
 

 

รายงานการก ากับตดิตาม 

การใชจ้า่ยงบประมาณมหาวิทยาลยัมหดิล 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 

 งานวเิคราะหแ์ละติดตามงบประมาณ กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหดิล 

                                                                (ข้อมูล ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2564) 

 



การก ากับติดตามและการใช้จ่ายงบประมาณมหาวิทยาลัยมหิดล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
               

มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วงเงินรวมทั้งสิ้น 58,665.4485 ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ เดือน 

กุมภาพันธ์ 2564 ทั้งสิ้น 24,947.6286 ล้านบาท (สองหมื่นสี่พันเก้าร้อยสี่สิบเจ็ดล้านหกแสนสองหมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน)  คิดเป็นร้อยละ 42.53 ของงบประมาณที่ได้รับ 

การจัดสรร โดยแบ่งเป็น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

รายการ แผนงบประมาณ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ร้อยละ 

รวมทั้งสิ้น 58,665.4485 24,947.6286 42.53 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564 (งบแผ่นดิน) 13,131.4932 6,856.3993 52.21 
งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้และกองทุน 45,533.9553 18,091.2293 39.73 
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แผนงบประมาณ 2564 การเบิกจ่ายงบประมาณ 2564

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณมหาวิทยาลัยมหิดล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

หน่วย : ล้านบาท 

หน่วย : ล้านบาท 
หน่วย : ล้านบาท 



ผลการเบิกจ่ายงบประมาณมหาวิทยาลัยมหิดล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

หมวดรายจ่าย 
แหล่งเงิน 

แผ่นดิน รายได้ รวมทั้งสิ้น 
รวมทั้งสิ้น 6,856.3993 18,091.2293 24,947.6286 

1. งบบุคลากร 4,109.9954 2,457.1765 6,567.1719 
2. งบด าเนินการ 94.2892 11,428.3805 11,522.6697 
3. งบลงทุน 2,417.1233 1,939.6491 4,356.7724 
4. งบเงินอุดหนุน 234.9914 2,266.0232 2,501.0146 

  

 

                              

    

 

 

 

 

 

 

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเปรียบเทียบ แผ่นดิน-รายได้ 
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1. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (งบแผ่นดนิ) 

 

มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แผ่นดิน) ทั้งสิ้น 13,131.4932 ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ เดือน 

กุมภาพันธ์ 2564  ทั้งสิ้น 6,856.3993 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 52.21 ของงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมวดรายจ่าย 
แหล่งเงิน 

แผนงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 

รวมท้ังสิ้น 13,131.4932 6,856.3993            52.21  
งบบุคลากร 9,593.1656 4,109.9954            42.84  
งบด าเนินการ 226.0407 94.2892            41.71  
งบลงทุน 2,749.9052 2,417.1233            87.90  
งบเงินอุดหนุน 562.3817 234.9914            41.79  

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณงบแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

 หน่วย : ล้านบาท หน่วย : ล้านบาท 
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ในภาพรวมของแต่ละหมวดรายจ่ายพบว่า หมวดงบบุคลากร มีร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณมากที่สุดเป็นอันดับ 1 คือ ร้อยละ 60 อันดับ 2 คือ หมวดงบลงทุน มีร้อยละ 

การเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 35 อันดับ 3 คือ หมวดงบเงินอุดหนุน มีร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 4 ตามล าดับ 

 

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

 

หมวดรายจ่าย ปี 2564 
รวมทั้งสิ้น 6,856.3993 

งบบุคลากร 4,109.9954 
งบด าเนนิการ 94.2892 
งบลงทุน 2,417.1233 
งบเงินอุดหนุน 234.9914 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการเบิกจ่ายงบแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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 ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค.  ม.ค.  ก.พ.  มี.ค.

