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ก 

ค าน า 

ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้อนุมัติแผนพัฒนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ฉบับที่ 5 

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

ส าคัญภายใต้แผนฯ โดยระบุรายละเอียดค่าเป้าหมายในแต่ละปี  รวมถึงก าหนดหน่วยงาน

ขับเคลื่อนและหน่วยร่วมปฏิบัติงานที่ท าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินกิจกรรมอันจะส่งผลให้

ตัวชี้วัดที่บรรจุไว้ภายใต้ยุทธศาสตร์ต่างๆ บรรลุค่าเป้าหมายเป็นไปตามแผนที่ก าหนด 

ส่วนนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จึงได้จัดท าคู ่ม ือค าอธิบายตัวชี ้วัด

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2565-2569) เพื ่อสร้างความเข้าใจใน

รายละเอียดของตัวชี้วัดภายใต้แผน วิธีการค านวณค่าเป้าหมาย ที่มาของข้อมูลน าเข้า และรูปแบบ

การจัดเก็บข้อมูล เพื่อให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ประกอบในการวางแผนกิจกรรม การวัดผล 

และการวิเคราะห์ข้อมูลของผลการด าเนินงานที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดภายใต้แผนอย่างถูกต้องและ

ชัดเจน  

ขอขอบคุณคณะท างาน และหน่วยงานขับเคลื่อนตัวชี้วัดที่ร่วมกันจัดท าคู่มือค าอธิบาย

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

ไปด้วยด ีผู้จัดท าหวังเป็นอย่างย่ิงว่าคู่มือฯ ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานในการใช้ประกอบใน

การวัดผลงานภายใต้การขบัเคลื่อนแผนพฒันาฯ ฉบับที ่5 ทีป่ระกาศใช้ไปแล้วได้อย่างเชื่อมโยงและมี

ประสิทธิภาพ 

 

 

        ส่วนนโยบายและแผน 
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ตัวชี้วัด 1.2.4 บัณฑิตมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษด้าน ฟัง พูด อ่าน เขียน ได้ตามมาตรฐาน 17 
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ตัวชี้วัด 2.1.2 มาตรฐานการวิจัยท่ีได้การรับรอง 23 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ 
ตัวชี้วัด 1.1.1 หลักสูตรได้การรับรองมาตรฐานในระดับนานาชาติ  
หน่วยงานกลางขับเคลื่อน/รวบรวมและวิเคราะห์: ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร 

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 านวนหลักสูตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานในระดับนานาชาติ โดย
เก็บข้อมูลต่อเนื่อง และจัดท าสรุปทุกส้ินปีงบประมาณ 

- ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตรเป็นผู้รวบรวมข้อมูล 
จากส านักวิชา 

ค่าเป้าหมาย ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 

5 5 7 7 9 
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ตารางค่าเป้าหมายปี 2565 ตัวชี้วัด 1.1.1 แยกตามหน่วยงาน 

หน่วยงาน ค่าเป้าหมาย 

1. ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร 7 

หมายเหตุ: ทุกส านักวิชาเป็นหน่วยร่วมปฏิบัติการ 

  

ยุทธ 
ศาสตร์  
1 

KPI 1 
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ยทุธศาสตร์ที่ 1 การผลิตทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ 
ตัวชี้วัด 1.1.2 การพัฒนาอาจารย์เข้าสู่ระดับช านาญการตามมาตรฐานการเรียนการสอนของอาจารย์ 
                 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  
หน่วยงานกลางขับเคลื่อน/รวบรวมและวิเคราะห์: ส่วนการเจ้าหน้าที่ 

นิยามค าศัพท์ตัวชี้วัด อาจารย์ หมายถึง บุคลากรสายวิชาการ ต าแหน่งอาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัย 
และบุคลากรสายบริหารวิชาการ ที่มีภาระงานสอน 

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 

เก็บสะสมต่อเนื่องตลอดทั้งปี และสรุปจ านวนรวมเม่ือส้ินปีงบประมาณ  

ค่าเป้าหมาย ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 

20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 
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ตารางค่าเป้าหมายปี 2565 ตัวชี้วัด 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 านักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ 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 

16. ส่วนการเจ้าหน้าที่ 20.00 

หมายเหตุ: สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้เป็นหน่วยร่วมปฏิบัติการ 

 

  

KPI 2 

ยุทธ 
ศาสตร์  
1 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพตัวชี้วัด  
ตัวชี้วัด 1.1.3 การจัดเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended Education) อย่างเต็มรูปแบบ  
หน่วยงานกลางขับเคลื่อน/รวบรวมและวิเคราะห์: สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ 

นิยามค าศัพท์ตัวชี้วัด รายวิชาในระดับปริญญาตรีมีการบูรณาการจัดการเรียนการสอน แบบผสมผสาน 
ในรูปแบบการสอน กิจกรรมการเรียนรู้  และการวัดประเมินผลการเร ียนรู้        
อย่างมีความหมาย โดยสอดคล้องกับบริบทของรายวิชาและความต้องการของ
ผู้เรียน ทั้งนี้ รายวิชาที ่มีการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน หมายถึง 
รายวิชาที่ผ่านการประเมินโดย BE Ambassador และ “ผ่านเกณฑ์ในระดับดีหรือ
ในระดับปกติ ครบทั้ง 5 มิติ” รายละเอียดดังต่อไปนี ้

มิติ 1. รายวิชามีการประยุกต์ใช้ส่ิงแวดล้อมการเรียนการสอนแบบผสมผสาน ดังนี้ 
A) รายวิชามีการสอนในห้องเร ียน ห้องปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย             
แม่ฟ้าหลวง (On-Campus Learning)  
B) รายวิชามีการสอนผ่านช่องทางออนไลน์โดยอาศัย Internet ผ่าน
โปรแกรม ระบบ หรือแอพพลิเคช่ันต่างๆ (Online/Virtual Learning)   
C) รายวิชาการจัดการเรียนการสอนโดยประยุกต์ใช้สถานที่นอกห้องเรียน  
หรือสถานที่ใกล้ตัวผู้เรียน (On-Earth Learning)   

เกณฑ์พิจารณามิติ 1. 
- ผ่านเกณฑ์ในระดับดี ถ้ารายวิชามีค าอธิบายและหลักฐานการสอน 
ประกอบทั้ง 3 ข้อ 
- ผ่านเกณฑ์ในระดับปกติ ถ้ารายวิชามีค าอธิบายและหลักฐานการสอน                   
ประกอบ 2 ข้อ 
- ไม่ผ่านเกณฑ์ ถ้ารายวิชามีอธิบายและหลักฐานการสอนประกอบ  
1 ข้อ หรือ ไม่มี 

มิติ 2. รายวิชามีการประยุกต์ใช้ส่ือการสอนแบบผสมผสาน ดังนี้ 
A) รายวิชาจัดท าส่ือประกอบการเรียนการสอนขึ้นเอง เช่น สไลด์การสอน 
ไฟล์ต่างๆ คลิปต่างๆ เป็นต้น 
B) รายวิชาประยุกต์ใช้สื ่อการสอนต่างๆ ที่มีอยู่บน Internet เช่น สไลด์   
การสอน ไฟล์ต่างๆ คลิปต่างๆ เป็นต้น 
C) รายวิชาน าเทคโนโลยี แอพพลิเคชั่น และเครื่องมือต่างๆมาสนับสนุน 
การเรียนการสอนให้น่าสนใจและมีประสิทธิภาพ 

ยุทธ 
ศาสตร์  
1 

KPI 3 
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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) รายวิชามีให้ผู ้เรียนศึกษาหรือเรียนรู้ในภาคทฎษฎีมาก่อน เมื่อพบ
ผู้สอนมีการต่อยอดการเรียนรู้ 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 
         ประกอบครบทั้ง 3 ข้อ 
         - ผ่านเกณฑ์ในระดับปกติ ถ้ารายวิชามีค าอธิบายและหลักฐานการสอน 
         ประกอบ 1-2 ข้อ 
         - ไม่ผ่านเกณฑ์ ถ้ารายวิชาไม่มีหลักฐานการสอนประกอบ 

มิติ 4. รายวิชามีการประยุกต์รูปแบบการสอนแบบผสมผสาน ดังนี้ 
         A) ผู้เรียนได้พบเจอผู้สอนแบบ Real Time ไม่ว่าจะเป็น Physical Face- 
         to-Face ในห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ หรือสถานที่ต่างๆ หรือ Online  
         Face-to-Face ผ่านโปรแกรม แอพพลิเคช่ันต่างๆ เช่น MS Teams,  
         Zoom, Google Meet, Webex เป็นต้น ตลอดจนการ Live Teaching  
         ในรูปแบบต่างๆ (Synchronous Learning)  
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         B) รายวิชาได้ออกแบบกิจกรรมการเรียนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง  
         เช่น การให้ดูคลิปสอน การเรียนผ่านกิจกรรมหรืองานต่างๆ ที่ได้เตรียมไว ้
         เช่น Game, Simulation, Interactive Media, Animation, AR,  
         แอพพลิเคช่ัน ส่ือหรือเทคโนโลยีการเรียนรู้แบบต่างๆ  รวมไปถึงส่ือและ 
         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 แอพพลิเคช่ัน มาช่วยสนับสนุนการวัดผล 

B) รายวิชามีการวัดประเมินผลการเรียนรู้ ผ่านโครงงาน หรือกิจกรรม  
มีการประยุกต์ความรู้เช่ือมโยงกับบริบทหรือสถานการณ์จริง และมี
การบูรณาการวัดประเมินผลร่วมกันระหว่างวิชา 

เกณฑ์พิจารณามิติ 5. 
         - ผ่านเกณฑ์ในระดับดี ถ้ารายวิชามีค าอธิบายและหลักฐานการสอน 
         ประกอบทั้ง 2 ข้อ 
         - ผ่านเกณฑ์ในระดับปกติ ถ้ารายวิชามีค าอธิบายและหลักฐานการสอน 
         ประกอบ 1 ข้อ 
         - ไม่ผ่านเกณฑ์ ถ้ารายวิชาไม่มีหลักฐานการสอนประกอบ 
หมายเหตุ BE Ambassador คือ อาจารย์ประจ าส านักวิชาที่ผ่านการอบรม
เกณฑ์มิติ 5 ด้าน และได้รับการแต่งต้ังจากสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ให้เป็น
ผู้แทนของส านักวิชา เพื่อท าการประเมินรายวิชาของส านักวิชานั้น 

หน่วยนับ ร้อยละของรายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมด  

สูตรการค านวณ 
(

จ านวนรายวิชาที่ผ่านเกณฑ์การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน

จ านวนรายวิชาในระดับปริญญาตรีตลอดปีการศึกษา
) x 100 

ยุทธ 
ศาสตร์  
1 

KPI 3 
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รูปแบบข้อมูล ข้อมูลสะสม 

วิธีการและห้วงเวลาใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

- จัดเก็บข้อมูลปีการศึกษาละ 2 ครั ้ง คือ ภาคการศึกษาต้น และภาค
การศึกษาปลาย และสรุปจ านวนรวมเม่ือส้ินปีการศึกษา  

- สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้เป็นผู้รวบรวมข้อมูล รายวิชาที่ผ่านเกณฑ์    
การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานของแต่ละส านักวิชา และ         
ขอข้อมูลจ านวนรายวิชาที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี จากส่วนทะเบียน
และประเมินผล 

ค่าเป้าหมาย ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 

50.00 60.00 70.00 80.00 90.00 
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ตารางค่าเป้าหมายปี 2565 ตัวชี้วัด 1.1.3 แยกตามหน่วยงาน 

หน่วยงาน ค่าเป้าหมาย 

1. ส านักวิชาศิลปศาสตร์ 50.00 

2. ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ 50.00 

3. ส านักวิชาการจัดการ 50.00 

4. ส านักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 50.00 

5. ส านักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 50.00 

6. ส านักวิชานิติศาสตร์ 50.00 

7. ส านักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง 50.00 

8. ส านักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 50.00 

9. ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ 50.00 

10. ส านักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ 50.00 

11. ส านักวิชาแพทยศาสตร์ 50.00 

12. ส านักวิชาทันตแพทยศาสตร์ 50.00 

13. ส านักวิชานวัตกรรมสังคม 50.00 

14. ส านักวิชาจีนวิทยา 50.00 

15. ส านักวิชาการแพทย์บูรณาการ 50.00 

16. สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ 50.00 

  

ยุทธ 
ศาสตร์  
1 

KPI 3 
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ยทุธศาสตร์ที่ 1 การผลิตทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ 
ตัวชี้วัด 1.2.1 การได้งานท าของผู้ส าเร็จการศึกษา  
หน่วยงานกลางขับเคลื่อน/รวบรวมและวิเคราะห์: ส่วนนโยบายและแผน 

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

ผู้ส าเร็จการศึกษา หมายถึง บัณฑิตที ่ส าเร็จหลักสูตรระดับปริญญาตรี  
ในปีการศึกษาก่อนหน้า 

หน่วยนับ ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานท าภายใน 1 ปีต่อจ านวนบัณฑิตทั้งหมด 

สูตรการค านวณ 
(

จ านวนบัณฑิตที่ได้งานท าภายใน 1 ปี

จ านวนบัณฑิตทั้งหมดทีต่อบแบบสอบถาม
) x 100 

รูปแบบข้อมูล ข้อมูลสรุป 

วิธีการและห้วงเวลาใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

- เก็บข้อมูลเพียงครั้งเดียวในช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม  
- ก าหนดให ้เก ็บข ้อม ูลผ่านระบบออนไลน์ก ่อนว ันร ับพระราชทาน 

ปริญญาบัตรอย่างน้อย 30 วัน 

ค่าเป้าหมาย ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 

70.00 70.00 75.00 75.00 80.00 
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ตารางค่าเป้าหมายปี 2565 ตัวชี้วัด 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 านักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ 70.00 

11. ส านักวิชาแพทยศาสตร์ 70.00 

12. ส านักวิชาทันตแพทยศาสตร์ 70.00 

13. ส านักวิชานวัตกรรมสังคม 70.00 

14. ส านักวิชาจีนวิทยา 70.00 

15. ส านักวิชาการแพทย์บูรณาการ 70.00 

หมายเหตุ: ส่วนพัฒนานักศึกษา และส่วนจัดหางานและฝึกงานของนักศึกษาเป็นหน่วยงานร่วมปฏิบัติการ  

ยุทธ 
ศาสตร์  
1 

KPI 4 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ 
ตัวชี้วัด 1.2.2 บัณฑิตได้เงินเดือนสูงกว่าค่ามาตรฐานของรัฐ  
หน่วยงานกลางขับเคลื่อน/รวบรวมและวิเคราะห์: ส่วนนโยบายและแผน 

