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ยุทธศาสตร์ 1 
การสร้างความเป็นเลิศด้านการวิจัย  เทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้านสิ่งแวดล้อม 

 
ตัวชี้วัดที่ 1.1 จ านวนโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ (หน่วยนับ: เรื่อง) 

ค าอธิบาย วิธีการค านวณ/วิธีการเก็บข้อมลู 
ลักษณะการ
เก็บข้อมูล
ระหว่างป ี

ผู้รับผิดชอบ 

จ านวนโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
จากแหล่งทุนต่าง ๆ ดังนี้  

1. เงินงบประมำณแผน่ดิน 
2. เงินรำยได้มหำวิทยำลัย 
3. เงินรำยได้ส่วนงำน 
4. เงินทุนภำยนอกภำครัฐ 
5. เงินทุนภำคเอกชน  
6. แหล่งทนุต่ำงประเทศ 

- เงินงบประมาณแผ่นดิน หมำยถึง จ ำนวนเงินทนุวิจัยจำก 
เงินงบประมำณแผน่ดินที่ได้รับจัดสรรและรับแจ้งจำกกอง 
บริหำรงำนวิจัย 
- เงินรายได้มหาวิทยาลัย หมำยถึง จ ำนวนเงินทุนวิจัยที่
ได้รับจัดสรรจำกเงินรำยได้ของมหำวิทยำลัย  
- เงินรายได้ส่วนงาน หมำยถึง จ ำนวนเงินรำยได้ของส่วนงำน 
ที่จัดสรรให้เป็นทุนวิจัย 
- เงินทุนภายนอกภาครัฐ หมำยถึง จ ำนวนเงินทุนวิจัย 
ทั้งหมดที่ส่วนงำนได้รับจำกหน่วยงำนภำครัฐ ทั้งในประเทศ 
และต่ำงประเทศ 
- เงินทุนภาคเอกชน หมำยถึง จ ำนวนเงินทุนวิจัยทั้งหมดที ่
ส่วนงำนได้รับจำกภำคเอกชน ภำคอุตสำหกรรม บริษัท  
ห้ำง ร้ำน SME มูลนิธิ ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ  
- แหล่งทุนต่างประเทศ หมำยถึง จ ำนวนเงินทุนวิจัยที่ส่วน
งำนได้รับจำกหน่วยงำน หรือองค์กรที่อยู่ในต่ำงประเทศ 

วิธีการเก็บข้อมูล 
นับจ ำนวนโครงกำรวิ จัยที่ ได้รับกำร
สนับสนุนงบประมำณจำกแหล่งทุน
ทั้งหมดในรอบปีงบประมำณ ทั้งนี้หมำย
รวมถึงโครงกำรใหม่ที่ได้รับจัดสรร และ
โครงกำรต่อเนื่องที่ยังได้รับจัดสรรเงินใน
ปีนั้นด้วย  
 

ทุกป ี
(ปีงบประมำณ) 

งำนบริหำร
กำรวิจัย 
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ตัวชี้วัดที่ 1.2 ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการที่เป็น PI (Principal Investigator) ของโครงการที่ได้รับเงินทุนวิจัย (หน่วยนับ: ร้อยละ)  

ค าอธิบาย วิธีการค านวณ/วิธีการเก็บข้อมลู 
ลักษณะการเก็บ
ข้อมูลระหว่างปี 

ผู้รับผิดชอบ 

บุคลากรสายวิชาการที่เป็น PI (Principal 
Investigator) หมำยถึง อำจำรย์/นักวิจัย ที่เป็นหัวหน้ำ
โครงกำรวิจัย ที่ได้รับทุนสนับสนนุกำรวิจัย (ทั้งที่เป็น
แผนงำนหรือโครงกำรย่อย และมีชื่อในสัญญำรับทุนว่ำ
เป็นหวัหน้ำโครงกำรหรือผู้วิจัยหลัก) ทุกแหลง่ทุน (ไม่นับ
ซ้ ำ) ไม่นับการเป็นหัวหน้าโครงการรับท าวิจัย/การ
บริการวิชาการ 

วิธีการค านวณ 
 
จ ำนวนบุคลำกรสำยวชิำกำรที่เปน็ PI  
จ ำนวนบุคลำกรสำยวชิำกำรทั้งหมด 

 

ทุกป ี
(ปีงบประมำณ) 

งำนบริหำร
กำรวิจัย  
(PA-1.1) 

 

 
ตัวชี้วัดที่ 1.3 จ านวนเงินสนับสนุนการวิจัยต่อบุคลากรสายวิชาการ (หน่วยนับ: บาท/คน)  

ค าอธิบาย วิธีการค านวณ/วิธีการเก็บข้อมลู 
ลักษณะการ
เก็บข้อมูล
ระหว่างป ี

ผู้รับผิดชอบ 

เงินทุนวิจัย หมำยถึง เงินที่ได้รับกำรสนับสนุนจำก
แหล่งทุนให้ท ำวิจัย เก็บข้อมูลตำมปีงบประมำณ จำกแหล่ง
ทุนต่ำง ๆ ดังนี้ 

1. เงินงบประมำณแผ่นดิน 
2. เงินรำยได้มหำวิทยำลัย 
3. เงินรำยได้ส่วนงำน 
4. เงินทุนภำยนอกภำครัฐ 
5. เงินทุนภำคเอกชน 
6. แหล่งทุนต่ำงประเทศ 

 จ านวนเงินทุนวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน หมำยถึง 
จ ำนวนเงินทุนจำกเงินงบประมำณแผ่นดนิทีไ่ดร้บัจัดสรร
และแจ้งจำกกองบริหำรงำนวิจัย ในรอบปีงบประมำณ 

 จ านวนเงินรายได้มหาวิทยาลัยที่ให้เป็นทุนวิจัย 
หมำยถึง จ ำนวนเงินทุนวิจัยที่ได้รับจัดสรรจำกเงิน
รำยได้ของมหำวิทยำลัย ผ่ำนกองบริหำรงำนวิจัย   

 จ านวนเงินรายได้ส่วนงานที่ให้เป็นทุนวิจัย หมำยถึง 
จ ำนวนเงินรำยได้ของส่วนงำนที่จัดสรรให้เป็นทุนวิจัย 
ในรอบปีงบประมำณ 

  จ านวนเงินทุนวิจัยที่ได้รับจากหน่วยงานภาครัฐ 
หมำยถึง จ ำนวนเงินทุนวิจัยทั้งหมดที่ส่วนงำนได้รับจำก

วธิีการค านวณ 
ผลรวมของเงินทนุวิจัยจำกทุกแหล่งทุน 
จ ำนวนบุคลำกรสำยวชิำกำรทั้งหมดของ

ส่วนงำน 
 

การเก็บข้อมูลเบื้องต้น 
- นับเงินทุนวิจัยที่ส่วนงำนได้รับจัดสรร 
  ในปีงบประมำณนั้นทั้งหมดจำกทุก 
  แหล่งทุน (นับเฉพำะโครงกำรใหม่ที ่ 
  ได้รับจัดสรรในปีนั้น และโครงกำร 
  ต่อเนื่องที่ยังได้รับจัดสรรเงินใน 
  ปีนั้น นับรวมทั้งสำยสนับสนุนและสำย 
  วิชำกำร) 
 
 
 

ทุกป ี
(ปีงบประมำณ) 

งำนบริหำร
กำรวิจัย  
(PA-1.9) 

 

 

X 100 
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ค าอธิบาย วิธีการค านวณ/วิธีการเก็บข้อมลู 
ลักษณะการ
เก็บข้อมูล
ระหว่างป ี

ผู้รับผิดชอบ 

หน่วยงำนภำครัฐ ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ ในรอบ
ปีงบประมำณ 

 จ านวนเงินทุนวิจัยที่ได้รับจากภาคเอกชน หมำยถึง 
จ ำนวนเงินทุนวิ จัยทั้ งหมดที่ ส่ วนงำนได้รับจำก
ภำคเอกชน ภำคอุตสำหกรรม บริษัท ห้ำง ร้ำน SME 
มูลนิ ธิ  ทั้ งในประเทศและต่ ำงประเทศ ในรอบ
ปีงบประมำณ 

 จ านวนเงินทุนวิจัยที่ได้รับจากแหล่งทุนต่างประเทศ 
หมำยถึง จ ำนวนเงินทุนวิ จัยที่ส่วนงำนได้รับจำก
หน่วยงำน หรือองค์กำรที่อยู่ในต่ำงประเทศ 

 
ตัวชี้วัดที่ 1.4 อัตราจ านวนผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติต่อบคุลากรสายวชิาการ (หน่วยนับ: เรื่อง/คน)  

ค าอธิบาย วิธีการค านวณ/วิธีการเก็บข้อมลู 
ลักษณะการ
เก็บข้อมูล
ระหว่างป ี

ผู้รับผิดชอบ 

จ านวนบทความตีพิมพ์ หมำยถึง จ ำนวนบทควำมวิจัย
ของบุคลำกรสำยวิชำกำรที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับ
นำนำชำติในรอบปีปฏิทิน ที่สืบค้นได้จำกฐำนข้อมูลระดับ
นำนำชำติ และนับผลงำนใน Open Access Journal ที่อยู่
ในฐำนข้อมูลที่ก ำหนดได้   
วารสารวิชาการระดบันานาชาติ หมำยถึง 
วำรสำรวิชำกำรที่ตีพิมพ์ในวำรสำร (Journal) ที่ปรำกฏใน
ฐำนข้อมูลที่ก ำหนด ได้แก่ ฐำนขอ้มูล Web of 
Knowledge และ Scopus  
 

วิธีการเก็บข้อมูล 
1. จ านวนบทความตีพิมพ์  
 นับผลงำนที่เป็น Article และ 

Review ส่วน Letter นับเฉพำะที่เป็น
กำรรำยงำนผลงำนวิจัยในวำรสำรที่
ก ำหนดชนิดของบทควำมวิจัยเป็น 
Letter (ไม่นับ Letter ที่เป็นกำร
โต้ตอบหรือใหค้วำมเห็นทำงวิชำกำร
สั้นๆ)  ส่วน Proceedings ต้องอยู่ใน
ฐำนข้อมูลที่ก ำหนดเท่ำนั้น และนับ
เฉพำะสำขำวิชำวศิวกรรมศำสตร ์
หรือสำขำ ICT หรือสำขำวิทยำศำสตร์
บำงสำขำที่ท ำร่วมกับสำขำ
วิศวกรรมศำสตร์ ตัวอย่ำงเช่น 
Materials Science  

ทุกป ี
(ปีปฏิทิน) 

 

งำนบริหำร
กำรวิจัย  
(PA-1.5) 
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ค าอธิบาย วิธีการค านวณ/วิธีการเก็บข้อมลู 
ลักษณะการ
เก็บข้อมูล
ระหว่างป ี

ผู้รับผิดชอบ 

 สำมำรถนับผลงำนใน Open Access 
Journal ที่อยู่ในฐำนข้อมูลที่ก ำหนด
ได ้

 ผลงำนนั้นต้องระบุชื่อส่วนงำน และ
ชื่อมหำวิทยำลัยมหิดล 

 นับตำมชื่อเรื่องที่ตีพิมพ์ โดยไม่นับซ้ ำ
ในหน่วยงำน เช่น ตีพิมพ์ร่วมกัน 2 
ภำควิชำ ให้ส่วนงำนนับเป็น 1 เรื่อง 
(กรณีผลงำนจำกภำควิชำ ให้นับแยก
คนละภำควิชำ) 

 กรณีที่เป็นวิทยำนิพนธ์/ผลงำนวิจัยของ
นักศึกษำที่มีชื่ออำจำรย์ที่ปรึกษำในกำร
ตีพิมพ์บทควำม สำมำรถนับได ้ 

 ไม่นับผลงำนที่เป็น in press ให้นับ
ผลงำนที่ published แล้วในปีปฏิทิน
เท่ำนั้น เว้นแต่วำรสำร Open Access 
ให้นับเม่ือมี doi แล้ว 