รวมทั้งสิ้น 13,131,493,200        1,153,710,200      1,244,450,300      2,795,615,500      843,540,000        819,083,300        -                    6,856,399,300             52.21       

1. งบบคุลากร 9,593,165,600          912,272,500         912,272,500         912,273,400         686,588,500        686,588,500        -                    4,109,995,400             42.84       

1.1 เงินเดือน (G100) 9,328,714,300              887,445,600            887,445,600            887,446,500            667,340,000           667,340,000           3,997,017,700                 42.85          

1.2 ค่าจ้างประจ า (G210) 227,134,600                21,714,500              21,714,600              21,714,600              16,141,200             16,141,200             97,426,100                     42.89          

1.3 ค่าจ้างชัว่คราว (G220) 37,316,700                  3,112,400                3,112,300                3,112,300                3,107,300               3,107,300               15,551,600                     41.67          

2. งบด าเนินงาน 226,040,700             18,943,000          18,942,700          18,941,500          18,731,000          18,731,000          -                    94,289,200                 41.71       

2.1 ค่าตอบแทน (G300) 114,492,000                9,647,000                9,647,100                9,646,000                9,435,300               9,435,300               47,810,700                     41.76          

2.3 ค่าสาธารณูปโภค(G410) 111,548,700                9,296,000                9,295,600                9,295,500                9,295,700               9,295,700               46,478,500                     41.67          

3. งบลงทุน 2,749,905,200          174,296,600         267,036,900         1,818,201,800      90,022,400          67,565,600          -                    2,417,123,300             87.90       

3.1 ค่าครุภณัฑ์ (G600) 1,367,260,900              53,078,400              32,941,100              1,281,241,400          -                        -                        1,367,260,900                 100.00        

3.2 ค่าส่ิงกอ่สร้าง (G700) 1,382,644,300              121,218,200            234,095,800            536,960,400            90,022,400             67,565,600             1,049,862,400                 75.93          

4. งบเงินอุดหนุน 562,381,700             48,198,100          46,198,200          46,198,800          48,198,100          46,198,200          -                    234,991,400               41.79       

4.1 เงินอดุหนนุ(G800) 562,381,700                48,198,100              46,198,200              46,198,800              48,198,100             46,198,200             234,991,400                   41.79          

รายงานการก ากับตดิตามและการใชจ้่ายงบประมาณแผ่นดนิ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

มหาวิทยาลัยมหิดล

งบรายจ่าย
แผนงบประมาณ

ที่ไดร้ับจัดสรร

รวมผล

การเบกิจ่ายงบประมาณ
ร้อยละ

 ผลการเบกิจ่ายงบประมาณ



ชื่อโครงการ  วงเงนิงบประมาณ  การใช้จ่ายงบประมาณ  รอ้ยละการเบิกจ่าย ผลการด าเนินงานโครงการ / กิจกรรม

เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิม่ 294,400,000              147,200,000                              50.00 ส านักงานอธกิารบดี - ใช้บริหารจัดการส่วนกลาง

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี - ด าเนินการสนับสนุนแผนงานด้านการศึกษา วชิาการ วจิัยอย่างต่อเนื่อง เพือ่ใช้ในการเรียนการสอน สาขาวชิาแพทยศาสตร์ ซ่ึง

มีจ านวนนักศึกษาคงอยู่ 360 คน ในการผลิตบัณฑิตแพทย์ที่มีความรู้และทักษะการรักษาพยาบาลที่เพิม่ขึ้น

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ด าเนินการจัดการเรียนการสอน โดยมีนักศึกษาคงอยู่จ านวน 264 คน  เพือ่สามารถผลิตแพทย์เพิม่ให้สามารถรองรับการขยายศักยภาพการให้บริการด้านการแพทย์และ

สาธารณสุขของประเทศ และด ารงมาตรฐานการผลิตแพทย์ ตามเกณฑ์มาตรฐานการประกอบวชิาชีพเวชกรรมที่ก าหนดโดยแพทยสภา และพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานของ

สถาบันผลิตแพทย์ให้รองรับกบัการผลิตแพทย์เพิม่

คณะวทิยาศาสตร์ - จัดการเรียนการสอนให้แกน่ักศึกษา  และส่งเสริมให้นักศึกษาร่วมกจิกรรมเพือ่พัฒนาศักยภาพ

