
โครงการประเมินส่วนงานของมหาวิทยาลัยมหิดล

รอบระยะเวลา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2563

วันพฤหัสบดีที่ 1 – วันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564

ประชุมชีแ้จงกรอบการประเมนิสว่นงาน

ของมหาวทิยาลยัมหดิล  พ.ศ. 2560-2563

และวธิีการจัดเก็บขอ้มูล

รายงานผลการด าเนินงานของสว่นงาน
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วัตถุประสงค์โครงการ

ขั้นตอนการประเมินผล

วิธีการจัดเก็บข้อมูล

กรอบการประเมินผล
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ปฏิทินการด าเนินงาน05

รายชื่อผู้ติดต่อประสานงาน06



1. วัตถุประสงค์โครงการ
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1 2 3

เพื่อประเมินส่วนงาน/คณะ

ของมหาวิ ทยาลั ยมหิดล 

ต า ม แ ผ น ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ 

ปี  พ.ศ .  2559-2562 และ 

พ.ศ. 2563-2566

เ พื่ อ น า ข้ อ มู ล แ ล ะ

ข้อ เสนอแนะมาปรับปรุ ง

พัฒนา และสร้างความเข้มแข็ง

ให้แก่มหาวิทยาลัย

เพื่อพัฒนาระบบติดตาม

แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น ผ ล ใ ห้ มี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

1. วัตถุประสงค์โครงการ
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2. ขั้นตอนการประเมินผล

5



1

5 4

2

6 7

จัดท ากรอบประเมินผลและตัวช้ีวัด

3

จัดประชุมช้ีแจงกรอบการประเมินผล

และตัวชี้วัด

ออกแบบเครื่องมือการประเมินผล

จัดเก็บรวบรวมข้อมูลติดตามและประเมินผลส่วนงาน 

(Site Visit)

ประมวลผลและวิเคราะห์ จัดท ารายงานประเมินผล

ขั้นตอนการประเมินผล 



3. กรอบการประเมินผล
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กรอบการประเมนิผล

แนวโน้มการด าเนินงาน

ในอนาคต

ประเมินผล

น าเสนอข้อสังเกตและ

ข้อเสนอแนะ
1. การประเมินผล

โดยตัวชี้วัด 5 มิติ

2. การประเมินผล

โดยใช้แบบส ารวจ

3. วิเคราะห์ส่วนงาน 

โดยการทดสอบ          

ภาวะวิกฤติ

ผลการด าเนินงาน ปี 2560 - 2563

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2559-2562 และ 

พ.ศ. 2563 - 2566

พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยมหิดล

ปี พ.ศ. 2550 8



3.1 การประเมินผลโดยตัวชี้วัด
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ประเมินผลตัวชี้วัดโดยแบ่งออกเปน็ 5 มิติ

ระดับคะแนนทีไ่ด้ ความหมายของระดบัคะแนน

0 ยังไม่มีผลการด าเนนิงานทีเ่ปน็รูปธรรมในด้านนี้ ยังไม่มีผลการด าเนนิงานทีเ่ปน็รูปธรรมในด้านนี้

1 มีผลการด าเนินงาน แตไ่มบ่รรลเุปา้หมาย มีผลการด าเนินงาน แตไ่มบ่รรลเุปา้หมาย

2 มีการด าเนินงานจ านวน 1-2 ปีงบประมาณ มีผลการด าเนินงานบรรลุเปา้หมาย 1-2 ปีงบประมาณ

3 มีผลการด าเนนิงานบรรลเุปา้หมาย 3 ปีงบประมาณ มีผลการด าเนินงานบรรลุเปา้หมาย 3-4 ปีงบประมาณ

4

มีผลการด าเนนิงานบรรลเุปา้หมาย  3 ปีงบประมาณ 

มีพัฒนาการอย่างตอ่เนือ่งและมแีนวโนม้ทีด่ี

ตั้งแต่ 2 ปีงบประมาณเปน็ตน้ไป

มีผลการด าเนินงานบรรลุเปา้หมาย  3-4 ปีงบประมาณ

มีพัฒนาการอย่างตอ่เนือ่งและมแีนวโนม้ทีด่ี

ตั้งแต่ 3 ปีงบประมาณเปน็ตน้ไป

ระบบการให้คะแนน (Point System)

10

แนวทางการจัดเก็บข้อมูล

การจดัเกบ็ขอ้มูล

- ระบบออนไลน์ (Web-based)

ประเภทขอ้มูล

- ข้อมูลทุติยภูมิผลการด าเนินงาน

ในปี 2560 – 2563

ระดับคะแนนท่ีได้ ความหมายของระดับคะแนน

3.25 – 4.00 ผลการด าเนินงานดีกว่าเป้าหมายมาก

2.50 – 3.24 ผลการด าเนินงานส่วนใหญ่เป็นไปตามเป้าหมาย

1.75 – 2.49 ผลการด าเนินงานบางส่วนต่ ากว่าเป้าหมาย

0.00 - 1.74 ผลการด าเนินงานส่วนใหญ่หรือทั้งหมดต่ ากว่าเป้าหมาย

ระดับคะแนนภาพรวม

ระดับคะแนนรายตัวชี้วัด
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เกณฑ์การถ่วงน้ าหนักจ าแนกตามกลุ่มส่วนงาน

ส่วนงาน

สรุปสัดส่วนน้ าหนกั

รวม
มิติที่ 1 มิติที่ 2 มิติที่ 3 มิติที่ 4 มิติที่ 5

กลุ่มที่ 1 จัดการเรียนการสอน วิจัย และบริการวิชาการ (28 ส่วนงาน)

1.1 Social Science (11 ส่วนงาน) 40 20 10 15 15 100

1.2 Health Science (9 ส่วนงาน) 40 20 10 15 15 100

1.3 Science & Technology  (8 ส่วนงาน) 40 20 10 15 15 100

กลุ่มที่ 2 จัดการเรยีนการสอน วิจัย บริการวิชาการ และให้บริการโรงพยาบาล

(7 ส่วนงาน)
30 25 15 15 15 100

กลุ่มที่ 3 บริการวิชาการ (1 ส่วนงาน) 30 25 15 15 15 100

กลุ่มที่ 4 สนับสนุนองค์กร (5 ส่วนงาน) 15 25 25 20 15 100

กลุ่มที่ 5 โรงเรียนสาธิตนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดล** ขึ้นอยู่กับผลการหารือกับส่วนงาน 100

หมายเหตุ: ** ส าหรับ โรงเรียนสาธิตนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดล จะต้องมีการหารือตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ซึ่งจะจัดท าขึ้นเป็นการเฉพาะ (Tailor-made) และปรับปรุงตัวชี้วัด

ตามกรอบการประเมินผลนี้ให้สอดคล้อง เหมาะสมกับลักษณะของภารกิจของส่วนงาน
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เกณฑ์การถ่วงน้ าหนักจ าแนกตามกลุ่มส่วนงาน

12

กลุ่ม 1 จัดการเรียนการสอน วิจัย บริการวิชาการ (28 ส่วนงาน)

1.1 Social Science (11 ส่วนงาน) 1.2 Health Science (9 ส่วนงาน) 1.3 Science & Technology (8 ส่วนงาน)

คณะสังคมศาสตรแ์ละมนษุยศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์

สถาบันวิจยัประชากรและสงัคม

สถาบันวิจยัภาษาและวฒันธรรมเอเชยี

วิทยาลัยราชสดุา

วิทยาลัยการจดัการ

วิทยาลัยนานาชาติ

วิทยาลัยดรุยิางคศลิป์

วิทยาลยัศาสนศกึษา

โครงการจดัตัง้สถาบนัสทิธมินุษยชนและสันติศกึษา

ศูนย์จิตตปัญญาศกึษา

คณะสาธารณสขุศาสตร์

คณะเทคนิคการแพทย์

คณะเภสชัศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์

สถาบันโภชนาการ

สถาบันพฒันาสขุภาพอาเซยีน

สถาบันแห่งชาตเิพือ่การพฒันาเด็กและครอบครวั

วิทยาลัยวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารกีฬา

โครงการจดัตัง้วิทยาเขตอ านาจเจรญิ

วิทยาเขตกาญจนบุรี

คณะวิทยาศาสตร์

คณะสิ่งแวดล้อมและทรพัยากรศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร

สถาบันนวตักรรมการเรยีนรู้

สถาบันชีววทิยาศาสตรโ์มเลกลุ

สถาบันวิทยาศาสตร์การวเิคราะหแ์ละตรวจสาร

ในการกีฬา



เกณฑ์การถ่วงน้ าหนักจ าแนกตามกลุ่มส่วนงาน
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กลุ่ม 2 จัดการเรียนการสอน วิจัย บริการวชิาการ และให้บริการทางการแพทย์ (7 ส่วนงาน)

คณะแพทยศาสตร์ศริิราชพยาบาล คณะสัตวแพทยศาสตร์

คณะเวชศาสตรเ์ขตรอ้น คณะกายภาพบ าบดั

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี โครงการจดัตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์

คณะทันตแพทยศาสตร์

กลุ่ม 3 บริการวชิาการ (1 ส่วนงาน) กลุ่ม 4 สนับสนุนองคก์ร (5 ส่วนงาน)
กลุ่ม 5 อื่นๆ 

(ส่วนงานทีไ่มส่ามารถจดักลุม่ได้ 1 ส่วนงาน) 

โรงเรยีนสาธตินานาชาติ มหาวิทยาลยัมหดิลส านักงานสภามหาวิทยาลัย

ส านักงานอธกิารบดี

บัณฑิตวิทยาลยั

หอสมุดและคลงัความรู้มหาวทิยาลัยมหิดล

สถาบันบรหิารจดัการเทคโนโลยแีละนวัตกรรม

ศูนย์สัตว์ทดลองแหง่ชาติ



14

มิติที่ 1 ด้านประสทิธิผลของการปฏบิตังิาน

1.1 ระดับคะแนนจากการประเมนิผลการปฏบิัตงิานตามตวัชี้วดัด้านการวจิยั (Research Index) (ระดับ)

1.1.1 ระดับความส าเร็จของการบรรลุเป้าหมายจ านวนผลงานตีพิมพ์ (ระดับ)

1.1.2 ระดับความส าเร็จของสัดส่วนของผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติต่อจ านวนบุคลากรสายวิชาการ (ระดับ)

1.1.3 ระดับความส าเร็จของการบรรลุเป้าหมายการอ้างอิงเฉลี่ยของผลงานตีพิมพ์ย้อนหลัง 5 ปี (ระดับ)

1.1.4 ระดับความส าเร็จของการสนับสนุนจ านวนเงินทุนสนับสนุนการวิจัยในปีงบประมาณต่อจ านวนบุคลากรสายวิชาการ (ระดับ)

1.1.5 ระดับความส าเร็จของการบรรลุเป้าหมายจ านวนสัญญาโครงการวิจัยที่มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ต่อภาครัฐ/เอกชน (ระดับ)

1.2 ระดับคะแนนจากการประเมนิผลการปฏบิัตงิานตาม ตัวชี้วัดด้านการศึกษา (Education Index) (ระดับ)

1.2.1 ระดับความส าเร็จของการบรรลุเป้าหมายจ านวนของหลักสูตรท่ีได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานระดับสากล (ระดับ)

1.2.2 ระดับความส าเร็จของการบรรลุเป้าหมายระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต (ระดับ)

1.2.3 ระดับความส าเร็จของการบรรลุเป้าหมายอัตราการได้งานท าตรงสายวิชาชีพ/ประกอบวิชาชีพอิสระ/ศึกษาต่อของบัณฑิตภายใน 1 ปี (ระดับ)

1.2.4 ระดับความส าเร็จของการบรรลุเป้าหมายร้อยละของบัณฑิตท่ีได้รับใบประกอบวิชาชีพ (ระดับ)

1.3 ระดับคะแนนจากการประเมนิผลการปฏบิัตงิานตามตวัชี้วดัด้านความเป็นสากล (International Index) (ระดับ)

1.3.1 ระดับความส าเร็จของการบรรลุเป้าหมายจ านวนนักศึกษาท่ีมีประสบการณ์ทางวิชาการ/วิชาชีพในต่างประเทศ (ระดับ)

1.3.2 ระดับความส าเร็จของการบรรลุเป้าหมายจ านวนอาจารย์ชาวต่างชาติจากสถาบันการศึกษาอื่นในต่างประเทศ ท่ีมหาวิทยาลัย หรือส่วนงานเชิญมา

เพ่ือปฏิบัติหน้าท่ีในการสอนหรือวิจัย หรือบริหารการศึกษา หรือเป็นท่ีปรึกษาด้านวิชาการให้แก่นักศึกษา (ระดับ)

1.3.3 ระดับความส าเร็จของการบรรลุเป้าหมายจ านวนนักศึกษาต่างชาติท่ีมาลงทะเบียนเรียนท่ีมหาวิทยาลัย โดยได้รับหน่วยกิตหรือปริญญาบัตร

ของหลักสูตรน้ัน (ระดับ)

1.3.4 ระดับความส าเร็จของการบรรลุเป้าหมายจ านวนรางวัลท่ีได้รับในระดับนานาชาติ (ระดับ)

1.3.5 จ านวนโครงการส่งเสริมความเป็นนานาชาติกับคู่พันธมิตรทางยุทธศาสตร์ (โครงการ) 

1.4 ระดับความส าเรจ็ของการบรรลเุป้าหมายก าไรสทุธิ (ระดับ)

1.5 ระดับความส าเรจ็ของการบรรลเุป้าหมายอตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์(Return on Asset : ROA) (ระดับ)

1.6 ระดับความส าเรจ็ของการบรรลเุป้าหมายรายรบัทีเ่กิดขึน้จากทรพัยส์นิทางปัญญา และ/หรอืการถ่ายทอดเทคโนโลยทีี่เพิม่ขึน้ และ/หรอืทีน่ าไป

ขับเคลือ่นเศรษฐกจิทีม่ีประโยชนต์อ่สงัคมระดับประเทศ (ระดับ)

1.7 ระดับความส าเรจ็ของจ านวนนโยบายชีน้ าสงัคมของมหาวทิยาลยัทีส่ าคญัระดับชาตแิละนานาชาติ (ระดับ)

1.8 ระดับความส าเรจ็ของจ านวนโครงการทีศ่ิษยเ์ก่ากลบัมาพฒันามหาวิทยาลยั (ระดบั)

1.9 ระดับความส าเรจ็ของการสรา้งความเสมอภาคและโอกาสในการศกึษา (ระดับ)

1.10 ระดับความส าเรจ็ของการบรรลเุป้าหมายจ านวนกจิกรรมด้านทะนุบ ารงุศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ที่ด าเนินการแลว้เสรจ็ (ระดับ)

มิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บรกิาร

2.1 ระดับความส าเรจ็ของการบรรลเุป้าหมายคณุภาพการให้บรกิาร (ระดบั)

2.1.1 ระดับความส าเร็จของการบรรลุเป้าหมาย ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการให้บริการ (ระดับ)

2.1.2 ระดับความส าเร็จของการบรรลุเป้าหมายระดับความพึงพอใจของคณาจารย์และบุคลากรภายในต่อคุณภาพการให้บริการ (ระดับ)

