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MU Strategies 2016-2019 

 Excellence in research with global and social impact 
 Excellence in outcome-based education for globally- 

competent graduates 
 Excellence in professional services and social engagement 
 Excellence in management for sustainable organization  

 





Strategy  I: Excellence in research  
with global and social impact 

KPIs 

1.1 จาํนวนเงินทุนสนับสนุนการวิจยัในปีงบประมาณต่อจาํนวน

บุคลากรสายวิชาการ  

1.2 จาํนวนบทความตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบันานาชาติ    

ท่ีเป็นท่ียอมรบัต่อจาํนวนบุคลากรสายวิชาการในแต่ละ             

ปีปฏิทิน  

1.3 จาํนวนดชันีการอ้างอิงต่อบทความวิจยัในแต่ละปีปฏิทิน  

1.4 จาํนวนสญัญาโครงการวิจยัท่ีมีการถา่ยทอดเทคโนโลยีหรือ

องคค์วามรู้ต่อภาครฐั/เอกชน  

1.5 ระดบัความพึงพอใจของแหล่งทุนภาครฐัในแต่ละ

ปีงบประมาณ  

1.6 แสดงถงึประโยชน์จากผลกระทบของงานวิจยัต่อสงัคมไทย/

สงัคมโลก ในช่วง 5 ปีท่ีผา่นมา 

Goals 

1. เพ่ือให้มหาวิทยาลยัมี

ผลงานวิจยัท่ีมีคณุภาพระดบั

มาตรฐานสากล 

2. เพ่ือให้มหาวิทยาลยั 

มีผลงานวิจยัท่ีตรงกบั 

ความต้องการของสงัคม 

3. เพ่ือให้มหาวิทยาลยั 

มีผลงานวิจยัท่ีสร้าง 

องคค์วามรู้หรือ 

นวตักรรมใหม่ 

Strategic Initiatives 

1. สรรหา คดัเลือก และคงไวซ่ึ้งนักวิจยัท่ีมี

คณุภาพสูง และธาํรงไว้ซ่ึงคณุธรรมจริยธรรม

ทางการวิจยั 

2. มีระบบบริหารจดัการและระบบประเมินผล

งานวิจยั ระบบสนับสนุนส่ิงเอ้ืออาํนวยต่อ

งานวิจยัทุกประเภทโดยเฉพาะสหวิทยาการ 

3. มีผลงานวิจยัและนวตักรรมสู่การสร้างมูลค่า 

เพื่อพฒันาศกัยภาพในการแข่งขนัทาง

เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมโดยร่วมกบัภาครฐั

และเอกชน 

4. สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดงานวิจยัท่ีมี

ความร่วมมอืกบัต่างประเทศ 



Strategy  I: Excellence in research  
with global and social impact 

ตวัช้ีวดั หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

1.1 จาํนวนเงินทุนสนับสนุนการวิจยัในปีงบประมาณต่อจาํนวนบุคลากร

สายวิชาการ  

บาท/คน 

 

400,000 500,000 600,000 700,000 

1.2 จาํนวนบทความตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบันานาชาติ ท่ีเป็น 

ท่ียอมรบัต่อจาํนวนบุคลากรสายวิชาการในแต่ละปีปฏิทิน  

(ฉบบั) 

ช้ิน/คน 

0.65 0.7 0.75 0.8 

1.3 จาํนวนดชันีการอ้างอิงต่อบทความวิจยัในแต่ละปีปฏิทิน  ครัง้/ช้ิน 

(ฉบบั) 

3.5 4 4.5 5 

 

1.4 จาํนวนสญัญาโครงการวิจยัท่ีมีการถา่ยทอดเทคโนโลยีหรือองค์

ความรู้ต่อภาครฐั/เอกชน  

ฉบบั/ปี 200 230 260 290 

1.5 ระดบัความพึงพอใจของแหล่งทุนภาครฐัในแต่ละปีงบประมาณ  ระดบั 

(เตม็ 5) 

4 4.5 5 5 

1.6 แสดงถงึประโยชน์จากผลกระทบของงานวิจยัต่อสงัคมไทย/สงัคม

โลก ในช่วง 5 ปีท่ีผา่นมา 

เชิงอรรถ 

(Descriptive) 



Strategy II: Excellence in outcome-based education 
for globally-competent graduates 

