แผนการใช้จา่ ยงบประมาณ มหาวิทยาลัยมหิดล
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

งานวิเคราะห์และติดตามงบประมาณ กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหิดล

งบประมาณรายจ่ายมหาวิทยาลัยมหิดลประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
มหาวิทยาลัยมหิดลดาเนินพันธกิจของมหาวิทยาลัย ภายใต้วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยทั้ง 4 ด้าน ซึ่งในการดาเนินพันธกิจต่างๆ ต้องอาศัยงบประมาณเพื่อเป็นกลไก
ในการขับเคลื่อน โดยมีแหล่งงบประมาณทีส่ นับสนุนการดาเนินพันธกิจดังกล่าว จาแนกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ งบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิ ทยาลั ย มหิ ดลตั้งงบประมาณรายจ่า ยมหาวิท ยาลั ยมหิ ดล ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อการด าเนิ นงานของมหาวิท ยาลั ย
วงเงินรวมทั้งสิ้น 58,602.1700 ล้านบาท (ห้าหมื่นแปดพันหกร้อยสองล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) โดยแบ่งเป็น
หน่วย : ล้านบาท

รายการ

งบประมาณ

รวมทั้งสิ้น
1. งบประมาณรายจ่ายประจาปี 2564 (งบแผ่นดิน)

58,602.1700
13,131.4932

2. งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้และกองทุน

45,470.6768

แหล่งงบประมาณที่จะรองรับการขอตั้งงบประมาณรายจ่ายมหาวิทยาลัยมหิดล จานวน 58,602.1700 ล้านบาท นั้น ได้แก่
1. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (งบแผ่นดิน) จานวน 13,131.4932 ล้านบาท
(หนึ่งหมื่นสามพันหนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดล้านสี่แสนเก้าหมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน)
2. รายได้จากการดาเนินงาน จานวน 42,272.3283 ล้านบาท (สี่หมื่นสองพันสองร้อยเจ็ดสิบสองล้านสามแสนสองหมื่นแปดพันสามร้อยบาทถ้วน)
3. เงินรายได้สะสม เงินสะสมและดอกผลจากกองทุน จานวน 3,682.9801 ล้านบาท (สามพันหกร้อยแปดสิบสองล้านเก้าแสนแปดหมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

งบประมาณรายจ่ายมหาวิทยาลัยมหิดลประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จาแนกตามหมวดรายจ่าย
แหล่งเงิน
หมวดรายจ่าย
แผ่นดิน
รายได้
รวมทั้งสิ้น
13,131.4932
45,470.6768
งบบุคลากร
9,705.2192
7,532.6685
งบดาเนินการ
113.9871
28,372.4346
งบลงทุน
2,749.9052
3,743.1888
งบเงินอุดหนุน
562.3817
4,563.7719
งบรายจ่ายอื่น
1,258.6130
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายจ่ายอื่น
1,258.6130…
งบเงิน
อุดหนุน
5,126.1536
9%
งบลงทุน
6,493.0940…

งบบุคลากร
17,237.8877
29%

หน่วย : ล้านบาท

รวมทั้งสิ้น
58,602.1700
17,237.8877
28,486.4217
6,493.0940
5,126.1536
1,258.6130

งบประมาณเปรียบเทียบ แผ่นดิน-รายได้
หน่วย : ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท
100%
80%

45,470.6768
78%

7,532.6685
44%

28,372.4346
100%

3,743.1888
58%

4,563.7719
89%

1,258.6130
100%

60%

งบดาเนินงาน
28,486.4217
49%

40%
20%
0%

9,705.2192
56%
13,131.4932
22%

รวมทั้งสิ้น

บุคลากร

113.9871
0%

ดาเนินการ

แผ่นดิน

2,749.9052
42%

ลงทุน

562.3817
11%

เงินอุดหนุน

รายได้

0.0000
0%

รายจ่ายอื่น

1. งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (งบแผ่นดิน)
มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แผ่ นดิน) ทั้งสิ้น 13,131.4932 ล้านบาท ในภาพรวมของแต่ละหมวดรายจ่ายพบว่า
หมวดงบบุคลากร มีแผนการเบิกจ่ายงบประมาณมากที่สุดเป็นอันดับ 1 คือ ร้อยละ 74 อันดับ 2 คือ หมวดงบลงทุน มีแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 21 อันดับ 3 คือ หมวดงบ
เงินอุดหนุน มีแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 4 ตามลาดับ
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (งบแผ่นดิน) จาแนกตามหมวดรายจ่าย

