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แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 

 

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของส่วนงาน 
 
 
 

วิสัยทัศน์ :   
 

 
 

พันธกิจ :    
 
 

แผนปฏิบัติการ (ในปีงบประมาณ 2556)  
โครงการส าคัญระดับส่วนงาน** 
 โครงการใหม่   จ านวน - โครงการ     

 

 โครงการต่อเนื่อง  จ านวน  1  โครงการ    

 

ความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์

ของมหาวิทยาลัย 
ชื่อโครงการ ระยะเวลา 

งบประมาณ 
(จ านวนเงินและแหล่งเงิน) 

เป้าหมาย ปี 2556 
(ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย) 

 
 
 

 
  

 

ความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์

ของมหาวิทยาลัย 
ชื่อโครงการ ระยะเวลา 

งบประมาณ 
(จ านวนเงินและ

แหล่งเงิน) 

เป้าหมาย ปี 2556 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

ความกลมกลืนใน
ความหลากหลาย 
(Harmony in 
Diversity) 

โครงการ Low 
Carbon Faculty 
 
 

4 ปี 100,000 1.  การลดปริมาณการใช้ 
    1.1  ไฟฟ้า       
    1.2  น้้าประปา 
    1.3  น้้ามัน             
    1.4  กระดาษ  

 
ร้อยละ 10 
ร้อยละ 10 
ร้อยละ 10 
ร้อยละ 10 

2. กิจกรรมสร้างจติส้านึกเพื่อ 
    เข้าสู่โครงการ Low   
    Carbon Faculty  

7 ครั้ง 

3. จ้านวนบุคลากรที่มีความรู ้
    ความเข้าใจ 

ร้อยละ 90 

ปรับปรุง ณ วันที่ 24 มกราคม 2556 

สถาบันชั้นน้าแห่งเอเซียด้านการศึกษา การวิจัย และการบริการวิชาการ ด้วยสหสัมพันธ์วิทยา 
อย่างบูรณาการเพ่ือความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร 

พัฒนาคุณภาพด้านการศึกษา การวิจัยและการบริการวิชาการ เพ่ือให้ก้าวไกลไปสู่ระดับสากล 
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ส่วนที่ 2 : ข้อมูลการปฏิบัติงานของส่วนงาน 
 

ข้อตกลงตาม Corporate KPI  หน่วยนับ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ปี 2554 

ผลการ
ด าเนินงาน 
ปี 2555 

ปี 2556 
เป้าหมาย 
ปี 2557 เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ 1 Research Excellence สร้างความเป็นเลิศในการวิจัย   

1.  Research Index  

1.1 จ้านวนผลงานตีพิมพ์       

  ผลงานที่เป็นนักวิจัยหลัก เร่ือง 18 22 22  22 

  ผลงานรวม เร่ือง 30 29 32  32 

1.2 การอ้างอิงเฉลี่ยของผลงานตีพิมพ์ย้อนหลัง 5 ปี คร้ัง/เร่ือง 2.39 2.36 2.36  2.36 

1.3 จ้านวนโครงการวิจัยที่เสนอต่อองค์กรให้ทุน
ต่างประเทศ และโครงการวิจัยที่ได้รับการ
สนับสนุนจากภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศ 

เร่ือง - 2 5  5 

1.4 จ้านวนผลงานวิจัยที่ก่อให้เกิดรายได้ หรือ
ผลกระทบเชิงเศรษฐกิจ สังคม หรือนโยบาย 

เร่ือง 2 2 5  5 

  ผลงานวิจัยที่ก่อให้เกิดรายได้ เร่ือง - - 1   1 

  ผลงานวิจัยที่ก่อให้เกิดผลกระทบ
เชิงเศรษฐกิจ สังคม หรือนโยบาย 

เร่ือง 2 2 4  4 

ยุทธศาสตร์ 2 Transformative Education  สร้างการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลง   

2. Education Index 

2.1 ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานท้า/ศึกษาต่อ 
และ/หรือ เป็นเจ้าของธุรกิจ ภายใน 6 เดือน  

   
   

  ระดับปริญญาตรี ร้อยละ 100 67.50 80  85 

  ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ร้อยละ - - -  - 

  ระดับปริญญาโท ร้อยละ 78.90 81.60 80  85 

  ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ร้อยละ - - -  - 

  ระดับปริญญาเอก/เทียบเท่า ร้อยละ 100 100 100  100 

2.2 การประเมินบัณฑิตมหิดลตามคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ หลังการท้างาน 1  ปี โดยผู้ใช้
บัณฑิต ได้ระดับความพึงพอใจ 

ระดับ 4.00 4.00 4.00  4.00 

2.3 ร้อยละของศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัลระดับชาติ/
นานาชาติ หรือเป็นผู้น้าสูงสุดขององค์กร 
หลังจบจากมหาวิทยาลัยแล้ว 20 ปี 

ร้อยละ 38.71 16.67 30  30 
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ข้อตกลงตาม Corporate KPI  หน่วยนับ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ปี 2554 

ผลการ
ด าเนินงาน 
ปี 2555 

ปี 2556 
เป้าหมาย 
ปี 2557 เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ 3 Healthcare and Services Excellence  สร้างความเป็นเลิศในการบริการสุขภาพและบริการวิชาการ   

3. Services Index  

3.1 จ้านวนใบรับรองที่หน่วยงานได้รับการรับรอง
มาตรฐานคุณภาพการบริการระดับชาติหรือ
นานาชาติ และ/หรือกิจกรรม Best 
Practice เทียบเคียงระดับนานาชาติ 

ใบรับรอง/
กิจกรรม 

  

   

  จ้านวนใบรับรอง ใบรับรอง - - 1  1 

  จ้านวนกิจกรรม กิจกรรม - - 1  1 

3.2 จ้านวนแผนงาน/โครงการการบริการวิชาการ
ที่ท้าให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน/สังคม  
และผู้ด้อยโอกาส  

โครงการ 4 5 5  5 

ส้าหรับส่วนงานที่มีการให้บริการการรักษาพยาบาล 

3.3 จ้านวนผู้ป่วยใน ราย      

3.4 จ้านวนผู้ป่วยนอก ราย      

3.5 จ้านวนเตียง เตียง      

3.6 อัตราการครองเตียง ร้อยละ      

3.7 จ้านวนวันนอนเฉลี่ย วัน      

ยุทธศาสตร์ 4 Internationalization สร้างความเป็นสากล   

4. International Index  

4.1 จ้านวนนักศึกษาที่มีประสบการณ์ทางวิชาการ/
วิชาชีพ ในต่างประเทศ (มากกว่าหรือ = 4 สัปดาห์)  

คน - - 7  7 

4.2 จ้านวนนักศึกษาต่างชาติเต็มเวลา       

  ระดับปริญญาตรี คน - - -  - 

  ระดับบัณฑิตศึกษา คน 3 4 2  2 

  Resident/Fellow คน 3 3 2  2 

4.3 จ้ านวนนักศึ กษาต่ า งช าติ แลก เปลี่ ยน 
(มากกว่าหรือ = 4 สัปดาห์) 

   
   

  ระดับปริญญาตรี หลักสูตร EV คน 1 2 4  4 

  ระดับบัณฑิตศึกษา คน - - 4  4 

  Resident/Fellow คน - - 2  2 
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ข้อตกลงตาม Corporate KPI  หน่วยนับ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ปี 2554 

ผลการ
ด าเนินงาน 
ปี 2555 

ปี 2556 
เป้าหมาย 
ปี 2557 เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงาน 

4.4 ร้อยละของจ้านวนอาจารย์ต่างชาติเต็มเวลา/
Visiting Professor (มากกว่า 3 เดือน) 

ร้อยละ - - 2  2 

ยุทธศาสตร์ 5 Social Responsibility ความรับผิดชอบต่อสังคม   

5. Social Responsibility Index    

5.1 ร้อยละของจ้านวนนักศึกษาบรรลุ        
Core Value ของมหาวิทยาลยั 

ร้อยละ - - 50  55 

5.2 ร้อยละของจ้านวนบุคลากรบรรลุ        
Core Value ของมหาวิทยาลยั 

ร้อยละ - - 50  55 

5.3 จ้านวนกิจกรรมที่ได้รับการยกย่องและมี
ความต่อเนื่องว่าเป็นประโยชน์ต่อสังคมและ
ประเทศชาติ  (มุ่งเน้นกิจกรรมที่สร้างความ
เข้มแข็งต่อชุมชน) 

โครงการ 9 17  

 
 

10 

  
 

10 

ยุทธศาสตร์ 6 ICT-based University  สร้างมหาวิทยาลัยที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นพื้นฐาน   

6. ICT Index   

6.1 การน้าเข้าข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการ
ด้าเนินการและบริหารจัดการพันธกิจหลัก 
และ ERP ที่ถูกต้อง สามารถรวบรวมและ
รายงานเป็นข้อมูลเพื่อการบริหาร อย่างน้อย 
80% ได้ที่ระดับมหาวิทยาลัย ภายในเวลา 
30 วัน 

ร้อยละ - - 80  80 

ยุทธศาสตร์ 7 Harmony in Diversity  ความกลมกลืนในความหลากหลาย 

7. ECO Index   

7.1 อัตราการใช้ไฟฟ้าลดลง   ร้อยละ - - 10  10 

7.2 อัตราการใช้น้้าลดลง   ร้อยละ - - 10  10 

7.3 อัตราการใช้น้้ามันลดลง ร้อยละ - - 10  10 

7.4 อัตราการใช้กระดาษในส้านักงานลดลง   ร้อยละ - - 10  10 

ยุทธศาสตร์ 8 Management for Sustainability  การบริหารจัดการเพื่อความย่ังยืน 

8. Management Index     

8.1 มีระบบบริหารความเสี่ยงภายใน (ERM)  
ครบ 4 ด้าน    

ร้อยละ กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์ม Management Index (ERM) 

 8.1.1 ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)     
100 

  

 8.1.2 ด้านการด้าเนินงาน (Operational Risk)     100 



admin
Text Box
5

admin
Note
Completed set by admin

admin
Note
None set by admin

admin
Note
Rejected set by admin



การรายงานข้อมูล 
ตามแบบฟอร์ม ECO Index 



ข้อมูลปงีบประมาณ  2554

1. ปริมาณการใช้ไฟฟา้ทัง้หมดของส่วนงาน         1,190,786          kWh       

2. ปริมาณการใช้น้้าประปาทัง้หมดของส่วนงาน          7,025          ลบ.ม.

3. พืน้ทีท่ัง้หมดของส่วนงาน                             31,307.88         ตารางเมตร

4.  กจิกรรมต่างๆ ทีใ่ช้ไฟฟา้/น้้าประปา  ในปีงบประมาณ 2554

กลุ่มกจิกรรม
จ้านวนคนใน

กจิกรรม (คน)

พืน้ทีท่ีใ่ช้ใน

กจิกรรม (m2)

ชั่วโมงทีใ่ช้ใน

กจิกรรมต่อวัน 

(ชั่วโมง)

ส่วนผู้ป่วยนอก (OPD) ตามKPI ขอ้ 3.3 - 12

ส่วนผู้ป่วยใน (IPD) ตามKPI ขอ้ 3.4 - 24

การสอนในห้องเรียน 836 984.39 7

การสอนในห้องปฏิบัติการ - - 3

ห้องทดลองทีเ่ปิดน้อยกว่า 4 ชั่วโมง 2,920 977.17 2

ห้องทดลองทีเ่ปิด 4 - 8 ชั่วโมง 6,128 353.93 6

ห้องทดลองทีเ่ปิด 8 - 12 ชั่วโมง 4,124 287.03 10

ห้องทดลองทีเ่ปิด 12 - 24 ชั่วโมง 21,712 381.34 18

ส้านักงานสายสนับสนุนทัง้หมด 83 3,890.16 8

ห้องสมุดทีไ่ม่รวมส้านักงาน 47,442 217.99 12

โรงอาหารทีเ่ปิดบริการอาหารเช้าและเทีย่ง - - 6

โรงอาหารทีเ่ปิดบริการทัง้วัน - - 12

พืน้ทีใ่ห้เช่าทัง้หมดทีเ่ปิดทัง้วัน (น้อยกว่า 12 ชั่วโมงต่อวัน) 54 2,058.81 10

พืน้ทีใ่ห้เช่าทัง้หมดทีเ่ปิดตลอด 24 ชั่วโมง - - 24

ห้องประชุมคร่ึงวัน 677 1,310.96 4

ห้องประชุมเต็มวัน - - 7

ชื่อส่วนงาน  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวทิยาลัยมหิดล

6 



ข้อมูลปงีบประมาณ  2555

1. ปริมาณการใช้ไฟฟา้ทัง้หมดของส่วนงาน         1,134,764          kWh       

2. ปริมาณการใช้น้้าประปาทัง้หมดของส่วนงาน          7,818          ลบ.ม.