2.1.3 ระดับความส าเร็จของการบรรลุเป้าหมายระดับความพึงพอใจของศิษย์เก่าต่อคุณภาพการให้บริการ (ระดับ)

2.1.4 ระดับความส าเร็จของการบรรลุเป้าหมายระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการทางวิชาการต่อคุณภาพการให้บริการ (ระดับ)

2.1.5 ระดับความส าเร็จของการบรรลุเป้าหมายระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการทางการแพทย์ต่อคุณภาพการให้บริการ (ระดับ)

2.2 ระดับความส าเรจ็ของการบรรลเุป้าหมายรอ้ยละของหน่วยบรกิารที่ไดร้บัใบรบัรองมาตรฐานคุณภาพการบรกิารระดับชาตหิรอื

นานาชาตหิรอืสถานพยาบาลทีไ่ด้รบัการรบัรองมาตรฐานคุณภาพ (ระดับ)

มิติที่ 3 ด้านประสทิธิภาพของการปฏบิัตงิาน

3.1 ระดับความส าเรจ็ของการบรรลเุป้าหมายรอ้ยละของการเบิกจา่ยเงนิงบประมาณรายจา่ยลงทุน (ระดับ)

3.2 ระดับความส าเรจ็ของการบรรลเุป้าหมายรอ้ยละเฉลีย่ถ่วงน้ าหนักในการรกัษามาตรฐานระยะเวลาการให้บรกิาร (ระดับ)

มิติที่ 4 ด้านการบรหิารจดัการและการก ากับดูแลที่ดี

4.1 ระดับคะแนนประเมนิตามเกณฑค์ณุภาพการศึกษาเพือ่การด าเนินการที่เป็นเลศิ (Educational Criteria for Performance Excellence: 

EdPEx) ที่ส่วนงานไดร้บั (ระดบั) 

4.2 ระดับความส าเรจ็ของการเตรยีมความพรอ้มเพือ่รองรบัการประเมนิ ITA ของสว่นงาน (ระดับ)

4.3 ระดับความส าเรจ็ของการจดัให้มหีรอืการทบทวนแผนยทุธศาสตรข์องสว่นงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2563 และแผนปฏบิตักิาร

ประจ าป ี(ระดับ)

4.4 ระดับความผกูพนัของบุคลากร (เฉพาะกลุม่ Talent) (ระดับ)

4.5 ระดับความส าเรจ็ของรอ้ยละบุคลากรที่เปน็ Global Talents ของสว่นงาน (ระดับ)

4.6 ระดับความส าเรจ็ของการพฒันามหาวิทยาลยัสูก่ารเป็น Digital University (ระดบั)

4.6.1 ระดับของการพัฒนาเพ่ือเข้าสู่ Digital Convergence University (ระดับ)

4.6.2 ระดับความส าเร็จของหลักสูตรท่ีส่วนงานได้พัฒนาเป็นหลักสูตร e-Learning (ระดับ)

4.7 ระดับความส าเรจ็ของการบรหิารความเสีย่ง (ระดับ)

มิติที่ 5 ด้านความรบัผดิชอบตอ่สงัคมและการรกัษาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

5.1 ระดับความส าเรจ็ของการรกัษาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (ระดับ)

5.2 ระดับความส าเรจ็ของจ านวนโครงการพนัธกจิสมัพนัธ์มหาวิทยาลยัมหิดลกับสงัคม (University Social Engagement) ที่ด าเนินการ

ครบตามเกณฑ ์4 ด้าน (ระดับ)



ตัวชี้วัด
สรุปสัดส่วนน้ าหนักและตวัชีว้ดัรายมติิ

กลุ่ม 1 กลุ่ม 2 กลุ่ม 3 กลุ่ม 4 กลุ่ม 5

มิติที่ 1 ประสิทธผิลของการปฏิบัติงาน 40 30 30 15

1.1 ระดับคะแนนจากการประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดด้านการวิจัย 

(Research Index) (ระดับ)

15 10 10 -

1.2 ระดับคะแนนจากการประเมินผลการปฏิบัติงานตาม ตัวช้ีวัดด้านการศึกษา 

(Education Index) (ระดับ)

15 10 - -

1.3 ระดับคะแนนจากการประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวช้ีวัดด้านความเป็นสากล 

(International Index) (ระดับ)

2 2 5 -

1.4 ระดับความส าเร็จของการบรรลุเป้าหมายก าไรสุทธิ (ระดับ) 1 1 1 -

1.5 ระดับความส าเร็จของการบรรลุเป้าหมายอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ 

(Return on Asset : ROA) (ระดับ)

1 1 1 -

1.6 ระดับความส าเร็จของการบรรลุเป้าหมายรายรับท่ีเกิดขึ้นจากทรัพย์สิน

ทางปัญญา และ/หรือการถ่ายทอดเทคโนโลยีท่ีเพิ่มขึ้น และ/หรือที่น าไปขับเคลื่อน

เศรษฐกิจที่มีประโยชน์ต่อสังคมระดับประเทศ (ระดับ)

2 2 1 -

การก าหนดตัวชี้วัด และน้ าหนักจ าแนกตามกลุ่มของส่วนงาน
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ตัวชี้วัด

สรุปสัดส่วนน้ าหนักและตวัชีว้ดัรายมติิ

กลุ่ม 1 กลุ่ม 2 กลุ่ม 3 กลุ่ม 4 กลุ่ม 5

มิติที่ 1 ประสทิธผิลของการปฏบิตังิาน (ต่อ) 40 30 30 15

1.7 ระดับความส าเร็จของจ านวนนโยบายช้ีน าสังคมของมหาวิทยาลัย

ที่ส าคัญระดับชาติและนานาชาติ (ระดับ)

1 1 1 -

1.8 ระดับความส าเร็จของจ านวนโครงการที่ศิษย์เก่ากลับมาพฒันา

มหาวิทยาลัย (ระดับ)

1 1 - -

1.9 ระดับความส าเร็จของการสร้างความเสมอภาคและโอกาสในการศึกษา 

(ระดับ)

1 1 - -

1.10 ระดับความส าเรจ็ของการบรรลุเป้าหมายจ านวนกิจกรรมด้านทะนุบ ารุง

ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ที่ด าเนินการแล้วเสรจ็ (ระดับ)

1 1 1 5

1.11 ตัวช้ีวัดเฉพาะส่วนงาน (Tailor-made) * - - 10 10

การก าหนดตัวชี้วัด และน้ าหนักจ าแนกตามกลุ่มของส่วนงาน
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* หมายเหตุ ได้แก่ กลุ่ม 3 กลุ่ม 4 และกลุ่ม 5



ตัวชี้วัด

สรุปสัดส่วนน้ าหนักและตวัชีว้ดัรายมติิ

กลุ่ม 1 กลุ่ม 2 กลุ่ม 3 กลุ่ม 4 กลุ่ม 5

มิติที่ 2 คุณภาพการให้บรกิาร 20 25 25 25

2.1 ระดับความส าเร็จของการบรรลุเป้าหมายคุณภาพการให้บริการ (ระดับ) 10 15 15 15

2.2 ระดับความส าเร็จของการบรรลุเป้าหมายร้อยละของหน่วยบริการท่ีได้รับ

ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพการบริการระดับชาติหรือนานาชาติหรือ

สถานพยาบาลท่ีได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ (ระดับ)

10 10 10 10

มิติที่ 3 ประสิทธภิาพของการปฏิบตัิงาน 10 15 15 25

3.1 ระดับความส าเร็จของการบรรลุเป้าหมายร้อยละของการเบิกจ่ายเงิน

งบประมาณรายจ่ายลงทุน (ระดับ)

5 5 5 10

3.2 ระดับความส าเร็จของการบรรลุเป้าหมายร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการรักษา

มาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ (ระดับ)

5 10 10 15

การก าหนดตัวชี้วัด และน้ าหนักจ าแนกตามกลุ่มของส่วนงาน
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การก าหนดตัวชี้วัด และน้ าหนักจ าแนกตามกลุ่มของส่วนงาน

ตัวชี้วัด

สรุปสัดส่วนน้ าหนักและตวัชีว้ดัรายมติิ

กลุ่ม 1 กลุ่ม 2 กลุ่ม 3 กลุ่ม 4 กลุ่ม 5

มิติที่ 4 การบรหิารจดัการและการก ากบัดแูลทีด่ี 15 15 15 20

4.1 ระดับคะแนนประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการท่ีเป็นเลิศ 

(Educational Criteria for Performance Excellence: EdPEx) ท่ีส่วนงานได้รับ 

(ระดับ) 

3 3 3 -

4.2 ระดับความส าเร็จของการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประเมิน ITA ของส่วน

งาน (ระดับ)

2 2 2 4

4.3 ระดับความส าเร็จของการจัดให้มีหรือการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของส่วนงาน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2563 และแผนปฏิบัติการประจ าปี (ระดับ)

2 2 2 -

4.4 ระดับความผูกพันของบุคลากร (เฉพาะกลุ่ม Talent) (ระดับ) 2 2 2 4

4.5 ระดับความส าเร็จของร้อยละบุคลากรท่ีเป็น Global Talents ของส่วนงาน (ระดับ) 2 2 2 4

4.6 ระดับความส าเร็จของการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็น Digital University

(ระดับ)

2 2 2 4

4.7 ระดับความส าเร็จของการบริหารความเสี่ยง (ระดับ) 2 2 2 4
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การก าหนดตัวชี้วัด และน้ าหนักจ าแนกตามกลุ่มของส่วนงาน

ตัวชี้วัด

สรุปสัดส่วนน้ าหนักและตวัชีว้ดัรายมติิ

กลุ่ม 1 กลุ่ม 2 กลุ่ม 3 กลุ่ม 4 กลุ่ม 5

มิติที่ 5 ความรบัผดิชอบตอ่สงัคมและการรกัษาทรพัยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดลอ้ม

15 15 15 15

5.1 ระดับความส าเร็จของการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ระดับ) 8 8 8 8

5.2 ระดับความส าเร็จของจ านวนโครงการพันธกิจสัมพันธม์หาวิทยาลัยมหิดล

กับสังคม (University Social Engagement) ที่ด าเนินการครบตามเกณฑ ์

4 ด้าน (ระดับ)

7 7 7 7
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ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์

2559-2562 Excellence in research with global and social  impactยุทธศาสตรท์ี ่1 ยุทธศาสตรท์ี ่2

ยุทธศาสตรท์ี ่3 ยุทธศาสตรท์ี ่4

2563-2566 Global research and innovation

2559-2562 Excellence in outcome-based education for globally 

- competent graduates

2563-2566 Academic and entrepreneurial education

2559-2562 Excellence in professional services and social engagement

2563-2566 Policy advocacy and leaders in professional/ 

academic services

2559-2562 Excellence in management for sustainable organization

2563-2566 Management for self-sufficiency and sustainable organization

ตัวชี้วัดมิติที ่1

5 ตัวชี้วัด > 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4 และ 1.1.5

ตัวชีว้ดัมติทิี่ 1

9 ตัวชี้วัด > 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4, และ 1.8

ตัวชีว้ดัมติทิี่ 4

1 ตัวชี้วัด > 4.5

ตัวชีว้ดัมติทิี่ 1

4 ตัวชี้วัด > 1.6, 1.7, 1.9 และ 1.10

ตัวชีว้ดัมติทิี่ 2

6 ตัวชี้วัด > 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 

2.1.5 และ 2.2

ตัวชีว้ดัมติทิี่ 3

1 ตัวชี้วัด > 3.2

ตัวชีว้ดัมติทิี่ 5

1 ตัวชี้วัด > 5.2

ตัวชีว้ดัมติทิี่ 1

5 ตัวชี้วัด > 1.3.5, 1.4, 1.5, 1.9 และ 1.10

ตัวชีว้ดัมติทิี่ 3

1 ตัวชี้วัด > 3.1

ตัวชีว้ดัมติทิี่ 4

8 ตัวชี้วัด > 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6.1, 4.6.2 และ 4.7

ตัวชีว้ดัมติทิี่ 5

2 ตัวชี้วัด > 5.1 และ 5.2

พ.ร.บ. มหิดล พ.ศ. 2550

มาตราที ่7

มาตราที ่8 (2), (4), (7) และ (8)

มาตราที ่9 (1) (2) (3) (4) (5) และ (6)

พ.ร.บ. มหิดล พ.ศ. 2550

มาตราที ่7

มาตราที ่8 (1) และ (5)

มาตราที ่9 (2)

พ.ร.บ. มหิดล พ.ศ. 2550

มาตราที ่7

มาตราที ่8 (2), (3) และ (6)

มาตราที ่9 (2) และ (6)

พ.ร.บ. มหิดล พ.ศ. 2550

มาตราที ่7

มาตราที ่8 (4), (7) และ (8)

มาตราที ่9 (1) (3) (4) และ (5)

กรอบ ก.พ.ร 5 มิติ

มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลของ

การปฏิบัติงาน

มิติที่ 2 ด้านการผลักดันยุทธศาสตร์

ของประเทศ

กรอบ ก.พ.ร 5 มิติ

มิติที่ 4 ด้านการตอบสนองประชาชน

กรอบ ก.พ.ร 5 มิติ

มิติที่ 3 ด้านด้านประสทิธิภาพของการปฏิบัตงิาน

มิติที่ 5 ด้านการก ากับดูแลกิจการและการพฒันาองคก์าร

กรอบ ก.พ.ร 5 มิติ

มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลของการปฏิบตังิาน

มิติที่ 2 ด้านการผลักดันยุทธศาสตร์ของประเทศ
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1.1 ระดับคะแนนจากการประเมนิผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วดัด้านการวิจัย 

(Research Index) (ระดับ)

21

การประเมินผลส าเร็จ หรือผลลัพธ์ของส่วนงานในการด าเนินงานเกี่ยวกับการวิจัย เปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

พ.ศ. 2559-2562 หรือ พ.ศ. 2563-2566 หรือเป้าหมายที่ส่วนงานก าหนด

1.1.1 ระดับความส าเรจ็ของการบรรลุเป้าหมายจ านวนผลงานตีพมิพ์ (ระดับ) (PA 2560-2563)

1.1.2 ระดับความส าเรจ็ของสัดส่วนของผลงานวิจยัที่ได้รับการตีพมิพ์ในวารสารวชิาการระดับนานาชาติต่อจ านวนบุคลากรสายวชิาการ (ระดับ) (PA 2560-2563)

1.1.3 ระดับความส าเรจ็ของการบรรลุเป้าหมายการอา้งอิงเฉลี่ยของผลงานตีพิมพย์้อนหลัง 5 ปี (ระดับ) (PA 2560-2563)

1.1.4 ระดับความส าเรจ็ของการสนับสนุนจ านวนเงินทุนสนับสนุนการวิจยัในปีงบประมาณต่อจ านวนบุคลากรสายวิชาการ (ระดับ) (PA 2560-2563)

1.1.5 ระดับความส าเรจ็ของการบรรลุเป้าหมายจ านวนสัญญาโครงการวิจยัที่มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ต่อภาครัฐ/เอกชน (ระดับ)  (PA 2560-2562)