งบประมาณแผ่นดิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วย : ล้านบาท

หมวดรายจ่าย
รวมทั้งสิ้น
งบบุคลากร
งบดาเนินการ
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน

ปี 2564
13,131.4932
9,705.2192
113.9871
2,749.9052
562.3817

หน่วย : ล้านบาท
งบดาเนินงาน
113.9871
1%

งบลงทุน
2,749.9052
21%
งบบุคลากร
9,705.2192
74%

งบเงินอุดหนุน
562.3817
4%

แผนการใช้จ่ายงบประมาณเแผ่นดิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
มหาวิทยาลัยมหิดล
รายการรายจ่าย
รวมทัง้ สิ้น
1. งบบุคลากร
1.1 เงินเดือน (G100)

งบประมาณทีไ่ ด้รับจัดสรร
13,131,493,200
9,593,165,600
9,328,714,300

1.2 ค่าจ้างประจา (G210)

227,134,600

1.3 ค่าจ้างชั่วคราว (G220)

37,316,700

2. งบดาเนินงาน

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 ค่าครุภณ
ั ฑ์ (G600)

1,367,260,900

3.2 ค่าสิ่งก่อสร้าง (G700)

1,382,644,300

4. งบเงินอุดหนุน
4.1 เงินอุดหนุน(G800)

562,381,700
562,381,700

แผนการใช้จา่ ยงบประมาณแผ่นดิน (โครงการเงินอุดหนุน) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
มหาวิทยาลัยมหิดล
ชือ่ โครงการ

วงเงินงบประมาณ

รวมทั้งสิ้น
เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิม่

562,381,700

ส่วนงาน

แผนตัวชีว้ ัดโครงการ

294,400,000
10,659,100 0100 สานักงานอธิการบดี

ไม่ระบุแผนตัวชี้วดั

63,760,500 0600 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 1. จานวนผู้สาเร็จการศึกษา 60 คน
2. จานวนนักศึกษาเข้าใหม่ 60 คน
3. จานวนนักศึกษาคงอยู่ 360 คน
4. ผู้สาเร็จการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร ร้อยละ 100
5. ผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาทีก่ าหนด ร้อยละ 100
170,695,800 0700 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

36,392,400 0900 คณะวิทยาศาสตร์

เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิม่

แผนการดาเนินงาน

ใช้บริหารจัดการส่วนกลาง
สนับสนุนเครื่องมือทางการแพทย์ เพือ่ จัดการเรียนการสอนเพือ่ ฝึกปฏิบตั ินกั ศึกษาแพทย์

1. จานวนนักศึกษาคงอยู่ 264 คน
2. จานวนผู้สาเร็จการศึกษา 132 คน

1. จัดการเรียนการสอน
2. ฝึกอบรมบุคลากรและคณาจารย์
3. จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ครุภณ
ั ฑ์ เพือ่ ใช้ในการเรียนการสอน

ไม่ระบุแผนตัวชี้วดั

จัดการเรียนการสอนให้แก่นกั ศึกษา

4,624,200 1200 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

นักศึกษามีความรู้ด้านสังคมศาสตร์มากขึน้ ร้อยละ 80

จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

8,268,000 3500 คณะศิลปศาสตร์

ไม่ระบุแผนตัวชี้วดั

จัดการเรียนการสอนให้แก่นกั ศึกษา

ไม่ระบุแผนตัวชี้วดั

ใช้บริหารจัดการส่วนกลาง
ดาเนินการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

88,002,000
9,900,400 0100 สานักงานอธิการบดี
26,972,200 0500 คณะพยาบาลศาสตร์

1. จานวนผู้สาเร็จการศึกษา จานวน 180 คน
2. จานวนนักศึกษาเข้าใหม่ จานวน 140 คน
3. จานวนนักศึกษาคงอยู่ จานวน 460 คน
4. ร้อยละผู้สาเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร ร้อยละ 100
5. ร้อยละผู้สาเร็จการศึกษาจบการศึกษาหลักสูตรตามภายในระยะเวลาทีก่ าหนด ร้อยละ 100