3. พืน้ทีท่ัง้หมดของส่วนงาน                             31,307.88         ตารางเมตร

4.  กจิกรรมต่างๆ ทีใ่ช้ไฟฟา้/น้้าประปาในปีงบประมาณ 2555

กลุ่มกจิกรรม
จ้านวนคนใน

กจิกรรม (คน)

พืน้ทีท่ีใ่ช้ใน

กจิกรรม (m2)

ชั่วโมงทีใ่ช้ใน

กจิกรรมต่อวัน 

(ชั่วโมง)

ส่วนผู้ป่วยนอก (OPD) ตามKPI ขอ้ 3.3 - 12

ส่วนผู้ป่วยใน (IPD) ตามKPI ขอ้ 3.4 - 24

การสอนในห้องเรียน 836 984.39 7

การสอนในห้องปฏิบัติการ - - 3

ห้องทดลองทีเ่ปิดน้อยกว่า 4 ชั่วโมง 1,916 977.17 2

ห้องทดลองทีเ่ปิด 4 - 8 ชั่วโมง 4,924 353.93 6

ห้องทดลองทีเ่ปิด 8 - 12 ชั่วโมง 3,854 287.03 10

ห้องทดลองทีเ่ปิด 12 - 24 ชั่วโมง 16,765 381.34 18

ส้านักงานสายสนับสนุนทัง้หมด 91 3,890.16 8

ห้องสมุดทีไ่ม่รวมส้านักงาน 19,751 217.99 12

โรงอาหารทีเ่ปิดบริการอาหารเช้าและเทีย่ง - - 6

โรงอาหารทีเ่ปิดบริการทัง้วัน - - 12

พืน้ทีใ่ห้เช่าทัง้หมดทีเ่ปิดทัง้วัน (น้อยกว่า 12 ชั่วโมงต่อวัน) 64 2,946.22 10

พืน้ทีใ่ห้เช่าทัง้หมดทีเ่ปิดตลอด 24 ชั่วโมง - - 24

ห้องประชุมคร่ึงวัน 677 1,310.96 4

ห้องประชุมเต็มวัน - - 7
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ปริมาณการใช้น ้ามัน

1. ปริมาณการใช้น้้ามันทัง้หมดในปี  2554         6,409        ลิตร

2. ปริมาณการใช้น้้ามันทัง้หมดในปี  2555         8,901        ลิตร

ประเภทผู้เกี่ยวขอ้ง
จ้านวน (คน) ปี 

2554

จ้านวน (คน) ปี 

2555

บุคลากร 133 142

ผู้ป่วย - -

นักศึกษา 557 550

ปริมาณการใช้กระดาษทั งหมดของส่วนงาน ป ี2554

ปริมาณกระดาษ 

A4 ทีเ่บิก

จ้านวนคนที่

เกี่ยวขอ้ง

(รีม) (คน)

ส้านักงาน + ห้องท้างานอาจารย์ 270 319รีม+481แผ่น 110

งานประชุมวิชาการ - - -

งานการเรียนการสอน 30 180รีม+141แผ่น 570

งานวิจยัและบริการวิชาการ 61 139รีม+157แผ่น 385

รวม 361 รีม 639รีม+279แผ่น 1,065

ปริมาณการใช้กระดาษทั งหมดของส่วนงาน ป ี2555

ปริมาณกระดาษ 

A4 ทีเ่บิก

จ้านวนคนที่

เกี่ยวขอ้ง

(รีม) (คน)

ส้านักงาน + ห้องท้างานอาจารย์ 199 311รีม+253แผ่น 114

งานประชุมวิชาการ - - -

งานการเรียนการสอน 9 60รีม+441แผ่น 563

งานวิจยัและบริการวิชาการ 61 34รีม+102แผ่น 579

รวม 269 รีม 406รีม+296แผ่น 1,256

ชื่อ               นายอภิรมย ์ องัสุรัตน์       ผู้กรอกขอ้มูล

โทร              02-441-5000 ต่อ 1116

e-mail          apirom.ang@mahidol.ac.th

วัน/เดือน/ปี    30 ตุลาคม 2555

ปริมาณกระดาษ

ทีม่าจากการจา้ง

ถา่ยเอกสาร (รีม)

งานต่างๆ

งานต่างๆ

ปริมาณกระดาษ

ทีม่าจากการจา้ง

ถา่ยเอกสาร (รีม)
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การประเมินระบบบริหารความเสี่ยง 
ภายในหน่วยงาน ERM 



  

เป้าหมายการประเมินระบบบริหารความเสี่ยงภายในส่วนงาน (Enterprise Risk Management) ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 
 

กระบวนการ (Process) 
1.  ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) 2.  ด้านการด าเนินงาน (Operational Risk) 3.  ด้านการเงิน (Financial Risk) 4.  ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ/

ข้อบังคับ/ประกาศ (Compliance Risk) 
      มีคณะกรรมการที่ผู้บริหารระดบัสูงเป็นประธาน 

ซ่ึง มีหน้าที่รับผิดชอบในการก าหนดนโยบาย  
กรอบแนวทางก ากับดูแล และติดตามประเมินผล
การบริหารความเส่ียงของส่วนงาน 

     มกีารวิเคราะห์และระบุความเส่ียง โดยพจิารณา
จากปจัจัยที่เกีย่วข้องตามบริบทของส่วนงานในด้าน
ยุทธศาสตร์ ด้านปฏิบัตกิาร ด้านการเงินและการ
รายงาน และด้านกฎ ระเบยีบ หรือด้านใดด้านหนึ่ง 

    มกีารประเมินความเส่ียงโดยพิจารณาจากโอกาสใน 
        การเกิด และผลกระทบ และจัดระดับความส าคัญ 
        ของความเส่ียง 
    มกีารจัดท าแผนบริหารจัดการความเส่ียง ที่ไม่อยู่  
        ในระดับที่สว่นงานยอมรับได ้
    มกีารติดตามประเมินผลและวิเคราะห์ผลลัพธ์ของ

การด าเนินงานตามแผนงาน แล้วรายงานต่อ
คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งให้รับผิดชอบการ
ก ากับดแูลการบริหารความเส่ียงของส่วนงาน  
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

 มีการน าผลการประเมิน และขอ้เสนอแนะจากคณะ
กรรมการบริหารจัดการความเส่ียงของ
มหาวิทยาลัย หรือจากคณะกรรมการตรวจสอบ
การบริหารงานประจ ามหาวิทยาลยั หรอืสภา
มหาวิทยาลัย มาพิจารณาทบทวน และปรับ
กระบวนการบริหารความเส่ียงในปีถัดไป 

     มีคณะกรรมการที่ผู้บริหารระดับสูงเป็นประธาน  
ซ่ึง มีหน้าที่รับผิดชอบในการก าหนดนโยบาย  
กรอบแนวทางก ากับดูแล และติดตามประเมินผล
การบริหารความเส่ียงของส่วนงาน 

     มกีารวิเคราะห์และระบุความเส่ียง โดยพจิารณา
จากปจัจัยที่เกีย่วข้องตามบริบทของส่วนงานในด้าน
ยุทธศาสตร์ ด้านปฏิบัตกิาร ด้านการเงินและการ
รายงาน และด้านกฎ ระเบยีบ หรือด้านใดด้านหนึ่ง 

    มีการประเมินความเส่ียงโดยพิจารณาจากโอกาสใน 
        การเกิด และผลกระทบ และจัดระดับความส าคัญ 
        ของความเสี่ยง 
    มกีารจัดท าแผนบริหารจัดการความเส่ียง ที่ไม่อยู่  
        ในระดับที่สว่นงานยอมรับได ้
    มกีารติดตามประเมินผลและวิเคราะห์ผลลัพธ์ของ

การด าเนินงานตามแผนงาน แล้วรายงานต่อ
คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งให้รับผิดชอบการ
ก ากับดแูลการบริหารความเส่ียงของส่วนงาน  
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

 มีการน าผลการประเมิน และขอ้เสนอแนะจากคณะ
กรรมการบริหารจัดการความเส่ียงของ
มหาวิทยาลัย หรือจากคณะกรรมการตรวจสอบ
การบริหารงานประจ ามหาวิทยาลยั หรอืสภา
มหาวิทยาลัย มาพิจารณาทบทวน และปรับ
กระบวนการบริหารความเส่ียงในปีถัดไป 

     มีคณะกรรมการที่ผู้บริหารระดับสูงเป็นประธาน  
ซ่ึง มีหน้าที่รับผิดชอบในการก าหนดนโยบาย  
กรอบแนวทางก ากับดูแล และติดตามประเมินผล
การบริหารความเส่ียงของส่วนงาน 

     มกีารวิเคราะห์และระบุความเส่ียง โดยพจิารณา
จากปจัจัยที่เกีย่วข้องตามบริบทของส่วนงานในด้าน
ยุทธศาสตร์ ด้านปฏิบัตกิาร ด้านการเงินและการ
รายงาน และด้านกฎ ระเบยีบ หรือด้านใดด้านหนึ่ง 

    มีการประเมินความเส่ียงโดยพิจารณาจากโอกาสใน 
        การเกิด และผลกระทบ และจัดระดับความส าคัญ 
        ของความเส่ียง 
    มกีารจัดท าแผนบริหารจัดการความเส่ียง ที่ไม่อยู่  
        ในระดับที่สว่นงานยอมรับได ้
    มกีารติดตามประเมินผลและวิเคราะห์ผลลัพธ์ของ

การด าเนินงานตามแผนงาน แล้วรายงานต่อ
คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งให้รับผิดชอบการ
ก ากับดแูลการบริหารความเส่ียงของส่วนงาน  
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

 มีการน าผลการประเมิน และขอ้เสนอแนะจากคณะ
กรรมการบริหารจัดการความเส่ียงของ
มหาวิทยาลัย หรือจากคณะกรรมการตรวจสอบ
การบริหารงานประจ ามหาวิทยาลยั หรอืสภา
มหาวิทยาลัย มาพิจารณาทบทวน และปรับ
กระบวนการบริหารความเส่ียงในปีถัดไป 

     มีคณะกรรมการที่ผู้บริหารระดับสูงเป็นประธาน  
ซ่ึง มีหน้าที่รับผิดชอบในการก าหนดนโยบาย  
กรอบแนวทางก ากับดูแล และติดตามประเมินผล
การบริหารความเส่ียงของส่วนงาน 

     มกีารวิเคราะห์และระบุความเส่ียง โดยพจิารณา
จากปจัจัยที่เกีย่วข้องตามบริบทของส่วนงานในด้าน
ยุทธศาสตร์ ด้านปฏิบัตกิาร ด้านการเงินและการ
รายงาน และด้านกฎ ระเบยีบ หรือด้านใดด้านหนึ่ง 