KPIs 

2.1 ร้อยละของหลกัสตูรท่ีได้รบัการรบัรอง

คณุภาพตามมาตรฐานระดบัสากล  

2.2 ผลการประเมินคณุภาพบณัฑิตตามผลการ

เรียนรู้ท่ีคาดหวงั (Expected Learning 

Outcomes) ของหลกัสตูร/ตามกรอบมาตรฐาน

คณุวฒิุ  

2.3  อตัราการได้งานทาํตรงสายวิชาชีพ/ประกอบ

อาชีพอิสระ/ศึกษาต่อของบณัฑิต ภายใน 1 ปี

(จาํแนกตามสาขาวิชา) 

2.4 อตัราผลงานของนักศึกษาและผู้สาํเรจ็

การศึกษาในระดบับณัฑิตศึกษาท่ีได้รบัการ

ตีพิมพห์รือเผยแพร ่

2.5 ร้อยละของศิษยเ์ก่าท่ีร่วมพฒันามหาวิทยาลยั 

(Alumni Engagement Index) 

2.6 ระดบัความพึงพอใจของผู้ใช้บณัฑิต (ภายหลงั

การทาํงาน 1 ปี) 

Strategic Initiatives 

1. พฒันาหลกัสตูรและกระบวนการเรียนรู้ท่ีมุ่งเน้น Self-

Awareness and Social Awareness ท่ีตอบสนองต่อความ

ต้องการของสงัคมทัง้ในและต่างประเทศ อย่างแท้จริง  

2. ผลกัดนัให้หลกัสตูรได้รบัการรบัรองตามเกณฑ์มาตรฐาน

ระดบัสากล 

3. ส่งเสริมและพฒันาบคุลากรทางการศึกษา ให้มีแนวคิด

สมรรถนะ ทางการจดัการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมให้เกิดการ

เรียนรู้ของนักศึกษา 

4. พฒันาการบริหารจดัการศึกษาและกิจการนักศึกษาให้

สามารถตอบสนองต่อรปูแบบการเรียนรู้ทัง้ในและนอก

ห้องเรียน โดยการประยกุตใ์ช้เทคโนโลยีการศึกษาท่ีทนัสมยั 

5. ผลกัดนัให้เกิดกิจกรรมเสริมหลกัสตูรท่ีส่งเสริมให้นักศึกษา

นําศกัยภาพของตนเองมาประยกุตใ์ช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสงัคม  

6. การส่งเสริมเชิงรกุและสนับสนุนเครือข่ายศิษยเ์ก่าเพ่ือ

พฒันานักศึกษาและมหาวิทยาลยัในระดบัชาติและนานาชาติ 

Goals 

1. เพ่ือให้มหาวิทยาลยัมีหลกัสตูรชัน้แนวหน้า 

ท่ีได้รบัการรบัรองตามมาตรฐานสากล และ

มุ่งเน้นผลสมัฤทธ์ิการเรียนรูข้องนักศึกษา 

(Outcome-Based Education) 

2.  เพ่ือสร้างบณัฑิตให้สามารถพฒันา

ศกัยภาพของตนเอง ทัง้ด้านความรู้ ทกัษะ 

คณุธรรม จริยธรรมและคณุลกัษณะเพ่ือเป็น

ผู้นําการเปล่ียนแปลงท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ

สงัคมในวงกว้าง (Transformative Leader) 

3. เพ่ือให้มหาวิทยาลยัเป็นแหล่งเรียนรู้แบบ

เปิดท่ีตอบสนองต่อความต้องการของ

นักศึกษา (Global Open Access Learning-

University) 

4. สร้างความผกูพนั (Student/Alumni 

Engagement)ของนักศึกษาและศิษยเ์ก่าเพ่ือ

พฒันามหาวิทยาลยัและทัง้สร้างความ

ภาคภมิูใจในความเป็นมหิดล 



ตวัช้ีวดั หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

2.1 ร้อยละของหลกัสูตรท่ีได้รบัการรบัรองคณุภาพตามมาตรฐานระดบัสากล  ร้อยละ 0.30 

(1 จาก 333) 

5 

(17 จาก 333) 

6 

(20 จาก 333) 

7 

(24 จาก 333) 

2.2 ผลการประเมินคณุภาพบณัฑิตตามผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั (Expected Learning Outcomes) ของหลกัสูตร/ตามกรอบ

มาตรฐานคณุวฒิุ  
ระดบั 

(เตม็ 5) 

4.5 4.6 4.7 4.8 

2.3  อตัราการได้งานทาํตรงสายวิชาชีพ/ประกอบอาชีพอิสระ/ศึกษาต่อของบณัฑิต ภายใน 1 ปี (จาํแนกตามสาขาวิชา) 

• ระดบัปริญญาตรี 

– สาขาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 

– สาขาวิทยาศาสตรเ์ทคโนโลย ี

– สาขามนุษยศาสตร-์สงัคมศาสตร ์

•  ระดบับณัฑิตศึกษา 

– สาขาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 

– สาขาวิทยาศาสตรเ์ทคโนโลย ี

– สาขามนุษยศาสตร-์สงัคมศาสตร ์

ร้อยละ  

90 

70 

65 

 