21,175,100 0600 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 1. จานวนผู้สาเร็จการศึกษา 110 คน
2. จานวนนักศึกษาเข้าใหม่ 110 คน
3. จานวนนักศึกษาคงอยู่ 440 คน
4. ผู้สาเร็จการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร ร้อยละ 100
5. ผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาทีก่ าหนด ร้อยละ 100

1. ประสานงานกับคณะวิทยาศาสตร์และคณะอื่นๆรองรับนักศึกษาใหม่
2. ดาเนินการพัฒนาบุคลากรให้ทนุ สนับสนุนพัฒนาอาจารย์พยาบาลในการศึกษาต่อ
3. ดาเนินการสนับสนุนกิจกรรม/โครงการเพือ่ เพิม่ ความเชี่ยวชาญและความรู้เสริมหลักสูตร
4. ดาเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศ
5. จัดหาวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการดาเนินงาน

22,077,800 0900 คณะวิทยาศาสตร์

จัดการเรียนการสอนให้แก่นกั ศึกษา

ไม่ระบุแผนตัวชี้วดั

748,100 1700 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬ1.า จานวนผู้สาเร็จการศึกษา (ปี กศ.63) 127 คน
2. จานวนนักศึกษาเข้าใหม่ (ปี กศ.64) 150 คน
3. จานวนนักศึกษาคงอยู่ (ปี กศ.63) 467 คน
4. ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร ร้อยละ 100
5. ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาทีจ่ บการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาทีก่ าหนด ร้อยละ 100
7,128,400 3500 คณะศิลปศาสตร์

ไม่ระบุแผนตัวชี้วดั

1.จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ในปีการศึกษา 2562 ระดับปริญญาตรี ไม่ต่ากว่า จานวน 467 คน
2.จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพือ่ พัฒนาศักยภาพของตนเอง ให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม อีกทัง้ ตอบสนองต่อชุมชน
สังคม ส่วนรวม

จัดการเรียนการสอนให้แก่นกั ศึกษา

ชือ่ โครงการ
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการชันสูตรพลิกศพ

วงเงินงบประมาณ
19,780,000

ส่วนงาน

แผนตัวชีว้ ัดโครงการ

5,060,000 0600 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 1. จานวนการชันสูตรพลิกศพ 1,100 ศพ
2. ผลการตรวจชันสูตรพลิกศพมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ร้อยละ 100
3. ความแม่นยาในการวินจิ ฉัย ร้อยละ 98
4. สามารถรายงานผลการตรวจชันสูตรพลิกศพตามระยะเวลาทีก่ าหนดในการออกใบชันสูตร ร้อยละ 100
14,720,000 0700 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากาลังคนด้าน
วิทยาศาสตร์ ระยะที่ 2 (ทุนเรียนดีวทิ ยาศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย)

1.จานวนการให้บริการชันสูตรพลิกศพ 3,200 ศพ
2. จานวนรายในการตรวจผู้ปว่ ยทางคดี 10,000 ราย
3. จานวนรายในการตรวจผู้ปว่ ยทางศาล 140 ราย
4. จานวนรายในการรับสิ่งส่งตรวจตามระบบมาตรฐานสากล 9,000 ราย
5. จานวนแผ่นสไลด์ในการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการฮิสโตเคมี 30,000 แผ่น
6. จานวนตัวอย่างในการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการพิษวิทยา 20,000 ตัวอย่าง
7. จานวนตัวอย่างในการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการซีโรโลยี 2,500 ตัวอย่าง
8. จานวนตัวอย่างในการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการวัตถุพยาน 2,700 ตัวอย่าง
9. จานวนแพทย์ประจาบ้าน สาขานิติเวชศาสตร์ 5 คน
10. จานวนนักศึกษาปริญญาโท สาขานิติ - วิทยาศาสตร์ 4 คน
11. จานวนนักศึกษาแพทย์ทลี่ งเรียนหลักสูตรนิติเวช 580 คน
12. จานวนนักศึกษาหลักสูตรอื่น ๆ ทีล่ งเรียนหลักสูตรนิติเวช 50 คน
13. จานวนผู้รับบริการเผยแพร่ความรู้ภายนอก 500 คน