นิยามค าศัพท์ตัวชี้วัด เง ินเดือนตามค่ามาตรฐานของรัฐ อ้างอิงจากพระราชบัญญัติ ระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 ก าหนดเงินเดือนของข้าราชการ 
พลเรือนสามัญ ต าแหน่งประเภททั่วไป ไว้ที่ 18,110 บาท 

การได้งานท า หมายถึง บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบ
อาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี ภายหลังส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษาก่อนหน้า 

หน่วยนับ สัดส่วนค่าเฉลี ่ยเงินเดือนของบัณฑิตที ่ได้งานท าภายใน 1 ปีเทียบกับค่า
มาตรฐาน 

สูตรการค านวณ ค่าเฉล่ียเงินเดือนของบัณฑิตที่ได้งานท าภายใน 1 ปี

ค่ามาตรฐานเงินเดือนของรัฐ
 

รูปแบบข้อมูล ข้อมูลสรุป 

วิธีการและห้วงเวลาใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

- เก็บข้อมูลเพียงครั้งเดียวในช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม  
- ก าหนดให้เก็บข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ก่อนวันรับพระราชทานปริญญา

บัตรอย่างน้อย 30 วัน 

ค่าเป้าหมาย ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 

1.25 1.30 1.35 1.40 1.50 
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ตารางค่าเป้าหมายปี 2565 ตัวชี้วัด 1.2.2 แยกตามหน่วยงาน 

หน่วยงาน ค่าเป้าหมาย 

1. ส่วนนโยบายและแผน (ผู้รวบรวมข้อมูล) 1.25 

หมายเหตุ: ทุกส านักวิชา และส่วนจัดหางานและฝึกงานของนักศึกษาเป็นหน่วยงานร่วมปฏิบัติการ 
  

ยุทธ 
ศาสตร์  
1 

KPI 5 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ 
ตัวชี้วัด 1.2.3 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต/ผู้ส าเร็จการศึกษา  
หน่วยงานกลางขับเคลื่อน/รวบรวมและวิเคราะห์: ส่วนนโยบายและแผน 

นิยามค าศัพท์ตัวชี้วัด คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ต่อคุณลักษณะของบัณฑิตที่ส าเร็จ
การศึกษาในปีการศึกษาก่อนหน้า (1 ปี) ซึ่งครอบคลุมมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
(Domains of Learning) ตามคุณวุฒิของประเทศไทยที่ก าหนดโดย สกอ.        
5 ด้าน (ด้านคุณธรรม จริยธรรม, ด้านความรู้, ด้านทักษะทางปัญญา, ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ, ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ) และคุณลักษณะบัณฑิตที่
พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยและหลักสูตร 

ผู้ใช้บัณฑิต หมายถึง นายจ้าง (กรณีเป็นลูกจ้าง) อาจารย์ที่ปรึกษา (กรณีศึกษา
ต่อ) หุ้นส่วนธุรกิจ (กรณีท าธุรกิจส่วนตัว) ผู้ปกครอง (กรณียังไม่ประกอบ
อาชีพหรือศึกษาต่อ) 

หน่วยนับ ระดับ 

สูตรการค านวณ ค่าเฉล่ียความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณลักษณะของบัณฑิต 

รูปแบบข้อมูล ข้อมูลสรุป 

วิธีการและห้วงเวลาใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

- เก็บเพียงครั้งเดียวช่วงเดือน เมษายน-พฤษภาคม 
- ส่วนนโยบายและแผน ส่งแบบประเมินความพึงพอใจฯ ให้กับผู้ใช้บัณฑิต  

ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือเอกสารจริง 

ค่าเป้าหมาย ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 

4.00 4.10 4.10 4.20 4.20 
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ตารางค่าเป้าหมายปี 2565 ตัวชี้วัด 1.2.3 แยกตามหน่วยงาน 

หน่วยงาน ค่าเป้าหมาย 

1. ส านักวิชาศิลปศาสตร์ 4.00 

2. ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ 4.00 

3. ส านักวิชาการจัดการ 4.00 

4. ส านักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 4.00 

5. ส านักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 4.00 

6. ส านักวิชานิติศาสตร์ 4.00 

7. ส านักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง 4.00 

8. ส านักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 4.00 

9. ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ 4.00 

10. ส านักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ 4.00 

11. ส านักวิชาแพทยศาสตร์ 4.00 

12. ส านักวิชาทันตแพทยศาสตร์ 4.00 

13. ส านักวิชานวัตกรรมสังคม 4.00 

14. ส านักวิชาจีนวิทยา 4.00 

15. ส านักวิชาการแพทย์บูรณาการ 4.00 

 หมายเหตุ: ส่วนจัดหางานและฝึกงานของนักศึกษาเป็นหน่วยงานร่วมปฏิบัติการ  

ยุทธ 
ศาสตร์  
1 

KPI 6 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ 
ตัวชี้วัด 1.2.4 บัณฑิตมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษด้าน ฟัง พูด อ่าน เขียน ได้ตามมาตรฐาน  
หน่วยงานกลางขับเคลื่อน/รวบรวมและวิเคราะห์: สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ 

นิยามค าศัพท์ตัวชี้วัด ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษด้าน ฟัง พูด อ่าน เขียน ได้ตามมาตรฐาน 
หมายถึง ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี     
ที ่จะส าเร ็จการศึกษาในหลักสูตรในปีการศึกษานั ้น โดยวัดจากการสอบ 
วัดความรู ้ก ่อนส าเร ็จการศึกษา (Exit Exam) ด้านความรู ้ความสามารถ 
ในการใช้ภาษาอังกฤษ  

หน่วยนับ ค่าเฉล่ียด้านความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ 

สูตรการค านวณ ผลรวมคะแนน Exit Exam รายวิชาความรู้ความสามารถ
ในการใช้ภาษาอังกฤษ ตลอดปีการศึกษา 

จ านวนสะสมของนักศึกษาทั้งหมดที่สอบ Exit Exam รายวิชาความรู้ความสามารถ
ในการใช้ภาษาอังกฤษตลอดปีการศึกษา

 

รูปแบบข้อมูล ข้อมูลสะสม 

วิธีการและห้วงเวลาใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

- เก็บสะสมข้อมูลค่าเฉลี ่ยคะแนนความรู ้ความสามารถในการใช้ภาษา 
อังกฤษของนักศึกษาที ่เข้าสอบ Exit Exam ในปีการศึกษานั ้นอย่าง
ต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา และสรุปค่าเฉล่ียเมื่อส้ินปีการศึกษา 

- ก าหนดจัดเก็บและสรุปข้อมูล ภาคการศึกษาต้น ( 2 ครั ้ง) ในเดือน
พฤศจิกายนและมกราคม ภาคการศึกษาปลาย (2 ครั้ง) ในเดือนเมษายน
และมิถุนายน และภาคการศึกษาฤดูร้อน (2 ครั ้ง) ในเดือนกรกฎาคม  
และสิงหาคม   

ค่าเป้าหมาย ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 

60.00 60.00 65.00 65.00 70.00 
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ตารางค่าเป้าหมายปี 2565 ตัวชี้วัด 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 านักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ 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: ส่วนทะเบียนและประมวลผลเป็นหน่วยงานร่วมปฏิบัติการ  

ยุทธ 
ศาสตร์  
1 

KPI 7 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลติทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ 
ตัวชี้วัด 1.3.1 นักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 
หน่วยงานกลางขับเคลื่อน/รวบรวมและวิเคราะห์: ส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม 

นิยามค าศัพท์ตัวชี้วัด นักศึกษาทุกระดับการศึกษาที ่เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการที ่เกี ่ย วข้องกับ         
การพัฒนาทักษะการเป็นผู ้ประกอบการที ่จ ัดโดยหน่วยงานต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัย รวมถึงนักศึกษาที่เข้าเรียนรายวิชาที่เกี ่ยวข้องกับการพัฒนา
ทักษะการเป็นผู้ประกอบการของส านักวิชาต่างๆ เกินกว่าร้อยละ 80 ของเวลา
เรียนทั้งหมด 

การพัฒนาทักษะการเป็นผู ้ประกอบการ  หมายรวมถึง กิจกรรม หรือ 
โครงการ หรือ รายวิชา ที่มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เสริมสร้างทักษะความ
เป็นผู้ประกอบการให้เกิดข้ึนกับนักศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม 

*ค่าเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 2.5 ของจ านวนนักศึกษาทั้งหมด 

หน่วยนับ จ านวนคน 

สูตรการค านวณ - 

รูปแบบข้อมูล ข้อมูลสะสม 

วิธีการและห้วงเวลาใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

- เก็บสะสมต่อเนื่องตลอดทั้งปี และสรุปจ านวนรวมเม่ือส้ินปีงบประมาณ  
- ส่วนจัดการทร ัพย ์ส ินทางปัญญาและนวัตกรรม รวบรวมข้อมูล 

การจัดกิจกรรม/โครงการ/รายวิชา จากหน่วยงานและส านักวิชา  

ค่าเป้าหมาย ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 

400 450 500 600 700 
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ตารางค่าเป้าหมายปี 2565 ตัวชี้วัด 1.3.1 แยกตามหน่วยงาน 

หน่วยงาน ค่าเป้าหมาย 

1. ส านักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม 400 

หมายเหตุ: ทุกส านักวิชาเป็นหน่วยงานร่วมปฏิบัติการ  

ยุทธ 
ศาสตร์  
1 

KPI 8 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นเลิศทางการวิจัยและนวัตกรรม 
ตัวชี้วัด 2.1.1 ผลการด าเนินงานตามแผนความพร้อมของห้องปฏิบัติการที่สนับสนุนงานวิจัย 
หน่วยงานกลางขับเคลื่อน/รวบรวมและวิเคราะห์: ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

นิยามค าศัพท์ตัวชี้วัด ความพร้อมของห้องปฏิบัติการที ่สนับสนุนงานวิจัย  คือ ความพร้อมใน       
การจัดเตรียมห้องปฏิบัติการและเครื่องมือให้ได้มาตรฐาน มีบุคลากรที ่มี
คุณภาพในการให้บริการ และมีระบบสารสนเทศในการให้บริการ 

ผลการด าเนินงานตามแผน คือ ผลการด าเนินงานตาม SIR, Improvement 
Plan และ Action Plan ท ี ่ เก ี ่ยวข ้องในการเตร ียมความพร้อ มของ
ห้องปฏิบัติการที่สนับสนุนงานวิจัย 

หน่วยนับ ร้อยละ 

สูตรการค านวณ 
(

จ านวนข้อผลการด าเนินงานที่เป็นไปตามแผน

 จ านวนข้อแผนการด าเนินงานทั้งหมด
) x 100 

รูปแบบข้อมูล ข้อมูลสรุป 

วิธีการและห้วงเวลาใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

จัดเก็บข้อมูลทุก 6 เดือน และสรุปจ านวนรวมเมื่อส้ินปีงบประมาณ  

ค่าเป้าหมาย ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 

80.00 80.00 85.00 85.00 85.00 
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ตารางค่าเป้าหมายปี 2565 ตัวชี้วัด 2.1.1 แยกตามหน่วยงาน 

หน่วยงาน ค่าเป้าหมาย 

1. ส่วนบริหารงานวิจัย 80.00 

2. ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 80.00 

  

ยุทธ 
ศาสตร์  
2 
 

KPI 9 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นเลิศทางการวิจัยและนวัตกรรม 
ตัวชี้วัด 2.1.2 มาตรฐานการวิจัยที่ได้การรับรอง 
หน่วยงานกลางขับเคลื่อน/รวบรวมและวิเคราะห์: ส่วนบริหารงานวิจัย 

นิยามค าศัพท์ตัวชี้วัด มาตรฐานที ่เก ี ่ยวข้องกับงานวิจ ัยที ่ได้ร ับการรับรอง ทั ้งที ่เกี ่ยวข้องกับ 
มาตรฐานจริยธรรมการวิจ ัยในมนุษย์ จริยธรรมการใช้สัตว์ทดลองทาง
วิทยาศาสตร์ ความปลอดภัยระดับห้องปฏิบัติ ความปลอดภัยทางชีวภาพ 
รวมถึงมาตรฐานเฉพาะที่สามารถสร้างงานวิจัยเป็นที่น่าเชื่อถือ อาทิ GMP, 
ISO/IEC 17025 เป็นต้น 

หน่วยนับ จ านวนมาตรฐานสะสม 

สูตรการค านวณ - 

รูปแบบข้อมูล ข้อมูลสะสม 

วิธีการและห้วงเวลาใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

- นับจ านวนรายการมาตรฐานที่เกิดขึ้นที่ได้รับ โดยอาจจะเป็นมาตรฐาน  
ที่มีสถาบันรับรอง หรือมาตรฐานที่เป็นไปตามข้อกฎหมายก าหนด 

- เก็บสะสมต่อเนื ่องตลอดทั ้งปีในฐานข้อมูลมาตรฐานที ่เกี ่ยวข้องกับ
งานวิจัยของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  โดยเพิ่มและปรับแก้รายการ
มาตรฐานเมื่อได้รับการรับรอง ต่ออายุ หรือหมดอายุ และรายงานข้อมูล
สรุปเมื่อส้ินปีงบประมาณ 

ค่าเป้าหมาย ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 

2 3 4 5 5 
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ตารางค่าเป้าหมายปี 2565 ตัวชี้วัด 2.1.2 แยกตามหน่วยงาน 

หน่วยงาน ค่าเป้าหมาย 

1. ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 

2. ส่วนบริหารงานวิจัย 1 

  

ยุทธ 
ศาสตร์  
2 
 

KPI 10 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นเลิศทางการวิจัยและนวัตกรรม 
ตัวชี้วัด 2.2.1 ผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติในฐานข้อมูล Scopus 
หน่วยงานกลางขับเคลื่อน/รวบรวมและวิเคราะห์: ส่วนบริหารงานวิจัย 

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

พนักงานสายวิชาการ หมายถึง อาจารย์ และนักวิจัย 

หน่วยนับ จ านวนผลงานตีพิมพ์ต่อจ านวนพนักงานสายวิชาการ  

สูตรการค านวณ จ านวนผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Scopus 

 จ านวนพนักงานสายวิชาการ(อาจารย์และนักวิจัย)ทั้งหมด
 

รูปแบบข้อมูล ข้อมูลสะสม 

วิธีการและห้วงเวลาใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

- เก็บสะสมต่อเนื่องตลอดทั้งปี โดยตรวจสอบรายการผลงานตีพิมพ์ของ
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงในฐานข้อมูล Scopus รายไตรมาส และ
รายงานผลรวมเมื่อส้ินปีงบประมาณ  

- ส่วนบริหารงานวิจ ัยขอข้อม ูลจ  านวนพนักงานสายวิชาการจาก            
ส่วนการเจ้าหน้าที่ 

ค่าเป้าหมาย 

 

ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 

0.38 0.40 0.50 0.60 0.80 
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ตารางค่าเป้าหมายปี 2565 ตัวชี้วัด 2.2.1 แยกตามหน่วยงาน 

