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ก 

ค าน า 

ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้อนุมัติแผนพัฒนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ฉบับท่ี 5 

(พ.ศ. 2565-2569) ในการก าหนดเป้าหมายและทิศทางการพัฒนาองค์กร และได้ก าหนดตัวชี้วัด

ส าคัญภายใต้แผน ฯ โดยระบุรายละเอียดค่าเป้าหมายในแต่ละปี รวมถึงก าหนดหน่วยงาน

ขับเคลื่อนและหน่วยร่วมปฏิบัติงานที่ท าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินกิจกรรมอันจะส่งผล  

ให้ตัวชี้วัดที่บรรจุไว้ภายใต้ยุทธศาสตร์ต่าง ๆ บรรลุค่าเป้าหมายเป็นไปตามแผนท่ีก าหนด 

ส่วนนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จึงได้จัดท าคู ่มือค าอธิบายตัวชี ้วัด

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ฉบับที ่ 5 (พ.ศ. 2565-2569) เพื ่อสร้างความเข้าใจ 

ในรายละเอียดของตัวชี ้วัดภายใต้แผน ฯ วิธีการค านวณค่าเป้าหมาย ที่มาของข้อมูลน าเข้า  

และรูปแบบการจัดเก็บข้อมูล เพื่อให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ประกอบในการวางแผนกิจกรรม  

การวัดผล และการวิเคราะห์ข้อมูลของผลการด าเนินงานที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดภายใต้แผนอย่าง

ถูกต้องและชัดเจน  

ขอขอบคุณคณะท างาน และหน่วยงานขับเคลื่อนตัวชี้วัดที่ร่วมกันจัดท าคู่มือค าอธิบาย

ตัวชี้วัดแผนพัฒนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2565-2569) ฉบับนี้ จนส าเร็จลุล่วง  

ไปด้วยดี ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือ ฯ ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานในการใช้ประกอบ

ในการวัดผลงานภายใต้การขับเคลื่อนแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ 5 ท่ีประกาศใช้ไปแล้วได้อย่างเชื่อมโยง

และมีประสิทธิภาพ 

 

 

        ส่วนนโยบายและแผน 
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ข 

สารบัญ 

ค าน า ก 

สารบัญ ข 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีคุณภาพ 

ตัวช้ีวัด 1.1.1 หลักสูตรได้การรับรองมาตรฐานในระดับนานาชาติ  
หน่วยงานกลางขับเคลื่อน/รวบรวมและวิเคราะห์: ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร 

สาระส าคัญของตัวช้ีวัด การได้รับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรในระดับนานาชาติ  แสดงให้เห็นว่า
หล ักส ูตรด  าเน ินการได ้อย ่างม ีค ุณภาพและสอดคล ้องก ับมาตรฐาน 
ที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ส่งผลให้หลักสูตรได้รับความสนใจในการเข้า
ศึกษาจากนักศึกษาทั่วโลก รวมถึงบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจะได้รับการยอมรับ
ในระดับสากล 

นิยามค าศัพท์ตัวชี้วัด หลักสูตรที่เปิดสอนภายในมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานในระดับ
นานาชาติ โดยมีการประกาศรับรองจากสถาบันหรือองค์กรที่เป็นที่ยอมรับ  
ในระดับสากล เช่น AUN-QA, THE-ICE, WFME, AACSB, IFT, ABET 

หน่วยนับ จ านวนหลักสูตรสะสม 

สูตรการค านวณ - 

รูปแบบข้อมูล ข้อมูลสะสม 

วิธีการและห้วงเวลาใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

- นับจ านวนหลักสูตรที ่ได้รับการรับรองมาตรฐานในระดับนานาชาติ  
โดยเก็บสะสมข้อมูลต่อเนื ่องตลอดปีงบประมาณ สรุปจ านวนรวม 
ทุกไตรมาส และสิ้นปีงบประมาณ 

- ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตรเป็นผู้รวบรวมข้อมูล  
จากส านักวิชา 

- การนับจ านวนหลักสูตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับนานาชาติ  
ต้องอยู่ในช่วงระยะเวลาของการรับรองมาตรฐานหลักสูตรนั้น 

ค่าเป้าหมาย ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 

5 7 7 9 

ค่าเป้าหมายรายไตรมาส
ปี 2566 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

- - - 5 
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ตารางค่าเป้าหมายปี 2566 ตัวช้ีวัด 1.1.1 แยกตามหน่วยงาน 

หน่วยงาน ค่าเป้าหมาย 

1. ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร 5 

หมายเหตุ: ทุกส านักวิชาเป็นหน่วยร่วมปฏิบัติการ 

  

KPI 
1.1.1 

General 

Driver 

ยุทธ 
ศาสตร์ 

1 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีคุณภาพ 
ตัวช้ีวัด 1.1.2 การพัฒนาอาจารย์เข้าสู่ระดับช านาญการตามมาตรฐานการเรียนการสอนของอาจารย์ 
                 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  
หน่วยงานกลางขับเคลื่อน/รวบรวมและวิเคราะห์: สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  

สาระส าคัญของตัวช้ีวัด การพัฒนาอาจารย์เข้าสู่ระดับช านาญการตามมาตรฐานการเรียนการสอน 
ของอาจารย์  เป ็นการส ่งเสร ิมสมรรถนะด้านการจ ัดการเร ียนการสอน 
ให้คณาจารย์อย่างเป็นระบบ ท าให้อาจารย์พัฒนาการสอนให้มีคุณภาพดีขึ้น 
เกณฑ์ PSF บ่งบอกถึงมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ประจ า
รายวิชา ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพการเรียนการสอน ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย 
และคุณภาพบัณฑิตที่เพ่ิมข้ึน 

นิยามค าศัพท์ตัวชี้วัด อาจารย์ หมายถึง บุคลากรสายวิชาการ ต าแหน่งอาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัย 
และบุคลากรสายบริหารวิชาการ ทีม่ีภาระงานสอน 

ระดับช านาญการตามมาตรฐานการเรียนการสอน หมายถึง ระดับคุณภาพ
มาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ ระดับที่ 2 (วิชชาจารย์) 

* ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินระดับ
คุณภาพมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ พ.ศ. 2563 

หน่วยนับ ร้อยละของอาจารย์ที่ผ่านเกณฑ์ระดับ 2 ขึ้นไปตามระบบ PSF  

สูตรการค านวณ 
(

จ านวนอาจารย์ที่ผ่านเกณฑ์ PSF ระดับ 2 ขึ้นไป

จ านวนอาจารย์ทั้งหมด
) x 100 

รูปแบบข้อมูล ข้อมูลสะสม 

วิธีการและห้วงเวลาใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

เก็บสะสมข้อมูลต่อเนื่องตลอดปีงบประมาณ สรุปจ านวนรวมทุกไตรมาส  
และสิ้นปีงบประมาณ       

ค่าเป้าหมาย ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 

20.00 40.00 50.00 60.00 

ค่าเป้าหมายรายไตรมาส 
ปี 2566 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

5.00 10.00 15.00 20.00 
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ตารางค่าเป้าหมายปี 2566 ตัวช้ีวัด 1.1.2 แยกตามหน่วยงาน 

หน่วยงาน ค่าเป้าหมาย 

1. ส านักวิชาศิลปศาสตร์ 20.00 

2. ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ 20.00 

3. ส านักวิชาการจัดการ 20.00 

4. ส านักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 20.00 

5. ส านักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 20.00 

6. ส านักวิชานิติศาสตร์ 20.00 

7. ส านักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง 20.00 

8. ส านักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 20.00 

9. ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ 20.00 

10. ส านักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟ้ืนฟูสุขภาพ 20.00 

11. ส านักวิชาแพทยศาสตร์ 20.00 

12. ส านักวิชาทันตแพทยศาสตร์ 20.00 

13. ส านักวิชานวัตกรรมสังคม 20.00 

14. ส านักวิชาจีนวิทยา 20.00 

15. ส านักวิชาการแพทย์บูรณาการ 20.00 

หมายเหตุ: ส่วนการเจ้าหน้าที่เป็นหน่วยร่วมปฏิบัติการ 

  

KPI 
1.1.2 

Fixed 

Driver 

ยุทธ 
ศาสตร์  

1 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีคุณภาพตัวชี้วัด  
ตัวช้ีวัด 1.1.3 การจัดเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended Education) อย่างเต็มรูปแบบ  
หน่วยงานกลางขับเคลื่อน/รวบรวมและวิเคราะห์: สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

สาระส าคัญของตัวช้ีวัด การจัดการเรียนการสอนแบบ Blended Education อย่างเต็มรูปแบบ  
เป็นการจัดการเร ียนการสอนแบบผสมผสานที ่น  าเอาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเข้ามาปรับใช้ในการเรียนการสอน มีการพัฒนารูปแบบการถ่ายทอด
องค์ความรู้และการวัดผลการเรียนรู้อย่างเหมาะสม  เสริมสร้างให้ผู้เรียนได้รับ
ทั้งองค์ความรู้ทางวิชาการ (hard skill) ควบคู่กับการพัฒนาทักษะ (soft skills) 
ที ่จ  าเป็นต่อการท างานในอนาคต เช่น teamwork, communication, 
collaboration, leadership, problem solving ซึ ่งจะส่งผลให้ผู ้เร ียน 
เป็นบัณฑิตท่ีมีคุณภาพและเป็นก าลังคนสมรรถนะสูงของโลกต่อไป 

นิยามค าศัพท์ตัวชี้วัด รายว ิชาในระด ับปร ิญญาตรี ที่ม ีการบ ูรณาการจ ัดการเร ียนการสอน                
แบบผสมผสานในรูปแบบการสอน กิจกรรมการเรียนรู้ และการวัดประเมินผล
การเรียนรู้อย่างมีความหมาย โดยสอดคล้องกับบริบทของรายวิชาและความ
ต้องการของผู้เรียน ทั้งนี้ รายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน 
หมายถึง รายวิชาที่ “ผ่านเกณฑ์ในระดับดีหรือในระดับปกติ ครบทั้ง 5 มิติ” 
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

มิติ 1. รายวิชามีการประยุกต์ใช้สิ่งแวดล้อมการเรียนการสอนแบบผสมผสาน ดังนี้ 
A) รายวิชามีการสอนในห้องเรียน ห้องปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย             
แม่ฟ้าหลวง (On-Campus Learning)  
B) รายวิชามีการสอนผ่านช่องทางออนไลน์โดยอาศัย Internet ผ่าน
โปรแกรม ระบบ หรือแอปพลิเคชันต่าง ๆ (Online/Virtual Learning)   
C) รายวิชาการจัดการเร ียนการสอนโดยประยุกต์ใช ้สถานที ่นอก
ห้องเรียน  หรือสถานที่ใกล้ตัวผู้เรียน (On-Earth Learning)   

เกณฑ์พิจารณามิติ 1. 
- ผ่านเกณฑ์ในระดับดี ถ้ารายวิชามีค าอธิบายและหลักฐานการสอน
ประกอบทัง้ 3 ข้อ 
 - ผ่านเกณฑ์ในระดับปกติ ถ้ารายวิชามีค าอธิบายและหลักฐานการสอน               
ประกอบ 2 ข้อ 
- ไม่ผ่านเกณฑ์ ถ้ารายวิชามีค าอธิบายและหลักฐานการสอนประกอบ  
1 ข้อ หรือ ไม่ม ี
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มิติ 2. รายวิชามีการประยุกต์ใช้สื่อการสอนแบบผสมผสาน ดังนี้ 
A) รายวิชาจัดท าสื ่อประกอบการเรียนการสอนขึ ้นเอง เช่น สไลด์  
การสอน ไฟล์ต่าง ๆ คลิปต่าง ๆ เป็นต้น 
B) รายวิชาประยุกต์ใช้สื่อการสอนต่างๆ ที่มีอยู่บน Internet เช่น สไลด์   
การสอน ไฟล์ต่าง ๆ คลิปต่าง ๆ เป็นต้น 
C) รายวิชาน าเทคโนโลยี แอปพลิเคชัน และเครื่องมือต่างๆมาสนับสนุน 
การเรียนการสอนให้น่าสนใจและมีประสิทธิภาพ 

เกณฑ์พิจารณามิติ 2. 
- ผ่านเกณฑ์ในระดับดี ถ้ารายวิชามีค าอธิบายและหลักฐานการสอน         
ประกอบข้อ 2 และ 3 
- ผ่านเกณฑ์ในระดับปกติ ถ้ารายวิชามีค าอธิบายและหลักฐานการสอน       
ประกอบเพียงข้อ 2 หรือ ข้อ 3 
- ไม่ผ่านเกณฑ์ ถ้ารายวิชามีค าอธิบายและหลักฐานการสอนประกอบข้อ 1 

มิติ 3. รายวิชามีการประยุกต์ใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสาน ดังนี้ 
A) รายวิชามีกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก เช่น เกม การจ าลองสถานการณ์ 
เป็นต้น มากกว่าแค่การนั่งฟัง นั่งดู หรือเพียงแค่การตอบค าถามผู้สอน 
(Active Learning) 
B) รายวิชาให้ผู้เรียนศึกษาหรือเรียนรู้ในภาคทฤษฎีมาก่อน เมื่อพบผู้สอน
มีการต่อยอดการเรียนรู้ มีกิจกรรมการเรียนรู้ที่มากกว่าการนั่งฟัง นั่งดู 
หรือเพียงแค่การตอบค าถามผู้สอน (Flipped Learning) 
C) รายวิชาให้ผู้เรียนได้ประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะ ผ่านประสบการณ์จริง 
ในสถานการณ์จริงหรือสถานการณ์เสมือน เช่น การปฏิบัติจริง ลงมือ
ด าเนินการจริง มีการลองผิดลองถูก มากกว่าการท าผ่านกระดาษ 
ข้อสอบ หรือพบเจอผู้สอน (Experential Learning) 

เกณฑ์พิจารณามิติ 3. 
- ผ่านเกณฑ์ในระดับดี ถ้ารายวิชามีค าอธิบายและหลักฐานการสอน
ประกอบทั้ง 3 ข้อ 
- ผ่านเกณฑ์ในระดับปกติ ถ้ารายวิชามีค าอธิบายและหลักฐานการสอน
ประกอบ 1-2 ข้อ 
- ไม่ผ่านเกณฑ์ ถ้ารายวิชาไม่มีหลักฐานการสอนประกอบ 

 

 

KPI 
1.1.3 

Driver 

Fixed 

ยุทธ 
ศาสตร์  

1 
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มิติ 4. รายวิชามีการประยุกต์รูปแบบการสอนแบบผสมผสาน ดังนี้ 
A) ผู้เรียนได้พบเจอผู้สอนแบบ Real Time ไม่ว่าจะเป็น Physical Face-
to-Face ในห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ หรือสถานที่ต่างๆ หรือ Online 
Face-to-Face ผ่านโปรแกรม แอพพลิเคชั่นต่างๆ เช่น MS Teams, 
Zoom, Google Meet, Webex เป็นต้น ตลอดจนการ Live Teaching  
ในรูปแบบต่าง ๆ (Synchronous Learning)  
B) รายวิชาได้ออกแบบกิจกรรมการเรียนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง 
เช่น การให้ดูคลิปสอน การเรียนผ่านกิจกรรมหรืองานต่างๆ ที่ได้เตรียมไว้
เช่น Game, Simulation, Interactive Media, Animation, AR, 
แอพพลิเคชั่น สื่อหรือเทคโนโลยีการเรียนรู้แบบต่าง ๆ  รวมไปถึงสื่อและ
กิจกรรมที่เตรียมไว้บน Google Classroom หรือระบบ LMS เป็นต้น 
(Asynchronous Learning)   

เกณฑ์พิจารณามิติ 4. 
- ผ่านเกณฑ์ในระดับดี ถ้ารายวิชามีค าอธิบายและหลักฐานการสอน         
ประกอบทั้ง 2 ข้อ 
- ผ่านเกณฑ์ในระดับปกติ ถ้ารายวิชามีค าอธิบายและหลักฐานการสอน         
ประกอบข้อ 2 
- ไม่ผ่านเกณฑ์ ถ้ารายวิชามีค าอธิบายและหลักฐานการสอนประกอบข้อ 1 

มิติ 5. รายวิชามีการประยุกต์รูปแบบการวัดประเมินผลแบบผสมผสาน ดังนี้ 
A) รายวิชามีการวัดประเมินผลระหว่างเรียน ผ่านกิจกรรมรูปแบบต่างๆ 
เช่น การจ าลองเหตุการณ์ การโต้วาที การวัดผลผ่านเกม การวิจารณ์เชิง
สร้างสรรค์ หรือมีการน าเทคโนโลยี แอพพลิเคชั่น มาช่วยสนับสนุนการวัดผล 
B) รายวิชามีการวัดประเมินผลการเรียนรู้ ผ่านโครงงาน หรือกิจกรรม    
มีการประยุกต์ความรู ้เชื่อมโยงกับบริบทหรือสถานการณ์จริงและ          
มีการบูรณาการวัดประเมินผลร่วมกันระหว่างวิชา 

เกณฑ์พิจารณามิติ 5. 
- ผ่านเกณฑ์ในระดับดี ถ้ารายวิชามีค าอธิบายและหลักฐานการสอน
ประกอบทั้ง 2 ข้อ 
- ผ่านเกณฑ์ในระดับปกติ ถ้ารายวิชามีค าอธิบายและหลักฐานการสอน
ประกอบ 1 ข้อ 
- ไม่ผ่านเกณฑ์ ถ้ารายวิชาไม่มีหลักฐานการสอนประกอบ 

หน่วยนับ ร้อยละของรายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมด  
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สูตรการค านวณ 
(

จ านวนรายวิชาที่ผ่านเกณฑ์การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน

จ านวนรายวิชาในระดับปริญญาตรีตลอดปีการศึกษา
) x 100 

รูปแบบข้อมูล ข้อมูลสะสม 

วิธีการและห้วงเวลาใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

- จัดเก็บข้อมูลปีการศึกษาละ 2 ครั ้ง คือ ภาคการศึกษาต้น และภาค
การศึกษาปลาย และสรุปเมื่อสิ้นปีการศกึษาภายในเดือนสิงหาคมของทุกปี 

- สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นผู้รวบรวมขอ้มูล 
รายวิชาที่ผ่านเกณฑ์  การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานของแต่ละ
ส านักวิชา และขอข้อมูลจ านวนรายวิชาที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี  
จากส่วนทะเบียนและประเมินผล 

ค่าเป้าหมาย ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 

60.00 70.00 80.00 90.00 

ค่าเป้าหมายรายไตรมาส 
ปี 2566 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

- - - 60.00 

 
ตารางค่าเป้าหมายปี 2566 ตัวช้ีวัด 1.1.3 แยกตามหน่วยงาน 

หน่วยงาน ค่าเป้าหมาย 

1. ส านักวิชาศิลปศาสตร์ 60.00 

2. ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ 60.00 

3. ส านักวิชาการจัดการ 60.00 

4. ส านักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 60.00 

5. ส านักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 60.00 

6. ส านักวิชานิติศาสตร์ 60.00 

7. ส านักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง 60.00 

8. ส านักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 60.00 

9. ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ 60.00 

10. ส านักวิชาแพทยศาสตร์ 60.00 

11. ส านักวิชาทันตแพทยศาสตร์ 60.00 

12. ส านักวิชานวัตกรรมสังคม 60.00 

13. ส านักวิชาจีนวิทยา 60.00 

14. ส านักวิชาการแพทย์บูรณาการ 60.00 

KPI 
1.1.3 

Driver 

Fixed 

ยุทธ 
ศาสตร์  

1 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีคุณภาพ 
ตัวช้ีวัด 1.2.1 การได้งานท าของผู้ส าเร็จการศึกษา  
หน่วยงานกลางขับเคลื่อน/รวบรวมและวิเคราะห์: ส่วนนโยบายและแผน 

สาระส าคัญของตัวช้ีวัด การได้งานท าของผู ้ส  าเร็จการศึกษา เป็นการวัดผลสัมฤทธิ ์ของการศึกษา 
ว่ามหาวิทยาลัยสามารถผลิตบัณฑิตได้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
จึงสามารถเข้าท างาน และสามารถสร้างรายได้เพื่อเลี้ยงชีพตนเองได้ประจ า
ภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ส าเร็จการศึกษา 

นิยามค าศัพท์ตัวชี้วัด การได้งานท า หมายถึง บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ปี ภายหลังส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษาก่อนหน้า 

ผู ้ส าเร็จการศึกษา หมายถึง บัณฑิตที ่ส  าเร็จการศึกษาหลักสูตรระดับ 
ปริญญาตรีในปีการศึกษาก่อนหน้า 

หน่วยนับ ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานท าภายใน 1 ปีต่อจ านวนบัณฑิตทั้งหมด 

สูตรการค านวณ 
(

จ านวนบัณฑิตที่ได้งานท าภายใน 1 ปี

จ านวนบัณฑิตท้ังหมดที่ตอบแบบสอบถาม
) x 100 

รูปแบบข้อมูล ข้อมูลสรุป 

วิธีการและห้วงเวลาใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

- เก็บข้อมูลเพียงครั ้งเดียวในช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม และสรุปข้อมูล 
ในเดือนเมษายนของทุกปี 

- ก าหนดให้เก็บข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ก่อนวันรับพระราชทานปริญญาบัตร
อย่างน้อย 30 วัน 

- จ านวนบัณฑิตที่ได้งานท าภายใน 1 ปี ไม่นับรวมผู้ไม่ประสงค์ท างาน  
และรอฟังค าตอบจากหน่วยงาน และเตรียมตัวศึกษาต่อ และเพิ่งลาออก  
และต้องการประกอบอาชีพอิสระ 

ค่าเป้าหมาย ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 

70.00 75.00 75.00 80.00 

ค่าเป้าหมายรายไตรมาส 
ปี 2566 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

- - 70.00 - 
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ตารางค่าเป้าหมายปี 2566 ตัวช้ีวัด 1.2.1 แยกตามหน่วยงาน 

หน่วยงาน ค่าเป้าหมาย 

1. ส านักวิชาศิลปศาสตร์ 70.00 

2. ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ 70.00 

3. ส านักวิชาการจัดการ 70.00 

4. ส านักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 70.00 

5. ส านักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 70.00 

6. ส านักวิชานิติศาสตร์ 70.00 

7. ส านักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง 70.00 

8. ส านักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 70.00 

9. ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ 70.00 

10. ส านักวิชาแพทยศาสตร์ 70.00 

11. ส านักวิชาทันตแพทยศาสตร์ 70.00 

12. ส านักวิชานวัตกรรมสังคม 70.00 

13. ส านักวิชาจีนวิทยา 70.00 

14. ส านักวิชาการแพทย์บูรณาการ 70.00 

หมายเหตุ: ส่วนพัฒนานักศึกษา และส่วนจัดหางานและฝึกงานของนักศึกษาเป็นหน่วยร่วมปฏิบัติการ  

ยุทธ 
ศาสตร์  

1 

KPI 
1.2.1 

Fixed 

Accumulator 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีคุณภาพ 
ตัวช้ีวัด 1.2.2 บัณฑิตได้เงินเดือนสูงกว่าค่ามาตรฐานของรัฐ  
หน่วยงานกลางขับเคลื่อน/รวบรวมและวิเคราะห์: ส่วนนโยบายและแผน 

สาระส าคัญของตัวช้ีวัด บัณฑิตได้เงินเดือนสูงกว่าค่ามาตรฐานของรัฐ เป็นการบ่งบอกถึงคุณภาพ 
ของบัณฑิตที่สูงกว่ามาตรฐาน แสดงถึงผู้จ้างยินดีจ้างงานในอัตราเงินเดือนที่สูง
กว่าค่ามาตรฐานของรัฐ 