ระดับคะแนนทีไ่ด้ ตัวชี้วัดที่ 1.1.1 – 1.1.4 ตัวชี้วัดที่ 1.1.5

0 ยังไม่มีผลการด าเนินงานที่เป็นรูปธรรมในด้านนี้ ยังไม่มีผลการด าเนินงานที่เป็นรูปธรรมในด้านนี้

1 มีผลการด าเนินงาน แต่ไม่บรรลุเป้าหมาย มีผลการด าเนินงาน แต่ไม่บรรลุเป้าหมาย

2 มีผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย 1-2 ปีงบประมาณ มีผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย 1-2 ปีงบประมาณ

3 มีผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย 3-4 ปีงบประมาณ มีผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย 3 ปีงบประมาณ

4

มีผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย 3-4 ปีงบประมาณ 

มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มที่ดี

ตั้งแต่ 3 ปีงบประมาณเป็นต้นไป

มีผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย 3 ปีงบประมาณ 

และมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มที่ดี 

ตั้งแต่ 2 ปีงบประมาณเป็นต้นไป

เกณฑก์ารให้คะแนน :

ข้อมูลท่ีใช้ประเมินผล :

ปี 2560-2563 

กองแผนงาน



1.2 ระดับคะแนนจากการประเมนิผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วดัด้านการศึกษา

(Education Index) (ระดับ)
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การประเมินผลส าเร็จ หรือผลลัพธ์ของส่วนงานในการด าเนินงานด้านการศึกษา เปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 2559-2562 หรือ 

พ.ศ. 2563-2566 หรือเป้าหมายที่ส่วนงานก าหนด 

1.2.1 ระดับความส าเรจ็ของการบรรลุเป้าหมายจ านวนหลักสูตรท่ีได้รบัการรบัรองคุณภาพตามมาตรฐานระดับสากล (ระดับ) (PA 2560-2563)

1.2.2 ระดับความส าเรจ็ของการบรรลุเป้าหมายระดับความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑิต (ระดับ) (PA 2560-2563)

1.2.3 ระดับความส าเรจ็ของการบรรลุเป้าหมายอตัราการได้งานท าตรงสายวิชาชพี/ประกอบวชิาชีพอิสระ

/ศึกษาต่อของบัณฑิตภายใน 1 ปี (ระดับ) (PA 2560-2562)

1.2.4 ระดับความส าเรจ็ของการบรรลุเป้าหมายรอ้ยละของบัณฑิตที่ได้รับใบประกอบวชิาชีพ (ระดับ) 

เกณฑก์ารให้คะแนน :

ข้อมูลท่ีใช้ประเมินผล :

ตัวช้ีวัดที่ 1.2.1-1.2.3: กองแผนงาน

ตัวช้ีวัดที่ 1.2.4: ส่วนงาน

ระดับคะแนน

ที่ได้
ตัวชี้วัดที่ 1.2.1, 1.2.4 ตัวชี้วัดที่ 1.2.2 ตัวชี้วัดที่ 1.2.3

0
ยังไม่มีผลการด าเนินงานที่เป็นรูปธรรม

ในด้านนี้

ยังไม่มีผลการด าเนินงานที่เป็นรูปธรรม

ในด้านนี้

ยังไม่มีผลการด าเนินงานที่เป็นรูปธรรม

ในด้านนี้

1 มีผลการด าเนินงาน แต่ไม่บรรลุเป้าหมาย มีผลการด าเนินงาน แต่ไม่บรรลุเป้าหมาย มีผลการด าเนินงาน แต่ไม่บรรลุเป้าหมาย

2
มีผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย 

1-2 ปีงบประมาณ

มีผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย 

1-2 ปีงบประมาณ

มีผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย 

1-2 ปีงบประมาณ

3
มีผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย 

3-4 ปีงบประมาณ

มีผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย 

3-4 ปีงบประมาณ

มีผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย 

3 ปีงบประมาณ

4

มีผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย 3-4 

ปีงบประมาณ มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง

และมีแนวโน้มที่ดีตั้งแต่ 3 ปีงบประมาณ

เป็นต้นไป

มีผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย 3-4

ปีงบประมาณ และมีพัฒนาการ

อย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มที่ดี

ตั้งแต่ 2 ปีงบประมาณเป็นต้นไป

มีผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย 

3 ปีงบประมาณ และมีพัฒนาการ

อย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มที่ดี

ตั้งแต่ 2 ปีงบประมาณเป็นต้นไป



1.2.4 ระดับความส าเร็จของการบรรลุเป้าหมายรอ้ยละของบัณฑิต

ที่ได้รับใบประกอบวิชาชีพ (ระดับ) 
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เกณฑก์ารให้คะแนน :

• ประเมินผลความส าเร็จของการบรรลุเป้าหมายจ านวนบัณฑติทุกหลักสูตรของส่วนงาน (ยกเว้นหลักสูตรระยะสั้น) 

ที่ได้รับใบประกอบวิชาชพี เฉพาะหลักสูตรที่ต้องมีใบประกอบวชิาชีพในการท างานหลังส าเร็จการศกึษา เปรียบเทียบกับบัณฑติ

ที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษาน้ัน ๆ โดยคิดเป็นร้อยละในปีงบประมาณ เปรียบเทียบกับเป้าหมายทีส่่วนงานก าหนด

ข้อมูลท่ีใช้ประเมินผล :

ปี 2560-2563 ส่วนงาน

ระดับคะแนนทีไ่ด้ เกณฑก์ารประเมินผล

0 ยังไม่มีผลการด าเนินงานที่เป็นรูปธรรมในด้านนี้

1 มีผลการด าเนินงาน แต่ไม่บรรลุเป้าหมาย

2 มีผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย 1-2 ปีงบประมาณ

3 มีผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย 3-4 ปีงบประมาณ

4
มีผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย 3-4 ปีงบประมาณ และมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง

และมีแนวโน้มที่ดีตั้งแต่ 3 ปีงบประมาณเป็นต้นไป



1.3 ระดับคะแนนจากการประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดด้านความเป็นสากล 

(International Index) (ระดับ)
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การประเมินผลส าเร็จ หรือผลลัพธ์ของส่วนงานในการด าเนินงานด้านความเป็นสากล เปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

พ.ศ. 2559-2562 หรือ พ.ศ. 2563-2566 หรือเป้าหมายที่ส่วนงานก าหนด 

1.3.1 ระดับความส าเร็จของการบรรลุเป้าหมายจ านวนนักศึกษาท่ีมีประสบการณ์ทางวิชาการ/วิชาชีพในต่างประเทศ (ระดับ) (PA 2560-2562)

1.3.2 ระดับความส าเร็จของการบรรลุเป้าหมายจ านวนอาจารย์ชาวต่างชาติจากสถาบันการศึกษาอื่นในต่างประเทศ ท่ีมหาวิทยาลัย หรือส่วนงานเชิญมาเพื่อปฏิบัติหน้าท่ี

ในการสอนหรือวิจัย หรือบริหารการศึกษา หรือเป็นท่ีปรึกษาด้านวิชาการให้แก่นักศึกษา (ระดับ) (PA 2560-2562)

1.3.3 ระดับความส าเร็จของการบรรลุเป้าหมายจ านวนนักศึกษาต่างชาติท่ีมาลงทะเบียนเรียนท่ีมหาวิทยาลัย 

โดยได้รับหน่วยกิตหรือปริญญาบัตรของหลักสูตรน้ัน (ระดับ) (PA 2560-2562)

1.3.4 ระดับความส าเร็จของการบรรลุเป้าหมายจ านวนรางวัลท่ีได้รับในระดับนานาชาติ (ระดับ) (PA 2560-2562)

1.3.5 จ านวนโครงการส่งเสริมความเป็นนานาชาติกับคู่พันธมิตรทางยุทธศาสตร์ (ระดับ) (PA 2563)

ระดับ

คะแนนทีไ่ด้

ตัวชีว้ดัที ่1.3.1 (ส่วนงานมกีารจดัการเรยีนการสอน

ชั้นปรญิญาตร ีในปีงบประมาณ 2560) – 1.3.4

ตัวชีว้ดัที ่1.3.1 (ส่วนงานไมม่กีารจดัการเรยีนการสอน

ชั้นปรญิญาตร ีในปีงบประมาณ 2560) 
ตัวชีว้ดัที ่1.3.5

0 ยังไม่มีผลการด าเนนิงานทีเ่ปน็รูปธรรมในด้านนี้ ยังไม่มีผลการด าเนนิงานทีเ่ปน็รูปธรรมในด้านนี้
ยังไม่มีผลการด าเนนิงานทีเ่ปน็รูปธรรมในด้านนี้

1 มีผลการด าเนินงาน แตไ่มบ่รรลเุปา้หมาย มีผลการด าเนินงาน แตไ่มบ่รรลเุปา้หมาย
มีจ านวนโครงการด าเนนิงานสง่เสริม

ความเป็นนานาชาติ แต่ไม่ครบจ านวนเปา้หมาย

2 มีผลการด าเนินงานบรรลเุปา้หมาย 1-2 ปีงบประมาณ มีผลการด าเนินงานบรรลเุปา้หมาย 1-2 ปีงบประมาณ
มีจ านวนโครงการด าเนนิงานสง่เสริม

ความเป็นนานาชาติ เป็นไปตามจ านวนเปา้หมาย

3 มีผลการด าเนินงานบรรลเุปา้หมาย 3-4 ปีงบประมาณ มีผลการด าเนินงานบรรลเุปา้หมาย 3 ปีงบประมาณ
มีจ านวนโครงการด าเนนิงานสง่เสริม

ความเป็นนานาชาติ ดีกว่าจ านวนเปา้หมาย

4

มีผลการด าเนินงานบรรลเุปา้หมาย  3-4 ปีงบประมาณ 

มีพัฒนาการอย่างตอ่เนือ่งและมแีนวโนม้ทีด่ี

ตั้งแต่ 3 ปีงบประมาณเปน็ตน้ไป

มีผลการด าเนินงานบรรลเุปา้หมาย 3 ปีงบประมาณ 

มีพัฒนาการอย่างตอ่เนือ่งและมแีนวโนม้ทีด่ี 

ตั้งแต่ 2 ปีงบประมาณเปน็ตน้ไป

มีจ านวนโครงการด าเนนิงานสง่เสริม

ความเป็นนานาชาติ ดีกว่าจ านวนเปา้หมาย และ 

โครงการสามารถตอบสนองความเปน็นานาชาตคิรบทกุดา้น

ข้อมูลท่ีใช้ประเมินผล :

กองแผนงาน

เกณฑก์ารให้คะแนน :



1.4 ระดับความส าเร็จของการบรรลุเป้าหมายก าไรสุทธิ (ระดับ)
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•  เป็นการประเมินผลความส าเร็จของส่วนงานในด้านการจัดการด้านการเงิน โดยพิจารณาจากผลก าไรสุทธิในการด าเนินงานในแต่ละปีงบประมาณ 

ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2563 (PA 2563)

เกณฑก์ารให้คะแนน : ระดับคะแนน เกณฑก์ารประเมินผล

0 ผลการด าเนินงานไม่มีก าไรทั้ง 4 ปีงบประมาณ

1 ผลการด าเนินงานมีก าไรสุทธิ 1-2 ปีงบประมาณ

2 ผลการด าเนินงานมีก าไรสุทธิ 3 ปีงบประมาณ

3 ผลการด าเนินงานมีก าไรสุทธิ 4 ปีงบประมาณ

4
ผลการด าเนินงานมีก าไรสุทธิ 4 ปีงบประมาณ มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง 

และมีแนวโน้มที่ดีตั้งแต่ 3 ปีงบประมาณเป็นต้นไป

ข้อมูลท่ีใช้ประเมินผล :

ระบบ ERP กองคลัง 

ส านักงานอธิการบดี

สูตรการค านวณ : รายได ้- ค่าใช้จา่ย = ก าไร (ขาดทนุ) สุทธิ



1.5 ระดับความส าเร็จของการบรรลุเป้าหมายอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ 

(Return on Asset : ROA) (ระดับ)
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•  เป็นการประเมินผลความส าเร็จของส่วนงานในด้านการจัดการด้านการเงิน โดยพิจารณาจากอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (Return on Asset : ROA) 

ในแต่ละปีงบประมาณ ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2563 (PA 2563)

•  Return on Asset (ROA) หมายถึง อัตราผลตอบแทนต่อสินทรพัย์ ซึ่งใช้ในการประเมินความสามารถของส่วนงานในการท าให้สินทรัพย์ที่ถือครองอยูท่ั้งหมด 

สร้างรายได้ (income) ให้เพียงพอ ส าหรับการบริหารจดัการองค์กร (ROA ที่ดีควรมีค่ามากกว่าร้อยละ 5) 

โดยให้ส่วนงานเรียกข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน โดยใช้ T-Code : ZGLRP003

เกณฑก์ารให้คะแนน : ระดับคะแนน เกณฑก์ารประเมินผล

0 ค่า ROA มีค่าน้อยกว่าร้อยละ 5 ทั้ง 4 ปีงบประมาณ

1 ค่า ROA มีค่ามากกว่าร้อยละ 5 1-2 ปีงบประมาณ

2 ค่า ROA มีค่ามากกว่าร้อยละ 5 3 ปีงบประมาณ

3 ค่า ROA มีค่ามากกว่าร้อยละ 5 4 ปีงบประมาณ

4
ค่า ROA มีค่ามากกว่าร้อยละ 5 ทั้ง 4 ปีงบประมาณ มีพัฒนาการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ือง 

และมีแนวโน้มที่ดีตั้งแต่ 3 ปีงบประมาณเป็นต้นไป

ข้อมูลท่ีใช้ประเมินผล :

ระบบ ERP กองคลัง 

ส านักงานอธิการบดี

สูตรการค านวณ :
ก าไรสทุธิ

X 100

สินทรพัยร์วม

ROA    =



1.6 ระดับความส าเร็จของการบรรลุเป้าหมายรายรับที่เกิดขึ้นจากทรัพย์สินทางปัญญา 

และ/หรือ การถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้น และ/หรือที่น าไปขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่มีประโยชน์

ต่อสังคมระดับประเทศ (ระดับ)
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•  ประเมินผลส าเร็จของการบรรลุเป้าหมายจากจ านวนรายรบัในแต่ละปีงบประมาณ โดยไม่ต้องหักค่าใช้จา่ยที่เกิดจากรายรับที่เกิดจากทรัพย์สินทางปญัญา

และ/หรือการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2563 (PA 2563)

•  รายรับที่เกิดจากทรัพย์สินทางปัญญาและ/หรอืการถ่ายทอดเทคโนโลยี หมายถึง ผลประโยชน์ที่เกิดจากการอนุญาตให้ใช้สิทธิ หรือน าไปใช้ประโยชน์

เพื่อชุมชน หรือประโยชน์ทางวิชาการ ทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ ในปีงบประมาณ

เกณฑก์ารให้คะแนน : ระดับคะแนน เกณฑก์ารประเมินผล

0 ยังไม่มีผลการด าเนินงานที่เป็นรูปธรรมในด้านนี้

1
มีรายรับที่เกิดขึ้นจากทรัพย์สินทางปัญญาและ/หรือการถ่ายทอดเทคโนโลยีและ/หรือที่น าไปขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่มีประโยชน์ต่อสังคม

