
 

 

แผนการใชจ้า่ยงบประมาณ มหาวทิยาลยัมหดิล  

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

 งานวเิคราะหแ์ละติดตามงบประมาณ กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหดิล 

 



งบประมาณรายจ่ายมหาวิทยาลัยมหิดลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
               

มหาวิทยาลัยมหิดลด าเนินพันธกิจของมหาวิทยาลัย ภายใต้วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยทั้ง 4 ด้าน ซึ่งในการด าเนินพันธกิจต่างๆ ต้องอาศัยงบประมาณเพ่ือเป็นกลไก

ในการขับเคลื่อน โดยมีแหล่งงบประมาณทีส่นับสนุนการด าเนินพันธกิจดังกล่าว จ าแนกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ งบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้  

           ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  มหาวิทยาลัยมหิดลตั้งงบประมาณรายจ่ายมหาวิทยาลัยมหิดล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เพ่ือการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย  

วงเงินรวมทั้งสิ้น 58,602.1700 ล้านบาท (ห้าหมื่นแปดพันหกร้อยสองล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)  โดยแบ่งเป็น 

 

รายการ งบประมาณ  

รวมทั้งสิ้น 58,602.1700 
1. งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564 (งบแผ่นดิน) 13,131.4932 

2. งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้และกองทุน 45,470.6768 
 

แหล่งงบประมาณที่จะรองรับการขอตั้งงบประมาณรายจ่ายมหาวิทยาลัยมหิดล จ านวน 58,602.1700 ล้านบาท นั้น ได้แก่ 
1. งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (งบแผ่นดิน) จ านวน 13,131.4932 ล้านบาท 

(หนึ่งหมื่นสามพันหนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดล้านสี่แสนเก้าหมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน) 
2.  รายได้จากการด าเนินงาน จ านวน 42,272.3283 ล้านบาท (สี่หมื่นสองพันสองร้อยเจ็ดสิบสองล้านสามแสนสองหมื่นแปดพันสามร้อยบาทถ้วน) 
3.  เงินรายได้สะสม เงินสะสมและดอกผลจากกองทุน จ านวน 3,682.9801 ล้านบาท (สามพันหกร้อยแปดสิบสองล้านเก้าแสนแปดหมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน)            

 
 
 
 

หน่วย : ล้านบาท 



งบประมาณรายจ่ายมหาวิทยาลัยมหิดลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

หมวดรายจ่าย 
แหล่งเงิน 

แผ่นดิน รายได้ รวมทั้งสิ้น 
รวมทั้งสิ้น 13,131.4932 45,470.6768 58,602.1700  

งบบุคลากร      9,705.2192   7,532.6685       17,237.8877  
งบด าเนินการ          113.9871   28,372.4346      28,486.4217  
งบลงทุน      2,749.9052  3,743.1888         6,493.0940  
งบเงินอุดหนุน          562.3817  4,563.7719       5,126.1536  
งบรายจ่ายอื่น -  1,258.6130          1,258.6130  

 

                              

 

                                                   

 

 

 

 

 

 

งบบุคลากร 
17,237.8877

29%

งบด าเนินงาน
28,486.4217

49%

งบลงทุน
6,493.0940…

งบเงิน
อุดหนุน

5,126.1536
9%

รายจ่ายอ่ืน
1,258.6130…

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบประมาณเปรียบเทียบ แผ่นดิน-รายได ้

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

รวมทั้งสิ้น บุคลากร ด าเนินการ ลงทุน เงินอุดหนุน รายจ่ายอื่น

13,131.4932
22%

9,705.2192
56%

113.9871
0%

2,749.9052
42%

562.3817
11% 0.0000

0%

45,470.6768
78%

7,532.6685
44%

28,372.4346
100%

3,743.1888
58%

4,563.7719
89%

1,258.6130
100%

แผ่นดิน รายได้

หน่วย : ล้านบาท 

หน่วย : ล้านบาท 
หน่วย : ล้านบาท 



1. งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (งบแผ่นดิน) 

 

มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แผ่นดิน) ทั้งสิ้น 13,131.4932 ล้านบาท ในภาพรวมของแต่ละหมวดรายจ่ายพบว่า 

หมวดงบบุคลากร มีแผนการเบิกจ่ายงบประมาณมากท่ีสุดเป็นอันดับ 1 คือ ร้อยละ 74 อันดับ 2 คือ หมวดงบลงทุน มีแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 21 อันดับ 3 คือ หมวดงบ

