 5 หมายถึง ระดับความพงึพอใจสูงสุด 
2. ผู้รับบริการ หมายถึง ผู้ใช้งานหลักระบบสารสนเทศของส่วนงาน ซึ่งอาจ
แบ่งได้เป็น นักศึกษา บุคลากรภายในและภายนอกส่วนงาน ลูกค้าสว่นงาน 
และผูร้ับบริการอื่นๆ ขึ้นอยู่กับว่าส่วนงานระบุให้ใครเป็นผู้ใช้งานหลักใน
ระบบสารสนเทศนั้นๆ 
3. ระบบสารสนเทศของส่วนงาน หมายถึง ระบบสารสนเทศท่ีส่วนงาน
พัฒนาและ/หรือจัดหามาใช้เอง (นอกเหนือจากระบบสารสนเทศท่ีอยู่
ภายใต้ความดูแลรับผดิชอบของมหาวิทยาลัยมหิดล) เพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานตามพันธกิจของส่วนงาน เช่น การพัฒนาระบบฐานข้อมลู ระบบ
โปรแกรมประยุกต์ (Software Application) เป็นต้น 
4. ประเด็นการส ารวจ ควรประกอบด้วยประเด็นส าคัญต่อไปนีเ้ป็นอย่าง
น้อย ได้แก ่
4.1 ด้านข้อมูลที่อยู่ในระบบ เช่น ความถูกต้อง ความน่าเช่ือถือ ความ
ครบถ้วน ความเป็นปัจจุบัน เป็นตน้ 
4.2 ด้านรูปแบบและฟังก์ช่ันการใช้งานของระบบ 
4.3 ด้านความปลอดภัยและการเข้าถึงข้อมูลของระบบ 
4.4 ด้านความมีเสถียรภาพของระบบ 
4.5 ด้านความรวดเร็วในการใช้งานระบบ 
4.6 ด้านการใช้ประโยชน์จากระบบ 
5. การรายงานผลควรจ าแนกให้เห็นถึงระดับความพึงพอใจในแต่ละระบบ
สารสนเทศ และระดับความพึงพอใจเฉลี่ยในภาพรวมทุกระบบสารสนเทศ 

ผลรวมค่าคะแนนจากผูต้อบแบบส ารวจ/
จ านวนผู้ตอบแบบส ารวจท้ังหมด  
(ใช้วิธีการค านวณแบบค่าเฉลี่ยเลขคณิต) 

ใช้แบบส ารวจใน
การเก็บข้อมูล ซึ่ง
อาจด าเนินการใน

ลักษณะแบบ
ส ารวจท่ีเป็น

กระดาษ 
(Document- 

Based Survey
หรือแบบส ารวจ

ออนไลน์ (Online 
Survey) และต้อง

รวบรวม 
ประมวลผล และ
รายงานผลอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง 

 

ผู้รำยงำนตัวชี้วัด ผู้รวบรวมข้อมูล ผู้ตรวจสอบตัวชี้วัด 
ส่วนงาน 

ด าเนินการออกแบบสอบถามและประเมินผล 
กองแผนงาน กองเทคโนโลยสีารสนเทศ 
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ตัวชี้วัดที่ 4.5 ร้อยละคะแนนที่ได้จำกกำรประเมนิตำมเกณฑ์ตัวชี้วัดมหำวิทยำลัยเชิงนิเวศน์ 
หน่วยนับ: ร้อยละ 
ปีที่เก็บข้อมลู: ปีงบประมำณ 2561 
 

ค ำอธิบำย วิธีกำรค ำนวณ/วิธีกำรเก็บข้อมูล 
ลักษณะกำรเก็บ
ข้อมูลระหว่ำงป ี

การตรวจประเมินรายงานผลการดาเนินการตัวช้ีวัดมหาวิทยาลัยเชิง
นิเวศน์ ของส่วนงานจะใช้วิธีการให้คะแนนจากการจัดทาแบบฟอรม์ตาม
ข้อตกลงและข้อมลูที่นาเสนอในเอกสารประกอบรายงาน ที่ส่วนงาน
จะต้องจัดทาเป็นเอกสารตามหลักเกณฑ์การจัดทาเอกสารและแบบฟอร์ม
ที่กาหนดให้โดยจานวนคะแนนรวมมีทั้งหมด 18 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 
100 แบ่งคะแนนตามเกณฑต์ัวช้ีวัดมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน์ (Eco-
University) จ านวน 6 ตัวช้ีวัด ไดแ้ก่  