ระดับประเทศจ านวน 1-2 ปีงบประมาณ

2
มีรายรับที่เกิดขึ้นจากทรัพย์สินทางปัญญาและ/หรือการถ่ายทอดเทคโนโลยีและ/หรือที่น าไปขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่มีประโยชน์ต่อสังคม

ระดับประเทศจ านวน 3 ปีงบประมาณ

3
มีรายรับที่เกิดขึ้นจากทรัพย์สินทางปัญญาและ/หรือการถ่ายทอดเทคโนโลยีและ/หรือที่น าไปขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่มีประโยชน์ต่อสังคม

ระดับประเทศจ านวน 4 ปีงบประมาณ

4
มีรายรับที่เกิดขึ้นจากทรัพย์สินทางปัญญาและ/หรือการถ่ายทอดเทคโนโลยีและ/หรือที่น าไปขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่มีประโยชน์ต่อสังคม

ระดับประเทศจ านวน 4 ปีงบประมาณ และมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มที่ดีตั้งแต่ 3 ปีงบประมาณเป็นต้นไป

ข้อมูลท่ีใช้ประเมินผล :

ปี 2563 : กองแผนงาน

ปี 2560-2562 : ส่วนงาน



1.7 ระดับความส าเร็จของจ านวนนโยบายชี้น าสังคมของมหาวทิยาลยัที่ส าคัญ

ระดับชาติและนานาชาติ (ระดับ)
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•  เป็นการประเมินผลส าเร็จของการบรรลเุป้าหมายจากจ านวนนโยบายของมหาวิทยาลัยที่ถูกผลักดันให้เป็นนโยบายระดับชาติและ/หรอืนานาชาติในแต่ละ

ปีงบประมาณที่มาจากโครงการหรอืกิจกรรมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2563 (PA 2563)

•  นโยบายช้ีน าสังคมของมหาวิทยาลัยที่ส าคญัระดับชาติ หมายถึง นโยบาย กฎระเบียบ ที่ประกาศใช้จริงในการร่างกฎหมาย พระราชบัญญตัิ นโยบาย 

แนวทางปฏิบัติ (Official Guideline) ที่ปรากฎในระดับชาติโดยเกิดขึ้นจากโครงการหรือกิจกรรมทางวิชาการในระดับมหาวิทยาลัยแล้วผลักดันไปสู่การเป็น

นโยบายระดับชาติ

เกณฑก์ารให้คะแนน : ระดับคะแนน เกณฑก์ารประเมินผล

0 ยังไม่มีผลการด าเนินงานท่ีเป็นรูปธรรมในด้านน้ี

1 มีนโยบายชี้น าสังคมที่ส าคัญระดับชาติและนานาชาติจ านวน 1-2 ปีงบประมาณ

2 มีนโยบายชี้น าสังคมที่ส าคัญระดับชาติและนานาชาติจ านวน 3 ปีงบประมาณ

3 มีนโยบายชี้น าสังคมที่ส าคัญระดับชาติและนานาชาติจ านวน 4 ปีงบประมาณ

4
มีนโยบายชี้น าสังคมที่ส าคัญระดับชาติและนานาชาติจ านวน 4 ปีงบประมาณ 

และมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มที่ดีตั้งแต่ 3 ปีงบประมาณเป็นต้นไป

ข้อมูลท่ีใช้ประเมินผล :

ปี 2563 : กองแผนงาน

ปี 2560-2562 : ส่วนงาน



1.8 ระดับความส าเร็จของจ านวนโครงการที่ศิษย์เก่ากลับมาพัฒนามหาวิทยาลัย 

(ระดับ)
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• ประเมินผลส าเร็จของการบรรลุเป้าหมายจากจ านวนโครงการ หรือกิจกรรมที่ศิษย์เก่ากลับมาพัฒนา/ร่วมงานกับมหาวิทยาลัย

ไม่น้อยกว่า 10% ในแต่ละโครงการในชว่งปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2563 (PA 2563)

เกณฑก์ารให้คะแนน : ระดับคะแนน เกณฑก์ารประเมินผล

0 ยังไม่มีผลการด าเนินงานท่ีเป็นรูปธรรมในด้านน้ี

1 มีโครงการหรือกิจกรรมที่ศิษย์เก่ากลับมาพัฒนา/ร่วมงานกับมหาวิทยาลัยจ านวน 1-2 ปีงบประมาณ

2 มีโครงการหรือกิจกรรมที่ศิษย์เก่ากลับมาพัฒนา/ร่วมงานกับมหาวิทยาลัยจ านวน 3 ปีงบประมาณ

3 มีโครงการหรือกิจกรรมที่ศิษย์เก่ากลับมาพัฒนา/ร่วมงานกับมหาวิทยาลัยจ านวน 4 ปีงบประมาณ

4
มีโครงการ หรือกิจกรรมที่ศิษย์เก่ากลับมาพัฒนา/ร่วมงานกับมหาวิทยาลัยจ านวน 4 ปีงบประมาณ 

และมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มที่ดีตั้งแต่ 3 ปีงบประมาณเป็นต้นไป

ข้อมูลที่ใช้ประเมินผล :

ปี 2563 : กองแผนงาน

ปี 2560-2562 : ส่วนงาน



1.9 ระดับความส าเร็จของการสรา้งความเสมอภาคและโอกาสในการศึกษา (ระดับ)
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• เป็นการประเมินผลส าเร็จของส่วนงานในการด าเนินการเกี่ยวกับการสร้างความเสมอภาค โดยหมายถึงการกระจายโอกาสทาง

การศึกษาในสังคมไทย การสร้างความเสมอภาคและความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นแก่ประชากรทกุกลุ่ม ซึ่งรวมถึงผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส   

ผู้พิการ ผู้บกพร่องทางกายและการเรียนรู้ รวมทั้งชนกลุ่มน้อย

เกณฑก์ารให้คะแนน : ระดับคะแนน เกณฑก์ารประเมินผล

0 ยังไม่มีผลการด าเนินงานท่ีเป็นรูปธรรมในด้านน้ี

1
มีผลการด าเนินงาน และ/หรือนโยบายในด้านการสร้างความเสมอภาคและโอกาสในการศึกษา

อย่างน้อยปีละ 1 เรื่อง จ านวน 1 ปีงบประมาณ

2
มีผลการด าเนินงาน และ/หรือนโยบายในด้านการสร้างความเสมอภาคและโอกาสในการศึกษา

อย่างน้อยปีละ 1 เรื่อง จ านวน 2 ปีงบประมาณ

3
มีผลการด าเนินงาน และ/หรือนโยบายในด้านการสร้างความเสมอภาคและโอกาสในการศึกษา

อย่างน้อยปีละ 1 เรื่อง จ านวน 3 ปีงบประมาณ

4
มีผลการด าเนินงาน และ/หรือนโยบายในด้านการสร้างความเสมอภาคและโอกาสในการศึกษา

อย่างน้อยปีละ 1 เรื่อง จ านวน 4 ปีงบประมาณ

ข้อมูลท่ีใช้ประเมินผล :

ปี 2560-2563 ส่วนงาน

• ประเมินผลโดยพิจารณาจากการด าเนินงานของส่วนงาน โดยส่วนงานต้องมีผลการด าเนินงาน และ/หรือนโยบายในด้านการสร้าง

ความเสมอภาคและโอกาสในการศึกษาที่เป็นรูปธรรมอยา่งน้อยปีละ 1 เรื่อง



1.10 ระดับความส าเร็จของการบรรลุเป้าหมายจ านวนกิจกรรมด้านทะนุบ ารุงศาสนา 

ศิลปะ วัฒนธรรม ที่ด าเนินการแล้วเสร็จ (ระดับ)
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• ในการประเมินผล จะพิจารณาว่าในแต่ละปีส่วนงานมีการด าเนินโครงการ/กิจกรรมทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับค านิยามและแนวปฏิบัติ 4 ด้าน 

อย่างน้อยปีละ 1 กิจกรรม/โครงการ หรือเป็นไปตามเป้าหมายเมื่อเทียบกับจ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ส่วนงานก าหนดไว้

เกณฑก์ารให้คะแนน : ระดับคะแนน เกณฑก์ารประเมินผล

0 ยังไม่มี โครงการ/กิจกรรมทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่เป็นรูปธรรม 

1 มีโครงการ/กิจกรรมทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมท่ีสอดคล้องกับแนวปฏิบัติ  4 ด้าน อย่างเปน็รูปธรรม 1 ปีงบประมาณ

2 มีโครงการ/กิจกรรมทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมท่ีสอดคล้องกับแนวปฏิบัติ  4 ด้าน อย่างเปน็รูปธรรม 2 ปีงบประมาณ

3 มีโครงการ/กิจกรรมทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติ  4 ด้าน อย่างเปน็รูปธรรม 3 ปีงบประมาณ

4 มีโครงการ/กิจกรรมทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมท่ีสอดคล้องกับแนวปฏิบัติ  4 ด้าน อย่างเปน็รูปธรรม 4 ปีงบประมาณ

ข้อมูลท่ีใช้ประเมินผล :

ปี 2560-2563 : ส่วนงาน

• แนวปฏิบัติ 4 ด้าน ประกอบไปด้วย 

1. โครงการท่ีมุ่งเสริมสร้างการอนุรกัษ์  ฟื้นฟู  สืบสาน  พัฒนา  เผยแพร่คุณค่าหรือมรดกทางวัฒนธรรม

2. กิจกรรมที่ได้รับความร่วมมือ หรือสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการด าเนินกิจกรรม เช่น บุคลากร นักศึกษา

3. โครงการ หรือกิจกรรมการทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่สอดแทรกอยู่ในการเรียนการสอน หรือในหลักสูตร และนอกหลักสูตร

4. ส่งเสริม และสนับสนุนให้การด าเนินโครงการด้านการทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม สามารถบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่มีความเป็นไปได้



2.1ระดับความส าเร็จของการบรรลุเป้าหมายคุณภาพการให้บริการ (ระดับ) 
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• พิจารณาจากผลส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการท้ังภายในและภายนอกท่ีมารับบริการจากส่วนงานโดยตรง และผู้มีส่วนได้เสียที่มีการติดต่อ ประสานงาน หรือ

ด าเนินงานร่วมกันในด้านต่างๆ กับส่วนงานในรอบระยะเวลาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560–2563  โดยใช้ข้อมูลท่ีส่วนงานส ารวจและจัดเก็บจากกลุ่มตัวอย่างผู้รับบริการ ผู้มีส่วน

ได้เสียทั้งภายในและภายนอกในแต่ละปี ภายในรอบระยะเวลาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2563

ระดับคะแนน เกณฑก์ารประเมินผล

0 ยังไม่มีผลการด าเนินงานที่เป็นรูปธรรมในด้านนี้

1 มีผลการด าเนินงาน แต่ไม่บรรลุเป้าหมาย

2 มีผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย 1-2 ปีงบประมาณ

3 มีผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย 3-4 ปีงบประมาณ

4 มีผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย  3-4 ปีงบประมาณ มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มที่ดีตั้งแต่ 3 ปีงบประมาณเป็นต้นไป

เกณฑก์ารให้คะแนน :

สูตรการค านวณ :

ข้อมูลท่ีใช้ประเมินผล :

ปี 2560-2563 : ส่วนงาน

2.1.1 ระดับความส าเรจ็ของการบรรลุเป้าหมาย ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการให้บริการ (ระดับ) 

2.1.2 ระดับความส าเรจ็ของการบรรลุเป้าหมายระดับความพงึพอใจของคณาจารย์และบุคลากรภายในต่อคุณภาพการให้บริการ (ระดับ) 

2.1.3 ระดับความส าเรจ็ของการบรรลุเป้าหมายระดับความพงึพอใจของศิษย์เก่าต่อคุณภาพการให้บริการ (ระดับ) 

2.1.4 ระดับความส าเรจ็ของการบรรลุเป้าหมายระดับความพงึพอใจของผู้รบับริการทางวิชาการต่อคุณภาพการให้บริการ (ระดับ) 

2.1.5 ระดับความส าเรจ็ของการบรรลุเป้าหมายระดับความพงึพอใจของผู้รบับริการทางการแพทย์ต่อคุณภาพการให้บริการ (ระดับ) 



2.2 ระดับความส าเร็จของการบรรลุเป้าหมายรอ้ยละของหน่วยบรกิารท่ีได้รบั

ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพการบรกิารระดับชาติหรือนานาชาติหรอืสถานพยาบาล

ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ (ระดับ) 
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ระดับคะแนน เกณฑก์ารประเมินผล

0 ยังไม่มีผลการด าเนินงานที่เป็นรูปธรรมในด้านนี้

1 มีผลการด าเนินงาน แต่ไม่บรรลุเป้าหมาย

2 มีผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย 1-2 ปีงบประมาณ

3 มีผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย 3-4 ปีงบประมาณ

4 มีผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย  3-4 ปีงบประมาณ มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มที่ดีตั้งแต่ 3 ปีงบประมาณเป็นต้นไป

เกณฑก์ารให้คะแนน :

• พิจารณาจากผลส าเร็จของหน่วยบริการของส่วนงานในการพัฒนา ขั้นตอน กระบวนการปฏิบัติงานและการให้บริการในด้านต่าง ๆ  หรือระบบงานท่ีส าคัญตามภารกิจของ  

ส่วนงานให้มีการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ได้มาตรฐาน โดยได้รับการรับรองในระดับชาติหรือนานาชาติในรอบระยะเวลาปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2560-2563

• หน่วยบริการ หมายถึง หน่วยงานท่ีท าหน้าท่ีในการตรวจสอบวิเคราะห์ ตรวจสอบมาตรฐาน การตรวจทางห้องปฏิบัติการ การผลิตวัสดุที่เกี่ยวกับการอุปโภคบริโภค การตรวจ

และรักษาสุขภาพ หรือส่วนงานท่ีท าหน้าท่ีสนับสนุนการด าเนินงานตามพันธกิจหลักของส่วนงาน เช่น ส านักงานคณบดี ส านักงานผู้อ านวยการ

• ใบรับรองมาตรฐานระดับสากล หมายถึง ประเภทของใบรับรองมาตรฐานในระดับสากลท่ีมหาวิทยาลัยมหิดลยอมรับ ได้แก่ GMP, GLP, ISO 17025, ISO 9000, ISO 13000, TQC 

และอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของส่วนงาน

• การรับรองมาตรฐานโรงพยาบาล เช่น ใบรับรอง HA, HA Plus, Advance HA ขั้นท่ี 3 หรือใบรับรองมาตรฐานโรงพยาบาลระดับสากล เช่น JCI

ข้อมูลท่ีใช้ประเมินผล :

ปี 2560-2563

กองแผนงาน



3.1 ระดับความส าเร็จของการบรรลุเป้าหมายร้อยละของการเบกิจ่าย

เงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน (ระดับ)
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• ประเมินผลความส าเร็จของการบรรลุเป้าหมายร้อยละของผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของส่วนงานเทียบกับวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน

ที่ได้รับการจัดสรรในแต่ละปีงบประมาณ (ไม่นับรวมวงเงินงบประมาณที่ประหยัดได้) ว่ามีร้อยละของการเบิกจ่ายฯ เป็นไปตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัยหรือ

เป้าหมายการเบิกจ่ายงบลงทุนของประเทศตามมติ ครม. ในรอบระยะเวลาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2563 

• รายจ่ายลงทุน หมายถึง รายจ่ายที่จ่ายเพือ่เป็นค่าครุภัณฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โดยเป็นเงินที่ได้รับจัดสรรทั้งจากเงินงบประมาณแผ่นดินและจากเงินรายได้

ของส่วนงานที่มหาวิทยาลัยอนุมัติให้ด าเนินการโดยใช้งบประมาณรายจา่ยลงทุน

ระดับคะแนน เกณฑก์ารประเมินผล

0 ยังไม่มีผลการด าเนินงานที่เป็นรูปธรรมในด้านนี้

1 มีผลการด าเนินงาน แต่ไม่บรรลุเป้าหมาย

2 มีผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย 1-2 ปีงบประมาณ

3 มีผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย 3-4 ปีงบประมาณ

4 มีผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย  3-4 ปีงบประมาณ มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มที่ดีตั้งแต่ 3 ปีงบประมาณเป็นต้นไป

เกณฑก์ารให้คะแนน :

เงินงบประมาณรายจา่ยลงทุนที่ส่วนงานเบกิจา่ยไดใ้นปีงบประมาณ

X 100

วงเงินงบประมาณรายจา่ยลงทนุที่สว่นงานไดร้บัการจดัสรรในปงีบประมาณ – วงเงินงบประมาณที่ประหยดัได ้

สูตรการค านวณ :

ข้อมูลท่ีใช้ประเมินผล :

ระบบ ERP กองคลัง 

ส านักงานอธิการบดี



3.2 ระดับความส าเร็จของการบรรลุเป้าหมายร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก

ในการรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บรกิาร (ระดับ)
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• ประเมินผลความส าเร็จของการบรรลุเป้าหมายร้อยละของผู้รบับริการที่ได้รับบริการตามรอบระยะเวลามาตรฐานที่ส่วนงานก าหนดส าหรับงานบริการทีเ่ลือก

มาประเมินผลเทียบกับจ านวนผูร้ับบริการที่มารับบริการทั้งหมดในกระบวนงานนั้น จ านวน 5 กระบวนงานบริการ 

• การคิดคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของกระบวนงานเป้าหมายที่เลือกมาประเมินผล โดยเรียงล าดับงานที่มีจ านวนผู้ใช้บรกิารมากที่สุดถึงงานท่ีมีจ านวนผูใ้ช้บริการ

น้อยที่สุด และให้ส่วนงานระบุน้ าหนักที่จัดสรรให้แต่ละกระบวนงานบริการที่ส่วนงานเสนอเพือ่น าไปประเมินผล โดยถ่วงน้ าหนักตามล าดับความส าคัญของ

กระบวนงานบริการ หากไม่ระบุน้ าหนักให้ถือว่าทุกกระบวนงานบริการมีน้ าหนักเท่ากัน

ระดับคะแนน เกณฑก์ารประเมินผล

0 ยังไม่มีผลการด าเนินงานที่เป็นรูปธรรมในด้านนี้

1 มีผลการด าเนินงาน แต่ไม่บรรลุเป้าหมาย

2 มีผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย 1-2 ปีงบประมาณ

3 มีผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย 3-4 ปีงบประมาณ

4

มีผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย  3-4 ปีงบประมาณ 

มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มที่ดี

ตั้งแต่ 3 ปีงบประมาณเป็นต้นไป

เกณฑก์ารให้คะแนน :

จ านวนผูร้บับรกิารทีไ่ดร้บับรกิารตามรอบระยะเวลามาตรฐาน 

X 100

จ านวนผูร้บับรกิารทัง้หมดทีไ่ดร้บับรกิารในแตล่ะงานบรกิาร 

สูตรการค านวณ :

ข้อมูลท่ีใช้ประเมินผล :

ปี 2560-2563 

ส่วนงาน

โดยแต่ละปีงบประมาณ (พ.ศ. 2560-2563) จะใช้การค านวณ

ตามตาราง ดังนี้
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• เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการท่ีเป็นเลิศ (Educational Criteria for Performance Excellence : EdPEx) อ้างอิงตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการ

ท่ีเป็นเลิศ ฉบับปี 2563-2566 (Education Criteria for Performance Excellence: EdPEx) โดยเป็นเกณฑ์ท่ีสามารถน ามาเป็นกรอบการด าเนินงานบริหารจัดการการศึกษาของ

สถาบันอุดมศึกษาให้มีคุณภาพและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ

• พิจารณาจากช่วงคะแนนของผลประเมินตามเกณฑ์ EdPEx ที่ส่วนงานของมหิดลได้รับจากการประเมินจากรายงานการประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยตั้งแต่ปีงบประมาณ 

2560 - 2563 ซึ่งในปีงบประมาณ 2560-2562 จะต้องมีคะแนนผลการประเมินในส่วนของกระบวนการและผลลัพธ์รวมไม่ต่ ากว่า 200 คะแนน และในปีงบประมาณ 2563 ผลลัพธ์

รวมไม่ต่ ากว่า 300 คะแนน (PA 2560-2563)

ระดับคะแนน เกณฑก์ารประเมินผล

0 ยังไม่มีผลการด าเนินงานที่เป็นรูปธรรมในด้านนี้

1 มีผลการด าเนินงาน แต่ไม่บรรลุเป้าหมาย

2 มีผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย 1-2 ปีงบประมาณ

3 มีผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย 3 ปีงบประมาณ

4 มีผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย  4 ปีงบประมาณ

เกณฑก์ารให้คะแนน :

ข้อมูลท่ีใช้ประเมินผล :

ปี 2560-2563

กองพัฒนาคุณภาพ

4.1 ระดับคะแนนประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ 

(Educational Criteria for Performance Excellence: EdPEx) ที่ส่วนงานได้รับ (ระดับ) 
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• เป็นการประเมินเพื่อดูการเตรียมความพร้อมของส่วนงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล ให้มีความตระหนักถึงการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส

ในการด าเนินงานของส่วนงานต่าง ๆ (Integrity and Transparency: ITA) ภายใต้แนวคิด “More open, more transparent” ยิ่งเปิดเผย ยิ่งโปร่งใส

• ส่วนงานต้องมีการเตรียมความพร้อมในการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) โดยการประเมิน

จากการเผยแพร่ข้อมูลบนหน้าเว็บไซต์ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด อ้างอิงจากแนวทางการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ท้ัง 7 ตัวช้ีวัดย่อย ดังนี้

ระดับคะแนน เกณฑก์ารประเมินผล

0 ยังไม่มีผลการด าเนินงานที่เป็นรูปธรรมในด้านนี้

1 มีแนวทางการเตรียมพร้อมเพื่อรองรับการประเมิน ITA ประจ าปีครบถ้วน จ านวน 1-2 ตัวชี้วัดย่อย

2 มีแนวทางการเตรียมพร้อมเพื่อรองรับการประเมิน ITA ประจ าปีครบถ้วน จ านวน 3-4 ตัวชี้วัดย่อย

3 มีแนวทางการเตรียมพร้อมเพื่อรองรับการประเมิน ITA ประจ าปีครบถ้วน จ านวน 5-6 ตัวชี้วัดย่อย

4 มีแนวทางการเตรียมพร้อมเพื่อรองรับการประเมิน ITA ประจ าปีครบถ้วน จ านวน 7 ตัวชี้วัดย่อย

เกณฑก์ารให้คะแนน :

ข้อมูลท่ีใช้ประเมินผล :

ปี 2560-2563 ส่วนงาน

4.2 ระดับความส าเร็จของการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการประเมิน ITA 

ของส่วนงาน (ระดับ)

ส่วนงานจะต้องมีแนวทางการเตรียมพร้อมครบทุกข้อมูลในตัวชี้วัดย่อย

➢ ข้อมูลพื้นฐาน

➢ การบริหารงาน

➢ การบริหารเงินงบประมาณ

➢ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

➢ การส่งเสริมความโปร่งใส

➢ การด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

➢ มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
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• เป็นการประเมินเพื่อให้ส่วนงานมีการจัดท าหรือทบทวนแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว (3-5 ปี) และแผนปฏิบัติการประจ าปี ที่มีองค์ประกอบครบถ้วน มีคุณภาพ 

และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การจัดตั้ง ภารกิจของส่วนงาน รวมถึงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และเป้าหมายระยะยาวของมหาวิทยาลัยมหิดล 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2563

ระดับคะแนน เกณฑก์ารประเมินผล

0 - ส่วนงานไม่มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และ/หรือแผนปฏิบัติการของส่วนงาน

1
- ส่วนงานมีการทบทวน และพิจารณาจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการของส่วนงาน แตไ่ม่ครบทั้ง 4 ปีงบประมาณ

- แผนยุทธศาสตร์ และ แผนปฏิบัติการของส่วนงานมีองค์ประกอบไม่ครบถ้วน

2
- ส่วนงานมีการทบทวน และพิจารณาจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการของส่วนงาน ครบทั้ง 4 ปีงบประมาณ

- แผนยุทธศาสตร์ หรือ แผนปฏิบัติการของส่วนงานมีองค์ประกอบไม่ครบถ้วนตามที่ก าหนด 

3
- ส่วนงานมีการทบทวน และพิจารณาจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการของส่วนงาน ครบทั้ง 4 ปีงบประมาณ

- แผนยุทธศาสตร์ และ แผนปฏิบัติการของส่วนงานมีองค์ประกอบครบถ้วนตามที่ก าหนด (องค์ประกอบครบถ้วนทั้ง 2 เล่ม)

4

- ส่วนงานมีการทบทวน และพิจารณาจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการของส่วนงาน ครบทั้ง 4 ปีงบประมาณ 

โดยจัดท าได้แล้วเสร็จก่อนเริ่มปีงบประมาณ หรือภายในเดือนกันยายนของทั้ง 4 ปีงบประมาณ

- แผนยุทธศาสตร์ และ แผนปฏิบัติการของส่วนงานมีองค์ประกอบครบถ้วนตามที่ก าหนด (องค์ประกอบครบถ้วนทั้ง 2 เล่ม)

เกณฑก์ารให้คะแนน :

ข้อมูลท่ีใช้ประเมินผล :

ปี 2560-2563 ส่วนงาน

4.3 ระดับความส าเร็จของการจัดให้มีหรือทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของส่วนงาน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2563 และแผนปฏิบัติการประจ าปี (ระดับ)
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• เป็นการประเมินความผูกพันของบุคลากร โดยใช้ค่าเฉล่ียของความผูกพัน (เทียบค่าจาก 10 ระดับ) ของบุคลากร 

(เฉพาะกลุ่ม Talent ที่มีต่อมหาวิทยาลัยมหิดล) (PA 2560-2562)

ระดับคะแนน เกณฑก์ารประเมินผล

0 ยังไม่มีผลการด าเนินงานที่เป็นรูปธรรมในด้านนี้

1 มีผลการด าเนินงาน แต่ไม่บรรลุเป้าหมาย

2 มีผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย 1-2 ปีงบประมาณ

3 มีผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย 3 ปีงบประมาณ

4 มีผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย 4 ปีงบประมาณ มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง และมีแนวโน้มที่ดีตั้งแต่ 3 ปีงบประมาณเป็นต้นไป

เกณฑก์ารให้คะแนน :

ข้อมูลท่ีใช้ประเมินผล :

ปี 2560 – 2563

กองทรัพยากรบุคคล

4.4 ระดับความผูกพันของบุคลากร (เฉพาะกลุ่ม Talent) (ระดับ)
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• เป็นการประเมินบุคลากรทีม่ีลักษณะเป็น Global Talents ของส่วนงาน เปรียบเทียบกับบุคลากรทั้งหมดในสายงานนั้น ๆ

• ร้อยละของบุคลากรที่เป็น Global Talent เป็น PA ที่เริ่มใช้ประเมินผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2563 จึงท าให้สามารถ

ประเมินผลได้เพียง 1 ปี (PA 2563)

ระดับคะแนน เกณฑก์ารประเมินผล

0 ยังไม่มีผลการด าเนินงานที่เป็นรูปธรรมในด้านนี้

1 ร้อยละของบุคลากรที่เป็น Global Talents ต่ ากว่าเป้าหมาย

2 ร้อยละของบุคลากรที่เป็น Global Talents เท่ากับเป้าหมาย

3 ร้อยละของบุคลากรที่เป็น Global Talents สูงกว่าเป้าหมาย

4 ร้อยละของบุคลากรที่เป็น Global Talents สูงกว่าเป้าหมาย และ มีโครงการในการพัฒนาบุคลากรของส่วนงานให้เป็น Global Talent

เกณฑก์ารให้คะแนน :

ข้อมูลท่ีใช้ประเมินผล :

ปี 2563

กองทรัพยากรบุคคล

และส่วนงาน 

4.5 ระดับความส าเร็จของร้อยละบุคลากรที่เป็น Global Talents ของส่วนงาน 

(ระดับ)
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• เป็นการประเมินผลความส าเร็จของส่วนงานในการร่วมพัฒนามหาวิทยาลัยมหิดลให้เป็น Digital University ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มีการจัดท า

เกณฑ์ Digital Convergence University เพื่อใช้ติดตามการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย และใช้ประเมินความส าเร็จในการพัฒนาระบบดิจิทัลทั้ง 6 ด้าน

ระดับคะแนน
เกณฑก์ารประเมินผล

ตัวชี้วัดที่ 4.6.1 ตัวชี้วัดที่ 4.6.2

0 ยังไม่มีผลการด าเนินงานที่เป็นรูปธรรมในด้านนี้ ยังไม่มีผลการด าเนินงานที่เป็นรูปธรรมในด้านนี้

1
มีการปฏิบัติตามเกณฑ์ Digital Convergence University 

จ านวน 1 ด้าน

มีบทเรียน/วิชา e – learning ร้อยละ 5 ของบทเรียน/วิชา

ของส่วนงาน

2
มีการปฏิบัติตามเกณฑ์ Digital Convergence University 

จ านวน 2-3 ด้าน

มีบทเรียน/วิชา e – learning ร้อยละ 7 ของบทเรียน/วิชา

ของส่วนงาน

3
มีการปฏิบัติตามเกณฑ์ Digital Convergence University 

จ านวน 4-5 ด้าน

มีบทเรียน/วิชา e – learning ร้อยละ 8 ของบทเรียน/วิชา

ของส่วนงาน

4
มีการปฏิบัติตามเกณฑ์ Digital Convergence University 

จ านวน 6 ด้าน

มีบทเรียน/วิชา e – learning ร้อยละ 10 ของบทเรียน/วิชา

ของส่วนงาน

เกณฑก์ารให้คะแนน :

ข้อมูลท่ีใช้ประเมินผล :

ตัวช้ีวัดที่ 4.6.1 ส่วนงาน

ตัวช้ีวัดท่ี 4.6.2 กองแผนงาน

4.6 ระดับความส าเร็จของการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็น Digital University