    มีการประเมินความเส่ียงโดยพิจารณาจากโอกาสใน 
        การเกิด และผลกระทบ และจัดระดับความส าคัญ 
        ของความเส่ียง 
    มกีารจัดท าแผนบริหารจัดการความเส่ียง ที่ไม่อยู่  
        ในระดับที่สว่นงานยอมรับได ้
    มกีารติดตามประเมินผลและวิเคราะห์ผลลัพธ์ของ

การด าเนินงานตามแผนงาน แล้วรายงานต่อ
คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งให้รับผิดชอบการ
ก ากับดแูลการบริหารความเส่ียงของส่วนงาน  
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

 มีการน าผลการประเมิน และขอ้เสนอแนะจากคณะ
กรรมการบริหารจัดการความเส่ียงของ
มหาวิทยาลัย หรือจากคณะกรรมการตรวจสอบ
การบริหารงานประจ ามหาวิทยาลยั หรอืสภา
มหาวิทยาลัย มาพิจารณาทบทวน และปรับ
กระบวนการบริหารความเส่ียงในปีถัดไป 

 
 
 

 

แบบฟอร์ม Management Index (ERM) 
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โครงการส าคัญระดับคณะ 
ประจ าปีงบประมาณ 2556 



 
 

 
แบบฟอร์มการเสนอโครงการ  ประจ าปีงบประมาณ  2556 
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
1.  ชื่อกิจกรรม / โครงการ Low Carbon Faculty 
 

2.  ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงาน งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม และคณะกรรมการ Low Carbon Faculty  
 

3.  ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ โปรดใส่เครื่องหมาย  ในช่อง   
3.1  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหิดลด้านใด 
(ให้เลือกเพียง 1 ด้านที่สอดคล้องมากท่ีสุด) 

  1. สร้างความเป็นเลิศในการวิจัย (Research Excellence) 
  2. สร้างการศึกษาเพ่ือการเปลี่ยนแปลง (Transformative Education) 
  3. สร้างความเป็นเลิศในการบริการสุขภาพและบริการวิชาการ (Healthcare and Services Excellence) 
  4. สร้างความเป็นสากล ( Internationalization) 
  5. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility) 
  6. สร้างมหาวิทยาลัยที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นพื้นฐาน (ICT-based University) 
  7. ความกลมกลืนในความหลากหลาย (Harmony in Diversity) 
  8. การบริหารจัดการเพ่ือความยั่งยืน (Management for Sustainability) 
  9. สร้างความเป็นเลิศด้านทรัพยากรบุคคล (Human Resource Excellence) 
 3.2 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ด้านใด 
 (ให้เลือกเพียง  1  ด้านที่สอดคล้องมากท่ีสุด) 
  1. สร้างความเป็นเลิศทางการศึกษา 
  2. สร้างความเป็นเลิศทางวิจัย  การบริการวิชาการและฝึกอบรม 
  3. ชี้น าการรักษ์สิ่งแวดล้อม 
  4. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรแบบมีส่วนร่วม 
  5. บริหารจัดการองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างมีความสุข 
 

4. หลักการและเหตุผล 
 ปัญหาโลกร้อนขึ้น เนื่องมาจากการสะสมของก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศ ท าให้ทั่วโลกประสบกับภัย
พิบัติต่างๆ ทั้งคลื่นความร้อน น้ าท่วม การสูญพันธุ์ของพืชและสัตว์ การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ มีผลต่อ
สภาพแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และการด ารงชีวิตของมนุษย์ ดังนั้น การตระหนักถึงความส าคัญของปัญหาจะ
เป็นแนวทางการวางแผนรับมือกับปัญหาโลกร้อนอย่างมีประสิทธิภาพ 
 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นสถาบันการศึกษาที่มีพันธกิจในการพัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอน วิจัย บริการวิชาการและปลูกฝังจริยธรรมเพื่อสร้างสรรค์ความยั่งยืนให้กับสิ่งแวดล้อมและ
สังคม จึงริเริ่มให้มีโครงการ “Low Carbon Faculty”  ขึ้น 
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5. วัตถุประสงค์ 

1. ลดปริมาณการใช้ไฟฟ้า น้ าประปา  น้ ามัน  กระดาษของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 
2. วางแผนและด าเนินกิจกรรมสร้างจิตส านึกเพ่ือเข้าสู่โครงการ Low Carbon Faculty  
3. ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในคณะและสังคมได้รับรู้มีความรู้ความเข้าใจโครงการ  
 Low Carbon Faculty ของคณะ 
 

6. กลุ่มเป้าหมาย / จ านวนผู้เข้าร่วมการอบรม  ประชุม  สัมมนา  บรรยาย  (หากมี) 
 คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่  
และนักศึกษา จากคณะและสถาบันต่างๆ ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ 
 

7. ระยะเวลาการด าเนินงาน   ตุลาคม 2553 – กันยายน 2557 
 

8. สถานที่จัดโครงการ  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ และพ้ืนที่ในมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
 

9. กิจกรรมที่ส าคัญและแผนการด าเนินโครงการ 
 

กิจกรรม 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ประชุมวางแผนแนว
ทางการด าเนินการ 

            

2. บันทึกข้อมูลการใช้
พลังงาน 

            

3. จัดกิจกรรมสร้าง
จิตส านึกด้านพลังงาน 

            

4. ประชุมติดตามการ
ด าเนินโครงการ 

            

5. ติดตั้งอุปกรณ์ประหยัด
พลังงานเพ่ิมเติม 

            

6. เผยแพร่โครงการไปยัง
หน่วยงานในมหาวิทยาลัย 

            

7. เผยแพร่โครงการไปยัง
สื่อต่างๆ 

            

8. ประเมินผลโครงการ             
9. น าผลการประเมินมา
วางแผนในปีถัดไป 
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10. การน าผลการประเมินโครงการมาปรับปรุงในครั้งนี้  
ปัญหาจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรมใน 

ปีงบประมาณ 2555 
วิธีการปรับปรุงการด าเนินโครงการ/กิจกรรมใน 

ปีงบประมาณ 2556 
1. การเก็บบันทึกผลการใช้น้ าประปา น้ ามัน กระดาษ ใน

ปีงบประมาณ 2553 และ 2554 จ าเป็นต้องค้นข้อมูล
เก่า ซึ่งเป็นบิลใบเสร็จในแต่ละเดือน ดังนั้นในช่วงแรก
ข้อมูลที่น ามาเปรียบเทียบจึงยังไม่ถูกต้องเท่าที่ควร 

2. ระบบสาธารณูปโภคที่มีอยู่เดิมมีการใช้งานมา ยาวนาน 
เช่น เครื่องปรับอากาศจึงท าให้สูญเสียการใช้พลังงาน
มาก   

  3.  การมีส่วนร่วมและจิตส านึกยังไม่เพียงพอ 

1.  การเก็บข้อมูลการใช้น้ าประปา น้ ามัน กระดาษใน 
    ปีงบประมาณ 2553และ2554 นั้นต้องประสานกับ 
    งานคลังและพัสดุพร้อมทั้งจัดท าแบบฟอร์มการ 
    บันทึกข้อมูลให้ผู้เกี่ยวข้อง  ปัจจุบันข้อมูลที่ได้ 
    ถูกต้องทั้งหมดแล้ว 
2.  ปรับปรุง/แก้ไข/เปลี่ยน ระบบสาธารณูปโภคเดิมที่ 
    ช ารุดและมีสภาพเก่ามาก  ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้ 
    งานและหมั่นตรวจสอบตลอดเวลา 
3. ก าหนดมาตรการเพ่ือประหยัดพลังงานภายในคณะ

อย่างเป็นรูปธรรมซึ่งเดิมเป็นการรณรงค์ขอความ
ร่วมมือและเพ่ิมกิจกรรมในการประหยัดพลังงาน 

4. โครงการฯเป็นที่กล่าวขานและเป็นแบบอย่างให้กับ
หน่วยงาน/สังคมภายนอกได้ เช่น  
- ผลการด าเนินงานโครงการ Low Carbon 

Faculty 
- การสร้างนวัตกรรมใหม่เพ่ือประหยัดพลังงาน 

 

11. ประเภทโครงการ 
       โครงการต่อเนื่อง       ประเภท          ระยะสั้น            ระยะยาว  4  ปี 
       โครงการใหม่            ประเภท          ระยะสั้น            ระยะยาว      ปี 
 

12. ผลผลิต/ตัวชี้วัด 

Corporate 
KPI 

ผลผลิต/ตัวชีว้ัด หน่วยนับ ปี 
2554 

ปี 
2555 

ปี 
2556 

ปี 
2557 

1.  การลดปริมาณการใช้ 
      1.1  ไฟฟ้า 
      1.2  น้ าประปา 
      1.3  น้ ามัน 
      1.4  กระดาษ 
2.   กิจกรรมสร้างจิตส านึกเพ่ือเข้าสู่โครงการ 
      Low Carbon Faculty 
3.  จ านวนบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจ 

ร้อยละ 
 
 
 
 

ครั้ง 
 

ร้อยละ 

 
5 
5 
5 
5 
3 
 

50 

 
7 
7 
7 
7 
5 
 

70 

 
10 
10 
5 
10 
7 
 

90 

 
10 
10 
5 
10 
10 
 

100 
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รายงานผล 
การด าเนินโครงการส าคัญระดับคณะ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555 



แบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามข้อตกลงการปฏิบัติงานระหว่างมหาวิทยาลัยกับส่วนงาน (PA) 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

 

1. ช่ือโครงการ  LOW CARBON FACULTY  
2. ลักษณะโครงการ       (  )  โครงการต่อเนื่อง           (     )   โครงการใหม ่
3. ผู้รับผดิชอบ งานกายภาพและบริการพื้นฐาน   และคณะกรรมการ LOW CARBON FACULTY  
         โทรศัพท์ติดต่อ  02 - 4415000  ต่อ 1116 - 1117 
4. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลยั (หากสอดคล้องมากกว่า 1 ยุทธศาสตร์ ใหล้ าดับความสอดคล้องมากทีส่ดุตามล าดับ) 

       ยุทธศาสตร์หลัก               ยุทธศาสตร์สนับสนุน 
    (     ) 1. สร้างความเป็นเลิศในการวิจัย   (     )  5. ความกลมกลืนในความหลากหลาย 
    (  ) 2. สร้างองค์กรแห่งการเรยีนรูแ้ละความเป็นเลิศทางวิชาการ (  )  6. ระบบสารสนเทศและการใช้ทรัพยากร 
    (     ) 3. สร้างความเป็นเลิศในการบริการสขุภาพและบริการวิชาการ (     )  7. ทรัพยากรบุคคล 
    (     ) 4. สร้างความเป็นสากล 
5. ระยะเวลาด าเนินโครงการเริ่มตน้  1 ตุลาคม 2553   สิ้นสุด  30 กันยายน 2557 
6. ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด  

ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

( แผน ) 

ผลการด าเนินงาน 
6 เดือน 

(1 ต.ค. 54 - 31 มี.ค. 55) 
12 เดือน 

(1 ต.ค. 54 - 30 ก.ย. 55) 

1.ลดปรมิาณการใช้ 
-  ไฟฟ้า 
-  น้ าประปา 
-  น้ ามัน 
-  กระดาษ 

ร้อยละ 7  
- ลดลงร้อยละ  33.17 
              N/A 
              N/A 
- ลดลงร้อยละ 64.93 

 
- ลดลงร้อยละ     9.66  
- ลดลงร้อยละ   14.10  
- เพิ่มขึ้นร้อยละ 20.18 
- เพิ่มขึ้นร้อยละ 53.36 