หน่วยงาน ค่าเป้าหมาย 

1. ส านักวิชาศิลปศาสตร์ 0.07 

2. ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ 1.22 

3. ส านักวิชาการจัดการ 0.14 

4. ส านักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 0.51 

5. ส านักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 0.50 

6. ส านักวิชานิติศาสตร์ 0.00 

7. ส านักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง 0.45 

8. ส านักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0.42 

9. ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ 0.04 

10. ส านักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ 0.63 

11. ส านักวิชาแพทยศาสตร์ 0.27 

12. ส านักวิชาทันตแพทยศาสตร์ 0.09 

13. ส านักวิชานวัตกรรมสังคม 0.08 

14. ส านักวิชาจีนวิทยา 0.00 

15. ส านักวิชาการแพทย์บูรณาการ 0.17 

16. ส่วนบริหารงานวิจัย 0.38 

หมายเหตุ: ศูนย์ความเป็นเลิศ (COE) เป็นหน่วยงานร่วมปฏิบัติการ  

ยุทธ 
ศาสตร์  
2 
 

KPI 11 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นเลิศทางการวิจัยและนวัตกรรม 
ตัวชี้วัด 2.2.2 บทความที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูลที่ได้รับการยอมรับระดับนานาชาติ 
หน่วยงานกลางขับเคลื่อน/รวบรวมและวิเคราะห์: ส่วนบริหารงานวิจัย 

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

การอ้างอิง (citation) หมายถึง การอ้างอิงผลงานที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล 
Scopus 

หน่วยนับ จ านวน Citation ต่อ publication (6 ปีย้อนหลัง) 

สูตรการค านวณ จ านวนครั้งการอ้างอิงผลงานที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Scopus 6 ปีย้อนหลัง 

 จ านวนผลงานที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Scopus 6 ปีย้อนหลัง
 

รูปแบบข้อมูล ข้อมูลสะสม 

วิธีการและห้วงเวลาใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

- เก็บสะสมต่อเนื่องตลอดทั้งปี และสรุปจ านวนรวมเม่ือส้ินปีงบประมาณ 

- ตรวจสอบจ านวนครั ้งการอ ้างอ ิงและจ านวนผลงานตีพ ิมพ ์ของ
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงในฐานข้อมูล Scopus รายไตรมาสและรายงาน
ผลรวมเมื่อจบปีงบประมาณ 

ค่าเป้าหมาย ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 

13 13 13 13 13 
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ตารางค่าเป้าหมายปี 2565 ตัวชี้วัด 2.2.2 แยกตามหน่วยงาน 

หน่วยงาน ค่าเป้าหมาย 

1. ส่วนบริหารงานวิจัย (รวบรวมข้อมูล) 13 

หมายเหตุ: ทุกส านักวิชา และศูนย์ความเป็นเลิศ (COE) เป็นหน่วยงานร่วมปฏิบัติการ 

  

ยุทธ 
ศาสตร์  
2 
 

KPI 12 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นเลิศทางการวิจัยและนวัตกรรม 
ตัวชี้วัด 2.2.3 งบวิจัยและนวัตกรรมจากแหล่งทุนภายนอก 
หน่วยงานกลางขับเคลื่อน/รวบรวมและวิเคราะห์: ส่วนบริหารงานวิจัย 

นิยามค าศัพท์ตัวชี้วัด จ านวนเงินที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับจัดสรรจากแหล่งทุน
ภายนอก ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งนี้ รวมถึงงบประมาณกิจกรรม
ต่างๆ ที่เกี ่ยวข้องกับการด าเนินงานด้านส่งเสริมนวัตกรรม การสร้างและ
ส่งเสริมผู้ประกอบการ ของส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม 

หน่วยนับ ล้านบาท 

สูตรการค านวณ งบประมาณโครงการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก + งบประมาณโครงการ 
ที่เกี่ยวกับกิจกรรมด้านนวัตกรรมจากแหล่งทุนภายนอก 

รูปแบบข้อมูล ข้อมูลสะสม 

วิธีการและห้วงเวลาใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

- เก็บสะสมต่อเนื่องตลอดทั้งปี และสรุปจ านวนรวมเม่ือส้ินปีงบประมาณ 

- เก็บข้อมูลเป็นรายโครงการตามงบประมาณที ่ได้ร ับการสนับสนุน 
ของแต่ละโครงการตามปีงบประมาณ โดยจะกรอกข้อมูลโครงการ  
และจัดเก็บข้อมูลเมื ่อโครงการได้รับการเซ็นสัญญาเรียบร้อยแล้ว  
และสรุปรายงานผลเมื่อส้ินสุดปีงบประมาณ 

ค่าเป้าหมาย ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 

185 205 230 245 255 
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ตารางค่าเป้าหมายปี 2565 ตัวชี้วัด 2.2.3 แยกตามหน่วยงาน 

หน่วยงาน ค่าเป้าหมาย 

1. ส านักวิชาศิลปศาสตร์ 4.00 

2. ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ 20.00 

3. ส านักวิชาการจัดการ 7.00 

4. ส านักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 4.00 

5. ส านักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 9.00 

6. ส านักวิชานิติศาสตร์ 1.62 

7. ส านักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง 6.00 

8. ส านักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 10.00 

9. ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ 1.00 

10. ส านักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ 1.00 

11. ส านักวิชาแพทยศาสตร์ 15.00 

12. ส านักวิชาทันตแพทยศาสตร์ 0.00 

13. ส านักวิชานวัตกรรมสังคม 0.50 

14. ส านักวิชาจีนวิทยา 0.10 

15. ส านักวิชาการแพทย์บูรณาการ 1.00 

16. สถาบันวิจัยและนวัตกรรมแห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  

และศูนย์ความเป็นเลิศ (COE)  

105.00 

  

ยุทธ 
ศาสตร์  
2 
 

KPI 13 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นเลิศทางการวิจัยและนวัตกรรม 
ตัวชี้วัด 2.3.1 ผลงานทางด้านนวัตกรรมเพื่อประโยชน์สู่สังคม 
หน่วยงานกลางขับเคลื่อน/รวบรวมและวิเคราะห์: ส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม 

นิยามค าศัพท์ตัวชี้วัด ผลงานทางด้านนวัตกรรม หมายถึง ทรัพย์สินทางปัญญาประเภทสิทธิบัตร 
และอนุสิทธิบัตรที่มีการยื่นจดทะเบียนกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา  

อาจารย์ หมายถึง บุคลากรสายวิชาการ ต าแหน่งอาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัย 
และบุคลากรสายบริหารวิชาการ ที่มีภาระงานสอน 

หน่วยนับ รอ้ยละของผลงานที่ยื่นจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 

สูตรการค านวณ จ านวนผลงานที่ยื่นจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร  

 จ านวนอาจารย์ทั้งหมด
 

รูปแบบข้อมูล ข้อมูลสะสม 

วิธีการและห้วงเวลาใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

- เก็บสะสมต่อเนื่องตลอดทั้งปี และสรุปจ านวนรวมรายไตรมาสและสิ้นปี 
งบประมาณ 

- ตรวจสอบข้อมูลรายไตรมาส และรายงานผลรวมเมื่อจบปีปฏิทิน 

ค่าเป้าหมาย ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 

4.00 4.50 5.00 5.50 6.00 
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ตารางค่าเป้าหมายปี 2565 ตัวชี้วัด 2.3.1 แยกตามหน่วยงาน 

หน่วยงาน ค่าเป้าหมาย 

1. ส านักวิชาศิลปศาสตร์ 1.50 

2. ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ 10.50 

3. ส านักวิชาการจัดการ 0.00 

4. ส านักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 3.00 

5. ส านักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 10.00 

6. ส านักวิชานิติศาสตร์ 0.00 

7. ส านักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง 27.50 

8. ส านักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 10.50 

9. ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ 2.50 

10. ส านักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ 0.00 

11. ส านักวิชาแพทยศาสตร์ 5.50 

12. ส านักวิชาทันตแพทยศาสตร์ 0.00 

13. ส านักวิชานวัตกรรมสังคม 0.00 

14. ส านักวิชาจีนวิทยา 0.00 

15. ส านักวิชาการแพทย์บูรณาการ 2.00 

หมายเหตุ: ศูนย์ความเป็นเลิศ (COE) เป็นหน่วยงานร่วมปฏิบัติการ  

ยุทธ 
ศาสตร์  
2 
 

KPI 14 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นเลิศทางการวิจัยและนวัตกรรม 
ตัวชี้วัด 2.3.2 ทรัพย์สินทางปัญญาที่มีการน าไปใช้หรือถ่ายทอดสู่ภาคเอกชน 
หน่วยงานกลางขับเคลื่อน/รวบรวมและวิเคราะห์: ส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม 
นิยามค าศัพท์ตัวชี้วัด จ านวนทรัพย์สินทางปัญญาประเภทสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรที่มีการขอใช้

งานจากภาคเอกชน/จ านวนทรัพย์สินทางปัญญาประเภทสิทธิบัตรและ       
อนุสิทธิบัตรทั้งหมดที่มีการจดทะเบียนในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

หน่วยนับ ร้อยละของ IP ที่ถูกใช้ต่อจ านวน IP ทั้งหมด (5 ปีย้อนหลัง) 
สูตรการค านวณ จ านวนทรัพย์สินทางปัญญาประเภทสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรที่มีการจด

ทะเบียนในรอบ 5 ปีย้อนหลัง และมีการขอใช้งานจากภาคเอกชน ทั้งที่เกิด
รายได้และไม่เกิดรายได้ 

รูปแบบข้อมูล ข้อมูลสะสม 
วิธีการและห้วงเวลาใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

- เก็บสะสมต่อเนื่องตลอดทั้งปี และสรุปจ านวนรวมเม่ือส้ินปีงบประมาณ  
- ตรวจสอบข้อมูลรายไตรมาส และรายงานผลรวมเมื่อจบปีปฏิทิน 

ค่าเป้าหมาย ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 
10 10 10 10 10 
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ตารางค่าเป้าหมายปี 2565 ตัวชี้วัด 2.3.2 แยกตามหน่วยงาน 

หน่วยงาน ค่าเป้าหมาย 

1. ส านักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม 10.00 

หมายเหตุ: ทุกส านักวิชา และศูนย์ความเป็นเลิศ (COE) เป็นหน่วยงานร่วมปฏิบัติการ  

ยุทธ 
ศาสตร์  
2 
 

KPI 15 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเป็นที่พึ่งแก่สังคม 
ตัวชี้วัด 3.1.1 โครงการหรือกิจกรรมที่ด าเนินการตามความต้องการของชุมชน/กลุม่เป้าหมาย 
หน่วยงานกลางขับเคลื่อน/รวบรวมและวิเคราะห์: ศูนย์บริการวิชาการ 

นิยามค าศัพท์ตัวชี้วัด โครงการหร ือก ิจกรรมท ี ่ ด  าเน ินการตามความต ้องการของช ุมชน/
กลุ่มเป้าหมาย ที่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยร่วมกันพัฒนา ในลักษณะ
การบูรณาการองค์ความรู้ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย เพื่อตอบโจทย์
ความต้องการของชุมชน/กลุ่มเป้าหมาย และสามารถใช้เป็นแหล่งเร ียนรู้       
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้ 

ชุมชน/กลุ่มเป้าหมาย หมายถึง การรวมกลุ่มของกลุ่มคนในหมู่บ้าน หรือ 
ต าบล เช่น กลุ ่มวิสาหกิจชุมชน หรือ กลุ ่มผู ้ส ูงอายุ หรือ กลุ ่มแม่บ้าน  
ที่มหาวิทยาลัยเข้าไปด าเนินการให้บริการวิชาการที่ผ่านมาเกิดความเข้มแข็ง 
ในด้านต่าง ๆ เช่น การศึกษา การสุขภาพ ส่ิงแวดล้อม หรือ ด้านอาชีพ 

ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย หมายถึง สิ่งที่กลุ่มเป้าหมายต้องการได้รับ
การพัฒนา แก้ไขปัญหา เพิ ่มเติมความรู้  โดยใช้องค์ความรู ้ท ี ่ม ีอย ู ่ ใน
มหาวิทยาลัยเพื่อตอบสนองต่อความต้องการดังกล่าว 

หน่วยนับ จ านวนโครงการ/กิจกรรม 

สูตรการค านวณ - 

รูปแบบข้อมูล ข้อมูลสะสม 

วิธีการและห้วงเวลาใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

เก็บสะสมจ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ได้ด าเนินการต่อเดือน และสรุปจ านวน
รวมต่อเนื่องตลอดทั้งปีงบประมาณ ผ่านฐานข้อมูลที่จัดเก็บโดยศูนย์บริการ
วิชาการ 

ค่าเป้าหมาย ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 

50 60 70 80 90 
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ตารางค่าเป้าหมายปี 2565 ตัวชี้วัด 3.1.1 แยกตามหน่วยงาน 

หน่วยงาน ค่าเป้าหมาย 

1. ส านักวิชาศิลปศาสตร์ 3 

2. ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ 5 

3. ส านักวิชาการจัดการ 5 

4. ส านักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 

5. ส านักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 9 

6. ส านักวิชานิติศาสตร์ 7 

7. ส านักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง 2 

8. ส านักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 3 

9. ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ 2 

10. ส านักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ 2 

11. ส านักวิชาแพทยศาสตร์ 4 

12. ส านักวิชาทันตแพทยศาสตร์ 7 

13. ส านักวิชานวัตกรรมสังคม 1 

14. ส านักวิชาจีนวิทยา 2 

15. ส านักวิชาการแพทย์บูรณาการ 7 

16. ส านักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม 7 

17. ศูนย์บริการวิชาการ 10 

หมายเหตุ: สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้เป็นหน่วยงานร่วมปฏิบัติการ  

ยุทธ 
ศาสตร์  
3 
 

KPI 16 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเป็นที่พึ่งแก่สังคม 
ตัวชี้วัด 3.1.2 หลักสูตรระยะสั้นที่ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 
หน่วยงานกลางขับเคลื่อน/รวบรวมและวิเคราะห์: สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ 

นิยามค าศัพท์ตัวชี้วัด หลักสูตรระยะสั ้น หมายถึง หลักสูตรในการบริการทางว ิชาการของ
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นสื่อหลักในการด าเนินงาน  
และการบริหารจัดการ มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมทักษะและเพิ่มพูนความรู้
ในการท างาน หรือการพัฒนาทักษะเฉพาะด้าน มีผลการเรียนรู้ที ่ชัดเจน 
ประเมินผลการเรียนรู้ได้ทันที สร้างคุณค่าเพิ่มให้กับตัวผู้เรียนและสังคมได ้

ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย หมายถึง สิ่งที่กลุ่มเป้าหมายต้องการได้รับ
การพัฒนา แก้ไขปัญหา เพิ ่มเติมความรู ้ โดยใช้องค์ความรู ้ท ี ่ม ีอย ู ่ ใน
มหาวิทยาลัยเพื่อตอบสนองต่อความต้องการดังกล่าว 

หน่วยนับ จ านวนหลักสูตร 

สูตรการค านวณ - 

รูปแบบข้อมูล ข้อมูลสะสม 

วิธีการและห้วงเวลาใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

เก็บข้อมูลจ านวนหลักสูตรระยะส้ันที่ได้รับอนุมัติให้ด าเนินการและบันทึกผ่าน
ฐานข้อมูลที่จัดเก็บโดยสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ สะสมต่อเนื่องตลอด
ปีงบประมาณ 

ค่าเป้าหมาย ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 

5 10 10 20 20 
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ตารางค่าเป้าหมายปี 2565 ตัวชี้วัด 3.1.2 แยกตามหน่วยงาน 

หน่วยงาน ค่าเป้าหมาย 

1. สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ 5 

หมายเหตุ: ทุกส านักวิชา และศูนย์บริการวิชาการเป็นหน่วยงานร่วมปฏิบัติการ  

ยุทธ 
ศาสตร์  
3 
 

KPI 17 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเป็นที่พึ่งแก่สังคม 
ตัวชี้วัด 3.2.1 ชุมชนที่ได้รับการพัฒนาจากองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัย 
หน่วยงานกลางขับเคลื่อน/รวบรวมและวิเคราะห์: ศูนย์บริการวิชาการ 

นิยามค าศัพท์ตัวชี้วัด ชุมชน หมายถึง การรวมกลุ ่มของกลุ ่มคนในหมู ่บ ้าน หรือ ต าบล เช่น            
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน หรือ กลุ่มผู้สูงอายุ หรือ กลุ่มแม่บ้าน ที่มหาวิทยาลัยเข้า
ไปด าเนินการให้บริการวิชาการที่ผ่านมาเกิดความเข้มแข็งในด้านต่าง ๆ เช่น 
การศึกษา การสุขภาพ ส่ิงแวดล้อม หรือ ด้านอาชีพ 

หน่วยนับ จ านวนชุมชน 

สูตรการค านวณ - 

รูปแบบข้อมูล ข้อมูลสะสม 

วิธีการและห้วงเวลาใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ข้อมูลในฐานข้อมูลของศูนย์บร ิการวิชาการสะสมต่อเนื ่องตลอดทั ้ งปี  
และสรุปจ านวนรวมเม่ือส้ินปีงบประมาณ 

ค่าเป้าหมาย ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 

1 1 1 1 1 
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ตารางค่าเป้าหมายปี 2565 ตัวชี้วัด 3.2.1 แยกตามหน่วยงาน 

หน่วยงาน ค่าเป้าหมาย 

1. ศูนย์บริการวิชาการ 1 

หมายเหตุ: ทุกส านักวิชา และสถาบันวิจัยและนวัตกรรมเป็นหน่วยงานร่วมปฏิบัติการ  

ยุทธ 
ศาสตร์  
3 
 

KPI 18 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเป็นที่พึ่งแก่สังคม 
ตัวชี้วัด 3.2.2 แนวปฏิบัติที่ดี (Good practice) หรือนวัตกรรมที่เกิดขึ้นจากการบริการวิชาการ  
                 และได้รับการเผยแพร่ขยายผล 
หน่วยงานกลางขับเคลื่อน/รวบรวมและวิเคราะห์: ศูนย์บริการวิชาการ 

นิยามค าศัพท์ตัวชี้วัด แนวปฏ ิบ ัต ิท ี ่ด ี  หร ือนว ัตกรรมท ี ่ เก ิดข ึ ้นจากการบร ิการว ิชาการ  
หมายถึง วิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติที่ท าให้การท างานด้านบริการ
วิชาการประสบความส าเร็จหรือน าไปสู่ความเป็นเลิศตามเป้าหมาย และมี
หลักฐานของความส าเร็จปรากฏชัดเจน โดยมีการสรุปวิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอน
การปฏิบัติ ตลอดจนความรู้และประสบการณ์ ที่ได้บันทึกเป็นเอกสาร และ
เผยแพร่ให้หน่วยงานภายในหรือภายนอกสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 

การเผยแพร่ขยายผล หมายถึง การน าเสนอข้อมูล/บทความ บนเว็บไซต์  
หรือ social media ของมหาวิทยาลัยและศูนย ์บร ิการว ิชาการ หรือ  
ส่ือประชาสัมพันธ์อื่นๆ 

หน่วยนับ จ านวนเรื่อง 

สูตรการค านวณ - 

รูปแบบข้อมูล ข้อมูลสรุป 

วิธีการและห้วงเวลาใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

เก็บเพียงครั ้งเดียวในเดือนกันยายน โดยประชุมคัดเลือกแนวปฏิบัติที ่ดี  
หรือนวัตกรรมที่เกิดขึ้นจากการบริการวิชาการ จากฐานข้อมูลโครงการบริการ
วิชาการ และสรุปจ านวนทุกส้ินปีงบประมาณ 

ค่าเป้าหมาย ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 

2 2 2 2 2 
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ตารางค่าเป้าหมายปี 2565 ตัวชี้วัด 3.2.2 แยกตามหน่วยงาน 

หน่วยงาน ค่าเป้าหมาย 

1. ศูนย์บริการวิชาการ 2 

หมายเหตุ: ทุกส านักวิชา และสถาบันวิจัยและนวัตกรรมเป็นหน่วยงานร่วมปฏิบัติการ  
ยุทธ 
ศาสตร์  
3 
 

KPI 19 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเป็นที่พึ่งแก่สังคม 
ตัวชี้วัด 3.2.3 ความพึงพอใจของผู้รับบรกิารทางวิชาการ 
หน่วยงานกลางขับเคลื่อน/รวบรวมและวิเคราะห์: ศูนย์บริการวิชาการ 

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

หน่วยนับ ระดับ 

สูตรการค านวณ ผลรวมระดับความพึงพอใจเฉล่ียของทุกกิจกรรม

จ านวนกิจกรรมทั้งหมดในปีงบประมาณ
 

 

* ระด ับความพ ึงพอใจเฉล ี ่ยของแต ่ละก ิจกรรม ค  านวณจากระดับ             
ความพึงพอใจในแต่ละด้านต่อกิจกรรมนั้น ๆ เช่น ด้านหลักสูตรและเนื้อหา 
ด้านกระบวนการ และขั ้นตอนของการจัดอบรม ด้านการให้บริการของ
เจ้าหน้าที่ ด้านคุณภาพของการจัดอบรม ด้านวิทยากร ฯลฯ แล้วน าระดับ
ความพึงพอใจเฉลี่ยของทุกกิจกรรมมารวมกัน หารจ านวนกิจกรรมทั้งหมด     
(ในปีงบประมาณ) 

รูปแบบข้อมูล ข้อมูลสะสม 

วิธีการและห้วงเวลาใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

เก็บสะสมข้อมูลของแต่ละกิจกรรมในฐานข้อมูลของศูนย์บริการวิชาการ
ต่อเนื่องตลอดทั้งปี และสรุปข้อมูล KPI เมื่อส้ินปีงบประมาณ 

ค่าเป้าหมาย ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 

4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 
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ตารางค่าเป้าหมายปี 2565 ตัวชี้วัด 3.2.3 แยกตามหน่วยงาน 

หน่วยงาน ค่าเป้าหมาย 

1. ศูนย์บริการวิชาการ (รวบรวมข้อมูล) 4.50 

หมายเหตุ: ทุกส านักวิชา สถาบันวิจัยและนวัตกรรม และศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
              เป็นหน่วยงานร่วมปฏิบัติการ 

  
ยุทธ 
ศาสตร์  
3 
 

KPI 20 

ยุทธ 
ศาสตร์  
3 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเป็นที่พึ่งแก่สังคม 
ตัวชี้วัด 3.2.4 จ านวนผู้เข้ารับบริการวิชาการ 
หน่วยงานกลางขับเคลื่อน/รวบรวมและวิเคราะห์: ศูนย์บริการวิชาการ 

นิยามค าศัพท์ตัวชี้วัด จ านวนของผู ้เข้าร ับบริการวิชาการในโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ที ่จัดขึ้น  
โดยหน่วยงานภายในทั้งหมด   

หมายเหตุ นับซ ้าผู้เข้ารับบริการวิชาการได้ และไม่รวมการให้บริการวิชาการ
ทางการแพทย์และสาธารณสุข 

หน่วยนับ คน 

สูตรการค านวณ - 

รูปแบบข้อมูล ข้อมูลสะสม 

วิธีการและห้วงเวลาใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

- เก็บข้อมูลจ านวนผู้เข้ารับบริการวิชาการในแต่ละโครงการ/กิจกรรม  
 จากรายงานที่ศูนย์บริการวิชาการและหน่วยงานน าส่งรายไตรมาส  

- นับจ านวนผู้เข้ารับบริการวิชาการในโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ 
ตามรายหัว โดยสามารถนับซ ้าบุคคลได้หากเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม
บริการวิชาการอื่น ตลอดปีงบประมาณ 

ค่าเป้าหมาย ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 

40,000 42,000 45,000 48,000 50,000 
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ตารางค่าเป้าหมายปี 2565 ตัวชี้วัด 3.2.4 แยกตามหน่วยงาน 

หน่วยงาน ค่าเป้าหมาย 

1. ศูนย์บริการวิชาการ 40,000 

หมายเหตุ: ทุกส านักวิชา สถาบันวิจัยและนวัตกรรม และศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

              เป็นหน่วยงานร่วมปฏิบัติการ  
ยุทธ 
ศาสตร์  
3 
 

KPI 21 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมแหง่ล้านนาและการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 
ตัวชี้วัด 4.1.1 ผลงานที่เก่ียวข้องกับศิลปวัฒนธรรมล้านนา 
หน่วยงานกลางขับเคลื่อน/รวบรวมและวิเคราะห์: ส่วนนโยบายและแผน 

นิยามค าศัพท์ตัวชี้วัด ผลงานที่เกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรมล้านนา หมายถึง วัตถุทางวัฒนธรรม
เพื่อการศึกษาที่ได้รับการขึ้นทะเบียน/ผลงานทางวิชาการ ความรู้ มรดก     
ภูมิปัญญาที่จับต้องไม่ได้/จับต้องได้ที่ถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบ/สิ่งประดิษฐ์/
งานสร ้ างสรรค์ /กิจกรรมทางว ัฒนธรรม/หล ักส ูตรท ี ่ เก ี ่ยวข ้องกับ
ศิลปวัฒนธรรมล้านนาในทุกรูปแบบและวัฒนธรรมล้านนาที่เชื ่อมโยงกับ     
อนุภูมิภาคลุ่มน ้าโขงตอนบน หมายรวมถึง ทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ และดุริยางคศิลป์ 

หน่วยนับ จ านวนผลงาน 

สูตรการค านวณ - 

รูปแบบข้อมูล ข้อมูลสะสม 

วิธีการและห้วงเวลาใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ส่วนนโยบายและแผนเก็บรวบรวมข้อมูลจากโครงการจัดตั ้งพิพิธภัณฑ์        
อารยธรรมลุ่มน ้าโขง และศูนย์บริการวิชาการทุกไตรมาสต่อเนื่องตลอดทั้งปี 
และสรุปจ านวนรวมเม่ือส้ินปีงบประมาณ 

ค่าเป้าหมาย ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 

5 5 10 10 15 
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ตารางค่าเป้าหมายปี 2565 ตัวชี้วัด 4.1.1 แยกตามหน่วยงาน 

หน่วยงาน ค่าเป้าหมาย 

1. ส่วนนโยบายและแผน (รวบรวมข้อมูล) 5 

หมายเหตุ: พิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน ้าโขง และศูนย์บริการวิชาการ (หลักสูตรพุทธศิลปกรรม)  
              เป็นหน่วยงานร่วมปฏิบัติการ 

   

ยุทธ 
ศาสตร์  
4 
 

KPI 22 

ยุทธ 
ศาสตร์  
3 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมแหง่ล้านนาและการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 
ตัวชี้วัด 4.1.2 กิจกรรมเพื่อสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมล้านนา 
หน่วยงานกลางขับเคลื่อน/รวบรวมและวิเคราะห์: ส่วนนโยบายและแผน 

นิยามค าศัพท์ตัวชี้วัด กิจกรรมที ่หน่วยงาน องค์กรของมหาวิทยาลัยจัดขึ ้น โดยมีวัตถุประสงค์         
เพื่ออนุรักษ์ สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมล้านนา  

ประเพณีและวัฒนธรรมล้านนา หมายถึง ประเพณีและวัฒนธรรมล้านนา
ดั้งเดิมที่มีคุณค่า ซึ่งควรสืบสานและอนุรักษ์ไว้ให้คนรุ่นหลัง เช่น สืบชะตา, 
รดน ้าด าหัว เป็นต้น 

หน่วยนับ ครั้ง 

สูตรการค านวณ - 

รูปแบบข้อมูล ข้อมูลสะสม 

วิธีการและห้วงเวลาใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ส่วนนโยบายและแผนรวบรวมข้อมูลการจัดกิจกรรมจากหน่วยงานร่วมปฏิบัติ 
โดยเก็บสะสมต่อเนื่องตลอดทั้งปี และสรุปจ านวนรวมเม่ือส้ินปีงบประมาณ 

ค่าเป้าหมาย ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 

24 24 24 24 24 
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ตารางค่าเป้าหมายปี 2565 ตัวชี้วัด 4.1.2 แยกตามหน่วยงาน 

หน่วยงาน ค่าเป้าหมาย 

1. ส านักวิชาศิลปศาสตร์ 3 

2. ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ 1 

3. ส านกัวิชาการจัดการ 1 

4. ส านักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 

5. ส านักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 2 

6. ส านักวิชานิติศาสตร์ 1 

7. ส านักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง 1 

8. ส านักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1 

9. ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ 1 

10. ส านักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ 1 

11. ส านักวิชาแพทยศาสตร์ 1 

12. ส านักวิชาทันตแพทยศาสตร์ 4 

13. ส านักวิชานวัตกรรมสังคม 1 

14. ส านักวิชาจีนวิทยา 1 

15. ส านักวิชาการแพทย์บูรณาการ 5 

16. ส่วนพัฒนานักศึกษา 8 

17. ส่วนสารบรรณ อ านวยการและนิติการ 3 

18. โครงการจัดต้ังพิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน ้าโขง 3 

  

ยุทธ 
ศาสตร์  
4 
 

KPI 23 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมแหง่ล้านนาและการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 
ตัวชี้วัด 4.2.1 คะแนน UI GreenMetric World University Ranking 
หน่วยงานกลางขับเคลื่อน/รวบรวมและวิเคราะห์: ส่วนนโยบายและแผน 