2. การรายงานผล 
 จ ำนวนผลงำนตีพิมพ์ทั้งหมด (ไม่นับ

ซ้ ำ) 
 จ ำนวนผลงำนตีพิมพ์ ที่อยู่ใน

ฐำนข้อมูล Web of Knowledge   
 จ ำ น ว นผล ง ำนตี พิ ม พ์  ที่ อ ยู่ ใ น

ฐำนข้อมูล Scopus  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่นับซ้ ำ 
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ตัวชี้วัดที่ 1.5 จ านวนดัชนีการอ้างอิงต่อบทความวิจัยจากฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับ (หน่วยนับ: ครั้ง/เรื่อง)  

ค าอธิบาย วิธีการค านวณ/วิธีการเก็บข้อมลู 
ลักษณะการ
เก็บข้อมูล
ระหว่างป ี

ผู้รับผิดชอบ 

การอ้างอิงผลงานวิจัย หมำยถึง จ ำนวนครั้ง
ในกำรอ้ำงอิงผลงำนวิจัยที่ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับ
นำนำชำติ  โดยสืบค้นจำกฐำนข้อมูล  Web of 
Knowledge และ/หรือ ฐำนข้อมูล Scopus  โดยไม่
นับซ้ ำหำกปรำกฏอยู่ทั้งสองฐำนข้อมูล 
 
 

วิธีการเก็บข้อมูล 
สืบค้นข้อมูลผลงำนตีพิมพ์ย้อนหลัง 5 ปี (พ.ศ.
2558-พ.ศ.2562) โดยให้นับจ ำนวนครั้งในกำร
ถูกอ้ำงอิงจนถึงปีปัจจุบัน (พ.ศ.2564) หำรด้วย
จ ำนวนผลงำนตีพิมพ์ที่สืบค้นได้ทั้งหมด สืบค้น
ถึง ณ วันที่รำยงำน 

ข้อมูลปีปฏิทิน สืบค้นข้อมูลผลงาน

ตีพิมพ์ย้อนหลัง 5 ปี 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2558-2562 

 
การรายงานผล 

 Total Citation per publication 
 (ไม่นับซ้ ำ)  

 Citation per publication (Web of 
Knowledge) 

 Citation per publication (Scopus) 

ทุกป ี
(ปีปฏิทิน) 

งำนบริหำร
กำรวิจัย  
(PA-1.4) 

 

 
ตัวชี้วัดที่ 1.6 ร้อยละความพึงพอใจของกลุ่มลูกค้าหรือผู้รับบริการ ในระดับดีถึงดีมาก (หน่วยนับ: ร้อยละ)  

ค าอธิบาย วิธีการค านวณ/วิธีการเก็บข้อมลู 
ลักษณะการ
เก็บข้อมูล
ระหว่างป ี

ผู้รับผิดชอบ 

ควำมพึงพอใจของกลุ่มลูกค้ำหรือผู้รับบริกำรที่
เกี่ยวข้องด้ำนกำรวิจัย โดยแบ่งเป็น  
 กลุ่มลูกค้ำ หมำยถึง ผู้ให้ทุน 
 กลุ่มผู้รับบริกำร หมำยถึง บุคลำกรสำยวิชำกำร 

วิธีการค านวณ 
จ ำนวนควำมพึงพอใจของกลุ่มลกูค้ำ 
 หรือผู้รับบรกิำรในระดับดีถึงดีมำก     x 100                                                                                                           
 จ ำนวนกลุ่มลูกค้ำหรอืผู้รับบรกิำร 

ทุกป ี
(ปีงบประมำณ) 

งำนบริหำร
กำรวิจัย 

 

 
 
 
 
 
 

ไม่นับซ้ ำ 
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ตัวชี้วัดที่ 1.7 โครงร่างวิจัยที่พฒันาร่วมกับบุคลากรหรือสถาบนัต่างชาติ (หน่วยนับ: เรื่อง)  

ค าอธิบาย วิธีการค านวณ/วิธีการเก็บข้อมลู 
ลักษณะการ
เก็บข้อมูล
ระหว่างป ี

รับผิดชอบ 

โครงร่ำงวิจัยที่พัฒนำร่วมกับบุคลำกรหรือสถำบัน
ต่ำงชำติ และย่ืนของบประมำณสนับสนุนกำรวิจัย  
 

วิธีการเก็บข้อมูล 
นับจ ำนวนโครงร่ำงวิจัยที่มีกำรพัฒนำร่วมกับ
บุคลำกรหรือสถำบันต่ำงชำติ ที่มีชื่อบุคลำกร
ส่วนงำน ส่วนงำน สถำบันกำรศึกษำ หรือ
สถำบันวิจัยจำกต่ำงชำติในโครงร่ำงวิจัยนั้น (ไม่
นับซ้ ำ) 

ทุกป ี
(ปีปฏิทิน) 

งำนบริหำร
กำรวิจัย  

 

 
ตัวชี้วัดที่ 1.8 จ านวนผลงานวิจัยที่น าไปใช้เป็นนโยบายระดับชาติ / นานาชาติ (หน่วยนับ: เรื่อง)  

ค าอธิบาย วิธีการค านวณ/วิธีการเก็บข้อมลู 
ลักษณะการ
เก็บข้อมูล
ระหว่างป ี

ผู้รับผิดชอบ 

ผลงานวิจัย หมำยถึง ผลงำนทำงวิชำกำรที่ มี
กำรศึกษำค้นคว้ำอย่ำงมีระบบและวัตถุประสงค์ที่
ชัดเจน เพื่อให้ได้มำซ่ึงข้อมูล เอื้อต่อกำรน ำไป
ประยุกต์ใช้  
การน าไปใช้เป็นนโยบายระดับชาติหรือนานาชาติ 
หมำยถึ ง  ผลงำนวิ จัยที่องค์กรระดับชำติหรือ
นำนำชำติ น ำผลของกำรวิ จัยนั้นไปใช้ก ำหนด
นโยบำย กฎหมำย หรือระเบียบปฏิบัติ ที่มีผลบังคับ
ใช้กับประชำชนในประเทศ หรือนำนำประเทศ  
 

วิธีการเก็บข้อมูล 
1. กำรนับจ ำนวนผลงำนวิจัย (เรื่อง)  
   ที่ได้รับกำรน ำไปใช้เป็นนโยบำย 
   ระดับชำติ / นำนำชำติ (ไม่นับซ้ ำ) 

 อำจเป็นผลงำน/โครงกำรวิจัยที่ด ำเนินกำรมำ
ก่อนหน้ำ แต่ถูกน ำมำใช้อ้ำงอิงในปีที่รำยงำน 
(จะเป็นผลงำนที่ได้รับกำรตีพิมพ์หรือไม่ก็ได้ 
แต่ ผลของงำนวิ จั ยนั้ นถู กน ำไปใช้ โดย
หน่วยงำน/องค์กร ระดับชำติ/นำนำชำติ) 

 ดูจำกจ ำนวนของเอกสำร/หลักฐำนอ้ำงอิง 
หรือหลักฐำนเชิงประจักษ์อื่น ๆ 

ทุกป ี
(ปีปฏิทิน) 

งำนบริหำร
กำรวิจัย  
(PA-1.3) 

 

 
ตัวชี้วัดที่ 1.9 จ านวนผลงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์ในสังคมหรือเชิงพาณิชย์ (หน่วยนับ: เรือ่ง)  

ค าอธิบาย วิธีการค านวณ/วิธีการเก็บข้อมลู 
ลักษณะการ
เก็บข้อมูล
ระหว่างป ี

ผู้รับผิดชอบ 

กา รน า ไป ใช้ ป ร ะ โ ยช น์ ใ นสั ง คม  หมำยถึ ง 
ผลงำนวิจัยที่เกิดจำกควำมต้องกำรของสังคม เป็น
ผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงในทำงที่ดีขึ้น ทำงด้ำนใด
ด้ำนหนึ่งหรือหลำยด้ำนเกี่ยวกับ ชุมชน วิถีชีวิต 

วิธีการเก็บข้อมูล 
กำรนับจ ำนวนผลงำนวิ จัยที่ ถู กน ำ ไป ใช้
ประโยชน์ในสังคม / เชิงพำณิชย์ (ไม่นับซ้ ำ)  

• จะเป็นผลงำนทีไ่ด้รับกำรตีพิมพ์หรือไม่กไ็ด ้

ทุกป ี
(ปีปฏิทิน) 

งำนบริหำร
กำรวิจัย  
(PA-1.3) 
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ค าอธิบาย วิธีการค านวณ/วิธีการเก็บข้อมลู 
ลักษณะการ
เก็บข้อมูล
ระหว่างป ี

ผู้รับผิดชอบ 

ศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม อำชีพ  เศรษฐกิจ 
กำรเมืองกำรปกครอง คุณภำพชีวิต หรือสุขภำพ 
หรือเป็นผลงำนที่ น ำไปสู่กำรจดทะเบียนสิทธิบัตร
หรือทรัพย์สินทำงปัญญำรูปแบบอื่นที่สำมำรถแสดง
ได้ เป็นที่ประจักษ์ว่ำสำมำรถใช้แก้ปัญหำหรือพัฒนำ
สังคม และก่อให้เกิดประโยชน์อย่ำงชัดเจน หรือ
สร้ำงกำรเปลี่ยนแปลงจำกกำรตระหนักและกำรรับรู้
ปัญหำและแนวทำงแก้ไขของชุมชน 
การน าไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์  หมำยถึง 
ผลงำนวิจัยที่สำมำรถน ำไปสร้ำงมูลค่ำท ำให้ส่วน
งำน/มหำวิทยำลัยมีรำยได้จำกผลงำนวิจัย หรือ
ทรัพย์สินทำงปัญญำอันเกิดจำกผลงำนวิ จัย มี
หลักฐำน/เอกสำรแสดงประกอบ หรือมีหลักฐำนเชิง
ประจักษ์ว่ำภำคเอกชนสำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ 

  แต่ผลของงำนวิจัยนั้น ๆ มีชุมชน, สังคม  
  น ำไปใช้ประโยชน ์
• มีหลักฐำนกำรน ำไปใช้ฯ หลักฐำนเชิง 
  ประจักษ์อื่น ๆ 

 
ตัวชี้วัดที่ 1.10 จ านวนผลงานนวัตกรรมที่เกิดข้ึน (หน่วยนับ: จ านวน)  

ค าอธิบาย วิธีการค านวณ/วิธีการเก็บข้อมลู 
ลักษณะการ
เก็บข้อมูล
ระหว่างป ี

ผู้รับผิดชอบ 

นวัตกรรม หมำยถึง สิ่งที่ประดิษฐ์คิดค้นขึ้นใหม่ 
หรือเปลี่ยนแปลงไปจำกเดิม ซ่ึงอำจเป็นเทคโนโลยี 
องค์ควำมรู้ หรือผลิตภัณฑ์ เป็นต้น 

วิธีการเก็บข้อมูล 
1. จ ำนวนนวัตกรรมท่ีย่ืนขอจดทะเบียน 
2. ผลงำนวิจัยที่มีหลักฐำนเชิงประจักษ์ว่ำเป็น

องค์ควำมรู้ใหม่ (ไม่นับซ้ ำ) 

ทุกปี 
(ปีงบประมำณ) 

งำนบริหำร
กำรวิจัย 
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ตัวชี้วัดที่ 1.11 จ านวนผลงานวิจัย และนวัตกรรม ที่ได้รับรางวัลทั้งในระดับชาติ/นานาชาติ (หน่วยนับ: จ านวน)  

ค าอธิบาย วิธีการค านวณ/วิธีการเก็บข้อมลู 
ลักษณะการ
เก็บข้อมูล
ระหว่างป ี

ผู้รับผิดชอบ 

จ ำนวนผลงำนวิจัย และนวัตกรรมที่ได้รับรำงวัลทั้ง
ในระดับชำติ/นำนำชำติ จำกบุคลำกรสำยวิชำกำร 
บุ ค ล ำก ร ส ำย สนั บ สนุ น  แ ล ะนั ก ศึ ก ษ ำ  ใ น
ปีงบประมำณพร้อมทั้งมีหลักฐำน/เอกสำรแสดง
ประกอบกำรได้รับรำงวัล 