นิยามค าศัพท์ตัวชี้วัด เงินเดือนตามค่ามาตรฐานของรัฐ อ้างอิงจากการก าหนดอัตราเงินเดือนส าหรับ
คุณวุฒิที่ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรองเพื่อการ
บรรจุและแต่งตั ้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ต าแหน่งวิชาการระดับ
ปฏิบัติการไว้ที่ 15,000 บาท 

การได้งานท า หมายถึง บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบ
อาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี ภายหลังส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษาก่อนหน้า 

หน่วยนับ สัดส่วนค่าเฉลี่ยเงินเดือนของบัณฑิตที่ได้งานท าภายใน 1 ปีเทียบกับค่ามาตรฐาน 

สูตรการค านวณ ค่าเฉลี่ยเงินเดือนของบัณฑิตที่ได้งานท าภายใน 1 ปี

ค่ามาตรฐานเงินเดือนของรัฐ
 

รูปแบบข้อมูล ข้อมูลสรุป 

วิธีการและห้วงเวลาใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

- เก็บข้อมูลเพียงครั้งเดียวในช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม และสรุปข้อมูล 
ในเดือนเมษายนของทุกปี 

- ค่าเฉลี่ยเงินเดือนของบัณฑิตที่ได้งานท าภายใน 1 ปี ก าหนดให้เก็บข้อมูล
ผ่านระบบออนไลน์ก่อนวันรับพระราชทานปริญญาบัตรอย่างน้อย 30 วัน 

- ค่ามาตรฐานเงินเดือนของรัฐ เป็นข้อมูลตามข้อก าหนดเง ินเด ือน  
ของข้าราชการพลเรือนสามัญในต าแหน่งวิชาการระดับปฏิบัต ิการ 
ทีส่่วนการเจ้าหน้าที่ใช้อ้างอิง 

ค่าเป้าหมาย ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 

1.30 1.35 1.40 1.50 

ค่าเป้าหมายรายไตรมาส 
ปี 2566 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

- - 1.30 - 
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ตารางค่าเป้าหมายปี 2566 ตัวช้ีวัด 1.2.2 แยกตามหน่วยงาน 

หน่วยงาน ค่าเป้าหมาย 

1. ส่วนนโยบายและแผน (ผู้รวบรวมข้อมูล) 1.30 

หมายเหตุ: ส านักวิชา และส่วนจัดหางานและฝึกงานของนักศึกษาเป็นหน่วยรว่มปฏิบัติการ 
  

ยุทธ 
ศาสตร์  

1 

Accumulator 

General 

KPI 
1.2.2 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีคุณภาพ 
ตัวช้ีวัด 1.2.3 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต/ผู้ส าเร็จการศึกษา  
หน่วยงานกลางขับเคลื่อน/รวบรวมและวิเคราะห์: ส่วนนโยบายและแผน 

สาระส าคัญของตัวช้ีวัด การวัดความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต/ผู้ส าเร็จการศึกษา เป็นการประกันคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัย ซึ ่งผลการประเมินที ่ได้นอกจากจะสะท้อนถึง
คุณภาพบัณฑิตที่สอดคล้องกับความคาดหวังของผู้ใช้งานแล้วยังใช้เป็นเป้าหมาย
ในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตได้ด้วย 

นิยามค าศัพท์ตัวชี้วัด คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ต่อคุณลักษณะของบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรีที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษาก่อนหน้า ซึ่งครอบคลุมมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ (Domains of Learning) ตามคุณวุฒิของประเทศไทยที่ก าหนด
โดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 5 ด้าน (ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม, ด้านความรู้, ด้านทักษะทางปัญญา, ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บ ุคคลและความร ับผ ิดชอบ , ด ้ านท ักษะการว ิ เคราะห ์ เช ิ งต ั ว เลข  
การสื ่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ) และด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ 
ของแต่ละสาขาวิชา (ถ้าม)ี  

ผู้ใช้บัณฑิต หมายถึง นายจ้าง (กรณีเป็นลูกจ้าง) อาจารย์ที่ปรึกษา (กรณีศึกษา
ต่อ) หุ้นส่วนธุรกิจ (กรณีท าธุรกิจส่วนตัว) ผู้ปกครอง (กรณียังไม่ประกอบอาชีพ
หรือศึกษาต่อ) 

หน่วยนับ ระดับ 

สูตรการค านวณ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณลักษณะของบัณฑิต 

รูปแบบข้อมูล ข้อมูลสรุป 

วิธีการและห้วงเวลาใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

- เก็บเพียงครั ้งเดียวในช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม และสรุปข้อมูล 
ในเดือนมิถุนายนของทุกปี 

- ส่วนนโยบายและแผนส่งแบบประเมินความพึงพอใจ ฯ ให้กับผู้ใช้บัณฑิต  
ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือเอกสารฉบับจริง 

ค่าเป้าหมาย ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 

4.10 4.10 4.20 4.20 

ค่าเป้าหมายรายไตรมาส 
ปี 2566 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

- - 4.10 - 
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ตารางค่าเป้าหมายปี 2566 ตัวช้ีวัด 1.2.3 แยกตามหน่วยงาน 

หน่วยงาน ค่าเป้าหมาย 

1. ส านักวิชาศิลปศาสตร์ 4.10 

2. ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ 4.10 

3. ส านักวิชาการจัดการ 4.10 

4. ส านักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 4.10 

5. ส านักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 4.10 

6. ส านักวิชานิติศาสตร์ 4.10 

7. ส านักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง 4.10 

8. ส านักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 4.10 

9. ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ 4.10 

10. ส านักวิชาแพทยศาสตร์ 4.10 

11. ส านักวิชาทันตแพทยศาสตร์ 4.10 

12. ส านักวิชานวัตกรรมสังคม 4.10 

13. ส านักวิชาจีนวิทยา 4.10 

14. ส านักวิชาการแพทย์บูรณาการ 4.10 

 หมายเหตุ: ส่วนจัดหางานและฝึกงานของนักศึกษาเป็นหน่วยร่วมปฏิบัติการ  

ยุทธ 
ศาสตร์  

1 

KPI 
1.2.3 

Fixed 

Accumulator 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีคุณภาพ 
ตัวช้ีวัด 1.2.4 บัณฑิตมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษด้าน ฟัง พูด อ่าน เขียน ได้ตามมาตรฐาน  
หน่วยงานกลางขับเคลื่อน/รวบรวมและวิเคราะห์: ส านักวิชาศิลปศาสตร์ 

สาระส าคัญของตัวช้ีวัด บัณฑิตมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษด้าน ฟัง พูด อ่าน เขียน ได้ตาม
มาตรฐาน เป็นการยืนยันคุณลักษณะของบัณฑิตมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ที่มุ่งให้
มีทักษะภาษาอังกฤษที ่โดดเด่น อันเป็นผลจากการจัดการเร ียนการสอน 
ภาษาอังกฤษตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 

นิยามค าศัพท์ตัวชี้วัด ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษด้าน ฟัง พูด อ่าน เขียน ได้ตามมาตรฐาน 
หมายถึง ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
ที่จะส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรในปีการศึกษานั้น โดยวัดจากการสอบวัดความรู้
ก่อนส าเร็จการศึกษา (Exit Exam) ด้านความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ  

หน่วยนับ ค่าเฉลี่ยด้านความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ 

สูตรการค านวณ ผลรวมคะแนน Exit Exam รายวิชาความรู้ความสามารถ
ในการใช้ภาษาอังกฤษตลอดปีการศึกษา 

จ านวนสะสมของนักศึกษาทั้งหมดท่ีสอบ Exit Exam รายวิชาความรู้ความสามารถ
ในการใช้ภาษาอังกฤษตลอดปีการศึกษา

 

รูปแบบข้อมูล ข้อมูลสะสม 

วิธีการและห้วงเวลาใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

- เก็บสะสมข้อมูลค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
ของนักศึกษาที่เข้าสอบ Exit Exam ในปีการศึกษานั้นอย่างต่อเนื่องตลอดปี
การศึกษา สามารถสรุปค่าเฉลี่ยคะแนนสอบทุกไตรมาส และสิ้นปีการศึกษา 
ในเดือนสิงหาคมของทุกปี โดยอ้างอิงข้อมูลจากส่วนทะเบียนและประมวลผล 

- ผลรวมคะแนนสอบ Exit Exam จัดเก็บข้อมูลภาคการศึกษาต้น (2 ครั ้ง)  
เดือนพฤศจิกายนและมกราคม ภาคการศึกษาปลาย (2 ครั้ง) เดือนเมษายน
และมิถุนายน และภาคการศึกษาฤดูร้อน (2 ครั้ง)เดือนกรกฎาคมและสิงหาคม 

- จ านวนสะสมของนักศึกษาทั ้งหมดที่สอบ Exit Exam เป็นข้อมูลจ านวน 
(สะสม) นักศึกษาทุกคนที่เข้าสอบ Exit Exam ในแต่ละรอบที่จ ัดสอบ 
ในปีการศึกษานั้น โดยนับซ ้าหากนักศึกษาเข้าสอบมากกว่า 1 ครั้ง 

ค่าเป้าหมาย ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 

60.00 65.00 65.00 70.00 

ค่าเป้าหมายรายไตรมาส 
ปี 2566 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

60.00 60.00 60.00 60.00 
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ตารางค่าเป้าหมายปี 2566 ตัวช้ีวัด 1.2.4 แยกตามหน่วยงาน 

หน่วยงาน ค่าเป้าหมาย 

1. ส านักวิชาศิลปศาสตร์ 60.00 

2. ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ 60.00 

3. ส านักวิชาการจัดการ 60.00 

4. ส านักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 60.00 

5. ส านักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 60.00 

6. ส านักวิชานิติศาสตร์ 60.00 

7. ส านักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง 60.00 

8. ส านักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 60.00 

9. ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ 60.00 

10. ส านักวิชาแพทยศาสตร์ 60.00 

11. ส านักวิชาทันตแพทยศาสตร์ 60.00 

12. ส านักวิชานวัตกรรมสังคม 60.00 

13. ส านักวิชาจีนวิทยา 60.00 

14. ส านักวิชาการแพทย์บูรณาการ 60.00 

หมายเหตุ: ส่วนทะเบียนและประมวลผลเป็นหน่วยร่วมปฏบิัติการ  

ยุทธ 
ศาสตร์  

1 

KPI 
1.2.4 

Fixed 

Accumulator 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีคุณภาพ 
ตัวช้ีวัด 1.3.1 นักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 
หน่วยงานกลางขับเคลื่อน/รวบรวมและวิเคราะห์: ส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม 

สาระส าคัญของตัวช้ีวัด นักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการ เป็นทักษะส าคัญ 
ที่บัณฑิตพึงมีส าหรับการท างานในอนาคต และเป็นการตอบสนองนโยบาย 
ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในการผลิต
บุคลากรที่มีทักษะการเป็นผู้ประกอบการ เพื่อพัฒนาและยกระดับเศรษฐกิจ 
ของประเทศในระยะยาว 

นิยามค าศัพท์ตัวชี้วัด นักศึกษาทุกระดับการศึกษาที ่เข้าร่วมกิจกรรม หรือโครงการที ่เกี ่ยวข้อง 
กับการพัฒนาทักษะการเป็นผู ้ประกอบการที ่จัดโดยหน่วยงานต่าง ๆ ของ
มหาวิทยาลัย รวมถึงนักศึกษาที่เข้าเรียนรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะ
การเป็นผู้ประกอบการของส านักวิชาต่าง ๆ เกินกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียน
ทั้งหมด 

การพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการ หมายถึง กิจกรรม หรือโครงการ  
หรือรายวิชาที ่ม ีการถ่ายทอดองค์ความร ู ้ท ี ่ เสร ิมสร้างทักษะความเป็น
ผู้ประกอบการให้เกิดขึ้นกับนักศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม 

หน่วยนับ จ านวนคน 

สูตรการค านวณ - 

รูปแบบข้อมูล ข้อมูลสะสม 

วิธีการและห้วงเวลาใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

- เก็บสะสมข้อมูลต่อเนื่องตลอดปีงบประมาณ  และสรุปจ านวนรวมทุกไตร
มาส และสิ้นปีงบประมาณ 

- ส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม รวบรวมข้อมูลการจัด
กิจกรรม/โครงการ/รายวิชา โดยให้หน่วยงานและส านักวิชาส่งข้อมูล 
ทุกสิ้นไตรมาส  

ค่าเป้าหมาย ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 

450 500 600 700 

ค่าเป้าหมายรายไตรมาส 
ปี 2566 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

150 300 400 450 
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ตารางค่าเป้าหมายปี 2566 ตัวช้ีวัด 1.3.1 แยกตามหน่วยงาน 

หน่วยงาน ค่าเป้าหมาย 

1. ส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม 450 

หมายเหตุ: ทุกส านักวิชาเป็นหน่วยร่วมปฏิบัติการ  

KPI 
1.3.1 

General 

Driver 

ยุทธ 
ศาสตร์ 

1 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นเลิศทางการวิจัยและนวัตกรรม 
ตัวช้ีวัด 2.1.1 ผลการด าเนินงานตามแผนความพร้อมของห้องปฏิบัติการที่สนับสนุนงานวิจัย 
หน่วยงานกลางขับเคลื่อน/รวบรวมและวิเคราะห์: ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

สาระส าคัญของตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงานตามแผนความพร้อมของห้องปฏิบัติการที่สนับสนุนงานวิจัย 
เป็นการพัฒนาระบบนิเวศเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ให้ผู้วิจัยสามารถ
ท างานวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมายของมหาวิทยาลัย  
โดยประเมินจากร้อยละของการด าเนินงานตามแผน Action plan ที่เก่ียวข้อง
ได้แก่ ระบบจัดการข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนา และการจัดหาอุปกรณ์ 
ห้องปฏิบัติการ ก าลังคนที่สอดคล้องกับแผนการพัฒนา 

นิยามค าศัพท์ตัวชี้วัด ความพร้อมของห้องปฏิบัติการที ่สนับสนุนงานวิจัย  คือ ความพร้อมใน       
การจัดเตรียมห้องปฏิบัติการและเครื่องมือให้ได้มาตรฐาน มีบุคลากรที ่มี
คุณภาพในการให้บริการ และมีระบบสารสนเทศในการให้บริการ 

ผลการด าเนินงานตามแผน คือ ผลการด าเนินงานตามบันทึกการปรับปรุง
ระบบการบริหารงาน (System Improvement Record; SIR) ที่เกี่ยวข้องใน
การเตรียมความพร้อมของห้องปฏิบัติการที่สนับสนุนงานวิจัย 

หน่วยนับ ร้อยละ 

สูตรการค านวณ 
(

จ านวนข้อผลการด าเนินงานที่ด าเนินการแล้วเสร็จ

 จ านวนข้อแผนการด าเนินงานทั้งหมด
) x 100 

รูปแบบข้อมูล ข้อมูลสะสม 

วิธีการและห้วงเวลาใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

จัดเก็บสะสมข้อมูลต่อเนื่องตลอดปีงบประมาณ สรุปจ านวนรวมทุกไตรมาส 
และสิ้นปีงบประมาณ  

ค่าเป้าหมาย ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 

80.00 85.00 85.00 85.00 

ค่าเป้าหมายรายไตรมาส 
ปี 2566 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

10.00 40.00 60.00 80.00 
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ตารางค่าเป้าหมายปี 2566 ตัวช้ีวัด 2.1.1 แยกตามหน่วยงาน 

หน่วยงาน ค่าเป้าหมาย 

1. ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  80.00 

หมายเหตุ: ทุกส านักวิชา, ศูนย์ความเป็นเลิศ (COE) และส่วนบริหารงานวิจัยเป็นหน่วยรว่มปฏิบัติการ  

KPI 
2.1.1 

Driver 

Fixed 

ยุทธ 
ศาสตร์  

2 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นเลิศทางการวิจัยและนวัตกรรม 
ตัวช้ีวัด 2.1.2 มาตรฐานการวิจัยท่ีได้การรับรอง 
หน่วยงานกลางขับเคลื่อน/รวบรวมและวิเคราะห์: ส่วนบริหารงานวิจัย 

สาระส าคัญของตัวช้ีวัด มาตรฐานการวิจัยที ่ได้การรับรอง เป็นการผลิตงานวิจัยให้เป็นที ่ยอมรับ 
ในระดับสากลจ าเป็นต้องมีกระบวนการ ห้องปฏิบัติการ เครื่องมือ รวมถึงการ
บริหารจัดการที่ได้มาตรฐานการได้รับการรับรองมาตรฐานการวิจัยในเรื่องต่างๆ 
แสดงถึงการยกระดับการพัฒนาด้านการวิจัยสู่ระดับสากล สร้างความน่าเชื่อถือ
ของผลการวิจัย และสร้างการยอมรับในระดับนานาชาติ 

นิยามค าศัพท์ตัวชี้วัด มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยที่ได้รับการรับรอง ทั้งที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐาน
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ จริยธรรมการใช้สัตว์ทดลองทางวิทยาศาสตร์  
ความปลอดภัยระดับห้องปฏิบัติ ความปลอดภัยทางชีวภาพ รวมถึงมาตรฐาน
เฉพาะที่สามารถสร้างงานวิจัยเป็นที่น่าเชื่อถือ อาทิ GMP, ISO/IEC 17025 
เป็นต้น โดยนับเป็นจ านวนใบรับรอง (Certificate) มาตรฐานที่หน่วยงาน 
ตรวจประเมินเป็นผู้ออกเอกสารรับรอง 

หน่วยนับ จ านวนใบรับรองมาตรฐานสะสมที่ Active     

สูตรการค านวณ - 

รูปแบบข้อมูล ข้อมูลสะสม 

วิธีการและห้วงเวลาใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

- นับจ านวนรายการมาตรฐานที่เกิดขึ้นที่ได้รับ โดยอาจจะเป็นมาตรฐาน 
ที ่มีสถาบันรับรอง หรือมาตรฐานที ่เป็นไปตามข้อกฎหมายก าหนด  
โดยนับเป็นจ านวนใบรับรอง (Certificate) มาตรฐานที่หน่วยงานตรวจ
ประเมินเป็นผู้ออกเอกสารรับรอง  

- เก็บสะสมข้อมูลต่อเนื ่องตลอดปีงบประมาณในฐานข้อมูลมาตรฐาน 
ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยเพิ่มและปรับแก้
รายการมาตรฐานเมื่อได้รับการรับรอง ต่ออายุ หรือหมดอายุ โดยสามารถ
สรุปจ านวนรวมทุกไตรมาส และสิ้นปีงบประมาณ 

ค่าเป้าหมาย ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 

9 10 12 12 

ค่าเป้าหมายรายไตรมาส 
ปี 2566 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

3 5 7 9 
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ตารางค่าเป้าหมายปี 2566 ตัวช้ีวัด 2.1.2 แยกตามหน่วยงาน 

หน่วยงาน ค่าเป้าหมาย 

1. ส่วนบริหารงานวิจัย  9 

หมายเหตุ: ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นหน่วยร่วมปฏิบัติการ  

KPI 
2.1.2 

Driver 

Fixed 

ยุทธ 
ศาสตร์  

2 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นเลิศทางการวิจัยและนวัตกรรม 
ตัวช้ีวัด 2.2.1 ผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติในฐานข้อมูล Scopus 
หน่วยงานกลางขับเคลื่อน/รวบรวมและวิเคราะห์: ส่วนบริหารงานวิจัย 

สาระส าคัญของตัวช้ีวัด จ านวนผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติในฐานข้อมูล Scopus แสดงถึง 
ความเข้มแข็งด้านศักยภาพบุคลากรวิจัย/หน่วยงาน/ทุนวิจัย ที่สามารถผลิต 
ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ  

นิยามค าศัพท์ตัวชี้วัด ผลงานตีพิมพ์ หมายถึง article, review, book chapter, proceeding  
ที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Scopus 

พนักงานสายวิชาการ หมายถึง บุคลากรสายวิชาการ ต าแหน่งอาจารย์ประจ า
มหาวิทยาลัยและนักวิจัย รวมถึงบุคลากรสายบริหารวิชาการที่มีภาระงานสอน 

หมายเหตุ 1. การนับผลงานตีพิมพ์ของส านักวิชาต้องเป็น First author หรือ 
Corresponding author เท่านั้น 

             2. ฐานข้อมูล Scopus อาจไม่เป็นปัจจุบัน Real time เนื่องจาก
Scopus มีรอบการปรับปรุงข้อมูลซึ่งอาจมีความล่าช้าประมาณ 3 เดือน 

หน่วยนับ จ านวนผลงานตีพิมพ์ต่อจ านวนพนักงานสายวิชาการ  

สูตรการค านวณ จ านวนผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Scopus 

 จ านวนพนักงานสายวิชาการ(อาจารย์และนักวิจัย)ทั้งหมด
 

รูปแบบข้อมูล ข้อมูลสะสม 

วิธีการและห้วงเวลาใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

- เก็บสะสมต่อเนื ่องตลอดปีงบประมาณ โดยตรวจสอบรายการผลงาน
ตีพิมพ์ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงในฐานข้อมูล Scopus สรุปจ านวน
รวมทุกไตรมาส และสิ้นปีงบประมาณ  

- ส่วนบริหารงานวิจัย อ้างอิงข้อมูลจ านวนพนักงานสายวิชาการ (อาจารย์
และนักวิจัย) จากส่วนการเจ้าหน้าที่ 

ค่าเป้าหมาย 

 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 

0.40 0.50 0.60 0.80 

ค่าเป้าหมายรายไตรมาส
ปี 2566 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

0.10 0.20 0.30 0.40 
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ตารางค่าเป้าหมายปี 2566 ตัวช้ีวัด 2.2.1 แยกตามหน่วยงาน 

หน่วยงาน ค่าเป้าหมาย 

1. ส านักวิชาศิลปศาสตร์ 0.08 

2. ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ 1.43 

3. ส านักวิชาการจัดการ 0.14 

4. ส านักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 0.51 

5. ส านักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 0.57 

6. ส านักวิชานิติศาสตร์ 0.00 

7. ส านักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง 0.45 

8. ส านักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0.48 

9. ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ 0.04 

10. ส านักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟ้ืนฟูสุขภาพ 0.65 

11. ส านักวิชาแพทยศาสตร์ 0.21 

12. ส านักวิชาทันตแพทยศาสตร์ 0.09 

13. ส านักวิชานวัตกรรมสังคม 0.08 

14. ส านักวิชาจีนวิทยา 0.00 

15. ส านักวิชาการแพทย์บูรณาการ 0.17 

16. ศูนย์ความเป็นเลิศ (COE) 7.08 

  

Variable 

KPI 
2.2.1 

Driver 

ยุทธ 
ศาสตร์  

2 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นเลิศทางการวิจัยและนวัตกรรม 
ตัวช้ีวัด 2.2.2 บทความที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูลที่ได้รับการยอมรับระดับนานาชาติ 
หน่วยงานกลางขับเคลื่อน/รวบรวมและวิเคราะห์: ส่วนบริหารงานวิจัย 

สาระส าคัญของตัวช้ีวัด บทความที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูลที่ได้รับการยอมรับระดับนานาชาติ  
แสดงถึงคุณภาพ และความทันสมัยของผลงานวิจ ัยที ่ได ้ร ับการยอมรับ 
ในวงวิชาการ รวมถึงการสร้างการรับรู้ผลงานวิจัย/สร้างเครือข่ายด้านการวิจัย
และการพัฒนากบัหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก 

นิยามค าศัพท์ตัวชี้วัด บทความ (Publication) หมายถึง article, review, book chapter, 
proceeding ที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Scopus 

การอ้างอิง (Citation) หมายถึง การอ้างอิงผลงานที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล 
Scopus 

หน่วยนับ จ านวน Citation ต่อ Publication  

สูตรการค านวณ  จ านวนการอ้างอิงสะสมจนถึงปัจจุบันของบทความในฐานข้อมูล Scopus 
ย้อนหลัง 5 ปี  