เงินอุดหนุน มีแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 4 ตามล าดับ 
 

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (งบแผ่นดิน) จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

 

หมวดรายจ่าย ปี 2564 
รวมทั้งสิ้น  13,131.4932  

งบบุคลากร  9,705.2192  
งบด าเนินการ  113.9871  
งบลงทุน  2,749.9052  
งบเงินอุดหนุน  562.3817  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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รายการรายจ่าย งบประมาณทีไ่ดร้ับจัดสรร

รวมทัง้สิ้น 13,131,493,200                                        

1. งบบคุลากร 9,593,165,600                                          

1.1 เงินเดือน (G100) 9,328,714,300                                                  

1.2 ค่าจ้างประจ า (G210) 227,134,600                                                    

1.3 ค่าจ้างชั่วคราว (G220) 37,316,700                                                      

2. งบด าเนินงาน 226,040,700                                            

2.1 ค่าตอบแทน (G300) 114,492,000                                                    

2.3 ค่าสาธารณูปโภค(G410) 111,548,700                                                    

3. งบลงทุน 2,749,905,200                                          

3.1 ค่าครุภณัฑ์ (G600) 1,367,260,900                                                  

3.2 ค่าส่ิงก่อสร้าง (G700) 1,382,644,300                                                  

4. งบเงินอุดหนุน 562,381,700                                            

4.1 เงินอุดหนุน(G800) 562,381,700                                                    

แผนการใชจ้่ายงบประมาณเแผ่นดนิ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

มหาวิทยาลัยมหิดล



ชือ่โครงการ วงเงินงบประมาณ ส่วนงาน  แผนตวัชีว้ัดโครงการ แผนการด าเนินงาน

รวมทั้งสิ้น 562,381,700        

เงินอุดหนนุการผลิตแพทย์เพิม่ 294,400,000          

10,659,100           0100 ส านกังานอธกิารบดี ไม่ระบแุผนตัวชี้วดั ใช้บริหารจัดการส่วนกลาง

63,760,500           0600 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี 1. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 60 คน
2. จ านวนนกัศึกษาเข้าใหม่ 60 คน
3. จ านวนนกัศึกษาคงอยู ่360 คน
4. ผู้ส าเร็จการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร ร้อยละ 100

5. ผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาทีก่ าหนด ร้อยละ 100

สนบัสนนุเคร่ืองมือทางการแพทย์ เพือ่จัดการเรียนการสอนเพือ่ฝึกปฏบิติันกัศึกษาแพทย์ 

170,695,800          0700 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 1. จ านวนนกัศึกษาคงอยู ่264 คน
2. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 132 คน

1. จัดการเรียนการสอน 
2. ฝึกอบรมบคุลากรและคณาจารย์
3. จัดหาวสัดุ อุปกรณ์ ครุภณัฑ์  เพือ่ใช้ในการเรียนการสอน

36,392,400           0900 คณะวทิยาศาสตร์ ไม่ระบแุผนตัวชี้วดั จัดการเรียนการสอนใหแ้ก่นกัศึกษา

4,624,200             1200 คณะสังคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์ นกัศึกษามีความรู้ด้านสังคมศาสตร์มากขึน้ ร้อยละ 80 จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

8,268,000             3500 คณะศิลปศาสตร์ ไม่ระบแุผนตัวชี้วดั จัดการเรียนการสอนใหแ้ก่นกัศึกษา

เงินอุดหนนุการผลิตพยาบาลเพิม่ 88,002,000           

9,900,400             0100 ส านกังานอธกิารบดี ไม่ระบแุผนตัวชี้วดั ใช้บริหารจัดการส่วนกลาง

26,972,200           0500 
คณะพยาบาล
ศาสตร์ 1. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา  จ านวน 180 คน
2. จ านวนนกัศึกษาเข้าใหม่  จ านวน 140 คน
3. จ านวนนกัศึกษาคงอยู ่จ านวน 460 คน
4. ร้อยละผู้ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร ร้อยละ 100
5. ร้อยละผู้ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาหลักสูตรตามภายในระยะเวลาทีก่ าหนด  ร้อยละ 100

ด าเนนิการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต

21,175,100           0600 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี 1. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 110 คน
2. จ านวนนกัศึกษาเข้าใหม่ 110 คน
3. จ านวนนกัศึกษาคงอยู ่440 คน
4. ผู้ส าเร็จการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร ร้อยละ 100
5. ผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาทีก่ าหนด ร้อยละ 100