วิธีการเก็บข้อมูล 
นับจ ำนวนผลงำนวิจัย และนวัตกรรมที่ได้รับ

รำงวัลทั้งในระดับชำติ/นำนำชำติ 

ทุกปี 
(ปีงบประมำณ) 

งำนบริหำร
กำรวิจัย 
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ยุทธศาสตร์ 2 
การสร้างความเป็นเลิศทางด้านการศึกษา 

 
ตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับการพัฒนาหลักสูตรปริญญาตรีที่ได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานระดับสากล อย่างน้อย 1 หลักสูตร 
                 (หน่วยนับ: ระดับมาตรฐาน) 

ค าอธิบาย วิธีการค านวณ/วิธีการเก็บข้อมลู 
ลักษณะการ
เก็บข้อมูล
ระหว่างป ี

ผู้รับผิดชอบ 

ระดับการพัฒนาหลักสูตร หมำยถึง
หลักสูตรที่ ได้รับกำรรับรองโดย 
AUN-QA หรือเทียบเท่ำ  หมำยถึง 
หลักสูตรที่ ได้รับกำรรับรองจำก 
AUN-QA หรือ หลักสูตรที่ได้รับกำร
รับรองจำกองค์กรวิชำชีพระดับ
นำนำชำติ  เช่น  WFME, AACSB, 
ABET เ ป็ น ต้ น  โ ด ย นั บ เ ฉ พ ำ ะ
หลักสูตรที่ได้รับปริญญำบัตรเท่ำนั้น  
 

วิธีการเก็บข้อมูล 
นับจำกหลักสูตรระดับปริญญำตรี ได้แก่  
1. สำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 
2. สำขำวิชำกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและ

สิ่งแวดล้อม 
หมายเหตุ: สำมำรถนับหลักสูตรที่ผ่ำนกำรตรวจประเมินซ้ ำแล้ว
ได้ตำมระยะเวลำที่ได้รับกำรรับรอง เช่น AUN-QA สำมำรถนับ
ภำยในระยะเวลำ 5 ปี 

 

เริ่มปีที่ 5 งำนบริกำร
กำรศึกษำ 

 

 
ตัวชี้วัดที่ 2.2 ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพตามมาตรฐานระดับส่วนงาน (หน่วยนับ : ร้อยละ) 

ค าอธิบาย วิธีการค านวณ/วิธีการเก็บข้อมลู 
ลักษณะการ
เก็บข้อมูล
ระหว่างป ี

ผู้รับผิดชอบ 

ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการ
ตรวจประเมินคุณภาพตาม
มาตรฐานระดับส่วนงาน หมำยถึง 
หลักสูตรที่ได้รับกำรตรวจประเมิน
ตำมเกณฑ์กำรประกันคณุภำพ
กำรศึกษำระดับหลกัสูตรโดยเป็น
กำรตรวจประเมินภำยในส่วนงำน
เอง 
 
 

วิธีการเก็บข้อมูล 
1. ทุกหลกัสูตรต้องตรวจแบบ 1.0 ทุกป ี
2. หำกปนีั้นหลกัสูตรมีกำรตรวจในระดับ 2.0 หรือ 3.0 หรือ 
4.0 แลว้ ให้ถือว่ำเปน็กำรตรวจแบบ 1.0 โดยอนุโลมไม่
จ ำเป็นต้องด ำเนินกำรตรวจแบบ 1.0 อีก 
วิธีการค านวณ 

จ ำนวนหลักสูตรทีไ่ด้รับกำรตรวจประเมินภำยใน 
                              โดยส่วนงำน                    x 100 

จ ำนวนหลักสูตรทัง้หมดของสว่นงำน  
(รวมถึงหลักสูตรใหม่ที่เปิดสอนไม่ครบ 1 ปีกำรศึกษำด้วย) 

ทุกป ี
(ปีงบประมำณ) 

งำนบริกำร
กำรศึกษำ 
(PA-2.4) 
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ตัวชี้วัดที่ 2.3 ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพตามมาตรฐานระดับมหาวทิยาลัย (หน่วยนับ : รอ้ยละ) 

ค าอธิบาย วิธีการค านวณ/วิธีการเก็บข้อมลู 
ลักษณะการ
เก็บข้อมูล
ระหว่างป ี

ผู้รับผิดชอบ 

ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการ
ตรวจประเมินคุณภาพตาม
มาตรฐานระดับมหาวิทยาลัย 
หมำยถึง หลักสูตรที่ได้รับกำรตรวจ
ประเมิน โดยผู้ตรวจประเมินตำม
เกณฑ์กำรประกนัคุณภำพกำรศึกษำ
ระดับหลักสูตรของมหำวิทยำลัย 
 

วิธีการเก็บข้อมูล 
สำมำรถนับหลักสูตรที่ผ่ำนกำรตรวจประเมินซ้ ำแล้วได้ โดยนับ
ระยะเวลำตำมประเภทกำรตรวจ 

 กำรตรวจแบบ 2.0 ได้รับกำรรับรองเป็นระยะเวลำ 2 ปี 

 กำรตรวจแบบ 3.0 ได้รับกำรรับรองเป็นระยะเวลำ 5 ปี 
วิธีกำรค ำนวณ 

จ ำนวนหลักสูตรทีไ่ด้รับกำรตรวจประเมิน 
                        ระดับมหำวิทยำลัย                    x 100 

        จ ำนวนหลักสูตรทั้งหมดของส่วนงำน 
(รวมถึงหลักสูตรใหม่ที่เปิดสอนไม่ครบ 1 ปีกำรศึกษำด้วย) 

ทุกป ี
(ปีงบประมำณ) 

งำนบริกำร
กำรศึกษำ 
(PA-2.3) 

 

 
ตัวชี้วัดที่ 2.4 ร้อยละของนายจ้างที่มีความพึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิต (ป.ตรี/โท/เอก) ในระดบั 3.5  
                 (หน่วยนับ: ร้อยละ) 

ค าอธิบาย วิธีการค านวณ/วิธีการเก็บข้อมลู 
ลักษณะการ
เก็บข้อมูล
ระหว่างป ี

ผู้รับผิดชอบ 

ความพึงพอใจของนายจ้างต่อคุณภาพบัณฑิต 
หมำยถึง  กำรประเมินควำมพึงพอใจของนำยจ้ำง 
ผู้ประกอบกำร และผู้ที่เกี่ยวข้องกับกำรท ำงำนของ
บัณฑิต และอำจำรย์ที่ปรึกษำของบัณฑิตที่ศึกษำต่อ 
- ข้อคะแนนที่ได้จำกกำรประเมินบัณฑิต จะเก็บจำก
ควำมพึงพอใจของนำยจ้ำงหรือสถำบันที่รับนักศึกษำต่อ 
ซ่ึงด ำเนินกำรโดยเก็บข้อมูลจำกแบบสอบถำมควำมพึง
พอใจผู้บังคับบัญชำ / นำยจ้ำง / และอำจำรย์ที่ปรึกษำ 
โดยแบบสอบถำมดังกล่ำวครอบคลุมคุณลักษณะและ
ควำมสำมำรถของบัณฑิตจ ำแนกตำมมำตรฐำนผลกำร
เรียนรู้ตำมคุณวุฒิ 
- นายจ้าง ให้หมำยรวมถึง ผู้ประกอบกำร และผู้ที่
เกี่ยวข้องกับกำรท ำงำนของบัณฑิตและอำจำรย์ที่ปรึกษำ
ของบัณฑิตที่ศึกษำต่อ 

วิธีการเก็บข้อมูล 
1. เก็บข้อมูลบัณฑิตระดับปริญญำตรี/โท/
เอก ทุกหลักสูตร 
2. จ ำนวนบัณฑิตที่ได้รับกำรประเมินจำก
นำยจ้ำงจะต้องไม่น้อยกว่ำร้อยละ 20 ของ
จ ำนวนบัณฑิตที่ส ำเร็จกำรศึกษำ  
3. นับจ ำนวนบัณฑิตที่นำยจ้ำงตอบระดับ
มำก-มำกที่สุดและน ำมำประเมินควำมพึง
พอใจในภำพรวมของนำยจ้ำงต่อคุณภำพ
บัณฑิต ดังนี้ 
วิธีการค านวณ 
จ ำนวนบัณฑิตทีไ่ด้รับกำรประเมิน 
ควำมพึงพอใจระดับมำก-มำกที่สุด    
จ ำนวนบัณฑิตทีไ่ด้รับกำรประเมินทั้งหมด 
 

ทุกป ี
(ปีกำรศึกษำ) 

หน่วยกิจกำร
นักศึกษำ  
และงำน
บริกำร

กำรศึกษำ 
(PA-2.11) 

 

X 100 
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ค าอธิบาย วิธีการค านวณ/วิธีการเก็บข้อมลู 
ลักษณะการ
เก็บข้อมูล
ระหว่างป ี

ผู้รับผิดชอบ 

- ระดับความพึงพอใจ หมำยถึง ค่ำร้อยละของควำมพึง
พอใจของนำยจ้ำง ผู้ประกอบกำร และผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
กำรท ำงำนของบัณฑิต และอำจำรย์ที่ปรึกษำของบัณฑิต
ที่ศึกษำต่อ ที่ตอบระดับมำก-มำกที่สุด (จำกค่ำ 5 ระดับ) 
จำกกำรประเมินบัณฑิตที่ท ำงำนด้วยประมำณ 1 ปี 
หมำยเหตุ : มีผลกำรประเมินอยู่ในระดับ 3.50 ขึ้นไป 

 
ตัวชี้วัดที่ 2.5 ร้อยละของหลักสูตรที่มีจ านวนรับนักศึกษาตามทีก่ าหนดใน มคอ.2 (หน่วยนับ: รอ้ยละ) 

 
ค าอธิบาย 

วิธีการค านวณ/วิธีการเก็บข้อมลู 
ลักษณะการ
เก็บข้อมูล
ระหว่างป ี

ผู้รับผิดชอบ 

พิจำรณำจำกจ ำนวนหลักสูตรทั้งหมดที่มีจ ำนวนกำรรับ
นักศึกษำตำมที่ก ำหนดใน มคอ.2 
นักศึกษา  หมำยถึ ง  นักศึกษำระดับปริญญำตรี  / 
นักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ ทั้งนักศึกษำคนไทย และ
นักศึกษำต่ำงชำติ 

วิธีการค านวณ 
จ ำนวนหลักสูตรที่มีกำรรับนักศกึษำ 
ตำมที่ก ำหนดใน มคอ. 2  
จ ำนวนหลักสูตรทัง้หมด 

ทุกป ี
(ปีกำรศึกษำ) 

งำนบริกำร
กำรศึกษำ 

 

 
ตัวชี้วัดที่ 2.6 ร้อยละของนักศึกษาต่างชาติต่อจ านวนนักศึกษาทั้งหมดที่เข้ามาศึกษาในหลักสูตรนานาชาติ (หน่วยนับ: รอ้ยละ) 

ค าอธิบาย วิธีการค านวณ/วิธีการเก็บข้อมลู 
ลักษณะการ
เก็บข้อมูล
ระหว่างป ี

ผู้รับผิดชอบ 

นักศึกษาต่างชาติ หมำยถึง จ ำนวนของนักศึกษำระดับ
ปริญญำตรี และระดับบัณฑิตศึกษำ ที่เข้ำมำศึกษำใน
หลักสูตรนำนำชำติของส่วนงำน 
 

วิธีการค านวณ  
จ ำนวนนักศึกษำต่ำงชำติ 
ที่เข้ำมำศึกษำต่อ 
จ ำนวนนักศึกษำทั้งหมด 
ของหลกัสูตรนำนำชำต ิ

ทุกป ี
(ปีกำรศึกษำ) 

งำนบริกำร
กำรศึกษำ 

 

 
 
 
 
 
 

X 100 

X 100 



ค ำอธิบำยตัวชี้วัดแผนยุทธศำสตรค์ณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยำกรศำสตร์ ม.มหิดล พ.ศ.2564-2568 

 

12 

 