2. กิจกรรมสร้างจิตส านึกเพื่อเข้าสู่
โครงการฯ 

ครั้ง 5 6 7 

3. จ านวนบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจ ร้อยละ 70 66.03 76 
 

หมายเหตุ : N/A เก็บข้อมูลทุกสิ้นปีงบประมาณ 
 

7. ผลการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการ                                                                                          หน่วย : บาท 

เงินงบประมาณ งบประมาณทีไ่ด้รับ 
ผลการใช้จ่าย 

6 เดือน 
(1 ต.ค. 54-31 มี.ค. 55) 

12 เดือน 
(1 ต.ค. 54-30 ก.ย.55) 

1. งบประมาณเงินรายได้คณะ ประจ าปี 2555 80,000  บาท N/A 15,000 
    
    
    

    
 
8. การประเมินความก้าวหนา้ของโครงการ คิดเป็นร้อยละ  25  

14 



 
 

 

9. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการ 
 

1. การเก็บบันทึกผลการใช้น้ าประปา น้ ามัน กระดาษ ในปีงบประมาณ 2553และ2554 จ าเป็นต้องค้นข้อมูลเก่า ซึ่งเป็นบิล
ใบเสร็จในแตล่ะเดือน ดังนั้นในช่วงแรกข้อมูลที่น ามาเปรียบเทียบจึงยังไม่ถูกต้องเท่าที่ควร   

    2.   ระบบสาธารณูปโภคที่มีอยู่เดิมมีการใช้งานมายาวนาน เช่น เครื่องปรับอากาศจึงท าให้สญูเสียการใช้พลังงานมาก   
    3.   การมีส่วนร่วมและจิตส านกึยังไม่เพียงพอ 
 
10. ข้อเสนอแนะหรือแนวทางในการแก้ไขปัญหา/อุปสรรค 
 

1. การเก็บข้อมูลการใช้น้ าประปา น้ ามัน กระดาษในปีงบประมาณ 2553 และ 2554 น้ันต้องประสานกับงานคลังและพสัดุ
พร้อมท้ังจัดท าแบบฟอร์มการบันทึกข้อมูลให้ผู้เกี่ยวข้อง ปัจจุบันข้อมูลที่ได้ถูกต้องทั้งหมดแล้ว 

2. ควรจัดท าแผนประชาสัมพันธ์ให้กบัคณาจารย์ นักศึกษา บุคลากรของคณะและบุคคลภายนอก เพื่อให้เกิดความรู้ความ
เข้าใจและมีจิตส านึกเพิ่มขึ้นพร้อมทั้งก าหนดแนวทางปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง  

3. ปรับปรุงระบบสาธารณปูโภคที่ช ารุดเพื่อประหยัดการใช้พลังงาน 
4. รณรงค์ให้ทุกคนให้มีส่วนร่วมในการปฏิบัตติามแนวทางที่ก าหนด 
5. ควรมีการสร้างเครือข่ายเพื่อให้เกดิการท างานร่วมกับหน่วยงานอ่ืนท่ีมีวัตถุประสงค์เดยีวกันกับการด าเนินงานในโครงการ 
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ค าอธิบายตัวชี้วัดตามแบบประเมินผล
การปฏิบัติงานของส่วนงาน ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2556 



  

คําอธิบายตัวชีว้ัดตามแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของสว่นงาน   ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

 

Corporate KPI หน่วยนับ คําอธิบาย 
รอบระยะเวลาการ

เก็บข้อมูล 

ยุทธศาสตร์ 1. Research Excellence    

1. Research Index    

1.1 จํานวนผลงานตพีิมพ ์

 หมายเหต ุ

1. นับผลงานของบุคลากรทัง้หมดไม่ใช่เฉพาะสาย

วิชาการ 

2. รวมนับผลงานของบุคคลที่ไม่ไดเ้ป็นพนักงาน

ประจําของส่วนงาน แต่ได้มาปฏิบัติงานเป็น

ประจําและผลิตผลงานระหว่างการปฏิบัตงิานนั้น 

เช่นนักศึกษา นกัวิจัยอาคันตุกะ ด้วย 

3. มีเจตนาจะให้ผลงานเหล่านี้ เกีย่วข้องกับการเลื่อน

ตําแหน่งทางวิชาการของพนักงานด้วย 

 

เรื่อง 1. จํานวนผลงานวิจัยของบุคลากรประจําของส่วนงานหรือที่ปฏิบัติงานเป็นประจําใน

ส่วนงานที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่สืบค้นได้จากฐานข้อมูลระดับ

นานาชาติ ในรอบปีปฏิทิน  

-วารสารระดับนานาชาติหมายถึงวารสารวิชาการ (Journal) ที่ปรากฏในฐานข้อมูล

สากล เช่นฐานข้อมูล Web of Science (Science Citation Index Expand, Social 

Sciences Citation Index, Art and Humanities Citation Index) เป็นต้น หรือ

ฐานข้อมูล Scopus หรือในฐานข้อมูลสากลอื่นๆที่เป็นที่ยอมรับในศาสตร์นั้นๆหรือ

วารสารวิชาการที่ยอมรับโดยคณะกรรมการวิชาการของมหาวิทยาลัยมหิดลหรือ

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ให้เป็นวารสารระดับนานาชาติและมี

ชื่อปรากฏในบัญชีรายชื่อที่เผยแพร่โดยสกอ.  

-รายชื่ อ วารสาร เฉพาะที่ สกอ .จัด ให้ เป็นวารสารระดับนานาชาติ  ดูที่

http://www.op.mahidol.ac.th/orra/orra-tha/news/inter-journal.pdf 

2. จํานวนผลงานวิจัยของบุคลากรประจําของส่วนงานที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

ระดับชาติที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ให้การยอมรับในรอบปี

ปฏิทิน  

-วารสารระดับชาติหมายถึงวารสารวิชาการ (Journal) ที่ยอมรับโดย

คณะกรรมการวิชาการของมหาวิทยาลัยมหิดลหรือสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา (สกอ.) ให้เป็นวารสารระดับชาติและมีชื่อปรากฏในบัญชีรายชื่อที่

เผยแพร่โดยสกอ.หรือวารสารวิชาการที่มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล Thai-

Journal Citation Index Centre (TCI) 

ปีปฏิทิน พ.ศ. 2554 

( ก า ร นั บ จํ า น ว น

ผลงานตีพิมพ์ให้ใช้

ข้อมูลผลการนับ ณ 

เดือน ก.ย.2555) 

ปีปฏิทิน พ.ศ. 2555 

( ก า ร นั บ จํ า น ว น

ผลงานตีพิมพ์ให้ใช้

ข้อมูลผลการนับ ณ 

เดือน ก.ย.2556) 

 

 



 

 
 

 

Corporate KPI หน่วยนับ คําอธิบาย 
รอบระยะเวลาการ

เก็บข้อมูล 

-ร า ย ชื่ อ ว า ร ส า ร เ ฉ พ า ะ ที่ ส ก อ . จั ด ใ ห้ เ ป็ น ว า ร ส า ร ร ะ ดั บ ช า ติ  ดู ที่

http://www.op.mahidol.ac.th/orra/orra-tha/news/inter-journal.pdf  

1.2 การอ้างองิเฉลี่ยของผลงานตีพิมพ์ย้อนหลัง 5 ปี 

หมายเหต ุ

1. ยังให้นับการอ้างอิงผลงานตัวเองได ้

2. การนับการอ้างอิงให้ใช้จากฐานข้อมูลเท่านั้น ไม่ได้

เจตนาให้ส่วนงานจัดทํารายงานการอ้างองิขึ้นเป็น

การเฉพาะ) 

3. ผลงานในข้อ 1 ซึ่งไม่อยูใ่นฐานข้อมูลจึงไม่

จําเป็นต้องนับ 

ครั้ง/เรื่อง จํานวนการอ้างอิงผลงานตีพิมพ์ของบุคลากรประจําของส่วนงานหรือที่ปฏิบัติงาน

เป็นประจําในส่วนงานซึ่งเป็นผลงานตีพิมพ์ที่ตีพิมพ์ภายใน 5 ปีก่อนวันสิ้นสุด

ปฏิทิน โดยนับเฉพาะที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล เช่นฐานข้อมูล Web of 

Science (Science Citation Index Expand, Social Sciences Citation 

Index, Art and Humanities Citation Index) เป็นต้น หรือฐานข้อมูล Scopus 

หรือในฐานข้อมูลสากลอื่นๆที่ เป็นที่ยอมรับในศาสตร์นั้นๆ (สามารถเลือก

ฐานข้อมูลที่ได้เปรียบหรือเป็นประโยชน์ต่อส่วนงานมากที่สุด) 

ปีปฏิทิน พ.ศ. 2554 

( ก า ร นั บ จํ า น ว น

ผลงานตีพิมพ์ให้ใช้

ข้อมูลผลการนับ ณ 

เดือน ก.ย. 2555) 

ปีปฏิทิน พ.ศ. 2555 

( ก า ร นั บ จํ า น ว น

ผลงานตีพิมพ์ให้ใช้

ข้อมูลผลการนับ ณ 

เดือน ก.ย. 2556) 

1.3 จํานวนโครงการวิจัยที่เสนอตอ่องค์กรใหทุ้นต่างประเทศ 

และ โครงการวจิัยที่ไดร้ับการสนับสนุนจากภาคเอกชนทัง้

ในและต่างประเทศ 

หมายเหตุ โครงการเหล่านี้มักจะเสนอผ่านกองบริหาร

งานวิจัย ศูนย์บริหารทรพัย์สินทางปัญญา หรอื ศูนย์พัฒนา

ปัญญาคมอยู่แล้ว แต่อาจมีที่ยืน่กับภาคเอกชนโดยตรงจาก

คณะ) 

เรื่อง - จํานวนโครงการวิจัยที่ เสนอต่อองค์กรนานาชาติ หน่วยงานให้ทุนของ

ต่างประเทศ หรือองค์กรการกุศลที่ให้ทุนในระดับนานาชาติในรอบปีงบประมาณ

โดยนับเมื่อมีการยื่นข้อเสนอแล้วและมีหลักฐาน/เอกสารแสดงประกอบ 

- จํานวนโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศ

(ยกเว้นโครงการที่เป็นการทดสอบยาซึ่งมีการใช้ในข้อบ่งชี้เดียวกันในต่างประเทศแล้ว)

ในรอบปีงบประมาณโดยนับเมื่อมีการลงนามในสัญญา 

ปีงบประมาณ 2556 

(ต.ค. 55 – ก.ย. 56) 

 

1.4 จํานวนผลงานวจิัยทีก่่อให้เกดิรายได้ หรอืผลกระทบเชงิ

เศรษฐกิจ สังคม หรือนโยบาย 

หมายเหตุ นับเป็นผลงานวิจัยแทนที่จะเป็นโครงการวิจัย 

เรื่อง -  จํานวนผลงานวิจัยของบุคลากรประจําของส่วนงานที่ทําให้มหาวิทยาลัยมหิดลมี

รายได้จากผลงานวิจัยหรือทรัพย์สินทางปัญญาอันเกิดจากผลงานวิจัย โดยนับเฉพาะที่

ก่อให้เกิดรายได้ในปีงบประมาณและมีหลักฐาน/เอกสารแสดงประกอบ 

ปีงบประมาณ 2556 

(ต.ค. 55 – ก.ย. 56) 
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Corporate KPI หน่วยนับ คําอธิบาย 
รอบระยะเวลาการ