1. งานบริการสังคม การชันสูตรพลิกศพในสถานทีเ่ กิดเหตุ การผ่าศพตรวจหาสาเหตุการตาย และดาเนินการทางด้าน
นิติเวชศาสตร์ อย่างเป็นมาตรฐาน
2. การเรียนการสอนเกี่ยวกับการชันสูตรพลิกศพในสถานทีเ่ กิดเหตุ การผ่าศพตรวจหาสาเหตุการตาย และดาเนินการ
ทางด้าน นิติเวชศาสตร์อย่างเป็นมาตรฐาน

ไม่ระบุแผนตัวชี้วดั

ใช้บริหารจัดการส่วนกลาง
จัดการเรียนการสอนให้แก่นกั ศึกษา

ไม่ระบุแผนตัวชี้วดั

1,867,200
487,300 2300 สถาบันแห่งชาติเพือ่ การพัฒนาเด็กและ 1.จานวนนักเรียนทีไ่ ด้รับการสนับสนุนตามโครงการ 180 คน
ครอบครัว
2.ผู้ปกครองสามารถลดรายจ่าย จากการสนับสนุนค่าใช้จ่ายของโครงการ และผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อโครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายฯ มากกว่าร้อยละ 80

เงินอุดหนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก
เงินอุดหนุนศูนย์ทนั ตกรรมพระราชทาน สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารีและหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่

1. ให้การบริการตรวจสอบทางเวชศาสตร์ชันสูตร (ดาเนินการชันสูตรพลิกศพ ผ่าศพ)
2. การจัดการเรียนการสอนด้านเวชศาสตร์ชันสูตร (นิติเวชศาสตร์)

88,332,500

38,000,000 0100 สานักงานอธิการบดี
50,332,500 0900 คณะวิทยาศาสตร์
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน

แผนการดาเนินงาน

1.ส่งรายชื่อนักเรียนระดับอนุบาล โครงการอนุบาลสาธิตเพือ่ พัฒนนาศักยภาพ ภาคเรียนที่ 2 ประจาปีการศึกษา 2563
ให้กับงานการเงินเพือ่ ตั้งฎีการเบิกจ่าย
2.คุณครูประจาชั้นและเจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทัว่ ไปของศูนย์พฒ
ั นาเด็กปฐมวัย รวบรวมเอกสาร ใบสาคัญรับเงิน สาเนา
บัตรประชาชน และสาเนาหน้าบัญชีธนาคารของผู้ปกครอง
3.ดาเนินการจ่ายเงิน โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ปกครองตามรายชื่อทีต่ ั้งเบิกฎีกา

1,379,900 3100 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์

จานวนนักเรียนทีไ่ ด้รับการสนับสนุนตามโครงการ 207 คน

สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสาหรับนักเรียนเตรียมอุดมดนตรี

8,000,000 0300 คณะทันตแพทยศาสตร์

อาจารย์ทนั ตแพทย์ได้รับทุนศึกษาต่อด้านทันตกรรมผู้สูงอายุ หรือในสาขาทีเ่ กี่ยวข้อง 4 ทุน

1. อาจารย์ได้ศึกษาต่อถึงขัน้ วุฒิปริญญาเอก ในสาขาต่างๆ ทางทันตแพทยศาสตร์ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
2. สัดส่วนคุณวุฒิอาจารย์ทางด้านทันตแพทยศาสตร์ของคณะทันตแพทยศาสตร์ได้ใกล้เคียงกับเกณฑ์ที่ สกอ. กาหนด

1. จานวนครั้งทีอ่ อกหน่วยทันตกรรมพระราชทาน/ออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ 17 ครั้ง
2. จานวนนักเรียนและประชาชนทีไ่ ด้รับบริการทางทันตกรรม 5,000 ราย
3. คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการทันตกรรม 90 คะแนน
4. ครูและเจ้าหน้าทีส่ าธารณสุข มีความเข้าใจข้อมูลจากการเผยแพร่ทนั ตสุขภาพในระดับดีขนึ้ ไปร้อยละ 70