 

75 

70 

80 

 

95 

75 

70 

 

 

80 

75 

85 

 

95 

80 

75 

 

 

85 

80 

90 

 

95 

85 

80 

 

 

85 

80 

90 

2.4 อตัราผลงานของนักศึกษาและผูส้าํเรจ็การศึกษาในระดบับณัฑิตศึกษาท่ีได้รบัการตีพิมพห์รือเผยแพร่ 

• ระดบัปริญญาโท 

• ระดบัปริญญาเอก 

ร้อยละ 

2.5 ร้อยละของศิษยเ์ก่าท่ีร่วมพฒันามหาวิทยาลยั (Alumni Engagement Index) ร้อยละ 25 30 35 40 

2.6 ระดบัความพึงพอใจของผูใ้ช้บณัฑิต (ภายหลงัการทาํงาน 1 ปี) ระดบั 4.2 4.3 4.4 4.5 

Strategy II: Excellence in outcome-based education 
for globally-competent graduates 



KPIs 

3.1 ร้อยละของหน่วยบริการท่ีได้รบัใบรบัรองมาตรฐานในระดบั

สากล 

3.2 ผลตอบแทนจากการให้บริการวิชาการ 

3.3 จาํนวนสญัญาท่ีเกิดข้ึนใหมข่องโครงการ/กิจกรรมทาง

วิชาการหรือวิชาชีพท่ีมีการบูรณาการแบบองคร์วมระหว่าง

หน่วยงานภาครฐั/เอกชน/ประชาสงัคม (ต้องมีข้อตกลงชดัเจน 

หรือสญัญาจ้าง ได้แก่ Agreement, Term of Reference, 

Contract ไมนั่บรวม MOU)  

3.4 จาํนวนรางวลัหรือนโยบายในระดบัชาติ/นานาชาติ ท่ีเกิด

จากโครงการหรือกิจกรรมทางวิชาการของมหาวิทยาลยั 

3.5 จาํนวนศนูยบ์ริการทางวิชาการ/วิชาชีพ ท่ีได้รบัการรบัรอง

ความเป็นเลิศในระดบัชาติ/นานาชาติ (ทัง้น้ีจะต้องมีหน่วยงาน

รบัรองจากภายนอก หรือกรรมการคณุภาพของมหาวิทยาลยั

เป็นผูก้าํหนดเกณฑ)์  

Goals 

1. เพ่ือส่งเสริมให้ทุก

หน่วยงานใน

มหาวิทยาลยัมีความ

เป็นเลิศในการให้บริการ

วิชาการและ/หรือวิชาชีพ

ท่ีได้มาตรฐานสากล 

2. เพ่ือให้มหาวิทยาลยัมี

ผลงานท่ีขบัเคล่ีอนและ

ตอบสนองต่อการพฒันา

คณุภาพชีวิตตามความ

ต้องการของสงัคมอย่าง

มีส่วนร่วม โดยเฉพาะ

ด้านสุขภาพและสุขภาวะ 

Strategic Initiatives 

1. ส่งเสริมให้หน่วยงานมีการบริการทาง

วิชาการและ/หรือวิชาชีพท่ีเป็นไปตาม

มาตรฐานสากลและสร้างผลตอบแทนให้

หน่วยงาน 

2. ส่งเสริมความร่วมมือของหน่วยงาน

ภายในและ/หรือภายนอกเพ่ือให้เกิดการ

บริการทางวิชาการ แบบสหวิทยาการ 

(Interdisciplinary) 

3. ส่งเสริมให้เกิดนวตักรรมการให้บริการ

ทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพท่ีสามารถ

ขบัเคล่ือนและตอบสนองต่อการพฒันา

คณุภาพชีวิตตามความต้องการของสงัคม

อย่างมีส่วนร่วม 

Strategy III: Excellence in professional services and 
social engagement 



ตวัช้ีวดั หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

3.1 ร้อยละของหน่วยบริการท่ีได้รบัใบรบัรองมาตรฐานในระดบัสากล ร้อยละ 80 85 

 

90 

 

95 

3.2 ผลตอบแทนจากการให้บริการวิชาการ ล้านบาท 375 400  415  425  

3.3 จาํนวนสญัญาท่ีเกิดข้ึนใหมข่องโครงการ/กิจกรรมทางวิชาการหรือ

วิชาชีพท่ีมีการบูรณาการแบบองคร์วมระหว่างหน่วยงานภาครฐั/เอกชน/

ประชาสงัคม (ต้องมีข้อตกลงชดัเจน หรือสญัญาจ้าง ได้แก่ Agreement, 

Term of Reference, Contract ไมนั่บรวม MOU)  