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ - ด าเนินการจัดการเรียนการสอนแกน่ักศึกษาในสาขาความรู้ด้านสังคมศาสตร์ เพือ่ให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจทางด้าน

สังคมศาสตร์มากขึ้นสามารถน าความรู้ไปต่อยอด ใช้ประโยชน์ได้ต่อไป

คณะศิลปศาสตร์ - ด าเนินการจัดการเรียนการสอนให้แกน่ักศึกษา

เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิม่ 88,002,000                44,001,000                                50.00 ส านักงานอธกิารบดี - ใช้บริหารจัดการส่วนกลาง

คณะพยาบาลศาสตร์ - จัดการเรียนการสอนนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  โครงการใหม:่ โครงการผลิตพยาบาลเพิม่ และโครงการเดิม (ต่อเนื่อง): โครงการ

เพิม่การผลิตและพัฒนาการจัดการศึกษา สาขาวชิาพยาบาลศาสตร์ จ านวน 460 คน

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี

1. จัดการเรียนการสอนนักศึกษาพยาบาล และพัฒนาศักยภาพและทักษะต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์ส าหรับนักศึกษาพยาบาล

2. สนับสนุนคณาจารย์ในการอบรมการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ (Systematic review) เชิงรุกในการผลิตผลงานวจิัยเพือ่ตีพิมพ์ระดับนานาชาติและนวตักรรม

ทางการพยาบาล  

3. ทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาต่อระดับปริญญาโท/ ปริญญาเอก/ ปริญญาโทต่อเอก ของอาจารย์/ผู้ช่วยอาจารย์ จ านวน 16 คน พยาบาลเพือ่ให้ได้คุณวฒิุตาม

เกณฑ์ของมหาวทิยาลัย และสภาวชิาชีพ เป็นการเพิม่จ านวนอาจารย์พยาบาลที่มีศักยภาพมากขึ้น

คณะวทิยาศาสตร์ - จัดการเรียนการสอนให้แกน่ักศึกษา  และส่งเสริมให้นักศึกษาร่วมกจิกรรมเพือ่พัฒนาศักยภาพ

วทิยาลัยวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกฬีา ด าเนินงานกจิกรรมเรียนการสอนด้านการผลิตบัณฑิต ในปีการศึกษา 2563 จ านวน 468 คน (ณ 31 ธนัวาคม 2563) ใน

ระดับปริญญาตรี ในหลักสูตร

     1. วท.บ. (วทิยาศาสตร์การกฬีาและการออกก าลังกาย)

     2. ศศ.บ. (การออกก าลังกายและการกฬีา) วชิาเอก การออกก าลังกายและการกฬีา และกฬีาฟุตบอล

     3. วท.ม. (วทิยาศาสตร์การกฬีา) ที่มีความรู้เกี่ยวข้องด้านการแพทย์และพยาบาลเพิม่ ให้เพียงพอต่อความต้องการด้านบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขของ

ประเทศ

รายงานการก ากับตดิตามและการใชจ้า่ยงบประมาณแผ่นดนิ (โครงการเงนิอุดหนุน) ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

มหาวทิยาลยัมหดิล
ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตลุาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563



ชื่อโครงการ  วงเงนิงบประมาณ  การใช้จ่ายงบประมาณ  รอ้ยละการเบิกจ่าย ผลการด าเนินงานโครงการ / กิจกรรม

พร้อมทั้งจัดกจิกรรมเสริมหลักสูตรเพือ่พัฒนาศักยภาพของตนเอง ให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม อีกทั้งตอบสนองต่อชุมชน สังคม ส่วนรวม ส่งผลให้นักศึกษา ได้พัฒนา

ศักยภาพของตนเอง ทั้งด้านความรู้ ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม เอื้อต่อการเรียนรู้ ให้นักศึกษาของวทิยาลัยฯ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เป็นเยาวชนที่ดี สามารถน า