ตัวชี้วัดที่ 2.7 ร้อยละของรายวชิาที่เปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปสามารถเลือกเรียนได้ตามความตอ้งการที่มีผู้ลงทะเบียนเรียน 
                 (หน่วยนับ: ร้อยละ)  

ค าอธิบาย วิธีการค านวณ/วิธีการเก็บข้อมลู 
ลักษณะการ
เก็บข้อมูล
ระหว่างป ี

ผู้รับผิดชอบ 

รำยวิชำที่เปิดโอกำสให้บุคคลทั่วไปที่ไม่ใช่นักศึกษำใน
ระบบของหลักสูตร สำมำรถเลือกเรียนเนื้อหำวิชำและ
เวลำในกำรเรียน จำกแหล่งเรียนรู้ที่หลำกหลำยได้โดย
อิสระ ทั้งในชั้นเรียนและออนไลน์ และท ำกำรสะสมผล
กำรเรียนรู้ในระบบคลังหน่วยกิต เพื่อน ำผลกำรเรียนมำใช้
ในกำรเทียบโอนและขอรับปริญญำได้เม่ือศึกษำครบตำม
หลักเกณฑ์และหน่วยกิตที่หลักสูตรก ำหนด รวมทั้งมี
ผู้เรียนที่ขอใช้หน่วยกิตที่สะสมจำกระบบคลังหน่วยกิตที่  
มหำวิทยำลัยรับรอง เพื่อเทียบโอนรำยวิชำในหลักสูตร 
ตัวอย่ำงรำยวิชำที่เปิดกำรเรียนกำรสอน เช่น 
 รำยวิชำระดับป.ตรี ได้แก่ Mooc SPOC 
 รำยวิชำระดับบัณฑิตศึกษำ ได้แก่ Map-C 

หมายเหตุ : รำยวิชำที่เปิดต้องมีผู้ลงทะเบียนเรียน และ
มีกำรเปิดสอนจริง / สำมำรถนับซ้ ำได้หำกรำยวิชำนั้นยัง
เปิดอยู่และมีผู้ลงทะเบียนเรียน 

วิธีการค านวณ 

จ ำนวนรำยวิชำที่มีผู้ลงทะเบียนเรียน                                    

จ ำนวนรำยวิชำทั้งหมด 

 

ทุกป ี
(ปีกำรศึกษำ) 

งำนบริกำร
กำรศึกษำ 
(PA-2.14) 

 

 
ตัวชี้วัดที่ 2.8 จ านวนความร่วมมือที่พัฒนาด้านการศึกษาและการเรียนการสอนร่วมกับหน่วยงานภายนอกคณะ  
                 (หน่วยนับ: ความร่วมมือ)  

ค าอธิบาย วิธีการค านวณ/วิธีการเก็บข้อมลู 
ลักษณะการ
เก็บข้อมูล
ระหว่างป ี

ผู้รับผิดชอบ 

ความร่วมมือที่พัฒนาด้านการศึกษาและการเรียนการ
สอนร่วมกับหน่วยงานภายนอกคณะ หมำยถึง หน่วยงำน
ภำครัฐ ภำคเอกชน คณะ สถำบันกำรศึกษำ ภำยนอก และ 
รวมถึงคณะ สถำบัน ต่ำง ๆ ที่อยู่ภำยในมหำวิทยำลัยมหิดล 
ที่ร่วมพัฒนำด้ำนกำรศึกษำและกำรเรียนกำรสอน รวมทั้ง
หน่วยงำนต่ำง ๆ ท่ีรับนักศึกษำเข้ำฝึกงำน 
หมายเหตุ : (ปีที่ 1 และปีที่ 2 ต้องมีกำรวำงแผนเพื่อให้
เกิดควำมร่วมมือในปีที่ 3) 

วิธีการเก็บข้อมูล 
นับจ ำนวนควำมร่วมมือ  

เริ่มปีที่ 3  
(ปีกำรศึกษำ) 

งำนบริกำร
กำรศึกษำ 

 

 

X 100 
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ตัวชี้วัดที่ 2.9 จ านวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนทั้ง in bound และ out bound (หน่วยนับ: คน)  

ค าอธิบาย วิธีการค านวณ/วิธีการเก็บข้อมลู 
ลักษณะการ
เก็บข้อมูล
ระหว่างป ี

ผู้รับผิดชอบ 

 นักศึกษา inbound หมำยถึง จ ำนวนนักศึกษำจำก

สถำบันกำรศึกษำในต่ำงประเทศ ซ่ึงเดินทำงมำศึกษำ หรือ

ท ำวิจัยที่คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยำกรศำสตร์  หรือ

กิจกรรมทำงกำรศึกษำอื่น ๆ ผ่ำนข้อตกลงระหว่ำงสถำบัน 

(for credit/not- for credit inbound student)  

 นักศึกษา outbound หมำยถึง จ ำนวนนักศึกษำของ
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยำกรศำสตร์ ซ่ึงไปศึกษำหรือท ำ
วิจัยที่สถำบันกำรศึกษำต่ำงประเทศ หรือกิจกรรมทำง
กำรศึกษำอื่นๆ (for credit/not- for credit Outbound 
student)  

โดยนับจ ำนวนนักศึกษำจำกสถำบันกำรศึกษำใน
ต่ำงประเทศ ทุกระดับกำรศึกษำ ได้แก่ 

- ระดับปริญญำตรี 
- ระดับปริญญำโท 
- ระดับปริญญำเอก 
ซ่ึงเดินทำงมำศึกษำ หรือท ำวิจัยที่มหำวิทยำลัย มหิดล 

หรือกิจกรรมทำงกำรศึกษำอื่น ๆ ผ่ำนข้อตกลงระหว่ำง
สถำบัน ภำยใต้กิจกรรม ได้แก่  

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

โดยรับหน่วยกิต หรือ ไม่รับหน่วยกิต  

วิธีการเก็บข้อมูล 
ให้จัดท ำรำยละเอียดข้อมูลโดยแยก

ตำมระดับกำรศึกษำ โดยมีรำยละเอียด 
ดังนี้ 

1. ข้อมูลพื้นฐำน (ชื่อสกุล เพศ 
สัญชำติ ระดับกำรศึกษำ 
สถำบันกำรศกึษำที่สังกัด ฯลฯ) 

2. ระยะเวลำท่ีมำศึกษำ หรือ จ ำนวน
ชั่วโมงที่นกัศกึษำเข้ำรว่มกิจกรรม 

3. รำยวิชำหรือชนิดของกิจกรรมที่
นักศึกษำเข้ำรว่ม 

4. หำกอยู่ภำยใต้ควำมร่วมมือ
ระหว่ำงสถำบัน (MOU) ให้ระบุชือ่ 

 
 
 

 

ทุกป ี
(ปีกำรศึกษำ) 

งำนสื่อสำร
องคก์รและ

วิเทศสัมพันธ์ 
(PA-2.7) 

 

 
 ตัวชี้วัดที่ 2.10 ร้อยละของศิษย์เก่าที่มีความผูกพันในระดับดีถึงดีมาก (หน่วยนับ: ร้อยละ) 

ค าอธิบาย วิธีการค านวณ/วิธีการเก็บข้อมลู 
ลักษณะการ
เก็บข้อมูล
ระหว่างป ี

ผู้รับผิดชอบ 

ควำมผูกพันของศิษย์เก่ำ (ศิษย์เก่ำที่

กลับมำพัฒนำมหำวิทยำลัย) ที่ได้จำกกำร

วิธีการเก็บข้อมูล ทุกปี 

(ปีงบประมำณ) 

หน่วยกิจกำร
นักศึกษำ  
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ค าอธิบาย วิธีการค านวณ/วิธีการเก็บข้อมลู 
ลักษณะการ
เก็บข้อมูล
ระหว่างป ี

ผู้รับผิดชอบ 

กรองข้อมูลของส่วนงำนในระบบ Mahidol 

Alumni Engagement โ ด ยก ำ ร เ ข้ ำ ร่ ว ม

พัฒนำมหำวิทยำลัยของศิษย์เก่ำสำมำรถ

แบ่งระดับควำมผูกพัน ดังนี้ 

ระดับที่ 1 ไม่มีควำมผูกพัน หมำยถึง ศิษย์

เก่ำที่ติดต่อไม่ได้และไม่มำร่วมกิจกรรม 

ระดับที่ 2 ควำมผูกพันระดับน้อย หมำยถึง 

ศิษย์เก่ำที่ติดต่อได้ แต่ไม่มำร่วมกิจกรรม  

ระดับที่  3 ควำมผูกพันระดับปำนกลำง 

หมำยถึง ศิษย์เก่ำที่มำร่วมกิจกรรม 1 ครั้งใน 

1 ปี หรือร่วมบริจำค 1 ครั้ง (เงินหรือสิ่งของ) 

ใน 1 ปี อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง 

ระดับที่ 4 ควำมผูกพันระดับมำก หมำยถึง 

ศิษย์เก่ำที่มำร่วมกิจกรรม  2 ครั้งใน 1 ปี 

หรือ ร่วมกิจกรรม 1 ครั้งและบริจำค 1 ครั้ง 

(เงินหรือสิ่งของ)  

ระดับที่ 5 ควำมผูกพันระดับมำกที่สุด 
หมำยถึง ศิษย์เก่ำทีเ่ข้ำร่วมกิจกรรม และ
เป็นอำสำสมัคร  หรอื ศิษย์เก่ำที่เข้ำร่วม
กิจกรรมมำกกว่ำ 2 ครั้งใน 1 ปี หรือบริจำค
เป็นจ ำนวน 2 ครัง้ขึ้นไป (เงินหรอืสิ่งของ) 

เก็บขอ้มูลจำกจ ำนวนศิษย์เก่ำที่รว่มพัฒนำ

มหำวิทยำลัย ที่กรอกโดยส่วนงำน โดยระบบ 

Mahidol Alumni Engagement 

วิธีการค านวณ 

จ ำนวนศิษย์เก่ำที่มีควำมผูกพัน 
ระดับดีถึงดีมำก 

จ ำนวนศิษย์เก่ำที่ติดต่อได้ 

 

 

 

(PA-2.13.2) 
 

 
ตัวชี้วัดที่ 2.11 รอ้ยละของจ านวนนักศึกษาที่ผ่านการพัฒนาทกัษะด้านศตวรรษที่ 21 อย่างน้อย 2 ด้านใน 5 ด้าน  
                   (หน่วยนับ: ร้อยละ) 

ค าอธิบาย วิธีการค านวณ/วิธีการเก็บข้อมลู 
ลักษณะการ
เก็บข้อมูล
ระหว่างป ี

ผู้รับผิดชอบ 

ร้อยละของจ ำนวนนักศกึษำที่ผ่ำนกิจกรรมส่งเสริมกำร
พัฒนำทักษะ 21st Century Skills อย่ำงน้อย 2 ด้ำน ใน 5 
ด้ำน โดยทักษะ 5 ด้ำน ได้แก ่
1. ทักษะด้ำนกำรติดต่อสื่อสำรและกำรร่วมมือกัน 

 

วิธีการค านวณ 
จ ำนวนรวมของนักศึกษำ (เป้ำหมำย)  
ในชั้นปีนั้น ๆ ที่เข้ำร่วมกิจกรรม 

ทุกป ี
(ปีกำรศึกษำ) 

หน่วยกิจกำร
นักศึกษำ  

 

X 100 

X 100 
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ค าอธิบาย วิธีการค านวณ/วิธีการเก็บข้อมลู 
ลักษณะการ
เก็บข้อมูล
ระหว่างป ี

ผู้รับผิดชอบ 

2. ทักษะด้ำนกำรคิดสร้ำงสรรค์และนวัตกรรม 
3. ทักษะกำรคิดเชงิวิพำกษ์และกำรแก้ปัญหำ 
4. ทักษะกำรเปน็ผู้น ำ มีคุณธรรมจริยธรรม และทักษะ

กำรจัดกำรแบบเป็นกระบวนกำร 
5. ทักษะทำงสังคมและวัฒนธรรมที่ต่ำงกัน 

จ ำนวนรวมของนักศึกษำเป้ำหมำยในชั้น
ปีนั้น ๆ ทั้งหมด  

 