โครงการ 170 190 200 220 

3.4 จาํนวนรางวลัหรือนโยบายในระดบัชาติ/นานาชาติ ท่ีเกิดจาก

โครงการหรือกิจกรรมทางวิชาการของมหาวิทยาลยั 

รางวลั/นโยบาย 10 10 10 10 

3.5 จาํนวนศนูยบ์ริการทางวิชาการ/วิชาชีพ ท่ีได้รบัการรบัรองความเป็น

เลิศในระดบัชาติ/นานาชาติ (ทัง้น้ีจะต้องมีหน่วยงานรบัรองจากภายนอก 

หรือกรรมการคณุภาพของมหาวิทยาลยัเป็นผูก้าํหนดเกณฑ)์  

ศนูย ์ 10 11 12 13 

Strategy III: Excellence in professional services and 
social engagement 



Strategy IV: Excellence in management for 
sustainable organization  

Goals 

1. เพื่อให้มหาวิทยาลยัมีความพร้อมด้าน
ทรพัยากรบุคคลท่ีเหมาะสมต่อการ
ดาํเนินงานทัง้ในเชิงคณุภาพและปริมาณ 

2. เพื่อให้มหาวิทยาลยัมีเสถียรภาพด้าน
งบประมาณท่ีเพียงพอต่อการดาํเนินงาน
และการพฒันาในอนาคต 

3. เพื่อให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ี
สามารถสนับสนุนการดาํเนินงานในด้าน
ต่างๆของมหาวิทยาลยัอย่างมีประสิทธิผล
และประสิทธิภาพ 

4. เพื่อให้มหาวิทยาลยัสามารถเป็น
ต้นแบบการบริหารท่ีมุง่สู่การพฒันาท่ี
ยัง่ยืน 

5. เพื่อให้มีระบบคณุภาพท่ีทาํให้มัน่ใจว่า
จะนํามหาวิทยาลยัไปสู่ความเป็นเลิศและ
ยัง่ยืน 

6. เพื่อสร้างภาพลกัษณ์ของ
มหาวิทยาลยัมหิดลให้มีความเด่นชดัและ
เป็นไปในทิศทางเดียวกนัอย่างยัง่ยืน 

KPIs 

4.1 ระดบัความผกูพนัของบุคลากร (เฉพาะกลุ่ม 

Talent) 

4.2 จาํนวนส่วนงานท่ีมีรายได้สูงกว่ารายจ่าย 

4.3 ร้อยละของการใช้จ่ายงบลงทุนเป็นไปตาม

แผนการเบิกจ่าย 

4.4 ระดบัความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการกลุ่มต่างๆ 

ต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลยั 

4.5 ร้อยละของส่วนงานท่ีผา่นเกณฑ์ประเมินตาม

ตวัช้ีวดัมหาวิทยาลยัเชิงนิเวศน์ต่อส่วนงานทัง้หมดท่ี

เข้าร่วม 

4.6 จาํนวนส่วนงานท่ีได้ระดบัคะแนนไมต่ํา่กว่า 

200/300 ในการประเมิน EdPEx 

4.7 ระดบัการรบัรู/้ความเข้าใจในภาพลกัษณ์ของ

มหาวิทยาลยัของกลุ่มผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียภายใน/

ภายนอก 

Strategic Initiatives 

1. พฒันาระบบการวางแผนด้านบุคลากร การพฒันาบุคลากร 
และการสร้างสมดลุระหว่างชีวิตและงาน 

2. มีการวิเคราะห์ต้นทุนของการดาํเนินการและการวางแผน
ทางการเงินท่ีดีเพื่อให้องคก์รมีความยัง่ยืน 

3. พฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้สามารถส่งเสริมการ
ดาํเนินงานได้อย่างมีคณุภาพและประสิทธิภาพ 

4. ส่งเสริมให้ส่วนงานมีการบริหารจดัการท่ียัง่ยืนสอดคล้อง
กบัแนวทางการสร้างความเป็นมหาวิทยาลยัเชิงนิเวศน์ (ECO 
University) 

5. ผลกัดนัการพฒันาคณุภาพในระดบัมหาวิทยาลยัและส่วน
งานตามเกณฑ์คณุภาพการศึกษาระดบัสากล รวมถงึการสร้าง
เครือข่ายและระบบสนับสนุนเพื่อการพฒันาคณุภาพของ
มหาวิทยาลยั 