ความรู้และประสบการณ์กลับมาพัฒนามหาวทิยาลัย และไปใช้สร้างประโยชน์แกป่ระเทศชาติ

คณะศิลปศาสตร์ - ด าเนินการจัดการเรียนการสอนให้แกน่ักศึกษา

เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการชันสูตรพลิกศพ 19,780,000                9,890,000.00                             50.00 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี - ให้บริการตรวจสอบทางเวชศาสตร์ชันสูตร มีจ านวนการชันสูตรพลิกศพ 463 ศพ เพือ่ออกใบชันสูตรเป็นหลักฐานพิสูจน์สาเหตุ

การเสียชีวติที่มีความถูกต้องและน่าเชื่อถือ เพือ่ให้ครอบครัว/ญาติ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถน าไปใช้ในกระบวนการยุติธรรม และด าเนินการการจัดการเรียนการสอน

ด้านเวชศาสตร์ชันสูตร (นิติเวชศาสตร์)

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

1. ด าเนินงานบริการสังคม การชันสูตรพลิกศพในสถานที่เกดิเหตุ การผ่าศพตรวจหาสาเหตุการตาย และด าเนินการทางด้านนิติเวชศาสตร์ อย่างเป็นมาตรฐาน โดยมี

จ านวนการให้บริการชันสูตรพลิกศพ 7,688 ศพ

2. ด าเนินการเรียนการสอนเกี่ยวกบัการชันสูตรพลิกศพในสถานที่เกดิเหตุ การผ่าศพตรวจหาสาเหตุการตาย 

และด าเนินการทางด้านนิติเวชศาสตร์อย่างเป็นมาตรฐาน โดยมีจ านวนนักศึกษาแพทย์ที่ลงเรียนหลักสูตรนิติเวช (นศ.พ.ปี 5 = 240 , นศ.พ.ปี 6 = 240) 532 คน จ านวน

นักศึกษาหลักสูตรอื่นๆ ที่ลงเรียนหลักสูตรนิติเวช 41 คน และจ านวนผู้รับบริการเผยแพร่ความรู้ภายนอก 387 คน

เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาก าลังคนด้านวทิยาศาสตร์

 ระยะที่ 2 (ทุนเรียนดีวทิยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)

88,332,500                44,166,200.00                            50.00 ส านักงานอธกิารบดี - ใช้บริหารจัดการส่วนกลาง

คณะวทิยาศาสตร์ - จัดการเรียนการสอนให้แกน่ักศึกษา

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพืน้ฐาน

1,867,200                 933,400                                    49.99 สถาบันแห่งชาติเพือ่การพัฒนาเด็กและครอบครัว - เด็กนักเรียนในโครงการอนุบาลสาธติเพือ่พัฒนาศักยภาพ ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

180 คน สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ประกอบด้วย ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน ค่ากจิกรรม

พัฒนาผู้เรียน สามารถด าเนินการจ่ายเงินสดให้กบัผู้ปกครองโครงการอนุบาลสาธติเพือ่พัฒนาศักยภาพ เพือ่เป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง เป็นการส่งเสริมให้

นักเรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพ

วทิยาลัยดุริยางคศิลป์ - สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพืน้ฐานให้กบันักเรียนหลักสูตรเตรียมอุดมดนตรี จ านวน 207 คน สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด

การศึกษาขั้นพืน้ฐาน ประกอบด้วย ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน ค่ากจิกรรมพัฒนาผู้เรียน เพือ่เป็นการลดภาระ

ค่าใช้จ่ายเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ปกครอง ท าให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่หลักสูตรก าหนดและมีคุณภาพสูงขึ้น เป็นการส่งเสริมให้

นักเรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพ

เงินอุดหนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก 8,000,000                 4,000,000                                 50.00 คณะทันตแพทยศาสตร์ - มีบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา  มีความรู้  ความเชี่ยวชาญในการดูแลผู้สูงอายุทางด้านทันตแพทยศาสตร์ ทัดเทียมมาตรฐานสากลของนานา

ประเทศ เพือ่รองรับบทบาทในการร่วมผลิตทันตแพทย์เฉพาะทาง/ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ มีอาจารย์สาขาทันตแพทยศาสตร์ที่ได้รับทุนอยู่ระหวา่งการศึกษา 4 ทุน ดังนี้