นิยามค าศัพท์ตัวชี้วัด คะแนนการจัดการส่ิงแวดล้อมของมหาวิทยาลัยเต็ม 10,000 คะแนน  
โดยแบ่งออกเป็น 6 ด้าน ได้แก่  

1. ที่ต้ังและโครงสร้างพื้นฐาน (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 

UI ส ่งรายงานสร ุปผลคะแนนและอ ันด ับของป ีการศ ึกษาท ี ่ผ ่ านมา 
ให ้ ผู้ประสานงานของมหาว ิทยาล ั ย  และทาง  webs i te  ของ  U I 
(https://greenmetric.ui.ac.id/) โดยประกาศผลในเดือนธันวาคม 

ค่าเป้าหมาย ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 

7,200 7,400 7,500 7,600 7,700 
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ตารางค่าเป้าหมายปี 2565 ตัวชี้วัด 4.2.1 แยกตามหน่วยงาน 

หน่วยงาน ค่าเป้าหมาย 

1. ส่วนนโยบายและแผน (รวบรวมข้อมูล) 7,200 

หมายเหตุ: ทุกหน่วยงานเป็นหน่วยงานร่วมปฏิบัติการ 

  

ยุทธ 
ศาสตร์  
4 
 

KPI 24 

ยุทธ 
ศาสตร์  
4 
 

ยุทธ 
ศาสตร์  
3 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 ความเป็นนานาชาติ 
ตัวชี้วัด 5.1.1 บัณฑิตที่ท างานในบริษัท/องค์กรนานาชาติ หรือท างานในต่างประเทศ 
หน่วยงานกลางขับเคลื่อน/รวบรวมและวิเคราะห์: ส่วนนโยบายและแผน 
นิยามค าศัพท์ตัวชี้วัด บัณฑิต หมายถึง ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษาเดียวกันในระดับปริญญาตรี 

ปริญญาโท และปริญญาเอก 
การท างานในบริษัท/องค์กรนานาชาติ หรือท างานในต่างประเทศ หมายรวมถึง 
1. บัณฑิตสัญชาติไทยที่ท างานในต่างประเทศหรือท างานในองค์กรนานาชาติ 
ในประเทศ  
2. บัณฑิตสัญชาติอื ่นที่ท างานอยู่นอกประเทศตนเอง หรือท างานในองค์กร
นานาชาติในประเทศของตนเอง 

หน่วยนับ ร ้อยละของบ ัณฑ ิตท ี ่ท  างานในบร ิษ ัท/องค ์กรนานาชาต ิหร ือท  า งาน  
ในต่างประเทศ ต่อจ านวนบัณฑิตทั้งหมด 

สูตรการค านวณ 
(

จ านวนบัณฑิตท่ีท างานในบริษัทองค์กรนานาชาติหรือท างานในต่างประเทศ

จ านวนบัณฑิตท่ีได้งานท าท้ังหมด
) x100 

รูปแบบข้อมูล ข้อมูลสรุป 
วิธีการและห้วงเวลาใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

- เก็บข้อมูลจากบัณฑิตที ่ส าเร ็จการศึกษาในปีการศึกษาก่อนหน้าโดย       
เก็บเพียงครั้งเดียวในช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม  

- ก  าห นด ใ ห ้ เ ก ็ บ ข ้ อ ม ู ล ผ ่ า นแบ บ สอบ ถามบ นระบ บ ออน ไ ล น์  
ก่อนวันรับพระราชทานปริญญาบัตรอย่างน้อย 30 วัน 

ค่าเป้าหมาย ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 
3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 
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ตารางค่าเป้าหมายปี 2565 ตัวชี้วัด 5.1.1 แยกตามหน่วยงาน 

หน่วยงาน ค่าเป้าหมาย 

1. ส่วนนโยบายและแผน (รวบรวมข้อมูล) 3.00 

หมายเหตุ: ทุกส านักวิชา ส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และส่วนพัฒนานักศึกษา  
              เป็นหน่วยงานร่วมปฏิบัติการ 

  

ยุทธ 
ศาสตร์  
5 
 

KPI 25 

ยุทธ 
ศาสตร์  
3 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 ความเป็นนานาชาติ 
ตัวชี้วัด 5.2.1 ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสียต่อบรรยากาศ ความเป็นนานาชาติภายในมหาวิทยาลัย 
หน่วยงานกลางขับเคลื่อน/รวบรวมและวิเคราะห์: ส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
นิยามค าศัพท์ตัวชี้วัด ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมายถึง นักศึกษาและบุคลากรทั้งไทยและต่างชาติ 

ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง บุคคลภายนอก 
ความเป็นนานาชาติ หมายถึง  
1) ด้านกายภาพ 2) ระบบบริการ 3) หลักสูตร  4) กิจกรรม 

หน่วยนับ ระดับ 
สูตรการค านวณ ค่าเฉล่ียระดับความพึงพอใจบรรยากาศความเป็นนานาชาติรวมทุกด้าน 
รูปแบบข้อมูล ข้อมูลสรุป 
วิธีการและห้วงเวลาใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

จัดเก็บข้อมูลทุกสิ้นภาคการศึกษาที่ 2 ของแต่ละปีการศึกษา (พฤษภาคม)  
โดยแบบประเมินออนไลน์  

ค่าเป้าหมาย ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 
4.00 4.00 4.00 4.50 4.50 
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ตารางค่าเป้าหมายปี 2565 ตัวชี้วัด 5.2.1 แยกตามหน่วยงาน 

หน่วยงาน ค่าเป้าหมาย 

1. ส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (รวบรวมข้อมูล) 4.00 

หมายเหตุ: ทุกส านักวิชา ส่วนการเจ้าหน้าที่ และส่วนนโยบายและแผนเป็นหน่วยงานร่วมปฏิบัติการ 
 

  

ยุทธ 
ศาสตร์  
5 
 

KPI 26 

ยุทธ 
ศาสตร์  
3 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 ความเป็นนานาชาติ 
ตัวชี้วัด 5.2.2 นักศึกษาต่างชาติ 
หน่วยงานกลางขับเคลื่อน/รวบรวมและวิเคราะห์: ส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
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 

- จัดเก็บเพียง 1 ครั้งภายหลังส้ินสุดการลงทะเบียนภาคการศึกษาต้น  

- ข้อมูลสรุปจ านวนนักศึกษาต่างชาติทั ้งหมด และจ านวนนักศึกษา
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงทั้งหมด ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาต้น 
จากส่วนทะเบียนและประมวลผล    

ค่าเป้าหมาย ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 
4.50 4.50 5.00 5.00 5.00 
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ตารางค่าเป้าหมายปี 2565 ตัวชี้วัด 5.2.2 แยกตามหน่วยงาน 

หน่วยงาน ค่าเป้าหมาย 

1. ส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 4.50 

หมายเหตุ: ทุกส านักวิชาเป็นหน่วยงานร่วมปฏิบัติการ  

ยุทธ 
ศาสตร์  
5 
 

KPI 27 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 ความเป็นนานาชาติ 
ตัวชี้วัด 5.2.3 นักศึกษาแลกเปลี่ยน outbound 
หน่วยงานกลางขับเคลื่อน/รวบรวมและวิเคราะห์: ส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
นิยามค าศัพท์ตัวชี้วัด นักศึกษาแลกเปลี ่ยน outbound หมายถึง นักศึกษาของมหาวิทยาลัย 

แม่ฟ้าหลวงทุกระดับ ที ่ไปเข้าร่วมโครงการแลกเปลี ่ยน/ท าวิจัย/เข้าร่วม
หลักสูตรระยะสั้น และท ากิจกรรมทางวิชาการอื่น ๆ กับ สถาบันการศึกษา/
หน่วยงานต่างประเทศ ภายในปีการศึกษานั้น   
  

หน่วยนับ ร้อยละของนักศึกษาแลกเปล่ียน outbound ต่อจ านวนนักศึกษาทั้งหมด 
สูตรการค านวณ 

(
จ านวนนักศึกษาแลกเปล่ียน outbound 

จ านวนนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงทั้งหมด
) x 100 

รูปแบบข้อมูล ข้อมูลสะสม 
วิธีการและห้วงเวลาใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

- เก็บข้อมูลสะสมนักศึกษาแลกเปลี่ยน outbound ต่อเนื่องตลอดทั้งปี  
ในฐานข้อมูลที่จัดเก็บโดยส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

- สรุปจ านวนทุกภาคการศึกษา และสรุปจ านวนรวมเม่ือส้ินปีการศึกษา 
ค่าเป้าหมาย ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 

1.50 2.00 2.00 2.50 2.50 
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ตารางค่าเป้าหมายปี 2565 ตัวชี้วัด 5.2.3 แยกตามหน่วยงาน 

หน่วยงาน ค่าเป้าหมาย 

1. ส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 1.50 

หมายเหตุ: ทุกส านักวิชาเป็นหน่วยงานร่วมปฏิบัติการ  

ยุทธ 
ศาสตร์  
5 
 

KPI 28 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 ความเป็นนานาชาติ 
ตัวชี้วัด 5.2.4 นักศึกษาแลกเปลี่ยน inbound 
หน่วยงานกลางขับเคลื่อน/รวบรวมและวิเคราะห์: ส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
นิยามค าศัพท์ตัวชี้วัด น ักศ ึกษาแลก เปล ี ่ ยน inbound  หมายถ ึ ง  น ั กศ ึ กษาท ี ่ มาจาก

สถาบันการศึกษาต่างประเทศเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี ่ยน/ท าวิ จัย/
หลักสูตรระยะสั ้น และกิจกรรมทางว ิชาการอื ่น ๆ ของมหาวิทยาลัย            
แม่ฟ้าหลวงภายในปีการศึกษานั้น  

หน่วยนับ ร้อยละของนักศึกษาแลกเปล่ียน inbound ต่อจ านวนนักศึกษาทั้งหมด 
สูตรการค านวณ 

(
จ านวนนักศึกษาแลกเปล่ียน inbound 

จ านวนนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงทั้งหมด
) x 100 

รูปแบบข้อมูล ข้อมูลสะสม 
วิธีการและห้วงเวลาใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

- เก็บข้อมูลสะสมนักศึกษาแลกเปลี่ยน inbound ต่อเนื่องตลอดทั ้งปี  
ในฐานข้อมูลที่จัดเก็บโดยส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

- สรุปจ านวนทุกภาคการศึกษา และสรุปจ านวนรวมเม่ือส้ินปีการศึกษา 
ค่าเป้าหมาย ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 

0.50 0.50 0.60 0.60 0.70 
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ตารางค่าเป้าหมายปี 2565 ตัวชี้วัด 5.2.4 แยกตามหน่วยงาน 

หน่วยงาน ค่าเป้าหมาย 

1. ส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 0.50 

หมายเหตุ: ทุกส านักวิชาเป็นหน่วยงานร่วมปฏิบัตกิาร  

ยุทธ 
ศาสตร์  
5 
 

KPI 29 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 ความเป็นนานาชาติ 
ตัวชี้วัด 5.3.1 ความต่อเนื่องของกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือกับหน่วยงานระดับนานาชาติ (Active MOU) 
หน่วยงานกลางขับเคลื่อน/รวบรวมและวิเคราะห์: ส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
นิยามค าศัพท์ตัวชี้วัด กิจกรรมความร่วมมือหลังจากมีการลงนาม MOU โดยนับจ านวน MOU  

ณ ส้ินปีงบประมาณ 
Active MOU หมายรวมถึง  
1. MOU ที่มีกิจกรรมเกิดขึ้นหลังจากการลงนาม  
2. MOU ที ่มีกิจกรรมเกิดขึ ้นตั ้งแต่ก่อนลงนามและมีการด าเนินการอยู่
หลังจากลงนาม  
3. การจัดท า MOA/Agreement/Addendum ภายใต้ MOU 

หน่วยนับ ร้อยละของ Active MOU ต่อ Total MOU ในแต่ละปี 
สูตรการค านวณ 

(
จ านวน MOU ที ่active 

จ านวน MOU ทั้งหมด
) x 100 

รูปแบบข้อมูล ข้อมูลสะสม 
วิธีการและห้วงเวลาใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

- เก็บข้อมูลอย่างต่อเนื่องตลอดปีงบประมาณ ผ่านฐานข้อมูลที่จัดเก็บ 
โดยส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  

- รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานร่วมปฏิบัติทุกไตรมาส และสรุปจ านวนรวม
เมื่อส้ินปีงบประมาณ 

ค่าเป้าหมาย ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 
60.00 60.00 70.00 70.00 75.00 
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ตารางค่าเป้าหมายปี 2565 ตัวชี้วัด 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 านกัวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 60.00 

9. ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ 60.00 

10. ส านักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ 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 

16. ส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 60.00 

  

ยุทธ 
ศาสตร์  
5 
 

KPI 30 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 ความเป็นนานาชาติ 
ตัวชี้วัด 5.3.2 ความร่วมมือกับองค์กร/หน่วยงานระดับนานาชาติ 
หน่วยงานกลางขับเคลื่อน/รวบรวมและวิเคราะห์: ส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

นิยามค าศัพท์ตัวชี้วัด ความร ่วมม ือก ับองค ์กรหร ือหน ่วยงานระด ับนานาชาต ิ  ในร ูปแบบ 
MOU/MOA/ Agreement/Letter of Intent/etc. กับสถาบันการศึกษา/
องค์กร/หน่วยงานต่างประเทศ ที่ลงนามในปีงบประมาณนั้น   

หน่วยนับ จ านวนความร่วมมือใหม่ 
สูตรการค านวณ - 
รูปแบบข้อมูล ข้อมูลสะสม 
วิธีการและห้วงเวลาใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

- เก็บสะสมต่อเนื่องตลอดทั้งปี และสรุปจ านวนรวมเม่ือส้ินปีงบประมาณ 

- ส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเป็นผู ้รวบรวมข้อมูลจาก
หน่วยงานร่วมปฏิบัติ และสรุปจ านวนทุกไตรมาสและส้ินปีงบประมาณ 

ค่าเป้าหมาย ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 
20 20 20 20 20 
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ตารางค่าเป้าหมายปี 2565 ตัวชี้วัด 5.3.2 แยกตามหน่วยงาน 

หน่วยงาน ค่าเป้าหมาย 

1. ส านักวิชาศิลปศาสตร์ 2 

2. ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ 1 

3. ส านักวิชาการจัดการ 2 

4. ส านักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 

5. ส านักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 2 

6. ส านักวิชานิติศาสตร์ 0 

7. ส านักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง 3 

8. ส านักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 3 

9. ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ 0 

10. ส านักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ 1 

11. ส านักวิชาแพทยศาสตร์ 3 

12. ส านักวิชาทันตแพทยศาสตร์ 1 

13. ส านักวิชานวัตกรรมสังคม 1 

14. ส านักวิชาจีนวิทยา 1 

15. ส านักวิชาการแพทย์บูรณาการ 1 

16. ส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 5 

  