1. ประสานงานกับคณะวทิยาศาสตร์และคณะอื่นๆรองรับนกัศึกษาใหม่ 
2. ด าเนนิการพฒันาบคุลากรใหท้นุสนบัสนนุพฒันาอาจารย์พยาบาลในการศึกษาต่อ
3. ด าเนนิการสนบัสนนุกิจกรรม/โครงการเพือ่เพิม่ความเชี่ยวชาญและความรู้เสริมหลักสูตร
4. ด าเนนิการพฒันาระบบสารสนเทศ 
5. จัดหาวสัดุอุปกรณ์สนบัสนนุการด าเนนิงาน

22,077,800           0900 คณะวทิยาศาสตร์ ไม่ระบแุผนตัวชี้วดั จัดการเรียนการสอนใหแ้ก่นกัศึกษา

748,100               1700 วทิยาลัยวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา1. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา (ป ีกศ.63)  127 คน
2. จ านวนนกัศึกษาเข้าใหม่ (ป ีกศ.64) 150 คน
3. จ านวนนกัศึกษาคงอยู ่(ป ีกศ.63) 467 คน
4. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร ร้อยละ 100 
5. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาทีจ่บการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาทีก่ าหนด ร้อยละ 100

1.จัดการเรียนการสอนด้านวทิยาศาสตร์สุขภาพ ในปกีารศึกษา 2562 ระดับปริญญาตรี ไม่ต่ ากวา่ จ านวน 467 คน
2.จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพือ่พฒันาศักยภาพของตนเอง ใหเ้ปน็ผู้มีคุณธรรม จริยธรรม อีกทัง้ตอบสนองต่อชุมชน 
สังคม ส่วนรวม

7,128,400             3500 คณะศิลปศาสตร์ ไม่ระบแุผนตัวชี้วดั จัดการเรียนการสอนใหแ้ก่นกัศึกษา

มหาวิทยาลัยมหิดล

แผนการใช้จา่ยงบประมาณแผ่นดิน (โครงการเงินอุดหนุน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564



ชือ่โครงการ วงเงินงบประมาณ ส่วนงาน  แผนตวัชีว้ัดโครงการ แผนการด าเนินงาน

เงินอุดหนนุค่าใช้จ่ายในการชันสูตรพลิกศพ 19,780,000           

5,060,000             0600 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี 1. จ านวนการชันสูตรพลิกศพ 1,100 ศพ
2. ผลการตรวจชันสูตรพลิกศพมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ร้อยละ 100
3. ความแม่นย าในการวนิจิฉัย ร้อยละ 98
4. สามารถรายงานผลการตรวจชันสูตรพลิกศพตามระยะเวลาทีก่ าหนดในการออกใบชันสูตร ร้อยละ 100

1. ใหก้ารบริการตรวจสอบทางเวชศาสตร์ชันสูตร (ด าเนนิการชันสูตรพลิกศพ ผ่าศพ)
2. การจัดการเรียนการสอนด้านเวชศาสตร์ชันสูตร (นติิเวชศาสตร์)

14,720,000           0700 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 1.จ านวนการใหบ้ริการชันสูตรพลิกศพ 3,200 ศพ
2. จ านวนรายในการตรวจผู้ปว่ยทางคดี 10,000 ราย
3. จ านวนรายในการตรวจผู้ปว่ยทางศาล 140 ราย 
4. จ านวนรายในการรับส่ิงส่งตรวจตามระบบมาตรฐานสากล 9,000 ราย
5. จ านวนแผ่นสไลด์ในการตรวจทางหอ้งปฏบิติัการฮิสโตเคมี 30,000 แผ่น
6. จ านวนตัวอย่างในการตรวจทางหอ้งปฏบิติัการพษิวทิยา 20,000 ตัวอย่าง
7. จ านวนตัวอย่างในการตรวจทางหอ้งปฏบิติัการซีโรโลยี   2,500 ตัวอย่าง
8. จ านวนตัวอย่างในการตรวจทางหอ้งปฏบิติัการวตัถุพยาน 2,700 ตัวอย่าง
9. จ านวนแพทย์ประจ าบา้น สาขานติิเวชศาสตร์  5 คน
10. จ านวนนกัศึกษาปริญญาโท สาขานติิ - วทิยาศาสตร์ 4 คน
11. จ านวนนกัศึกษาแพทย์ทีล่งเรียนหลักสูตรนติิเวช 580 คน
12. จ านวนนกัศึกษาหลักสูตรอื่น ๆ ทีล่งเรียนหลักสูตรนติิเวช 50 คน
13. จ านวนผู้รับบริการเผยแพร่ความรู้ภายนอก 500 คน