(ระดับ)

4.6.1 ระดับของการพัฒนาเพื่อเข้าสู่ Digital Convergence University (ระดับ)

4.6.2 ระดับความส าเร็จของหลักสูตรท่ีส่วนงานได้พัฒนาเป็นหลักสูตร e-Learning (ระดับ) (PA 2563)
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• เป็นการประเมินโดยจะน าเกณฑ ์Digital Convergence University มาประยุกต์เป็นแบบสอบถามส่วนงานโดยให้ส่วนงานประเมินตนเอง โดยรายละเอยีด

แบบสอบถาม และประเด็นการประเมินผล ได้แก่ 

➢ IT Development Ownership

➢ Digital Analytics

➢ IT Management for Diversity

➢ IT Infrastructure for Communication and Collaboration

➢ IT Supports for Workforce Mobility

➢ Digital Experts

เกณฑก์ารให้คะแนน :

ข้อมูลท่ีใช้ประเมินผล :

ปี 2563 ส่วนงาน

4.6.1 ระดับของการพัฒนาเพ่ือเข้าสู่ Digital Convergence University (ระดับ) 

ระดับคะแนน เกณฑก์ารประเมินผล

0 ยังไม่มีผลการด าเนินงานที่เป็นรูปธรรมในด้านนี้

1 มีการปฏิบัติตามเกณฑ์ Digital Convergence University จ านวน 1 ด้าน

2 มีการปฏิบัติตามเกณฑ์ Digital Convergence University จ านวน 2-3 ด้าน

3 มีการปฏิบัติตามเกณฑ์ Digital Convergence University จ านวน 4-5 ด้าน

4 มีการปฏิบัติตามเกณฑ์ Digital Convergence University จ านวน 6 ด้าน
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• เป็นการประเมินผลการบริหารความเส่ียงของส่วนงาน ภายในช่วงระยะเวลาตามแผนยทุธศาสตร์ของมหาวทิยาลัย พ.ศ. 2560-2563

เกณฑก์ารให้คะแนน :

ข้อมูลท่ีใช้ประเมินผล :

ปี 2560-2563 ส่วนงาน

4.7 ระดับความส าเร็จของการบริหารความเสี่ยง (ระดับ)

ระดับคะแนน เกณฑก์ารประเมินผล

0 ยังไม่มีการด าเนินการด้านการบริหารความเสี่ยง

1
มีแผนบริหารความเสี่ยงในระดับส่วนงาน และ มีผลการด าเนินงานตามกิจกรรมของแผนการบริหารความเสี่ยง 

แต่ ผลการด าเนินงานของกิจกรรม ตามแผนการบริหารความเสี่ยงไม่บรรลุเป้าหมาย

2
มีแผนบริหารความเสี่ยงในระดับส่วนงาน และ มีผลการด าเนินงานตามกิจกรรมของแผนการบริหารความเสี่ยงบรรลุเป้าหมาย 

1-2 ปีงบประมาณ

3
มีแผนบริหารความเสี่ยงในระดับส่วนงาน และ มีผลการด าเนินงานตามกิจกรรมของแผนการบริหารความเสี่ยงบรรลุเป้าหมาย 

3-4 ปีงบประมาณ 

4

มีแผนบริหารความเสี่ยงในระดับส่วนงาน และ มีผลการด าเนินงานตามกิจกรรมของแผนการบริหารความเสี่ยงบรรลุเป้าหมาย 

3-4 ปีงบประมาณ รวมถึงมีการจัดท าแผนบริหารความต่อเนื่อง (Business Continuity Plan) ครบถ้วนตามเหตุการณ์

ความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อส่วนงาน 
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• เป็นการประเมินระดับความส าเร็จของการบรรลุเป้าหมายด้านการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของส่วนงาน 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2563 โดยพิจารณาจากเกณฑ์การประเมินตามตัวชี้วัดความเป็นมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน์ของมหาวิทยาลัย 

ในแต่ละด้าน ทั้งหมด 6 ด้าน ได้แก่ วัตถุดิบ พลังงาน น้ า กากของเสีย อาคาร และก๊าซเรือนกระจก (PA 2560-2562)

ระดับคะแนน เกณฑก์ารประเมินผล

0 ยังไม่มีผลการด าเนินงานที่เป็นรูปธรรมในด้านนี้

1 มีผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย 1-2 ปีงบประมาณ

2 มีผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย 3 ปีงบประมาณ

3 มีผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย 4 ปีงบประมาณ

4 มีผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย 4 ปีงบประมาณ และมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง และมีแนวโน้มที่ดีตั้งแต่ 3 ปีงบประมาณเป็นต้นไป

เกณฑก์ารให้คะแนน :

ข้อมูลท่ีใช้ประเมินผล :

ปี 2560-2563 

กองกายภาพและ

สิ่งแวดล้อม

5.1 ระดับความส าเร็จของการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ระดับ)
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• เป็นการประเมินผลระดับความส าเรจ็ของจ านวนโครงการพนัธกิจสัมพันธม์หาวทิยาลัยมหิดลกับสังคม (University Social Engagement) ที่ด าเนินการ

ครบตามเกณฑ์ 4 ด้าน กล่าวคือ เป็นการท างานเชิงวิชาการร่วมกันระหวา่งส่วนงานกับสังคมในพันธกิจหลักทุกด้านของมหาวิทยาลัยบนพืน้ฐาน 4 ประการ

ได้แก่ ร่วมคิดร่วมท าแบบหุ้นส่วน (Partnership) เกิดประโยชน์ร่วมกันแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย (Mutual Benefit) มีการสร้างความรู้ทางวิชาการ (Scholarship)

และเกิดผลกระทบต่อสังคมท่ีประเมินได้ (Social Impact)

• นับจ านวนโครงการที่มีการด าเนินการครบทั้ง 4 ด้าน โดยสามารถนับโครงการที่มีการด าเนินงานต่อเนื่องได้ โดยจะต้องมีการจัดกิจกรรมต่อเนื่อง

ภายในปีงบประมาณนั้น ๆ (PA 2560-2563)

ระดับคะแนน เกณฑก์ารประเมินผล

0 ยังไม่มีผลการด าเนินงานที่เป็นรูปธรรมในด้านนี้

1 มีผลการด าเนินงาน แต่ไม่บรรลุเป้าหมาย

2 มีผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย 1-2 ปีงบประมาณ

3 มีผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย 3-4 ปีงบประมาณ

4 มีผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย 3-4 ปีงบประมาณ มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง และมีแนวโน้มที่ดีตั้งแต่ 3 ปีงบประมาณเป็นต้นไป

เกณฑก์ารให้คะแนน :

ข้อมูลท่ีใช้ประเมินผล :

ปี 2560-2563

กองแผนงาน

5.2 ระดับความส าเร็จของจ านวนโครงการพันธกจิสัมพนัธม์หาวิทยาลัยมหิดล

กับสังคม (University Social Engagement) ที่ด าเนินการครบตามเกณฑ์ 4 ด้าน (ระดับ)



ขั้นตอนการใช้งานระบบรายงานผล MU-KPI
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ขั้นตอนการใช้งานระบบรายงานผล MU-KPI

1. คลิก Login เพ่ือเข้าสู่ระบบ

2. ใส่ Username และ Password*

(TRIS จะส่งให้ตามอเีมลของผูป้ระสานงานแตล่ะสว่นงานในภายหลัง)
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Link ระบบรายงานผล MU-KPI

https://mahidol.tris-db.com/index.php/749745

https://mahidol.tris-db.com/index.php/749745


3. คลิกที่ดัชนีค าถาม เพ่ือกรอกข้อมูลทั่วไปและตัวชี้วัด

4. ข้อมูลทั่วไปประกอบไปด้วย

- ส่วนงาน

- ชื่อผู้รับผิดชอบตัวชี้วดั (ผู้รวบรวมข้อมูลตัวชีว้ดั)

- ต าแหน่ง

- เบอร์โทรศัพท์ และ อีเมล

48

ขั้นตอนการใช้งานระบบรายงานผล MU-KPI (ต่อ)



เม่ือบันทึกข้อมูลเสร็จคลิกต่อไปเพื่อบันทึกข้อมูลตัวชี้วัดถัดไป

- ถ้าผู้กรอกตัวช้ีวัดเป็นบุคคลเดียวกันกับผู้รับผิดชอบ 

ตัวช้ีวัดของส่วนงาน (ส่วนท่ี 1) ให้ท าเคร่ืองหมายถูกท่ีช่อง   

“ผู้รับผดิชอบตวัชีว้ัดบนัทึกดว้ยตนเอง”

- หากผู้กรอกไม่ใช่บุคคลเดียวกันให้กรอกชื่อ อีเมล และ  

เบอร์โทรศัพท์ของบุคคลท่ีรับผิดชอบตัวชี้วัดน้ันๆ

ปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด

กรอกปัจจัยสนับสนุนผลงานของตัวชี้วัด

กรอกค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด

และผลการด าเนินงานท่ีท าได้ในปีน้ันๆ 
1

2

3

4

5

5. กรอกข้อมูลตัวชี้วัด
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6. หากยังกรอกขอ้มลูตวัชี้วดัยงัไมเ่สรจ็สิน้ ให้คลิกเลือก 

“ท าต่อภายหลงั” ระบบจะท าการ Save ข้อมูล และสามารถ

มากรอกข้อมูลต่อในภายหลังได้

7. เมื่อกรอกข้อมูลทั้งหมดแล้ว (ตัวชี้วัดที่ 5.2) ให้คลิกที่ “ส่ง”

ระบบจะท าการบันทึกขอ้มูลเพือ่ใช้ในการประเมินต่อไป 

50

ขั้นตอนการใช้งานระบบรายงานผล MU-KPI (ต่อ)



3.2 การประเมินผลโดยใช้แบบส ารวจความพึงพอใจ

51



นักศึกษา

บัณฑิต

ที่ส าเร็จการศึกษา

บุคคลซึ่งเป็นนายจ้าง

หรือผู้บังคับบัญชา

ของบัณฑิต

การส ารวจ

เชิงคณุภาพ

การส ารวจ

เชิงปรมิาณ

กลุ่มเป้าหมายรูปแบบการส ารวจ วิธีการส ารวจ สรุปผลการส ารวจ

• Telephone Interview

•Online Survey via E-mail 

•Questionnaire via Mail

• In-depth Interview

• Online Survey

• Online Meeting

• Questionnaire

• Focus Group

พร้อมกับ Site Visit

ผลส ารวจ

ที่ได้จาก TRIS

ผลส ารวจ

ที่ได้จาก MU

VS
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บุคคลภายนอกอื่นที่เกี่ยวข้อง

• คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

• ผู้ให้ทุนวิจัยและหน่วยหนุนทุนวิจัย (PMU)

ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย

• ข้าราชการ/ พนักงานของส่วนงาน

• คณาจารย์

•Online Survey

via We Mahidol Application

กรอบแนวคดิ

ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

เพื่อปรับปรุงการด าเนินงาน

ของส่วนงานและภาพรวม

ของมหาวิทยาลัย

ผลสอบทานและเปรียบเทียบผลการประเมินที่ได้จากส่วนงาน 

ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

เพื่อปรับปรุงการด าเนินงานของส่วนงาน 

และการสร้างนักศึกษาให้มี Global Citizen Character



น ำมำผลส ำรวจที่ได้จำกทริส มำเปรียบเทียบกับผลกำรประเมินตัวชี้วัด เพ่ือพิจำรณำควำมสอดคล้องหรือเป็นไปในทิศทำงเดียวกันหรือไม่

น ำมำผลส ำรวจที่ได้จำกทริส มำประกอบกับผลกำรประเมินตัวช้ีวัด เพ่ือให้ข้อคิดเห็นเชิงลึกและข้อเสนอแนะ

ตัวช้ีวัดกลุ่มเป้าหมาย ขนาดตัวอย่าง

• ตัวช้ีวัด 2.1.1 ระดับควำมส ำเร็จของกำรบรรลุเป้ำหมำยระดับควำมพึงพอใจ
ของนักศึกษำต่อคุณภำพกำรให้บริกำร

•ตัวช้ีวัด 2.1.3 ระดับควำมส ำเร็จของกำรบรรลุเป้ำหมำยระดับควำมพึงพอใจ
ของศิษย์เก่ำต่อคุณภำพกำรให้บริกำร

•ตัวช้ีวัด 1.2.2 ระดับควำมส ำเร็จของกำรบรรลุเป้ำหมำยระดับควำมพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิต

บัณฑิตท่ีส ำเร็จ
กำรศึกษำจำก
มหำวิทยำลัยมหิดล

นักศึกษำ

บุคคลซ่ึงเป็นนำยจ้ำง
หรือผู้บังคับบัญชำ
ของบัณฑิต

ภำพรวม
2,000 รำย

ภำพรวม
400 รำย

ภำพรวม
400 รำย

ประชากร

ผู้ปฏิบัติงำน
ในมหำวิทยำลัย
• ข้ำรำชกำร/ พนักงำนของส่วนงำน
• คณำจำรย์

•ตัวช้ีวัด 2.1.2 ระดับควำมส ำเร็จของกำรบรรลุเป้ำหมำยระดับควำมพึงพอใจ 
ของคณำจำรย์และบุคลำกรภำยในต่อคุณภำพกำรให้บริกำร

ส่วนงำนละ 5-30 คน
ขึ้นอยู่กับส่วนงำน

บุคคลอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
• คณะกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย
• ผู้ให้ทุนและหน่วยหนุนทุนวิจัย
(PMU)

•กำรด ำเนินงำนภำพรวมของมหำวิทยำลัย
•ตัวช้ีวัดที่ 1.1 ระดับคะแนนจำกกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำมตัวช้ีวัด
ด้ำนกำรวิจัย (Research Index)

• ไม่เกิน 30 คน
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กลุ่มเป้าหมาย ข้อมูลที่ขอความอนุเคราะห์ หน่วยงานที่รับผิดชอบ

1. บุคคลภายนอกอื่นท่ีเกี่ยวข้อง

• คณะกรรมการสภาฯ

• ผู้ให้ทุนวิจัยและ PMU

• ฐานข้อมูลกรรมการสภาฯ ท่ีเป็นบุคคลภายนอก ได้แก่ นายกสภามหาวิทยาลัย อุปนายกมหาวิทยาลัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

• ส านักงานสภาฯ

• ฐานข้อมูลผู้ให้ทุนวิจัยและหน่วยหนุนทุนวิจัย (PMU) • กองบริหารงานวิจัย

2. ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 

• ข้าราชการ/ พนักงาน

ของส่วนงาน

• คณาจารย์

• เตรียมหาตัวแทนเข้าร่วมการสนทนากลุ่ม (Focus Group) และห้องประชุม 

• แบบสอบถามความพึงพอใจของคณาจารย์และบุคลากรภายในต่อคุณภาพการให้บริการปี 63

• ค่าเป้าหมาย และผลการส ารวจความพึงพอใจของคณาจารย์และบุคลากรภายในปี 60 - 63

• ผู้ปฏิบัติงาน 42 ส่วนงาน

• คณาจารย์ 35 ส่วนงาน

ท่ีมีการเรียนการสอน 

3. นักศึกษา • ฐานข้อมูลนักศึกษา ระดับปริญญาตรี/โท/เอก

• แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาปี 63

• ค่าเป้าหมาย และผลการส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาปี 60-63

