
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 Global Research and Innovation

1.1 ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการท่ีเป็น PI (Principal Investigator) ของโครงการท่ีได้รับเงินทุนวิจัย ร้อยละ 40.00

1.2 ผลงานวิจัยถูกอ้างอิงโดย International Organization เร่ือง 4

1.3 ผลงานวิจัยท่ีน าไปใช้ (ไม่นับซ  า) เร่ือง 15

 - จ านวนผลงานวิจัยท่ีน าไปใช้เป็นนโยบายระดับชาติ (ทั งหมด) เร่ือง 5

 - จ านวนผลงานวิจัยท่ีน าไปใช้เป็นนโยบายระดับนานาชาติ (ทั งหมด) เร่ือง 5

 - จ านวนผลงานวิจัยท่ีน าไปใช้ประโยชน์ในสังคม (ทั งหมด) เร่ือง 1

 - จ านวนผลงานวิจัยท่ีน าไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ (ทั งหมด) เร่ือง 4

1.4 Citation per publication (5 years) ครั ง/เร่ือง 12

1.5 International Publication (per years) เร่ือง 3,300

1.6 International Publication per academic staff (5 years trend) เร่ือง/คน 0.8

1.7 จ านวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ (Publication) ท่ีตีพิมพ์ร่วมกับนักวิจัยต่างชาติ เร่ือง 1,200

1.8 จ านวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ (Publication) ท่ีตีพิมพ์ในวารสารท่ีอยู่ใน Q1 (รวม 2 ฐานตัดซ  าแล้ว) เร่ือง 1,350

 - จ านวนผลงานตีพิมพ์ในวารสาร Q1 ใน Journal Citation Reports ทั งหมด เร่ือง 1300

 - จ านวนผลงานตีพิมพ์ในวารสาร Q1 ใน Scimago journal & Country Rank ทั งหมด เร่ือง 50

1.9 จ านวนเงินทุนสนับสนุนการวิจัยในปีงบประมาณต่อจ านวนบุคลากรสายวิชาการ บาท/คน 500,000.00

1.10 จ านวนนักวิจัยส าเร็จรูปท่ีเพ่ิมขึ นในแต่ละปี (Tier 2) คน/ปี 3

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 Academic and Entrepreneurial Education

2.1 ร้อยละของอาจารย์ท่ีมีระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอาจารย์ 

(อย่างน้อยระดับ 2) (MUPSF-Professional Standard Framework)

ร้อยละ วางระบบ

2.2 ร้อยละของหลักสูตรท่ีได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานระดับสากล* ร้อยละ 10

2.3 ร้อยละของหลักสูตรท่ีได้รับการตรวจประเมินโดยมหาวิทยาลัย* ร้อยละ 45

2.4 ร้อยละของหลักสูตรท่ีได้รับการตรวจประเมินภายในโดยส่วนงาน* ร้อยละ 100

*หมายเหตุ : ค านวณจากหลักสูตรท้ังหมด 328 หลักสูตร

2.5 ร้อยละของส่วนงานท่ีมีหลักสูตรท่ีมีความยืดหยุ่น เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้ตามความ

ต้องการ (Flexi programs) อย่างน้อย 1 หลักสูตร/ส่วนงาน

ร้อยละ 10

2.6  ร้อยละของส่วนงานท่ีด าเนินโครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมความเป็นนานาชาติ ครบ 3 ด้าน (ด้านการศึกษา 

วิจัยและการเคล่ือนย้ายนักศึกษา)

ร้อยละ 50

2.7 จ านวนนักศึกษาท่ีมีการแลกเปล่ียนทั ง inbound และ outbound คน 3400

 - นักศึกษา inbound ระยะเวลาตั งแต่ 12 สัปดาห์ขึ นไป คน 1100

 - นักศึกษา inbound ระยะเวลาน้อยกว่า 12 สัปดาห์ คน 800

 - นักศึกษา outbound ระยะเวลาตั งแต่ 12 สัปดาห์ขึ นไป คน 800

 - นักศึกษา outbound ระยะเวลาน้อยกว่า 12 สัปดาห์ คน 700

2.8 ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีถูกพัฒนาให้เป็น Global Citizen และ Global Talents ร้อยละ 30

2.9 ร้อยละของส่วนงานท่ีจัดกระบวนการพัฒนานักศึกษาท่ีตอบสนองต่อการเป็น  Global Citizen, Global 

Talents และ Entrepreneurship ตามจ านวนช่ัวโมงท่ีก าหนด

ช่ัวโมง 100

2.10 ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีสอบผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด ร้อยละ

 - นักศึกษาชั นปีท่ี 1 ร้อยละ 25

 - นักศึกษาชั นปีท่ี 2 ร้อยละ 50

 - นักศึกษาชั นปีท่ี 3 ร้อยละ 75

แผนการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ตัวช้ีวัด
เป้าหมายมหาวิทยาลัย

ปี 2563
หน่วยนับ

1



ตัวช้ีวัด
เป้าหมายมหาวิทยาลัย

ปี 2563
หน่วยนับ

 - นักศึกษาชั นปีท่ี 4 ร้อยละ 100

2.11 ความพึงพอใจของนายจ้างต่อคุณภาพบัณฑิตระดับปริญญาตรี  (ร้อยละท่ีตอบระดับ มาก-มากท่ีสุด) ร้อยละ 80