 

 
ตัวชี้วัดที่ 2.12 จ านวนกิจกรรมที่พัฒนาโดยนักศึกษาเพ่ือส่งเสริมให้มีความเป็นผู้น า มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ควบคู่กับการมีคุณธรรม 
                   จริยธรรม และมีความรับผิดชอบตอ่สังคม (หน่วยนับ: กิจกรรม) 

ค าอธิบาย วิธีการค านวณ/วิธีการเก็บข้อมลู 
ลักษณะการ
เก็บข้อมูล
ระหว่างป ี

ผู้รับผิดชอบ 

จ ำนวนกิจกรรมที่พัฒนำโดยนักศกึษำเพื่อส่งเสริมให้มี
ควำมเปน็ผู้น ำ มีควำมคิดริเริ่ม สร้ำงสรรค์ ควบคู่กับกำรมี
คุณธรรม จริยธรรม และมีควำมรับผิดชอบต่อสังคม 

วิธีการเก็บข้อมูล 
นับจ ำนวนกิจกรรม 
(อย่ำงน้อย 1 กิจกรรม) 

ทุกป ี
(ปีกำรศึกษำ) 

หน่วยกิจกำร
นักศึกษำ 
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ยุทธศาสตร์ 3 
ความเป็นเลิศด้านการบริการวชิาการสิ่งแวดล้อม 

 
ตัวชี้วัดที่ 3.1 การรักษามาตรฐานห้องปฏิบัติการภายใต้มาตรฐานทางด้านส่ิงแวดล้อม (หน่วยนับ:ใบรับรอง)  

ค าอธิบาย วิธีการค านวณ/วิธีการเก็บข้อมลู 
ลักษณะการ
เก็บข้อมูล
ระหว่างป ี

ผู้รับผิดชอบ 

การรักษามาตรฐานห้องปฏิบัติการภายใต้มาตรฐาน
ทางด้านส่ิงแวดล้อม หมำยถึง ห้องปฏิบัติกำรได้รบัรอง
กำรรับรองมำตรฐำน ISO17025 และมีกำรขยำยขอบเขต
กำรตรวจวัดพำรำมิเตอร์เพิ่มขึ้น ตำมควำมต้องกำรของ
ลูกค้ำ 

วิธีการเก็บข้อมูล 
นับจ ำนวนใบรับรองทีไ่ด้รับกำรรบัรอง
มำตรฐำน และนับจ ำนวนกำรขยำย
ขอบเขตกำรตรวจวัดพำรำมิเตอรท์ี่
เพิ่มขึ้น  

ทุกป ี
งบประมำณ 

งำนปฏิบัติกำร
สิ่งแวดล้อมและ
มำตรฐำนสำกล 

 
ตัวชี้วัดที่ 3.2 การรักษามาตรฐานวารสาร EnNRJ เท่ากับมาตรฐานของปีก่อนหน้า หรือสูงขึ้น (หน่วยนับ: คงอยู)่  

ค าอธิบาย วิธีการค านวณ/วิธีการเก็บข้อมลู 
ลักษณะการ
เก็บข้อมูล
ระหว่างป ี

ผู้รับผิดชอบ 

การรักษามาตรฐานวารสาร EnNRJ เท่ากับมาตรฐาน
ของปีก่อนหน้า หรือสูงขึ้น  หมำยถึง วำรสำรอยู่ใน
ฐำนข้อมูล Scopus ควอไทล์ 4 และเป็นล ำดับที่ 5 ใน
อำเซียน 
หมายเหตุ : 
กำรด ำเนินงำนวำรสำรตำมตัวชี้วัดเพื่อรักษำมำตรฐำนให้
เป็นไปตำมเกณฑ์ของฐำนข้อมูล Scopus วำรสำรจะต้อง
ด ำเนินกำรตรวจสอบและรักษำคุณภำพของกระบวนกำร
ท ำงำนอย่ำงต่อเนื่องให้เป็นไปตำมเกณฑ์คุณภำพวำรสำร
ตำมเกณฑ์ฐำนข้อมูล Scopus ได้แก่ เกณฑ์ด้ำนคุณภำพ
ของ Scopus (Quality selection criteria) เป็นเกณฑ์
หลักที่ใช้ในกำรเลือกวำรสำรให้อยู่ในฐำนข้อมูล Scopus 
ประกอบด้วยเกณฑ์ใหญ่ 5 ข้อ และเกณฑ์ย่อย 16 ข้อ มี
ตัวชี้วัดส่วนใหญ่คือส่วนที่วำรสำรยังต้องจัดกำรให้อยู่ใน
มำตรฐำนของ Scopus  
 
 

วิธีการเก็บข้อมูล 
ด ำเนินกำรเก็บข้อมูลตำมเกณฑ์
มำตรฐำนจ ำนวน 5 เกณฑ์หลกั ดังนี้ 
1. นโยบายวารสาร (Journal policy) 
    1.1) ความหลากหลายของผูเ้ขียน 
        บทความ 
2. การน าเสนอและคุณภาพของเนื้อหา 

    (Quality of Content) 

    2.1) ควำมสอดคล้องของเนื้อหำกับ 
          นโยบำยวำรสำร  
    2.2) ควำมสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ที่ 
          ก ำหนดไว้ 

2.3) ควำมชัดเจนถูกต้องของสำระ 
      สังเขป 
2.4) กำรน ำเสนอทีง่่ำยต่อกำรอ่ำน 
      บทควำม (Formatting) 

3. การอ้างถึง (Citedness) 

     3.1) จ ำนวนกำรอ้ำงถึงวำรสำรใน 

ทุกป ี
(ปีปฏิทิน) 

หน่วยวำรสำร 
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ค าอธิบาย วิธีการค านวณ/วิธีการเก็บข้อมลู 
ลักษณะการ
เก็บข้อมูล
ระหว่างป ี

ผู้รับผิดชอบ 

        ฐำนข้อมูล Scopus 
4. การตรงต่อเวลา (Timeliness) 

    4.1) กำรออกตำมก ำหนดเวลำที่ระบุไว ้

5. การเข้าถึง (Accessibility) 

   5.1) คุณภำพของเวบ็ไซต์ 

 
ตัวชี้วัดที่ 3.3 จ านวนผู้ใช้บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพส่ิงแวดล้อม  (หน่วยนับ: จ านวนผู้ใช้บริการ)  

ค าอธิบาย วิธีการค านวณ/วิธีการเก็บข้อมลู 
ลักษณะการ
เก็บข้อมูล
ระหว่างป ี

ผู้รับผิดชอบ 

จ านวนผู้ใช้บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม  
หมำยถึง หน่วยงำนภำครัฐ ภำคเอกชน อำจำรย์ นักวิจัย 
นักศึกษำ ที่มำใช้บริกำรตรวจวิเครำะห์พำรำมิเตอร์ด้ำน
สิ่งแวดล้อม 

วิธีการเก็บข้อมูล 
นับจ ำนวนผู้ใช้บรกิำรที่เข้ำมำใช้บริกำร
คลินิกสิง่แวดล้อม โดยใน 1 ปีสำมำรถ
นับซ้ ำตัวบุคคล และหนว่ยงำนได้ 

ทุกป ี
(ปีงบประมำณ) 

งำนปฏิบัติกำร
สิ่งแวดล้อม

และ
มำตรฐำนสำกล 

 
ตัวชี้วัดที่ 3.4 รอ้ยละความพึงพอใจของกลุ่มลูกค้าหรือผู้รับบริการ ในระดับดีถึงดีมาก (หน่วยนับ: ร้อยละ)  

ค าอธิบาย วิธีการค านวณ/วิธีการเก็บข้อมลู 
ลักษณะการ
เก็บข้อมูล
ระหว่างป ี

ผู้รับผิดชอบ 

กลุ่มลูกค้า หรือผู้รับบริการ หมำยถึง 

 ผู้ว่ำจ้ำงให้บริกำรวิชำกำร เช่น กำรเป็นที่ปรึกษำ ออกแบบ 
วำงระบบ ฝึกอบรม สัมมนำ กำรจ้ำงเขียนงำน หรือกำร
วิเครำะห์ ทำงห้องปฏิบัติกำร เป็นต้น) 

 ผู้รับบริกำร เช่น ผู้เข้ำฝึกอบรม  

วิธีการค านวณ 
ผลรวมของค่ำคะแนนที่ได้จำกกำร

ประเมินควำมพึงพอใจของกลุ่มลูกค้ำ
หรือผู้รับบรกิำรระดับมำก-มำกที่สุด 

จ ำนวนกลุ่มลูกค้ำหรือผูร้ับบริกำรที่ได้รับ
กำรประเมินทั้งหมด 

ทุกป ี
(ปีงบประมำณ) 

ส ำนักงำนวิทย
บริกำร 

 
ตัวชี้วัดที่ 3.5 จ านวนโครงการบริการวิชาการที่พัฒนาภายใตค้วามร่วมมือทั้งภาครัฐและภาคเอกชน (หน่วยนับ: โครงการ)  

ค าอธิบาย วิธีการค านวณ/วิธีการเก็บข้อมลู 
ลักษณะการ
เก็บข้อมูล
ระหว่างป ี

ผู้รับผิดชอบ 

จ านวนโครงการบริการวิชาการที่พัฒนาภายใตค้วาม
ร่วมมือทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  หมำยถึง กำรพัฒนำ

วิธีการเก็บข้อมูล ทุกป ี
(ปีงบประมำณ) 

ส ำนักงำนวิทย
บริกำร 

X 100  
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ค าอธิบาย วิธีการค านวณ/วิธีการเก็บข้อมลู 
ลักษณะการ
เก็บข้อมูล
ระหว่างป ี

ผู้รับผิดชอบ 

ภำยใต้ควำมร่วมมือสถำบันกำรศกึษำ หน่วยงำนภำครัฐ 
ภำคเอกชนและชุมชนท้องถิ่น 

- นับจ ำนวนโครงกำรบริกำรวิชำกำรที่
พัฒนำภำยใต้ควำมร่วมมือกับ
สถำบันกำรศกึษำ หนว่ยงำนภำครัฐ 
ภำคเอกชน และชุมชนท้องถิ่น 

หมายเหตุ : 
สำมำรถนับซ้ ำได้ ถ้ำโครงกำรนั้นอยู่
ระหว่ำงด ำเนนิกำร หรอืเปน็โครงกำร
ต่อเนื่อง และมีสัญญำที่แสดงรอบเวลำ
อย่ำงชัดเจน 

 
ตัวชี้วัดที่ 3.6 จ านวนเงินสนับสนุนการบริการวิชาการ (หน่วยนับ: บาท/คน)  

ค าอธิบาย วิธีการค านวณ/วิธีการเก็บข้อมลู 
ลักษณะการ
เก็บข้อมูล
ระหว่างป ี

ผู้รับผิดชอบ 

เงินสนับสนุนการบริการวิชาการ หมำยถึง เงินที่
ได้รับกำรสนับสนุนจำกแหล่งทุนให้ท ำบริกำรวิชำกำร เชน่ กำร
เป็นที่ปรึกษำ ออกแบบ วำงระบบ ฝึกอบรม สัมมนำ หรือกำร
วิเครำะห์ ทำงห้องปฏิบัติกำร เป็นต้น) เก็บข้อมูลตำม
ปีงบประมำณ จำกแหล่งทุนต่ำง ๆ ดังนี้ 

1. เงินรำยได้มหำวิทยำลัย 
2. เงินทุนภำยนอกภำครัฐ 
3. เงินทุนภำคเอกชน 
4. เงินรำยได้จำกกำรลงทะเบียนโครงกำรฝึกบอบรม 
5. ค่ำบริกำรจำกกำรตรวจวิเครำะหท์ำง

ห้องปฏิบัติกำร 
6. แหล่งทุนต่ำงประเทศ 

 จ านวนเงินรายได้มหาวิทยาลัยที่ให้เป็นทุนบริการ
วิชาการ หมำยถึง จ ำนวนเงินทุนบริกำรวิชำกำรที่ได้รับ
จัดสรรจำกเงินรำยได้ของมหำวิทยำลัย  

