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1. บทนํา 

1.1 ประวัติความเปนมา 

มหาวิทยาลัยมหิดลมีอายุยาวนานมากกวา 100 ป มีวิวัฒนาการมาหลายยุคหลายสมัยกวาจะมาเปน

มหาวิทยาลัยมหิดลนั้น เริ่มท่ีโรงศิริราชพยาบาล โรงเรียนแพทยากร โรงเรียนราชแพทยาลัย โดยเปนคณะหนึ่งของ

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย แลวจึงสถาปนาเปนมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร จนกระท่ังป พ.ศ. 2512 จึงไดรับ

พระราชทานนามใหมวา มหาวิทยาลัยมหิดล ปจจุบันมหาวิทยาลัยมหิดล มีการจัดการเรียนการสอนหลากหลาย

สาขาวิชา คลอบคลุมกลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรเทคโนโลยี และกลุมสาขาวิชา

สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร ประกอบดวย 16 คณะ 9 สถาบัน 6 วิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย หอสมุดและคลัง

ความรูมหาวิทยาลัยมหิดล ศูนยสัตวทดลองแหงชาติ สํานักงานอธิการบดี สํานักงานสภามหาวิททยาลัย และมี

วิทยาเขต 3 วิทยาเขต ไดแก วิทยาเขตกาญจนบุรี โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค และโครงการจัดตั้งวิทยา

เขตอํานาจเจริญ 

คําขวัญ  อตฺตานํ อุปมํ กเร พึงปฏิบัติตอผูอ่ืน เหมือนดังปฏิบัติตอตนเอง 

 Do unto others as you would have others do unto you. 

ปรัชญา ความสําเร็จท่ีแทจริงอยูท่ีการนําความรูไปประยุกตใช เพ่ือประโยชนสุขแกมวลมนุษยชาติ 

 True success is not in the learning, but in its application to the benefit of mankind.  

ปณิธาน ปญญาของแผนดิน 

 Wisdom of the Land 

วิสัยทัศน มหาวิทยาลัยมหิดลมุงม่ันท่ีจะเปนมหาวิทยาลัยระดับโลก 

  Mahidol University is determined to be a world class university. 

พันธกิจ สรางความเปนเลิศทางดานสุขภาพ ศาสตร ศิลป และนวัตกรรม บนพ้ืนฐานของคุณธรรมเพ่ือ

สังคมไทยและประโยชนสุขแกมวลมนุษยชาติ 

 To excel in health, sciences, arts and innovation with integrity for the betterment of 

Thai society and the benefit of mankind. 

วัฒนธรรมองคกร 

M Mastery รูแจง รูจริง สมเหตุ สมผล 

A Altruism มุงผลเพ่ือผูอ่ืน 

H Harmony กลมกลืนกับสรรพสิ่ง 

I Integrity ม่ันคงยิ่งในคุณธรรม 

D Determination แนวแนทํา กลาตัดสินใจ 

O Originality สรางสรรคสิ่งใหม 

L Leadership   ใฝใจเปนผูนํา 



2 
 

1.2 โครงสรางมหาวิทยาลัยมหิดล 
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2. แผนยุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2559-2562 (4 ป)  

 ตามท่ีมหาวิทยาลัยมหิดลไดจัดทําแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหิดล ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) ข้ึน 

ตามแนวทางยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) เพ่ือเปนกรอบการพัฒนามหาวิทยาลัยท่ีสอดคลองกับการ

พัฒนาประเทศ และเพ่ือเปนการสรางกระบวนการถายทอดและขับเคลื่อนสูการปฏิบัติใหบรรลุเปาหมายตามแผน

ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหิดล ระยะ 20 ป มหาวิทยาลัยจึงจัดทําแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย ระยะ 4ป ข้ึน 

เพ่ือใหเกิดการเชื่อมโยงการพัฒนาจากมหาวิทยาลัยสูสวนงานผานกลไกและโครงการขับเคลื่อนระดับมหาวิทยาลัย 

โดยสามารถติดตามและประเมินผลการดําเนินงานอยางตอเนื่อง สามารถปรับแผนใหสอดคลองและทันกับ

สภาพแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว 

2.1 ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย ระยะ 4 ป  มีท้ังหมด 4 ยุทธศาสตร ดังนี้ 

ยุทธศาสตร 1 Excellence in research with global and social impact 

ยุทธศาสตร 2 Excellence in outcome-based education for globally-competent graduates   

ยุทธศาสตร 3  Excellence in professional services and social engagement   

ยุทธศาสตร 4 Excellence in management for sustainable organization     
 

 

 

 
 

 

 
โมเดลยุทธศาสตร  

• Finance • Talent Workforce 

• Environment • Administration & Governance 

• Branding • IT Infrastructure 
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ยุทธศาสตรท่ี 1  Excellence in research with global and social impact 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

ตัวชี้วัด หนวยนับ 
เปาหมาย 

59 60 61 62 

1.1 จํานวนเงินทุนสนับสนุนการวิจัยในปงบประมาณตอจํานวน

บุคลากรสายวิชาการ  

บาท/คน 400,000 

 

500,000 600,000 700,000 

1.2 จํานวนบทความตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่เปนที่

ยอมรับตอจาํนวนบุคลากรสายวิชาการในแตละปปฏิทิน 

(ฉบับ)  