1. งานบริการสังคม การชันสูตรพลิกศพในสถานทีเ่กิดเหตุ การผ่าศพตรวจหาสาเหตุการตาย และด าเนนิการทางด้าน
นติิเวชศาสตร์ อย่างเปน็มาตรฐาน
2. การเรียนการสอนเกี่ยวกับการชันสูตรพลิกศพในสถานทีเ่กิดเหตุ การผ่าศพตรวจหาสาเหตุการตาย และด าเนนิการ
ทางด้าน นติิเวชศาสตร์อย่างเปน็มาตรฐาน

เงินอุดหนนุเปน็ค่าใช้จ่ายโครงการพฒันาก าลังคนด้าน
วทิยาศาสตร์ ระยะที ่2 (ทนุเรียนดีวทิยาศาสตร์แหง่
ประเทศไทย)

88,332,500           

38,000,000           0100 ส านกังานอธกิารบดี ไม่ระบแุผนตัวชี้วดั ใช้บริหารจัดการส่วนกลาง

50,332,500           0900 คณะวทิยาศาสตร์ ไม่ระบแุผนตัวชี้วดั จัดการเรียนการสอนใหแ้ก่นกัศึกษา

โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่
ระดับอนบุาลจนจบการศึกษาขัน้พืน้ฐาน

1,867,200             

487,300               2300 สถาบนัแหง่ชาติเพือ่การพฒันาเด็กและ
ครอบครัว

1.จ านวนนกัเรียนทีไ่ด้รับการสนบัสนนุตามโครงการ 180 คน
2.ผู้ปกครองสามารถลดรายจ่าย จากการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายของโครงการ และผู้ปกครองมีความพงึพอใจต่อโครงการ
สนบัสนนุค่าใช้จ่ายฯ มากกวา่ร้อยละ 80

1.ส่งรายชื่อนกัเรียนระดับอนบุาล โครงการอนบุาลสาธติเพือ่พฒันนาศักยภาพ ภาคเรียนที ่2 ประจ าปกีารศึกษา 2563  
ใหก้ับงานการเงินเพือ่ต้ังฎกีารเบกิจ่าย
2.คุณครูประจ าชั้นและเจ้าหนา้ทีบ่ริหารงานทัว่ไปของศูนย์พฒันาเด็กปฐมวยั รวบรวมเอกสาร ใบส าคัญรับเงิน ส าเนา
บตัรประชาชน และส าเนาหนา้บญัชีธนาคารของผู้ปกครอง 
3.ด าเนนิการจ่ายเงิน โดยการโอนเงินเข้าบญัชีธนาคารของผู้ปกครองตามรายชื่อทีต้ั่งเบกิฎกีา

1,379,900             3100 วทิยาลัยดุริยางคศิลป์ จ านวนนกัเรียนทีไ่ด้รับการสนบัสนนุตามโครงการ 207 คน สนบัสนนุค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับนกัเรียนเตรียมอุดมดนตรี 

เงินอุดหนนุทนุการศึกษาระดับปริญญาเอก 8,000,000             0300 คณะทนัตแพทยศาสตร์ อาจารย์ทนัตแพทย์ได้รับทนุศึกษาต่อด้านทนัตกรรมผู้สูงอายุ หรือในสาขาทีเ่กี่ยวข้อง 4 ทนุ 1. อาจารย์ได้ศึกษาต่อถึงขัน้วฒิุปริญญาเอก ในสาขาต่างๆ ทางทนัตแพทยศาสตร์ ภายในปงีบประมาณ พ.ศ. 2565
2. สัดส่วนคุณวฒิุอาจารย์ทางด้านทนัตแพทยศาสตร์ของคณะทนัตแพทยศาสตร์ได้ใกล้เคียงกับเกณฑ์ที ่สกอ. ก าหนด

เงินอุดหนนุศูนย์ทนัตกรรมพระราชทาน สมเด็จพระ
กนษิฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารีและหนว่ยทนัตกรรมเคล่ือนที่

20,000,000           0300 คณะทนัตแพทยศาสตร์ 1. จ านวนคร้ังทีอ่อกหนว่ยทนัตกรรมพระราชทาน/ออกหนว่ยทนัตกรรมเคล่ือนที ่17 คร้ัง
2. จ านวนนกัเรียนและประชาชนทีไ่ด้รับบริการทางทนัตกรรม 5,000 ราย
3. คะแนนเฉล่ียความพงึพอใจของผู้เข้ารับบริการทนัตกรรม 90 คะแนน
4. ครูและเจ้าหนา้ทีส่าธารณสุข มีความเข้าใจข้อมูลจากการเผยแพร่ทนัตสุขภาพในระดับดีขึน้ไปร้อยละ 70