ยุทธ 
ศาสตร์  
5 
 

KPI 31 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 ความเป็นนานาชาติ 
ตัวชี้วัด 5.3.3 ความร่วมมือระดับนานาชาติภายใต้ University, Government, Industry,  
                 Community (UGIC) 
หนว่ยงานกลางขับเคลื่อน/รวบรวมและวิเคราะห์: ส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
นิยามค าศัพท์ตัวชี้วัด ความร่วมมือระดับนานาชาติภายใต้ University, Government, Industry, 

Community (UGIC) น ับจากโครงการที ่ด  าเน ินงานร ่วมกันระหว่าง 
University, Government, Industry, Community (UGIC) โดยสถาบัน/
องค์กร/หน่วยงานของต่างประเทศมีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการใน
ปีงบประมาณนั้น 

หน่วยนับ จ านวนโครงการ 
สูตรการค านวณ - 
รูปแบบข้อมูล ข้อมูลสะสม 
วิธีการและห้วงเวลาใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

- เก็บสะสมต่อเนื่องตลอดทั้งปี และสรุปจ านวนรวมเม่ือส้ินปีงบประมาณ 

- ส่วนพัฒนาความส ัมพ ันธ ์ระหว ่างประเทศเป ็นผู ้ รวบรวมข ้อมูล 
จากหน่วยงานร่วมปฏิบัติและสรุปจ านวนรวมเม่ือส้ินปีงบประมาณ 

ค่าเป้าหมาย ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 
3 3 5 5 5 
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ตารางค่าเป้าหมายปี 2565 ตัวชี้วัด 5.3.3 แยกตามหน่วยงาน 

หน่วยงาน ค่าเป้าหมาย 

1. ส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 3 

หมายเหตุ: ทุกส านักวิชาเป็นหน่วยงานร่วมปฏิบัติการ  

ยุทธ 
ศาสตร์  
5 
 

KPI 32 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 การสร้างความยั่งยืนของมหาวิทยาลัยท่ามกลางความพลิกผัน 

ตัวชี้วัด 6.1.1 ความก้าวหน้าในหน้าที่การงานของบุคลากรสายปฏิบัติการ 
หน่วยงานกลางขับเคลื่อน/รวบรวมและวิเคราะห์: ส่วนการเจ้าหน้าที่ 

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

หน่วยนับ ร้อยละของความก้าวหน้าในอาชีพของบุคลากรสายปฏิบัติการที่เพิ่มข้ึน 

สูตรการค านวณ 
 

(

 
 

จ านวนพนักงานสายปฏิบัติการที่ได้รับ

การแต่งต้ังเพิ่มเติมให้ด ารงต าแหน่งฯ ของปีปัจจุบัน

จ านวนพนักงานสายปฏิบัติการทั้งหมดของปีปัจจุบัน

)

 
 

x100 

รูปแบบข้อมูล ข้อมูลสะสม 

วิธีการและห้วงเวลาใน  
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

เก็บสะสมต่อเนื่องตลอดทั้งปี และสรุปจ านวนเม่ือส้ินปีงบประมาณ  

ค่าเป้าหมาย ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 

0.50 2.00 3.00 3.00 3.00 
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ตารางค่าเป้าหมายปี 2565 ตัวชี้วัด 6.1.1 แยกตามหน่วยงาน 

หน่วยงาน ค่าเป้าหมาย 

1. ส่วนการเจ้าหน้าที่ 0.50 

หมายเหตุ: ทุกหน่วยงานเป็นหน่วยงานร่วมปฏิบัติการ  

ยุทธ 
ศาสตร์  
6 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 การสร้างความยั่งยืนของมหาวิทยาลัยท่ามกลางความพลิกผัน 
ตัวชี้วัด 6.1.2 ความก้าวหน้าทางต าแหน่งวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ 
หน่วยงานกลางขับเคลื่อน/รวบรวมและวิเคราะห์: ส่วนการเจ้าหน้าที่ 

นิยามค าศัพท์ตัวชี้วัด ความก้าวหน้าทางต าแหน่งทางวิชาการ หมายถึง พนักงานสายวิชาการ 
ที่เสนอขอต าแหน่งทางวิชาการที ่สูงขึ ้นในต าแหน่ง ผู ้ช่วยศาสตราจารย์  
รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์  
อาจารย์ หมายถึง บุคลากรสายวิชาการที่ไม่ใช่นักวิจัย และบุคลากรสายบริหาร
วิชาการที่มีภาระการสอน 

หน่วยนับ ร้อยละการเพิ ่มระดับต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ต่อจ านวนอาจารย์
ประจ าทั้งหมด 

สูตรการค านวณ 

(

 

จ านวนอาจารย์ที่ได้รับการแต่งต้ัง
ให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการในปีงบประมาณปัจจุบัน

จ านวนอาจารย์ทั้งหมดในปีงบประมาณปัจจุบัน
)

 x100 

รูปแบบข้อมูล ข้อมูลสะสม 

วิธีการและห้วงเวลาใน 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

เก็บสะสมต่อเนื่องตลอดทั้งปี และสรุปจ านวนเม่ือส้ินปีงบประมาณ  

ค่าเป้าหมาย ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 

5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 
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ตารางค่าเป้าหมายปี 2565 ตัวชี้วัด 6.1.2 แยกตามหน่วยงาน 

หน่วยงาน ค่าเป้าหมาย 

1. ส านักวิชาศิลปศาสตร์ 6.00 

2. ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ 6.50 

3. ส านักวิชาการจัดการ 5.50 

4. ส านักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 5.50 

5. ส านักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 10.00 

6. ส านักวิชานิติศาสตร์ 3.50 

7. ส านักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง 9.50 

8. ส านักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 21.00 

9. ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ 4.50 

10. ส านักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ 12.50 

11. ส านักวิชาแพทยศาสตร์ 14.00 

12. ส านักวิชาทันตแพทยศาสตร์ 2.00 

13. ส านักวิชานวัตกรรมสังคม 8.00 

14. ส านักวิชาจีนวิทยา 2.00 

15. ส านักวิชาการแพทย์บูรณาการ 2.00 

16. ส่วนการเจ้าหน้าที่ 5.00 

  

ยุทธ 
ศาสตร์  
6 
 

KPI 34 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 การสร้างความยั่งยืนของมหาวิทยาลัยท่ามกลางความพลิกผัน 
ตัวชี้วัด 6.1.3 การปฏิบัติงานของพนักงานที่ส่งเสริมการท างานตามค ารับรองการปฏิบัติงาน 
หน่วยงานกลางขับเคลื่อน/รวบรวมและวิเคราะห์: ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร 

นิยามค าศัพท์ตัวชี้วัด ผลการด าเน ินงานตามค  าร ับรองการปฏิบ ัต ิงานของหน่วยงานที ่ผ ่าน             
ค่าเป้าหมาย เทียบกับจ านวนตัวชี้วัดของค ารับรองการปฏิบัติงานทั้งหมด  
โดยหน่วยงานกลางขับเคลื่อนตัวชี้วัดต้องรับตัวชี้วัด (KPI) ของมหาวิทยาลัย 
ไปเป็นค ารับรองการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

หน่วยนับ ร้อยละของจ านวนตัวช้ีวัดตามค ารับรองการปฏิบัติงานที่ผ่านค่าเป้าหมาย 

สูตรการค านวณ 
(

ตัวช้ีวัดค ารับรองการปฏิบัติงานที่ผ่านค่าเป้าหมาย

ตัวช้ีวัดค ารับรองการปฏิบัติงานทั้งหมดของหน่วยงาน
) x 100 

รูปแบบข้อมูล ข้อมูลสรุป 

วิธีการและห้วงเวลาใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

- เก็บครั้งเดียว และจัดท าสรุปทุกส้ินปีงบประมาณ  

- ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาฯ สรุปจ านวนตัวชี ้วัดค ารับรองของ
หน่วยงานที่ผ่านค่าเป้าหมายเมื ่อสิ้นปีงบประมาณ เทียบกับตัวชี้วัด      
ค ารับรองการปฏิบัติงานทั้งหมดของหน่วยงานที่ต้ังไว้ต้นปีงบประมาณ 

ค่าเป้าหมาย ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 

80.00 80.00 85.00 85.00 90.00 
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ตารางค่าเป้าหมายปี 2565 ตัวชี้วัด 6.1.3 แยกตามหน่วยงาน 

ทุกหน่วยงาน ค่าเป้าหมาย 80.00 

1. ส านักวิชาศิลปศาสตร์ 23. ศูนย์บริการสุขภาพแบบครบวงจร
แห่งภาคเหนือและอนุภูมิภาค 
ลุ่มแม่น ้าโขง (Wellness Center) 

 
40. 

 
ส านักงานสภามหาวิทยาลัย 2. ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ 

3. ส านักวิชาการจัดการ 41. หน่วยตรวจสอบภายใน 

4. ส านักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 24. โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย           
แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 

42. ส่วนสารบรรณ อ านวยการ 
และนิติการ 5. ส านักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 

6. ส านักวิชานิติศาสตร์ 25. สถาบันวิจัยและนวัตกรรมแห่ง
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

43. ส่วนการเจ้าหน้าที่ 

7. ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ 
เครื่องส าอาง 

44. ส่วนนโยบายและแผน 

26. ส่วนบริหารงานวิจัย 45. ส่วนการเงินและบัญชี 

8. ส านักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 27. ส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
และนวัตกรรม 

46. ส่วนพัสดุ 

9. ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ 47. ส่วนประชาสัมพันธ์ 

10. ส านักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและ
ฟื้นฟูสุขภาพ 

28. สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้  48. ส่วนอาคารสถานที่ 

11. ส านักวิชาแพทยศาสตร์ 29. ส านักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้ 49. หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัย 

12. ส านักวิชาทันตแพทยศาสตร์ 30. ส่วนทะเบียนและประมวลผล 50. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยเชื้อรา 

13. ส านักวิชานวัตกรรมสังคม 31. ส่วนพัฒนานักศึกษา 51. โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์อารย
ธรรมลุ่มน ้าโขง 14. ส านักวิชาจีนวิทยา 32. ส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่าง

ประเทศ 15. ส านักวิชาการแพทย์บูรณาการ 52. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรรม
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 16. ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 33. ส่วนประกันคุณภาพการศึกษา

และพัฒนาหลักสูตร 17. ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

53. หน่วยจัดการสารสนเทศ 

34. ส านักงานบัณฑิตศึกษา 54. โครงการสวนพฤกษศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  
มหาราชา 

18. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 35. ส่วนจัดหางานและฝึกงานของนักศึกษา 

19. ศูนย์บริการวิชาการ 36. โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย            
แม่ฟ้าหลวง สาขากรุงเทพมหานครฯ 

20. ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร  37. ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 55. โครงการจัดตั้งหน่วยความร่วมมือ
ทางวิชาการฝรั่งเศส – อนุภูมิภาค
ลุ่มแม่น ้าโขง 

21. ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 38. ศูนย์นวัตกรรมสมุนไพรครบวงจร 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

22. โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

39. สถาบันชาและกาแฟ  
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

56. ศูนย์ศึกษา วิจัยและปฏิบัติการเพื่อ
ลดปัญหาการเกิดไฟป่า หมอกควัน
ในประเทศไทยและในภูมิภาค 

ยุทธ 
ศาสตร์  
6 
 

KPI 35 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 การสร้างความยั่งยืนของมหาวิทยาลัยท่ามกลางความพลิกผัน 
ตัวชี้วัด 6.2.1 ระดับมหาวิทยาลัยดิจิทัล 
หน่วยงานกลางขับเคลื่อน/รวบรวมและวิเคราะห์: คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยดิจิทัล 

นิยามค าศัพท์ตัวชี้วัด เกณฑ์การวัดระดับความพร้อมและวุฒิภาวะของมหาวิทยาลัยในการพัฒนา  
สู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล โดยใช้แบบประเมินจากสถาบันคลังสมองแห่งชาติ 

หน่วยนับ ระดับ 

สูตรการค านวณ    (จ านวนประเด็นที่มหาวิทยาลัยด าเนินการตามที่ระบุใน 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 

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยดิจิทัลประเมินระดับมหาวิทยาลัยดิจิทัล
โดย 

- ใช้แบบวัดระดับความพร้อมและวุฒิภาวะของมหาวิทยาลัยในการพัฒนา 
สู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล ของสถาบันคลังสมองแห่งชาติ 

- ประเมินในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีงบประมาณ (ประมาณช่วงเดือน
สิงหาคม) 

ค่าเป้าหมาย ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 

E-
University 

Connected 
University 

Connected 
University 

Smart 
University 

Smart 
University 
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ตารางค่าเป้าหมายปี 2565 ตัวชี้วัด 6.2.1 แยกตามหน่วยงาน 

หน่วยงาน ค่าเป้าหมาย 

1. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยดิจิทัล E-University 

หมายเหตุ: ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ หน่วยจัดการสารสนเทศ  

              และส่วนนโยบายและแผนเป็นหน่วยงานร่วมปฏิบัติการ  

ยุทธ 
ศาสตร์  
6 
 

KPI 36 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 การสร้างความยั่งยืนของมหาวิทยาลัยท่ามกลางความพลิกผัน 
ตัวชี้วัด 6.3.1 ผลการด าเนินการในภาพรวม มีรายได้มากกว่าค่าใช้จ่าย 
หน่วยงานกลางขับเคลื่อน/รวบรวมและวิเคราะห์: ส่วนนโยบายและแผน 

นิยามค าศัพท์ตัวชี้วัด ผลการด าเนินการในภาพรวม มีรายได้เหนือค่าใช้จ่าย พิจารณาจากการมี
สินทรัพย์สุทธิเพิ่มข้ึนในแต่ละปีงบประมาณ  

หน่วยนับ รายได้มากกว่าค่าใช้จ่าย 

สูตรการค านวณ 
(

สินทรัพย์สุทธิในปัจจุบัน − สินทรัพย์สุทธิในปีที่ผ่านมา

สินทรัพย์สุทธิในปีที่ผ่านมา
) x 100 

รูปแบบข้อมูล ข้อมูลสรุป 

วิธีการและห้วงเวลาใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ไฟล์ข้อมูลจากส่วนการเงินและบัญชี จัดเก็บครั้งเดียว ณ ส้ินปีงบประมาณ 

ค่าเป้าหมาย ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 10 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 10 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 10 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 10 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 10 

  



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

78 

   