6. สร้างระบบและกลไกการส่ือสารองคก์รแบบบูรณาการและ
ส่งเสริมให้ทุกส่วนงานดาํเนินการตามระบบ เพื่อให้การ
ส่ือสารภาพลกัษณ์องคก์รเป็นไปในทิศทางเดียวกนัทัง้
มหาวิทยาลยั 



ตวัช้ีวดั หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

4.1 ระดบัความผกูพนัของบุคลากร (เฉพาะกลุ่ม Talent) ระดบั 

(เตม็ 10) 

7 8 8.5 9 

4.2 จาํนวนส่วนงานท่ีมีรายได้สูงกว่ารายจ่าย ส่วนงาน 12 15 18 20 

4.3 ร้อยละของการใช้จ่ายงบลงทุนเป็นไปตามแผนการเบิกจ่าย ร้อยละ 95 95 95 95 

4.4 ระดบัความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการกลุ่มต่างๆ ต่อระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศของมหาวิทยาลยั 

ระดบั 

(เตม็ 5) 

4.0 4.1 4.2 4.3 

4.5 ร้อยละของส่วนงานท่ีผา่นเกณฑ์ประเมินตามตวัช้ีวดัมหาวิทยาลยั

เชิงนิเวศน์ต่อส่วนงานทัง้หมดท่ีเข้าร่วม 

ร้อยละ 25 
(10 จาก 40) 

50 
(20 จาก 40) 

80 

(32 จาก 40) 

100 

(40 จาก 40) 

4.6 จาํนวนส่วนงานท่ีได้ระดบัคะแนนในการประเมิน EdPEx ส่วนงาน 

≥ 200 คะแนน 

≥ 300 คะแนน 

 

7 

2 

 

9 

3 

 

11 

4 

 

13 

5 

4.7 ระดบัการรบัรู/้ความเข้าใจในภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัของกลุ่มผู้

มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน/ภายนอก 

ระดบั 

(เตม็ 5) 

3.5 4 4 4 

Strategy IV: Excellence in management for 
sustainable organization  



Corporate KPIs 

ยุทธศาสตรท่ี์ 1  Excellence in research 

with global and social impact                            

1.1 จาํนวนเงินทุนสนับสนุนการวิจยัใน

ปีงบประมาณต่อจาํนวนบุคลากรสาย

วิชาการ  

1.2 จาํนวนบทความตีพิมพใ์น

วารสารวิชาการระดบันานาชาติท่ีเป็นท่ี

ยอมรบัต่อจาํนวนบุคลากรสายวิชาการ

ในแต่ละปีปฏิทิน 

1.3 จาํนวนดชันีการอ้างอิง/ต่อบทความ

วิจยัในแต่ละ ปีปฏิทิน 

1.4 จาํนวนสญัญาโครงการวิจยัท่ีมีการ

ถา่ยทอดเทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ต่อ

ภาครฐั/เอกชน  

ยุทธศาสตรท่ี์ 2  Excellence in outcome-

based education for globally- 

competent graduates 

2.1 ร้อยละของหลกัสูตรท่ีได้รบัการ

รบัรองคณุภาพตามมาตรฐานระดบัสากล  

2.2 ผลการประเมินคณุภาพบณัฑิตตาม

ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั (Expected 

Learning Outcomes) ของหลกัสูตร/ตาม

กรอบมาตรฐานคณุวฒิุ  

ยุทธศาสตรท่ี์ 3  Excellence in 

professional services and social 

engagement 

3.1 ร้อยละของหน่วยบริการท่ีได้รบั

ใบรบัรองมาตรฐานในระดบัสากล 

3.2 ผลตอบแทนจากการให้บริการ

วิชาการ 

3.3 จาํนวนสญัญาท่ีเกิดข้ึนใหมข่อง

โครงการ/กิจกรรมทางวิชาการหรอื

วิชาชีพท่ีมี การบูรณาการแบบองคร์วม

ระหว่างหน่วยงานภาครฐั/เอกชน/ประชา

สงัคม  (ต้องมีข้อตกลงชดัเจน หรือ

สญัญาจ้าง ได้แก่ Agreement, Term of 

Reference, Contract ไมนั่บรวม MOU) 

ยุทธศาสตรท่ี์ 4  Excellence in 

management for sustainable 

organization 

4.3 ร้อยละของการใช้จ่ายงบลงทุน

เป็นไปตามแผนการเบิกจ่าย 

4.6 จาํนวนส่วนงานท่ีได้ระดบัคะแนน 

ไมต่ํา่กว่า  200/300 ในการประเมิน 

EdPEx 



 

ขอขอบคณุ 
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