 จ านวนบทความในฐานข้อมูล Scopus ย้อนหลัง 5 ปี 
 

รูปแบบข้อมูล ข้อมูลสะสม 

วิธีการและห้วงเวลาใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

- เก็บสะสมข้อมูลต่อเนื่องตลอดปีงบประมาณ สรุปจ านวนรวมทุกไตรมาส
และสิ้นปีงบประมาณ 

- ส่วนบริหารงานวิจัยตรวจสอบจ านวนบทความย้อนหลัง 5 ปี (ไม่นับปี
ปัจจุบัน) และติดตามจ านวนการอ้างอิงของบทความเหล่านี้รายไตรมาส 

ค่าเป้าหมาย ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 

13 13 13 13 

ค่าเป้าหมายรายไตรมาส 
ปี 2566 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

13 13 13 13 
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ตารางค่าเป้าหมายปี 2566 ตัวช้ีวัด 2.2.2 แยกตามหน่วยงาน 

หน่วยงาน ค่าเป้าหมาย 

1. ส่วนบริหารงานวิจัย (รวบรวมข้อมูล) 13 

หมายเหตุ: ทุกส านักวิชา และศูนย์ความเป็นเลิศ (COE) เป็นหน่วยร่วมปฏิบัติการ 
  

ยุทธ 
ศาสตร์  

2 

Accumulator 

General 

KPI 
2.2.2 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นเลิศทางการวิจัยและนวัตกรรม 
ตัวช้ีวัด 2.2.3 งบวิจัยและนวัตกรรมจากแหล่งทุนภายนอก 
หน่วยงานกลางขับเคลื่อน/รวบรวมและวิเคราะห์: สถาบันวิจัยและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

สาระส าคัญของตัวช้ีวัด งบวิจัยและนวัตกรรมจากแหล่งทุนภายนอก แสดงถึงความเข้มแข็งของหน่วย/
กลุ่ม/ศูนย์วิจัย และนักวิจัยที่มีงานวิจัยซึ่งตอบโจทย์ปัญหาหรือความต้องการ 
ท าให้ได้รับการสนับสนุนทุนจากแหล่งทุนวิจัยภายนอก 

นิยามค าศัพท์ตัวชี้วัด จ านวนเงินที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับจัดสรรจากแหล่งทุน
ภายนอก ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งนี้ รวมถึงงบประมาณกิจกรรม
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานด้านส่งเสริมนวัตกรรม การสร้างและส่งเสรมิ
ผู้ประกอบการ ของส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม โดยนับ
สัญญาทุนวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยที่เกิดขึ้นในรอบปีงบประมาณ 

หน่วยนับ ล้านบาท 

สูตรการค านวณ งบประมาณโครงการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก + งบประมาณโครงการ 
ที่เกี่ยวกับกิจกรรมด้านนวัตกรรมจากแหล่งทุนภายนอก 

รูปแบบข้อมูล ข้อมูลสะสม 

วิธีการและห้วงเวลาใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

- เก็บสะสมข้อมูลต่อเนื่องตลอดปีงบประมาณ สรุปจ านวนรวมทุกไตรมาส
และสิ้นปีงบประมาณ 

- เก็บข้อมูลเป็นรายโครงการตามงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนตาม
ปีงบประมาณ โดยกรอกข้อมูลโครงการและจัดเก็บข้อมูลเมื่อโครงการได้รับ
การเซ็นสัญญาเรียบร้อยแล้ว  

- ข้อมูลโครงการวิจัย/กิจกรรมด้านนวัตกรรม และงบประมาณที ่ได้รับ 
นับจากวัน เดือน ปี ตามรอบปีงบประมาณที ่ระบุในสัญญาทุนว ิจัย 
และนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย    

ค่าเป้าหมาย ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 

130.72 160 170 180 

ค่าเป้าหมายรายไตรมาส 
ปี 2566 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

60.00 80.00 110.00 130.72 
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ตารางค่าเป้าหมายปี 2566 ตัวช้ีวัด 2.2.3 แยกตามหน่วยงาน 

หน่วยงาน 
ค่า

เป้าหมาย 
หน่วยงาน 

ค่า
เป้าหมาย 

1. ส านักวิชาศิลปศาสตร์ 4.00 11. ส านักวิชาแพทยศาสตร์ 5.00 

2. ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ 20.00 12. ส านักวิชาทันตแพทยศาสตร์ 0.50 

3. ส านักวิชาการจัดการ 7.00 13. ส านักวิชานวัตกรรมสังคม 0.50 

4. ส านักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 4.00 14. ส านักวิชาจีนวิทยา 0.10 

5. ส านักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 9.00 15. ส านักวิชาการแพทย์บูรณาการ 1.00 

6. ส านักวิชานิติศาสตร์ 1.62 16. สถาบันวิจัยและนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

49.00 

7. ส านักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง 6.00 17. ศูนย์นวัตกรรมสมุนไพรครบวงจร 

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

10.00 

8. ส านักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 10.00 18. สถาบันชาและกาแฟ  

แห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

0.00 

9. ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ 1.00 19. ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านการวิจัยเชื้อรา 1.00 

10. ส านักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัย 

และฟ้ืนฟูสุขภาพ 

1.00 20. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรม

ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 

0.00 

หมายเหตุ: ส่วนบริหารงานวิจัย, ศูนย์เครื ่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และศูนย์บริการวิชาการ            
เป็นหน่วยร่วมปฏิบัติการ  

Variable 

KPI 
2.2.3 

Driver 

ยุทธ 
ศาสตร์  

2 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นเลิศทางการวิจัยและนวัตกรรม 
ตัวช้ีวัด 2.3.1 ผลงานทางด้านนวัตกรรมเพื่อประโยชน์สู่สังคม 
หน่วยงานกลางขับเคลื่อน/รวบรวมและวิเคราะห์: ส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม 

สาระส าคัญของตัวช้ีวัด ผลงานทางด้านนวัตกรรมเพื่อประโยชน์สู่สังคม แสดงถึงการส่งเสริมการสร้าง
นวัตกรรมจากผลงานวิจัย และองค์ความรู ้ที ่สามารถน าไปใช้หรือพัฒนา 
ต่อยอดได้ 

นิยามค าศัพท์ตัวชี้วัด ผลงานทางด้านนวัตกรรม หมายถึง ทรัพย์สินทางปัญญาประเภทสิทธิบัตร 
การประดิษฐ์ อนุสิทธิบัตร สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ และลิขสิทธิ์ 
(ประเภทโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ) ที ่มีการยื ่นจดทะเบียนกับกรมทรัพย ์สิน 
ทางปัญญา  

อาจารย์ หมายถึง บุคลากรสายวิชาการ ต าแหน่งอาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัย 
และบุคลากรสายบริหารวิชาการ ที่มีภาระงานสอน 

หน่วยนับ รอ้ยละของผลงานทางด้านนวัตกรรม ต่อจ านวนอาจารย์ทั้งหมด 

สูตรการค านวณ 
(
 จ านวนผลงานทางด้านนวัตกรรมทั้งหมด  

 จ านวนอาจารย์ทั้งหมด
) x 100 

รูปแบบข้อมูล ข้อมูลสะสม 

วิธีการและห้วงเวลาใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

- เก็บสะสมข้อมูลต่อเนื่องตลอดปีงบประมาณ สรุปจ านวนรวมทุกไตรมาส
และสิ้นปีงบประมาณ 

- จ านวนผลงานทางด้านนวัตกรรมทั้งหมดเป็นจ านวนผลงานที่ยื ่นขอรับ 
ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาจากฐานข้อมูลของส่วนจัดการทรัพย์สิน
ทางปัญญาและนวัตกรรม 

- จ านวนอาจารย์ทั้งหมด อ้างอิงข้อมูลจากส่วนการเจ้าหน้าที่ 

ค่าเป้าหมาย ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 

4.50 5.00 5.50 6.00 

ค่าเป้าหมายรายไตรมาส 
ปี 2566 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

1.00 2.00 3.00 4.50 
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ตารางค่าเป้าหมายปี 2566 ตัวช้ีวัด 2.3.1 แยกตามหน่วยงาน 

หน่วยงาน ค่าเป้าหมาย 

1. ส านักวิชาศิลปศาสตร์ 1.37 

2. ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ 12.50 

3. ส านักวิชาการจัดการ 0.00 

4. ส านักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 5.13 

5. ส านักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 9.52 

6. ส านักวิชานิติศาสตร์ 0.00 

7. ส านักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง 43.48 

8. ส านักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 10.87 

9. ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ 3.77 

10. ส านักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟ้ืนฟูสุขภาพ 0.00 

11. ส านักวิชาแพทยศาสตร์ 2.65 

12. ส านักวิชาทันตแพทยศาสตร์ 0.00 

13. ส านักวิชานวัตกรรมสังคม 0.00 

14. ส านักวิชาจีนวิทยา 0.00 

15. ส านักวิชาการแพทย์บูรณาการ 3.28 

หมายเหตุ: ศูนย์ความเป็นเลิศ (COE) เป็นหน่วยร่วมปฏิบัติการ  

ยุทธ 
ศาสตร์  

2 

KPI 
2.3.1 

Accumulator 

Variable 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นเลิศทางการวิจัยและนวัตกรรม 
ตัวช้ีวัด 2.3.2 ทรัพย์สินทางปัญญาที่มีการน าไปใช้หรือถ่ายทอดสู่ภาคเอกชน 
หน่วยงานกลางขับเคลื่อน/รวบรวมและวิเคราะห์: ส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม 

สาระส าคัญของตัวช้ีวัด ทรัพย์สินทางปัญญาที ่มีการน าไปใช้หรือถ่ายทอดสู ่ภาคเอกชน แสดงถึง
นวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการ/ปัญหาของภาคเอกชน และการส่งเสริม
การใช้ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์ 

นิยามค าศัพท์ตัวชี้วัด ทรัพย์สินทางปัญญาที่มีการน าไปใช้ประโยชน์ หมายถึง ทรัพย์สินทางปัญญา
ประเภทสิทธิบัตรการประดิษฐ์ อนุสิทธิบัตร สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
และลิขสิทธิ์ (โปรแกรมคอมพิวเตอร์) ที่มีการยื่นจดทะเบียนกับกรมทรัพย์สิน
ทางปัญญา และมีการน าไปใช้ประโยชน์เชิงสังคมหรือเชิงพาณิชย์ 
การใช้ประโยชน์เชิงสังคม หมายถึง การน าทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์
ทางสังคม ได้แก ่ชุมชน วิสาหกิจชุมชน หรือกลุ่มบุคคลเพ่ือประโยชน์ในท้องถิ่น 
การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ หมายถึง การน าทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้
ประโยชน์หรือถ่ายทอดสู่ภาคเอกชน ได้แก ่บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลที่มีการ
น าไปใช้แสวงหารายได้ส่วนบุคคล     

หน่วยนับ ร้อยละของจ านวนทรัพย์สินทางปัญญาที่ถูกน าไปใช้ประโยชน์  ต่อจ านวน
ทรัพย์สินทางปัญญาที่อยู่ในระยะเวลาการคุ้มครองทั้งหมด   

สูตรการค านวณ 
(
 จ านวนสัญญาในการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่อยู่ระหว่างอายุสัญญา   

 จ านวนทรัพย์สินทางปัญญาที่อยู่ในระยะเวลาการคุ้มครองทั้งหมด
) x 100 

รูปแบบข้อมูล ข้อมูลสะสม 

วิธีการและห้วงเวลาใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

- เก็บสะสมข้อมูลต่อเนื่องตลอดปีงบประมาณ สรุปจ านวนรวมทุกไตรมาส
และสิ้นปีงบประมาณ 

- จ านวนทรัพย์ส ินทางปัญญาที ่อยู ่ในระยะเวลาการคุ ้มครองทั ้งหมด  
และจ านวนทรัพย์สินทางปัญญาที่มีการน าไปใช้ประโยชน์เชิงสังคมหรือเชิง
พาณิชย์ที่อยู่ระหว่างอายุสัญญา 

ค่าเป้าหมาย ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 

10.00 10.00 10.00 10.00 

ค่าเป้าหมายรายไตรมาส 
ปี 2566 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
- 2.00 5.00 10.00 

  



คู่มือค ำอธิบำยตัวชี้วัดแผนพัฒนำมหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2565-2569)  

32 

 
 
ตารางค่าเป้าหมายปี 2566 ตัวช้ีวัด 2.3.2 แยกตามหน่วยงาน 

หน่วยงาน ค่าเป้าหมาย 

1. ส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม 10.00 

หมายเหตุ: ทุกส านักวิชา และศูนย์ความเป็นเลิศ (COE) เป็นหน่วยร่วมปฏิบัติการ  

KPI 
2.3.2 

General 

Driver 

ยุทธ 
ศาสตร์ 

2 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเป็นที่พึ่งแก่สังคม 
ตัวช้ีวัด 3.1.1 โครงการหรือกิจกรรมที่ด าเนินการตามความต้องการของชุมชน/กลุ่มเป้าหมาย 
หน่วยงานกลางขับเคลื่อน/รวบรวมและวิเคราะห์: ศูนย์บริการวิชาการ 

สาระส าคัญของตัวช้ีวัด โครงการหรือกิจกรรมที่ด าเนินการตามความต้องการของชุมชน/กลุ่มเป้าหมาย 
แสดงถึงขีดความสามารถของมหาวิทยาลัยในการเป็นที่พ่ึงทางวิชาการให้กับสังคม 

นิยามค าศัพท์ตัวชี้วัด โครงการหรือกิจกรรมที่ด าเนินการตามความต้องการของชุมชน/กลุ่มเป้าหมาย  
ที ่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยร่วมกันพัฒนา ในลักษณะการบูรณาการ 
องค์ความรู้ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย เพื ่อตอบโจทย์ความต้องการ 
ของชุมชน/กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม 2 ลักษณะ คือ 
    1. จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการโดยมหาวิทยาลัย 
    2. จ านวนโครงการ/กิจกรรม ที่ได้รับเชิญให้ร่วมด าเนินการจากหน่วยงานภายนอก 
ร่วมด าเนินการ หมายถึง เป็นวิทยากร/ที่ปรึกษา/คณะท างาน/คณะกรรมการ
แหล่งเรียนรู้ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้ 
ชุมชน/กลุ่มเป้าหมาย หมายถึง การรวมกลุ่มของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง เช่น กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน กลุ่มผู้สูงอายุ แม่บ้าน บริษัท โรงเรียน หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน 
เป็นต้น ที่มีความต้องการรับการให้บริการวิชาการ เพื่อให้เกิดความเข้มแข็ง 
ใน 4 ด้าน คือ ด้านการศึกษา ด้านสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และด้านอาชีพ 
ความต้องการของกลุ ่มเป้าหมาย หมายถึง สิ ่งที ่กล ุ ่มเป้าหมายต้องการ 
ได้รับการพัฒนา แก้ไขปัญหา เพิ ่มเติมความรู ้ โดยใช้องค์ความรู ้ที ่ม ีอยู ่ใน
มหาวิทยาลัยเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการดังกล่าว 

หน่วยนับ จ านวนโครงการ/กิจกรรม 

สูตรการค านวณ - 

รูปแบบข้อมูล ข้อมูลสะสม 

วิธีการและห้วงเวลาใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

- เก็บสะสมจ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด  าเนินการเสร็จสิ ้นต่อเนื ่องตลอด
ปีงบประมาณ โดยสรุปจ านวนรวมทุกไตรมาส และสิ้นปีงบประมาณ  

- การด าเนินการเสร็จสิ้น นับจากวันสิ้นสุดโครงการ/กิจกรรม โดยต้องด าเนินงาน
สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ และรายงานสรุปผลแบบประเมินความพึงพอใจ 
กรณีโครงการร่วมท าหลายหน่วยงานจะแบ่งร้อยละการมีส่วนร่วมด าเนินการ  
(Percent Contribution)  

ค่าเป้าหมาย ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 

60 70 80 90 

ค่าเป้าหมายรายไตรมาส 
ปี 2566 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

- - - 60 
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ตารางค่าเป้าหมายปี 2566 ตัวช้ีวัด 3.1.1 แยกตามหน่วยงาน 

หน่วยงาน 
ค่า

เป้าหมาย 
หน่วยงาน 

ค่า
เป้าหมาย 

1. ส านักวิชาศิลปศาสตร์ 3 15. ส านักวิชาการแพทย์บูรณาการ 4 

2. ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ 5 16. ส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
และนวัตกรรม 

6 

3. ส านักวิชาการจัดการ 5 

4. ส านักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 17. ศูนย์บริการวิชาการ 10 

5. ส านักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 9 18. ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรนิธร 3 

6. ส านักวิชานิติศาสตร์ 7 19. โครงการสวนพฤกษศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 

2 

7. ส านักวิชาวิทยาศาสตร์
เครื่องส าอาง 

2 

8. ส านักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 5 20. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 1 

9. ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ 2 21. ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านการ
วิจัยเชื้อรา 

2 

10. ส านักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัย 
และฟ้ืนฟูสุขภาพ 

2 

22. ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 5 

11. ส านักวิชาแพทยศาสตร์ 2 23. ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี 

1 

12. ส านักวิชาทันตแพทยศาสตร์ 3 

13. ส านักวิชานวัตกรรมสังคม 3 24. ส่วนประชาสัมพันธ์ 1 

14. ส านักวิชาจีนวิทยา 1 25. สถาบันชาและกาแฟ 
แห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

4 

หมายเหตุ: สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเป็นหน่วยร่วมปฏิบัติการ 

  

Variable 

KPI 
3.1.1 

Driver 

ยุทธ 
ศาสตร์  

3 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเป็นที่พึ่งแก่สังคม 
ตัวช้ีวัด 3.1.2 หลักสูตรระยะสั้นที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นสื่อหลักในการด าเนินงาน (Online Course) 
หน่วยงานกลางขับเคลื่อน/รวบรวมและวิเคราะห์: สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

สาระส าคัญของตัวช้ีวัด หลักสูตรระยะสั้นที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นสื่อหลักในการด าเนินงาน (online 
Course)  เป็นหลักสูตรในรูปแบบที ่อาศัย platform ทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ที่สนับสนุนการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ในทุกท่ี ทุกเวลา และตรงกับ
ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย แสดงถึงศักยภาพของมหาวิทยาลัยในการ
จัดท าหลักสูตรระยะสั ้น (Reskill, Upskill) เพื ่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
ให้ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง 

นิยามค าศัพท์ตัวชี้วัด หลักสูตรระยะสั้น หมายถึง หลักสูตรในการบริการทางวิชาการของมหาวิทยาลัย
ที ่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นสื ่อหลักในการด าเนินงานและการบริหารจัดการ  
มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมทักษะและเพิ่มพูนความรู้ในการท างาน หรือการ
พัฒนาทักษะเฉพาะด้าน มีผลการเรียนรู้ที่ชัดเจน ประเมินผลการเรียนรู้ได้ทันที 
สร้างคุณค่าเพ่ิมให้กับตัวผู้เรียนและสังคมได้ 

ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย หมายถึง สิ่งที่กลุ่มเป้าหมายต้องการได้รับ 
การพัฒนา แก้ไขปัญหา เพ่ิมเติมความรู้ โดยใช้องค์ความรู้ที่มีอยู่ในมหาวิทยาลัย
เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการดังกล่าว 

หน่วยนับ จ านวนหลักสูตร 

สูตรการค านวณ - 

รูปแบบข้อมูล ข้อมูลสะสม 

วิธีการและห้วงเวลาใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

เก ็บข ้อม ูลจ  านวนหล ักส ูตรระยะส ั ้นที่ พร ้อมให ้บร ิการว ิชาการตาม 
ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายฐานข้อมูลที่จัดเก็บโดยสถาบันนวัตกรรม 
การเรียนรู้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เก็บสะสมต่อเนื่องตลอดปีงบประมาณ 
โดยสรุปจ านวนรวมทุกไตรมาส และสิ้นปีงบประมาณ 

ค่าเป้าหมาย ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 

10 10 20 20 

ค่าเป้าหมายรายไตรมาส 
ปี 2566 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

- 3 - 10 
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ตารางค่าเป้าหมายปี 2566 ตัวช้ีวัด 3.1.2 แยกตามหน่วยงาน 

หน่วยงาน ค่าเป้าหมาย 

1. สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 10 

หมายเหตุ: ทุกส านักวิชา และศูนย์บริการวิชาการเป็นหน่วยร่วมปฏิบัติการ  

KPI 
3.1.2 

General 

Driver 

ยุทธ 
ศาสตร์ 

3 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเป็นที่พึ่งแก่สังคม 
ตัวช้ีวัด 3.2.1 ชุมชนที่ได้รับการพัฒนาจากองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัย 
หน่วยงานกลางขับเคลื่อน/รวบรวมและวิเคราะห์: ศูนย์บริการวิชาการ 

สาระส าคัญของตัวช้ีวัด ชุมชนที่ได้รับการพัฒนาจากองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัย แสดงถึงการเป็น 
ที่พ่ึงทางปัญญาแก่สังคม และสร้างความผูกพันกับชุมชนและท้องถิ่น โดยผ่าน
การวิเคราะห/์ส ารวจความต้องการของชุมชน/ท้องถิ่น เพ่ือการพัฒนาจากองค์
ความรู้ของมหาวิทยาลัย 

นิยามค าศัพท์ตัวชี้วัด ชุมชน หมายถึง  การรวมกลุ่มของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง เช่น กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
กลุ่มผู้สูงอายุ แม่บ้าน บริษัท โรงเรียน หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน เป็นต้น 
ที่มหาวิทยาลัยเข้าไปด าเนินการให้บริการวิชาการที่ผ่านมาเกิดความเข้มแข็ ง
ในด้านต่าง ๆ เช่น การศึกษา สุขภาพ สิ่งแวดล้อม หรือด้านอาชีพ 

หน่วยนับ จ านวนชุมชน 

สูตรการค านวณ - 

รูปแบบข้อมูล ข้อมูลสะสม 

วิธีการและห้วงเวลาใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

- อ้างอิงข้อมูลในฐานข้อมูลของศูนย์บริการวิชาการที่สะสมต่อเนื่องตลอด
ทั้งปี และสรุปจ านวนรวมเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 

- ศูนย์บริการวิชาการจัดเก็บข้อมูลจ านวนชุมชนได้รับบริการวิชาการ  
จากองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัย (สะสม) ในปีงบประมาณ และพิจารณา
คัดเลือก และสรุปจ านวนชุมชนที ่ได้ร ับการพัฒนาจากองค์ความรู้  
ของมหาวิทยาลัยเมื่อสิ้นปีงบประมาณ  

- ชุมชนที่ได้รับการคัดเลือกจากโครงการบริการวิชาการบูรณาการเชิงพื้นที่
เน้นพื้นที่ 3 ต าบลรอบ มฟล. (นางแล แม่ข้าวต้ม ท่าสุด) ด าเนินการ 
โดยคณะท างานโครงการบริการวิชาการบูรณาการเชิงพ้ืนที่มหาวิทยาลัย
แม่ฟ้าหลวง 

ค่าเป้าหมาย ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 

3 3 3 3 

ค่าเป้าหมายรายไตรมาส 
ปี 2566 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

- - - 3 
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ตารางค่าเป้าหมายปี 2566 ตัวช้ีวัด 3.2.1 แยกตามหน่วยงาน 

หน่วยงาน ค่าเป้าหมาย 

1. ศูนย์บริการวิชาการ 3 

หมายเหต:ุ ทุกส านักวิชา, ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา, สถาบันวิจัย
และนวัตกรรมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, ส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม, ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัย 
แม่ฟ้าหลวง, สถาบันชาและกาแฟ แห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, ส่วนประชาสัมพันธ์, ศูนย์ความเป็นเลิศ 
ทางด้านการวิจัยเชื ้อรา, โครงการสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเฉลิมพระเกียรติ  80 พรรษา  
และศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร เป็นหน่วยร่วมปฏิบัติการ  