ชิ้น/คน 

0.65 0.7 0.75 0.8 

1.3 จํานวนดัชนีการอางอิงตอบทความวจิัย 5 ป (ฉบับ) 

คร้ัง/ชิ้น  

3.5 4 6.5 7 

1.4 จํานวนสัญญาโครงการวิจยัที่มีการถายทอดเทคโนโลยีหรือองค

ความรูตอภาครัฐ/เอกชน  

ฉบับ/ป 200 230 260 290 

1.5 ระดับความพึงพอใจของแหลงทุนภาครัฐในแตละปงบประมาณ ระดับ 

(เต็ม 5) 

4 4.5 4.7 4.8 

1.6 แสดงถึงประโยชนจากผลกระทบของงานวิจัยตอสังคมไทย/สังคม

โลก ในชวง 5 ปที่ผานมา 

     

เปาประสงค  

1. เ พ่ือใหมหา วิทยาลัยมีผลงานวิจัย ท่ีมี

คุณภาพระดับมาตรฐานสากล 

2. เพ่ือใหมหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัยท่ีตรงกับ

ความตองการของสังคม 

3. เพ่ือใหมหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัยท่ีสราง

องคความรูหรือนวัตกรรมใหม  

กลยุทธ 

1. สรรหา คัดเลือก และคงไวซึ่งนักวิจัยท่ีมีคุณภาพสูง และธํารง

ไวซึ่งคุณธรรมจริยธรรมทางการวิจัย 

2. มีระบบบริหารจัดการและระบบประเมินนักวิจัยและ

ผลงานวิจัย ระบบสนับสนุนสิ่งเอ้ืออํานวยตองานวิจัยทุก

ประเภทโดยเฉพาะสหวิทยาการ 

3. มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมสูการเพ่ิมมูลคา (Value Added) 

เ พ่ือพัฒนาศักยภาพในการแข ง ขันทางเศรษฐกิจและ

อุตสาหกรรมโดยรวมกับภาครัฐและเอกชน 

4. สนับสนุนและสงเสริมใหเกิดงานวิจัยท่ีมีความรวมมือกับ

ตางประเทศ 

เชิงอรรถ 

(Descriptive) 
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ยุทธศาสตรท่ี 2  Excellence in outcome-based education for globally-competent graduates 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวชี้วัด หนวยนับ 
เปาหมาย 

59 60 61 62 

2.1 หลักสูตรที่ไดรับการตรวจประเมิน/รับรองคุณภาพตามมาตรฐานระดับสากล  

    2.1.1 รอยละของหลักสูตรที่ไดรับการตรวจประเมินภายในโดยสวนงาน รอยละ  100 100 100 

    2.1.2 รอยละของหลักสูตรที่ไดรับการตรวจประเมนิภายในโดยมหาวิทยาลัย รอยละ  50 75 100 

    2.1.3 รอยละของหลักสูตรที่ไดรับการรับรองโดย AUNQA หรือเทียบเทา รอยละ  10 15 20 

2.2 ผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวม และคุณภาพบัณฑิตตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค 

    2.2.1 ระดับความพึงพอใจในภาพรวมของผูใชบัณฑิต ระดับ (เต็ม 5)   4.0 4.0 

    2.2.2 คุณภาพบัณฑิตตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ระดับ (เต็ม 5)   4.0 4.0 

2.3 อัตราการไดงานทําตรงสายวิชาชีพ/ประกอบอาชีพอิสระ/ศึกษาตอของบัณฑิต 

ภายใน 1 ป  

• ระดับปริญญาตรี 

− สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ 

− สาขาวิทยาศาสตรเทคโนโลย ี

− สาขามนุษยศาสตร-สังคมศาสตร 

รอยละ  

 

 

90 

70 

65 

 

 

 

 

95 

75 

70 

 

 

 

 

95 

80 

75 

 

 

 

 

95 

85 

80 

 

เปาประสงค  

1. เพ่ือใหมหาวิทยาลัยมีหลักสูตรช้ันแนวหนา 

ท่ีไดรับการรับรองตามมาตรฐานสากล และ

มุงเนนผลสัมฤทธ์ิ  การเรียนรูของนักศึกษา 

(Outcome-Based Education) 

2. เพ่ือสรางบัณฑิตใหสามารถพัฒนาศักยภาพ

ของตนเอง ท้ังดานความรู ทักษะ คุณธรรม 

จริยธรรมและคุณลักษณะเพ่ือเปนผูนําการ

เปลี่ยนแปลงท่ีกอใหเกิดประโยชนตอสังคม

ในวงกวาง (Transformative Leader) 

3. ส ร า ง ค ว ามผู ก พัน  ( Student/ Alumni 

Engagement)ของนักศึกษาและศิษยเกา

เพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยและสรางความ

ภาคภูมิใจในความเปนมหิดล 

 

กลยุทธ 

1. ผลักดันใหหลักสูตรไดรับการรับรองตามเกณฑมาตรฐาน

ระดับสากล 

2. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู ท่ีมุงเนน Self-

Awareness and Social Awareness ท่ีตอบสนองตอความ

ตองการของสังคมท้ังในและตางประเทศอยางแทจริง  

3. พัฒนาระบบและกลไกท่ีสงเสริมและพัฒนาบุคลากรทาง

การศึกษาใหมีแนวคิดสมรรถนะทางการจัดการเรียนการสอน

ท่ีสงเสริมให เ กิดการเรียนรูของนักศึกษา (Innovative 

System for Teaching and Learning Development) 

4. พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาและกิจการนักศึกษาใหสามารถ

ตอบสนองตอรูปแบบการเรียนรูท้ังในและนอกหองเรียน โดย

การประยุกตใชเทคโนโลยีการศึกษาท่ีทันสมัย และสรางแหลง

เรียนรูแบบเปดท่ีตอบสนองตอความตองการของนักศึกษา 

(Global Open Access Learning-University) 

5. ผลักดันใหเกิดกิจกรรมเสริมหลกัสูตรท่ีสงเสริมใหนักศึกษานํา

ศักยภาพของตนเองมาประยุกตใชใหเกิดประโยชนตอสังคม  

6. การสงเสริมเชิงรุกและสนับสนุนเครือขายศิษยเกาเพ่ือพัฒนา

นักศึกษาและมหาวิทยาลัยในระดับชาติและนานาชาติ 
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ตัวชี้วัด หนวยนับ 
เปาหมาย 

59 60 61 62 

• ระดับบัณฑิตศึกษา 

− สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ 

− สาขาวิทยาศาสตรเทคโนโลย ี

− สาขามนุษยศาสตร-สังคมศาสตร 

 

75 

70 

80 

 

80 

75 

85 

 

85 

80 

90 

 

85 

80 

90 

2.4 การตีพิมพหรือเผยแพรผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

2.4.1 รอยละของการตีพิมพหรือเผยแพรผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาโท 

รอยละ     

2.4.2 รอยละของการตีพิมพหรือเผยแพรผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาเอกเฉพาะในฐานขอมูล Scopus หรือ Web of Science เทานั้น 

รอยละ     

2.5 รอยละของศิษยเกาที่รวมพัฒนาสวนงาน/มหาวิทยาลัย   

(Alumni Engagement Index) 

รอยละ 10 15 20 20 
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ยุทธศาสตรท่ี 3  Excellence in professional services and social engagement 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัด หนวยนับ 
เปาหมาย 

59 60 61 62 

3.1 รอยละของหนวยบริการที่ไดรับใบรับรองมาตรฐานระดับสากล รอยละ 80 85 90 95 

3.2 ผลตอบแทนจากการใหบริการวิชาการ ลานบาท 375  400 415 425 

3.3 จํานวนสัญญาที่เกิดขึ้นใหมของโครงการ/กิจกรรมทางวิชาการหรือ

วิชาชีพที่มกีารบูรณาการแบบองครวมระหวางหนวยงานภาครัฐ/

เอกชน/ประชาสังคม (ตองมีขอตกลงชัดเจน หรือสัญญาจาง ไดแก 

Agreement, Term of Reference, Contract ไมนับรวม MOU)  

ฉบับ 170 190 200 220 

3.4 จํานวนรางวัลหรือนโยบายระดับชาติ/นานาชาติ ที่เกิดจากโครงการ

หรือกิจกรรมทางวิชาการของมหาวิทยาลัย 

รางวัล/

นโยบาย 

10 10 10 10 

3.5 จํานวนศูนยบริการทางวิชาการ/วิชาชพีที่ไดรับการรับรองความเปน

เลิศระดับชาติ/นานาชาติ (ทั้งนี้จะตองมีหนวยงานรับรองจาก

ภายนอก)  

ศูนย 10 12 14 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

เปาประสงค  

1. เ พ่ือส ง เสริม ให ทุกหนวยงานใน

มหาวิทยาลัยมีความเปนเลิศในการ

ใหบริการวิชาการและ/หรือวิชาชีพ           

ท่ีไดมาตรฐานสากล 

2. เ พ่ือ ใหมหา วิทยาลั ยมี ผลงานท่ี

ขับเคลื่อนและตอบสนองตอการ

พัฒนาคุณภาพชี วิต  ตามความ

ตองการของสังคมอยางมีสวนรวม 

โดยเฉพาะดานสุขภาพและสุขภาวะ 

กลยุทธ 

1. สงเสริมใหหนวยงานมีการบริการทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพ

ท่ีเปนไปตามมาตรฐานสากลและสรางผลตอบแทนใหหนวยงาน 

2. สงเสริมความรวมมือของหนวยงานภายในและ/หรือภายนอก

เ พ่ือ ให เ กิดการบริการทาง วิชาการ แบบสหวิทยาการ 

(Interdisciplinary) 

3. สงเสริมใหเกิดนวัตกรรมการใหบริการทางวิชาการและ/หรือ

วิชาชีพท่ีสามารถขับเคลื่อนและตอบสนองตอการพัฒนา

คุณภาพชีวิตตามความตองการของสังคมอยางมีสวนรวม 
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ยุทธศาสตรท่ี 4   Excellence in management for sustainable organization 

 

• Finance • Talent Workforce 

• Environment • Administration & Governance 

• Branding • IT Infrastructure 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ตัวชี้วัด หนวยนับ 
เปาหมาย 

59 60 61 62 

4.1 ระดับความผูกพันของบุคลากร (เฉพาะกลุม Talent) ระดับ 

(เต็ม 10) 

7 8 8.5 9 

4.2 จํานวนสวนงานที่มีรายไดสูงกวาคาใชจาย รอยละ  100 100 100 

4.3 รอยละของการใชจายงบลงทุนเปนไปตามแผนการเบิกจาย รอยละ 95 95 95 95 

4.4 ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการกลุมตางๆ ตอระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 