• กองบริหารการศึกษา

• บัณฑิตวิทยาลัย

• กองเทคโนโลยีสารสนเทศ

4. บัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษา • ฐานข้อมูลศิษย์เก่าท่ีส่วนงานใช้ส ารวจความพึงพอใจของศิษย์เก่าในปี 60 - 63

ได้แก่ ชื่อ-สกุล, รหัสนักศึกษา, คณะ, สาขาวิชา, อาชีพ, ต าแหน่ง, ท่ีอยู่, เบอร์โทรศัพท์ และ e-mail

• แบบสอบถามความพึงพอใจของศิษย์เก่าต่อคุณภาพการให้บริการปี 63

• ค่าเป้าหมาย และผลการส ารวจความพึงพอใจของศิษย์เก่าปี 60 – 63

• 35 ส่วนงานท่ีมีการเรียน 

การสอน

• กองกิจการนักศึกษา

5. บุคคลซึ่งเป็นนายจ้าง

หรือผู้บังคับบัญชา

ของบัณฑิต

• ฐานข้อมูลนายจ้างของบัณฑิตระดับปริญญาตรี/โท/เอกท่ีจบการศึกษาในปี 59 - 62

ได้แก่ ช่ือสถานท่ีท างาน, ท่ีตั้งของสถานท่ีท างาน, เบอร์โทรศัพท์ท่ีท างาน, ชื่อ-สกุลนายจ้างหรือ

ผู้บังคับบัญชา, ต าแหน่งงานของนายจ้าง, เบอร์โทรศัพท์ของนายจ้าง, e-mail ของนายจ้าง, รวมท้ัง

ชื่อ-สกุลบัณฑิต, คณะ, ปีท่ีจบการศึกษา, ต าแหน่งงาน, หน่วยงานท่ีสังกัด (เช่น แผนก ฝ่าย เป็นต้น), 

เบอร์โทรศัพท์ และ e-mail ของบัณฑิต

• ค่าเป้าหมาย และผลการส ารวจความพึงพอใจของนายจ้างปี 60-63

• 35 ส่วนงานท่ีมีการเรียน 

การสอน

• ฐานข้อมูลนายจ้างของบัณฑิตระดับปริญญาตรี/โท/เอกท่ีจบการศึกษาในปี 59 - 62

• แบบสอบถามความพึงพอใจนายจ้าง

• กองบริหารการศึกษา

• บัณฑิตวิทยาลัย
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สนทนากลุ่มยอ่ย (Focus Group)

ตัวแทนส่วนงานละ 5-30 คน ขึ้นอยู่กับส่วนงาน

ข้าราชการ/พนกังานของส่วนงาน

คณาจารย์

ผู้ปฏิบัติงานในปี 60-63 ที่เป็นบุคลากรสายสนับสนุน และ

บุคลากรสายวิชาการที่ไม่มีหน้าที่ในการสอน เช่น นักวิจัย 

ไม่รวมผู้บริหาร และที่รับใหม่ในปี 64

คณาจารย์ที่สอนในระดับ ป.ตร/ีโท/เอก 

ทั้ง อาจารย์ประจ า และ อาจารย์พิเศษ ที่สอนอยู่ในปี 60-63

ไม่รวมผู้บริหาร และที่รับใหม่ในปี 64

สิ่งที่ส่วนงานตอ้งเตรียมการ

การจัดสง่ข้อมลูประกอบตัวชี้วัด1. 3.

การประชาสมัพนัธ์

การส ารวจความพึงพอใจ

ของนักศึกษา ศิษย์เก่า และนายจ้าง

2.
คลิกปุ่ม เพื่อ Upload file เช่น

ฐานข้อมูลศิษย์เก่า 

กรอกค่าเป้าหมาย

และผลการส ารวจ

คลิกปุ่ม เพื่อ Upload file แบบสอบถาม

ฐานข้อมูลศิษย์เก่า

แบบสอบถามศิษย์เก่าปี 63

ปัจจัยสนับสนุนผลงาน

ปัญหา และอุปสรรค

เป้าหมายระดับความพึงพอใจของ

ศิษย์เก่าต่อคุณภาพการให้บริการ

ผลส ารวจความพึงพอใจของศิษย์เก่า

ต่อคุณภาพการให้บริการ

Upload files

Upload files

ตัวชี้วัดที่ 2.1.3 ระดับความส าเร็จของการบรรลเุปา้หมายระดับความพงึพอใจของศษิย์เก่าต่อคณุภาพการให้บรกิาร

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

หมายเหต ุส านักงานอธิการบดี บัณฑิตวิทยาลัย และส านักงานสภาฯ สามารถจัดส่งข้อมูลโดยตรงให้กับผู้ประสานงานของทริส สุริพร 

มานะกิจ suriporn@tris.co.th ภายในวันที่ 7 เมษายน 2564 รายละเอียดตามจดหมาย ทริส 0276/2564 เพื่อให้ทริสน าข้อมูลใส่ลงระบบ

mailto:suriporn@tris.co.th


3.3 การวิเคราะห์ส่วนงานโดยการทดสอบภาวะวิกฤติ
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การวเิคราะหส์ว่นงานโดยใชเ้ทคนคิการทดสอบภาวะวกิฤต ิ(Stress Test)

1) ข้อมูลสถิติผลการด าเนินงานที่ผ่านมา ทั้งด้านการเงินและ    ที่

ไม่ใชก่ารเงนิ และก าหนดสถานการณ์จ าลองจากสภาพปัญหา หรือ

สถานการณ์วิกฤติที่ส่วนงานต้องเผชิญ เพื่อวิเคราะห์แนวโน้ม  

ในอนาคตที่สะท้อนความยั่งยืนของส่วนงานด้านความอยู่รอด

ด้านการเงินในระยะสั้น/ปานกลาง ว่ามีสถานะเป็นอย่างไร

2) วิเคราะห์ผลการด าเนินงานของส่วนงานในด้านความจ าเป็นของ

การคงอยู่/ความสามารถในการตอบสนองผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย               

ที่เกี่ยวข้อง

1. วัตถุประสงค์

เพื่อให้มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับข้อมูลสารสนเทศส าหรับน าไป

ปรับปรุงหรือยกระดับผลการด าเนินงานและการบริหารจัดการส่วน

งาน โดยมุ่งเน้นก ากับดูแลองค์กร (ส่วนงาน) ในลักษณะมองไป

ข้างหน้า และ เชิงป้องกัน (Forward-looking and preventive 

supervision)

ประยุกต์แนวคิดมาจากการทดสอบภาวะวิกฤติของสถาบันอุดมศึกษา 

(College Stress Test) *

เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลย้อนหลัง เพื่อพิจารณาถึงผลกระทบหรือการ

เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าว และคาดการณ์

แนวโน้มของผลการด าเนินงานในอนาคต  เพื่อให้ทราบถึงสถานการณ์

ที่ ส่ ว น ง า น มี โ อ ก า ส ต้ อ ง เ ผ ชิ ญ แ ล ะ น า ม า ใ ช้ เ ป็ น ปั จ จั ย

ในการทดสอบภาวะวิกฤติ

โดยชุดข้อมูลย้อนหลังที่น ามาพิจารณา ได้แก่

• ความสม่ าเสมอของการลงทะเบียนแรกเข้าของนักศึกษา 

(Stable and sustained enrollments) 

• ความมั่นคงของรายได้ (Secure revenue streams)

• ค่าใช้จ่ายที่เป็นเหตุเป็นผล (Reasonable expenditure)

ตัวอย่างปัจจัยที่ใช้ในการวิเคราะห์  Stress Test

• จ านวนนักศึกษาแรกเข้า (New enrollments)

• ความสามารถในการให้บริการ (Capacity)

• การเปลี่ยนแปลงของรายได้จากการให้บริการด้านการเรียน                   

การสอน/งานบริการทางวิชาการ

• การได้รับจัดสรรงบประมาณภาครัฐ (State appropriations)

2. การทดสอบภาวะวกิฤติ (Stress Test)

* Source: Robert Zemsky, Susan Shaman, และ Susan Campbell Baldridge. (2020)  The College Stress Test: 

Tracking institutional futures across a crowded market. Johns Hopkins university Press.

3. ข้อมลูทีต่อ้งใช้
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การวเิคราะหส์ว่นงานโดยใชเ้ทคนคิการทดสอบภาวะวกิฤต ิ(Stress Test)
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเพือ่จดักลุ่มสว่นงาน ด้านบทบาท ภารกจิของส่วนงาน ที่มีต่อกลยทุธก์ารด าเนินงานทีส่ าคัญ

• ชื่อส่วนงาน • ชื่อผู้ตอบแบบสอบถาม

• ต าแหน่งของผู้ตอบแบบสอบถาม • ระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ง

• เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ • E-mail

• ความสามารถในการหารายได้

• การแสวงหาโอกาสเพือ่สรา้งรายไดจ้ากแหลง่เงินทนุอื่น

• BRAND Mahidol

• Research Value Chain

• Flagship Institutions

• Niche Brands (มีความเป็นเอกลักษณ ์หรือให้บรกิารเฉพาะกลุม่)

• Task/Context-specific mandate

การจดักลุม่สว่นงาน โดยประยกุตใ์ชเ้ทคนคิการทดสอบสภาวะวิกฤต ิ(Stress Test)

ส่วนงานจะตอ้งตอบแบบสอบถามผา่นระบบ 2 ส่วน ดังนี้

1. กลยุทธ์การด าเนนิงานในเชงิ Business Oriented

2. กลยุทธ์การด าเนนิงานในเชงิ Strategic Mission

3. กลยุทธ์การด าเนนิงานในเชงิ Strategic Survival
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ตัวอยา่งแบบสอบถาม ส าหรบัการจดักลุม่สว่นงาน 

เพื่อก าหนดสถานการณจ์ าลอง (Scenario) ให้เหมาะสม

คณะผูบ้รหิารสว่นงาน จ านวนสว่นงานละ 3 ท่าน ทั้ง 42 ส่วนงาน

กลุ่มเปา้หมาย
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Link: https://mahidol.tris-db.com/index.php/895322?newtest=Y&lang=th

https://mahidol.tris-db.com/index.php/895322?newtest=Y&lang=th


ตัวอยา่งแบบสอบถาม ส าหรบัการจดักลุม่สว่นงาน 

เพื่อก าหนดสถานการณจ์ าลอง (Scenario) ให้เหมาะสม (ต่อ)
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ตัวอยา่งแบบสอบถาม ส าหรบัการจดักลุม่สว่นงาน 

เพื่อก าหนดสถานการณจ์ าลอง (Scenario) ให้เหมาะสม (ต่อ)
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ตัวอยา่งแบบสอบถาม ส าหรบัการจดักลุม่สว่นงาน 

เพื่อก าหนดสถานการณจ์ าลอง (Scenario) ให้เหมาะสม (ต่อ)
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ตัวอยา่งแบบสอบถาม ส าหรบัการจดักลุม่สว่นงาน 

เพื่อก าหนดสถานการณจ์ าลอง (Scenario) ให้เหมาะสม (ต่อ)
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ตัวอยา่งแบบสอบถาม ส าหรบัการจดักลุม่สว่นงาน 

เพื่อก าหนดสถานการณจ์ าลอง (Scenario) ให้เหมาะสม (ต่อ)

65

• กรณีทีผู่ต้อบแบบสอบถาม ท าแบบสอบถามไมเ่สรจ็และตอ้งการท าตอ่ภายหลงั ให้เลอืกท าตอ่ภายหลงั ที่มุมบนขวาของแบบสอบถาม

• จากนั้นใหผู้ต้อบแบบสอบถามบนัทกึชือ่ รหัสผ่าน และที่อยูอ่เีมล ์เพื่อตอบแบบสอบถามตอ่ในภายหลงั



ตัวอยา่งแบบสอบถาม ส าหรบัการจดักลุม่สว่นงาน 

เพื่อก าหนดสถานการณจ์ าลอง (Scenario) ให้เหมาะสม (ต่อ)
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• เมือ่ผูต้อบแบบสอบถามตอ้งการกลบัมาท าแบบสอบถาม ให้เขา้สูแ่บบสอบถามดว้ย Link แบบสอบถาม

• จากนัน้กด Log in ที่มุมบนขวาของแบบสอบถาม จะปรากฏใหผู้ต้อบแบบสอบถามกรอกชือ่และรหสัผา่นเพือ่เขา้สูร่ะบบ

Link: https://mahidol.tris-db.com/index.php/895322?newtest=Y&lang=th

https://mahidol.tris-db.com/index.php/895322?newtest=Y&lang=th


7 เมษายน 2564

ผู้บริหารสามารถเริม่ตอบแบบสอบถามในระบบได้

21 เมษายน 2564

วันสุดท้ายของการตอบแบบสอบถามในระบบ

Link: https://mahidol.tris-db.com/index.php/895322?newtest=Y&lang=th

การจดักลุม่สว่นงาน โดยประยกุตใ์ชเ้ทคนคิการทดสอบสภาวะวิกฤต ิ(Stress Test)
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การประยกุตแ์นวคิดการด าเนนิงานขององค์กรในรูปแบบ Third Sector 

หรือ Social Sector กับข้อเสนอแนะตอ่ส่วนงานของมหาวทิยาลยั

การด าเนนิงานขององคก์รในรปูแบบ Third Sector

จะมุ่งเน้นที่การบริหารด้านการเงิน (Financial Management) เพื่อให้องค์กรมีสถานะการเงินมั่นคง หรือมีก าไรเล็กน้อย หรือเพียงพอกับค่าใช้จ่าย และสามารถอยู่รอดได้  ในระยะ

สั้นหรือระยะปานกลางหรือระยะยาว

ตัวอย่างทางเลือกการด าเนินงานของส่วนงานในอนาคต

กลุ่มที่ 1 ส่วนงานทีใ่ห้บรกิารภายในมหาวทิยาลัย

• Pull resource

กลุ่มที่ 2 ส่วนงานทีพ่อหารายได้เองไดบ้างส่วน

• Spin-off แยกส่วนงานออกไปด าเนินธุรกจิ

• ค้นหาโอกาส และน าเสนอบรกิารใหก้ับเอกชนภายใตท้รพัยากรที่สว่นงานมอียู่

กลุ่มที่ 3 ส่วนงานทีต่้องยุตบิทบาท 

เนื่องจากบรกิารไมต่อบสนองความต้องการของสังคม

• จัดสรรบุคลากรไปปฏบิัตงิานกบัสว่นงานอืน่

• พิจารณารปูแบบการจ้างงาน หรือสัญญาจ้างงาน (Contract) ประเภทตา่งๆ
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4. วิธีการจัดเก็บข้อมูล
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ข้อมูลที่จัดเก็บจากส่วนงาน

1. ข้อมูลตัวชี้วัดตามกรอบ 5 มิติ และฐานข้อมูลศิษย์เก่าและนายจ้างการส ารวจความพึงพอใจ 

(หน่วยงานจัดท าผา่นระบบระหวา่งวนัที่ 19 เม.ย. 2564 – 5 พ.ค. 2564)

2. ข้อมูลแบบประเมินการทดสอบภาวะวกิฤติ หรือ Stress Test

(หน่วยงานจัดท าผา่นระบบระหวา่งวนัที่ 7 เม.ย. 2564 – 21 เม.ย. 2564)

3. ข้อมูลความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานในส่วนงาน โดย TRIS ลงพื้นที่ไปยังที่ตั้งของหน่วยงาน หรือ Site Visit

(หน่วยงานนัดหมายบุคลากรและจดัเตรยีมห้องประชมุ ระหวา่งวันที่ 6 พ.ค. 2564 – 30 มิ.ย. 2564)

Site Visit

ข้อมูล

เพื่อวิเคราะห์

Stress Test

ข้อมูลตัวช้ีวัด 

5 มิติ
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การติดตามและประเมินผลยังทีต่ั้งของส่วนงาน (Site Visit)

จ านวน

42 ส่วนงาน

วิธีการ

ลงพื้นที่จัดประชุมและสัมภาษณ์

เพื่อยืนยันผลการประเมินใน 3 ด้าน

1. ประเมินผลตามตัวชี้วัด

2. ประเมินผลความพงึพอใจ

3. วิเคราะห์ส่วนงานด้วย Stress test

กลุ่มเปา้หมาย 2 กลุ่ม

บุคลากรสว่นงานทีร่บัผดิชอบตวัชีว้ดั

- ยืนยันข้อมูลผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด

- แสดงเอกสารหลักฐานตัวช้ีวัด

- รับฟังปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน

01 ผู้บรหิารของสว่นงาน

- รับฟังทิศทางการด าเนินงานในอนาคต

- ปัญหา อุปสรรค ข้อจ ากัดในการด าเนินงาน

ของส่วนงาน และความท้าทายที่ต้องเผชิญ

- ข้อเสนอแนะและความต้องการของส่วนงานต่อมหาวิทยาลัย

02
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21 ส่วนงาน (เดอืน พ.ค.)