KPI 
3.2.1 

General 

Driver 

ยุทธ 
ศาสตร์ 

3 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเป็นที่พึ่งแก่สังคม 
ตัวช้ีวัด 3.2.2 แนวปฏิบัติที่ดี (Good practice) หรือนวัตกรรมที่เกิดขึ้นจากการบริการวิชาการ  
                 และได้รับการเผยแพร่ขยายผล 
หน่วยงานกลางขับเคลื่อน/รวบรวมและวิเคราะห์: ศูนย์บริการวิชาการ 

สาระส าคัญของตัวช้ีวัด แนวปฏิบัติที ่ดี (Good practice) หรือนวัตกรรมที่เกิดขึ ้นจากการบริการ
วิชาการ และได้รับการเผยแพร่ขยายผล แสดงถึงการบูรณาการองค์ความรู้ 
ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยที ่ เป ็นประโยชน์ต ่อชุมชนและสังคม 
ที่มีผลกระทบอย่างเห็นได้ชัด 

นิยามค าศัพท์ตัวชี้วัด แนวปฏิบัติที ่ดี หรือนวัตกรรมที่เกิดขึ้นจากการบริการวิชาการ  หมายถึง  
วิธ ีปฏิบัติ หรือขั ้นตอนการปฏิบัติที ่ท าให้การท างานด้านบริการวิชาการ 
ประสบความส าเร็จหรือน าไปสู่ความเป็นเลิศตามเป้าหมาย และมีหลักฐาน 
ของความส าเร็จปรากฏชัดเจน โดยมีการสรุปวิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติ 
ตลอดจนความรู ้และประสบการณ์ ที ่ได้บันทึกเป็นเอกสาร และเผยแพร่ 
ให้หน่วยงานภายในหรือภายนอกสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 

การเผยแพร่ขยายผล หมายถึง การน าเสนอข้อมูล/บทความ บนเว็บไซต์ หรือ 
social media ของมหาวิทยาลัยและศูนย์บริการวิชาการ หรือสื่อประชาสัมพันธ์
อ่ืน ๆ หรือบทความทางวิชาการที่เผยแพร่ในงานประชุมวิชาการ 

หน่วยนับ จ านวนเรื่อง 

สูตรการค านวณ - 

รูปแบบข้อมูล ข้อมูลสรุป 

วิธีการและห้วงเวลาใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

เก็บเพียงครั้งเดียวโดยประชุมคัดเลือกแนวปฏิบัติที่ดี  (Good practice) หรือ
นวัตกรรมที่เกิดขึ้นจากการบริการวิชาการ  จากฐานข้อมูลโครงการบริการ
วิชาการ และสรุปข้อมูลทุกสิ้นปีงบประมาณในช่วงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี 

ค่าเป้าหมาย ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 

2 2 2 2 

ค่าเป้าหมายรายไตรมาส 
ปี 2566 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

- - - 2 
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ตารางค่าเป้าหมายปี 2566 ตัวช้ีวัด 3.2.2 แยกตามหน่วยงาน 

หน่วยงาน ค่าเป้าหมาย 

1. ศูนย์บริการวิชาการ 2 

หมายเหตุ: ทุกส านักวิชา, ศูนย์เครื ่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , ศูนย์บรรณสารและสื ่อการศึกษา , 
สถาบันวิจัยและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, ส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม, ศูนย์กีฬา
มหาว ิทยาลัยแม่ฟ ้าหลวง , สถาบันชาและกาแฟ แห่งมหาว ิทยาล ัยแม่ฟ ้าหลวง, ส ่วนประชาสัมพันธ์,  
ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านการวิจัยเชื้อรา, โครงการสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเฉลิมพระเกียรติ  
80 พรรษา และศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร เป็นหน่วยร่วมปฏิบัติการ 

 

KPI 
3.2.2 

General 

Driver 

ยุทธ 
ศาสตร์ 

3 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเป็นที่พึ่งแก่สังคม 
ตัวชี้วัด 3.2.3 ความพึงพอใจของผู้รับบริการทางวิชาการ 
หน่วยงานกลางขับเคลื่อน/รวบรวมและวิเคราะห์: ศูนย์บริการวิชาการ 

สาระส าคัญของตัวช้ีวัด ความพึงพอใจของผ ู ้ร ับบร ิการทางว ิชาการ  เป ็นการว ัดคะแนนเฉลี่ย 
ความพึงพอใจของผู้รับบริการทางวิชาการโดยการประเมินผ่านแบบประเมิน
ของแต่ละโครงการ/กิจกรรม เพื่อสะท้อนการบริหารโครงการอย่างมีคุณภาพ
ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน/สังคม 

นิยามค าศัพท์ตัวชี้วัด ความพึงพอใจของผู้รับบริการทางวิชาการ หมายถึง ความรู้สึกหรือทัศนคติ
ของผู้รับบริการต่อกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพของ
กิจกรรมนั้น ๆ ระดับของความพึงพอใจจะเกิดขึ้นเมื่อกิจกรรมนั้น ๆ ได้รับการ
ตอบสนองความต้องการแก่ผู้รับบริการนั้น 

หน่วยนับ ระดับ 

สูตรการค านวณ ผลรวมระดับความพึงพอใจเฉลี่ยของทุกกิจกรรม

จ านวนกิจกรรมทั้งหมดในปีงบประมาณ
 

 

* ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยของแต่ละกิจกรรม ค านวณจากระดับความพึงพอใจ
ในแต่ละด้านต่อกิจกรรมนั้น ๆ เช่น ด้านหลักสูตรและเนื้อหา ด้านกระบวนการ 
และขั้นตอนของการจัดอบรม ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ด้านคุณภาพ
ของการจัดอบรม ด้านวิทยากร ฯลฯ แล้วน าระดับความพึงพอใจเฉลี่ย 
ของทุกกิจกรรมมารวมกันหารจ านวนกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ 

รูปแบบข้อมูล ข้อมูลสะสม 

วิธีการและห้วงเวลาใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

เก็บสะสมข้อมูลของแต่ละกิจกรรมในฐานข้อมูลของศูนย์บริการวิชาการ
ต่อเนื่องตลอดปีงบประมาณ โดยสรุปรวมทุกไตรมาส และสิ้นปีงบประมาณ 

ค่าเป้าหมาย ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 

4.50 4.50 4.50 4.50 

ค่าเป้าหมายรายไตรมาส 
ปี 2566 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

4.50 4.50 4.50 4.50 
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ตารางค่าเป้าหมายปี 2566 ตัวช้ีวัด 3.2.3 แยกตามหน่วยงาน 

หน่วยงาน ค่าเป้าหมาย 

1. ศูนย์บริการวิชาการ (รวบรวมข้อมูล) 4.50 

หมายเหตุ: ทุกส านักวิชา, ศูนย์เครื ่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , ศูนย์บรรณสารและสื ่อการศึกษา , 
สถาบันวิจัยและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, ส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม, ศูนย์กีฬา
มหาว ิทยาล ัยแม่ฟ ้าหลวง , สถาบันชาและกาแฟ แห่งมหาว ิทยาล ัยแม่ฟ ้าหลวง, ส ่วนประชาสัมพันธ์,  
ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านการวิจัยเชื้อรา, โครงการสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเฉลิมพระเกียรติ  
80 พรรษา และศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร เป็นหน่วยร่วมปฏิบัติการ 

 
  

ยุทธ 
ศาสตร์  

3 

Accumulator 

General 

KPI 
3.2.3 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเป็นที่พึ่งแก่สังคม 
ตัวช้ีวัด 3.2.4 จ านวนผู้เข้ารับบริการวิชาการ 
หน่วยงานกลางขับเคลื่อน/รวบรวมและวิเคราะห์: ศูนย์บริการวิชาการ 

สาระส าคัญของตัวช้ีวัด จ านวนผู ้เข้ารับบริการวิชาการ คือการเข้าถึงการบริการของบุคคลภายนอก 
ต่อการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยผ่านโครงการบริการวิชาการ แสดงถึง
ความสามารถในการให้บริการที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน/สังคม 

นิยามค าศัพท์ตัวชี้วัด จ านวนของผู้เข้ารับบริการวิชาการในโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ที่ด าเนินการ
ร่วมกับหน่วยงานภายในประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม 2 ลักษณะ คือ 

1. จ านวนโครงการที่ด าเนินการโดยมหาวิทยาลัย 

2. จ านวนโครงการ/กิจกรรม ที่ได้รับเชิญให้ร่วมด าเนินการจากหน่วยงานภายนอก 

ร่วมด าเนินการ หมายถึง เป็นวิทยากร/ที่ปรึกษา/คณะท างาน/คณะกรรมการ
แหล่งเรียนรู้ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้ 

หมายเหตุ นับซ ้าผู้เข้ารับบริการวิชาการได้ และไม่รวมการให้บริการวิชาการ
ทางการแพทย์และสาธารณสุข 

หน่วยนับ คน 

สูตรการค านวณ - 

รูปแบบข้อมูล ข้อมูลสะสม 

วิธีการและห้วงเวลาใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

- เก็บข้อมูลจ านวนผู ้เข้ารับบริการวิชาการในแต่ละโครงการ/กิจกรรม  
จากรายงานศูนย์บริการวิชาการ และหน่วยงานน าส่งรายไตรมาส  

- นับจ านวนผู้เข้ารับบริการวิชาการในโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ 
ตามรายบุคคล โดยสามารถนับซ ้าบุคคลได้หากเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม
บริการวิชาการอื่นตลอดปีงบประมาณ โดยสรุปจ านวนรวมทุกไตรมาส 
และสิ้นปีงบประมาณ 

ค่าเป้าหมาย ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 

25,000 28,000 31,000 34,000 

ค่าเป้าหมายรายไตรมาส 
ปี 2566 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

- - - 25,000 
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ตารางค่าเป้าหมายปี 2566 ตัวช้ีวัด 3.2.4 แยกตามหน่วยงาน 

หน่วยงาน ค่าเป้าหมาย 

1. ศูนย์บริการวิชาการ 25,000 

หมายเหตุ: ทุกส านักวิชา, ศูนย์เครื ่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , ศูนย์บรรณสารและสื ่อการศึกษา , 

สถาบันวิจัยและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, ส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม, ศูนย์กีฬา

มหาว ิทยาลัยแม่ฟ ้าหลวง , สถาบันชาและกาแฟ แห่งมหาว ิทยาล ัยแม่ฟ ้าหลวง, ส ่วนประชาสัมพันธ์,  

ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านการวิจัยเชื้อรา, โครงการสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเฉลิมพระเกียรติ  

80 พรรษา และศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร เป็นหน่วยร่วมปฏิบัติการ 

 

  

KPI 
3.2.4 

General 

Driver 

ยุทธ 
ศาสตร์ 

3 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมแห่งล้านนาและการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 
ตัวช้ีวัด 4.1.1 ผลงานที่เกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรมล้านนา 
หน่วยงานกลางขับเคลื่อน/รวบรวมและวิเคราะห์: ส่วนนโยบายและแผน 

สาระส าคัญของตัวช้ีวัด ผลงานที่เกี ่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรมล้านนา แสดงถึงการสร้างสรรค์ผลงาน 
ที่เกี ่ยวข้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา เพื่อการศึกษา 
และวิจัย 

นิยามค าศัพท์ตัวชี้วัด ผลงานที่เกี ่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรมล้านนา หมายถึง วัตถุทางวัฒนธรรม 
เพื ่อการศึกษาที ่ได้รับการขึ ้นทะเบียน/ผลงานทางวิชาการ ความรู ้ มรดก  
ภูมิปัญญาที่จับต้องไม่ได้/จับต้องได้ที่ถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบ/สิ่งประดิษฐ์/
งานสร้างสรรค์/กิจกรรมทางวัฒนธรรม/หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรม
ล้านนาในทุกรูปแบบและวัฒนธรรมล้านนาที ่เชื ่อมโยงกับอนุภูมิภาคลุ่ม 
แมน่ ้าโขงตอนบน หมายรวมถึงทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ และดุริยางคศิลป์ 

หน่วยนับ จ านวนผลงาน 

สูตรการค านวณ - 

รูปแบบข้อมูล ข้อมูลสะสม 

วิธีการและห้วงเวลาใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ส่วนนโยบายและแผนเก็บรวบรวมข้อมูลจากโครงการจัดตั ้งพิพิธภัณฑ์         
อารยธรรมลุ่มน ้าโขง และศูนย์บริการวิชาการต่อเนื่องตลอดปีงบประมาณ 
สรุปจ านวนรวมทุกไตรมาส และสิ้นปีงบประมาณ 

ค่าเป้าหมาย ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 

5 10 10 15 

ค่าเป้าหมายรายไตรมาส 
ปี 2566 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

1 2 3 5 
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ตารางค่าเป้าหมายปี 2566 ตัวช้ีวัด 4.1.1 แยกตามหน่วยงาน 

หน่วยงาน ค่าเป้าหมาย 

1. ส่วนนโยบายและแผน (รวบรวมข้อมูล) 5 

หมายเหตุ: โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน ้าโขง และศูนย์บริการวิชาการ (หลักสูตรพุทธศิลปกรรม)
เป็นหน่วยร่วมปฏิบัติการ 

   

ยุทธ 
ศาสตร์  

4 

Accumulator 

General 

KPI 
4.1.1 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมแห่งล้านนาและการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 
ตัวช้ีวัด 4.1.2 กิจกรรมเพื่อสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมล้านนา 
หน่วยงานกลางขับเคลื่อน/รวบรวมและวิเคราะห์: ส่วนนโยบายและแผน 

สาระส าคัญของตัวช้ีวัด กิจกรรมเพื ่อสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมล้านนา เป็นกิจกรรมที่จ ัดขึ้น 
โดยหน่วยงาน/องค์กรของมหาวิทยาลัย เพื่ออนุรักษ์/สืบสานประเพณีและ
วัฒนธรรมล้านนา และสร้างเครือข่ายเพ่ือสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมล้านนา 

นิยามค าศัพท์ตัวชี้วัด กิจกรรมที่หน่วยงาน องค์กรของมหาวิทยาลัยจัดขึ ้น โดยมีวัตถุประสงค์         
เพ่ืออนุรักษ์ สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมล้านนา  
ประเพณีและวัฒนธรรมล้านนา หมายถึง ประเพณีและวัฒนธรรมล้านนา
ดั้งเดิมที่มีคุณค่า ซึ่งควรสืบสานและอนุรักษ์ไว้ให้คนรุ่นหลัง เช่น สืบชะตา , 
รดน ้าด าหัว เป็นต้น 

หน่วยนับ ครั้ง 

สูตรการค านวณ - 

รูปแบบข้อมูล ข้อมูลสะสม 

วิธีการและห้วงเวลาใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ส่วนนโยบายและแผนรวบรวมข้อมูลการจัดกิจกรรมจากหน่วยร่วมปฏิบัติการ  
โดยเก็บสะสมข้อมูลต่อเนื่องตลอดปีงบประมาณ สรุปจ านวนรวมทุกไตรมาส 
และสิ้นปีงบประมาณ 

ค่าเป้าหมาย ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 

50 60 70 70 

ค่าเป้าหมายรายไตรมาส 
ปี 2566 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

6 21 39 50 
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ตารางค่าเป้าหมายปี 2566 ตัวช้ีวัด 4.1.2 แยกตามหน่วยงาน 

หน่วยงาน ค่าเป้าหมาย 

1. ส านักวิชาศิลปศาสตร์ 6 

2. ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ 2 

3. ส านักวิชาการจัดการ 1 

4. ส านักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 

5. ส านักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 2 

6. ส านักวิชานิติศาสตร์ 2 

7. ส านักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง 1 

8. ส านักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2 

9. ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ 2 

10. ส านักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟ้ืนฟูสุขภาพ 1 

11. ส านักวิชาแพทยศาสตร์ 4 

12. ส านักวิชาทันตแพทยศาสตร์ 2 

13. ส านักวิชานวัตกรรมสังคม 1 

14. ส านักวิชาจีนวิทยา 2 

15. ส านักวิชาการแพทย์บูรณาการ 5 

16. ส่วนพัฒนานักศึกษา 5 

17. ส่วนสารบรรณ อ านวยการและนิติการ 3 

18. โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน ้าโขง 5 

  

Accumulator 

KPI 
4.1.2 

Variable 

ยุทธ 
ศาสตร์  

4 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมแห่งล้านนาและการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 
ตัวช้ีวัด 4.2.1 คะแนน UI GreenMetric World University Ranking 
หน่วยงานกลางขับเคลื่อน/รวบรวมและวิเคราะห์: ส่วนนโยบายและแผน 

สาระส าคัญของตัวช้ีวัด คะแนน UI Greenmetric World University Ranking เปน็เกณฑ์มาตรฐานใน
การวัดคุณภาพด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและการจดัการเรียนการสอน 
ที่สนับสนุนการพัฒนาสู่มหาวทิยาลัยสีเขียว (Green University) ตามมาตรฐาน
นานาชาต ิ

นิยามค าศัพท์ตัวชี้วัด คะแนนการจัดการสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยเต็ม 10,000 คะแนน  
โดยแบ่งออกเป็น 6 ด้าน ได้แก่  

1. ที่ตั้งและโครงสร้างพ้ืนฐาน (1,500)  
2. พลังงาน (2,100)  
3. ขยะ (1,800)  
4. น ้า (1,000)  
5. การเดินทาง (1,800)  
6. การศึกษา (1,800) 

หน่วยนับ คะแนน  

สูตรการค านวณ ผลรวมคะแนน UI GreenMetric World University Ranking 

รูปแบบข้อมูล ข้อมูลสรุป 

วิธีการและห้วงเวลาใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

- มหาว ิทยาล ัยรวบรวมข ้อม ูลการด  าเน ิน งานตามต ัวช ี ้ว ัด 6 ด ้าน 
ในปีการศึกษาที่ผ่านมาเพ่ือส่งให้กับ UI ภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

- UI ส่งรายงานสรุปผลคะแนน และอันดับของปีการศึกษาที ่ผ ่านมา 
ให้ผู้ประสานงานของมหาวิทยาลัย และประกาศผลทาง website ของ UI 
(https://greenmetric.ui.ac.id/) โดยประกาศผลในเดือนธันวาคม  
หรือเดือนมกราคมของปีถัดไป 

ค่าเป้าหมาย ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 

7,800 7,900 8,000 8,100 

ค่าเป้าหมายรายไตรมาส 
ปี 2566 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

7,800 - - - 
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ตารางค่าเป้าหมายปี 2566 ตัวช้ีวัด 4.2.1 แยกตามหน่วยงาน 

หน่วยงาน ค่าเป้าหมาย 

1. ส่วนนโยบายและแผน (รวบรวมข้อมูล) 7,800 

หมายเหตุ: ทุกหน่วยงานเป็นหน่วยร่วมปฏิบัติการ 
  

ยุทธ 
ศาสตร์  

4 

Accumulator 

General 

KPI 
4.2.1 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 ความเป็นนานาชาติ 
ตัวช้ีวัด 5.1.1 บัณฑิตที่ท างานในบริษัท/องค์กรนานาชาติ หรือท างานในต่างประเทศ 
หน่วยงานกลางขับเคลื่อน/รวบรวมและวิเคราะห์: ส่วนนโยบายและแผน 
สาระส าคัญของตัวช้ีวัด บัณฑิตที่ท างานในบริษัท/องค์กรนานาชาติ หรือท างานในต่างประเทศ แสดงถึง

คุณภาพและศักยภาพของบัณฑิตที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล 
นิยามค าศัพท์ตัวชี้วัด บัณฑิต หมายถึง ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษาเดียวกันในระดับปริญญาตรี 

การท างานในบริษัท/องค์กรนานาชาติ หรือท างานในต่างประเทศ หมายรวมถึง 
1. บัณฑิตสัญชาติไทยที่ท างานในต่างประเทศหรือท างานในองค์กรนานาชาติ  
ในประเทศ  
2. บัณฑิตสัญชาติอื ่นที่ท างานอยู ่นอกประเทศตนเอง หรือท างานในองค์กร
นานาชาติในประเทศของตนเอง 

หน่วยนับ ร้อยละของบัณฑิตที่ท างานในบริษัท/องค์กรนานาชาติหรือท างานในต่างประเทศ 
ต่อจ านวนบัณฑิตทั้งหมด 

สูตรการค านวณ 
(

จ านวนบณัฑิตที่ท างานในบริษัทองค์กรนานาชาติหรือท างานในต่างประเทศ

จ านวนบณัฑิตที่ได้งานท าทั้งหมด
) x100 

รูปแบบข้อมูล ข้อมูลสรุป 
วิธีการและห้วงเวลาใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

- เก็บข้อมูลจากบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษาก่อนหน้าโดยจัดเก็บ
เพียงครั้งเดียวช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม และสรุปข้อมูลในเดือนเมษายน
ของทุกปี 

- ก าหนดจัดเก็บข้อมูลผ่านแบบสอบถามระบบออนไลน์ก่อนวันรัพระราชทาน
ปริญญาบัตรอย่างน้อย 30 วัน 

ค่าเป้าหมาย ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 
4.00 5.00 6.00 7.00 

ค่าเป้าหมายรายไตรมาส 
ปี 2566 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
- - 4.00 - 
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ตารางค่าเป้าหมายปี 2566 ตัวช้ีวัด 5.1.1 แยกตามหน่วยงาน 

หน่วยงาน ค่าเป้าหมาย 

1. ส่วนนโยบายและแผน (รวบรวมข้อมูล) 4.00 

หมายเหตุ: ส านักวิชา, ส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และส่วนพัฒนานักศึกษาเป็นหน่วยร่วมปฏิบัติการ 
  

ยุทธ 
ศาสตร์  

5 

Accumulator 

General 

KPI 
5.1.1 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 ความเป็นนานาชาติ 
ตัวช้ีวัด 5.2.1 ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสียต่อบรรยากาศ ความเป็นนานาชาติภายในมหาวิทยาลัย 
หน่วยงานกลางขับเคลื่อน/รวบรวมและวิเคราะห์: ส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
สาระส าคัญของตัวช้ีวัด ความพึงพอใจของผู ้มีส่วนได้เสียต่อบรรยากาศความเป็นนานาชาติภายใน

มหาวิทยาลัย แสดงถึงความพร้อมทางด้านกายภาพ การด าเนินการ และ
กิจกรรมของมหาวิทยาลัยที่ส่งเสริมความเป็นนานาชาติให้กับนักศึกษาและ
บ ุคลากรอย ่างมีประส ิทธ ิภาพ โดยประเม ินจากทัศนคติ /ความร ู ้ส ึก/              
ความพึงพอใจ/ความตระหนัก และเข้าใจในบรรยากาศความเป็นนานาชาติ
ภายในมหาวิทยาลัย 

นิยามค าศัพท์ตัวชี้วัด ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมายถึง นักศึกษาและบุคลากรทั ้งไทยและต่างชาติ  
ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง บุคคลภายนอก 
ความเป็นนานาชาติ หมายถึง 1) ด้านกายภาพ 2) ระบบบริการ 3) หลักสูตร  
4) กิจกรรม 

หน่วยนับ ระดับ 
สูตรการค านวณ ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจบรรยากาศความเป็นนานาชาติรวมทุกด้าน 
รูปแบบข้อมูล ข้อมูลสรุป 
วิธีการและห้วงเวลาใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

จัดเก็บข้อมูลเพียงครั ้งเด ียวในช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายนของทุกปี  
และสรุปข้อมูลภายในเดือนมิถุนายนของทุกปี โดยใช้แบบประเมินออนไลน์ 