 จ านวนเงินทุนบริการวิชาการที่ได้รับจากหน่วยงาน
ภาครัฐ หมำยถึง จ ำนวนเงินทุนบริกำรวิชำกำรทั้งหมดที่

วิธีการค านวณ 

ผลรวมของเงินบริกำรวิชำกำรจำกทุกแหล่งทุน 

จ ำนวนบุคลำกรสำยวิชำกำรทั้งหมด 
ของส่วนงำน 

 

ทุกป ี
(ปีงบประมำณ) 

ส ำนักงำน 
วิทยบริกำร 
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ค าอธิบาย วิธีการค านวณ/วิธีการเก็บข้อมลู 
ลักษณะการ
เก็บข้อมูล
ระหว่างป ี

ผู้รับผิดชอบ 

ส่วนงำนได้รับจำกหน่วยงำนภำครัฐ ทั้งในประเทศและ
ต่ำงประเทศ ในรอบปีงบประมำณ 

 จ านวนเงินทุนบริการวิชาการที่ได้รับจากภาคเอกชน 
หมำยถึง จ ำนวนเงินทุนบริกำรวิชำกำรทั้งหมดที่ส่วน
งำนได้รับจำกภำคเอกชน ภำคอุตสำหกรรม บริษัท ห้ำง 
ร้ำน SME มูลนิธิ ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ ในรอบ
ปีงบประมำณ 

 จ านวนเงินทุนจากการลงทะเบียนโครงการฝึกอบรม 
หมำยถึง จ ำนวนเงินทุนที่ส่วนงำนได้รับจำกกำรเก็บ
ค่ำลงทะเบียนจำกโครงกำรฝึกอบรม 

 จ านวนเงินทุนจากค่าบริการการตรวจวิเคราะห์ทาง
ห้องปฏิบัติการ หมำยถึง จ ำนวนเงินทุนที่ส่วนงำนได้รับ
จำกกำรให้บริกำรตรวจวิเครำะห์พำรำมิเตอร์ด้ำน
สิ่งแวดล้อม 

 จ านวนเงินทุนบริการวิชาการที่ได้รับจากแหล่งทุน
ต่างประเทศ หมำยถึง จ ำนวนเงินทุนบริกำรวิชำกำรที่
ส่วนงำนได้รับจำกหน่วยงำน หรือองค์กำรที่อยู่ใน
ต่ำงประเทศ 

 
ตัวชี้วัดที่ 3.7 จ านวนผู้ผ่านการอบรมมาตรฐานคณุภาพส่ิงแวดล้อม (หน่วยนับ: คน)  

ค าอธิบาย วิธีการค านวณ/วิธีการเก็บข้อมลู 
ลักษณะการ
เก็บข้อมูล
ระหว่างป ี

ผู้รับผิดชอบ 

จ านวนผู้ผ่านการอบรมมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
หมำยถึง  บุคคลที่ผ่ำนกำรอบรมด้ำนมำตรฐำนคุณภำพ
สิ่งแวดล้อม ซ่ึงเป็นโครงกำร หลักสูตร หรือกิจกรรมที่คณะ
จัดขึ้นเอง  

วิธกีารเก็บข้อมูล 
นับจ ำนวนคนที่ผ่ำนกำรอบรมโครงกำร 
หลักสูตร และกิจกรรมของคณะเกี่ยวกับ
มำตรฐำนคุณภำพสิ่งแวดล้อม 

ทุกป ี
(ปีงบประมำณ) 

ส ำนักงำน 
วิทยบริกำร 
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ตัวชี้วัดที่ 3.8 จ านวนโครงการบริการวิชาการที่ส่งเสริมความเป็นผู้น าทางด้านสิ่งแวดล้อม (หน่วยนับ: โครงการ)  

ค าอธิบาย วิธีการค านวณ/วิธีการเก็บข้อมลู 
ลักษณะการ
เก็บข้อมูล
ระหว่างป ี

ผู้รับผิดชอบ 

จ านวนโครงการบริการวิชาการที่ส่งเสริมความเป็นผู้น า
ทางด้านสิ่งแวดล้อม หมำยถึง โครงกำร / กิจกรรมที่มี
วั ตถุประสงค์ เพื่ อส่ ง เ สริ มควำม เป็ นผู้ น ำทำงด้ ำน
สิ่งแวดล้อม 

นับจ ำนวนโครงกำรบริกำรวิชำกำรที่มี
วัตถุประสงค์เพื่อสง่เสริมควำมเปน็ผู้น ำ
ทำงด้ำนสิ่งแวดล้อม 
 

ทุกป ี
(ปีงบประมำณ) 

ส ำนักงำน 
วิทยบริกำร 

 
ตัวชี้วัดที่ 3.9 จ านวนโครงการพันธกิจสัมพันธ์กับสังคม (หน่วยนับ: โครงการ) 

ค าอธิบาย วิธีการค านวณ/วิธีการเก็บข้อมลู 
ลักษณะการ
เก็บข้อมูล
ระหว่างป ี

ผู้รับผิดชอบ 

     โครงการพันธกิจสัมพันธ์กับสังคม หมำยถึง โครงกำร
ที่เป็นกำรท ำงำนเชิงวิชำกำรร่วมกันระหว่ำงส่วนงำนกับ
สังคมในพันธกิจหลัก โดยมีการด าเนินงานครบตามเกณฑ์
ทั้ง 4 ด้าน คือ 

1) ร่วมคิดร่วมท ำแบบหุ้นส่วน (Partnership) 
2) เกิดประโยชน์ร่วมกันแก่ผู้ เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย 

(Mutual Benefit) 
3) มีกำรสร้ำงควำมรู้ทำงวิชำกำร (Scholarship) 
4) เกิดผลกระทบต่อสังคมที่ประเมินได้ (Social 

Impact) 
     ทั้งนี้ สังคม หมำยรวมถึง กลุ่มบุคคลที่อำจเชื่อมโยงกับ
ชุมชนทั้งในมิติของพื้นที่ ควำมสนใจร่วมกัน อัตลักษณ์ 
สถำนที่ท ำงำน ชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง ทั้งที่เป็นทำงกำรและ
ไม่เป็นทำงกำร หรืออยู่ในภำคส่วนเดียวกัน ชุมชนนัก
ปฏิบัติ ชุมชนที่มีควำมสนใจร่วมกัน โดยไม่มีข้อจ ำกัดทำง
พื้นที่ ภูมิภำคและประเทศ รวมถึงภำคธุรกิจอุตสำหกรรม 
สมำคมวิชำชีพ โรงเรียน รัฐบำล ศิษย์เก่ำ และชุมชน
พื้นเมือง เป็นต้น 

การเก็บข้อมูล 
1. นับจ ำนวนโครงกำรที่มีกำร

ด ำเนินกำรครบตามเกณฑ์ทั้ง 4 
ด้าน 

2. สำมำรถนับโครงกำรที่มีกำร
ด ำเนินงำนต่อเนื่องได้ แต่จะต้องมี
กำรจัดกิจกรรมขึ้นภำยใน
ปีงบประมำณนัน้ ๆ 

 

ทุกป ี
(ปีงบประมำณ) 

ปีละ 2 ครั้ง 

งำนสื่อสำร
องค์กรและ

วิเทศสัมพันธ์ 
(PA-4.18) 
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ตัวชี้วัดที่ 3.10 รอ้ยละของจ านวนหลักสูตรฝึกอบรม MAP-Ex ที่มีผู้เข้าอบรม (หน่วยนับ: ร้อยละ)  

ค าอธิบาย วิธีการค านวณ/วิธีการเก็บข้อมลู 
ลักษณะการ
เก็บข้อมูล
ระหว่างป ี

ผู้รับผิดชอบ 

หลักสูตรฝึกอบรม MAP-Ex หมำยถึง หลักสูตรฝึกอบรม
ระยะสั้น ที่เปิดโอกำสให้บุคคลทั่วไป และผู้สนใจสำมำรถ
เข้ำศึกษำ เพื่อพัฒนำควำมรู้ และทักษะที่จ ำเป็นในกำร
ปฏิบัติงำน ประสบกำรณ์ที่ได้จำกกำรศึกษำไปพัฒนำต่อ
ยอด และประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำนทั้งด้ำนวิชำกำรและ
วิชำชีพ (Reskill Upskill Addskill) โดยกำรเปิดหลักสูตร
ในกลุ่มเนื้อหำที่จัดกำรอบรมโดยส่วนงำน เป็นกำรศึกษำที่
เปิดกว้ำงส ำหรับผู้ที่สนใจ หรือเข้ำร่วมโดยไม่จ ำกัดอำยุ 
พื้นฐำนกำรศึกษำ หรืออำชีพ  

วิธีการค านวณ 

จ ำนวนหลักสูตรฝึกอบรม MAP-Ex ที่มีผู้

ลงทะเบียนเข้ำอบรม 

จ ำนวนหลักสูตรฝึกอบรม MAP-Ex 

ทั้งหมด 

 

ทุกป ี
(ปีงบประมำณ) 

ส ำนักงำน 
วิทยบริกำร 

 
ตัวชี้วัดที่ 3.11 จ านวนบริการวชิาการที่น าไปใช้ประโยชน์ในสังคม/เชิงพาณิชย์ (หน่วยนับ: จ านวนบริการวิชาการ)  

ค าอธิบาย วิธีการค านวณ/วิธีการเก็บข้อมลู 
ลักษณะการ
เก็บข้อมูล
ระหว่างป ี

ผู้รับผิดชอบ 

การน าไปใช้ประโยชน์ในสังคม หมำยถึง กำรบริกำร
วิชำกำรที่เกิดจำกควำมต้องกำรของสังคม เป็นผลให้เกิด
กำรเปลี่ยนแปลงในทำงที่ดีขึ้น ทำงด้ำนใดด้ำนหนึ่งหรือ
หลำยด้ำนเกี่ยวกับ ชุมชน วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม 
สิ่งแวดล้อม อำชีพ  เศรษฐกิจ กำรเมืองกำรปกครอง 
คุณภำพชีวิต หรือสุขภำพ หรือเป็นผลงำนที่ น ำไปสู่กำรจด
ทะเบียนสิทธิบัตรหรือทรัพย์สินทำงปัญญำรูปแบบอื่นที่
สำมำรถแสดงได้ เป็นที่ประจักษ์ว่ำสำมำรถใช้แก้ปัญหำ
หรือพัฒนำสังคม และก่อให้เกิดประโยชน์อย่ำงชัดเจน 
หรือสร้ำงกำรเปลี่ยนแปลงจำกกำรตระหนักและกำรรับรู้
ปัญหำและแนวทำงแก้ไขของชุมชน 
การน าไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ หมำยถึง กำรน ำไปใช้
ประโยชน์ต่ออำชีพ หรือกำรบริกำรวิชำกำรที่สำมำรถน ำไป
สร้ำงมูลค่ำท ำให้ส่วนงำน/มหำวิทยำลัยมีรำยได้จำกบริกำร
วิชำกำร หรือทรัพย์สินทำงปัญญำอันเกิดจำกกำรบริกำร
วิชำกำร มีหลักฐำน/เอกสำรแสดงประกอบ หรือมีหลักฐำน

วิธีการเก็บข้อมูล 
กำรนับจ ำนวนบริกำรวิชำกำรที่ถู ก
น ำไปใช้ประโยชน์ในสังคม / เชิงพำณิชย์ 
(ไม่นับซ้ ำ)  
 
 

 

ทุกป ี
(ปีงบประมำณ) 

ส ำนักงำน 
วิทยบริกำร 

X 100 
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ค าอธิบาย วิธีการค านวณ/วิธีการเก็บข้อมลู 
ลักษณะการ
เก็บข้อมูล
ระหว่างป ี

ผู้รับผิดชอบ 

เชิงประจักษ์ว่ำภำคเอกชนสำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ หรือ
สำมำรถลดต้นทุนได ้
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ยุทธศาสตร์ 4 
การสร้างและการบริหารองค์กรอย่างยั่งยืน 

 
ตัวชี้วัดที่ 4.1 EBITDA (หน่วยนับ: บาท) 