เก็บข้อมูล 

 -  จํานวนผลงานวิจัยของบุคลากรประจําของส่วนงานที่ทําให้องค์กรทั้งภาครัฐและ

เอกชนนอกมหาวิทยาลัยที่รับถ่ายทอดผลงานวิจัยมีรายได้หรือลดค่าใช้จ่ายใน

ปีงบประมาณและมีหลักฐาน/เอกสารแสดงประกอบ 

-  จํานวนผลงานวิจัยที่นําไปสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายในรูปแบบต่างๆเช่น 

กฎหมาย นโยบาย แนวปฏิบัติ (official guideline) ทั้งในระดับส่วนงานและ

มหาวิทยาลัยมหิดล ในหน่วยงานระดับประเทศทั้งภาครัฐและเอกชนต่างๆ  และ

ระดับนานาชาติ โดยที่การเปลี่ยนแปลงนโยบายนั้นเกิดขึ้นในปีงบประมาณและได้

ใช้ผลงานวิจัยเป็นส่วนประกอบและมีหลักฐาน/เอกสารแสดงประกอบ 

-  จํานวนผลงานวิจัยที่นําไปสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงสังคม หรือเป็นประโยชน์ต่อ

การเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีของสังคม เช่น การลดช่องว่างทางรายได้ การเพิ่ม

ความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน ฯลฯ 

ยุทธศาสตร์ 2. Transformative Education     

2. Education Index    

2.1 ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทํา/ศึกษาต่อ และ/หรือเป็น

เจ้าของธุรกิจ ภายใน 6 เดือน (จําแนกตามสาขา) 

 สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

 สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 

 สาขามนุษยศาสตร์/สังคมศาสตร์ 

ร้อยละ -  จํานวนบัณฑิตทั้ งหมดของส่วนงานที่ สําเร็จการศึกษา (ระดับปริญญาตรี 

ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง และ ปริญญาเอก)  

และได้งานทํา /ศึกษาต่อ และ/หรือเป็นเจ้าของธุรกิจ ภายในระยะ 6 เดือน นับจาก

วันที่สําเร็จการศึกษา เมื่อเทียบกับบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้น  

วิธีการคํานวณ  

        จํานวนบณัฑิตที่ไดง้านทาํ ภายใน 6 เดือน 

    จํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในปกีารศึกษานั้น    

ปีการศึกษา 2555 

(มิ.ย. 55 – พ.ค. 56)  

 

2.2 การประเมินบณัฑิตมหิดลตามคุณลักษณะทีพ่ึงประสงค ์

หลังการทํางาน 2  ปี โดยผู้ใช้บัณฑิต ได้ระดับความพึง

ระดับ - ผู้ใช้บัณฑิต ให้หมายรวมถึง นายจ้าง ผู้ประกอบการ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการ

ทํางานของบัณฑิต และอาจารย์ที่ปรึกษาของบัณฑิตที่ศึกษาต่อ 

บั ณ ฑิ ต ที่ จ บ

การศึกษา ปี 2554 

 X  100 
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Corporate KPI หน่วยนับ คําอธิบาย 
รอบระยะเวลาการ

เก็บข้อมูล 

พอใจ 

 

- ระดับความพงึพอใจ หมายถงึ ค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจ (เทียบจากค่า 5 ระดับ) 

ของนายจ้าง ผู้ประกอบการ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทํางานของบัณฑิต และ

อาจารยท์ี่ปรกึษา จากการประเมินบัณฑิตที่ทํางานด้วยประมาณ 2 ปี โดย

พิจารณาคุณสมบัติที่ครอบคลุมคุณสมบัติหลักของมหาวิทยาลัยมหิดล ได้แก่ เป็น

คนดี มีปัญญา นําพาสุข โดย 

-  Mastery, Determine’ Originality วัดการมีปัญญา 

-  A, H, I, L วัดการเป็นคนด ี

และหากบรรลุลักษณะดงักล่าวข้างต้น จะนําพาสุขทั้งต่อตัวเองและผู้อื่นได้ 

-  สําหรับบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา ปี 2553 และ ปี 2554 ใช้แบบประเมินความพึงพอใจ 

(TQF) ตามที่ได้เก็บข้อมูลไว้เรียบร้อยแล้ว  สําหรับบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา ปี 2555 เป็น

ต้นไปจะมีการกําหนดแบบประเมินความพึงพอใจตามคุณลักษณะทีพ่ึงประสงค ์

(มิ.ย. 54 – พ.ค. 55 

ให้ เ ก็ บ ข้ อมู ล ในปี 

2556 

 (มิ.ย. 56 - พ.ค. 57) 

บั ณ ฑิ ต ที่ จ บ

การศึกษา ปี 2555 

(มิ.ย. 55 – พ.ค. 56 

ให้ เ ก็ บ ข้ อมู ล ในปี 

2557 

 (มิ.ย. 57 - พ.ค. 58) 

2.3 ร้อยละของศิษยเ์ก่าที่ได้รับรางวลัระดับชาติ/นานาชาติ หรือ

เป็นผู้นําสูงสุดขององค์กรหลังจบจากมหาวทิยาลัยแล้ว  20 ปี 

 

ร้อยละ -  จํานวนศิษย์เก่าทุกหลักสูตรของส่วนงาน (ยกเว้นหลักสูตรระยะสั้น) ที่ได้รับรางวัล

หรือประกาศเกียรติคุณยกย่องจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งในระดับประเทศ และระดับ

นานาชาติ โดยมีลายลักษณ์อักษรปรากฏ  ซึ่งแสดงถึงการเชิดชูเกียรติ สร้างชื่อให้กับ

ศิษย์เก่าและหน่วยงาน หรือเป็นChange Agent ที่นํา Good Impactมาสู่องค์กร 

ภายในระยะเวลา 20 ปี หลังสําเร็จการศึกษา 

วิธีการคํานวณ : 

จํานวนศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัล/การยกย่องฯ 
 

จํานวนศิษย์เก่าทั้งหมด ที่จบการศึกษาในปีนั้น 

เช่น การเก็บข้อมูลปี 2556 จะเก็บจากนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาในปี 2536  

- การได้รับรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณยกย่องจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งใน

ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ  ประกอบด้วยคุณสมบัติดังต่อไปนี้  

ปีการศึกษา 2554 

(มิ.ย. 54 – พ.ค. 55) 

เก็บจํานวนศิษย์เก่า

ของมหาวิทยาลัยที่

จบการ ศึกษา ในปี 

พ.ศ. 2534 

ปีการศึกษา 2555 

(มิ.ย. 55 – พ.ค. 56) 

เก็บจํานวนศิษย์เก่า

ของมหาวิทยาลัยที่

จบการ ศึกษา ในปี 

X  100 
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Corporate KPI หน่วยนับ คําอธิบาย 
รอบระยะเวลาการ

เก็บข้อมูล 

  1)  ได้รับพระราชทานเครื่องราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ตระกูลจุลจอมเกล้า เหรียญดุษฎีมาลาเข็มศิลปวิทยา  

  2)  ได้รับรางวัลดีเด่นระดับชาติ หรือนานาชาติ หรือเทียบเท่า 

  3) ได้รับการประกาศเกียรติคุณ หรือยกย่องในระดับชาติ หรือนานาชาติ หรือ

เทียบเท่า 

  4) ได้รับตําแหน่งสําคัญระดับเจ้ากระทรวง ปลัดกระทรวง  อธิการบดี คณบดีหรือ

เทียบเท่า 

  5) ได้รับตําแหน่งประธานราชวิทยาลัย วิทยาลัย หรือนายกสมาคมวิชาชีพระดับชาติ 

หรือนานาชาติ หรือเทียบเท่า (ต้องเป็นองค์กรที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย) 

  6) ดํารงตําแหน่งทางวิชาการเป็นศาสตราจารย์ ระดับ 11/ศาสตราจารย์เงินเดือนขั้นสูง 

  7) อื่นๆ ตามแต่ที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร   

พ.ศ. 2535 

ยุทธศาสตร์ 3. Healthcare and Services Excellence     

3. Services Index    

3.1 จํานวนใบรับรองที่หนว่ยงานไดร้ับการรับรองมาตรฐาน

คุณภาพการบรกิารระดับชาติหรือนานาชาต ิและ/หรือ

กิจกรรม Best Practice เทียบเคียงระดับนานาชาติ 

ใบรับรอง/

กิจกรรม 

1. จํานวนใบรับรองที่หน่วยงานได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการบริการใน

ระดับชาติหรือนานาชาติในช่วงปีงบประมาณนั้นๆ เช่น HA, JCI, TQC, ISO หรือ

อื่นๆ  

2. นับจํานวนกิจกรรมที่เป็น Best Practice มีการ Benchmark กิจกรรมที่สําคัญ

ในระดับนานาชาติ เช่น อัตราการหายของผู้ป่วย acute MI เป็นต้น 

ปีงบประมาณ 2556 

(ต.ค. 55 – ก.ย. 56) 

 

3.2 จํานวนแผนงาน/โครงการการบริการวิชาการทีท่ําใหเ้กิด

ประโยชน์ต่อชุมชน/สังคม และผู้ด้อยโอกาส 

โครงการ นับโครงการ/กิจกรรมที่ส่วนงานจัดขึ้น   เพื่อให้บริการวิชาการแก่ชุมชน สังคม  

และประชาชนทั่วไป นอกเหนือจากภารกิจประจํา  เน้นที่ทําให้เกิดประโยชน์ต่อ

ชุมชน/สังคม และผู้ด้อยโอกาส ได้แก่ ผู้พิการ ลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม หมาย

รวมทั้งการจัดการศึกษา และการวิจัย 

ปีงบประมาณ 2556 

(ต.ค. 55 – ก.ย. 56) 
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Corporate KPI หน่วยนับ คําอธิบาย 
รอบระยะเวลาการ

เก็บข้อมูล 

3.3 จํานวนผู้ป่วยใน (IPD) ราย - จํานวนผู้ ป่วยซึ่ งมารับการรักษาพยาบาล โดยผู้ประกอบวิชาชีพผู้ให้การ

รักษาพยาบาลสั่งให้รับไว้เพื่อให้อยู่พักรักษาในสถานพยาบาลแบบค้างคืน และได้รับ

การลงทะเบียนเป็นผู้ป่วยใน (Admission) 

ปีงบประมาณ 2556 

(ต.ค. 55 – ก.ย. 56) 

 

3.4 จํานวนผู้ป่วยนอก (OPD) ราย -  จํานวนผู้ป่วยที่เข้ารับบริการรักษาพยาบาลจากส่วนงาน โดยไม่ได้รับการลงทะเบียน

เป็นผู้ป่วยในนับเป็น Visit  

ปีงบประมาณ 2556 

(ต.ค. 55 – ก.ย. 56) 

3.5 จํานวนเตียง (Hospital Bed) เตียง -  จํานวนเตียงของโรงพยาบาลที่ให้บริการผู้ป่วยในค้างคืนตามกรอบของ

โรงพยาบาล 

ปีงบประมาณ 2556 

(ต.ค. 55 – ก.ย. 56) 

3.6 อัตราการครองเตียง (Bed Occupancy Rate) ร้อยละ - หมายถึง ร้อยละของการใช้เตียงทั้งหมดของผู้ป่วยใน ในช่วงเวลาที่กําหนด 

ผลรวมจํานวนวนันอนของผู้ป่วยในทัง้หมด ในช่วงเวลาที่กําหนด X 100 

              จํานวนเตียงของโรงพยาบาล X จํานวนวัน 

ปีงบประมาณ 2556 

(ต.ค. 55 – ก.ย. 56) 

 

3.7 จํานวนวันนอนเฉลี่ย (Average Lenght of Stay) วัน ผลรวมจํานวนวันนอนของผู้ป่วยในที่จําหน่ายทั้งหมดของโรงพยาบาลเทียบกับ