1. การประชุมเพือ่เตรียมความพร้อมในการปฏบิติังาน 
2. การใหบ้ริการทางทนัตกรรมแก่นกัเรียนในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน และประชาชนใกล้เคียง 
3. การออกหนว่ยทนัตกรรมพระราชทานฯ ตามก าหนดการปฏบิติังาน



ชือ่โครงการ วงเงินงบประมาณ ส่วนงาน  แผนตวัชีว้ัดโครงการ แผนการด าเนินงาน

โครงการการจัดการศึกษาเพือ่ส่งเสริมคุณภาพชีวติของ
คนพกิารและการมีงานท า

4,000,000             1600 วทิยาลัยราชสุดา กิจกรรมการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี   
1. จ านวนนกัศึกษาทีเ่ข้าใหม่ 44 คน
2. จ านวนนกัศึกษาคงอยู ่26 คน
3. นกัศึกษาสอบผ่านในแต่ละรายวชิาตามแผนการศึกษาและเปา้ประสงค์ของหลักสูตรในปกีารศึกษานัน้ ร้อยละ 80
4. นกัศึกษามีความพงึพอใจในการเรียนการสอนและบริการสนบัสนนุ ร้อยละ 95
กิจกรรมการเรียนการสอนใน Flexible Education
1. จ านวนนกัศึกษาทีเ่ข้าใหม่ 30 คน
2. ผู้ส าเร็จการศึกษาได้งานท าตรงตามสาขาทีเ่รียน ร้อยละ 95

1) กิจกรรมการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี
1.1 การพฒันาระบบบริการสนบัสนนุการผลิตบณัฑิตทัง้ในระดับปริญญาตรีและ Flexible Education
1.2 การจัดช่วงเชื่อมต่อและสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการและหนว่ยงานเพือ่การมีงานท าของผู้ทีม่ีความ
บกพร่องทางการได้ยิน
2) กิจกรรมการเรียนการสอนใน Flexible Education
2.1 การอบรมเพือ่เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่การท างาน
2.2 การฝึกปฏบิติังานในสถานประกอบการ
2.2.1 การพฒันาระบบบริการสนบัสนนุการผลิตแรงงานทีต่อบโจทย์คนพกิารและตลาดแรงงาน
2.2.2 การจัดช่วงเชื่อมต่อ และสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการ

โครงการพฒันาวธิวีเิคราะหส์ารต้องหา้มในนกักีฬา ตาม
ข้อก าหนดของ(World Anti-Doping Agency (WADA))

6,000,000             2500 สถาบนัวทิยาศาสตร์การวเิคราะหแ์ละ
ตรวจสารในการกีฬา

1. สามารถวเิคราะหตั์วอย่างได้มากขึน้ในเวลาเทา่เดิม จากการวเิคราะหใ์นเวลา 4 วนั ลดลง เหลือ 1 วนั
2. ลดต้นทนุการวเิคราะหล์ง เช่นด้านพลังงานค่าไฟฟา้ ค่าน้ า  สารเคมี และก าลังคนได้ 95 เปอร์เซ็นต์

1. การอบรมเพือ่พฒันาวธิวีเิคาะห ์ESAs กับประเทศ ออสเตรีย
2. น าเทคนคิทีไ่ด้อบรมมาพฒันาการวเิคราะห ์ESAs ท าใหไ้ด้วธิกีารวเิคราะหใ์หม่ทีล่ดขัน้ตอน มีความแม่นย าและ
สามารถตรวจวดัได้ทีค่วามเข้มข้นต่ ากวา่วธิกีารเดิม 5-10 เทา่ 
3. EPO method ทีพ่ฒันาขึน้ ก าลังด าเนนิการท า method validation เพือ่ขอเพิม่ใน scope ISO17025 และน ามาใช้
ในตัวอย่างจริงโดยคาดวา่จะสามารถใช้วเิคราะหตั์วอย่างได้ภายใน 1 พค 2564.