1. ทพญ.พบพลอย  เพ็ชรเม็ดใหญ่ สังกดัภาควชิาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ระดับปริญญาเอก สาขา Dentistry ณ Barts and The London School 

of Medicine and Dentistry Queen Mary University ประเทศสหราชอาณาจักร

2. ทพญ.รักษณัณน์  การเวกปัญญาวงศ์ สังกดัภาควชิาทันตกรรมชุมชน ระดับปริญญาเอกสาขา Oral Health Science ณ Niigata University ประเทศญี่ปุ่น

3. ทพญ.กานดา  ลีลานราธวิฒัน์  สังกดัภาควชิาทันตกรรมประดิษฐ์ ระดับปริญญาเอกสาขา Functional Occlusal Treatment, Oral Biomaterial and Occlusion 

ณ The Nippon Dental University ประเทศญี่ปุ่น

4. ทพ.ภาณุพล  คุณะสารพันธ ์สังกดัภาควชิาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง ระดับปริญญาเอกสาขา Clinical Dentistry ณ The University of Melbourne ประเทศ

ออสเตรเลีย



ชื่อโครงการ  วงเงนิงบประมาณ  การใช้จ่ายงบประมาณ  รอ้ยละการเบิกจ่าย ผลการด าเนินงานโครงการ / กิจกรรม

เงินอุดหนุนศูนย์ทันตกรรมพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธริาช

เจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารีและ

หน่วยทันตกรรมเคล่ือนที่

20,000,000                10,000,000                                50.00 ออกหน่วยทันตกรรมพระราชทาน จ านวน 1 คร้ัง ณ โรงเรียนบ้านขุนแม่หยอด จังหวดัเชียงใหม่ และจัดให้บริการทางทันตกรรมโดยไม่คิดมูลค่าเนื่องใน "วนัทันต

สาธารณสุข" โดยมีจ านวนผู้เข้ารับบริการทางทันตกรรม 343 คน

โครงการการจัดการศึกษาเพือ่ส่งเสริมคุณภาพชีวติของคนพิการ

และการมีงานท า

4,000,000                 2,000,000                                 50.00 วทิยาลัยราชสุดา ด าเนินกจิกรรมการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี 

1. กจิกรรมการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี - ด าเนินกจิกรรมการเรียนการสอนภายใต้ภาควชิาหูหนวกศึกษาเกี่ยวกบัการสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนการสอนของ

นักศึกษาปริญญาตรี 

2. กจิกรรมการเรียนการสอนใน Flexible education ประกอบด้วย กจิกรรมการเตรียมความพร้อมกอ่นเข้าสู่การท างาน/การฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ/จัดช่วง

เชื่อมต่อ 2 กจิกรรม และกจิกรรมพัฒนาระบบบริการสนับสนุน 1 กจิกรรม

โครงการพัฒนาวธิวีเิคราะห์สารต้องห้ามในนักกฬีา ตามข้อก าหนด

ของ(World Anti-Doping Agency (WADA))

6,000,000                 3,000,000                                 50.00 สถาบันวทิยาศาสตร์การวเิคราะห์และตรวจสารในการกฬีา - อบรมเพือ่พัฒนาวธิวีเิคาะห์ ESAs กบัประเทศ ออสเตรีย โดยน าเทคนิคที่ได้อบรมมาพัฒนาการวเิคราะห์ 

ESAs ท าให้ได้วธิกีารวเิคราะห์ใหม่ที่ลดขั้นตอน มีความแม่นย าและสามารถตรวจวดัได้ที่ความเข้มข้นต่ ากวา่วธิกีารเดิม 5-10 เท่า

โครงการส่งเสริมพืน้ทีชุมชนสร้างสรรค์ด้วยพลังดนตรี สร้างเสริม

กจิกรรมและประสบการณ์ดนตรีทีหลากหลายเพือการขับเคลือน

สังคมให้เข้มแข็งและสร้างสุขภาวะทีดี

4,000,000                 2,000,000                                 50.00 วางแผนการพัฒนากจิกรรมดนตรีบ าบัด กจิกรรมดนตรีในรูปแบบต่างๆ ส าหรับการพัฒนาสุขภาวะของผู้สูงวยั ก าหนดรายละเอียดกจิกรรม ขั้นตอนการด าเนินงาน และ