จํานวนผู้ป่วยที่จําหน่ายทั้งหมดในช่วงเวลานั้นๆ 

ปีงบประมาณ 2556 

(ต.ค. 55 – ก.ย. 56) 

ยุทธศาสตร์ 4. Internationalization    

4. International Index    

4.1 จํานวนนักศึกษาที่มีประสบการณ์ทางวิชาการ/วิชาชีพ ใน

ต่างประเทศ (มากกว่าหรือ = 4 สัปดาห์) 

คน - จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีของส่วนงานที่เดินทางไปต่างประเทศ  เพื่อ

เรียนรู้ด้านวิชาการ/วิชาชีพ  โดยมีเอกสาร/หลักฐานแสดง เป็นระยะเวลามากกว่า

หรือ =4 สัปดาห์ (อาจนับการแลกเปลี่ยนที่ สั้นกว่าได้ หากคิดเป็นหน่วยกิต

การศึกษาที่ย้ายโอนเข้ามาในหลักสูตรได้ เช่น intensive course, summer 

school เป็นต้น แต่ไม่ควรน้อยกว่า 2 สัปดาห์)  

ปีการศึกษา 2555 

(มิ.ย. 55 – พ.ค. 56)  

4.2 จํานวนนักศึกษาต่างชาติเต็มเวลา คน - จํานวนนักศึกษาต่างชาติเต็มเวลาหมายถึง จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีและ

บ ัณฑิตศึกษา/Resident/Fellow จากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ ซึ่งเดินทางมา

ศึกษา หรือทําวิจัยที่ส่วนงานเต็มเวลา  

ปีการศึกษา 2555 

(มิ.ย. 55 – พ.ค. 56)  
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4.3 จํานวนนักศึกษาต่างชาติแลกเปลี่ยน (มากกว่าหรือ = 4 

สัปดาห์) 

คน -  จํานวนนักศึกษาต่างชาติแลกเปลี่ยนหมายถึง จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี

และบ ัณฑิตศึกษา/Resident/Fellow จากสถาบันการศึกษาต่างประเทศที่เข้ามาเพื่อ

เรียนรู้ด้านวิชาการ/วิชาชีพ ในส่วนงาน โดยมีเอกสาร/หลักฐานแสดง และมีระยะเวลา

มากกว่าหรือ = 4 สัปดาห์ (อาจนับการแลกเปลี่ยนที่สั้นกว่าได้ หากคิดเป็นหน่วยกิต

การศึกษาที่ย้ายโอนออกไปสู่สถาบันการศึกษาต่างประเทศได้ เช่น intensive course, 

summer school เป็นต้น แต่ไม่ควรน้อยกว่า 2 สัปดาห์) 

ปีการศึกษา 2555 

(มิ.ย. 55 – พ.ค. 56)  

4.4 ร้อยละของจํานวนอาจารย์ต่างชาติเต็มเวลา/Visiting 

Professor (มากกว่า 3 เดือน) 

ร้อยละ - จํานวนอาจารย์ต่างชาติเต็มเวลา/Visiting Professor หมายถึง จํานวนอาจารย์

ต่างชาติที่ส่วนงานจ้างให้ทํางานเต็มเวลาบวกกับจํานวนอาจารย์ต่างชาติที่ทํางาน

ไม่เต็มเวลาแต่ปฏิบัติงานเทียบเท่า 3 เดือนใน 1 ปี บวกกับจํานวน Visiting 

Professorจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ ซึ่งเดินทางมาสอนที่ส่วนงานใน

ระยะเวลามากกว่าหรือเท่ากับ 3 เดือน (สามารถนับเวลาต่อเนื่องได้ ภายใน 1 ปีการศึกษา) 

วิธีการคํานวณ : 

 จํานวนอาจารย์ต่างชาตเิต็มเวลา/Visiting Professor  X  100 

                      จํานวนอาจารย์ทัง้หมด 

คําชี้แจงเพิ่มเติม 

1. นับรวมอาจารย์ต่างชาติที่ได้เปลี่ยนสัญชาติเป็นไทยแล้วแต่ใช้ภาษาต่างชาติใน

การเรียนการสอน โดยให้ส่วนงานโปรดแจกแจงข้อมูลดังกล่าวแยกออกมาด้วย 

ปีการศึกษา 2555 

(มิ.ย. 55 – พ.ค. 56)  

ยุทธศาสตร์ 5. Social Responsibility     

5. Social Responsibility Index    

5.1 ร้อยละของจํานวนนักศึกษาบรรลุ Core Value ของ

มหาวิทยาลัย 

ร้อยละ มหาวิทยาลัยเป็นผู้ดําเนินการ ปีการศึกษา 2555 

(มิ.ย. 55 – พ.ค. 56) 
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5.2 ร้อยละของจํานวนบุคลากรบรรลุ Core Value ของ

มหาวิทยาลัย 

ร้อยละ มหาวิทยาลัยเป็นผู้ดําเนินการ ปีงบประมาณ 2556 

(ต.ค. 55 – ก.ย. 56) 

5.3 จํานวนกิจกรรมที่ได้รับการยกยอ่งและมีความต่อเนื่องว่า

เป็นประโยชน์ตอ่สังคมและประเทศชาติ  (มุ่งเนน้กิจกรรมที่

สร้างความเข้มแข็งต่อชุมชน) 

โครงการ - จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน สนับสนุนให้นักศึกษา 

อาจารย์และบุคลากรให้บริการแก่สังคมต่อชุมชนท้องถิ่น และส่งเสริมความรับผิดชอบต่อ

สิ่งแวดล้อม (มุ่งเน้นกิจกรรมที่สร้างความเข้มแข็งต่อชุมชน) 

วิธีการนับ : นับเฉพาะจํานวนโครงการ/กิจกรรมที่ส่วนงานเป็นผู้จัด (เจ้าภาพ)  หรือเป็น

เจ้าภาพหลักในกรณีจัดร่วมกับส่วนงานอื่น (เน้นโครงการที่นอกเหนือจากงานประจํา) 

ปีงบประมาณ 2556 

(ต.ค. 55 – ก.ย. 56) 

 

ยุทธศาสตร์ 6. ICT-based University     

6. ICT Index    

6.1 การนําเข้าข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการดําเนินการและ

บริหารจัดการพันธกิจหลัก และ ERP ที่ถูกต้อง สามารถ

รวบรวมและรายงานเป็นข้อมูลเพื่อการบริหาร อย่างน้อย 

80% ได้ที่ระดับมหาวิทยาลัยภายในเวลา 30วัน 

 

จํ า น ว น

ค รั้ ง ข อ ง

ข้อมูลที่ส่ง

ไ ม่ ทั น 

หรื อต้ อ ง

ส่งกลับไป

แ ก้ ไ ข ที่

ส่วนงาน 

ข้อมลูที่ส่วนงานส่งมาที่มหาวทิยาลัยถกูส่งมาทุกเดือน ภายใน 30 วัน เมื่อ

ครบรอบเดือน มีความถูกตอ้ง เมื่อสอบทานกลับแล้ว ต้องกลบัไปแก้ไขมาจากส่วน

งานไม่เกิน 2 ครั้งต่อปี ต่อระบบ โดยครอบคลุมถึงขอ้มลูและรายงานในระบบ

ต่างๆ เพิ่มขึ้นในแต่ละปีดังต่อไปนี้ 

ปี 2556 1) ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างน้อยไดแ้ก่ข้อมูลเพือ่จดัทํา

รายงาน Corporate KPI ตามยุทธศาสตรท์ี่ 9 ขณะนี้ส่วนงานสามารถ

ส่งข้อมูลทีจ่ําเปน็ผ่านระบบ HR-CPD ได้แล้ว แต่ยังคงตอ้งตรวจสอบ

ความถูกตอ้งของเนื้อหาข้อมูล 

2) ร้อยละของบคุลากรที่ไดท้ําแบบสอบถาม Happinometer 

(ยุทธศาสตร์ 9 ข้อ 9.4 ) ตามเป้าที่ได้ตัง้ไว ้

3) ระบบบัญชีการเงิน ระบบบญัชีบริหาร (รายงานทางการเงนิ จาก

ระบบ ERP– จะประสานงานกบักองคลังเพื่อแจ้ง T-Code ของ

รายงานใหท้ราบภายในต้นเดอืนตุลาคม) 

ปีงบประมาณ 2556 

(ต.ค. 55 – ก.ย. 56) 
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4) ข้อมูลในการบริการสุขภาพ Corporate KPI ตามยุทธศาสตร์ที3่ ซึ่ง

มหาวิทยาลัยจะพัฒนามาตรฐานในการส่งขอ้มลูเพื่อให้สามารถส่ง

ข้อมูลเป็นรายเดือนได ้

ปี 2557 1) ระบบบริหารงานวจิัย (อย่างน้อยครอบคลุม Corporate KPI ข้อที่ 

1.3 และ 1.4 ตามยุทธศาสตรท์ี ่1และข้อมูลที่จําเป็นต้องสง่ไปยัง

หน่วยงานที่จัดทํา International University Ranking ซึ่ง

มหาวิทยาลัยจะพัฒนาระบบ MU-MIS ขึ้นมารองรับ) 

2) ระบบบริหารงานด้าน Internationalization เพื่อให้ได้มาซึง่ข้อมูล

Corporate KPI ตามยุทธศาสตร์ที่ 4 

3) ระบบบริหารจัดการการใชท้รัพยากร เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล 

Corporate KPI ตามยุทธศาสตร์ที่ 7 

ปี 2558 1) ระบบบริหารการศึกษา (รูปแบบของข้อมูลและการรายงานจะถูก

กําหนดขึ้นในโอกาสต่อไป) 

ปี 2559 1) ระบบบริหารความเสี่ยง(รูปแบบของข้อมูลและการรายงานจะถูก

กําหนดขึ้นในโอกาสต่อไป) 

ยุทธศาสตร์ 7.  Harmony in Diversity     

7. ECO Index    

7.1 อัตราการใช้ไฟฟ้าลดลง  (เปรยีบเทียบกับปี 2554) 
(โดยกรอกข้อมลูตามแบบฟอรม์ ECO Index  
กองกายภาพและสิ่งแวดล้อมจะเป็นผู้คํานวณผลเอง) 
 
 

ร้อยละ ปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้าลดลง 10% (หน่วย : กิโลวัตต์) คํานวณเปรียบเทียบ
ตามสัดส่วนระหว่างปี 2554 กับ 2555 โดยแต่ละปีคิด 
ร้อยละของการใช้กระแสไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลง  
=   (อัตราการใช้ไฟฟ้าปี 2554 - อัตราการใช้ไฟฟ้าปี 2555) x 100 
                            อัตราการใช้ไฟฟ้าปี 2554 

ปีงบประมาณ 2556 

(ต.ค. 55 – ก.ย. 56) 
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อัตราการใช้ไฟฟ้า =     ปริมาณการใช้ไฟฟ้า (kWh) 
                            ผลรวมของ Utilization Units 
โดย Utilization Units คิดจากกิจกรรมที่เกิดขึ้นตามสมการ  
Utilization Unit = จํานวนคนที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม x พื้นที่ที่ใช้ในกิจกรรม (m2)  

                                                                        พื้นที่ทั้งหมด (m2) 

                                                        x จํานวนชั่วโมงที่ใช้ในกิจกรรม (hrs) 

                                                                  24 hrs 

ตัวอย่างเช่น คณะ X มีพื้นที่ทั้งหมด Y ตารางเมตร มีปริมาณการใช้ไฟฟ้าทั้งคณะ 
Z kWh ปี 2554 

 

อัตราการใช้ไฟฟ้าปี 2554       =        Z (kWh) 
                                               U1+U2+U3+U4 
U1 = H1 x A1 (m2