โครงการส่งเสริมพืน้ทชีุมชนสร้างสรรค์ด้วยพลังดนตรี 
สร้างเสริมกิจกรรมและประสบการณ์ดนตรีทหีลากหลาย
เพอืการขับเคลือนสังคมใหเ้ข้มแข็งและสร้างสุขภาวะทีดี่

4,000,000             3100 วทิยาลัยดุริยางคศิลป์  ต้นแบบกิจกรรมดนตรีบ าบดั กิจกรรมดนตรีในรูปแบบต่าง ๆ ส าหรับการพฒันาสุขภาวะของผู้สูงวยั 1 ชุด ด าเนนิการพฒันาต้นแบบกิจกรรมดนตรีบ าบดั กิจกรรมดนตรีในรูปแบบต่างๆ ส าหรับการพฒันาสุขภาวะของผู้สูงวยั

โครงการศูนย์เทคโนโลยีวศิวกรรมเคร่ืองมือแพทย์ทาง
ออโธปดิิกส์

19,500,000           1000 คณะวศิวกรรมศาสตร์ ระบบการผลิตชิ้นส่วนฝังในร่างกายส าหรับการรักษาทางกระดูกด้วยเทคโนโลยีการผลิต 4.0 จ านวน 1 ระบบการผลิต 1. ยืน่ขอรับรองสถานทีผู้่ผลิตเคร่ืองมือแพทย์ กับ อย. และ ยืน่รับรอง ISO 13485
2. จัดเตรียมหอ้ง และเคร่ืองจักร CNC ในการขึน้รูป
3. ผลิตแม่พมิพข์ึน้รูปซีเมนต์ฆ่าเชื้อ
4. สร้างเคร่ืองมือ ปรับปรุงรูปร่างเรขาคณิตของชิ้นส่วนฝังใน
5. ประสานงานกับแพทย์ออโธปดิิกส์ โดยด าเนนิการใช้ระบบเทคโนโลยี Digitalized Reverse Engineering for 
Orthopedics เพือ่วเิคราะหผู้์ปว่ยทีม่ีปญัหาทางกระดูก เพือ่วางแผนในการรักษา

โครงการสร้างเสริมสุขภาวะแบบองค์รวมเพือ่เตรียม
ความพร้อมในทกุมิติก่อนเข้าสู่สังคมสูงวยั

8,500,000             0400 คณะเทคนคิการแพทย์ ประชาชนในหนว่ยงาน องค์กรทัง้ภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมกระบวนการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม โดยใช้ mobile 
application ในการประเมินและติดตามสถานะทางสุขภาพ จ านวน 2,000 คน

1. การส ารวจหนว่ยงาน องค์กร ทัง้ภาครัฐและเอกชน เพือ่เปน็หนว่ยงานน าร่อง ในการพฒันาและเตรียมความพร้อมเพือ่
เข้าสังคมสูงวยั 
2.การจัดกิจกรรมส่งเสริมจากผลการประเมินสถานะและการส่งเสริมสุขภาพทางกาย โดยการใช้ผลการตรวจสุขภาพใน
ปกี่อน ผ่านการใช้ mobile application 
3. การจัดกิจกรรมพฒันาสติและวถิีความสงบสุขแหง่จิต และใช้ mobile applicationเพือ่สร้างความผ่อนคลาย 
4. การสร้างความรู้ครอบคลุมทกุมิติเพือ่เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมสูงวยั 
5. การประมวลและวเิคราะหก์ระบวนการเตรียมความพร้อมในทกุมิติก่อนเข้าสู่สังคมสูงวยัทีเ่หมาะสม เพือ่การส่ือสาร
สาธารณะในวงกวา้งและการน าไปประยุกต์ใช้เชิงนโยบาย



ผลผลิต/โครงการ/ตัวชี้วัด หน่วยนับตัวชี้วัด
แผน

(ทั้งป)ี

ผู้ส าเรจ็การศึกษาด้านสังคมศาสตร์

 ตัวชี้วัดเชิงปรมิาณ: จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ คน 1,298

 ตัวชี้วัดเชิงปรมิาณ: จ ำนวนนักศึกษำที่เข้ำใหม่ คน 1,908

 ตัวชี้วัดเชิงปรมิาณ: จ ำนวนนักศึกษำที่คงอยู่ คน 6,503

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำจบกำรศึกษำตำมมำตรฐำนหลักสูตร ร้อยละ 100

 ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่จบกำรศึกษำตำมหลักสูตรภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ร้อยละ 100

ผู้ส าเรจ็การศึกษาด้านวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

 ตัวชี้วัดเชิงปรมิาณ: จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ คน 2,395

 ตัวชี้วัดเชิงปรมิาณ: จ ำนวนนักศึกษำที่เข้ำใหม่ คน 3,199

 ตัวชี้วัดเชิงปรมิาณ: จ ำนวนนักศึกษำที่คงอยู่ คน 10,266

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำจบกำรศึกษำตำมมำตรฐำนหลักสูตร ร้อยละ 100

 ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่จบกำรศึกษำตำมหลักสูตรภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ร้อยละ 100

ผู้ส าเรจ็การศึกษาด้านวิทยาศาสตรส์ุขภาพ

 ตัวชี้วัดเชิงปรมิาณ: จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ คน 4,308

 ตัวชี้วัดเชิงปรมิาณ: จ ำนวนนักศึกษำที่เข้ำใหม่ คน 4,830

 ตัวชี้วัดเชิงปรมิาณ: จ ำนวนนักศึกษำที่คงอยู่ คน 14,640

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำจบกำรศึกษำตำมมำตรฐำนหลักสูตร ร้อยละ 100

 ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่จบกำรศึกษำตำมหลักสูตรภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ร้อยละ 100

แผนการปฏบิัติงาน (ตัวชีว้ัด) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ าแนกตามผลผลิต



ผลผลิต/โครงการ/ตัวชี้วัด หน่วยนับตัวชี้วัด
แผน

(ทั้งป)ี

แผนการปฏบิัติงาน (ตัวชีว้ัด) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ าแนกตามผลผลิต

ผลงานการใหบ้รกิารวิชาการ

 ตัวชี้วัดเชิงปรมิาณ: จ ำนวนผู้เข้ำรับบริกำร คน 1,793,171

โครงการบรูณาการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงวัย

 ตัวชี้วัดเชิงปรมิาณ: จ ำนวนผู้ได้รับทนุปริญญำเอกด้ำนทนัตกรรม คน 4

 ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้ส ำเร็จกำรจบกำรศึกษำตำมหลักสูตรภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ร้อยละ 100

โครงการเพ่ิมศักยภาพการใหบ้รกิารทางด้านสาธารณสุข

 ตัวชี้วัดเชิงปรมิาณ: จ ำนวนผู้เข้ำรับกำรศึกษำ/ฝึกปฏบิติังำน คน 8,979

 ตัวชี้วัดเชิงปรมิาณ: จ ำนวนผู้ปว่ยนอก รำย 7,216,232

 ตัวชี้วัดเชิงปรมิาณ: จ ำนวนผู้ปว่ยใน รำย 170,892

โครงการอาคารปลีคลินิกและศูนย์วิจัย สถาบนัการแพทย์จักรนีฤบดินทร์

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ด ำเนินกำรก่อสร้ำงอำคำรปลีคลินิกและศูนย์วจิัย สถำบนักำรแพทย์จักรีนฤบดินทร์เปน็ไปตำมแผนที่วำงไวไ้ม่น้อยกวำ่ ร้อยละ 90

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ด ำเนินกำรก่อสร้ำงอำคำรกำยวภิำคคลินิก สถำบนักำรแพทย์จักรีนฤบดินทร์ เปน็ไปตำมแผนที่วำงไวไ้ม่น้อยกวำ่ ร้อยละ 60

โครงการผลิตพยาบาลเพ่ิม

 ตัวชี้วัดเชิงปรมิาณ: จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ คน 290

 ตัวชี้วัดเชิงปรมิาณ: จ ำนวนนักศึกษำที่คงอยู่ คน 1,070

 ตัวชี้วัดเชิงปรมิาณ: จ ำนวนนักศึกษำเข้ำใหม่ คน 260

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละผู้ส ำเร็จกำรศึกษำจบกำรศึกษำตำมมำตรฐำนหลักสูตร ร้อยละ 100

 ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่จบกำรศึกษำตำมหลักสูตรภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ร้อยละ 100



ผลผลิต/โครงการ/ตัวชี้วัด หน่วยนับตัวชี้วัด
แผน

(ทั้งป)ี

แผนการปฏบิัติงาน (ตัวชีว้ัด) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ าแนกตามผลผลิต

โครงการผลิตแพทย์เพ่ิม

 ตัวชี้วัดเชิงปรมิาณ: จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ คน 192

 ตัวชี้วัดเชิงปรมิาณ: จ ำนวนนักศึกษำที่คงอยู่ คน 1,344

 ตัวชี้วัดเชิงปรมิาณ: จ ำนวนนักศึกษำเข้ำใหม่ คน 192

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละผู้ส ำเร็จกำรศึกษำจบกำรศึกษำตำมมำตรฐำนหลักสูตร ร้อยละ 100

 ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่จบกำรศึกษำตำมหลักสูตรภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ร้อยละ 100