ค่าเป้าหมาย ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 
4.00 4.00 4.50 4.50 

ค่าเป้าหมายรายไตรมาส 
ปี 2566 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
- - - 4.00 
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ตารางค่าเป้าหมายปี 2566 ตัวช้ีวัด 5.2.1 แยกตามหน่วยงาน 

หน่วยงาน ค่าเป้าหมาย 

1. ส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (รวบรวมข้อมูล) 4.00 

หมายเหตุ: ทุกส านักวิชา, ส่วนการเจ้าหน้าที่ และส่วนนโยบายและแผนเป็นหน่วยร่วมปฏิบัติการ 
 
  

ยุทธ 
ศาสตร์  

5 

Accumulator 

General 

KPI 
5.2.1 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 ความเป็นนานาชาต ิ
ตัวช้ีวัด 5.2.2 นักศึกษาต่างชาติ 
หน่วยงานกลางขับเคลื่อน/รวบรวมและวิเคราะห์: ส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
สาระส าคัญของตัวช้ีวัด จ านวนนักศึกษาต่างชาติเต็มเวลา แสดงถึงกลไกการแสวงหานักศึกษาต่างชาติ

ที่มีประสิทธิภาพ และการพัฒนาระบบดูแลนักศึกษาต่างชาติ เพื่อเสริมสร้าง
ความเป็นนานาชาติ ชื ่อเสียงการยอมรับในระดับสากล และความมั ่นคง
ทางการเงินของมหาวิทยาลัย 

นิยามค าศัพท์ตัวชี้วัด นักศึกษาต่างชาติ หมายถึง นักศึกษาที่ไม่ได้ถือสัญชาติไทย และลงทะเบียน
เรียน (ภาคการศึกษาต้น) ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง   

หน่วยนับ ร้อยละของจ านวนนักศึกษาต่างชาติทั้งหมด ต่อจ านวนนักศึกษามหาวิทยาลัย 
แม่ฟ้าหลวงทั้งหมด 

สูตรการค านวณ 
(

จ านวนนักศึกษาต่างชาติทั้งหมด 

จ านวนนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงทั้งหมด
) x 100 

รูปแบบข้อมูล ข้อมูลสรุป 
วิธีการและห้วงเวลาใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

- จัดเกบ็เพียงครั้งเดียวภายหลังสิ้นสุดการลงทะเบียนภาคการศึกษาต้น  

- ข้อมูลสรุปจ านวนนักศึกษาต่างชาติทั ้งหมด และจ านวนนักศึ กษา
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงทั้งหมดที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาต้น
(เมื่อสิ้นสุดการลงทะเบียน) โดยอ้างอิงข้อมูลส่วนทะเบียนและประมวลผล 

ค่าเป้าหมาย ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 
5.50 5.50 6.00 6.00 

ค่าเป้าหมายรายไตรมาส 
ปี 2566 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
- - - 5.50 
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ตารางค่าเป้าหมายปี 2566 ตัวช้ีวัด 5.2.2 แยกตามหน่วยงาน 

หน่วยงาน ค่าเป้าหมาย 

1. ส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 5.50 

หมายเหตุ: ทุกส านักวิชาเป็นหน่วยร่วมปฏิบัติการ  

KPI 
5.2.2 

General 

Driver 

ยุทธ 
ศาสตร์ 

5 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 ความเป็นนานาชาติ 
ตัวช้ีวัด 5.2.3 นักศึกษาแลกเปลี่ยน outbound 
หน่วยงานกลางขับเคลื่อน/รวบรวมและวิเคราะห์: ส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
สาระส าคัญของตัวช้ีวัด นักศึกษาแลกเปลี่ยน outbound คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

ที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี ่ยนไปต่างประเทศทั้งระยะสั ้นและระยะยาว  
แสดงถึงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะ/ประสบการณ์การเรียนรู้ของนักศึกษา 
ให้มีประสบการณ์ในระดับสากล เสริมสร้างทักษะให้บัณฑิตมีความพร้อม 
ในการท างานพหุวัฒนธรรม และเป็นการสร้างการรับรู้  (reputation)  
ผ่านการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งในระดับชาติ/นานาชาติ 

นิยามค าศัพท์ตัวชี้วัด นักศึกษาแลกเปลี ่ยน outbound หมายถึง นักศึกษาของมหาวิทยาลัย 
แม่ฟ้าหลวงทุกระดับ ที ่ไปเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน/ท าวิจัย/เข้าร่วม
หลักสูตรระยะสั้น และท ากิจกรรมทางวิชาการอื่น ๆ กับ สถาบันการศึกษา/
หน่วยงานต่างประเทศภายในปีการศึกษานั้น    

หน่วยนับ ร้อยละของนักศึกษาแลกเปลี่ยน outbound ต่อจ านวนนักศึกษาท้ังหมด 
สูตรการค านวณ 

(
จ านวนนักศึกษาแลกเปลี่ยน outbound 

จ านวนนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงทั้งหมด
) x 100 

รูปแบบข้อมูล ข้อมูลสะสม 
วิธีการและห้วงเวลาใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

- เก็บข้อมูลสะสมนักศึกษาแลกเปลี ่ยน outbound ต่อเนื ่องตลอด
ปีงบประมาณในฐานข้อมูลส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

- สรุปจ านวนรวมทุกภาคการศึกษา และสรุปจ านวนรวมเมื ่อส ิ ้นปี
การศึกษาโดยสามารถสรุปข้อมูลในเดือนสิงหาคมของทุกปี 

ค่าเป้าหมาย ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 
2.00 2.00 2.50 2.50 

ค่าเป้าหมายรายไตรมาส 
ปี 2566 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
- - - 2.00 
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ตารางค่าเป้าหมายปี 2566 ตัวช้ีวัด 5.2.3 แยกตามหน่วยงาน 

หน่วยงาน ค่าเป้าหมาย 

1. ส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 2.00 

หมายเหตุ: ทุกส านักวิชาเป็นหน่วยร่วมปฏิบัติการ  

KPI 
5.2.3 

General 

Driver 

ยุทธ 
ศาสตร์ 

5 



คู่มือค ำอธิบำยตัวชี้วัดแผนพัฒนำมหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2565-2569)  

59 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ความเป็นนานาชาติ 
ตัวช้ีวัด 5.2.4 นักศึกษาแลกเปลี่ยน inbound 
หน่วยงานกลางขับเคลื่อน/รวบรวมและวิเคราะห์: ส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
สาระส าคัญของตัวช้ีวัด นักศ ึกษาแลกเปลี ่ยน inbound ค ือ น ักศ ึกษาจากสถาบ ันการศ ึกษา 

ในต่างประเทศที่เข้าร่วมกิจกรรม/การเรียนการสอนที่จัดขึ้นภายในมหาวิทยาลัย
แม่ฟ้าหลวงทั ้งระยะสั ้นและระยะยาว เป็นการสร้างบรรยากาศความเป็น
นานาชาติภายในมหาวิทยาลัย และสร้างการรับรู้ (reputation) ผ่านการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือในการแลกเปลี ่ยนนักศึกษากับสถาบันการศึกษา 
ในต่างประเทศ 

นิยามค าศัพท์ตัวชี้วัด นักศึกษาแลกเปลี่ยน inbound หมายถึง นักศึกษาที่มาจากสถาบันการศึกษา
ต่างประเทศเพื ่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน/ท าวิจัย/หลักสูตรระยะสั้น  
และกิจกรรมทางวิชาการอื ่น ๆ ของมหาว ิทยาล ัยแม่ฟ ้าหลวงภายใน 
ปีการศึกษานั้น  

หน่วยนับ ร้อยละของนักศึกษาแลกเปลี่ยน inbound ต่อจ านวนนักศึกษาท้ังหมด 
สูตรการค านวณ 

(
จ านวนนักศึกษาแลกเปลี่ยน inbound 

จ านวนนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงทั้งหมด
) x 100 

รูปแบบข้อมูล ข้อมูลสะสม 
วิธีการและห้วงเวลาใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

- เก็บข้อมูลสะสมนักศึกษาแลกเปลี ่ยน inbound ต่อเนื ่องตลอด
ปีงบประมาณ ในฐานข้อมูลส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

- สรุปจ านวนทุกภาคการศึกษา และสรุปจ านวนรวมเมื่อสิ้นปีการศึกษา
โดยสามารถสรุปข้อมูลในเดือนสิงหาคมของทุกปี 

ค่าเป้าหมาย ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 
0.50 0.60 0.60 0.70 

ค่าเป้าหมายรายไตรมาส 
ปี 2566 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
- - - 0.50 
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ตารางค่าเป้าหมายปี 2566 ตัวช้ีวัด 5.2.4 แยกตามหน่วยงาน 

หน่วยงาน ค่าเป้าหมาย 

1. ส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 0.50 

หมายเหตุ: ทุกส านักวิชาเป็นหน่วยร่วมปฏิบัติการ  

KPI 
5.2.4 

General 

Driver 

ยุทธ 
ศาสตร์ 

5 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 ความเป็นนานาชาติ 
ตัวช้ีวัด 5.3.1 ความต่อเนื่องของกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือกับหน่วยงานระดับนานาชาติ (Active MOU) 
หน่วยงานกลางขับเคลื่อน/รวบรวมและวิเคราะห์: ส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
สาระส าคัญของตัวช้ีวัด ความต่อเนื่องของกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือกับหน่วยงานระดับนานาชาติ  

(Active MOU) เป็นการติดตามและประเมินผลกิจกรรมภายใต้กรอบ 
ความร่วมมือ เพ่ือให้เกิดการใช้ประโยชน์จาก MOU ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
เพ่ือพัฒนาการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 

นิยามค าศัพท์ตัวชี้วัด กิจกรรมความร่วมมือหลังจากมีการลงนาม MOU โดยนับจ านวน MOU  
ณ สิ้นปีงบประมาณ 
Active MOU หมายถึง  

1. MOU ที่มีกิจกรรมเกิดข้ึนหลังจากการลงนาม  
2. MOU ที ่มีกิจกรรมเกิดขึ ้นตั ้งแต่ก่อนลงนามและมีการด าเนินการอยู่  
หลังจากลงนาม  
3. การจัดท า MOA/Agreement/Addendum ภายใต้ MOU 

หน่วยนับ ร้อยละของ Active MOU ต่อ Total MOU ในแต่ละป ี
สูตรการค านวณ 

(
จ านวน MOU ที ่active 

จ านวน MOU ทั้งหมด
) x 100 

รูปแบบข้อมูล ข้อมูลสะสม 
วิธีการและห้วงเวลาใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

- จัดเก็บข้อมูล MOU อย่างต่อเนื่องตลอดปีงบประมาณ ผ่านฐานข้อมูล 
ของส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  

- รวบรวมข้อมูลจากหน่วยร่วมปฏิบัติการ สรุปจ านวนรวมทุกไตรมาส  
และสิ้นปีงบประมาณ 

ค่าเป้าหมาย ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 
60.00 70.00 70.00 75.00 

ค่าเป้าหมายรายไตรมาส
ปี 2566 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
- - - 60.00 
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ตารางค่าเป้าหมายปี 2566 ตัวช้ีวัด 5.3.1 แยกตามหน่วยงาน 

หน่วยงาน ค่าเป้าหมาย 

1. ส านักวิชาศิลปศาสตร์ 60.00 

2. ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ 60.00 

3. ส านักวิชาการจัดการ 60.00 

4. ส านักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 60.00 

5. ส านักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 60.00 

6. ส านักวิชานิติศาสตร์ 60.00 

7. ส านักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง 60.00 

8. ส านักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 60.00 

9. ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ 60.00 

10. ส านักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟ้ืนฟูสุขภาพ 60.00 

11. ส านักวิชาแพทยศาสตร์ 60.00 

12. ส านักวิชาทันตแพทยศาสตร์ 60.00 

13. ส านักวิชานวัตกรรมสังคม 60.00 

14. ส านักวิชาจีนวิทยา 60.00 

15. ส านักวิชาการแพทย์บูรณาการ 60.00 

หมายเหตุ: สถาบันชาและกาแฟ แห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยเชื ้อรา         

เป็นหน่วยรว่มปฏิบัติการ  

KPI 
5.3.1 

Driver 

Fixed 

ยุทธ 
ศาสตร์  

5 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 ความเป็นนานาชาติ 
ตัวช้ีวัด 5.3.2 ความร่วมมือกับองค์กร/หน่วยงานระดับนานาชาติ 
หน่วยงานกลางขับเคลื่อน/รวบรวมและวิเคราะห์: ส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
สาระส าคัญของตัวช้ีวัด ความร่วมมือกับองค์กร/หน่วยงานระดับนานาชาติ เป็นจ านวนความร่วมมือ

ใหม่ที่เกิดขึ้นโดยนับ MOU ที่เกิดขึ้นใหม่ในรอบปี เพื่อขยายกลุ่มเครือข่าย 
เพิ ่มโอกาสการแลกเปลี ่ยนเรียนรู ้กับหน่วยงานระดับนานาชาติ  เพื ่อการ
พัฒนาการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 

นิยามค าศัพท์ตัวชี้วัด ความร่วมมือกับองค์กรหรือหน่วยงานระดับนานาชาติ ในรูปแบบ MOU/ 
MOA/Agreement/Letter of Intent etc. กับสถาบันการศึกษา/องค์กร/
หน่วยงานต่างประเทศที่ลงนามในปีงบประมาณนั้น   

หน่วยนับ จ านวนความร่วมมือใหม่ 
สูตรการค านวณ - 
รูปแบบข้อมูล ข้อมูลสะสม 
วิธีการและห้วงเวลาใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

เก็บสะสมข้อมูลต่อเนื่องตลอดปีงบประมาณ โดยส่วนพัฒนาความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศเป็นผู้รวบรวมข้อมูลจากหน่วยร่วมปฏิบัติการ สรุปจ านวน
รวมทุกไตรมาส และสิ้นปีงบประมาณ 

ค่าเป้าหมาย ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 
20 20 20 20 

ค่าเป้าหมายรายไตรมาส
ปี 2566 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
- - - 20 
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ตารางค่าเป้าหมายปี 2566 ตัวช้ีวัด 5.3.2 แยกตามหน่วยงาน 

หน่วยงาน ค่าเป้าหมาย 

1. ส านักวิชาศิลปศาสตร์ 1 

2. ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ 1 

3. ส านักวิชาการจัดการ 1 

4. ส านักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 

5. ส านักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 1 

6. ส านักวิชานิติศาสตร์ 1 

7. ส านักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง 1 

8. ส านักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1 

9. ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ 1 

10. ส านักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟ้ืนฟูสุขภาพ 1 

11. ส านักวิชาแพทยศาสตร์ 1 

12. ส านักวิชาทันตแพทยศาสตร์ 1 

13. ส านักวิชานวัตกรรมสังคม 1 

14. ส านักวิชาจีนวิทยา 1 

15. ส านักวิชาการแพทย์บูรณาการ 1 

16. ส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 5 

หมายเหตุ: สถาบันชาและกาแฟ แห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยเชื้อรา         

เป็นหน่วยร่วมปฏิบัติการ  

Variable 

KPI 
5.3.2 

Driver 

ยุทธ 
ศาสตร์  

5 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 ความเป็นนานาชาติ 
ตัวช้ีวัด 5.3.3 ความร่วมมือระดับนานาชาติภายใต้ University, Government, Industry,  
                 Community (UGIC) 
หน่วยงานกลางขับเคลื่อน/รวบรวมและวิเคราะห์: ส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
สาระส าคัญของตัวช้ีวัด ความร่วมมือระดับนานาชาติภายใต้ University, Government, Industry, 

Community (UGIC) แสดงถึงการสนับสนุนให้หน่วยงานสร้างเครือข่าย 
ความร่วมมือระดับนานาชาติ/กิจกรรมภายใต้กรอบความร่วมมือ UGIC 

นิยามค าศัพท์ตัวชี้วัด ความร่วมมือระดับนานาชาติภายใต้ University, Government, Industry, 
Community (UGIC) น ับจากโครงการที่ด  าเน ินงานร ่วมกันระหว ่าง 
University, Government, Industry, Community (UGIC) โดยสถาบัน/
องค์กร/หน่วยงานของต่างประเทศมีส ่วนร่วมในการด าเนินโครงการ 
ในปีงบประมาณนั้น 

หน่วยนับ จ านวนโครงการ 
สูตรการค านวณ - 
รูปแบบข้อมูล ข้อมูลสะสม 
วิธีการและห้วงเวลาใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

เก็บสะสมข้อมูลต่อเนื่องตลอดปีงบประมาณ โดยส่วนพัฒนาความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศเป็นผู้รวบรวมข้อมูลจากหน่วยร่วมปฏิบัติการ สรุปจ านวน
รวมทุกไตรมาส และสิ้นปีงบประมาณ 

ค่าเป้าหมาย ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 
3 5 5 5 

ค่าเป้าหมายรายไตรมาส 
ปี 2566 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
- - - 3 

 

  



คู่มือค ำอธิบำยตัวชี้วัดแผนพัฒนำมหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2565-2569)  

66 

 
 
 
ตารางค่าเป้าหมายปี 2566 ตัวช้ีวัด 5.3.3 แยกตามหน่วยงาน 

หน่วยงาน ค่าเป้าหมาย 

1. ส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 3 

หมายเหตุ: ทุกส านักวิชาเป็นหน่วยร่วมปฏิบัติการ  

KPI 
5.3.3 

General 

Driver 

ยุทธ 
ศาสตร์ 

5 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 การสร้างความย่ังยืนของมหาวิทยาลัยท่ามกลางความพลิกผัน 

ตัวช้ีวัด 6.1.1 ความก้าวหน้าในหน้าที่การงานของบุคลากรสายปฏิบัติการ 
หน่วยงานกลางขับเคลื่อน/รวบรวมและวิเคราะห์: ส่วนการเจ้าหน้าที่ 

สาระส าคัญของตัวช้ีวัด ความก้าวหน้าในหน้าที่การงานของบุคลากรสายปฏิบัติการ เป็นการวิเคราะห์
สัดส่วนบุคลากรสายปฏิบัติการที ่ได้ร ับการเลื ่อนต าแหน่งงานเป็นระดับ 
หัวหน้างาน แสดงถึงการพัฒนาศักยภาพและทักษะของบุคลากรให้สามารถ
ปฏิบัต ิหน้าที ่ในฐานะผู ้น  าของหน่วยงาน เพื ่อส ่งเสริมการด าเนินการ 
ของมหาวิทยาลัยอย่างเป็นระบบ 

นิยามค าศัพท์ตัวชี้วัด ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน หมายถึง บุคลากรสายปฏิบัติการที่ได้รับ 
การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ/หัวหน้าส่วน/หัวหน้าฝ่าย  

หน่วยนับ ร้อยละของความก้าวหน้าในอาชีพของบุคลากรสายปฏิบัติการที่เพ่ิมข้ึน 

สูตรการค านวณ 
 

   

(

 
 

จ านวนพนักงานสายปฏิบัติการที่ได้รับ

การแต่งตั้งเพ่ิมเติมให้ด ารงต าแหน่งฯ ในปีปัจจุบัน

จ านวนพนักงานสายปฏิบัติการทั้งหมดในปีปัจจุบัน

)

 
 

x100 

รูปแบบข้อมูล ข้อมูลสะสม 

วิธีการและห้วงเวลาใน  
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

- เก็บสะสมข้อมูลต่อเนื่องตลอดปีงบประมาณ สรุปจ านวนรวมทุกไตรมาส
และสิ้นปีงบประมาณ  

- พนักงานสายปฏิบัติการที่ได้รับการแต่งตั้งเพิ่มเติมให้ด ารงต าแหน่งฯ  
โดยไม่นับต าแหน่งรักษาการแทน 

ค่าเป้าหมาย ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 

2.00 2.00 2.00 2.00 

ค่าเป้าหมายรายไตรมาส  
ปี 2566 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

0.50 1.00 1.50 2.00 
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ตารางค่าเป้าหมายปี 2566 ตัวชี้วัด 6.1.1 แยกตามหน่วยงาน 

หน่วยงาน ค่าเป้าหมาย 

1. ส่วนการเจ้าหน้าที่ 2.00 

หมายเหตุ: ทุกหน่วยงานเป็นหน่วยร่วมปฏิบัติการ 

  

KPI 
6.1.1 

General 

Driver 

ยุทธ 
ศาสตร์ 

6 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 การสร้างความย่ังยืนของมหาวิทยาลัยท่ามกลางความพลิกผัน 
ตัวช้ีวัด 6.1.2 ความก้าวหน้าทางต าแหน่งวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ 
หน่วยงานกลางขับเคลื่อน/รวบรวมและวิเคราะห์: ส่วนการเจ้าหน้าที่ 

สาระส าคัญของตัวช้ีวัด ความก้าวหน้าทางต าแหน ่งว ิชาการของบุคลากรสายว ิชาการ  แสดงถึง
ความสามารถและความเข้มแข็งทางวิชาการของอาจารย์ รวมถึงประสิทธิภาพ 
การด าเนินการของมหาวิทยาลัยที ่ส ่งเสริมการยื ่นขอต าแหน่งทางวิชาการ 
และพัฒนาทักษะให้แก่บุคลากรสายวิชาการ 

นิยามค าศัพท์ตัวชี้วัด ความก้าวหน้าทางต าแหน่งทางวิชาการ หมายถึง พนักงานสายวิชาการที่เสนอ
ขอต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้นในต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ 
ศาสตราจารย์  
อาจารย์ หมายถึง บุคลากรสายวิชาการ ต าแหน่งอาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัย 
และบุคลากรสายบริหารวิชาการที่มีภาระงานสอน 

หน่วยนับ ร้อยละการเพิ ่มระดับต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ต่อจ านวนอาจารย์
ประจ าทั้งหมด 

สูตรการค านวณ 

   

(

 

จ านวนอาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้ง
ให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการในปีปัจจุบัน

จ านวนอาจารย์ทั้งหมดในปีปัจจุบัน
)

 x100 

รูปแบบข้อมูล ข้อมูลสะสม 

วิธีการและห้วงเวลาใน 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

- เก็บสะสมข้อมูลต่อเนื่องตลอดปีงบประมาณ สรุปจ านวนรวมทุกไตรมาส
และสิ้นปีงบประมาณ   

- ข้อมูลอาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ โดยผ่าน
ความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยในปีงบประมาณนั้น (ไม่นับผู้ช่วย
ศาสตราจารย์จากโครงการผลิตแพทย์เพิ่ม) 

ค่าเป้าหมาย ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 

5.00 5.00 5.00 5.00 

ค่าเป้าหมายรายไตรมาส 
ปี 2566 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

1.25 2.50 3.75 5.00 
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ตารางค่าเป้าหมายปี 2566 ตัวช้ีวัด 6.1.2 แยกตามหน่วยงาน 

หน่วยงาน ค่าเป้าหมาย 

1. ส านักวิชาศิลปศาสตร์ 5.71 

2. ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ 5.77 

3. ส านักวิชาการจัดการ 6.56 

4. ส านักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 10.00 

5. ส านักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 28.57 

6. ส านักวิชานิติศาสตร์ 10.00 

7. ส านักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง 40.91 

8. ส านักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 21.74 

9. ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ 15.22 

10. ส านักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟ้ืนฟูสุขภาพ 18.18 

11. ส านักวิชาแพทยศาสตร์ 3.70 

12. ส านักวิชาทันตแพทยศาสตร์ 25.00 

13. ส านักวิชานวัตกรรมสังคม 6.67 

14. ส านักวิชาจีนวิทยา 1.92 

15. ส านักวิชาการแพทย์บูรณาการ 6.56 

  

Variable 

KPI 
6.1.2 

Driver 

ยุทธ 
ศาสตร์  

6 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 การสร้างความย่ังยืนของมหาวิทยาลัยท่ามกลางความพลิกผัน 
ตัวช้ีวัด 6.1.3 การปฏิบัติงานของพนักงานที่ส่งเสริมการท างานตามค ารับรองการปฏิบัติงาน 
หน่วยงานกลางขับเคลื่อน/รวบรวมและวิเคราะห์: ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร 