ระดับ 

(เต็ม 5) 

4.0 4.1 4.2 4.3 

4.5 รอยละของสวนงาน/หนวยงาน ที่ผานเกณฑประเมินตาม

ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศนตอสวนงาน/หนวยงาน 

ทั้งหมดที่เขารวม 

รอยละ 25 

(10 จาก 40) 

 

75 

(30 จาก 40) 

 

100 

(40 จาก 40) 

 

100 

(40 จาก 40) 

 

เปาประสงค  

1. เ พ่ือใหมหา วิทยาลัยมีความพรอมดาน

ท รั พ ย า ก ร บุ คค ล ท่ี เ ห ม า ะสม ต อก า ร

ดําเนินงานท้ังในเชิงคุณภาพและปริมาณ 

2. เพ่ือใหมหาวิทยาลัยมีเสถียรภาพดานการเงิน

การคลังท่ีเพียงพอตอการดําเนินงานและการ

พัฒนาในอนาคต 

3. เ พ่ือใหมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ี

สามารถสนับสนุนการดําเนินงานในดาน

ตางๆ ของมหาวิทยาลัยอยางมีประสิทธิผล

และประสิทธิภาพ 

4. เพ่ือใหมหาวิทยาลัยสามารถเปนตนแบบการ

บริหารท่ีมุงสูการพัฒนาท่ียั่งยืน 

5. เพ่ือใหมีระบบคุณภาพท่ีทําใหมั่นใจวาจะนํา

มหาวิทยาลัยไปสูความเปนเลิศและยั่งยืน 

6. เพ่ือสรางภาพลักษณของมหาวิทยาลัยมหิดล

ใหมีความเดนชัด และเปนไปในทิศทาง

เดียวกันอยางยั่งยืน  

กลยุทธ 

1. พัฒนาระบบการวางแผนดานบุคลากร การพัฒนา

บุคลากร และการสรางสมดุลระหวางชีวิตและงาน 

2. มีการวิเคราะหตนทุนของการดําเนินการ และการ

วางแผนทางการเงินท่ีดีเพ่ือใหองคกรมีความยั่งยืน 

3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ใหสามารถสงเสริม

การดําเนินงานไดอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

4. สงเสริมใหสวนงานมีการบริหารจัดการท่ียั่งยืน สอดคลอง

กับแนวทางการสรางความเปนมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน 

(ECO University) 

5. ผลักดันการพัฒนาคุณภาพในระดับมหาวิทยาลัยและสวน

งาน ตามเกณฑคุณภาพการศึกษาระดับสากล รวมถึงการ

สรางเครือขายและระบบสนับสนุนเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ

ของมหาวิทยาลัย 

6. สรางระบบและกลไกการสื่อสารองคกรแบบบูรณาการ

และสงเสริมใหทุกสวนงานดําเนินการตามระบบ เพ่ือให

การสื่อสารภาพลักษณองคกรเปนไปในทิศทางเดียวกันท้ัง

มหาวิทยาลัย  
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ตัวชี้วัด หนวยนับ 
เปาหมาย 

59 60 61 62 

4.6 จํานวนสวนงานที่ไดระดับคะแนนไมตํ่ากวา 200/250     

/300/350/400 ในการประเมิน EdPEx 

สวนงาน 

≥ 200 คะแนน 

 

7 

 

26 

 

18 

 

10 

≥ 250 คะแนน   9 14 

≥ 300 คะแนน 2 9 6 4 

≥ 350 คะแนน  3 2 7 

≥ 400 คะแนน   3 3 

4.7 ระดับการรับรู/ความเขาใจในภาพลักษณของมหาวิทยาลัย

ของกลุมผูมีสวนไดสวนเสียภายใน/ภายนอก 

ระดับ 

(เต็ม 5) 

3.5 4 4 4 

 

2.2 สรุปประเภทตัวช้ีวัดยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2559 – 2562 

ตัวชี้วัด 
ประเภทตัวชี้วัด 

Corporate KPIs KPIs 

ยุทธศาสตรท่ี 1  Excellence in research with global and social impact                             

1.1 จํานวนเงินทุนสนับสนุนการวิจัยในปงบประมาณตอจํานวนบุคลากรสายวิชาการ  √ √ 

1.2 จํานวนบทความตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่เปนที่ยอมรับตอจาํนวนบุคลากรสาย

วิชาการในแตละปปฏิทิน 

√ √ 

1.3 จํานวนดัชนีการอางอิงตอบทความวจิัย 5 ป √ √ 

1.4 จํานวนสัญญาโครงการวิจยัที่มกีารถายทอดเทคโนโลยหีรือองคความรูตอภาครัฐ/เอกชน  √ √ 

1.5 ระดับความพึงพอใจของแหลงทุนภาครัฐในแตละปงบประมาณ  √ 

1.6 แสดงถึงประโยชนจากผลกระทบของงานวิจยัตอสังคมไทย/สังคมโลก ในชวง 5 ปที่ผานมา  √ 

ยุทธศาสตรท่ี 2  Excellence in outcome-based education for globally- competent graduates 

2.1 หลักสูตรที่ไดรับการตรวจประเมิน/รับรองคุณภาพตามมาตรฐานระดับสากล √ √ 

2.2 ผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวม และคุณภาพบัณฑิตตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค √ √ 