1. วัตถุดิบ 
2. พลังงาน 
3. น้ า 
4. กากของเสีย 
5. อาคาร 
6. ก๊าซเรือนกระจก 

 
** ส่วนงำนสำมำรถ ด ำเนินกำรกรอกข้อมลูและรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนตำมแบบฟอร์มตัวชี้วัดมหำวิทยำลัยเชิงนิเวศน์ และกรอก
ข้อมูลในโปรแกรม MU Carbon Footprint website 
www.publicutility.mahidol.ac.th ** 

1. การให้คะแนนจะพิจารณาจากเอกสาร
หลักฐานที่ทางส่วนงานแนบมาด้วย 
ซึ่งควรเป็นหลักฐานท่ีสามารถอ้างอิง
ได้เพื่อยืนยันในผลการดาเนินงานท่ีได้
ปฏิบัติจริงในแต่ละระดบัคะแนนของ
ตัวช้ีวัดต่างๆ 

2. คิดร้อยละของคะแนนท่ีได้จากการ
ประเมณิเมื่อเทียบกับคะแนนเตม็ ดังน้ี 

3. ร้อยละของคะแนนท่ีได้จากการ
ประเมินเมื่อเทียบกับคะแนนเต็ม = 
(ผลรวมคะแนนที่ได้จากการประเมิน/
18)*100 

4. ส่วนงำนที่ถือว่ำผ่ำนเกณฑช์ี้วัด
ควำมเป็นมหำวิทยำลัยเชิงนิเวศน์ 
ต้องได้รับผลกำรประเมินตำมเกณฑ์
ตัวชี้วัดมหำวิทยำลัยเชิงนิเวศน์ 6 
ตัวชี้วัดไม่น้อยกว่ำร้อยละ 90 

1 ป ี
เก็บข้อมูลและ

ประมวลผลพร้อม
รายงานข้อมูล

ภาพรวมหลังสิ้น
ปีงบประมาณ 

 
ผู้รำยงำนตัวชี้วัด ผู้รวบรวมข้อมูล 

กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม กองแผนงาน 
 
  

http://www.publicutility.mahidol.ac.th/
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ตัวชี้วัดที่ 4.6 คะแนนกำรประเมิน EdPEx 
หน่วยนับ: คะแนน 
ปีที่เก็บข้อมลู: ปีงบประมำณ 2561 (จำกกำรรำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR) ปีกำรศึกษำ 2560) 
 

ค ำอธิบำย วิธีกำรค ำนวณ/วิธีกำรเก็บข้อมูล 
ลักษณะกำรเก็บ
ข้อมูลระหว่ำงป ี

ส่วนงานที่มีผลการตรวจประเมินส่วนงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อ
ก า ร ด า เ นิ นก า รที่ เ ป็ น เ ลิ ศ  ( Education Criteria for Performance 
Excellence – EdPEx) ในส่วนของกระบวนการและผลลัพธ์รวมไม่ต่ ากว่า 
200/300 คะแนน 

คะแนนผลการประเมินโดย                
กองพัฒนาคุณภาพ 

1 ป ี
เก็บข้อมูลและ

ประมวลผลพร้อม
รายงานข้อมูล

ภาพรวมหลังสิ้น
ปีงบประมาณ 

 
ผู้รำยงำนตัวชี้วัด ผู้รวบรวมข้อมูล ผู้ตรวจสอบตัวชี้วัด 

ส่วนงาน กองแผนงาน กองพัฒนาคุณภาพ 
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ตัวชี้วัดที่ 4.7 ระดับกำรรับรู้/ควำมเข้ำใจในภำพลักษณข์องมหำวิทยำลัยของกลุม่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน/ภำยนอก 
หน่วยนับ: ระดับ (เต็ม 5) 
ปีที่เก็บข้อมลู: ปีงบประมำณ 2561 
 

ค ำอธิบำย วิธีกำรค ำนวณ/วิธีกำรเก็บข้อมูล 
ลักษณะกำรเก็บ
ข้อมูลระหว่ำงป ี

- ระดับกำรรับรู้/ควำมเข้ำใจ หมายถึง ค่าเฉลี่ยของการรับรู้/ความ
เข้าใจ (เทียบจากค่า 5 ระดับ) ของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน/
ภายนอกต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