) x  12 (hrs)   
                Y (m

2
)     24 hrs 

U2 = H2 x A2 (m
2
) x  24 (hrs)   

                Y (m
2
)     24 hrs 

U3 = H3 x A3 (m
2
) x   7 (hrs)   

                Y (m2)     24 hrs 

กลุ่มกิจกรรม จํานวนคนใน

กิจกรรม (คน) 

พื้นที่ที่ใช้ใน

กิจกรรม (m2) 

ชั่วโมงที่ใช้ใน

กิจกรรม (hrs) 

ส่วนผู้ป่วยนอก (OPD) ตาม KPI ข้อ 3.3 A1 12 

ส่วนผู้ป่วยใน (IPD) ตาม KPI ข้อ 3.4 A2 24 

การสอนในห้องเรียน H3 A3 7 

การสอนในห้องปฏิบัติการ H4 A4 3 
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U4 = H4 x A4 (m2) x   3 (hrs)   
                Y (m2)     24 hrs 

7.2 อัตราการใช้น้ําลดลง  (เปรียบเทียบกับปี 2554) 
(โดยกรอกข้อมลูตามตามแบบฟอร์ม ECO Index 
กองกายภาพและสิ่งแวดล้อมจะเป็นผู้คํานวณผลเอง) 
 
 

ร้อยละ ปริมาณการใช้น้ําลดลง 10% (หน่วย : ลูกบาศก์เมตร) คํานวณเปรียบเทียบตาม
สัดส่วนระหว่างปี 2554 กับ 2555 โดยแต่ละปีคิด 
ร้อยละของการใช้น้ําประปาที่เปลี่ยนแปลง 
 = (อัตราการใช้น้ําปี 2554 - อัตราการใช้น้ําปี 2555) x 100 
                       อัตราการใช้น้ําปี 2554 
 
อัตราการใช้น้ํา    =            ปริมาณการใช้น้ํา (m

3
) 

                                 ผลรวมของ Utilization Units 
โดย Utilization Units คิดจากกิจกรรมที่เกิดขึ้นตามสมการ  
Utilization Unit = จํานวนคนที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม x พื้นที่ที่ใช้ในกิจกรรม (m2)  

                                                                     พื้นที่ทั้งหมด (m2) 

                                                        x จํานวนชั่วโมงที่ใช้ในกิจกรรม (hrs) 

                                                                  24 hrs 

ตัวอย่างเช่น คณะ X มีพื้นที่ทั้งหมด Y ตารางเมตร มีปริมาณการใช้น้ําทั้งคณะ Z 
m

3
 ปี 2554 

 

กลุ่มกิจกรรม จํานวนคนใน

กิจกรรม (คน) 

พื้นที่ที่ใช้ใน

กิจกรรม (m2) 

ชั่วโมงที่ใช้ใน

กิจกรรม (hrs) 

ส่วนผู้ป่วยนอก (OPD) ตาม KPI ข้อ 3.3 A1 12 

ส่วนผู้ป่วยใน (IPD) ตาม KPI ข้อ 3.4 A2 24 

การสอนในห้องเรียน H3 A3 7 

การสอนในห้องปฏิบัติการ H4 A4 3 

ปีงบประมาณ 2556 

(ต.ค. 55 – ก.ย. 56) 
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Corporate KPI หน่วยนับ คําอธิบาย 
รอบระยะเวลาการ

เก็บข้อมูล 

อัตราการใช้น้ําปี 2554       =         Z (m3) 
                                              U1+U2+U3+U4 
 
U1 = H1 x A1 (m

2
) x  12 (hrs)   

                Y (m2)     24 hrs 
U2 = H2 x A2 (m2) x  24 (hrs)   
                Y (m

2)     24 hrs 
U3 = H3 x A3 (m2) x   7 (hrs)   
                Y (m

2
)     24 hrs 

U4 = H4 x A4 (m2) x   3 (hrs)   
                Y (m2)     24 hrs 

7.3 อัตราการใช้น้ํามันลดลง  (เปรยีบเทียบกับปี 2554) 
(โดยกรอกข้อมลูตามตามแบบฟอร์ม ECO Index 
กองกายภาพและสิ่งแวดล้อมจะเป็นผู้คํานวณผลเอง) 

ร้อยละ ปริมาณการใช้น้ํามันลดลง 10% (หน่วย : ลิตร) คํานวณเปรียบเทียบตามสัดส่วน
ระหว่างปี 2554 กับ 2555 โดยแต่ละปีคิด 
ร้อยละของการใช้น้ํามันที่เปลี่ยนแปลง 
 =  (อัตราการใช้น้ํามันปี 2554 - อัตราการใช้น้ํามันปี 2555) x 100 
                         อัตราการใช้น้ํามันปี 2554 
อัตราการใช้น้ํามัน    =       ปริมาณการใช้น้ํามัน (ลิตร) 
                               จํานวนคนที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม 
 

ปีงบประมาณ 2556 

(ต.ค. 55 – ก.ย. 56) 

7.4 อัตราการใช้กระดาษในสํานักงานลดลง  (เปรยีบเทียบกับปี 
2554) 
(โดยกรอกข้อมลูตาตามแบบฟอร์ม ECO Index 
กองกายภาพและสิ่งแวดล้อมจะเป็นผู้คํานวณผลเอง) 
 
 

ร้อยละ ปริมาณการเบิกใช้กระดาษ A4 ลดลง 10% (หน่วย : รีม) คํานวณเปรียบเทียบ
ตามสัดส่วนระหว่างปี 2554 กับ 2555 โดยแต่ละปีคิด 
 
ร้อยละของการใช้กระดาษที่เปลี่ยนแปลง 
= (อัตราการใช้กระดาษปี 2554 - อัตราการใช้กระดาษปี 2555) x 100 
                        อัตราการใช้กระดาษป ี2554 

ปีงบประมาณ 2556 

(ต.ค. 55 – ก.ย. 56) 
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Corporate KPI หน่วยนับ คําอธิบาย 
รอบระยะเวลาการ

เก็บข้อมูล 

อัตราการใช้กระดาษ       =   ปริมาณการเบิกใช้กระดาษ A4 (รีม) 
                                       จํานวนคนที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม                       

 
 

ยุทธศาสตร์ 8.  Management for Sustainability     

8. Management Index    

8.1 มีระบบบริหารความเสี่ยงภายใน ในทุกด้าน (ERM) ร้อยละ ขอให้ส่วนงานระบุว่าได้มีระบบบริหารความเสี่ยงภายในเกิดขึ้น ในด้านใดบ้าง ปีงบประมาณ 2556 

(ต.ค. 55 – ก.ย. 56) 

 

 8.1.1 ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)  

 8.1.2 ด้านการดําเนินงาน (Operational Risk)  

 8.1.3 ด้านการเงิน (Financial Risk)   

 
8.1.4 

ด้านปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ/

ประกาศ (Compliance Risk) 

 

8.2 ร้อยละของส่วนงานที่ประเมินด้วยเกณฑ์ EdPEx แล้วได้

คะแนนมากกว่า 250 คะแนน 

คะแนน ส่วนงานที่มีผลการตรวจประเมินส่วนงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการ

ดําเนินการที่เป็นเลิศ  (Education Criteria for Performance Excellence – 

EdPEx)  ในส่วนของกระบวนการและผลลัพธ์รวมมากกว่า 250 คะแนน 

(มหาวิทยาลัยเป็นผู้ดําเนินการ) 

ปีปฏิทิน 2554 

(ม.ค 54 – ธ.ค. 54) 

8.3 จํานวนกิจกรรม KM/CoP  กิจกรรม - นับจํานวนกิจกรรมที่เกิดขึ้น 

 

 

ปีงบประมาณ 2556 

(ต.ค. 55 – ก.ย. 56) 

 8.3.1 ด้านการศกึษา    

 8.3.2 ด้านการวิจัย    

 8.3.3 อื่นๆ    
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Corporate KPI หน่วยนับ คําอธิบาย 
รอบระยะเวลาการ

เก็บข้อมูล 

ยุทธศาสตร์ 9. Human Resource Excellence    

9. Human Resource Index    

9.1 ร้อยละของอาจารย์ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า ร้อยละ - ร้อยละคณาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า

วิธีการคํานวณ 

จํานวนคณาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 

                       จํานวนคณาจารย์ประจําทั้งหมด 

- คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า พิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ได้รับหรือ

เทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ 

- การเก็บขอ้มูลให้นับจํานวนในรอบปีการศึกษา (ข้อมูลนับ ณ วันสิ้นปีการศึกษา  

คือ 31 พฤษภาคมของแต่ละปี) และนับทั้งที่ปฏิบัติงานจรงิและลาศึกษาต่อ โดย

ให้นับระยะเวลาการทํางาน ดงันี้ 

  9-12  เดือน คิดเป็น  1  คน  

 6  เดือน ขึ้นไปแต่ไม่เกิน 9 เดอืน คิด 0.5  คน  

 น้อยกว่า 6 เดือน ไม่สามารถนํามานับได้  

- การนับจํานวนคณาจารย์ประจํา ให้นับบุคลากรทุกประเภท  ได้แก่ ข้าราชการ 

พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน) พนักงานมหาวิทยาลัย

เงินรายได้ พนักงานวิทยาลัย ลูกจ้างประจํา ลูกจ้างชั่วคราว (ไม่นับรวมบุคลากรที่

จ้างแบบไม่เต็มเวลา (Part Time) ที่จ่ายเงินเดือน/ค่าตอบแทนนอกระบบ SAP) 

ปีการศึกษา 2555 

(มิ.ย. 55 – พ.ค. 56) 

9.2 ร้อยละของศาสตราจารย์รวมกับรองศาสตราจารย์ ร้อยละ - ร้อยละคณาจารย์ประจําดํารงตาํแหน่งศาสตราจารยร์วมกับรองศาสตราจารย ์

วิธีการคํานวณ 
จํานวนคณาจารย์ประจําที่มีดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์รวมกับรองศาสตราจารย์ 

                         จํานวนคณาจารย์ประจําทั้งหมด 

ปีการศึกษา 2555 

(มิ.ย. 55 – พ.ค. 56) 

X 100 

X 100 
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Corporate KPI หน่วยนับ คําอธิบาย 
รอบระยะเวลาการ

เก็บข้อมูล 

- ตําแหน่งศาสตราจารย์รวมกับรองศาสตราจารย์ พิจารณาจากคณาจารย์ที่ได้รับ

คําสั่งแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งจากมหาวิทยาลัย 

- การเก็บข้อมูลให้นับจํานวนในรอบปีการศึกษา (ข้อมูลนับ ณ วันสิ้นปีการศึกษา  

คือ 31 พฤษภาคมของแต่ละปี) และนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ โดย

ให้นับระยะเวลาการทํางาน ดังนี้ 

 9-12  เดือน คิดเป็น  1  คน  

 6  เดือน ขึ้นไปแต่ไม่เกิน 9 เดอืน คิด 0.5  คน  

 น้อยกว่า 6 เดือน ไม่สามารถนํามานับได้  

- การนับจํานวนคณาจารย์ประจํา ให้นับเฉพาะบุคลากรประเภท ข้าราชการ 

พนักงานมหาวิทยาลัย  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน) พนักงานวิทยาลัย 

เนื่องจากบุคลากรประเภทดังกล่าวสามารถขอตําแหน่งทางวิชาการการได้ตาม

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งและ

ถอดถอนผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2554 ประกาศ ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2554 

9.3 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการเลื่อนตําแหน่ง

สูงขึ้นภายในเวลาที่เหมาะสม 

ร้อยละ - จํานวนบุคลากรสายสนับสนุน (ข้าราชการ พนักงาน) ของส่วนงาน ที่ครอง

ตําแหน่งชํานาญการ/ชํานาญการพิเศษ  เชี่ยวชาญ/เชี่ยวชาญพิเศษ  โดยนับ

เฉพาะกรณีบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งและผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ

บริหารทรัพยากรบุคคล  

- การนับจํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น

ภายในเวลาที่เหมาะสม ให้นับเฉพาะบุคลากรประเภทข้าราชการ พนักงาน

มหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน) ที่ดํารงตําแหน่งผู้ชํานาญงาน 

ผู้ชํานาญการ/ผู้ชํานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ/เชี่ยวชาญพิเศษ ที่ได้รับคําสั่งแต่งตั้ง

ให้ดํารงตําแหน่งจากมหาวิทยาลัย 

ปีงบประมาณ 2556 

(ต.ค. 55 – ก.ย. 56) 
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Corporate KPI หน่วยนับ คําอธิบาย 
รอบระยะเวลาการ

เก็บข้อมูล 

- การนับจํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่มีคุณสมบัติด้านระยะเวลาครบตามเกณฑ์ 

ให้นับเฉพาะบุคลากรประเภทข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงาน

มหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน) โดยนับเฉพาะบุคลากรที่มีระยะเวลาการปฏิบัติงาน 6 

ปีขึ้นไป 

วิธีการคํานวณ 

จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งระดับสูงขึ้น 

       จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่มีคุณสมบัติด้านระยะเวลาครบ 

                           ตามเกณฑ์การเสนอขอตําแหน่ง 

9.4 คะแนนเฉลี่ย Happiness คะแนน - คะแนนเฉลี่ยความสุขของบุคลากรมหาวิทยาลัย  ที่วัดด้วยเครื่องมือ 

Happinomiter (แบบสํารวจความสุขด้วยตนเอง) โดยโดยแปลงค่าคะแนน

จาก 0 – 100 มาเป็นคะแนน 0 – 10 คะแนน 

 

ปีงบประมาณ 2556 

(ต.ค. 55 – ก.ย. 56) 

เ ก็ บข้ อมู ล ปีละ  2 

รอบ และนําผลมา

คํานวนคะแนนเฉลี่ย  

รอบที่ 1 สํารวจข้อมูล

เ ดื อ น มี น า ค ม 

ประมวลผลและรายงาน

ผลเดือนเมษายน 

ร อ บที่  2  สํ า ร ว จ

ข้อมูลเดือนกันยายน 

ประมวลผลและรายงาน

ผลเดือนตุลาคม 

 

X 100 
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ค าอธิบายตัวชี้วัดตามแบบประเมินผลการปฏิบตัิงานส่วนงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
 

Corporate KPI หน่วยนับ ค าอธิบาย 
รอบระยะเวลาการ

เก็บข้อมูล 
ยุทธศาสตร์ 7.  Harmony in Diversity     

7. ECO Index    

7.1 อัตราการใช้ไฟฟ้าลดลง  
(เปรียบเทียบกับปี 2554) 
โดยกรอกตามเอกสารแนบ 7 
กองกายภาพและสิง่แวดล้อมจะ
เป็นผู้ค านวณเอง 
 

ร้อยละ ปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้าลดลง 10% (หน่วย : กิโลวัตต์) ค านวณเปรียบเทียบตามสัดส่วนระหว่างปี 2554 กับ 
2555 โดย 
ร้อยละของการใช้กระแสไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลง = (อัตราการใช้ไฟฟ้าปี 2554-อัตราการใช้ไฟฟ้าปี 2555) x 100 
                                                                  อัตราการใช้ไฟฟ้าปี 2554 
โดยแต่ละปีคิด ดังนี ้
อัตราการใช้ไฟฟ้า =     ปริมาณการใช้ไฟฟ้า (kWh) 
                           ผลรวมของ Utilization Units 
โดย Utilization Units คิดจากกิจกรรมที่เกิดขึ้นตามสมการ ดังนี ้
  
Utilization Unit = จ านวนคนที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม x พื้นทีท่ี่ใช้ในกิจกรรม (m2)  
                                                                        พื้นที่ท้ังหมด (m2) 
                                                        x จ านวนช่ัวโมงท่ีใช้ในกิจกรรม (hrs) 
                                                                  24 hrs 
ตัวอย่างเช่น คณะ X มีพื้นท่ีทั้งหมด Y ตารางเมตร มีปริมาณการใช้ไฟฟ้าทั้งคณะ Z kWh ปี 2554 

กลุ่มกิจกรรม จ านวนคนในกิจกรรม 
(คน) 

พื้นที่ท่ีใช้ในกิจกรรม 
(m2) 

ช่ัวโมงท่ีใช้ในกิจกรรม 
(hrs) 

ส่วนผู้ป่วยนอก (OPD) ตาม KPI ข้อ 3.3 A1 12 
ส่วนผู้ป่วยใน (IPD) ตาม KPI ข้อ 3.4 A2 24 
การสอนในห้องเรียน H3 A3 7 
การสอนในห้องปฏิบัติการ H4 A4 3 

ปีงบประมาณ 
2555 

(เดือน ต.ค. 54 – 
ก.ย. 55) 

ปรับปรุง ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2555 
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Corporate KPI หน่วยนับ ค าอธิบาย 
รอบระยะเวลาการ

เก็บข้อมูล 

อัตราการใช้ไฟฟ้าปี 2554        =                   Z (kWh) 
                                                       U1+U2+U3+U4 
 
U1 = H1 x A1 (m2) x  12 (hrs)   
                Y (m2)     24 hrs 
U2 = H2 x A2 (m2) x  24 (hrs)   
                Y (m2)     24 hrs 
U3 = H3 x A3 (m2) x   7 (hrs)   
                Y (m2)     24 hrs 
U4 = H4 x A4 (m2) x   3 (hrs)   
                Y (m2)     24 hrs 
 

7.2 อัตราการใช้น้ าลดลง  
 (เปรียบเทียบกับปี 2554) 
โดยกรอกตามเอกสารแนบ 7 
กองกายภาพและสิง่แวดล้อมจะ
เป็นผู้ค านวณเอง 
 

ร้อยละ ปริมาณการใช้น้ าลดลง 10% (หน่วย : ลูกบาศก์เมตร) ค านวณเปรียบเทียบตามสัดส่วนระหว่างปี 2554 กับ 2555 
โดย 
ร้อยละของการใช้น้ าประปาท่ีเปลี่ยนแปลง = (อัตราการใช้น้ าปี 2554-อัตราการใช้น้ าปี 2555) x 100 
                                                                 อัตราการใช้น้ าปี 2554 
โดยแต่ละปีคิดดังนี้ 
อัตราการใช้น้ า    =                 ปริมาณการใช้น้ า (m3) 
                                         ผลรวมของ Utilization Units 
โดย Utilization Units คิดจากกิจกรรมที่เกิดขึ้นตามสมการ ดังนี ้
  
Utilization Unit = จ านวนคนท่ีเกี่ยวข้องกับกิจกรรม x พื้นที่ท่ีใช้ในกิจกรรม (m2)  
                                                                     พื้นที่ท้ังหมด (m2) 
                                                        x จ านวนช่ัวโมงท่ีใช้ในกิจกรรม (hrs) 
                                                                  24 hrs 

ปีงบประมาณ 
2555 

(เดือน ต.ค. 54 – 
ก.ย. 55) 
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ตัวอย่างเช่น คณะ X มีพื้นท่ีทั้งหมด Y ตารางเมตร มีปริมาณการใช้น้ าท้ังคณะ Z m3 ปี 2554 
กิจกรรม จ านวนคนใน

กิจกรรม (คน) 
พื้นที่ท่ีใช้ในกิจกรรม 

(m2) 
ช่ัวโมงท่ีใช้ในกิจกรรม 

(hrs) 

ส่วนผู้ป่วยนอก (OPD) ตาม KPI ข้อ 3.3 A1 12 
ส่วนผู้ป่วยใน (IPD) ตาม KPI ข้อ 3.4 A2 24 

สอนนักศึกษา H3 A3 7 
ห้องทดลอง H4 A4 3 

อัตราการใช้น้ าปี 2554           =                Z (m3) 
                                                 U1+U2+U3+U4 
U1 = H1 x A1 (m2) x  12 (hrs)   
                Y (m2)     24 hrs 
U2 = H2 x A2 (m2) x  24 (hrs)   
                Y (m2)     24 hrs 
U3 = H3 x A3 (m2) x   7 (hrs)   
                Y (m2)     24 hrs 
U4 = H4 x A4 (m2) x   3 (hrs)   

       Y (m2)     24 hrs 
7.3 อัตราการใช้น้ ามนัลดลง  

 (เปรียบเทียบกับปี 2554) 
โดยกรอกตามเอกสารแนบ 7 
(หน้า 2) 
กองกายภาพและสิง่แวดล้อมจะ
เป็นผู้ค านวณเอง 
 

ร้อยละ ปริมาณการใช้น้ ามันลดลง 10% (หน่วย : ลิตร) ค านวณเปรียบเทียบตามสัดส่วนระหว่างปี 2554 กับ 2555 โดย 
ร้อยละของการใช้น้ ามันท่ีเปลี่ยนแปลง =  (อัตราการใช้น้ ามันปี 2554-อัตราการใช้น้ ามันปี 2555) x 100 
                                                                 อัตราการใช้น้ ามันปี 2554 
โดยแต่ละปีคิดดังนี้ 
อัตราการใช้น้ ามัน    =         ปริมาณการใช้น้ ามัน (ลิตร) 
                               จ านวนคนท่ีเกี่ยวข้องกับกิจกรรม* 
* จ านวนคน คือ จ านวนนักศึกษา จ านวนผู้ป่วย จ านวนบุคลากร ของส่วนงาน 

ปีงบประมาณ 
2555 

(เดือน ต.ค. 54 – 
ก.ย. 55) 

7.4 อัตราการใช้กระดาษในส านักงาน ร้อยละ ปริมาณการใช้กระดาษ A4 ทั้งหมด ลดลง 10% (หน่วย : รีม) ค านวณเปรียบเทียบตามสัดส่วนระหว่างปี 2554 กับ ปีงบประมาณ 
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ลดลง  
 (เปรียบเทียบกับปี 2554) 
โดยกรอกตามเอกสารแนบ 7 
(หน้า 2) 
กองกายภาพและสิง่แวดล้อมจะ
เป็นผู้ค านวณเอง 
 

2555 โดย 
ร้อยละของการใช้กระดาษที่เปลี่ยนแปลง = (อัตราการใช้กระดาษปี 2554-อัตราการใช้กระดาษปี 2555) x 100 
                                                                      อัตราการใช้กระดาษปี 2554 
โดยแต่ละปีคิดดังนี้ 
อัตราการใช้กระดาษตลอดปี  =   ปริมาณการใช้กระดาษ A4 ทั้งหมด (รีม) 
                                                  จ านวนคนท่ีเกี่ยวข้อง 
ตัวอย่างการค านวณอัตราการใช้กระดาษ 

ส่วนท่ีใช้กระดาษ ปริมาณกระดาษ A4 ที่เบิก 
(รีม) 

ปริมาณกระดาษที่มาจากการ
จ้างถ่ายเอกสาร (รีม) 

จ านวนคนท่ี
เกี่ยวข้อง 

สนง. + ห้องท างาน อ. A1 R1 P1 
งานประชุมวิชาการ A2 R2 P2 
งานการเรียนการสอน A3 R3 P3 
งานวิจัย A4 R4 P4 
งานบริการวิชาการ A5 R5 P5 

 
อัตราการใช้กระดาษ           =   (A1+R1)   +  (A2+R2)  +  (A3+R3)  +  (A4+R4)  +  (A5+R5) 
                                              P1              P2              P3              P4             P5 
 

2555 

(เดือน ต.ค. 54 – 
ก.ย. 55) 
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