กลุ่มที ่1 จัดการเรยีนการสอน วิจัย และบรกิารวชิาการ

• กลุ่ม Social Science (8 ส่วนงาน) 

• กลุ่ม Health Science  (9 ส่วนงาน)

• กลุ่ม Science & Technology  (2 ส่วนงาน)

กลุ่มที ่2 จัดการเรยีนการสอน วิจัย บริการวชิาการ และให้บรกิารโรงพยาบาล  

(1 ส่วนงาน)

กลุ่มที ่3 วิจัยและบรกิารวชิาการ (1ส่วนงาน)

21 ส่วนงาน (เดอืน มิ.ย.)

กลุ่มที ่1 จัดการเรยีนการสอน วิจัย และบรกิารวชิาการ

• กลุ่ม Social Science (3 ส่วนงาน) 

• กลุ่ม Science & Technology  (6 ส่วนงาน)

กลุ่มที ่2 จัดการเรยีนการสอน วิจัย บริการวชิาการ และให้บรกิารโรงพยาบาล  (6 ส่วนงาน)

กลุ่มที ่4 สนับสนนุองค์กร (5 ส่วนงาน)

กลุ่มที่ 5 โรงเรยีนสาธตินานาชาตมิหาวทิยาลยัมหดิล (1 ส่วนงาน)

*หมายเหตุ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอ านาจเจริญ, โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์, วิทยาเขตกาญจนบุรี ติดตามและประเมินทาง Video Conference



ก าหนดการการติดตามและประเมินผลยังที่ตั้งส่วนงาน (Site Visit)

เวลา รายละเอยีด กลุ่มเปา้หมาย

09.00 – 10.00 น. การทดสอบภาวะวิกฤติ (Stress Test) ผู้บริหารของส่วนงาน

10.00 – 11.00 น.
การสนทนากลุ่ม เพื่อส ารวจความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงาน 

(Focus Group)

ข้าราชการ พนักงานของส่วนงาน 

และคณาจารย์

11.00 – 12.00 น. การประเมินตัวชี้วัด (Key Performance Indicator - KPI) ผู้รับผิดชอบการประเมิน KPI ส่วนงาน

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหาร

13.00 – 15.00 น. การประเมินตัวชี้วัด (Key Performance Indicator - KPI) (ต่อ) ผู้รับผิดชอบการประเมิน KPI ส่วนงาน

ช่วง เดือนพฤษภาคม – เดือนมิถุนายน 2564

ณ ห้องประชุมส่วนงาน เวลา 09.00 – 15.00 น.

หมายเหตุ: 
1. ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม
2. หากกลุ่มเป้าหมายในการประเมินแต่ละส่วน มิใช่เป็นบุคคลหรือกลุ่มเดียวกัน ส่วนงานสามารถปรับเปลี่ยนเวลาได้ตามความเหมาะสม
3. หากการสัมภาษณ์ข้อมูลเบื้องต้นไม่สามารถแล้วเสร็จได้ตามเวลาที่ก าหนด อาจมีการขยายเวลาการประเมินส่วนงานเพิ่มเติม เพื่อให้การประเมินส่วนงานเสร็จสิ้นสมบูรณ์



แผนการลงพืน้ทีเ่พือ่การตดิตามและประเมินผล

ยังทีต่ัง้ส่วนงาน 

(Site Visit)
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พ.ค. 64 มิ.ย. 64

21

ส่วนงาน

21

ส่วนงาน

Total

42

ส่วนงาน



การติดตามและประเมินผลยังทีต่ั้งของส่วนงาน (Site Visit)
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เดือนพฤษภาคม (21 ส่วนงาน)

วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหสับดี วันศุกร์

3 4 5 6 7
หยุดชดเชยวันแรงงานแห่งชาติ หยุดวันฉัตรมงคล 1. คณะสังคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์

2. คณะเทคนคิการแพทย์

1. วิทยาลัยราชสดุา

2. สถาบันพัฒนาสขุภาพอาเซียน

วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหสับดี วันศุกร์

10 11 12 13 14
หยุดวันพืชมงคล 1. สถาบันวิจัยประชากรและสงัคม

2. สถาบันโภชนาการ

1. ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ

2. คณะศิลปศาสตร์

1. โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอ านาจเจริญ*

วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหสับดี วันศุกร์

17 18 19 20 21
1. คณะวิทยาศาสตร ์

2. คณะสาธารณสขุศาสตร์

1.คณะวิศวกรรมศาสตร์

2. วิทยาลัยศาสนศกึษา

วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหสับดี วันศุกร์

24 25 26 27 28
1. โครงการจัดตั้งสถาบนัสทิธิมนษุยชนและ

สันติศกึษา

2.คณะแพทยศาสตร์ศริิราชพยาบาล

1. สถาบันแห่งชาตเิพื่อการพฒันาเด็กและ

ครอบครัว

2. วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

หยุดวันวิสาขบูชา 1. ศูนย์จิตตปญัญาศกึษา

2. คณะพยาบาลศาสตร์

วันจันทร์

31
1. วิทยาลัยนานาชาติ

2. คณะเภสัชศาสตร์

*Video Conferences



การติดตามและประเมินผลยังทีต่ั้งของส่วนงาน (Site Visit)
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เดือนมิถุนายน (21 ส่วนงาน)

วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหสับดี วันศุกร์

1 2 3 4
1. คณะสิ่งแวดลอ้มและทรัพยากรศาสตร์

2. สถาบันวิทยาศาสตร์การวเิคราะห์และตรวจสาร

ในการกีฬา

1. คณะกายภาพบ าบดั

2. สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย

หยุด

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า

สุทิดา พัชรสุธาพิมลลกัษณ พระบรมราชินี

วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหสับดี วันศุกร์

7 8 9 10 11
1. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร

2. ส านักงานอธิการบดี

3. คณะเวชศาสตร์เขตร้อน

1. สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

2. บัณฑิตวิทยาลยั

1. คณะสัตวแพทยศาสตร์

2. วิทยาลัยดุริยางคศลิป์

วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหสับดี วันศุกร์

14 15 16 17 18
1. สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล

2. หอสมุดและคลงัความรู้มหาวิทยาลยัมหิดล

1. วิทยาลัยการจัดการ

2. คณะทันตแพทยศาสตร์

1. โครงการจัดตั้งวิทยาเขต

นครสวรรค*์

วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหสับดี วันศุกร์

21 22 23 24 25
1. โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

2. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

1. วิทยาเขตกาญจนบุรี*

วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ

28 29 30
1. ส านักงานสภามหาวิทยาลยั

2. สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

*

*Video Conferences



5. ปฏิทินการด าเนินงาน
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กิจกรรม
พ.ศ. 2564

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค.

1. ท่ีปรึกษาจัดประชุมชี้แจงกรอบการประเมิน 1,2

2. ส่วนงานหารือร่วมกับท่ีปรึกษาถึงก าหนดการ Site Visit

3. ส่วนงานหารือกับท่ีปรึกษาเพื่อจัดท าตัวช้ีวัด (เฉพาะส่วนงานท่ีต้องมีการหารือตัวชี้วัด

และค่าเป้าหมาย ซึ่งจะจัดท าขึ้นเป็นการเฉพาะ (Tailor-made))

4. ส่วนงานรายงานข้อมูลส าหรับการประเมินผลลงในระบบ

4.1 ข้อมูลตัวชี้วัดตามกรอบ 5 มิติ และฐานข้อมูลศิษย์เก่าและนายจ้างส าหรับการส ารวจ

ความพึงพอใจ 

19 เม.ย. – 5 พ.ค.

4.2 ข้อมูลแบบประเมินการทดสอบภาวะวิกฤติ หรือ Stress Test 7 เม.ย. –

21 เม.ย.

5. ส่วนงานรับการติดตามประเมินผลยังท่ีตั้งส่วนงาน (Site Visit) 6 พ.ค. – 30 มิ.ย.

6. ท่ีปรึกษาส ารวจทัศนคต/ิความพึงพอใจ/ความเห็น และจัดท าสรุปผลการประเมินเบื้องต้น

7. ท่ีปรึกษาจัดท าร่างรายงานสรุปผลการประเมิน

8. ท่ีปรึกษาน าเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการประเมินส่วนงานของมหาวิทยาลัย

ท่ีเกี่ยวข้องพิจารณาให้ความเห็นชอบ และจัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์

ปฏิทินการด าเนินงาน
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6. รายชื่อผู้ติดต่อ

ประสานงาน
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รายชื่อผูป้ระสานงาน (Contact Person)

79

ส่วนงาน

1. คณะศลิปศาสตร์

2. คณะสงัคมศาสตรแ์ละมนษุยศาสตร์

3. โครงการจดัตัง้สถาบนัสทิธมินษุยชนและสนัตศิกึษา

4. วิทยาลยัการจดัการ

5. วิทยาลยัดรุยิางคศลิป์

6. วิทยาลยันานาชาติ
นางสาวเมษยา โภชนพานชิย์

เมย์

เบอรโ์ทร 085-059-0459

อีเมล Maysayap@tris.co.th



รายชื่อผูป้ระสานงาน (Contact Person)
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ส่วนงาน

1. วิทยาลยัราชสดุา

2. วิทยาลยัศาสนศกึษา

3. ศูนยจ์ติตปญัญาศกึษา

4. สถาบนัวจิยัประชากรและสงัคม

5. สถาบนัวจิยัภาษาและวฒันธรรมเอเชีย

6. สถาบนัแหง่ชาตเิพือ่การพฒันาเดก็และครอบครวั

นางสาวฐาสนิ ีบัวขาว

กอ้ย

เบอรโ์ทร 087-510-3335

อีเมล Thasineeb@tris.co.th



รายชื่อผูป้ระสานงาน (Contact Person)

81

ส่วนงาน

1. คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

2. คณะวทิยาศาสตร์

3. คณะวศิวกรรมศาสตร์

4. คณะสิง่แวดลอ้มและทรพัยากรศาสตร์

5. สถาบนัชวีวทิยาศาสตรโ์มเลกลุ

6. สถาบนัโภชนาการ

เบอรโ์ทร 086-973-6593

นายสมศกัดิ ์แพรตันกลุ

เวง้

อีเมล Somsakp@tris.co.th



รายชื่อผูป้ระสานงาน (Contact Person)
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ส่วนงาน

1. สถาบนันวตักรรมการเรยีนรู้

2. วิทยาเขตกาญจนบรุี

3. สถาบนับรหิารจดัการเทคโนโลยแีละนวตักรรม

4. โครงการจดัตัง้วทิยาเขตนครสวรรค์

5. โครงการจดัตัง้วทิยาเขตอ านาจเจรญิ

6. โรงเรยีนสาธตินานาชาต ิมหาวทิยาลยัมหดิล

เบอรโ์ทร 083-073-3080

นายศวิชั พู่พันธพ์านชิ

โต้

อีเมล Siwatp@tris.co.th



รายชื่อผูป้ระสานงาน (Contact Person)
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ส่วนงาน

1. คณะพยาบาลศาสตร์

2. คณะกายภาพบ าบดั

3. คณะเทคนคิการแพทย์

4. คณะเภสชัศาสตร์

5. คณะสาธารณสขุศาสตร์

6. วิทยาลยัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารกฬีา

เบอรโ์ทร 063-590-9450

นางสาวเบญจพร โชติกสถิตย์

จนู

อีเมล Benjaporn@tris.co.th



รายชื่อผูป้ระสานงาน (Contact Person)
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ส่วนงาน

1. สถาบนัพฒันาสขุภาพอาเซยีน

2. คณะทนัตแพทยศาสตร์

3. คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธบิดี

4. คณะเวชศาสตรเ์ขตรอ้น

5. คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล

6. คณะสตัวแพทยศ์าสตร์

เบอรโ์ทร 089-112-2848

นางสาวสรุิพร มานะกิจ

หลงิ

อีเมล Suriporn@tris.co.th



รายชื่อผูป้ระสานงาน (Contact Person)

เบอรโ์ทร 085-244-6265

อีเมล Prachathippatai@tris.co.th
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นายประชาธิปไตย บุญอึ่ง 

เป๊บซี่

ส่วนงาน

1. สถาบนัวทิยาศาสตรก์ารวเิคราะหแ์ละตรวจสารในการกฬีา

2. ศูนย์สตัวท์ดลองแหง่ชาติ

3. บัณฑิตวทิยาลยั

4. ส านักงานสภามหาวทิยาลยั

5. ส านักงานอธกิารบดี

6. หอสมดุและคลงัความรูม้หาวทิยาลยัมหดิล



รายชื่อผูป้ระสานงานระบบรายงานผล MU-KPI/STRESS TEST

เบอรโ์ทร 085-244-6265

อีเมล Prachathippatai@tris.co.th
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นายประชาธิปไตย บุญอึ่ง 

เป๊บซี่

เบอรโ์ทร 083-073-3080

นายศิวัช พู่พันธ์พานชิ

โต้

อีเมล Siwatp@tris.co.th
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QR Code 

ส าหรับประเมนิผลการจดัประชมุชีแ้จง



Thank You

บริษัท ทริส คอร์ปอเรชัน่ จ ากัด

www.tris.co.th
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