สาระส าคัญของตัวช้ีวัด การปฏิบัติงานของพนักงานที่ส่งเสริมการท างานตามค ารับรองการปฏิบตัิงาน 
แสดงถึงบุคลากรมีท ักษะความสามารถเพียงพอและเหมาะสมต่อการ
ปฏิบัติงาน มีผลการด าเนินงานที่สอดคล้องกันแผนปฏิบัติงานของหน่วยงาน
อย่างมีประสิทธิภาพท าให้สามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมาย 

นิยามค าศัพท์ตัวชี้วัด ผลการด าเน ินงานตามค าร ับรองการปฏิบ ัต ิงานของหน่วยงานที ่ผ ่าน             
ค่าเป้าหมาย เทียบกับจ านวนตัวชี้วัดของค ารับรองการปฏิบัติงานทั้งหมด  
โดยหน่วยงานกลางขับเคลื่อนตัวชี้วัดและหน่วยร่วมปฏิบัติการต้องรับตัวชี้วัด 
(KPI) ของมหาวิทยาลัยไปเป็นค ารับรองการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

หน่วยนับ ร้อยละของจ านวนตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติงานที่ผ่านค่าเป้าหมาย 

สูตรการค านวณ 
  (

ตัวชี้วัดค ารับรองการปฏิบัติงานที่ผ่านค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัดค ารับรองการปฏิบัติงานทั้งหมดของหน่วยงาน
) x 100 

รูปแบบข้อมูล ข้อมูลสรุป 

วิธีการและห้วงเวลาใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

- จัดเก็บข้อมูลเพียงครั ้งเดียว และจัดท าสรุปสิ ้นปีงบประมาณภายใน 
ช่วงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคมของทุกปี  

- ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร สรุปจ านวนตัวชี้วัด 
ค ารับรองของหน่วยงานที่ผ่านค่าเป้าหมายเมื่อสิ้นปีงบประมาณ เทียบกับ
ตัวช ี ้ว ัดค ารับรองการปฏิบัติ งานทั ้งหมดของหน่วยงานที ่ต ั ้งแต่ต้น
ปีงบประมาณ 

ค่าเป้าหมาย ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 

80.00 85.00 85.00 90.00 

ค่าเป้าหมายรายไตรมาส 
ปี 2566 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

- - - 80.00 
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ตารางค่าเป้าหมายปี 2566 ตัวช้ีวัด 6.1.3 แยกตามหน่วยงาน 

ทุกหน่วยงาน ค่าเป้าหมาย 80.00 

1. ส านักวิชาศลิปศาสตร ์ 22. โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
เชียงราย 

36. ส่วนสารบรรณ อ านวยการ 

และนิติการ 2. ส านักวิชาวทิยาศาสตร ์

3. ส านักวิชาการจัดการ 23. ศูนย์บรกิารสุขภาพแบบครบวงจร 

แห่งภาคเหนือและอนุภูมภิาค 

ลุ่มแม่น ้าโขง (Wellness Center) 

37. ส่วนการเจ้าหน้าที ่

4. ส านักวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ 38. ส่วนนโยบายและแผน 

5. ส านักวิชาอตุสาหกรรมเกษตร 39. ส่วนการเงินและบญัชี 

6. ส านักวิชานติิศาสตร ์ 24. สถาบนัวิจัยและนวตักรรมมหาวิทยาลัย
แม่ฟ้าหลวง 

- ส่วนบริหารงานวิจัย 

- ส่วนจดัการทรัพยส์ินทางปญัญา 
  และนวตักรรม 

40. ส่วนพสัด ุ

7. ส านักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง 41. ส่วนประชาสมัพันธ ์

8. ส านักวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ 42. ส่วนอาคารสถานที ่

9. ส านักวิชาพยาบาลศาสตร ์ 43. หน่วยประสานงานมหาวิทยาลยั
แม่ฟ้าหลวง กรุงเทพมหานคร 

10. ส านักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัย 

และฟื้นฟูสุขภาพ 

25. สถาบนันวัตกรรมการเรียนรูม้หาวทิยาลัย
แม่ฟ้าหลวง 44. ส านักงานจดัการทรัพย์สิน 

และรายได ้11. ส านักวิชาแพทยศาสตร ์ 26. ส่วนทะเบยีนและประมวลผล 

12. ส านักวิชาทันตแพทยศาสตร ์ 27. ส่วนพัฒนานักศึกษา 45. ส านักงานสภามหาวิทยาลยั 

13. ส านักวิชานวัตกรรมสังคม 28. ส่วนพัฒนาความสัมพันธร์ะหว่างประเทศ 46. หน่วยตรวจสอบภายใน 

14. ส านักวิชาจีนวิทยา 29. ส่วนประกันคณุภาพการศกึษา 

และพัฒนาหลกัสตูร 

47. ศูนย์ความเป็นเลศิด้านการวิจัย 

เช้ือรา 15. ส านักวิชาการแพทย์บรูณาการ 

16. ศูนย์บรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศ 30. ส านักงานบณัฑติศึกษา 48. ศูนย์ความเป็นเลศิด้านนวัตกรรรม
ผลติภณัฑธ์รรมชาต ิ17. ศูนย์เครื่องมอืวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี
31. ส่วนจดัหางานและฝกึงานของนกัศกึษา 

32. โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
สาขากรุงเทพมหานครฯ 

49. โครงการจดัตั้งหนว่ยความร่วมมือ
ทางวิชาการฝรั่งเศส - อนุภมูิภาค
ลุ่มแม่น ้าโขง 

18. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 

19. ศูนย์บรกิารวิชาการ 33. ศูนย์กีฬามหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง 

20. ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจนีสริินธร 34. ศูนย์นวัตกรรมสมุนไพรครบวงจร 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

50. หน่วยจดัการสารสนเทศ 

21. โรงพยาบาลศูนยก์ารแพทย์
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

51. โครงการสวนพฤกษศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  

เฉลมิพระเกียรติ 80 พรรษา  
35. สถาบนัชาและกาแฟ  

แห่งมหาวิทยาลยัแม่ฟา้หลวง 

52. โครงการจดัตั้งพิพิธภณัฑ ์

อารยธรรมลุม่น ้าโขง 

ยุทธ 
ศาสตร์  

6 

KPI 
6.1.3 

Fixed 

Accumulator 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 การสร้างความย่ังยืนของมหาวิทยาลัยท่ามกลางความพลิกผัน 
ตัวช้ีวัด 6.2.1 ระดับมหาวิทยาลัยดิจิทัล 
หน่วยงานกลางขับเคลื่อน/รวบรวมและวิเคราะห์: คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยดิจิทัล 

สาระส าคัญของตัวช้ีวัด ระดับมหาวิทยาลัยดิจิทัล แสดงถึงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศในการท างาน/การจัดเรียนการสอน ตามระดับการวัดความเป็น
มหาวิทยาลัยดิจิทัลของส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ซึ่งแบ่งระดับการพัฒนา
มหาว ิทยาล ัยด ิจ ิท ัลเป ็น  Tradit ional University, E -University, 
Connected University และ Smart University 

นิยามค าศัพท์ตัวชี้วัด เกณฑ์การวัดระดับความพร้อมและวุฒิภาวะของมหาวิทยาลัยในการพัฒนา  
สู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล โดยใช้แบบประเมินจากสถาบันคลังสมองแห่งชาติ 

หน่วยนับ ระดับ + 

สูตรการค านวณ    (จ านวนประเด็นที่มหาวทิยาลัยด าเนินการตามทีร่ะบุใน Traditional University x1) + 
(E University x2) + (Connected University x3) + (Smart University x4)

(จ านวนประเด็นคาดหวังที่ระบุใน Traditional University) + 
(E University) + (Connected University ) + (Smart University)

 

รูปแบบข้อมูล ข้อมูลสรุป 

วิธีการและห้วงเวลาใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยดิจิทัลประเมินระดับมหาวิทยาลัยดิจิทัลโดย 

- ใช้เกณฑ์วัดระดับความพร้อมและวุฒิภาวะของมหาวิทยาลัยในการพัฒนา 
สู่มหาวิทยาลัยดิจิทัลของสถาบันคลังสมองแห่งชาติ http://econ-swu.com 

- ประเมินในไตรมาสสุดท้ายของปีงบประมาณในช่วงเดือนสิงหาคมของทุกปี 

ค่าเป้าหมาย ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 

Connected 
University 

Connected 
University 

Smart 
University 

Smart 
University 

ค่าเป้าหมายรายไตรมาส 
ปี 2566 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

- - - Connected 
University 

  

http://econ-swu.com/
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ตารางค่าเป้าหมายปี 2566 ตัวช้ีวัด 6.2.1 แยกตามหน่วยงาน 

หน่วยงาน ค่าเป้าหมาย 

1. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยดิจิทัล Connected University (3.3 คะแนน) 

หมายเหตุ: ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง,  

ส่วนนโยบายและแผน, และหน่วยจัดการสารสนเทศเป็นหน่วยร่วมปฏิบัติการ   

KPI 
6.2.1 

General 

Driver 

ยุทธ 
ศาสตร์ 

6 



คู่มือค ำอธิบำยตัวชี้วัดแผนพัฒนำมหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2565-2569)  

75 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การสร้างความย่ังยืนของมหาวิทยาลัยท่ามกลางความพลิกผัน 
ตัวช้ีวัด 6.3.1 ผลการด าเนินการในภาพรวม มีรายได้มากกว่าค่าใช้จ่าย 
หน่วยงานกลางขับเคลื่อน/รวบรวมและวิเคราะห์: ส่วนนโยบายและแผน 

สาระส าคัญของตัวช้ีวัด ผลการด าเนินการในภาพรวมมีรายได้มากกว่าค่าใช้จ่าย แสดงถึงแผนกลยุทธ์
ทางการเง ินในการบร ิหารจ ัดการงบประมาณ/การใช ้ทร ัพยากรอย ่างมี
ประสิทธิภาพ 

นิยามค าศัพท์ตัวชี้วัด ผลการด าเนินการในภาพรวม มีรายได้เหนือค่าใช้จ่าย พิจารณาจากการ 
มีสินทรัพย์สุทธิเพ่ิมข้ึนในแต่ละปีงบประมาณ  

หน่วยนับ รายได้มากกว่าค่าใช้จ่าย 

สูตรการค านวณ 
 (

สินทรัพย์สุทธิในปีปัจจุบัน − สินทรัพย์สุทธิในปีที่ผ่านมา

สินทรัพย์สุทธิในปีที่ผ่านมา
) x 100 

รูปแบบข้อมูล ข้อมูลสรุป 

วิธีการและห้วงเวลาใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

- ข้อมูลข้อมูลสินทรัพย์สุทธิจากส่วนการเงินและบัญชีที่ได้รับการรับรอง
จากส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ณ สิ้นปีงบประมาณ  

- จัดเก็บข้อมูลเพียงครั้งเดียวเมื่อสิ้นปีงบประมาณ และสามารถสรุปข้อมูล 
ใน 90 วันหลังสิ้นปีงบประมาณ (ประมาณช่วงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี) 

ค่าเป้าหมาย ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 10 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 10 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 10 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 10 

ค่าเป้าหมายรายไตรมาส 
ปี 2566 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

- - - ไมน่้อยกว่า 
ร้อยละ 10 

  



คู่มือค ำอธิบำยตัวชี้วัดแผนพัฒนำมหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2565-2569)  

76 

  
 
ตารางค่าเป้าหมายปี 2566 ตัวช้ีวัด 6.3.1 แยกตามหน่วยงาน 

หน่วยงาน ค่าเป้าหมาย 

1. ส่วนนโยบายและแผน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 

หมายเหตุ: ทุกหน่วยงานเป็นหน่วยร่วมปฏิบัติการ  

KPI 
6.3.1 

General 

Driver 

ยุทธ 
ศาสตร์ 

6 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 การสร้างความย่ังยืนของมหาวิทยาลัยท่ามกลางความพลิกผัน 
ตัวช้ีวัด 6.3.2 นักศึกษาใหม่ 
หน่วยงานกลางขับเคลื่อน/รวบรวมและวิเคราะห์: ส่วนนโยบายและแผน 

สาระส าคัญของตัวช้ีวัด จ านวนนักศึกษาใหม่ แสดงถึงการเป็นที่ยอมรับของกลุ่มลูกค้าด้านการศึกษา
อ ันเก ิดจากช ื ่ อ เส ี ยงของมหาว ิทยาล ัยในด ้ านต ่ าง ๆ  ภาพล ักษณ์  
ของมหาวิทยาลัย การบริหารจัดการด้านการตลาด (MFU Branding & 
Marketing) และการประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพ  
จนสามารถรับนักศึกษาได้ตามแผน ซึ่งจะส่งผลต่อรายได้จากการจัดการศึกษา
ที่เป็นไปตามเป้าหมาย 

นิยามค าศัพท์ตัวชี้วัด นักศึกษาใหม่ คือ นักศึกษาที ่ข ึ ้นทะเบียนเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย            
แม่ฟ้าหลวง ชั้นปีที่ 1 ระดับประกาศนียบัตร ระดับปริญญาตรี และระดับ
บัณฑิตศึกษาที่ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาภายในระยะเวลา 2 สัปดาห์แรก
ของการเปิดภาคเรียน 

หน่วยนับ ร้อยละของจ านวนที่รับจริงเทียบกับแผน     

สูตรการค านวณ 
(

จ านวนนักศึกษาท่ีรับจริง

จ านวนนักศึกษาตามแผนการรับนักศึกษา
) x 100 

รูปแบบข้อมูล ข้อมูลสรุป 

วิธีการและห้วงเวลาใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

- ส่วนทะเบียนและประมวลผลสร ุปผลการขึ ้นทะเบียนและช าระ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาช าระ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาของภาคการศึกษาต้น และภาคการศึกษาปลาย  

- ส่วนนโยบายและแผนสรุปข้อมูลจ านวนนักศึกษาตามแผนการรับ
นักศึกษาที่ผ่านความเห็นชอบจากสภาวิชาการ  

ค่าเป้าหมาย ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 

80.00 85.00 85.00 85.00 

ค่าเป้าหมายรายไตรมาส 
ปี 2566 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

80.00 - - - 
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ตารางค่าเป้าหมายปี 2566 ตัวช้ีวัด 6.3.2 แยกตามหน่วยงาน 

หน่วยงาน ค่าเป้าหมาย 

1. ส านักวิชาศิลปศาสตร์ 80.00 

2. ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ 80.00 

3. ส านักวิชาการจัดการ 80.00 

4. ส านักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 80.00 

5. ส านักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 80.00 

6. ส านักวิชานิติศาสตร์ 80.00 

7. ส านักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง 80.00 

8. ส านักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 80.00 

9. ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ 80.00 

10. ส านักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟ้ืนฟูสุขภาพ 80.00 

11. ส านักวิชาแพทยศาสตร์ 80.00 

12. ส านักวิชาทันตแพทยศาสตร์ 80.00 

13. ส านักวิชานวัตกรรมสังคม 80.00 

14. ส านักวิชาจีนวิทยา 80.00 

15. ส านักวิชาการแพทย์บูรณาการ 80.00 

หมายเหตุ: ส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ, ส านักงานบัณฑิตศึกษา และส่วนประชาสัมพันธ์       

เป็นหน่วยร่วมปฏิบัติการ 

  

ยุทธ 
ศาสตร์  

6 

KPI 
6.3.2 

Fixed 

Accumulator 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 การสร้างความย่ังยืนของมหาวิทยาลัยท่ามกลางความพลิกผัน 
ตัวช้ีวัด 6.3.3 การคงอยู่ของนักศึกษาจนส าเร็จการศึกษา 
หน่วยงานกลางขับเคลื่อน/รวบรวมและวิเคราะห์: ส่วนนโยบายและแผน 

สาระส าคัญของตัวช้ีวัด การคงอยู ่ของนักศึกษาจนส าเร็จการศึกษา แสดงถึงการบริหารจัดการ 
ที่มีประสิทธิภาพ โดยส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษาอย่างรอบด้าน เช่น 
สวัสดิการ ความปลอดภัย และสิ่งอ านวยความสะดวก เป็นต้น ตลอดจนสร้าง
ทัศนคติที่ดีต่อมหาวิทยาลัย ท าให้นักศึกษายังคงศึกษาอยู่จนครบระยะเวลา 
ตามหลักสูตร ซึ่งจะส่งผลเชิงบวกต่อรายได้จากการจัดการศึกษา 

นิยามค าศัพท์ตัวชี้วัด จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่จนภาคการศึกษาสุดท้ายตามระยะเวลาหลักสูตร                                         

หน่วยนับ ร้อยละของนักศึกษาที่คงอยู่ตามระยะเวลาหลักสูตรต่อจ านวนรับเข้า 

สูตรการค านวณ 

[
(

จ านวนรับเข้า
ของรุ่นปีการศึกษา   −  

 จ านวนนกัศึกษาออกกลางคัน
ของรุ่นปีการศึกษา )

จ านวนรับเข้าของรุ่นปีการศึกษา
] x100 

รูปแบบข้อมูล ข้อมูลสรุป 

วิธีการและห้วงเวลาใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

- ส่วนนโยบายและแผนสรุปข้อมูลในช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายนของทุกปี 
- จ านวนนักศึกษาร ับเข ้า และจ านวนนักศึกษาออกกลางคันของรุ่น 

ปีการศึกษาระดับปริญญาตรี เป็นข้อมูลสรุปจ านวนนักศึกษาชั ้นปีที่  1  
ในแต่ละสาขาวิชาหลังสิ้นสุดการเพิ่ม-ถอนรายวิชาของภาคการศึกษาต้น  
(ปีการศึกษาที่รับเข้า) โดยอ้างอิงข้อมูลจากส่วนทะเบียนและประมวลผล 

ค่าเป้าหมาย ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 

65.00 70.00 70.00 70.00 

ค่าเป้าหมายรายไตรมาส 
ปี 2566 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

- - - 65.00 
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ตารางค่าเป้าหมายปี 2566 ตัวช้ีวัด 6.3.3 แยกตามหน่วยงาน 

หน่วยงาน ค่าเป้าหมาย 

1. ส านักวิชาศิลปศาสตร์ 65.00 

2. ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ 65.00 

3. ส านักวิชาการจัดการ 65.00 

4. ส านักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 65.00 

5. ส านักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 65.00 

6. ส านักวิชานิติศาสตร์ 65.00 

7. ส านักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง 65.00 

8. ส านักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 65.00 

9. ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ 65.00 

10. ส านักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟ้ืนฟูสุขภาพ 65.00 

11. ส านักวิชาแพทยศาสตร์ 65.00 

12. ส านักวิชาทันตแพทยศาสตร์ 65.00 

13. ส านักวิชานวัตกรรมสังคม 65.00 

14. ส านักวิชาจีนวิทยา 65.00 

15. ส านักวิชาการแพทย์บูรณาการ 65.00 

หมายเหตุ: ส่วนพัฒนานักศึกษา, ส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และทุกหน่วยงานสนับสนุน        

เป็นหน่วยร่วมปฏิบัติการ  

ยุทธ 
ศาสตร์  

6 

KPI 
6.3.3 

Fixed 

Accumulator 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 การสร้างความย่ังยืนของมหาวิทยาลัยท่ามกลางความพลิกผัน 
ตัวช้ีวัด 6.4.1 ผลการประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)  
                 ระดับสถาบัน 
หน่วยงานกลางขับเคลื่อน/รวบรวมและวิเคราะห์: ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร 

สาระส าคัญของตัวช้ีวัด การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับสถาบัน (มหาวิทยาลัย) ด้วยเกณฑ์ EdPEx 
เพ่ือพัฒนาการด าเนินการที่เป็นเลิศของมหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน 

นิยามค าศัพท์ตัวชี้วัด การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ด้วยเกณฑ์คุณภาพการศึกษา
เพื ่อการด าเนินงานที ่เป็นเลิศ (EdPEx) เป็นการรายงานผลการด าเนินงาน 
การขับเคลื่อนสถาบัน เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจทุกสิ้นปีการศึกษา โดยเป็น
การรายงานผลการด าเนินงาน 8 ประเด็น ประกอบด้วย 1) โครงร่างองค์กร  
2) หมวดการน าองค์กร 3) หมวดกลยุทธ์ 4) หมวดลูกค้า 5) หมวดการวัด  
การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ 6) หมวดบุคลากร 7) หมวดระบบปฏิบัติการ 
และ 8) หมวดผลลัพธ์ โดยมีคะแนนเต็มทุกหมวด 1,000 คะแนน  
ระบบการให้คะแนน  
การให้คะแนนค าตอบในแต่ละหัวข้อ และการให้ข้อมูลป้อนกลับจะขึ้นอยู่ กับ 
การประเมินใน 2 มิติ คือ กระบวนการ (หมวด 1-6) และผลลัพธ์ (หมวด 7) 
การให้คะแนนค าตอบในแต่ละหัวข้อ พิจารณาถึงสารสนเทศที่เชื่อมโยงกับค าถาม
ของหัวข้อและแนวทางการให้คะแนน ดังนี้ 
    •  ปัจจัยส าคัญของสถาบันซึ่งน าเสนอไว้ในโครงร่างองค์กร 
    •  ระดับพัฒนาการและความเหมาะสมของแนวทาง ความครอบคลุม 
ของการถ่ายทอดสู ่การปฏิบัต ิ ความเข้มแข็งของกระบวนการเร ียนรู ้และ
กระบวนการปรับปรุง  
    • ระดับของผลการด าเนินการ และผลลัพธ์เมื ่อเทียบเคียงกับสถาบันอ่ืน 
สถาบันที่มีคุณลักษณะเดียวกันหรือคู่เทียบ 
มิติการให้คะแนน 
1. กระบวนการ 
    “กระบวนการ” หมายถึง วิธีการที่ใช้และปรับปรุง เพื่อตอบสนองค าถาม 
ของหัวข้อต่าง ๆ ในหมวด 1-6 ปัจจัยทั้ง 4 ที่ใช้ในการประเมินกระบวนการ ได้แก่  
           A (Approach) – แนวทาง   
           D (Deployment) – การถ่ายทอดเพ่ือน าไปปฏิบัติ   
           L (Learning) – การเรียนรู้  
           I  (Integration) –การบูรณาการ  
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          (ADLI) การให้คะแนนหัวข้อในหมวด 1-6 เป็นองค์รวมซึ ่งมีพื ้นฐาน 
จากผลการด าเนินการโดยรวม โดยค านึงถึงปัจจัยทั้ง 4 ด้านของกระบวนการ 
2. ผลลัพธ์ (outputs) และผลลัพธ์ (outcomes) ซึ ่งตอบสนองต่อค าถาม 
ในหมวดผลลัพธ์ (หมวด 7) ปัจจัยทั้ง 4 ที่ใช้ในการประเมินผลลัพธ์ ได้แก่  
          L (Level) –ระดับ   
          T (Trends) – แนวโน้ม  
          C (Comparisons) – การเปรียบเทียบ  
          I  (Integration) – การบูรณาการ   
          (LeTCI) การให้คะแนนหัวข้อในหมวด 7 เป็นผลรวมซึ ่งมีพื ้นฐาน 
จากผลการด าเนินการโดยรวม 
โดยมีช่วงคะแนนที่บ่งบอกถึงระดับการพัฒนาดังนี้  
           0 – 275         Early Development 
           276 – 375      Early Results 
           376 – 475      Early Improvement 
           476 – 575      Good Performance 
           576 – 675      Emerging Industry Leader 
           676 – 775      Industry Leader 
           776 – 875      Benchmark Leader 
           876 – 1,000    World Leader 

