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สรุปแผนและผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ข้อตกลงตาม KPIs หน่วยนับ 
เป้าหมายส่วนงาน 

ปี 2562 
ผลการด าเนินงาน 

(ไตรมาสที่ 1) 

ผลการด าเนินงาน 
รอบ 6 เดือน 
(ไตรมาสที่ 2) 

ยุทธศาสตร์ที ่1 Excellence in research with global and social impact 

1.1 จ ำนวนเงินทุนสนับสนุนกำรวิจัยในปีงบประมำณ
ต่อจ ำนวนบุคลำกรสำยวิชำกำร  

บำท/
คน 

150,000.00 239,826.67 239,826.67 

1.2 จ ำนวนบทควำมตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับ
นำนำชำติที่เป็นที่ยอมรับต่อจ ำนวนบุคลำกร 
สำยวิชำกำรในแตล่ะปีปฏิทิน 

ช้ิน/คน 0.67 
 

0.29 0.29 
 

1.3 จ ำนวนดัชนีกำรอ้ำงอิงต่อบทควำมวิจัยใน 5 ปี ครั้ง/ช้ิน 6.69 6.57 6.77 

1.4 จ ำนวนสัญญำโครงกำรวิจัยที่มีกำรถ่ำยทอด
เทคโนโลยีหรือองค์ควำมรู้ต่อภำครัฐ/เอกชน 

ฉบับ 2.00 0.00 0.00 

1.5 ระดับควำมพึงพอใจของแหล่งทุนภำครัฐ 
ในแต่ละปีงบประมำณ 

ระดับ 
(เต็ม 5) 

4.50   

1.6 แสดงถึงประโยชน์จำกผลกระทบของงำนวิจัย 
ต่อสังคมไทย/สังคมโลก ในช่วง 3 ปีท่ีผ่ำนมำ 

 ----- เชิงอรรถ ---- ส่วนงำนรำยงำนผลในเอกสำรแนบ 

PA เพ่ิมเติมด้านการวิจัย 

1.7 จ ำนวนเงินจำกกำรรบัจ้ำงวิจัย (Contracted 
Reserch) (ไม่นับกำรบริกำรวิชำกำร เช่น 
เป็นที่ปรึกษำ ออกแบบ วำงระบบ ฝึกอบรม 
สัมมนำ หรือ กำรวิเครำะห์ทำงห้องปฏิบัติกำร 
เป็นต้น) 

บำท 500,000.00 0.00 0.00 

1.8 จ ำนวนผลงำนวิจัยท่ีไดร้ับกำรตีพิมพ์ในวำรสำร
ระดับชำต ิ

เรื่อง 5.00 0.00 0.00 

1.9 ค่ำ h-index ของส่วนงำน จ ำนวน 13.00 11.00 12.00 

1.10 จ ำนวนผลงำนวิจัยที่ก่อให้เกิดทรัพย์สินทำงปัญญำ ช้ิน/เรื่อง 1.00 1.00 1.00 

1.11 จ ำนวนผลงำนวิจัยใหม่ที่น ำไปสู่กำรปรับนโยบำย
กำรบริหำรระดับส่วนงำน กระทรวง หรือ
ระดับประเทศ และที่มผีลกระทบต่อสังคม  

ช้ิน 12.00 0.00 0.00 

1.12 สัดส่วนของผลงำนวิจัยท่ีได้รับกำรตีพิมพ์ใน
วำรสำรวิชำกำรระดับชำตติ่อจ ำนวนบุคลำกร 
สำยวิชำกำร 

เรื่อง/คน 0.17 0.00 0.00 

1.13 จ ำนวนบุคลำกรสำยวิชำกำรต ำแหน่งอำจำรย ์ คน 30.00 24.00 24.00 

1.14 สัดส่วนร้อยละ  อำจำรย์ : ผศ. : รศ. : ศ. 
 
 

    60 : 33.33 : 6.67 : 0 75 : 16.67 : 8.33 : 0 70.83 : 20.83 : 8.33 : 0 
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ข้อตกลงตาม KPIs  หน่วยนับ 
เป้าหมายส่วนงาน 

ปี 2562 
ผลการด าเนินงาน 

(ไตรมาสที่ 1) 

ผลการด าเนินงาน 
รอบ 6 เดือน 
(ไตรมาสที่ 2) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 Excellence in outcome-based education for globally – competent graduates 

2.1 หลักสตูรที่ได้รับกำรตรวจประเมิน/รับรอง
คุณภำพตำมมำตรฐำนระดับสำกล 

 0.00 0.00 0.00 

2.2 ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจในภำพรวมและ
คุณภำพบณัฑิตตำมคณุลักษณะบณัฑิตที่พึง
ประสงค ์

ระดับ 
(เต็ม 5) 