ตารางค่าเป้าหมายปี 2565 ตัวชี้วัด 6.3.1 แยกตามหน่วยงาน 

หน่วยงาน ค่าเป้าหมาย 

1. ส่วนนโยบายและแผน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 

หมายเหตุ: ทุกหน่วยงานเป็นหน่วยงานร่วมปฏิบัติการ  

ยุทธ 
ศาสตร์  
6 
 

KPI 37 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 การสร้างความยั่งยืนของมหาวิทยาลัยท่ามกลางความพลิกผัน 
ตัวชี้วัด 6.3.2 นักศึกษาใหม่ 
หน่วยงานกลางขับเคลื่อน/รวบรวมและวิเคราะห์: ส่วนนโยบายและแผน 

นิยามค าศัพท์ตัวชี้วัด นักศึกษาใหม่ ค ือ นักศึกษาที ่ข ึ ้นทะเบียนเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย            
แม่ฟ้าหลวง ชั้นปีที่ 1 ระดับปริญญาตรี โท เอก และช าระค่าธรรมเนี ยม
การศึกษาภายในระยะเวลา 2 สัปดาห์แรกของการเปิดภาคเรียน  

หน่วยนับ ร้อยละของจ านวนที่รับจริงเทียบกับแผน     

สูตรการค านวณ 
(

จ านวนนักศึกษาที่รับจริง

จ านวนนักศึกษาตามแผนการรับนักศึกษา
) x 100 

รูปแบบข้อมูล ข้อมูลสรุป 

วิธีการและห้วงเวลาใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

- ส่วนทะเบ ียนและประมวลผลสร ุปผลการขึ ้นทะเบ ียนและช  าระ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 เมื่อส้ินสุดระยะเวลาช าระ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาของภาคการศึกษาต้น ทุกปีการศึกษา 

- ส่วนนโยบายและแผนสรุปข้อมูลจ านวนนักศึกษาตามแผนการรับ
นักศึกษาที่ผ่านความเห็นชอบจากสภาวิชาการ ในช่วงไตรมาสแรกของ
ปีงบประมาณ 

ค่าเป้าหมาย ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 

80.00 80.00 85.00 85.00 85.00 
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ตารางค่าเป้าหมายปี 2565 ตัวชี้วัด 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 านักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ 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: ส่วนประชาสัมพันธ์ ส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และส านักงานบัณฑิตศึกษา 

             เป็นหน่วยงานร่วมปฏิบัติการ 

  

ยุทธ 
ศาสตร์  
6 
 

KPI 38 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 การสร้างความยั่งยืนของมหาวิทยาลัยท่ามกลางความพลิกผัน 
ตัวชี้วัด 6.3.3 การคงอยู่ของนักศึกษาจนส าเร็จการศึกษา 
หน่วยงานกลางขับเคลื่อน/รวบรวมและวิเคราะห์: ส่วนนโยบายและแผน 

นิยามค าศัพท์ตัวชี้วัด จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่จนภาคการศึกษาสุดท้ายตามแผนการศึกษา                                         

หน่วยนับ ร้อยละของนักศึกษาที่คงอยู่จนส าเร็จการศึกษาต่อจ านวนรับเข้า 

สูตรการค านวณ 

[
(

จ านวนรับเข้า
ของรุ่นปีการศึกษา   −  

 จ านวนนักศึกษาออกกลางคัน
ของรุ่นปีการศึกษา )

จ านวนรับเข้า
] x100 

รูปแบบข้อมูล ข้อมูลสรุป 

วิธีการและห้วงเวลาใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

เก็บสะสมต่อเนื่องตลอดทั้งปี และสรุปจ านวนรวมเม่ือส้ินปีการศึกษา 

ค่าเป้าหมาย ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 

60.00 65.00 70.00 70.00 70.00 
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ตารางค่าเป้าหมายปี 2565 ตัวชี้วัด 6.3.3 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 านักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ 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: ส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ส่วนพัฒนานักศึกษา และทุกหน่วยงานสนับสนุน  

             เป็นหน่วยงานร่วมปฏิบัติการ  

ยุทธ 
ศาสตร์  
6 
 

KPI 39 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 การสร้างความยั่งยืนของมหาวิทยาลัยท่ามกลางความพลิกผัน 
ตัวชี้วัด 6.4.1 ผลการประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)  
                 ระดับสถาบัน 
หน่วยงานกลางขับเคลื่อน/รวบรวมและวิเคราะห์: ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร 

นิยามค าศัพท์ตัวชี้วัด การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ด้วยเกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาเพื ่อการด าเนินงานที ่เป็นเลิศ (EdPEx) เป็นการรายงานผลการ
ด าเนินงานการขับเคลื ่อนสถาบัน เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจทุกสิ ้นปี
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 และการให้ข้อมูลป้อนกลับจะขึ้นอยู ่กับ  
การประเมินใน 2 มิติ คือ กระบวนการ (หมวด 1-6) และผลลัพธ์ (หมวด 7) 
การให้คะแนนค าตอบในแต่ละหัวข้อ พิจารณาถึงสารสนเทศที่เชื ่อมโยงกับ
ค าถามของหัวข้อและแนวทางการให้คะแนน ดังนี้ 
    •  ปัจจัยส าคัญของสถาบันซึ่งน าเสนอไว้ในโครงร่างองค์กร 
    •  ระดับพัฒนาการและความเหมาะสมของแนวทาง ความครอบคลุม 
ของการถ่ายทอดสู ่การปฏิบัติ ความเข้มแข็งของกระบวนการ เรียนรู ้และ
กระบวนการปรับปรุง  
    • ระดับของผลการด าเนินการ และผลลัพธ์เมื่อเทียบเคียงกับสถาบันอื่น 
สถาบันที่มีคุณลักษณะเดียวกันหรือคู่เทียบ 
 

มิติการให้คะแนน 
1. กระบวนการ 
    “กระบวนการ” หมายถึง วิธีการที่ใช้และปรับปรุง เพื่อตอบสนองค าถาม
ของหัวข้อต่าง ๆ ในหมวด 1-6 ปัจจัยทั้ง 4 ที่ใช้ในการประเมินกระบวนการ 
ได้แก่  
    A (Approach) – แนวทาง   
    D (Deployment) – การถ่ายทอดเพื่อน าไปปฏิบัติ   
    L (Learning) – การเรียนรู้ และ  
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    I  (Integration) –การบูรณาการ  
    (ADLI) การให้คะแนนหัวข้อในหมวด 1-6 เป็นองค์รวมซึ่งมีพื้นฐานจากผล
การด าเนินการโดยรวม โดยค านึงถึงปัจจัยทั้ง 4 ด้านของกระบวนการ 
 

2. ผลลัพธ์ (outputs) และผลลัพธ์ (outcomes) ซึ่งตอบสนองต่อค าถาม 
ในหมวดผลลัพธ์ (หมวด 7) ปัจจัยทั้ง 4 ที่ใช้ในการประเมินผลลัพธ์ ได้แก่  
    L (Level) –ระดับ   
    T (Trends) – แนวโนม้  
    C (Comparisons) – การเปรียบเทียบ และ  
    I  (Integration) – การบูรณาการ   
    (LeTCI) การให้คะแนนหัวข้อในหมวด 7 เป็นผลรวมซึ่งมีพื้นฐานจากผลการ
ด 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 
ดังนี ้
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 
 

ยุทธ 
ศาสตร์  
6 
 

KPI 40 
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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 ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู ้เรียน การตอบสนองต่อลูกค้ากลุ ่มอื่น   
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 เมื่อส้ินปีการศึกษา 

- ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร จัดท ารายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) เพื่อส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมิน และจัดท าสรุปผล
การประเมินทุกส้ินปีการศึกษา 

ค่าเป้าหมาย ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 

- 200 200 200 300 
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ตารางค่าเป้าหมายปี 2565 ตัวชี้วัด 6.4.1 แยกตามหน่วยงาน 

หน่วยงาน ค่าเป้าหมาย 

1. ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร N/A 

หมายเหตุ: ทุกหน่วยงานเป็นหน่วยงานร่วมปฏิบัติการ  

ยุทธ 
ศาสตร์  
6 
 

KPI 40 



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

87 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การสร้างความยั่งยืนของมหาวิทยาลัยท่ามกลางความพลิกผัน 
ตัวชี้วัด 6.4.2 ผลการประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx200)  
                 ระดับส านักวิชา 
หน่วยงานกลางขับเคลื่อน/รวบรวมและวิเคราะห์: ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร 

นิยามค าศัพท์ตัวชี้วัด การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับส านักวิชา ด้วยเกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาเพื ่อการด าเนินงานที ่เป็นเลิศ (EdPEx) เป็นการรายงานผลการ
ด าเนินงานการขับเคลื่อนส านักวิชา เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจทุกสิ ้นปี
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 ความเข้มแข็งของกระบวนการเรียนรู้ และ
กระบวนการปรับปรุง  
    • ระดับของผลการด าเนินการ และผลลัพธ์เมื่อเทียบเคียงกับส านักวิชาอื่น 
ส านักวิชาที่มีคุณลักษณะเดียวกันหรือคู่เทียบ 
 

มิติการให้คะแนน 
1. กระบวนการ 
    “กระบวนการ” หมายถึง วิธีการที่ใช้และปรับปรุง เพื่อตอบสนองค าถาม
ของหัวข้อต่าง ๆ ในหมวด 1-6 ปัจจัยทั้ง 4 ที่ใช้ในการประเมินกระบวนการ 
ได้แก่  
    A (Approach) – แนวทาง   
    D (Deployment) – การถ่ายทอดเพื่อน าไปปฏิบัติ   
    L (Learning) – การเรียนรู้ และ  
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    I  (Integration) –การบูรณาการ  
    (ADLI) การให้คะแนนหัวข้อในหมวด 1-6 เป็นองค์รวมซึ่งมีพื้นฐานจากผล
การด 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 เป็นผลรวมซึ่งมีพื้นฐานจากผลการ
ด 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 
ดังนี ้
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 
 

ยุทธ 
ศาสตร์  
6 
 

KPI 41 



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

89 

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 ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู ้เรียน การตอบสนองต่อลูกค้ากลุ ่มอื่น   
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 

- เก็บเพียงครั้งเดียวในเดือนสิงหาคมของทุกปี (ส้ินปีการศึกษา)  

- ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร รวบรวมรายงาน 
จากส านักวิชาเพื ่อส่งให้ผู ้ทรงค ุณวุฒิประเมิน และจัดท าสร ุปผล 
การประเมินทุกปีการศึกษา 

ค่าเป้าหมาย ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 

1 1 2 2 2 
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ตารางค่าเป้าหมายปี 2565 ตัวชี้วัด 6.4.2 แยกตามหน่วยงาน 

หน่วยงาน ค่าเป้าหมาย 

1. ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร 1 

หมายเหตุ: ทุกส านักวิชาเป็นหน่วยงานร่วมปฏิบัติการ  

ยุทธ 
ศาสตร์  
6 
 

KPI 41 
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ยุทธศาสตร์ที่ 7 การส่งเสริมธรรมาภิบาลและการเป็นองค์กรแห่งความสุข 
ตัวชี้วัด 7.1.1 ผลการสอบบัญชีมหาวิทยาลัย 
หน่วยงานกลางขับเคลื่อน/รวบรวมและวิเคราะห์: ส่วนการเงินและบัญชี 

นิยามค าศัพท์ตัวชี้วัด ผลการสอบบัญชีมหาวิทยาลัย หมายถึง รายงานที ่แสดงให้เห็นถึงฐานะ
การเงินและผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยว่าถูกต้องตามที ่ควรใน
สาระส าคัญตามมาตรฐานและนโนยบายบัญชีภาครัฐตามที่กระทรวงการคลัง
ก าหนด 

หน่วยนับ ระดับ 

สูตรการค านวณ - 

รูปแบบข้อมูล ข้อมูลสรุป 

วิธีการและห้วงเวลาใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

- สตง. ตรวจสอบการใช้งบประมาณการเงิน การพัสดุ และการบันทึกบัญชี 
จากเอกสาร (รายงานทางการเงิน หลักเกณฑ์การบันทึกบัญชี และ 
รายละเอียดประกอบรายงานการเงิน) ปีงบประมาณละ 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 
ระหว่างปีงบประมาณ และครั้งที่ 2 สิ้นปีงบประมาณ 

- ส่วนการเงินและบัญชี จัดเตรียมเอกสารส าหรับรับการตรวจสอบ 
และจัดเก็บผลการตรวจสอบ 

ค่าเป้าหมาย ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 

รับรองโดย 
ไม่มีเงื่อนไข 

รับรองโดย 
ไม่มีเงื่อนไข 

รับรองโดย 
ไม่มีเงื่อนไข 

รับรองโดย 
ไม่มีเงื่อนไข 

รับรองโดย 
ไม่มีเงื่อนไข 
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ตารางค่าเป้าหมายปี 2565 ตัวช้ีวัด 7.1.1 แยกตามหน่วยงาน 

หน่วยงาน ค่าเป้าหมาย 

1. ส่วนการเงินและบัญชี (รวบรวมข้อมูล) รับรองโดยไม่มีเงื่อนไข 

หมายเหตุ: ทุกหน่วยงานเป็นหน่วยงานร่วมปฏิบัติการ 

  

ยุทธ 
ศาสตร์  
7 
 

KPI 42 
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ยุทธศาสตร์ที่ 7 การส่งเสริมธรรมาภิบาลและการเป็นองค์กรแห่งความสุข 
ตัวชี้วัด 7.1.2 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
หน่วยงานกลางขับเคลื่อน/รวบรวมและวิเคราะห์: ส่วนสารบรรณ อ านวยการและนิติการ 
นิยามค าศัพท์ตัวชี้วัด ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน

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

หน่วยนับ ระดับ 
สูตรการค านวณ ผลการประเมินโดยส านักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส จากส านักงาน

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
รูปแบบข้อมูล ข้อมูลสรุป 
วิธีการและห้วงเวลาใน 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

เก็บเพียงครั้งเดียวจากการประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจ าปี 

ค่าเป้าหมาย ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 
A A A A A 
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ตารางค่าเป้าหมายปี 2565 ตัวช้ีวัด 7.1.2 แยกตามหน่วยงาน 

หน่วยงาน ค่าเป้าหมาย 

1. ส่วนสารบรรณ อ านวยการและนิติการ (รวบรวมข้อมูล) A 

หมายเหตุ: ทุกหน่วยงานเป็นหน่วยงานร่วมปฏิบัติการ 

 

  

ยุทธ 
ศาสตร์  
7 
 

KPI 43 

ยุทธ 
ศาสตร์  
7 
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ยุทธศาสตร์ที่ 7 การส่งเสริมธรรมาภิบาลและการเป็นองค์กรแห่งความสุข 
ตัวชี้วัด 7.2.1 ผลการประเมินค่าความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร 
หน่วยงานกลางขับเคลื่อน/รวบรวมและวิเคราะห์: ส่วนการเจ้าหน้าที่ 