2.3 อัตราการไดงานทําตรงสายวิชาชีพ/ประกอบอาชีพอิสระ/ศึกษาตอของบัณฑิต ภายใน 1 ป  

• ระดับปริญญาตรี 

− สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ 

− สาขาวิทยาศาสตรเทคโนโลย ี

− สาขามนุษยศาสตร-สังคมศาสตร 

• ระดับบัณฑิตศึกษา 

− สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ 

− สาขาวิทยาศาสตรเทคโนโลย ี

− สาขามนุษยศาสตร-สังคมศาสตร 

 √ 

2.4 การตีพิมพหรือเผยแพรผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

2.4.1 รอยละของการตีพิมพหรือเผยแพรผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 

2.4.2 รอยละของการตีพิมพหรือเผยแพรผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกเฉพาะใน

ฐานขอมูล Scopus หรือ Web of Science เทานั้น 

 √ 

2.5 รอยละของศิษยเกาที่รวมพัฒนาสวนงาน/มหาวิทยาลัย (Alumni Engagement Index)  √ 
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ตัวชี้วัด 
ประเภทตัวชี้วัด 

Corporate KPIs KPIs 

ยุทธศาสตรท่ี 3  Excellence in professional services and social engagement 

3.1 รอยละของหนวยบริการที่ไดรับใบรับรองมาตรฐานระดับสากล √ √ 

3.2 ผลตอบแทนจากการใหบริการวิชาการ √ √ 

3.3 จํานวนสัญญาที่เกิดขึ้นใหมของโครงการ/กิจกรรมทางวิชาการหรือวิชาชพีที่มี การบูรณาการแบบ

องครวมระหวางหนวยงานภาครัฐ/เอกชน/ประชาสังคม (ตองมีขอตกลงชัดเจน หรือสัญญาจาง ไดแก 

Agreement, Term of Reference, Contract ไมนับรวม MOU) 

√ √ 

3.4 จํานวนรางวัลหรือนโยบายระดับชาติ/นานาชาติ ที่เกิดจากโครงการหรือกจิกรรมทางวิชาการของ

มหาวิทยาลัย 

 √ 

3.5 จํานวนศูนยบริการทางวิชาการ/วิชาชพี ที่ไดรับการรับรองความเปนเลิศระดับชาติ/นานาชาติ (ทั้งนี้

จะตองมีหนวยงานรับรองจากภายนอก)  

 √ 

ยุทธศาสตรท่ี 4  Excellence in management for sustainable organization 

4.1 ระดับความผูกพันของบุคลากร (เฉพาะกลุม Talent)  √ 

4.2 จํานวนสวนงานที่มีรายไดสูงกวาคาใชจาย  √ 

4.3 รอยละของการใชจายงบลงทุนเปนไปตามแผนการเบิกจาย √ √ 

4.4 ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการกลุมตางๆ ตอระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย  √ 

4.5 รอยละของสวนงาน/หนวยงาน ที่ผานเกณฑประเมินตามตัวชี้วัดมหาวิทยาลัย เชิงนิเวศนตอสวนงาน/

หนวยงาน ทั้งหมดที่เขารวม 

 √ 

4.6 จํานวนสวนงานที่ไดระดับคะแนนไมตํ่ากวา 200/250/300/350/400 ในการประเมิน EdPEx √ √ 

4.7 ระดับการรับรู/ความเขาใจในภาพลักษณของมหาวิทยาลัยของกลุมผูมีสวนไดสวนเสียภายใน/

ภายนอก 

 √ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปจํานวนตัวช้ีวัด :   จํานวน Corporate KPIs 11 ตัวชี้วัด 

จํานวน KPIs 23 ตัวชี้วัด 
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3. แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ 2562 

ตารางท่ี 1 แผนการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม เพ่ือขับเคล่ือนการดําเนินงานตามยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย ป 2562 (แยกตามยุทธศาสตร) 

 
 

 

 

 

ยุทธศาสตรท่ี 1 : Excellence in research with global and social impact  แผนการดําเนินงาน ป 2562 

เปาประสงค กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม  ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน 