2.12 จ านวนโครงการท่ีศิษย์เก่ากลับมาพัฒนามหาวิทยาลัย โครงการ 20

2.13 ความผูกพันของศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันท่ีมีต่อมหาวิทยาลัยมหิดล (ร้อยละท่ีตอบในระดับ มาก-มากท่ีสุด) ร้อยละ 0

2.13.1 ความผูกพันของศิษย์ปัจจุบันท่ีมีต่อมหาวิทยาลัย ร้อยละ 40

2.13.2 ความผูกพันของศิษย์เก่าท่ีมีต่อมหาวิทยาลัย ร้อยละ 10

2.14 บทเรียนหรือรายวิชาท่ีเป็น e –Learning (ร้อยละต่อรายวิชาทั งหมดของส่วนงาน) ร้อยละ 10

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 Policy Advocacy and Leaders in Professional / Academic Services

3.1 การสร้าง Good Practice ของระบบการบริการวิชาการ ส าเร็จ
3.2 จ านวนมาตรฐานคุณภาพระดับชาติและระดับสากลท่ีถูกสร้างโดย  ส่วนงาน/มหาวิทยาลัย มาตรฐาน 1

3.3 จ านวนนโยบายชี น าสังคมของมหาวิทยาลัยท่ีส าคัญระดับชาติและนานาชาติ เร่ือง 2

3.4 ร้อยละของหน่วยบริการวิชาการท่ีได้รับใบรับรองมาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ ร้อยละ 50

3.5 จ านวนชิ นงานท่ีเกิดจากทรัพย์สินทางปัญญา และ/หรือ การถ่ายทอดเทคโนโลยีท่ีเพ่ิมขึ น และ/หรือ ท่ี

น าไปขับเคล่ือนเศรษฐกิจท่ีมีประโยชน์ต่อสังคมระดับประเทศ

ชิ น 10

3.6 รายรับท่ีเกิดจากทรัพย์สินทางปัญญา และ/หรือ การถ่ายทอดเทคโนโลยีท่ีเพ่ิมขึ น และ/หรือ ท่ีน าไป

ขับเคล่ือนเศรษฐกิจท่ีมีประโยชน์ต่อสังคมระดับประเทศ

ล้านบาท 3

3.7 ร้อยละของโครงการบริการวิชาการท่ีสร้างรายได้ให้กับส่วนงานและมหาวิทยาลัย ร้อยละ 50

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 Management for Self-Sufficiency and Sustainable Organization

4.1 การจัดล าดับด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

ของกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาท่ี เข้ารับการประเมิน

ล าดับท่ี 1-15

4.2 ร้อยละของส่วนงานท่ีมีระบบธรรมาภิบาล ร้อยละ 60

4.3 มหาวิทยาลัยได้รับรางวัล TQC หรือ ได้รับการรับรอง AUNQA ระดับสถาบัน ได้รับการรับรองภายในปี 2564

4.4 จ านวนส่วนงานท่ีได้รับรางวัล TQC ส่วนงาน -

4.5 Green University Ranking ล าดับท่ี 1-100

4.6 ระดับความส าเร็จของการจัดท าระบบ Central Operating System ร้อยละ 30

 - มีฐานข้อมูล Business Intelligence ส าหรับใช้ในการติดตามและการตัดสินใจ ครอบคลุมทั ง 5 

ฐานข้อมูล

ฐานข้อมูล 1

4.7 ร้อยละของส่วนงานท่ีมีระบบการท างานตาม Central Operating System และเช่ือมโยงกับมหาวิทยาลัย ร้อยละ 5

4.8 ร้อยละความส าเร็จของการเป็น Digital Convergence University ร้อยละ 60

4.9 ระดับการรับรู้ภาพลักษณ์ Brand MAHIDOL

 - ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ระดับ 4

 - ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ระดับ 4

4.10 ร้อยละความส าเร็จของโครงการตามยุทธศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัย ร้อยละ 80

4.11 ร้อยละของบุคลากรท่ีเป็น Global Talents

 - บุคลากรสายวิชาการด้านการศึกษา ร้อยละ วางระบบ

 - บุคลากรสายวิชาการด้านการวิจัย ร้อยละ 5

 - บุคลากรสายสนับสนุน (นับเฉพาะกลุ่ม Talent) ร้อยละ 20

4.12 ร้อยละของส่วนงานท่ีมีค่า EBITDA เป็นบวก ร้อยละ 80

4.13 ร้อยละของส่วนงานท่ีมีค่า Net Income เป็นบวก ร้อยละ 60

4.14 ร้อยละของส่วนงานท่ีมีค่า ROA มากกว่าร้อยละ 5 ร้อยละ 20

4.15 ร้อยละของห้องปฏิบัติการท่ีมีการใช้สารเคมี ท่ีได้รับมาตรฐานความปลอดภัย ESPReL ร้อยละ 30

4.16 จ านวนโครงการส่งเสริมความเป็นนานาชาติกับคู่พันธมิตรทางยุทธศาสตร์ (อย่างน้อยส่วนงานละ 1 

โครงการ)

โครงการ วางระบบ

4.17 จ านวนส่วนงานท่ีได้รับคะแนนการประเมิน EdPEx มากกว่า 300 คะแนน 9

4.18 จ านวนโครงการพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหิดลกับสังคม (University Social Engagement) ท่ี

ด าเนินการครบตามเกณฑ์  4 ด้าน

โครงการ 20
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