นิยามค าศัพท์ตัวชี้วัด ความผูกพันของพนักงาน หมายถึง ทัศนคติหรือความรู้สึกของบุคลากรที่มี
ต่อองค์กร ไปจนถึงการส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของ 
หรืออยากมีส่วนร่วมในองค์กรให้สูงขึ้น เพื่อให้องค์กรประสบผลส าเร็จตาม
เป้าหมายที ่ต ั ้งไว้ โดยค่าของความผูกพันจะผันแปรตามปัจจัยต่าง ๆ              
ที่เกี่ยวข้อง 

หน่วยนับ คะแนน 

สูตรการค านวณ ค่าเฉล่ียระดับความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร 

รูปแบบข้อมูล ข้อมูลสรุป 

วิธีการและห้วงเวลาใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

เก็บเพียงครั ้งเดียวตามห้วงเวลาที ่ก าหนดเก็บข้อมูลจากแบบส ารวจปีละ         
1 ครั้ง ระหว่างเดือนมิถุนายน-สิงหาคม และท าการสรุปในเดือนกันยายน     
ของทุกปี 

ค่าเป้าหมาย ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 
4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 
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ตารางค่าเป้าหมายปี 2565 ตัวชี้วัด 7.2.1 แยกตามหน่วยงาน 

หน่วยงาน ค่าเป้าหมาย 

1. ส่วนการเจ้าหน้าที่ 4.00 

หมายเหตุ: ทุกหน่วยงานเป็นหน่วยงานร่วมปฏิบัติการ  

ยุทธ 
ศาสตร์  
7 
 

KPI 44 
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ยุทธศาสตร์ที่ 8 การยกระดับศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพ 
                   แห่งอนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้าโขง 
ตัวชี้วัด 8.1.1 การรับรองจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (HA) 
หน่วยงานกลางขับเคลื่อน/รวบรวมและวิเคราะห์: โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

นิยามค าศัพท์ตัวชี้วัด การรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (Hospital Accreditation:HA) หมายถึง 
การที่โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้รับการตรวจ
ประเมิน โดยสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)  
เพื่อรับรองว่าโรงพยาบาลมีองค์ประกอบของการปฏิบัติงานและการพัฒนา
คุณภาพที่เชื ่อได้ว่าจะสามารถให้บริการด้านสาธารณสุขที่ดีและมีคุณภาพ 
ตามมาตรฐานการประเมินเพื่อขอรับรองคุณภาพสถานพยาบาล แบ่งเป็น 4 
ขั ้น ค ือ การประเมินคุณภาพสถานพยาบาล ขั ้น 1 -3 และขั ้นก้าวหน้า  
ซึ่งโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้วางแผนในการเข้าสู่
กระบวนการรับรองคุณภาพสถานพยาบาลและผ่านการรับรองขั ้นที ่ 2  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และผ่านมาตรฐาน HA ขั้นที่ 3 ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 และจะธ ารงคุณภาพตามมาตรฐาน HA ในทุกปีงบประมาณต่อไป 

หน่วยนับ ผ่าน 

สูตรการค านวณ - 

รูปแบบข้อมูล ข้อมูลสรุป 

วิธีการและห้วงเวลาใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

จัดเก็บผลการประเมินเพียงครั้งเดียวเม่ือส้ินปีงบประมาณ 

ค่าเป้าหมาย ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 

ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน 
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ตารางค่าเป้าหมายปี 2565 ตัวชี้วัด 8.1.1 แยกตามหน่วยงาน 

หน่วยงาน ค่าเป้าหมาย 

1. โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ผ่าน 

  

ยุทธ 
ศาสตร์  
8 
 

KPI 45 
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ยุทธศาสตร์ที่ 8 การยกระดับศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพ 
                   แห่งอนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้าโขง 
ตัวชี้วัด 8.1.2 จ านวนผู้เข้ารับบริการทางด้านสุขภาพ 
หน่วยงานกลางขับเคลื่อน/รวบรวมและวิเคราะห์: ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

นิยามค าศัพท์ตัวชี้วัด ผู้เข้ารับบริการทางด้านสุขภาพ หมายถึง ผู้ที่ได้รับการตรวจวินิจฉัย/รักษา/
หัตถการ จากบุคลากรทางการแพทย์ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยผู้เข้า
รับบริการจะต้องแจ้ง HN (hospital number) เพื่อขอรับการบริการนั้น 

หน่วยนับ ครั้ง 

สูตรการค านวณ - 

รูปแบบข้อมูล ข้อมูลสะสม 

วิธีการและห้วงเวลาใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

- เก็บข้อมูลจ านวนผู้เข้ารับบริการทางการแพทย์จากหน่วยงานที่ให้บริการ
ทางการแพทย์ทั้งหมด 

- เก็บสะสมต่อเนื่องตลอดทั้งปี สรุปข้อมูลทุกไตรมาส และส้ิน
ปีงบประมาณ 

ค่าเป้าหมาย ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 

150,000 180,000 210,000 250,000 300,000 
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ตารางค่าเป้าหมายปี 2565 ตัวชี้วัด 8.1.2 แยกตามหน่วยงาน 

หน่วยงาน ค่าเป้าหมาย 

1. ส านักวิชาทันตแพทยศาสตร์ 11,500 

2. โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 313,200 

3. ศูนย์บริการสุขภาพแบบครบวงจรแห่งภาคเหนือและอนุภูมิภาค 

ลุ่มแม่น ้าโขง (Wellness Center) 

32,000 

4. โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย 15,000 

5. โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สาขากรุงเทพมหานครฯ 10,000 

  

ยุทธ 
ศาสตร์  
8 
 

KPI 46 
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ยุทธศาสตร์ที่ 8 การยกระดับศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพ 
                   แห่งอนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้าโขง 
ตัวชี้วัด 8.1.3 ความพึงพอใจของผู้รับบรกิารทางการแพทย์ 
หน่วยงานกลางขับเคลื่อน/รวบรวมและวิเคราะห์: ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

นิยามค าศัพท์ตัวชี้วัด ผู้เข้ารับบริการทางการแพทย์ หมายถึง ผู้ที่ได้รับการตรวจวินิจฉัย/รักษา/
หัตถการ จากบุคลากรทางการแพทย์ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยผู้เข้า
รับบริการจะต้องแจ้ง HN (hospital number) เพื่อขอรับการบริการนั้น 

หน่วยนับ ระดับ 

สูตรการค านวณ 

ระดับความพึงพอใจเฉล่ีย =

ผลรวมคะแนนความพึงพอใจฯ เฉล่ีย
ของทุกหน่วยงานที่ให้บริการทางการแพทย์

จ านวนหน่วยงานที่ให้บริการ
ทางการแพทย์

 

รูปแบบข้อมูล ข้อมูลสะสม 

วิธีการและห้วงเวลาใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

- หน่วยงานที่ให้บริการทางการแพทย์ส ารวจความพึงพอใจการรับบริการ 
ทางการแพทย์ผ่านแบบสอบถาม และส่งข้อมูลให้ศูนย์การแพทย์ฯ 

- จัดเก ็บข ้อม ูลสะสมต่อเน ื ่องตลอดทั ้งป ี และสร ุปค ่าเฉลี ่ยระดับ           
ความพึงพอใจเมื่อส้ินปีงบประมาณ 

ค่าเป้าหมาย ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 

4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 
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ตารางค่าเป้าหมายปี 2565 ตัวชี้วัด 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 
 

KPI 47 
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ยุทธศาสตร์ที่ 8 การยกระดับศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพ 
                   แห่งอนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้าโขง 
ตัวชี้วัด 8.2.1 ความสามารถในการรองรบัการฝึกปฏิบัติชั้นคลีนิกของนักศึกษาแพทย์ 
หน่วยงานกลางขับเคลื่อน/รวบรวมและวิเคราะห์: โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

นิยามค าศัพท์ตัวชี้วัด การฝึกปฏิบัต ิช ั ้นคลินิก หมายถึง นักศึกษาแพทย์ชั ้น ปีที ่ 4 5 และ 6  
มาปฏิบัติงาน (ฝึกศึกษา) ในหอผู ้ป ่วย ของโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้ตลอดปี 
ความสามารถในการรองรับการฝึกปฏิบัติชั ้นคลินิกของนักศึกษาแพทย์  
หมายถึง การได้รับการรับรองการเป็นสถานฝึกปฏิบัติของนักศึกษาแพทย์  
ชั้นคลินิก จ านวน 16 คน โรงพยาบาลจะต้องมีองค์ประกอบ เพื่อให้ได้รับการ
รับรองการเป็นสถานฝึกปฏิบัติงานนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิก ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2569 ดังนี ้
1. มีจ านวนอาจารย์แพทย์ในสาขาหลัก ประกอบด้วย อายุรศาสตร์ ศัลยศาสตร์ 
กุมารเวชศาสตร์ สูตินรีเวชศาสตร์ สาขาละ 4 คน 
2. มีจ านวนเตียงผู้ป่วยใน 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 

หน่วยนับ การผ่านเกณฑ์ตามองค์ประกอบที่ก าหนดในแต่ละปีงบประมาณ 

สูตรการค านวณ - 

รูปแบบข้อมูล ข้อมูลสรุป 

วิธีการและห้วงเวลาใน 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

จัดเก็บเพียง 1 ครั้งต่อปีงบประมาณ 

ค่าเป้าหมาย ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 

- - - - ผ่าน 
(รองรับ 

นักศึกษาแพทย์
ฝึกหัด 16 คน) 
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ตารางค่าเป้าหมายปี 2565 ตัวชี้วัด 8.2.1 แยกตามหน่วยงาน 

หน่วยงาน ค่าเป้าหมาย 

1. ส านักวิชาแพทยศาสตร์ N/A 

2. โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง N/A 

  

ยุทธ 
ศาสตร์  
8 
 

KPI 48 
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ยุทธศาสตร์ที่ 8 การยกระดับศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพ 
                   แห่งอนภุูมิภาคลุ่มแม่น ้าโขง 
ตัวชี้วัด 8.2.2 ผลงานวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ 
หน่วยงานกลางขับเคลื่อน/รวบรวมและวิเคราะห์: สถาบันวิจัยและนวัตกรรมแห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

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
และอนุสิทธิบัตรทางการแพทย์ที่มีการยื่นจดทะเบียนกับกรมทรัพย์สินทาง
ปัญญา 

รูปแบบข้อมูล ข้อมูลสะสม 

วิธีการและห้วงเวลาใน 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

- สถาบันวิจัยและนวัตกรรมรวบรวมผลงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

- ดึงข้อมูลจากฐานข้อมูล Scopus และฐานข้อมูลของกรมทรัพย์สินทาง
ปัญญา เพื่อจัดท าสรุปทุกไตรมาส และส้ินปีงบประมาณ 

ค่าเป้าหมาย ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 

50 60 70 80 90 
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ตารางค่าเป้าหมายปี 2565 ตัวชี้วัด 8.2.2 แยกตามหน่วยงาน 

หน่วยงาน ค่าเป้าหมาย 

1. ส านักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 25 

2. ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ 3 

3. ส านักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ 10 

4. ส านักวิชาแพทยศาสตร์ 24 

5. ส านักวิชาทันตแพทยศาสตร์ 5 

6. ส านักวิชาการแพทย์บูรณาการ 11 

7. สถาบันวิจัยและนวัตกรรม 50 

  

ยุทธ 
ศาสตร์  
8 
 

KPI 49 KPI 49 
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ยุทธศาสตร์ที่ 8 การยกระดับศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพ 
                   แห่งอนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้าโขง 
ตัวชี้วดั 8.2.3 จ านวนผู้รับบริการวิชาการทางการแพทย์และสาธารณสุข 
หน่วยงานกลางขับเคลื่อน/รวบรวมและวิเคราะห์: ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

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

หน่วยนับ คน 

สูตรการค านวณ - 

รูปแบบข้อมูล ข้อมูลสะสม 

วิธีการและห้วงเวลาใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

- เก็บสะสมต่อเนื่องตลอดทั้งปี และสรุปจ านวนรวมเม่ือส้ินปีงบประมาณ 

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

ค่าเป้าหมาย ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 

20,000 21,000 22,000 23,000 25,000 
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ตารางค่าเป้าหมายปี 2565 ตัวชี้วัด 8.2.3 แยกตามหน่วยงาน 

หน่วยงาน ค่าเป้าหมาย 

1. ส านักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 600 

2. ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ 500 

3. ส านักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ   

และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สาขากรุงเทพมหานครฯ 

500 

4. ส านักวิชาแพทยศาสตร์ 500 

5. ส านักวิชาทันตแพทยศาสตร์ 500 

6. ส านักวิชาการแพทย์บูรณาการ 500 

7. โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 12,000 

8. ศูนย์บริการสุขภาพแบบครบวงจรแห่งภาคเหนือและอนุภูมิภาค 

ลุ่มแม่น ้าโขง (Wellness Center) 

15,000 

9. โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย 11,000 

  

ยุทธ 
ศาสตร์  
8 
 

KPI 50 
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ยุทธศาสตร์ที่ 8 การยกระดับศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพ 
                   แห่งอนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้าโขง 
ตัวชี้วัด 8.2.4 ความพึงพอใจของผู้รับบรกิารวิชาการทางการแพทย์และสาธารณสุข 
หน่วยงานกลางขับเคลื่อน/รวบรวมและวิเคราะห์: ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

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

หน่วยนับ ระดับ 

สูตรการค านวณ 
ระดับความพึงพอใจเฉล่ีย = 

ผลรวมระดับความพึงพอใจเฉลี่ยของทุกกิจกรรม

จ านวนกิจกรรมทั้งหมดในปีงบประมาณ
  

 
* ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยของแต่ละกิจกรรม ค านวณจากระดับความพงึพอใจ
ในแต่ละด้านต่อกิจกรรมนั้น ๆ เช่น ด้านหลักสูตรและเนื้อหา ด้านกระบวนการ 
และขั้นตอนของการจัดอบรม ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ด้านคุณภาพ
ของการจัดอบรม ด้านวิทยากร ฯลฯ แล้วน าระดับความพึงพอใจเฉลี่ยของ   
ทุกกิจกรรมมารวมกัน หารจ านวนกิจกรรมทั้งหมด (ในปีงบประมาณ) 

รูปแบบข้อมูล ข้อมูลสะสม 

วิธีการและห้วงเวลาใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

เก็บสะสมข้อมูลของแต่ละกิจกรรมในฐานข้อมูลของศูนย์บริการวิชาการ
ต่อเนื่องตลอดทั้งปี และสรุปข้อมูล KPI เมื่อส้ินปีงบประมาณ 

ค่าเป้าหมาย ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 

4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 
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ตารางค่าเป้าหมายปี 2565 ตัวชี้วัด 8.2.4 แยกตามหน่วยงาน 

หน่วยงาน ค่าเป้าหมาย 

1. ส านักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 4.00 

2. ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ 4.00 

3. ส านักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ  

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  
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