ค าอธิบาย วิธีการค านวณ/วิธีการเก็บข้อมลู 
ลักษณะการ
เก็บข้อมูล
ระหว่างป ี

ผู้รับผิดชอบ 

ค่า EBITDA หมำยถึง ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน แต่เป็นก ำไรก่อน
ดอกเบี้ยจ่ำย ค่ำใช้จ่ำยทำงภำษี ค่ำเสื่อมรำคำ และค่ำใช้จ่ำยตัด
จ่ำย ในงบก ำไรขำดทุนของส่วนงำน ค ำนวนโดย ใช้ยอด Net 
Income + ค่ำเสื่อมรำคำ และค่ำใช้จ่ำยตัดจ่ำย  เนื่องจำก ไม่มี
ดอกเบี้ยจ่ำย และค่ำใช้จ่ำยทำงภำษี 

วิธีการเก็บข้อมูล 
ให้งำนคลงัและพัสดุเรียกข้อมูล  
ณ วันที่ 30 กันยำยน (สิ้น
ปีงบประมำณ)  
โดยใช้ T-Code : ZGLRP003 

ทุกป ี
(ปีงบประมำณ) 

งำนคลงัและ
พัสดุ   

(PA-4.12) 
 

 
ตัวชี้วัดที่ 4.2 Net Income (หน่วยนับ: บาท) 

ค าอธิบาย วิธีการค านวณ/วิธีการเก็บข้อมลู 
ลักษณะการ
เก็บข้อมูล
ระหว่างป ี

ผู้รับผิดชอบ 

ค่า Net Income (ก าไรสุทธิ) หมำยถึง ส่วนของรำยได้หกัด้วย 
ต้นทุน และค่ำใช้จ่ำย และมีผลเป็นบวก หำกมีผลเปน็ลบ จะ
หมำยถึง ขำดทุนสุทธิ เขียนเปน็สมกำรได้ดังนี้ รำยได้-ค่ำใช้จ่ำย 
= ก ำไร (ขำดทุน) สุทธ ิ

วิธีการเก็บข้อมูล 
ให้งำนคลงัและพัสดุเรียกข้อมูล 2 
ครั้ง 
- ครั้งที่ 1 ณ วันที่ 31 มีนำคม 
- ครั้งที่ 2 ณ วันที่ 30 กันยำยน 
โดยใช้ T-Code : ZGLRP003 

ทุกป ี
(ปีงบประมำณ) 

งำนคลงัและ
พัสดุ   

(PA-4.13) 

 
ตัวชี้วัดที่ 4.3 อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (Return on Asset :ROA)  (หน่วยนับ: ร้อยละ)  

ค าอธิบาย วิธีการค านวณ/วิธีการเก็บข้อมลู 
ลักษณะการ
เก็บข้อมูล
ระหว่างป ี

ผู้รับผิดชอบ 

Return on Asset (ROA) หมำยถึง อัตรำผลตอบแทนต่อ
สินทรัพย์ใช้ในกำรประเมินว่ำควำมสำมำรถของส่วนงำนในกำร
ท ำให้สินทรัพย์ที่ถือครองอยู่ทั้งหมด สร้ำงรำยได้ (income) ให้
เพียงพอส ำหรับกำรบริหำรจัดกำรองคก์รโดย ROA ที่ดีควรมคี่ำ
มำกกว่ำร้อยละ 5 

วิธีการเก็บข้อมูล 
ให้งำนคลงัและพัสดุเรียกข้อมูล 2 
ครั้ง 
- ครั้งที่ 1 ณ วันที่ 31 มีนำคม 
- ครั้งที่ 2 ณ วันที่ 30 กันยำยน 
 โดยใช้ T-Code : ZGLRP003 
 

ทุกป ี
(ปีงบประมำณ) 

งำนคลงัและ
พัสดุ   

(PA-4.14) 
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ค าอธิบาย วิธีการค านวณ/วิธีการเก็บข้อมลู 
ลักษณะการ
เก็บข้อมูล
ระหว่างป ี

ผู้รับผิดชอบ 

 
 
วิธีการค านวณ 
ROA =      ก ำไรสุทธ ิ

รวมสินทรัพย์ 
 
ตัวชี้วัดที่ 4.4 จ านวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา (หน่วยนับ: คน)  

ค าอธิบาย วิธีการค านวณ/วิธีการเก็บข้อมลู 
ลักษณะการ
เก็บข้อมูล
ระหว่างป ี

ผู้รับผิดชอบ 

จ านวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา  หมำยถึง บุคลำกรสำย
วิชำกำรและสำยสนับสนุนทีป่ฏิบตัิงำนคณะและมีสัญญำจ้ำง ที่
ได้รับกำรพัฒนำศกัยภำพและทักษะจำกกำรฝึกอบรม ดูงำน ลำ
ศึกษำต่อ ทั้งหมดในรอบปีงบประมำณ 

วิธีการเก็บข้อมูล 
นับจ ำนวนบคุลำกรทีไ่ด้รับกำร
พัฒนำ 

ทุกป ี
(ปีงบประมำณ) 

งำนบริหำร
และทรัพยำกร

บุคคล 

 
ตัวชี้วัดที่ 4.5 ร้อยละของบุคลากรที่มีระดับความสุขและความผูกพันต่อองค์กรในระดับดีถึงดีมาก (หน่วยนับ: ร้อยละ)  

ค าอธิบาย วิธีการค านวณ/วิธีการเก็บข้อมลู 
ลักษณะการ
เก็บข้อมูล
ระหว่างป ี

ผู้รับผิดชอบ 

ระดับความสุขและความผูกพัน หมำยถึง ค่ำเฉลี่ยของระดับ
ควำมสุขและควำมผูกพัน (เทียบจำกค่ำ 5 ระดับ) ของบคุลำกร 
ที่มีต่อคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยำกรศำสตร์ 
ความผูกพันต่อองค์กร หมำยถึง กำรที่บุคลำกรมีควำมรู้สึกว่ำ
ตนเป็นส่วนหนึง่กับองค์กรอย่ำงแนบแน่น จะแสดงออกโดย
ยอมรับเป้ำหมำย ค่ำนิยมร่วม หรือวัฒนธรรมองคก์ร มำเป็น
ค่ำนิยมของตนเอง และทุ่มเทก ำลังกำย ก ำลังใจเพื่อสร้ำงผลงำน
ที่ดีให้กับองค์กร 
พิจำรณำจำกจ ำนวนบุคลำกรที่มีระดับควำมสุขและควำมผูกพัน
ต่อองคก์รอยู่ในระดับดีถึงดีมำก เทียบกับจ ำนวนบคุลำกรที่ตอบ
แบบสอบถำมทั้งหมด 

วิธีการค านวณ 
จ ำนวนบุคลำกรที่มีระดับควำมสุข
และควำมผูกพันต่อองค์กรอยู่ใน 

ระดับดีถึงดีมำก 
จ ำนวนบุคลำกรที่ตอบแบบ 

สอบถำมทั้งหมด 
 

ทุกป ี
งบประมำณ 

งำนบริหำร
และทรัพยำกร

บุคคล 
 

 
 

X 100 

X 100 
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ตัวชี้วัดที่ 4.6 ร้อยละของผลการประเมินธรรมาภิบาลที่อยู่ในระดับดีถึงดีมาก (หน่วยนับ: ร้อยละ)  

ค าอธิบาย วิธีการค านวณ/วิธีการเก็บข้อมลู 
ลักษณะการ
เก็บข้อมูล
ระหว่างป ี

ผู้รับผิดชอบ 

ธรรมาภิบาล (Good Governance) หมำยถึง กำรปกครอง 
กำรบริหำร กำรจัดกำร และกำรควบคุมดูแลกิจกำรต่ำง ๆ ให้
เป็นไปในครรลองธรรม นอกจำกนี้ ยังหมำยถึง กำรบรหิำร
จัดกำรที่ดี จ ำนวน 6 ด้ำน ได้แก ่
1. หลักนิติธรรม  
2. หลักคุณธรรม 
3. หลักควำมโปร่งใส 
4. หลักกำรมีส่วนรว่ม 
5. หลักควำมรับผิดชอบ 
6. หลักควำมคุ้มค่ำ 

วิธีการค านวณ 
จ ำนวนบุคลำกรที่มีควำมพึงพอใจ
ต่อระบบธรรมำภิบำลขององค์กร 

อยู่ในระดับดีถึงดีมำก 
จ ำนวนบุคลำกรที่ตอบ
แบบสอบถำมทั้งหมด 

ทุกป ี
(ปีงบประมำณ) 

งำนนโยบำย
และแผน 

 

 
ตัวชี้วัดที่ 4.7 จ านวนบุคลากรสายวิชาการที่ได้รบัต าแหน่งสูงขึ้น  (ผศ./รศ./ศ./นักวิจัย ระดับ 1-3) (หน่วยนับ: คน)  

ค าอธิบาย วิธีการค านวณ/วิธีการเก็บข้อมลู 
ลักษณะการ
เก็บข้อมูล
ระหว่างป ี

ผู้รับผิดชอบ 

บุคลากรสายวิชาการ หมำยถึง อำจำรย์ประจ ำและนักวิจัย
ประจ ำของส่วนงำนที่เป็นข้ำรำชกำร  พนักงำน หรือบคุลำกรที่
มีสัญญำจ้ำง  

เก็บขอ้มูลจำกจ ำนวนบุคลำกรสำย
วิชำกำรที่ได้รับต ำแหน่งสงูขึ้นโดย
ค ำสั่งจำกมหำวิทยำลัยมหิดล 

ทุกป ี
(ปีงบประมำณ) 

งำนบริหำร
และทรัพยำกร
บุคคล  

 
ตัวชี้วัดที่ 4.8 จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับต าแหน่งสูงขึ้น (ผู้ช านาญการพิเศษ/ผู้เช่ียวชาญ) (หน่วยนับ: คน)  

ค าอธิบาย วิธีการค านวณ/วิธีการเก็บข้อมลู 
ลักษณะการ
เก็บข้อมูล
ระหว่างป ี

ผู้รับผิดชอบ 

- บุคลำกรสำยสนับสนุน หมำยถึง บุคลำกรสำยสนับสนุน

ภำยในคณะที่สำมำรถได้รับต ำแหน่งที่สงูขึ้นได้ (ผู้ช ำนำญกำร

พิเศษ/ผูเ้ชี่ยวชำญ) ได้แก่ ข้ำรำชกำร พนักงำนมหำวิทยำลัย 

พนักงำนมหำวิทยำลัยชื่อส่วนงำน เท่ำนั้น 

เก็บขอ้มูลจำกจ ำนวนบุคลำกรสำย

สนับสนุนที่ได้รบัต ำแหนง่สูงขึ้นโดย

ค ำสั่งจำกมหำวิทยำลัยมหิดล 

ทุกป ี
(ปีงบประมำณ) 

งำนบริหำร
และทรัพยำกร
บุคคล  
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ตัวชี้วัดที่ 4.9 จ านวนอาจารย์ทีมี่ระดับคุณภาพจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐานคณุภาพอาจารย์ ระดบั 2 
                   (หน่วยนับ: ร้อยละ)  

ค าอธิบาย วิธีการค านวณ/วิธีการเก็บข้อมลู 
ลักษณะการ
เก็บข้อมูล
ระหว่างป ี

ผู้รับผิดชอบ 

ระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพอาจารย์ ระดับที่ 2  หมำยถึง กำร
จัดกำรเรียนเฉพำะกลุ่มได้ เป็นผู้มีคุณภำพกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนระดับที่ 1 ที่มีควำมรู้ลึกในศำสตร์ของตนและ
ติดตำมควำมก้ำวหน้ำของควำมรู้ในศำสตร์อย่ำงสม่ ำเสมอ 
มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในศำสตร์กำรเรียนรู้ สำมำรถจัดกำร
เรียนรู้ที่เหมำะสมกับกลุ่มผู้เรียน ก ำกับดูแลและติดตำมผล
กำรเรียนรู้ของผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบ ให้ค ำปรึกษำชี้แนะ
แก่เพื่อนอำจำรย์ในศำสตร์ได้ และส่งเสริมให้เกิดกำร
ปฏิบัติตำมจรรยำบรรณวิชำชีพอำจำรย์ภำยในองค์กร 