1. เพื่อใหมหาวิทยาลัย

มีผลงานวิจัยที่มี

คุณภาพระดับ

มาตรฐานสากล 

2. เพื่อใหมหาวิทยาลัย

มีผลงานวิจัยที่ตรง

กับความตองการ

ของสังคม 

3. เพื่อใหมหาวิทยาลัย

มีผลงานวิจัยที่สราง

องคความรูหรือ

นวัตกรรมใหม 

1. สรรหา คัดเลือก และคงไวซ่ึง

นักวิจยัที่มีคุณภาพสูง และธาํรง

ไวซ่ึงคุณธรรมจริยธรรมทางการ

วิจัย 

2. มีระบบบริหารจัดการและระบบ

ประเมินนักวิจยัและผลงานวจิัย 

ระบบสนับสนุนส่ิงเอื้ออํานวยตอ

งานวิจัยทกุประเภทโดยเฉพาะสห

วิทยาการ 

3. มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมสูการ

เพิ่มมูลคา (Value Added) เพื่อ

พัฒนาศักยภาพในการแขงขันทาง

เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมโดย

รวมกับภาครัฐและเอกชน 

4. สนับสนุนและสงเสริมใหเกิด

งานวิจัยที่มีความรวมมือกับ

ตางประเทศ 

 โครงการสนับสนุนกลุมวิจยัแบบ Multi-generation 

researchers และ MU Multidisciplinary Research Center  

 โครงการจัดต้ังหนวยงาน MU Research Global Challenge 

และ MU-SURF 

 โครงการจัดประชุมวิชาการและนิทรรศการ Thailand 

Research Expo 2020  

 โครงการมหาวิทยาลัยมหิดล รวมทุนกับแหลงทุนภายนอก  

 โครงการศึกษาศักยภาพดานการวิจยัของมหาวิทยาลัยจาก

โปรแกรม SciVal 

 โครงการรางวัลคุณภาพ 

 โครงการเครือขายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจยั (RUN) 

 1.1   จํ า น ว น เ งิ น ทุ น ส นั บ ส นุ น ก า ร วิ จั ย ใน
ปงบประมาณตอจํานวนบุคลากรสาย
วิชาการ  

บาท/คน 700,000 

1.2   จํานวนบทความตีพิมพในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติที่เปนที่ยอมรับตอจํานวน
บุคลากรสายวิชาการในแตละปปฏิทิน  

ชิ้น/คน 0.80 

 

1.3    จํานวนดัชนีการอางอิงตอบทความวิจัย 5 ป  คร้ัง/ชิ้น 7.0 

1.4   จํานวนสัญญาโครงการวิจัยที่มีการถายทอด
เทคโนโลยีหรือองคความรูตอภาครัฐ/
เอกชน  

ฉบับ 290 

1.5   ระดับความพึงพอใจของแหลงทุนภาครัฐใน
แตละปงบประมาณ  

ระดับ 

(เต็ม 5) 

4.8 

 1.6    แสดงถึงประโยชนจากผลกระทบของ
งานวิจัยตอสังคมไทย/สังคมโลก ในชวง 5 ป
ที่ผานมา 

เชิงอรรถ 

(Descriptive) 

เชิงอรรถ 

(Descriptive) 
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ยุทธศาสตรที่ 2 : Excellence in outcome-based education for globally-competent graduates  แผนการดําเนินงาน ป 2562 

เปาประสงค กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม  ตัวชี้วดั หนวยนับ แผน 

1. เพ่ือใหมหาวทิยาลัยมี

หลักสูตรชัน้แนวหนาที่ไดรับ

การรับรองตาม

มาตรฐานสากล และมุงเนน

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของ

นักศึกษา (Outcome-Based 

Education) 

2. เพ่ือสรางบัณฑิตใหสามารถ

พัฒนาศักยภาพของตนเอง 

ทั้งดานความรู ทกัษะ 

คุณธรรม จริยธรรมและ

คุณลักษณะเพ่ือเปนผูนําการ

เปล่ียนแปลงทีก่อใหเกิด

ประโยชนตอสังคมในวงกวาง 

(Transformative Leader) 

3. สรางความผูกพัน 

(Student/Alumni 

Engagement) ของนกัศึกษา

และศิษยเกาเพ่ือพัฒนา

มหาวิทยาลัยและสรางความ

ภาคภูมิใจในความเปนมหิดล 

1. ผลักดันใหหลักสูตรไดรับการรับรองตามเกณฑมาตรฐาน

ระดับสากล 

2. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูที่มุงเนน Self-

Awareness and Social Awareness ที่ตอบสนองตอ

ความตองการของสังคมทั้งในและตางประเทศอยาง

แทจริง 

3. พัฒนาระบบและกลไกที่สงเสรมิและพัฒนาบุคลากรทาง

การศึกษาใหมีแนวคิดสมรรถนะทางการจัดการเรียนการ

สอนที่เปน outcome-based education และเสริม

ทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรยีนการสอน

สงเสริมใหเกิดการเรียนรูและพัฒนาทกัษะการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศของนกัศึกษา 

4. พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาและกิจการนักศึกษาให

สามารถตอบสนองตอรูปแบบการเรียนรูทั้งในและนอก

หองเรียน โดยการประยุกตใชเทคโนโลยีการศึกษาที่

ทันสมัย และสรางแหลงเรียนรูแบบเปดทีต่อบสนองตอ

ความตองการของนกัศึกษา (Global Open Access 

Learning-University) 

5. ผลักดันใหเกิดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่สงเสริมให

นักศึกษานําศักยภาพของตนเองมาประยุกตใชใหเกิด

ประโยชนตอสังคม 

6. การสงเสรมิเชิงรุกและสนับสนุนเครอืขายศิษยเกาเพ่ือ

พัฒนานกัศึกษาและมหาวิทยาลัยในระดับชาติและ

นานาชาต ิ

 โครงการพัฒนาหลักสูตรและการ

เรียนการสอน 

 โครงการ Digital Convergence 

University 

 โครงการพัฒนาศักยภาพนกัศึกษา

เพ่ือตอบสนองตอการเปน Global 

Citizen, Global Talent และ 

Entrepreneurship  

 โครงการแลกเปล่ียนนักศึกษาระยะ

ส้ัน 

 ทุนสนับสนุนอาจารยอาคันตุกะ หรอื

นักวชิาการชาวตางประเทศเพ่ือมา

ปฏิบัติงาน หรือทําวจิัย ณ 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

 โครงการพัฒนามาตรฐานการศึกษา

สูสากล 

 ทุนสนับสนุนการเคล่ือนยายบุคลากร

สายวิชาการและสายสนับสนนุ 

 2.1 หลักสูตรที่ไดรับการตรวจประเมิน/รับรองคุณภาพตามมาตรฐานระดับสากล 

2.1.1 รอยละของหลักสูตรที่ไดรับการตรวจประเมนิภายในโดยสวนงาน 

2.1.2 รอยละของหลักสูตรที่ไดรับการตรวจประเมนิภายในโดยมหาวทิยาลัย 

2.1.3 รอยละของหลักสูตรที่ไดรับการรับรองโดย AUNQA หรอืเทียบเทา 

รอยละ  

100 

100 

20 

2.2 ผลการประเมินความพึงพอใจ และคุณภาพบัณฑิตตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค  
2.2.1 การประเมินความพึงพอใจในภาพรวมของผูใชบัณฑิต 
2.2.2 การประเมินคุณภาพบัณฑิตตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของมหาวิทยาลัย 

ระดับ 

(เต็ม 5) 

4.0 

 

2.3    อัตราการไดงานทําตรงสายวิชาชีพ/ประกอบอาชีพอิสระ/ศึกษาตอของบัณฑิต ภายใน 1 ป  

2.3.1 ระดับปริญญาตร ี

- HSc 

- ScT 

- SH 

2.3.2 ระดับปรญิญาโท 

- HSc 

- ScT 

- SH 

2.3.3 ระดับปรญิญาเอก 

- HSc 

- ScT 

- SH 

รอยละ  

 

95 

85 

80 

 

85 

80 

90 

 

85 

80 

90 

2.4 การตีพิมพหรือเผยแพรผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
2.4.1 รอยละของการตีพิมพหรือเผยแพรผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 
2.4.2 รอยละของการตีพิมพหรือเผยแพรผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกเฉพาะ

ในฐานขอมูล Scopus หรือ Web of Science เทานั้น 

รอยละ  

- 

- 

2.5 รอยละของศิษยเกาที่รวมพัฒนาสวนงาน/มหาวิทยาลัย (Alumni Engagement Index) 
 
 

รอยละ 20 
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ยุทธศาสตรท่ี 3 : Excellence in professional services and social engagement  แผนการดําเนินงาน ป 2562 

เปาประสงค กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม  ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน 

1. เพื่อสงเสริมใหทุก

หนวยงานในมหาวิทยาลัย

มีความเปนเลิศในการ

ใหบริการวิชาการและ/

หรือวิชาชพีที่ได

มาตรฐานสากล 

2. เพื่อใหมหาวิทยาลัยมี

ผลงานที่ขับเคล่ีอนและ

ตอบสนองตอการพัฒนา

คุณภาพชีวิต ตามความ

ตองการของสังคมอยางมี

สวนรวม โดยเฉพาะดาน

สุขภาพและสุขภาวะ 

1. สงเสริมใหหนวยงานมีการ

บริการทางวิชาการและ/หรือ

วิชาชีพที่เปนไปตาม

มาตรฐานสากลและสราง

ผลตอบแทนใหหนวยงาน 

2. สงเสริมความรวมมือของ

หนวยงานภายในและ/หรือ

ภายนอกเพื่อใหเกิดการบริการ

ทางวิชาการ แบบสหวิทยาการ 

(Interdisciplinary) 

3. สงเสริมใหเกิดนวัตกรรมการ

ใหบริการทางวิชาการและ/หรือ

วิชาชีพที่สามารถขับเคล่ือนและ

ตอบสนองตอการพัฒนา

คุณภาพชีวิตตามความตองการ

ของสังคมอยางมีสวนรวม 

 

 โครงการสนับสนุนเพื่อความเปนเลิศดานบริการวิชาการและ

ขยายศักยภาพสูกลุมเปาหมายระดับนานาชาติ 

 โครงการสงเสริมและสนับสนุนงานดาน Policy Advocacy 

 โครงการสนับสนุนกลุมภารกจิสุขภาพโลก 

 โครงการสนับสนุนพันธกิจสัมพันธกับสังคม 

 3.1 รอยละของหนวยบริการที่ได รับใบรับรอง
มาตรฐานระดับสากล  

รอยละ 95 

3.2 ผลตอบแทนจากการใหบริการวิชาการ  บาท 425,000,000 

 

3.3 จํานวนสัญญาที่ เกิดขึ้นใหมของโครงการ/
กิจกรรมทางวิชาการหรือวิชาชีพที่มีการบูรณา
การแบบองครวมระหวางหนวยงานภาครัฐ/
เอกชน/ประชาสังคม (ตองมีขอตกลงชัดเจน 
หรือสัญญาจาง ไดแก Agreement, Term of 
Reference, Contract ไมนับรวม MOU)  

ฉบับ 220 

3.4 จํ านวนรางวัลห รือนโยบายระ ดับชา ติ /
นานาชาติ ที่เกิดจากโครงการหรือกิจกรรม
ทางวิชาการของมหาวิทยาลัย  

รางวัล/นโยบาย 10 

3.5 จํานวนศูนยบริการทางวิชาการ/วิชาชีพ ที่
ได รับการรับรองความเปนเลิศระดับชาติ/
นานาชาติ (ทั้งนี้จะตองมีหนวยงานรับรองจาก
ภายนอก)  