1. การประชุมเพือ่ เตรียมความพร้อมในการปฏิบตั ิงาน
2. การให้บริการทางทันตกรรมแก่นกั เรียนในโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน และประชาชนใกล้เคียง
3. การออกหน่วยทันตกรรมพระราชทานฯ ตามกาหนดการปฏิบตั ิงาน

20,000,000 0300 คณะทันตแพทยศาสตร์

ชือ่ โครงการ
โครงการการจัดการศึกษาเพือ่ ส่งเสริมคุณภาพชีวติ ของ
คนพิการและการมีงานทา

ส่วนงาน
วงเงินงบประมาณ
4,000,000 1600 วิทยาลัยราชสุดา

แผนตัวชีว้ ัดโครงการ
กิจกรรมการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี
1. จานวนนักศึกษาทีเ่ ข้าใหม่ 44 คน
2. จานวนนักศึกษาคงอยู่ 26 คน
3. นักศึกษาสอบผ่านในแต่ละรายวิชาตามแผนการศึกษาและเป้าประสงค์ของหลักสูตรในปีการศึกษานัน้ ร้อยละ 80
4. นักศึกษามีความพึงพอใจในการเรียนการสอนและบริการสนับสนุน ร้อยละ 95
กิจกรรมการเรียนการสอนใน Flexible Education
1. จานวนนักศึกษาทีเ่ ข้าใหม่ 30 คน
2. ผู้สาเร็จการศึกษาได้งานทาตรงตามสาขาทีเ่ รียน ร้อยละ 95

แผนการดาเนินงาน
1) กิจกรรมการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี
1.1 การพัฒนาระบบบริการสนับสนุนการผลิตบัณฑิตทัง้ ในระดับปริญญาตรีและ Flexible Education
1.2 การจัดช่วงเชื่อมต่อและสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการและหน่วยงานเพือ่ การมีงานทาของผู้ทมี่ ีความ
บกพร่องทางการได้ยิน
2) กิจกรรมการเรียนการสอนใน Flexible Education
2.1 การอบรมเพือ่ เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่การทางาน
2.2 การฝึกปฏิบตั ิงานในสถานประกอบการ
2.2.1 การพัฒนาระบบบริการสนับสนุนการผลิตแรงงานทีต่ อบโจทย์คนพิการและตลาดแรงงาน
2.2.2 การจัดช่วงเชื่อมต่อ และสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการ

โครงการพัฒนาวิธวี เิ คราะห์สารต้องห้ามในนักกีฬา ตาม
ข้อกาหนดของ(World Anti-Doping Agency (WADA))

6,000,000 2500 สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และ
ตรวจสารในการกีฬา

1. สามารถวิเคราะห์ตัวอย่างได้มากขึน้ ในเวลาเท่าเดิม จากการวิเคราะห์ในเวลา 4 วัน ลดลง เหลือ 1 วัน
2. ลดต้นทุนการวิเคราะห์ลง เช่นด้านพลังงานค่าไฟฟ้า ค่าน้า สารเคมี และกาลังคนได้ 95 เปอร์เซ็นต์

1. การอบรมเพือ่ พัฒนาวิธวี เิ คาะห์ ESAs กับประเทศ ออสเตรีย
2. นาเทคนิคทีไ่ ด้อบรมมาพัฒนาการวิเคราะห์ ESAs ทาให้ได้วธิ กี ารวิเคราะห์ใหม่ทลี่ ดขัน้ ตอน มีความแม่นยาและ
สามารถตรวจวัดได้ทคี่ วามเข้มข้นต่ากว่าวิธกี ารเดิม 5-10 เท่า
3. EPO method ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ กาลังดาเนินการทา method validation เพือ่ ขอเพิม่ ใน scope ISO17025 และนามาใช้
ในตัวอย่างจริงโดยคาดว่าจะสามารถใช้วเิ คราะห์ตัวอย่างได้ภายใน 1 พค 2564.