ประสานงานพืน้ที่เพือ่ด าเนินการจัดกจิกรรม

โครงการศูนย์เทคโนโลยีวศิวกรรมเคร่ืองมือแพทย์ทางออโธปิดิกส์ 19,500,000                9,750,000                                 50.00 1. อยู่ระหวา่งการยื่นขอสถานที่ผู้ผลิต ต่อ อย. และ ยื่นรับรอง ISO 13485

2. อยู่ระหวา่งการเตรียมสถานที่และติดต้ัง CNC Machining Center 5 Axis

3. ด าเนินการออกแบบและผลิตแม่พิมพ์ขึ้นรูปซีเมนต์ฆา่เชื้อ จ านวน 7 โมเดล

4. ด าเนินการสร้างเคร่ืองมือ ปรับปรุงรูปร่างเรขาคณิตของชิ้นส่วนฝังใน ส าหรับใช้ในห้องผ่าตัด 

5. ประสานงานกบัแพทย์ออโธปิดิกส์ โดยด าเนินการใช้ระบบเทคโนโลยี Digitalized Reverse Engineering for Orthopedics ได้ด าเนินการรักษาแล้ว จ านวน 8 เคส 

จากจ านวน 20 เคส

โครงการสร้างเสริมสุขภาวะแบบองค์รวมเพือ่เตรียมความพร้อมใน

ทุกมิติกอ่นเข้าสู่สังคมสูงวยั

8,500,000                 4,250,000                                 50.00 ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกระบวนการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม 423 คน โดยสร้างการรับรู้เพือ่เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมสูงวยัในด้านความรู้เร่ืองสุขภาพ

องค์รวมและปรับเปล่ียนพฤติกรรมอย่างเหมาะสม ด้วยการบูรณาการกระบวนการพัฒนาสติและวถิีความสงบสุขแห่งจิต (Mindfulness & Relaxation) ร่วมกบัการใช้

นวตักรรม mobile application



ผลผลิต/โครงการ/ตวัชี้วัด หน่วยนับตวัชี้วัด
แผน

(ทั้งป)ี
ผลไตรมาส 1 ผลไตรมาส 2 ผลไตรมาส 3 ผลไตรมาส 4 ผลรวม

ผู้ส าเรจ็การศึกษาดา้นสังคมศาสตร์

 ตวัชี้วัดเชิงปรมิาณ: จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ คน 1,298  -   

 ตวัชี้วัดเชิงปรมิาณ: จ ำนวนนักศึกษำที่เข้ำใหม่ คน 1,908  -   

 ตวัชี้วัดเชิงปรมิาณ: จ ำนวนนักศึกษำที่คงอยู่ คน 6,503  7,015  7,015

 ตวัชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำจบกำรศึกษำตำมมำตรฐำนหลักสูตร ร้อยละ 100  -   

 ตวัชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่จบกำรศึกษำตำมหลักสูตรภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ร้อยละ 100  -   

ผู้ส าเรจ็การศึกษาดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

 ตวัชี้วัดเชิงปรมิาณ: จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ คน 2,395  -   

 ตวัชี้วัดเชิงปรมิาณ: จ ำนวนนักศึกษำที่เข้ำใหม่ คน 3,199  -   

 ตวัชี้วัดเชิงปรมิาณ: จ ำนวนนักศึกษำที่คงอยู่ คน 10,266  10,125  10,125

 ตวัชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำจบกำรศึกษำตำมมำตรฐำนหลักสูตร ร้อยละ 100  -   

 ตวัชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่จบกำรศึกษำตำมหลักสูตรภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ร้อยละ 100  -   

ผู้ส าเรจ็การศึกษาดา้นวิทยาศาสตรส์ุขภาพ

 ตวัชี้วัดเชิงปรมิาณ: จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ คน 4,308  -   