หน่วยนับ คะแนน 

สูตรการค านวณ การประเมินระดับพัฒนาการของสถาบัน ครอบคลุมทั้งโครงร่างองค์กร (OP) 
กระบวนการท างาน (หมวด 1-6) และผลลัพธ์ (หมวด 7) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
หมวด 1 การน าองค์กร 120 คะแนน 
    1.1 การน าองค์กรโดยผู้น าระดับสูง 70 คะแนน 
    1.2 การก ากับดูแลองค์กรและการสร้างประโยชน์ให้สังคม 50 คะแนน 
หมวด 2 กลยุทธ์  85 คะแนน 
    2.1 การจัดท ากลยุทธ์ 45 คะแนน 
    2.2 การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ 40 คะแนน 
หมวด 3 ลูกค้า 85 คะแนน 
    3.1 ความคาดหวังของลูกค้า 40 คะแนน 
    3.2 ความผูกพันของลูกค้า 45 คะแนน 
 

KPI 
6.4.1 

General 

Driver 

ยุทธ 
ศาสตร์ 

6 
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หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้  90  คะแนน 
    4.1 การวัด วิเคราะห์และปรับปรุงผลการด าเนินการขององค์กร 45 คะแนน 
    4.2 การจัดการสารสนเทศและการจัดการความรู้ 45 คะแนน 
หมวด 5 บุคลากร 85 คะแนน 
    5.1 สภาวะแวดล้อมด้านบุคลากร 40 คะแนน 
    5.2 ความผูกพันของบุคลากร 45 คะแนน 
หมวด 6 การปฏิบัติการ 85 คะแนน 
    6.1 กระบวนการท างาน 45 คะแนน 
    6.2 ประสิทธิผลของการปฏิบัติการ 40 คะแนน 
หมวด 7 ผลลัพธ์ 450 คะแนน 
    7.1 ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู ้ของผู ้เร ียน การตอบสนองต่อลูกค้ากลุ ่มอ่ืน   
และด้านกระบวนการ 120 คะแนน 
    7.2 ผลลัพธ์ด้านผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น 80 คะแนน 
    7.3 ผลลัพธ์ด้านบุคลากร 80 คะแนน 
    7.4 ผลลัพธ์ด้านการน าองค์กร และการก ากับดูแลองค์กร 80 คะแนน 
    7.5 ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน ตลาด และกลยุทธ์ 90 คะแนน 
คะแนนรวม 1,000 

รูปแบบข้อมูล ข้อมูลสรุป 

วิธีการและห้วงเวลาใน 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

- จัดเก็บผลการประเมินเพียงครั ้งเดียว จากคะแนนการประเมิน SAR 
 โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 

- ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักส ูตร จ ัดท ารายงาน 
การประเมินตนเอง (SAR) เพ่ือส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมิน และจัดท าสรุปผล
การประเมินทุกสิ้นปีการศึกษาในช่วงเดือนสิงหาคมของทุกปี 

ค่าเป้าหมาย ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 

200 200 200 300 

ค่าเป้าหมายรายไตรมาส 
ปี 2566 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

- - - 200 
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ตารางค่าเป้าหมายปี 2566 ตัวช้ีวัด 6.4.1 แยกตามหน่วยงาน 
หน่วยงาน ค่าเป้าหมาย 

1. ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร 200 

หมายเหตุ: ทุกหน่วยงานเป็นหน่วยร่วมปฏิบัติการ  

KPI 
6.4.1 

General 

Driver 

ยุทธ 
ศาสตร์ 

6 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 การสร้างความย่ังยืนของมหาวิทยาลัยท่ามกลางความพลิกผัน 
ตัวช้ีวัด 6.4.2 ผลการประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx200)  
                 ระดับส านักวิชา 
หน่วยงานกลางขับเคลื่อน/รวบรวมและวิเคราะห์: ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร 

สาระส าคัญของตัวช้ีวัด ผลการประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื ่อการด าเนินการที ่เป็นเลิศ 
(EdPEx200) ระดับส านักวิชา เป็นการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับส านักวิชา
ด้วยเกณฑ์ EdPEx เพื่อการพัฒนาระบบและกลไกการด าเนินงานตามภารกิจ 
ของส านักวิชาให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับเป้าหมายของมหาวิทยาลัย 

นิยามค าศัพท์ตัวชี้วัด การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับส านักวิชา ด้วยเกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาเพื ่อการด าเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) เป็นการรายงานผลการ
ด าเนินงานการขับเคลื่อนส านักวิชา เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจทุกสิ้นปี
การศึกษา โดยเป็นการรายงานผลการด าเนินงาน 8 ประเด็น ประกอบด้วย  
1) โครงร่างองค์กร 2) หมวดการน าองค์กร 3) หมวดกลยุทธ์ 4) หมวดลูกค้า  
5) หมวดการวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู ้ 6) หมวดบุคลากร  
7) หมวดระบบปฏิบัติการ และ 8) หมวดผลลัพธ์ โดยมีคะแนนเต็มทุกหมวด 
1,000 คะแนน  
ระบบการให้คะแนน  
การให้คะแนนค าตอบในแต่ละหัวข้อ และการให้ข้อมูลป้อนกลับจะขึ้นอยู่กับ 
การประเมินใน 2 มิติ คือ กระบวนการ (หมวด 1-6) และผลลัพธ์ (หมวด 7) 
การให้คะแนนค าตอบในแต่ละหัวข้อ พิจารณาถึงสารสนเทศที่เชื ่อมโยงกับ
ค าถามของหัวข้อและแนวทางการให้คะแนน ดังนี้ 
    •  ปัจจัยส าคัญของส านักวิชาซึ่งน าเสนอไว้ในโครงร่างองค์กร 
    •  ระดับพัฒนาการและความเหมาะสมของแนวทาง ความครอบคลุม 
ของการถ่ายทอดสู ่การปฏิบัติ ความเข้มแข็งของกระบวนการเรียนรู ้และ
กระบวนการปรับปรุง  
    • ระดับของผลการด าเนินการ และผลลัพธ์เมื่อเทียบเคียงกับส านักวิชาอ่ืน 
ส านักวิชาที่มีคุณลักษณะเดียวกันหรือคู่เทียบ 
มิติการให้คะแนน 
1. กระบวนการ 
    “กระบวนการ” หมายถึง วิธีการที่ใช้และปรับปรุง เพื่อตอบสนองค าถาม
ของหัวข้อต่าง ๆ ในหมวด 1-6 ปัจจัยทั้ง 4 ที่ใช้ในการประเมินกระบวนการ 
ได้แก่  
             A (Approach) – แนวทาง   
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           D (Deployment) – การถ่ายทอดเพ่ือน าไปปฏิบัติ   
           L (Learning) – การเรียนรู้  
           I  (Integration) –การบูรณาการ  
           (ADLI) การให้คะแนนหัวข้อในหมวด 1-6 เป็นองค์รวมซึ่งมีพื้นฐาน 
จากผลการด าเนินการโดยรวม โดยค านึงถึงปัจจัยทั้ง 4 ด้านของกระบวนการ 
2. ผลลัพธ์ (outputs) และผลลัพธ์ (outcomes) ซึ่งตอบสนองต่อค าถาม 
ในหมวดผลลัพธ์ (หมวด 7) ปัจจัยทั้ง 4 ที่ใช้ในการประเมินผลลัพธ์ ได้แก่  
           L (Level) –ระดับ   
           T (Trends) – แนวโน้ม  
           C (Comparisons) – การเปรียบเทียบ และ  
           I (Integration) – การบูรณาการ   
           (LeTCI) การให้คะแนนหัวข้อในหมวด 7 เป็นผลรวมซึ่งมีพื ้นฐาน 
จากผลการด าเนินการโดยรวม 
โดยมีช่วงคะแนนที่บ่งบอกถึงระดับการพัฒนาดังนี้  
            0 – 275         Early Development 
            276 – 375      Early Results 
            376 – 475      Early Improvement 
            476 – 575      Good Performance 
            576 – 675      Emerging Industry Leader 
            676 – 775      Industry Leader 
            776 – 875      Benchmark Leader 
            876 – 1,000    World Leader 

หน่วยนับ จ านวนส านักวิชา 

สูตรการค านวณ การประเมินระดับพัฒนาการของส านักวิชา ครอบคลุมทั้งโครงร่างองค์กร (OP) 
กระบวนการท างาน (หมวด 1-6) และผลลัพธ์ (หมวด 7) โดยมีรายละเอียด 
ดังนี้ 
หมวด 1 การน าองค์กร 120 คะแนน 
    1.1 การน าองค์กรโดยผู้น าระดับสูง 70 คะแนน 
    1.2 การก ากับดูแลองค์กรและการสร้างประโยชน์ให้สังคม 50 คะแนน 
หมวด 2 กลยุทธ์  85 คะแนน 
    2.1 การจัดท ากลยุทธ์ 45 คะแนน 
    2.2 การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ 40 คะแนน 
 

KPI 
6.4.2 

General 

Driver 

ยุทธ 
ศาสตร์ 

6 
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หมวด 3 ลูกค้า 85 คะแนน 
    3.1 ความคาดหวังของลูกค้า 40 คะแนน 
    3.2 ความผูกพันของลูกค้า 45 คะแนน 
หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 90 คะแนน 
    4.1 การวัด วิเคราะห์และปรับปรุงผลการด าเนินการขององค์กร 45 คะแนน 
    4.2 การจัดการสารสนเทศและการจัดการความรู้ 45 คะแนน 
หมวด 5 บุคลากร 85 คะแนน 
    5.1 สภาวะแวดล้อมด้านบุคลากร 40 คะแนน 
    5.2 ความผูกพันของบุคลากร 45 คะแนน 
หมวด 6 การปฏิบัติการ 85 คะแนน 
    6.1 กระบวนการท างาน 45 คะแนน 
    6.2 ประสิทธิผลของการปฏิบัติการ 40 คะแนน 
หมวด 7 ผลลัพธ์ 450 คะแนน 
    7.1 ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน การตอบสนองต่อลูกค้ากลุ ่มอ่ืน   
และด้านกระบวนการ 120 คะแนน 
    7.2 ผลลัพธ์ด้านผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น 80 คะแนน 
    7.3 ผลลัพธ์ด้านบุคลากร 80 คะแนน 
    7.4 ผลลัพธ์ด้านการน าองค์กร และการก ากับดูแลองค์กร 80 คะแนน 
    7.5 ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน ตลาด และกลยุทธ์ 90 คะแนน 
คะแนนรวม 1,000 

รูปแบบข้อมูล ข้อมูลสรุป 

วิธีการและห้วงเวลาใน 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

- จัดเก็บผลการประเมินเพียงครั ้งเดียว จากคะแนนการประเมิน SAR 
 โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 

- ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร จัดท ารายงาน 
การประเมินตนเอง (SAR) เพื่อส่งให้ผู ้ทรงคุณวุฒิประเมิน และจัดท า
สรุปผลการประเมินทุกสิ้นปีการศึกษาในช่วงเดือนสิงหาคมของทุกปี 

ค่าเป้าหมาย ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 

1 2 2 2 

ค่าเป้าหมายรายไตรมาส  
ปี 2566 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

- - - 1 
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ตารางค่าเป้าหมายปี 2566 ตัวช้ีวัด 6.4.2 แยกตามหน่วยงาน 

หน่วยงาน ค่าเป้าหมาย 

1. ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร 1 

หมายเหตุ: ทุกส านักวิชาเป็นหน่วยร่วมปฏิบัติการ  

KPI 
6.4.2 

General 

Driver 

ยุทธ 
ศาสตร์ 

6 
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ยุทธศาสตร์ที่ 7 การส่งเสริมธรรมาภิบาลและการเป็นองค์กรแห่งความสุข 
ตัวช้ีวัด 7.1.1 ผลการสอบบัญชีมหาวิทยาลัย 
หน่วยงานกลางขับเคลื่อน/รวบรวมและวิเคราะห์: ส่วนการเงินและบัญชี 

สาระส าคัญของตัวช้ีวัด ผลการสอบบัญชีมหาวิทยาลัย แสดงถึงฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงาน 
ของมหาวิทยาลัยที ่ถ ูกต้องตามมาตรฐานและนโยบายบัญชีภาครัฐตาม 
ที่กระทรวงการคลังก าหนด 

นิยามค าศัพท์ตัวชี้วัด ผลการสอบบัญชีมหาวิทยาลัย หมายถึง รายงานที่แสดงให้เห็นถึงฐานะ 
ทางการเงินและผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยว่าถูกต้องตามที ่ควร 
ในสาระส าคัญตามมาตรฐานและนโนยบายบัญชีภาครัฐตามที่กระทรวงการคลัง
ก าหนด 

หน่วยนับ ระดับ 

สูตรการค านวณ - 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการรับรองแบ่งเป็น 4 ผลการรับรองจากผู้สอบบัญชีของส านักงาน 
ตรวจเงินแผนดิน (สตง.) ดังนี้ 

1. รับรองงบโดยไม่มีเงื่อนไข คือ งบการเงินถูกต้อง น่าเชื่อถือ 

2. รับรองงบโดยมีเงื่อนไข คือ ผู้สอบบัญชีพบบางส่วนขัดต่อข้อเท็จจริงอย่างมี
สาระส าคัญ แต่ไม่กระจายไปทั่วงบการเงิน โดยมหาวิทยาลัยจะต้องเร่ง
ด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง 

3. งบไม่ถูกต้อง คือ ผู ้สอบบัญชีพบมีหลายอย่างมีการแสดงข้อมูลขัดต่อ
ข้อเท็จจริง และไม่ได้รับการแก้ไข จ านวนมาก แต่ละรายการ หรือ ผลรวมขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอย่างมีสาระส าคัญ กระจายไปทั่วงบการเงิน มหาวิทยาลัยต้องเร่ง
ตรวจสอบแก้ไขให้ถูกต้อง 
4. ไม่แสดงความเห็น คือ ผู้สอบบัญชีไม่มั่นใจในข้อมูลที่บันทึกบัญชี อาจถูก 
ผิด หรือมีบางอย่างผิดปกติ แม้ว่าจะได้รับการหาหลักฐานมาเพิ่มเติมแต่ยังไม่
สามารถที่จะสรุปผลการตรวจสอบได้  จึงไม่สามารถให้ความเห็นสนับสนุน 
ว่างบการเงินถูกต้องได ้

รูปแบบข้อมูล ข้อมูลสรุป 

วิธีการและห้วงเวลาใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

- ผู ้สอบบัญชีของส านักงานตรวจเงินแผนดิน (สตง.) ตรวจสอบการใช้
งบประมาณการเงิน การพัสดุ และการบันทึกบัญชี จากเอกสาร (รายงาน
ทางการเงิน หลักเกณฑ์การบันทึกบัญชี และ รายละเอียดประกอบรายงาน
การเงนิ) ปีงบประมาณละ 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ระหว่างปีงบประมาณ และครั้งที่ 
2 สิ้นปีงบประมาณ 
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- ส่วนการเง ินและบัญชี จ ัดเตรียมเอกสารส าหรับร ับการตรวจสอบ 
และจัดเก็บผลการตรวจสอบ 

- ส่วนการเงินและบัญชีสามารถสรุปข้อมูลในไตรมาส 3 ของปีงบประมาณ
โดยใช้ข้อมูลของปีก่อนหน้า  

ค่าเป้าหมาย ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 

รับรองโดย 
ไม่มีเงื่อนไข 

รับรองโดย 
ไม่มีเงื่อนไข 

รับรองโดย 
ไม่มีเงื่อนไข 

รับรองโดย 
ไม่มีเงื่อนไข 

ค่าเป้าหมายรายไตรมาส 
ปี 2566 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

- - รับรองโดย 
ไม่มีเงื่อนไข 

- 

  

ตารางค่าเป้าหมายปี 2566 ตัวช้ีวัด 7.1.1 แยกตามหน่วยงาน 

หน่วยงาน ค่าเป้าหมาย 

1. ส่วนการเงินและบัญชี (รวบรวมข้อมูล) รับรองโดยไม่มีเงื่อนไข 

หมายเหตุ: ทุกหน่วยงานเป็นหน่วยร่วมปฏิบัติการ 
  

ยุทธ 
ศาสตร์  

7 

Accumulator 

General 

KPI 
7.1.1 
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ยุทธศาสตร์ที่ 7 การส่งเสริมธรรมาภิบาลและการเป็นองค์กรแห่งความสุข 
ตัวช้ีวัด 7.1.2 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนนิงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
หน่วยงานกลางขับเคลื่อน/รวบรวมและวิเคราะห์: ส่วนสารบรรณ อ านวยการและนิติการ 

สาระส าคัญของตัวช้ีวัด ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(ITA) แสดงถึงการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ค านึงถึงความสุข 
และความผูกพันของคนในองค์กร เสริมสร้างสุขภาวะขององค์กรในด้านคุณธรรม
และความโปร่งใส 

นิยามค าศัพท์ตัวชี้วัด ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) หมายถึง ผลการประเมินเพื ่อสะท้อนสุขภาวะขององค์กร 
ในด้านคุณธรรมและความโปร่งใส โดยมีการเก็บข้อมูลจาก 3 ส่วน คือ                                        
1. แบบวัดการรับรู ้ของผู ้มีส ่วนได้เส ียภายใน Internal Integrity and 
Transparency Assessment (IIT) คือ การเก็บข้อมูลจากบุลากรภายใน
หน่วยงาน โดยสอบถามการรับรู้และความคิดเห็นจ านวน 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
        ตัวชี้วัดที่ 1   การปฏิบัติหน้าที่  
        ตัวชี้วัดที่ 2   การใช้งบประมาณ  
        ตัวชี้วัดที่ 3   การใช้อ านาจ  
        ตัวชี้วัดที่ 4   การใช้ทรัพย์สินของราชการ  
        ตัวชี้วัดที่ 5   การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
2. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก External Integrity and 
Transparency Assessment: (EIT) คือ การเก็บข้อมูลจากผู้รับบริการ หรือ 
ผู ้ติดต่อหน่วยงานภาครัฐโดยสอบถามการรับรู้และความคิดเห็นจ านวน 3 
ตัวชี้วัด ได้แก่ 
        ตัวชี้วัดที่ 6   คุณภาพการด าเนินงาน  
        ตัวชี้วัดที่ 7   ประสิทธิภาพการสื่อสาร  
        ตัวชี้วัดที่ 8   การปรับปรุงระบบการท างาน  
3. แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and 
Transparency Assessment: OIT) คือ การเปิดเผยข้อมูลทางเว็บไซต์ 
ของหน่วยงาน โดยสอบถามการรับรู้และความคิดเห็นจ านวน 2 ตัวชี้วัด ได้แก่  
        ตัวชี้วัดที่ 9     การเปิดเผยข้อมูล  
        ตัวชี้วัดที่ 10   การป้องกันการทุจริต     

หน่วยนับ ระดับ 

สูตรการค านวณ ผลการประเมินโดยส านักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส จากส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

เกณฑ์การประเมิน ผลการประเมินเป็นค่าคะแนน โดยมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน  
แบ่งผลการประเมินออกเป็น 7 ระดับ ดังนี้ 
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AA  คะแนน 95.00-100 
A    คะแนน 85.00-94.99   
B    คะแนน 75.00-84.99 
C    คะแนน 65.00-74.99 
D    คะแนน 55.00-64.99 
E    คะแนน 50.00-54.99 
F    คะแนน 0-49.99 

รูปแบบข้อมูล ข้อมูลสรุป 

วิธีการและห้วงเวลาใน 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

จัดเก ็บข้อมูลเพียงคร ั ้ งเด ียวจากการประกาศผลการประเม ินคุณธรรม 
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA) ประจ าปี  
โดยประกาศผลไม่เกินเดือนกันยายนของทุกปี 

ค่าเป้าหมาย ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 
A A A A 

ค่าเป้าหมายรายไตรมาส 
ปี 2566 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

- - - A 
 
ตารางค่าเป้าหมายปี 2566 ตัวช้ีวัด 7.1.2 แยกตามหน่วยงาน 

หน่วยงาน ค่าเป้าหมาย 

1. ส่วนสารบรรณ อ านวยการและนิติการ (รวบรวมข้อมูล) A 

หมายเหตุ: ทุกหน่วยงานเป็นหน่วยร่วมปฏิบัติการ 

 

  

ยุทธ 
ศาสตร์  

7 

Accumulator 

General 

KPI 
7.1.2 
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ยุทธศาสตร์ที่ 7 การส่งเสริมธรรมาภิบาลและการเป็นองค์กรแห่งความสุข 
ตัวช้ีวัด 7.2.1 ผลการประเมินค่าความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร 
หน่วยงานกลางขับเคลื่อน/รวบรวมและวิเคราะห์: ส่วนการเจ้าหน้าที่ 

สาระส าคัญของตัวชี้วัด ผลการประเมินค่าความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร แสดงถึงทัศนคติ 
หรือความรู้สึกของบุคลากรที่มีต่อองค์กรและการบริหารจัดการซึ่งส่งผลกระทบ
ต่อความส าเร็จและความยั่งยืนขององค์กรในระยะยาว 

นิยามค าศัพท์ตัวชี้วัด ความผูกพันของพนักงาน หมายถึง ทัศนคติหรือความรู้สึกของบุคลากรที่มี
ต่อองค์กร ไปจนถึงการส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของ 
หรืออยากมีส่วนร่วมในองค์กรให้สูงขึ ้น เพื ่อให้องค์กรประสบผลส าเร็จ 
ตามเป้าหมายที่ตั ้งไว้ โดยค่าของความผูกพันจะผันแปรตามปัจจัยต่าง ๆ              
ที่เก่ียวข้อง 

หน่วยนับ คะแนน 

สูตรการค านวณ ค่าเฉลี่ยระดับความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร 

รูปแบบข้อมูล ข้อมูลสรุป 

วิธีการและห้วงเวลาใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

จัดเก็บข้อมูลเพียงครั้งเดียวตามห้วงเวลาที่ก าหนดเก็บข้อมูลจากแบบส ารวจปีละ 
1 ครั้ง ระหว่างเดือนมิถุนายน-สิงหาคม และสรุปข้อมูลในช่วงเดือนกันยายน 
ของทุกปี 

ค่าเป้าหมาย ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 

4.00 4.00 4.00 4.00 

ค่าเป้าหมายรายไตรมาส 
ปี 2566 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

- - - 4.00 
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ตารางค่าเป้าหมายปี 2566 ตัวช้ีวัด 7.2.1 แยกตามหน่วยงาน 

หน่วยงาน ค่าเป้าหมาย 

1. ส่วนการเจ้าหน้าที่ 4.00 

หมายเหตุ: ทุกหน่วยงานเป็นหน่วยร่วมปฏิบัติการ  

KPI 
7.2.1 

General 

Driver 

ยุทธ 
ศาสตร์ 

7 
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ยุทธศาสตร์ที่ 8 การยกระดับศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพ 
                   แห่งอนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้าโขง 
ตัวช้ีวัด 8.1.1 การรับรองจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (HA) 
หน่วยงานกลางขับเคลื่อน/รวบรวมและวิเคราะห์: โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

สาระส าคัญของตัวช้ีวัด การร ับรองจากสถาบันร ับรองค ุณภาพสถานพยาบาล  (HA) แสดงถึง 
การด าเนินการที่ได้ตามมาตรฐานโรงพยาบาล และการบริการสุขภาพ 

นิยามค าศัพท์ตัวชี้วัด การรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (Hospital Accreditation:HA) หมายถึง 
การที่โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้รับการตรวจ
ประเมิน โดยสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)  
เพื่อรับรองว่าโรงพยาบาลมีองค์ประกอบของการปฏิบัติงานและการพัฒนา
คุณภาพที่เชื่อได้ว่าจะสามารถให้บริการด้านสาธารณสุขที่ดีและมีคุณภาพ 
ตามมาตรฐานการประเมินเพื ่อขอรับรองคุณภาพสถานพยาบาล แบ่งเป็น  
4 ขั้น คือ การประเมินคุณภาพสถานพยาบาล ขั้น 1-3 และข้ันก้าวหน้า  