- ภำพลักษณ์ หมายถึง จุดเด่น สิ่งที่แสดงความเป็นตัวตน ความมีช่ือเสียง 
การได้รับการยอมรับ ช่องทางการติดต่อสื่อสาร รวมถึงความพึงพอใจและ
ทัศนคติของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อมหาวิทยาลัยมหิดลทั้งในแง่บวกและแง่
ลบ 

- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมายถึง กลุ่มต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบ หรืออาจ
ได้รับผลกระทบจากการด าเนินการและความส าเร็จของสถาบัน 
ตัวอย่างของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญ เช่น ลูกค้า ผู้ปกครอง/
สมาคมผู้ปกครอง บุคลากร คู่ความร่วมมือทั้งที่เป็นทางการและไม่
เป็นทางการ คณะกรรมการก ากับดูแลสถาบันในด้านต่างๆ ศิษย์เก่า 
นายจ้าง สถาบันการศึกษาอื่นๆ องค์การที่ท าหน้าที่ก ากับดูแล
กฎระเบียบ องค์การที่ให้เงินสนับสนุน ผู้เสียภาษี ผู้ก าหนดนโยบาย           
ผู้ส่งมอบ ตลอดจนชุมชนในท้องถิ่นและชุมชนวิชาการ/วิชาชีพ 

- แบบส ารวจระดับการรับรู้/ความเข้าใจ ของกลุ่มต่างๆ ได้แก่ 
 ภายใน  
 ภายนอก 

เก็บข้อมลูและประมวลผล โดย                 
งานสือ่สารองค์กร กองบริหารงานทัว่ไป 
 

1 ป ี
เก็บข้อมูลและ

ประมวลผลพร้อม
รายงานข้อมูล

ภาพรวมหลังสิ้น
ปีงบประมาณ 

 

ผู้รำยงำนตัวชี้วัด ผู้รวบรวมข้อมูล 
งานสื่อสารองค์กร กองบริหารงานทั่วไป กองแผนงาน 
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PA เพ่ิมเติมด้าน Internationalization 
 
ตัวชี้วัดที่ 4.8 จ ำนวนบุคลำกรที่ได้มีกำรพัฒนำศักยภำพผ่ำนกิจกรรมต่ำงๆ ณ ต่ำงประเทศ 

• สำยวิชำกำร 
• สำยสนับสนนุ 

หน่วยนับ: คน 
ปีที่เก็บข้อมลู: ปีงบประมำณ 2561 
 

ค ำอธิบำย วิธีกำรค ำนวณ/วิธีกำรเก็บข้อมูล 
ลักษณะกำรเก็บ
ข้อมูลระหว่ำงป ี

หมายถึง จ านวนบุคลากรที่ได้มีการพัฒนา
ศักยภาพผ่านกจิกรรมต่างๆ ณ ต่างประเทศ เช่น 
การฝึกอบรม ฝึกงาน (work attachment) การ
เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือ 
การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับนานาชาติ หรือ
กิจกรรมทางวิชาการในระยะสั้น หรือกิจกรรม
อื่นๆ ที่ส่งเสรมิศักยภาพทางด้านวเิทศสัมพันธ์ 

ให้ส่วนงานจัดท ารายงานข้อมูล โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
 
1. ข้อมูลพื้นฐาน (ช่ือสกุล สถาบันการศึกษาที่สังกัด ต าแหน่ง

วิชาการ สัญชาติ ฯลฯ) 
2. ระยะเวลาปฏิบัติงาน (พร้อมบันทกึกิจกรรมการปฏิบตัิงาน หรือ 

log กิจกรรมอย่างชัดเจนตามแบบฟอร์มของกองวิเทศสัมพันธ์) 
3. ผลผลติและผลลัพธ์ของการปฏิบตังิาน (ตามแบบฟอร์มของกอง

วิเทศสัมพันธ์) 
4. หากอยู่ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสถาบัน (MOU) ให้ระบุชื่อ 

ทุก 3 เดือน 

 

ผู้รำยงำนตัวชี้วัด ผู้รวบรวมข้อมูล ผู้ตรวจสอบตัวชี้วัด 
ส่วนงาน กองแผนงาน กองวิเทศสัมพันธ ์
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PA เพ่ิมเติมด้าน งบประมาณ การเงินและการคลัง 
 