โครงการส่งเสริมพืน้ ทีชุมชนสร้างสรรค์ด้วยพลังดนตรี
สร้างเสริมกิจกรรมและประสบการณ์ดนตรีทหี ลากหลาย
เพือการขับเคลือนสังคมให้เข้มแข็งและสร้างสุขภาวะทีด่ ี

4,000,000 3100 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์

ต้นแบบกิจกรรมดนตรีบาบัด กิจกรรมดนตรีในรูปแบบต่าง ๆ สาหรับการพัฒนาสุขภาวะของผู้สูงวัย 1 ชุด

ดาเนินการพัฒนาต้นแบบกิจกรรมดนตรีบาบัด กิจกรรมดนตรีในรูปแบบต่างๆ สาหรับการพัฒนาสุขภาวะของผู้สูงวัย

โครงการศูนย์เทคโนโลยีวศิ วกรรมเครื่องมือแพทย์ทาง
ออโธปิดิกส์

19,500,000 1000 คณะวิศวกรรมศาสตร์

ระบบการผลิตชิ้นส่วนฝังในร่างกายสาหรับการรักษาทางกระดูกด้วยเทคโนโลยีการผลิต 4.0 จานวน 1 ระบบการผลิต

1. ยืน่ ขอรับรองสถานทีผ่ ู้ผลิตเครื่องมือแพทย์ กับ อย. และ ยืน่ รับรอง ISO 13485
2. จัดเตรียมห้อง และเครื่องจักร CNC ในการขึน้ รูป
3. ผลิตแม่พมิ พ์ขนึ้ รูปซีเมนต์ฆ่าเชื้อ
4. สร้างเครื่องมือ ปรับปรุงรูปร่างเรขาคณิตของชิ้นส่วนฝังใน
5. ประสานงานกับแพทย์ออโธปิดิกส์ โดยดาเนินการใช้ระบบเทคโนโลยี Digitalized Reverse Engineering for
Orthopedics เพือ่ วิเคราะห์ผู้ปว่ ยทีม่ ีปญ
ั หาทางกระดูก เพือ่ วางแผนในการรักษา

โครงการสร้างเสริมสุขภาวะแบบองค์รวมเพือ่ เตรียม
ความพร้อมในทุกมิติก่อนเข้าสู่สังคมสูงวัย

8,500,000 0400 คณะเทคนิคการแพทย์

ประชาชนในหน่วยงาน องค์กรทัง้ ภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมกระบวนการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม โดยใช้ mobile
application ในการประเมินและติดตามสถานะทางสุขภาพ จานวน 2,000 คน

1. การสารวจหน่วยงาน องค์กร ทัง้ ภาครัฐและเอกชน เพือ่ เป็นหน่วยงานนาร่อง ในการพัฒนาและเตรียมความพร้อมเพือ่
เข้าสังคมสูงวัย
2.การจัดกิจกรรมส่งเสริมจากผลการประเมินสถานะและการส่งเสริมสุขภาพทางกาย โดยการใช้ผลการตรวจสุขภาพใน
ปีก่อน ผ่านการใช้ mobile application
3. การจัดกิจกรรมพัฒนาสติและวิถีความสงบสุขแห่งจิต และใช้ mobile applicationเพือ่ สร้างความผ่อนคลาย
4. การสร้างความรู้ครอบคลุมทุกมิติเพือ่ เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมสูงวัย
5. การประมวลและวิเคราะห์กระบวนการเตรียมความพร้อมในทุกมิติก่อนเข้าสู่สังคมสูงวัยทีเ่ หมาะสม เพือ่ การสื่อสาร
สาธารณะในวงกว้างและการนาไปประยุกต์ใช้เชิงนโยบาย

แผนการปฏิบัติงาน (ตัวชีว้ ัด) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จาแนกตามผลผลิต
ผลผลิต/โครงการ/ตัวชี้วัด

หน่วยนับตัวชี้วัด

แผน
(ทั้งปี)

ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:

จำนวนผู้สำเร็จกำรศึกษำ

คน

1,298

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:

จำนวนนักศึกษำที่เข้ำใหม่

คน

1,908

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:

จำนวนนักศึกษำที่คงอยู่

คน

6,503

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:

ร้อยละของผู้สำเร็จกำรศึกษำจบกำรศึกษำตำมมำตรฐำนหลักสูตร

ร้อยละ

100

ตัวชี้วัดเชิงเวลา:

ร้อยละของผู้สำเร็จกำรศึกษำที่จบกำรศึกษำตำมหลักสูตรภำยในระยะเวลำที่กำหนด

ร้อยละ

100

ผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:

จำนวนผู้สำเร็จกำรศึกษำ

คน

2,395

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:

จำนวนนักศึกษำที่เข้ำใหม่

คน

3,199

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:

จำนวนนักศึกษำที่คงอยู่

คน

10,266

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:

ร้อยละของผู้สำเร็จกำรศึกษำจบกำรศึกษำตำมมำตรฐำนหลักสูตร

ร้อยละ

100

ตัวชี้วัดเชิงเวลา:

ร้อยละของผู้สำเร็จกำรศึกษำที่จบกำรศึกษำตำมหลักสูตรภำยในระยะเวลำที่กำหนด

ร้อยละ

100

ผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:

จำนวนผู้สำเร็จกำรศึกษำ

คน

4,308

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:

จำนวนนักศึกษำที่เข้ำใหม่

คน

4,830

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:

จำนวนนักศึกษำที่คงอยู่

คน

14,640

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:

ร้อยละของผู้สำเร็จกำรศึกษำจบกำรศึกษำตำมมำตรฐำนหลักสูตร

ร้อยละ

100

ตัวชี้วัดเชิงเวลา:

ร้อยละของผู้สำเร็จกำรศึกษำที่จบกำรศึกษำตำมหลักสูตรภำยในระยะเวลำที่กำหนด

ร้อยละ

100

แผนการปฏิบัติงาน (ตัวชีว้ ัด) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จาแนกตามผลผลิต
ผลผลิต/โครงการ/ตัวชี้วัด

หน่วยนับตัวชี้วัด

แผน
(ทั้งปี)

คน

1,793,171

คน

4

ร้อยละ

100

ผลงานการให้บริการวิชาการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:

จำนวนผู้เข้ำรับบริกำร

โครงการบูรณาการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงวัย
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:

จำนวนผู้ได้รับทุนปริญญำเอกด้ำนทันตกรรม

ตัวชี้วัดเชิงเวลา:

ร้อยละของผู้สำเร็จกำรจบกำรศึกษำตำมหลักสูตรภำยในระยะเวลำที่กำหนด

โครงการเพิม่ ศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:

จำนวนผู้เข้ำรับกำรศึกษำ/ฝึกปฏิบตั ิงำน

คน

8,979

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:

จำนวนผู้ปว่ ยนอก

รำย

7,216,232

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:

จำนวนผู้ปว่ ยใน

รำย

170,892

โครงการอาคารปลีคลินิกและศูนย์วิจัย สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:

ดำเนินกำรก่อสร้ำงอำคำรปลีคลินิกและศูนย์วจิ ัย สถำบันกำรแพทย์จักรีนฤบดินทร์เป็นไปตำมแผนที่วำงไว้ไม่น้อยกว่ำ

ร้อยละ

90

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:

ดำเนินกำรก่อสร้ำงอำคำรกำยวิภำคคลินิก สถำบันกำรแพทย์จักรีนฤบดินทร์ เป็นไปตำมแผนที่วำงไว้ไม่น้อยกว่ำ

ร้อยละ

60

โครงการผลิตพยาบาลเพิม่
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:

จำนวนผู้สำเร็จกำรศึกษำ

คน

290

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:

จำนวนนักศึกษำที่คงอยู่

คน

1,070

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:

จำนวนนักศึกษำเข้ำใหม่

คน

260

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:

ร้อยละผู้สำเร็จกำรศึกษำจบกำรศึกษำตำมมำตรฐำนหลักสูตร

ร้อยละ

100

ตัวชี้วัดเชิงเวลา:

ร้อยละของผู้สำเร็จกำรศึกษำที่จบกำรศึกษำตำมหลักสูตรภำยในระยะเวลำที่กำหนด

ร้อยละ

100

แผนการปฏิบัติงาน (ตัวชีว้ ัด) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จาแนกตามผลผลิต
ผลผลิต/โครงการ/ตัวชี้วัด

หน่วยนับตัวชี้วัด

แผน
(ทั้งปี)

โครงการผลิตแพทย์เพิม่
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:

จำนวนผู้สำเร็จกำรศึกษำ

คน

192

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:

จำนวนนักศึกษำที่คงอยู่

คน

1,344

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:

จำนวนนักศึกษำเข้ำใหม่

คน

192

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:

ร้อยละผู้สำเร็จกำรศึกษำจบกำรศึกษำตำมมำตรฐำนหลักสูตร

ร้อยละ

100

ตัวชี้วัดเชิงเวลา:

ร้อยละของผู้สำเร็จกำรศึกษำที่จบกำรศึกษำตำมหลักสูตรภำยในระยะเวลำที่กำหนด

ร้อยละ

100

คน

387

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของค่ำใช้จ่ำยที่ผู้ปกครองสำมำรถลดค่ำใช้จ่ำยตำมรำยกำรที่ได้รับกำรสนับสนุน
โครงการการพัฒนากรุงเทพมหานคร และเมืองปริมณฑล

ร้อยละ

100

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:

ร้อยละ

100

คน

2,000

ระบบกำรผลิต

1

ชุด

1

ร้อยละ

95

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:

จำนวนนักเรียนที่ได้รับกำรสนับสนุนตำมโครงกำร

ร้อยละของกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ (สะสม) ของกำรก่อสร้ำงอำคำรศูนย์กำรแพทย์กำญจนำภิเษก

โครงการพัฒนาระบบดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:

ประชำชนในหน่วยงำน องค์กรทั้งภำครัฐและเอกชน เข้ำร่วมกระบวนกำรส่งเสริมสุขภำพแบบองค์รวม โดยใช้ mobile
application ในกำรประเมินและติดตำมสถำนะทำงสุขภำพ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:

ระบบกำรผลิตชิ้นส่วนฝังในร่ำงกำย สำหรับกำรรักษำทำงกระดูกด้วยเทคโนโลยีกำรผลิต 4.0

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:

ต้นแบบกิจกรรมดนตรีบำบัด กิจกรรมดนตรีในรูปแบบต่ำงๆ สำหรับกำรพัฒนำสุขภำวะของผู้สูงวัย

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:

กำรก่อสร้ำงศูนย์วทิ ยำกำรเวชศำสตร์ผู้สูงอำยุระดับชำติ (พื้นที่สมุทรสำคร)
แล้วเสร็จ (สะสม)

2. งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จานวนรวมทั้งสิ้น 45,470.6768 ล้านบาท (สี่หมื่นห้าพันสี่ร้อยเจ็ดสิบล้านหกแสนเจ็ด
หมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน) แบ่งเป็น
1. งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้
45,267.3611 ล้านบาท
2. งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของกองทุน

203.3157 ล้านบาท

แหล่งงบประมาณเงินรายได้ที่จะรองรับการขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ จานวน 45,955,308,400 ล้านบาท นั้น ได้แก่
1. รายได้จากการดาเนินงาน
จานวน 42,272.3283 ล้านบาท
2. เงินรายได้สะสม เงินสะสมและดอกผลจากกองทุน จานวน 3,682.9801 ล้านบาท
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (งบเงินรายได้) จาแนกตามหมวดรายจ่าย

งบประมาณเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หน่วย : ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

หมวดรายจ่าย
รวมทั้งสิ้น
งบบุคลากร
งบดาเนินการ
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น

ปี 2564
45,470.6768
7,532.6685
28,372.4346
3,743.1888
4,563.7719
1,258.6130

งบเงินอุดหนุน
4,563.7719
10.04%
งบลงทุน
3,743.1888…

งบรายจ่ายอื่น
1,258.6130
2.77%

งบดาเนินการ
28,372.4346
62.40%

งบบุคลากร
7,532.6685
16.56%

แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
มหาวิทยาลัยมหิดล
รายการรายจ่าย
รวมทัง้ สิ้น

งบประมาณทีไ่ ด้รับจัดสรร
45,470,676,800

1. งบบุคลากร

7,532,668,500

- เงินเดือน

6,328,323,700

- ค่าจ้างประจา

650,367,800

- ค่าจ้างชั่วคราว

553,977,000

2. งบดาเนินงาน

28,372,434,600

- ค่าตอบแทน

4,735,402,900

- ค่าใช้สอย

5,909,062,700

- ค่าวัสดุ

1,526,174,300

- ค่าสาธารณูปโภค

3. งบลงทุน

16,201,794,700

3,743,188,800

- ค่าครุภณ
ั ฑ์

2,119,253,100

- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

1,623,935,700

4. งบเงินอุดหนุน

4,563,771,900

5. งบรายจ่ายอื่น

1,258,613,000