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

 ตัวชี้วัดเชิงปรมิาณ: จ ำนวนนักเรียนที่ได้รับกำรสนับสนุนตำมโครงกำร คน 387

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของค่ำใช้จ่ำยที่ผู้ปกครองสำมำรถลดค่ำใช้จ่ำยตำมรำยกำรที่ได้รับกำรสนับสนุน ร้อยละ 100
โครงการการพัฒนากรงุเทพมหานคร และเมืองปรมิณฑล

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของกำรเบกิจ่ำยงบประมำณ (สะสม) ของกำรก่อสร้ำงอำคำรศูนย์กำรแพทย์กำญจนำภเิษก ร้อยละ 100

โครงการพัฒนาระบบดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ

 ตัวชี้วัดเชิงปรมิาณ: ประชำชนในหน่วยงำน องค์กรทั้งภำครัฐและเอกชน เข้ำร่วมกระบวนกำรส่งเสริมสุขภำพแบบองค์รวม โดยใช้ mobile 

application ในกำรประเมินและติดตำมสถำนะทำงสุขภำพ คน 2,000

 ตัวชี้วัดเชิงปรมิาณ: ระบบกำรผลิตชิ้นส่วนฝังในร่ำงกำย ส ำหรับกำรรักษำทำงกระดูกด้วยเทคโนโลยีกำรผลิต 4.0 ระบบกำรผลิต 1

 ตัวชี้วัดเชิงปรมิาณ: ต้นแบบกิจกรรมดนตรีบ ำบดั กิจกรรมดนตรีในรูปแบบต่ำงๆ ส ำหรับกำรพฒันำสุขภำวะของผู้สูงวยั ชุด 1

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: กำรก่อสร้ำงศูนย์วทิยำกำรเวชศำสตร์ผู้สูงอำยุระดับชำติ (พื้นที่สมุทรสำคร)

แล้วเสร็จ (สะสม) ร้อยละ 95



2. งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวนรวมทั้งสิ้น 45,470.6768 ล้านบาท (สี่หมื่นห้าพันสี่ร้อยเจ็ดสิบล้านหกแสนเจ็ด

หมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน) แบ่งเป็น  

        1. งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้                  45,267.3611  ล้านบาท  

        2. งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของกองทุน       203.3157   ล้านบาท       

             แหล่งงบประมาณเงินรายได้ที่จะรองรับการขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 45,955,308,400 ล้านบาท นั้น ได้แก่ 
1. รายได้จากการด าเนินงาน         จ านวน  42,272.3283  ล้านบาท  

2.  เงินรายได้สะสม เงินสะสมและดอกผลจากกองทุน  จ านวน  3,682.9801   ล้านบาท 

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (งบเงินรายได้) จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
 
 

หมวดรายจ่าย  ปี 2564 

รวมทั้งสิ้น 45,470.6768 

งบบุคลากร  7,532.6685 

งบด าเนินการ  28,372.4346 

งบลงทุน 3,743.1888 

งบเงินอุดหนุน 4,563.7719 

งบรายจ่ายอื่น  1,258.6130 

งบบุคลากร
7,532.6685

16.56%

งบด าเนินการ
28,372.4346

62.40%

งบลงทุน
3,743.1888…

งบเงินอุดหนุน
4,563.7719

10.04%

งบรายจ่ายอ่ืน
1,258.6130

2.77%

งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

หน่วย : ล้านบาท หน่วย : ล้านบาท 



รายการรายจ่าย งบประมาณทีไ่ดร้ับจัดสรร

รวมทัง้สิ้น 45,470,676,800                                           

1. งบบคุลากร 7,532,668,500                                             

    - เงินเดือน 6,328,323,700                                                     

    - ค่าจ้างประจ า 650,367,800                                                        

    - ค่าจ้างชั่วคราว 553,977,000                                                        

2. งบด าเนินงาน 28,372,434,600                                           

    - ค่าตอบแทน 4,735,402,900                                                     

    - ค่าใช้สอย 5,909,062,700                                                     

    - ค่าวสัดุ 1,526,174,300                                                     

    - ค่าสาธารณูปโภค 16,201,794,700                                                    

3. งบลงทุน 3,743,188,800                                             

    - ค่าครุภณัฑ์ 2,119,253,100                                                     

    - ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง 1,623,935,700                                                     

4. งบเงินอุดหนุน 4,563,771,900                                             

5. งบรายจ่ายอ่ืน 1,258,613,000                                             

แผนการใชจ้่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได ้ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

มหาวิทยาลัยมหิดล