ตัวชี้วัดที่ 4.9 ต้นทุนหลักสูตรระดับปริญญำตรีต่อนักศึกษำ 1 คน (Unit cost) 
หน่วยนับ: บำท 
ปีที่เก็บข้อมลู: ปีงบประมำณ 2561 (โดยใช้ข้อมูลจำกปีงบประมำณ 2560) 

ค ำอธิบำย วิธีกำรค ำนวณ/วิธีกำรเก็บข้อมูล 
ลักษณะกำรเก็บ
ข้อมูลระหว่ำงป ี

- หลักสูตรต่อนักศกึษำ 1 คน (Unit cost) หมายถึง ค่าใช้จ่ายรวมตอ่
หลักสตูรส าหรับการผลิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี 1 คน 

- ค่ำใช้จ่ำยรวม (Total cost) หมายถึง ค่าใช้จ่ายโดยรวมของ
หลักสตูรที่มาจากค่าใช้จ่ายทางตรงของหลักสูตร (Direct cost) 
ค่าใช้จ่ายทางอ้อมของหลักสูตรทีป่ันส่วนมาจากส่วนงานต้นสังกดั 
(Allocated Indirect cost) และค่าใช้จ่ายทางอ้อมของหลักสูตรทีป่ัน
ส่วนมาจากส่วนงานสนับสนุน (Allocated Support cost) 

- จ ำนวนนักศึกษำ หมายถึง จ านวนนักศึกษาเฉลี่ยต่อปีของหลักสตูร 
- Direct Cost ต้นทุนทำงตรง หมายถึง ต้นทุนท่ีสามารถระบุเข้าเปน็

ต้นทุนของหลักสูตรนั้นได้โดยตรง โดยไม่ต้องอาศัยเกณฑ์การปันส่วน 
เช่น การซื้อวัสดเุคมี ค่าเดินทาง ค่าเช่ารถ และ ค่าตอบแทน เป็นต้น 

- Indirect Cost ต้นทุนทำงอ้อม หมายถึง ต้นทุนท่ีไมส่ามารถระบเุข้า
เป็นต้นทุนของสิ่งที่จะคิดต้นทุนน้ันได้โดยตรง จ าเป็นต้องอาศัยเกณฑ์
การปันส่วน เช่น ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้พื้นที่ และเงินเดือน เป็นตน้ 

- Support Cost ต้นทุนรับจากส่วนงานสนับสนุน หมายถึง ต้นทุนท่ี
ได้จากการปันส่วนคา่ใช้จ่ายตามพนัธกิจจากส่วนงานสนับสนุน ได้แก่ 
มหาวิทยาลยั บัณฑติวิทยาลยั และ หอสมุดและคลังความรู้ฯ สูส่่วน
งานต่าง ๆ  

** ให้ส่วนงำนเลือกกำรค ำนวณ ต้นทุนหลักสูตรต่อนักศึกษำ 1 คน 
(Unit Cost) อย่ำงน้อย 1 หลักสตูร โดยใช้ข้อมูลจำกปีงบประมำณ 
2560 ** 

- กรณีส่วนงำนที่มีกำรเรียนกำรสอนระดับปริญญำตรี เลือก
หลักสูตรระดับปริญญำตรี 1 หลักสูตร  

- กรณีส่วนงำนที่มีกำรเรียนกำรสอนเฉพำะระดับบัณฑิตศึกษำ 
ให้เลือกหลักสูตรระดับปริญญำโทหรือปริญญำเอก 1 หลักสูตร 

เรียกดูข้อมูลจำกระบบ MU-ERP ผ่ำน  
T-code : ZCORP012  
โดยระบุ Cost Element Group :         
T-EXP 
 
วิธีกำรค ำนวณ ต้นทุนหลักสูตรต่อ
นักศึกษำ 1 คน คน (Unit cost)    
             =      Total Cost 
                  จ านวนนักศึกษา 
 
วิธีกำรค ำนวณ Total Cost  
Direct cost + Allocated Indirect cost 

+ Allocated Support cost  
 

วิธีกำรค ำนวณจ ำนวนนกัศึกษำ  
   =   จ านวนนักศึกษาแต่ละเดือนรวมกัน 
                           12 

1 ปี 

 

ผู้รำยงำนตัวชี้วัด ผู้รวบรวมข้อมูล ผู้ตรวจสอบตัวชี้วัด 
ส่วนงาน กองแผนงาน กองคลัง 

 

 