4.8 และ 4.5   

2.3 อัตรำกำรได้งำนท ำตรงสำยวิชำชีพ/ประกอบ
อำชีพอิสระ/ศึกษำต่อของบัณฑิตภำยใน 1 ปี  

ร้อยละ 0.00   

2.4 กำรตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงำนของผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำระดับบณัฑิตศึกษำ 

ร้อยละ 0.00   

2.5 ร้อยละของศิษย์เกำ่ที่ร่วมพัฒนำสว่นงำน/
มหำวิทยำลยั (Alumni Engagement Index) 

ร้อยละ 20.00 0.00 0.00 

PA เพ่ิมเติมด้านการศึกษา 

2.6 อัตรำกำรเรียนจบในวงรอบหลักสตูรของ
นักศึกษำระดับบณัฑติศึกษำ (ทุกหลักสตูร) 

    

2.7 จ ำนวนหลักสตูรที่จดัท ำตำมเกณฑ์มำตรฐำน 
Outcome-based education 

หลักสตูร 4.00 2.00 2.00 

2.8 จ ำนวนรำยวิชำ/บทเรียน MOOCs ที่เปิดสอนให้
ประชำชนท่ัวไปลงทะเบยีนเรยีน  

รำยวิชำ
บทเรียน 

1.00 1.00 1.00 

2.9 จ ำนวนรำยวิชำในหลักสูตรระดับปริญญำตรีที่มี
กำรใช้ MOOCs หรือ Blended learning  

รำยวิชำ 2.00 0.00 0.00 

2.10 จ ำนวนอำจำรย์ใหม่ทีผ่่ำนกำรอบรมกำรเป็น
อำจำรย์ใหม่และทักษะกำรเป็นครภูำยใน 3 ปี 
หลังไดร้ับกำรบรรจเุป็นอำจำรย ์

คน 3.00 3.00 3.00 

PA เพ่ิมเติมด้าน Internationalization 

2.11 Academic Mobility        
2.11.1 จ ำนวนอำจำรย์ชำวต่ำงชำติจำกสถำบันกำรศึกษำ

อื่นในต่ำงประเทศ ที่มหำวิทยำลัยหรือส่วนงำน 
เชิญมำเพื่อปฏิบตัิหน้ำที่หรือท ำกิจกรรมต่ำงๆ 
(Inbound academic staff) 

คน 2.00 0.00 2.00 

2.11.2 จ ำนวนอำจำรย์ของมหำวิทยำลัยมหิดลที่เดินทำง
ไปสถำบันกำรศึกษำต่ำงประเทศเพื่อปฏิบัติ
หน้ำท่ีหรือท ำกิจกรรมต่ำงๆ (Outbound 
academic staff) 

คน 2.00 0.00 0.00 
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ข้อตกลงตาม KPIs   หน่วยนับ 
เป้าหมายส่วนงาน 

ปี 2562 
ผลการด าเนินงาน 

(ไตรมาสที่ 1) 

ผลการด าเนินงาน 
รอบ 6 เดือน 
(ไตรมาสที่ 2) 

2.11.3 จ ำนวนนักศึกษำต่ำงชำติที่มำลงทะเบียนเรียน 
ท ำวิจัยหรือวิทยำนิพนธ์ท่ีมหำวิทยำลัยมหดิล 
โดยได้รับปริญญำของหลักสูตรนั้น หรือ ได้รับ
ปริญญำภำยใต้ข้อตกลงระหว่ำงสถำบัน 
(For-degree inbound students/Full time 
international student) 

คน 0.00 0.00 0.00 

2.11.4 จ ำนวนนักศึกษำจำกสถำบันกำรศกึษำใน
ต่ำงประเทศ ซึ่งเดินทำงมำศึกษำ หรือท ำวิจัยที่
มหำวิทยำลยัมหิดล หรือกิจกรรมทำงกำรศึกษำ
อื่นๆผ่ำนข้อตกลงระหว่ำงสถำบัน 
(For credit/Not- for credit inbound student) 

คน 8.00 0.00 0.00 

2.11.5 จ ำนวนนักศึกษำของมหำวิทยำลัยมหิดล ซึ่งไป
ศึกษำหรือท ำวิจัยที่สถำบันกำรศึกษำต่ำงประเทศ 
หรือกิจกรรมทำงกำรศึกษำอ่ืนๆ (For 
credit/Not- for credit Outbound student) 

คน 10.00 0.00 0.00 
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ข้อตกลงตาม KPIs  หน่วยนับ 
เป้าหมายส่วนงาน 

ปี 2562 
ผลการด าเนินงาน 

(ไตรมาสที่ 1) 

ผลการด าเนินงาน 
รอบ 6 เดือน 
(ไตรมาสที่ 2) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 Excellence in professional services and social engagement 
3.1 ร้อยละของหน่วยบริการทีไ่ด้รับใบรับรอง