ศูนย 12 
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ยุทธศาสตรท่ี 4 : Excellence in management for sustainable organization  แผนการดําเนินงาน ป 2562 

เปาประสงค กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม  ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน 

1. เพื่อใหมหาวิทยาลัยมีความพรอม

ดานทรัพยากรบุคคลที่เหมาะสมตอ

การดําเนินงานทั้งในเชิงคุณภาพ

และปริมาณ 

2. เพื่อใหมหาวิทยาลัยมีเสถียรภาพ

ดานการเงินการคลังที่เพียงพอตอ

การดําเนินงานและการพัฒนาใน

อนาคต 

3. เพื่อใหมีระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศที่สามารถสนับสนุนการ

ดําเนินงานในดานตาง ๆ ของ

มหาวิทยาลัยอยางมีประสิทธิผล

และประสิทธภิาพ 

4. เพื่อใหมหาวิทยาลัยสามารถเปน

ตนแบบการบริหารที่มุงสูการ

พัฒนาที่ยั่งยืน 

5. เพื่อใหมีระบบคุณภาพที่ทาํให

มั่นใจวาจะนํามหาวิทยาลัยไปสู

ความเปนเลิศและยั่งยืน 

6. เพื่อสรางภาพลักษณของ

มหาวิทยาลัยมหิดลใหมีความ

เดนชัด และเปนไปในทิศทางเดีว

กันอยางยั่งยืน 

1. พัฒนาระบบการวางแผนดานบคุลากร 

การพัฒนาบุคลากร และการสราง

สมดุลระหวางชีวิตและงาน 

2. มีการวิเคราะหตนทุนของการ

ดําเนินการ และการวางแผนทาง

การเงินที่ดีเพื่อใหองคกรมีความยั่งยืน 

3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให

สามารถสงเสริมการดําเนินงานไดอยาง

มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

4. สงเสริมใหสวนงานมีการบริหารจัดการ

ที่ยั่งยืน สอดคลองกับแนวทางการสราง

ความเปนมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน (ECO 

University) 

5. ผลักดันการพัฒนาคุณภาพในระดับ

มหาวิทยาลัยและสวนงาน ตามเกณฑ

คุณภาพการศึกษาระดับสากล รวมถึง

การสรางเครือขายและระบบสนับสนุน

เพื่อการพัฒนาคุณภาพของ

มหาวิทยาลัย 

6. สรางระบบและกลไกการส่ือสารองคกร

แบบบูรณาการและสงเสริมใหทุกสวน

งานดําเนินการตามระบบ เพื่อใหการ

ส่ือสารภาพลักษณองคกรเปนไปใน

ทิศทางเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย 

 โครงการสรางความเขมแข็งของ

กระบวนการทํางานตามแผนยุทธศาสตร 

 โครงการพัฒนาบุคลากร มหาวทิยาลัยมหิดล 

 โครงการแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน 

 โครงการสนับสนุนการตรวจประเมินตาม

เกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการ

ที่เปนเลิศ (EdPEx) 

 โครงการสรางระบบฐานขอมลูกลางเพื่อการ

ตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร 

 โครงการพัฒนาการดําเนินงานตามหลักธรร

มาภิบาลอยางทั่วถึงทั้งมหาวิทยาลัย 

 โครงการบูรณาการความรวมมือ 

(Executive Study Visit for Strategic 

Partnership) 

 Ranking Activities 

 ทุนสนับสนุนการทํา Joint Unit 

 4.1 ระดับความผูกพันของบุคลากร (เฉพาะกลุม Talent)  ระดับ 

(เต็ม 10) 

9 

4.2 จํานวนสวนงานที่มีรายไดสูงกวารายจาย  สวนงาน 38 

 

4.3 รอยละของการใชจายงบลงทุนเปนไปตามแผนการเบิกจาย  

4.3.1 รอยละของจาํนวนผลการเบิกจายเงินหรือกอหนี้ผูกพัน  

(เงินงบประมาณแผนดิน) 

4.3.2 รอยละของจาํนวนผลการเบิกจายเงินหรือกอหนี้ผูกพัน  

(เงินรายไดสวนงาน) 

รอยละ  

95 

 

95 

4.4 ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการกลุมตางๆ ตอระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย  

4.4.1 ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการกลุมตางๆ ตอระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศที่สวนงานพัฒนาหรือจัดหามาใช  

ระดับ 

(เต็ม 5) 

4.3 

4.5 รอยละของสวนงาน/หนวยงานที่ผานเกณฑประเมินตาม

ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศนตอสวนงาน/หนวยงานทั้งหมด

ที่เขารวม  

รอยละ 100 

 

4.6 จํานวนสวนงานที่ไดระดับคะแนนการประเมิน EdPEx 

≥ 200 คะแนน 

≥ 250 คะแนน 

≥ 300 คะแนน 

≥ 350 คะแนน 

≥ 400 คะแนน 

สวนงาน  

10 

14 

4 

7 

2 

4.7 ระดับการรับรู/ความเขาใจในภาพลักษณของมหาวิทยาลัย

ของกลุมผูมีสวนไดสวนเสียภายใน/ภายนอก 

ระดับ 

(เต็ม 5) 

4.0 


	2.1 ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ระยะ 4 ปี  มีทั้งหมด 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