วิธีการค านวณ 
จ ำนวนอำจำรย์ท่ีมีระดับคุณภำพจัดกำร
เรียนกำรสอนตำมเกณฑ์มำตรฐำน
คุณภำพอำจำรย์ ระดับ 2 
จ ำนวนอำจำรย์ท้ังหมด 

 

ทุกป ี
(ปีกำรศึกษำ) 

งำนบริกำร
กำรศึกษำ 

 

ตัวชี้วัดที่ 4.10 การประเมินตามเกณฑ์ชี้วัด Eco Index (หน่วยนับ: ผ่าน/ไม่ผ่าน)   

ค าอธิบาย วิธีการค านวณ/วิธีการเก็บข้อมลู 
ลักษณะการ
เก็บข้อมูล
ระหว่างป ี

ผู้รับผิดชอบ 

กำรตรวจประเมินรำยงำนผลกำรดำเนินกำรตัวชีว้ัด
มหำวิทยำลัยเชิงนิเวศน์ ของคณะจะใช้วิธีกำรให้คะแนนจำก
กำรจัดท ำแบบฟอร์มตำมข้อตกลงและข้อมูลที่น ำเสนอใน
เอกสำรประกอบรำยงำน ทีค่ณะจะต้องจัดท ำเป็นเอกสำรตำม
หลักเกณฑก์ำรจัดท ำเอกสำรและแบบฟอร์มตำมเกณฑ์ตัวชีว้ัด
มหำวิทยำลัยเชิงนิเวศน์ (Eco-University) จ ำนวน 6 ตัวชี้วัด 
ได้แก่ 1). วัตถุดิบ 2). พลังงำน 3). น้ ำ 4). กำกของเสีย 5). 
อำคำร 6). ก๊ำซเรอืนกระจก 

วิธีการเก็บข้อมูล 
กองกำยภำพ ม.มหิดล พิจำรณำ
จำกเอกสำรหลักฐำนที่ทำงคณะ
แนบมำด้วย ซ่ึงควรเป็นหลักฐำนที่
สำมำรถอ้ำงอิงไดเ้พื่อยืนยันในผล
กำรด ำเนินงำนทีไ่ด้ปฏิบัติจริง 
 

ทุกป ี
(ปีงบประมำณ)
เก็บขอ้มูลและ
ประมวลผล

พร้อมรำยงำน
ข้อมูลภำพรวม

หลังสิ้น
ปีงบประมำณ 

งำนกำยภำพ
และบริกำร
พื้นฐำน 

 

 
 
 
 
 
 
 

X 100 
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ตัวชี้วัดที่ 4.11 รอ้ยละของห้องปฏิบัติการที่มีการใช้สารเคมีที่ได้รับมาตรฐานความปลอดภัย ESPReL เพ่ิมขึ้นจากปีก่อนหน้า 
                   (หน่วยนับ: ร้อยละ)  

ค าอธิบาย วิธีการค านวณ/วิธีการเก็บข้อมลู 
ลักษณะการ
เก็บข้อมูล
ระหว่างป ี

ผู้รับผิดชอบ 

มาตรฐานความปลอดภัย ESPReL หมำยถึง โครงกำรทีเ่กิด
จำกกำรด ำเนินงำนตำมพันธกิจของส ำนักงำนคณะกรรมกำร
วิจัยแห่งชำติ (วช.) เพื่อกำรยกระดับมำตรฐำนควำมปลอดภัย
ห้องปฏิบัติกำรในประเทศไทยและพัฒนำให้เกิดวัฒนธรรม 
ควำมปลอดภัยในห้องปฏิบัติกำรอย่ำงย่ังยืน ผลผลิตที่ได้น ำมำ
ซ่ึงยุทธศำสตร์ในกำรขับเคลื่อนควำมปลอดภัย ประกอบด้วย 7 
องค์ประกอบของควำมปลอดภัยที่สัมพันธ์กันและเชื่อมโยงกับ
ควำมเสี่ยงของแต่ละองคป์ระกอบ ดังนี ้
1. กำรบรหิำรระบบกำรจัดกำรควำมปลอดภัย เน้น
กระบวนกำรจัดกำรที่มีประสิทธภิำพเพื่อให้เกิดควำมปลอดภัย 
โดยท ำหน้ำที่บูรณำกำรอกี 6 องค์ประกอบอย่ำงสอดคล้อง 
ตั้งแต่ระดับนโยบำยที่เหน็ควำมส ำคัญของงำนด้ำนควำม
ปลอดภัยของห้องปฏิบัติกำร ครอบคลุมถึง นโยบำย แผนงำน 
โครงสร้ำง กำรบรหิำร และผู้รับผดิชอบในระดับต่ำง ๆ  
2. ระบบกำรจัดกำรสำรเคมี ท ำหน้ำที่ติดตำมควำมเคลื่อนไหว
ของสำรทั้งระบบ ข้อมูลกำรจัดเก็บ กำรเคลื่อนย้ำย และกำร
จัดกำรสำรที่ไม่ใช้แล้ว สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ในกำรบริหำร
จัดกำร ท้ังประโยชน์ในกำรจัดกำรควำมเสี่ยงและจัดสรร
งบประมำณ 
3. ระบบกำรจัดกำรของเสีย เป็นกำรประเมินสถำนภำพกำร
จัดกำรของเสียภำยในห้องปฏิบัตกิำร ทั้งระบบข้อมูล กำร
จ ำแนกและกำรจัดเกบ็ เพื่อรอกำรก ำจัด/บ ำบัด สำมำรถ
น ำไปใช้ประโยชน์ต่อกำรบริหำรจัดกำรกำรประเมินควำมเสี่ยง
จำกอันตรำยของของเสีย ตลอดจนกำรจัดเตรียมงบประมำณใน
กำรก ำจัด 
4. ลักษณะทำงกำยภำพของหอ้งปฏิบัติกำร อุปกรณ์ และ
เครื่องมือ เปน็กำรประเมินถึงควำมสมบูรณ์เหมำะสมของ
โครงสร้ำงพื้นฐำนทำงกำยภำพ อุปกรณแ์ละเครือ่งมือภำยใน 
ห้องปฏิบัติกำร ท่ีจะเอือ้ต่อควำมปลอดภัยของ ทั้งในภำวะปกติ
และฉุกเฉิน       

 วิธีการเก็บข้อมูล 
 ด ำเนินกำรโดยศูนย์บรหิำรควำม
ปลอดภัย อำชีวอนำมัย และ
สภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน 
มหำวิทยำลัยมหิดล และส ำนักงำน
คณะกรรมกำรวิจัยแหงชำติ โดยน ำ
ข้อมูลจำกระบบมำสรุปผล 
 
วิธีการค านวณ  
โปรแกรมออนไลน์ ESPReL 

Checklist จะค ำนวณผลคะแนน

กำรประเมินตำมมำตรฐำน 

ESPReL 

 

ทุกป ี
(ปีงบประมำณ)

ปีละ 2 ครั้ง 

งำนปฏิบัติกำร
สิ่งแวดล้อม
และ
มำตรฐำนสำกล 
(PA-4.15) 
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ค าอธิบาย วิธีการค านวณ/วิธีการเก็บข้อมลู 
ลักษณะการ
เก็บข้อมูล
ระหว่างป ี

ผู้รับผิดชอบ 

5. ระบบกำรป้องกันและแกไ้ขภัยอันตรำย ครอบคลุมถึง กำร
บริหำรควำมเสี่ยง กำรพร้อมรับและตอบโต้กรณีฉกุเฉิน และขอ้
ปฏิบัติควำมปลอดภัยในกำรใช้หอ้งปฏิบัติกำร 
6. กำรใหค้วำมรู้เกี่ยวกับควำมปลอดภัยในห้องปฏิบัติกำร คือ 
กำรพัฒนำบุคลำกรทุกระดับที่เกีย่วข้อง โดยใหค้วำมรู้พื้นฐำนที่
เหมำะสม จ ำเป็น และต่อเนื่องตอ่กลุ่มเป้ำหมำยที่มีบทบำท
ต่ำงกัน กำรให้ควำมรู้ด้วยกำรฝึกอบรมจะช่วยให้ทุกคนเข้ำใจ 
และสำมำรถปฏิบัติงำนในห้องปฏิบัติกำร หรือท ำงำนเกี่ยวขอ้ง
กับสำรเคมีได้อย่ำงปลอดภัย และลดควำมเสี่ยงในกำรเกิด
อุบัติภัยได้ 
7. กำรจัดกำรข้อมูลและเอกสำร คือ กำรเก็บบนัทึกและ
รวบรวมขอมูล และจัดท ำเอกสำร ระบบเอกสำรจะเป็น
หลักฐำน บันทึกที่จะส่งต่อกนัไดห้ำกมีกำรเปลี่ยนผู้รับผิดชอบ 
และเป็นกำรต่อยอดของควำมรู้ในทำงปฏิบัติ ให้กำรพัฒนำ
ควำมปลอดภัย เป็นไปได้อย่ำงตอ่เนื่อง 

 
ตัวชี้วัดที่ 4.12 การได้รับการรบัรองมาตรฐานด้านส่ิงแวดล้อมที่เก่ียวข้องในระดับชาติ/นานาชาติ (หน่วยนับ: ใบรับรอง)  

ค าอธิบาย วิธีการค านวณ/วิธีการเก็บข้อมลู 
ลักษณะการ
เก็บข้อมูล
ระหว่างป ี

ผู้รับผิดชอบ 

 ประเภทใบรับรองมำตรฐำนระดับชำติ ได้แก่ Green 
Meeting, Green Office, Carbon Footprint, 
สถำนศึกษำปลอดภัย เป็นต้น 

 ประเภทของใบรับรองมำตรฐำนในระดับสำกล ได้แก่ GMP, 
GLP, ISO 17025, ISO 9000, ISO 13000 และอื่น ๆ ที่
เกี่ยวขอ้ง 

วิธีการเก็บข้อมูล 
นับจ ำนวนใบรับรองทีค่ณะได้รับใน

ปีงบประมำณนัน้  

ทุกปี

(ปีงบประมำณ) 

งำนกำยภำพ

และบริกำร

พื้นฐำน 
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ตัวชี้วัดที่ 4.13 จ านวนฐานข้อมูลที่พร้อมส าหรับใช้ในการติดตามและการตัดสินใจของผู้บริหาร (หน่วยนับ: ฐาน)  

ค าอธิบาย วิธีการค านวณ/วิธีการเก็บข้อมลู 
ลักษณะการ
เก็บข้อมูล
ระหว่างป ี

ผู้รับผิดชอบ 

จ านวนฐานข้อมูล หมำยถึง ฐำนข้อมูลที่ใช้ระบบสำรสนเทศ
เพื่อช่วยในกำรสนบัสนุนกำรบริหำรจัดกำรและกำรด ำเนินงำน
ของสว่นงำน และสำมำรถช่วยในกำรตัดสินใจของผู้บริหำร 

วิธีการเก็บข้อมูล 
นับจำกจ ำนวนฐำนข้อมูล 

ทุกปี

(ปีงบประมำณ) 

งำน
สำรสนเทศ 

 

 
ตัวชี้วัดที่ 4.14 ความไม่ต่อเนื่องของระบบสารสนเทศ (หน่วยนับ:ชั่วโมง/ปี)  

ค าอธิบาย วิธีการค านวณ/วิธีการเก็บข้อมลู 
ลักษณะการ
เก็บข้อมูล
ระหว่างป ี

ผู้รับผิดชอบ 

ความไม่ต่อเน่ืองของระบบสารสนเทศ หมำยถึง กำรหยุด

ท ำงำนของกำรให้บรกิำรข้อมูลผำ่นระบบอินเทอร์เน็ต  

วิธีการเก็บข้อมูล 
ก ำหนดไว้ไม่เกิน 2 ชัว่โมง/ป ี

ทุกป ี
(ปีงบประมำณ) 

งำน
สำรสนเทศ 

 