หน่วยนับ ผ่าน 

สูตรการค านวณ - 

เกณฑ์การประเมิน ตัวชี้วัดส าคัญของเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ พัฒนาระบบบริการสุขภาพโรงพยาบาล
ให้ได้มาตรฐานคุณภาพอย่างต่อเนื่อง  
KPI 1 : Hospital Profile 2022 ครบถ้วน เป็นปัจจุบันและสัมพันธ์กับการแบบ
ประเมินตนเอง  
KPI 2 : SAR 2022 (รายงานการประเมินตนเอง: Self-Assessment Report)            
มีเนื้อหาครอบคลุม แสดงถึงการพัฒนาคุณภาพตามข้อเสนอแนะและบูรณาการ   
การปฏิบัติตามมาตรฐานส าคัญจ าเป็นต่อความปลอดภัย 
KPI 3: CLT Profile (รายงานการประเมินตนเองของทีมน าทางคลินิก (Clinical Lead 
Team หรือ Patient Care Team)) ครบตามองค์ประกอบที่ก าหนด 
KPI 4: แบบประเมินตนเองโครงสร้างอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและหน่วยงาน
ส าคัญในสถานพยาบาล ผ่านเกณฑ์ท้ังหมด 
KPI 5: ผลการตรวจสอบความสมบูรณ์ของเวชระเบียน เป็นไปตามแนวทาง 
ของส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
KPI 6 : รายงานการตรวจเยี่ยมหรือหนังสือรับรองของสภาวิชาชีพ ได้แก่ สมาคม
เภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย), ระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการทาง
การแพทย์, มาตรฐานการรักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (ตรต.) 
KPI 7 : Service profile ครบถ้วน ครอบคลุมทุกหน่วยงาน และมีรายละเอียด
เกี่ยวกับการด าเนินงานตามมาตรฐานส าคัญจ าเป็นต่อความปลอดภัยตามที่ประกาศ
ก าหนด 
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เกณฑ์ระดับคะแนน 1-5 คะแนน ตามตัวชี้วัดส าคัญของเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
การพัฒนาระบบบริการสุขภาพโรงพยาบาลให้ได้มาตรฐานคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
รายละเอียดดังนี้ 
ระดับคะแนน 1  ด าเนินการตามข้อตัวชี้วัดได้ 1-3 ข้อ  
ระดับคะแนน 2  ด าเนินการตามข้อตัวชี้วัดได้ 4-6 ข้อ 
ระดับคะแนน 3  ด าเนินการตามตัวชี้วัดครบถ้วน 7 ข้อ และด าเนินการรับการ
เยี่ยมส ารวจ 
ระดับคะแนน 4 ด าเนินการตามตัวชี ้ว ัดครบถ้วน 7 ข้อ และด าเนินการ 
รับการเยี่ยมส ารวจโดยมีเรื่องที่จะต้องด าเนินการพัฒนาเพิ่มเติม เพื่อผ่าน    
การรับรองคุณภาพสถานพยาบาลระดับข้ันที่ 3 
ระดับคะแนน 5  ด าเนินการตามตัวชี ้วัดครบถ้วน 7 ข้อ และด าเนินการ 
รับการเยี่ยมส ารวจ และผ่านการรับรองคุณภาพสถานพยาบาลระดับข้ันที่ 3 
หมายเหตุ ผ่านการรับรองจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล = การได้รับ
ประกาศนียบัตรจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)  

รูปแบบข้อมูล ข้อมูลสรุป 

วิธีการและห้วงเวลาใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

- จัดเก็บผลการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาระบบบริการสุขภาพโรงพยาบาลให้ได้
มาตรฐานคุณภาพอย่างต่อเนื่องตามตัวชี้วัดส าคัญ ตามเป้าประสงค์เชิง 
กลยุทธ์ พัฒนาระบบบริการสุขภาพโรงพยาบาลให้ได้มาตรฐานคุณภาพ
อย่างต่อเนื่อง 7 ข้อตัวชี้วัด 

- จัดเก็บผลการประเมินทุก 6 เดือน และสรุปข้อมูลเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 

ค่าเป้าหมาย ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 
ผ่าน (ระดับข้ันที่ 3) ผ่าน ผ่าน ผ่าน 

ค่าเป้าหมายรายไตรมาส
ปี 2566 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

- - - ผ่าน (ระดับข้ันที่ 3) 

 
ตารางค่าเป้าหมายปี 2566 ตัวช้ีวัด 8.1.1 แยกตามหน่วยงาน 

หน่วยงาน ค่าเป้าหมาย 

1. โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ผ่าน (ระดับข้ันที่ 3) 

  

KPI 
8.1.1 

Driver 

Fixed 

ยุทธ 
ศาสตร์  

8 
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ยุทธศาสตร์ที่ 8 การยกระดับศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพ 
                   แหง่อนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้าโขง 
ตัวช้ีวัด 8.1.2 จ านวนผู้เข้ารับบริการทางด้านสุขภาพ 
หน่วยงานกลางขับเคลื่อน/รวบรวมและวิเคราะห์: ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

สาระส าคัญของตัวช้ีวัด จ านวนผู้เข้ารับบริการทางด้านสุขภาพ แสดงถึงศักยภาพและความพร้อม 
ให้บริการ/การวางแผนเพิ ่มการบริการทางการแพทย์เฉพาะทาง/การสร้าง
เครือข่ายเพ่ือขยายการให้บริการสู่ชุมชนอย่างทั่วถึง 

นิยามค าศัพท์ตัวชี้วัด ผู้เข้ารับบริการทางด้านสุขภาพ หมายถึง ผู้ที่ได้รับการตรวจวินิจฉัย/รักษา/
หัตถการ จากบุคลากรทางการแพทย์ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยผู้เข้ารับ
บริการจะต้องแจ้ง HN (hospital number)  

หน่วยนับ ครั้ง 

สูตรการค านวณ - 

รูปแบบข้อมูล ข้อมูลสะสม 

วิธีการและห้วงเวลาใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

- เก็บข้อมูลจ านวนผู้เข้ารับบริการทางการแพทย์จากหน่วยงานที่ให้บริการ
ทางการแพทย์ทั้งหมด 

- เก็บสะสมต่อเนื่องตลอดทั้งปี สรุปขอ้มูลทุกไตรมาส และสิ้นปีงบประมาณ 

ค่าเป้าหมาย ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 

210,000 250,000 300,000 350,000 

ค่าเป้าหมายรายไตรมาส 
ปี 2566 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

52,500 105,000 157,500 210,000 
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ตารางค่าเป้าหมายปี 2566 ตัวชี้วัด 8.1.2 แยกตามหน่วยงาน 

หน่วยงาน ค่าเป้าหมาย 

1. ส านักวิชาทันตแพทยศาสตร์ 15,000 

2. โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 200,000 

3. ศูนย์บริการสุขภาพแบบครบวงจรแห่งภาคเหนือและอนุภูมิภาค 

ลุ่มแม่น ้าโขง (Wellness Center) 

29,305 

4. โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย 15,000 

5. โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สาขากรุงเทพมหานครฯ 10,000 

  

Variable 

KPI 
8.1.2 

Driver 

ยุทธ 
ศาสตร์  

8 
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ยุทธศาสตร์ที่ 8 การยกระดับศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพ 
                   แห่งอนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้าโขง 
ตัวช้ีวัด 8.1.3 ความพึงพอใจของผู้รับบริการทางการแพทย์ 
หน่วยงานกลางขับเคลื่อน/รวบรวมและวิเคราะห์: ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

สาระส าคัญของตัวช้ีวัด ความพึงพอใจของผู้รับบริการทางการแพทย์ แสดงถึงการพัฒนาระบบการ
ให้บริการและยกระดับคุณภาพการบริการที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า 

นิยามค าศัพท์ตัวชี้วัด ผู้เข้ารับบริการทางการแพทย์ หมายถึง ผู้ที่ได้รับการตรวจวินิจฉัย/รักษา/
หัตถการ จากบุคลากรทางการแพทย์ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยผู้เข้า
รับบริการจะต้องแจ้ง HN (hospital number)  
ความพึงพอใจของผู ้รับบริการทางการแพทย์ หมายถึง ความรู ้สึกหรือ
ทัศนคติของผู้รับบริการต่อกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพ
ของกิจกรรมนั้น ๆ ระดับของความพึงพอใจจะเกิดขึ้นเมื่อกิจกรรมนั้น ๆ ได้รับ
การตอบสนองความต้องการแก่ผู้รับบริการนั้น 

หน่วยนับ ระดับ 

สูตรการค านวณ 

ระดับความพึงพอใจเฉลี่ย =

ผลรวมคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย
ของทุกหน่วยงานที่ให้บริการทางการแพทย์

จ านวนหน่วยงานที่ให้บริการ
ทางการแพทย์

 

รูปแบบข้อมูล ข้อมูลสะสม 

วิธีการและห้วงเวลาใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

- หน่วยงานที่ให้บริการทางการแพทย์ส ารวจความพึงพอใจการรับบริการ 
ทางการแพทย์ผ่านแบบสอบถาม 

- จัดเก็บสะสมข้อมูลต่อเนื่องตลอดปีงบประมาณ สรุปค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
ทุกไตรมาส และสิ้นปีงบประมาณ 

ค่าเป้าหมาย ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 

4.00 4.00 4.00 4.00 

ค่าเป้าหมายรายไตรมาส 
ปี 2566 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

4.00 4.00 4.00 4.00 
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ตารางค่าเป้าหมายปี 2566 ตัวช้ีวัด 8.1.3 แยกตามหน่วยงาน 

หน่วยงาน ค่าเป้าหมาย 

1. ส านักวิชาทันตแพทยศาสตร์ 4.00 

2. โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 4.00 

3. ศูนย์บริการสุขภาพแบบครบวงจรแห่งภาคเหนือและอนุภูมิภาค 

ลุ่มแม่น ้าโขง (Wellness Center) 

4.00 

4. โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย 4.00 

5. โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สาขากรุงเทพมหานครฯ 4.00 

  

ยุทธ 
ศาสตร์  

8 

Accumulator 

General 

KPI 
8.1.3 
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ยุทธศาสตร์ที่ 8 การยกระดับศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพ 
                   แห่งอนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้าโขง 
ตัวช้ีวัด 8.2.1 ความสามารถในการรองรับการฝึกปฏิบัติชั้นคลินิกของนักศึกษาแพทย์ 
หน่วยงานกลางขับเคลื่อน/รวบรวมและวิเคราะห์: โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

สาระส าคัญของตัวช้ีวัด ความสามารถในการรองรับการฝึกปฏิบัติชั้นคลินิกของนักศึกษาแพทย์ แสดงถึง
ความพร้อมและศักยภาพของโรงพยาบาลในการยกระดับเป็นโรงเรียนแพทย์   
โดยมีองค์ประกอบ เพื่อให้ได้รับการรับรองการเป็นสถานฝึกปฏิบัติงานนักศึกษา
แพทย์ชั ้นคลินิก ได้แก่ จ านวนอาจารย์แพทย์ในสาขาหลัก จ านวนเตียงผู้ป่วย  
จ านวนผู้ป่วยในของแต่ละสาขา จ านวนผู้ป่วยนอก และการผ่านการรับรองคุณภาพ
สถานพยาบาลมาตรฐาน HA ระดับขั้นที ่3 

นิยามค าศัพท์ตัวชี้วัด การฝึกปฏิบัติชั้นคลินิก หมายถึง นักศึกษาแพทย์ชั้น ปีที่ 4 5 และ 6 มาปฏิบัติงาน 
(ฝึกศึกษา) ในหอผู้ป่วยของโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
ได้ตลอดปี 
ความสามารถในการรองรับการฝึกปฏิบัติชั้นคลินิกของนักศึกษาแพทย ์หมายถึง 
การได้รับการรับรองการเป็นสถานฝึกปฏิบัติของนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิกจ านวน 
16 คน โรงพยาบาลจะต้องมีองค์ประกอบ เพื่อให้ได้รับการรับรองการเป็นสถาน 
ฝึกปฏิบัติงานนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ดังนี้ 
1. มีจ านวนอาจารย์แพทย์ในสาขาหลัก ประกอบด้วย อายุรศาสตร์ ศัลยศาสตร์ 
กุมารเวชศาสตร์ สูตินรีเวชศาสตร์ สาขาละ 4 คน 
2. มีจ านวนเตียงผู ้ป ่วยใน จ านวน 250 เตียง และจ านวนเตียงแต่ละสาขา  
จ านวน 50 เตียง 
3. มีจ านวนผู้ป่วยในของแต่ละสาขาต่อปี จ านวน 300 คน/ปี 
4. มีจ านวนผู้ป่วยนอกรวม 500 คน/วันและจ านวนผู้ป่วยแต่ละสาขา 50 คน/วัน 
5. ผ่านการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล มาตรฐาน HA ระดับขั้นที่ 3 

หน่วยนับ การผ่านเกณฑ์ตามองค์ประกอบที่ก าหนดในแต่ละปีงบประมาณ 

สูตรการค านวณ - 

รูปแบบข้อมูล ข้อมูลสรุป 

วิธีการและห้วงเวลาใน 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

- จัดเก็บข้อมูลการผ่านเกณฑ์ตามองค์ประกอบที่ก าหนดในแต่ละปีงบประมาณ 
และการผ่านการรับรองเป็นสถานฝึกปฏิบัติของนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิก  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 โดยจัดเก็บข้อมูลเพียงครั้งเดียวต่อปีงบประมาณ 

ค่าเป้าหมาย ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 

- - - ผ่าน (รองรับนักศึกษาแพทย์ฝึกหดั 16 คน) 
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ตารางค่าเป้าหมายปี 2566 ตัวช้ีวัด 8.2.1 แยกตามหน่วยงาน 

หน่วยงาน ค่าเป้าหมาย 

1. ส านักวิชาแพทยศาสตร์ N/A 

2. โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง N/A 

  

Variable 

KPI 
8.2.1 

Driver 

ยุทธ 
ศาสตร์  

8 
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ยุทธศาสตร์ที่ 8 การยกระดับศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพ 
                   แห่งอนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้าโขง 
ตัวช้ีวัด 8.2.2 ผลงานวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ 
หน่วยงานกลางขับเคลื่อน/รวบรวมและวิเคราะห์: สถาบันวิจัยและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

สาระส าคัญของตัวช้ีวัด ผลงานวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ แสดงถึงความสามารถ 
และความเข้มแข็งทางวิชาการด้านสาขาการแพทย์และสาธารณสุขของบุคลากร
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ รวมถึงการสร้างเครือข่ายและการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรทางการแพทย์ให้สามารถผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์
ที่มีคุณภาพได ้

นิยามค าศัพท์ตัวชี้วัด งานวิจัยทางการแพทย์ หมายถึง ผลงานตีพิมพ์ทางการแพทย์ในฐานข้อมูล 
Scopus ในสาขาวิชา Medicine/Pharmacology, Toxicology and 
Pharmaceutics/Immunology and Microbiology/Health Professions/ 
Neuroscience/Veterinary/Nursing  
นวัตกรรมทางการแพทย์ หมายถึง ทรัพย์สินทางปัญญาประเภทสิทธิบัตรและ 
อนุสิทธิบัตรทางการแพทย์ ที่มีการยื่นจดทะเบียนกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

หน่วยนับ จ านวนผลงาน 

สูตรการค านวณ จ านวนผลงานตีพิมพ์ทางการแพทย์ในฐานข้อมูล Scopus + จ านวนสิทธิบัตร 
และอนุสิทธิบัตรทางการแพทย์ที่มีการยื่นจดทะเบียนกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

รปูแบบข้อมูล ข้อมูลสะสม 

วิธีการและห้วงเวลาใน 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

- สถาบันวิจัยและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รวบรวมผลงาน 
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

- ข้อมูลผลงานตีพิมพ์ Scopus และฐานข้อมูลของกรมทรัพย์สินทางปัญญา
เพ่ือจัดท าสรุปจ านวนรวมทุกไตรมาส และสิ้นปีงบประมาณ 

ค่าเป้าหมาย ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 

60 70 80 90 

ค่าเป้าหมายรายไตรมาส 
ปี 2566 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

9 24 51 60 
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ตารางค่าเป้าหมายปี 2566 ตัวช้ีวัด 8.2.2 แยกตามหน่วยงาน 

หน่วยงาน ค่าเป้าหมาย 

1. ส านักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 25 

2. ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ 3 

3. ส านักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟ้ืนฟูสุขภาพ 10 

4. ส านักวิชาแพทยศาสตร์ 24 

5. ส านักวิชาทันตแพทยศาสตร์ 5 

6. ส านักวิชาการแพทย์บูรณาการ 11 

  

Variable 

KPI 
8.2.2 

Driver 

ยุทธ 
ศาสตร์  

8 
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ยุทธศาสตร์ที่ 8 การยกระดับศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพ 
                   แห่งอนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้าโขง 
ตัวช้ีวัด 8.2.3 จ านวนผู้รับบริการวิชาการทางการแพทย์และสาธารณสุข 
หน่วยงานกลางขับเคลื่อน/รวบรวมและวิเคราะห์: ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

สาระส าคัญของตัวช้ีวัด จ านวนผู ้เข้ารับบริการวิชาการทางการแพทย์และสาธารณสุข แสดงถึง 
ความเข้มแข็งทางวิชาการของบุคลากร และความสามารถในการให้บริการ
วิชาการทางการแพทย์ และสาธารณสุขที ่ตอบสนองต่อความต้องการ 
ของชุมชน/สังคม 

นิยามค าศัพท์ตัวชี้วัด บริการวิชาการทางการแพทย์และสาธารณสุข หมายถึง โครงการหรือ
กิจกรรมในลักษณะ อบรม/สัมมนา/ฝึกปฏิบัติการ/ประชุมวิชาการ/ถ่ายทอด
องค์ความรู้หรือเทคโนโลยี ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการแพทย์และสาธารณสุข 

หน่วยนับ คน 

สูตรการค านวณ - 

รูปแบบข้อมูล ข้อมูลสะสม 

วิธีการและห้วงเวลาใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

- จัดเก็บสะสมข้อมูลต่อเนื่องตลอดปีงบประมาณ โดยสรุปจ านวนรวม 
ทุกไตรมาส และสิ้นปีงบประมาณ 

- จ านวนผู ้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการทางการแพทย์  
และสาธารณสุขที่ได้ด าเนินการต่อเดือน และสรุปจ านวนรวมต่อเนื่อง
ตลอดทั้งปีงบประมาณ ผ่านฐานข้อมูลที่จัดเก็บโดยศูนย์บริการวิชาการ
และศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

- อ้างอิงจากฐานข้อมูลของศูนย์บริการวิชาการ (ข้อมูลส านักวิชา)  
และฐานข้อมูลของศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (ข้อมูลหน่วย
บริการทางการแพทย์ทั้งหมด) 

ค่าเป้าหมาย ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 

16,000 17,000 18,000 19,000 

ค่าเป้าหมายรายไตรมาส 
ปี 2566 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

4,000 8,000 12,000 16,000 
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ตารางค่าเป้าหมายปี 2566 ตัวช้ีวัด 8.2.3 แยกตามหน่วยงาน 

หน่วยงาน ค่าเป้าหมาย 

1. ส านักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 700 

2. ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ 500 

3. ส านักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟ้ืนฟูสุขภาพ   

และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สาขากรุงเทพมหานครฯ 

1,000 

4. ส านักวิชาแพทยศาสตร์ 350 

5. ส านักวิชาทันตแพทยศาสตร์ 500 

6. ส านักวิชาการแพทย์บูรณาการ 500 

7. โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 5,000 

8. ศูนย์บริการสุขภาพแบบครบวงจรแห่งภาคเหนือและอนุภูมิภาค 

ลุ่มแม่น ้าโขง (Wellness Center) 

11,000 

9. โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย 6,400 

  

Variable 

KPI 
8.2.3 

Driver 

ยุทธ 
ศาสตร์  

8 
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ยุทธศาสตร์ที่ 8 การยกระดับศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพ 
                   แห่งอนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้าโขง 
ตัวช้ีวัด 8.2.4 ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการทางการแพทย์และสาธารณสุข 
หน่วยงานกลางขับเคลื่อน/รวบรวมและวิเคราะห์: ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

สาระส าคัญของตัวช้ีวัด ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการทางการแพทย์และสาธารณสุขสะท้อน
การบริหารโครงการอย่างมีคุณภาพที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ 

นิยามค าศัพท์ตัวชี้วัด บริการวิชาการทางการแพทย์และสาธารณสุข หมายถึง โครงการหรือ
กิจกรรมในลักษณะ อบรม/สัมมนา/ฝึกปฏิบัติการ/ประชุมวิชาการ/ถ่ายทอด
องค์ความรู้หรือเทคโนโลยี ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการแพทย์และสาธารณสุข 
ความพึงพอใจของผู้รับบริการทางวิชาการ หมายถึง ความรู้สึกหรือทัศนคติ 
ของผู้รับบริการต่อกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพของ
กิจกรรมนั ้น ๆ ระดับของความพึงพอใจจะเกิดขึ ้นเมื ่อกิจกรรมนั ้น ๆ  
ได้ตอบสนองความต้องการแก่ผู้รับบริการนั้น    

หน่วยนับ ระดับ 

สูตรการค านวณ 
ระดับความพึงพอใจเฉลี่ย = 

ผลรวมระดับความพึงพอใจเฉลี่ยของทุกกิจกรรม

จ านวนกิจกรรมท้ังหมดในปีงบประมาณ
  

 
* ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยของแต่ละกิจกรรม ค านวณจากระดับความพึงพอใจ
ในแต่ละด้านต่อกิจกรรมนั้น ๆ เช่น ด้านหลักสูตรและเนื้อหา ด้านกระบวนการ 
และขั้นตอนของการจัดอบรม ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ด้านคุณภาพ
ของการจัดอบรม ด้านวิทยากร ฯลฯ แล้วน าระดับความพึงพอใจเฉลี่ยของ 
ทุกกิจกรรมมารวมกัน หารจ านวนกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ 

รูปแบบข้อมูล ข้อมูลสะสม 

วิธีการและห้วงเวลาใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

จัดเก็บสะสมข้อมูลของแต่ละกิจกรรมในฐานข้อมูลของศูนย์บริการวิชาการ
ต่อเนื่องตลอดปีงบประมาณ สรุประดับความพึงพอใจเฉลี่ยรวมทุกไตรมาส 
และสิ้นปีงบประมาณ 

ค่าเป้าหมาย ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 

4.00 4.00 4.00 4.00 

ค่าเป้าหมายรายไตรมาส 
ปี 2566 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

4.00 4.00 4.00 4.00 
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ตารางค่าเป้าหมายปี 2566 ตัวช้ีวัด 8.2.4 แยกตามหน่วยงาน 

หน่วยงาน ค่าเป้าหมาย 

1. ส านักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 4.00 

2. ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ 4.00 

3. ส านักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟ้ืนฟูสุขภาพ  

และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สาขากรุงเทพมหานครฯ 

4.00 

4. ส านักวิชาแพทยศาสตร์ 4.00 

5. ส านักวิชาทันตแพทยศาสตร์ 4.00 

6. ส านักวิชาการแพทย์บูรณาการ 4.00 

7. โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 4.00 

8. ศูนย์บริการสุขภาพแบบครบวงจรแห่งภาคเหนือและอนุภูมิภาค 

ลุ่มแม่น ้าโขง (Wellness Center) 

4.00 

9. โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย 4.00 

 

 

ยุทธ 
ศาสตร์  

8 

Accumulator 

General 

KPI 
8.2.4 