มาตรฐานระดับสากล 
ร้อยละ 100.00 0.00 0.00 

3.2 ผลตอบแทนจากการให้บริการวิชาการ บาท 210,000.00 87,500.00 55,965.00 

3.3 จ านวนสัญญาที่เกิดขึ้นใหม่ของโครงการ/
กิจกรรมทางวิชาการหรือวิชาชีพท่ีมีการบูรณา
การแบบองค์รวมระหว่างหน่วยงานภาครัฐ/
เอกชน/ประชาสังคม (ต้องมีข้อตกลงชัดเจน 
หรือสัญญาจ้าง ได้แก่ Agreement, Term of 
Reference, Contract ไม่นับรวม MOU) 

ฉบับ 5.00 0.00 0.00 

3.4 จ านวนรางวัลหรือนโยบายระดับชาติ/นานาชาต ิ
ที่เกิดจากโครงการหรือกิจกรรมทางวิชาการของ
มหาวิทยาลยั 

รางวัล/
นโยบาย 

3.00 0.00 0.00 

3.5 จ านวนศูนย์บริการทางวิชาการ/วชิาชีพ ที่ได้รับ
การรับรองความเป็นเลิศระดับชาติ/นานาชาติ 
(ทั้งนี้จะต้องมีหน่วยงานรับรองจากภายนอก )  

ศูนย์ 0.00 0.00 0.00 

PA เพ่ิมเติมด้าน social engagement 

  3.6 จ านวนโครงการที่ขึ้นทะเบียนเป็น University 
Social Engagement กับมหาวิทยาลัย 

โครงการ 12.00 0.00 0.00 
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ข้อตกลงตาม KPIs  หน่วยนับ 
เป้าหมายส่วนงาน 

ปี 2562 
ผลการด าเนินงาน 

(ไตรมาสที่ 1) 

ผลการด าเนินงาน 
รอบ 6 เดือน 
(ไตรมาสที่ 2) 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 Excellence in management for sustainable organization 
4.1 ระดับความผูกพันของบุคลากร (เฉพาะกลุ่ม 

Talent) 
ระดับ 

(เต็ม 10) 
8.00   

4.2 ข้อมูลงบการเงิน บาท รายได้สูงกว่า
ค่าใช้จ่าย 

รายได้สูงกว่า
ค่าใช้จ่าย 

รายได้สูงกว่า 
ค่าใช้จ่าย 

4.3 
4.3.1 

ร้อยละของการใช้จ่ายงบลงทุนเปน็ไปตาม
แผนการเบิกจ่าย (เงินงบประมาณแผ่นดิน) 

    

4.3.1.1 ร้อยละของจ านวนรายการงบลงทุนที่สามารถ
ก่อหนี้ผูกพันไดต้ามก าหนดระยะเวลา 
(เงินงบประมาณแผ่นดิน) 

ร้อยละ 100.00 0.00 100.00 

4.3.1.2 ร้อยละของจ านวนผลการเบิกจ่ายเงินหรือก่อหน้ี
ผูกพัน (เงินงบประมาณแผ่นดิน) 

ร้อยละ 95.00 0.00 99.60 

4.3.2 หมวดงบลงทุน (เงินรายไดส้่วนงาน)     

4.3.2.1 ร้อยละของจ านวนรายการงบลงทุนที่สามารถ
ก่อหนี้ผูกพันไดต้ามก าหนดระยะเวลา  
(เงินรายได้ส่วนงาน) 

ร้อยละ 100.00 0.00 100.00 

4.3.2.2 ร้อยละของจ านวนผลการเบิกจ่ายเงินหรือก่อหน้ี
ผูกพัน  (เงินรายได้ส่วนงาน) 

ร้อยละ 95.00 0.00 99.05 

4.4 PA ด้าน IT Infrastructure 
4.4.1 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการกลุ่มต่างๆ 

ต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสว่นงานพัฒนา
หรือจัดหามาใช้งาน 

ระดับ 
(เต็ม 5) 

3.80   

4.5 ร้อยละคะแนนท่ีได้จากการประเมนิตามเกณฑ์
ตัวช้ีวัดมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน ์

ร้อยละ 70.00   

4.6 คะแนนการประเมิน EdPEx คะแนน > 200   
4.7 ระดับการรับรู้/ความเข้าใจในภาพลักษณ์ของ

มหาวิทยาลยัของกลุ่มผูม้ีส่วนไดส้ว่นเสียภายใน/
ภายนอก 

ระดับ 
(เต็ม 5) 

4.50   

PA เพ่ิมเติมด้าน Internationalization 

4.8 จ านวนบุคลากรที่ไดม้ีการพัฒนาศกัยภาพผ่าน
กิจกรรมต่างๆ ณ ต่างประเทศ  

คน 6.00 0.00 0.00 

PA เพ่ิมเติมด้าน งบประมาณ การเงินและการคลัง 
4.9 การรายงานต้นทุนหลักสูตรต่อนักศึกษา 1 คน 

(Unit cost) 
หลักสตูร 1.00   

 