 ตวัชี้วัดเชิงปรมิาณ: จ ำนวนนักศึกษำที่เข้ำใหม่ คน 4,830  -   

 ตวัชี้วัดเชิงปรมิาณ: จ ำนวนนักศึกษำที่คงอยู่ คน 14,640  13,641  13,641

 ตวัชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำจบกำรศึกษำตำมมำตรฐำนหลักสูตร ร้อยละ 100  -   

 ตวัชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่จบกำรศึกษำตำมหลักสูตรภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ร้อยละ 100  -   

ผลงานการให้บรกิารวิชาการ

 ตวัชี้วัดเชิงปรมิาณ: จ ำนวนผู้เข้ำรับบริกำร คน 1,793,171  211,659  91,412  303,071

โครงการบูรณาการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยกีารดแูลสุขภาพช่องปากผู้สูงวัย

 ตวัชี้วัดเชิงปรมิาณ: จ ำนวนผู้ได้รับทุนปริญญำเอกด้ำนทันตกรรม คน 4  4  4

 ตวัชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้ส ำเร็จกำรจบกำรศึกษำตำมหลักสูตรภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ร้อยละ 100  -   

โครงการเพ่ิมศักยภาพการให้บรกิารทางดา้นสาธารณสุข

 ตวัชี้วัดเชิงปรมิาณ: จ ำนวนผู้เข้ำรับกำรศึกษำ/ฝึกปฏิบัติงำน คน 8,979  6,981  1,304  8,285

 ตวัชี้วัดเชิงปรมิาณ: จ ำนวนผู้ป่วยนอก รำย 7,216,232  1,766,276  908,978  2,675,254

 ตวัชี้วัดเชิงปรมิาณ: จ ำนวนผู้ป่วยใน รำย 170,892  33,903  20,981  54,884

รายงานผลตัวชี้วัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ าแนกตามผลผลิต

 รำยงำนผลไตรมำสที่ 4

 รำยงำนผลไตรมำสที่ 4

 รำยงำนผลไตรมำสที่ 4

 รำยงำนผลไตรมำสที่ 4

 รำยงำนผลไตรมำสที่ 4

 รำยงำนผลไตรมำสที่ 4

 รำยงำนผลไตรมำสที่ 4



ผลผลิต/โครงการ/ตวัชี้วัด หน่วยนับตวัชี้วัด
แผน

(ทั้งป)ี
ผลไตรมาส 1 ผลไตรมาส 2 ผลไตรมาส 3 ผลไตรมาส 4 ผลรวม

รายงานผลตัวชี้วัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ าแนกตามผลผลิต

โครงการอาคารปลีคลินิกและศูนยว์ิจัย สถาบันการแพทยจ์ักรนีฤบดนิทร์

 ตวัชี้วัดเชิงคุณภาพ: ด ำเนินกำรกอ่สร้ำงอำคำรปลีคลินิกและศูนย์วจิัย สถำบันกำรแพทย์จักรีนฤบดินทร์เป็นไปตำมแผนที่วำงไวไ้ม่น้อยกวำ่ ร้อยละ 90  -   

 ตวัชี้วัดเชิงคุณภาพ: ด ำเนินกำรกอ่สร้ำงอำคำรกำยวภิำคคลินิก สถำบันกำรแพทย์จักรีนฤบดินทร์ เป็นไปตำมแผนที่วำงไวไ้ม่น้อยกวำ่ ร้อยละ 60  -   

โครงการผลิตพยาบาลเพ่ิม

 ตวัชี้วัดเชิงปรมิาณ: จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ คน 290  -   

 ตวัชี้วัดเชิงปรมิาณ: จ ำนวนนักศึกษำที่คงอยู่ คน 1,070  900  900

 ตวัชี้วัดเชิงปรมิาณ: จ ำนวนนักศึกษำเข้ำใหม่ คน 260  -   

 ตวัชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละผู้ส ำเร็จกำรศึกษำจบกำรศึกษำตำมมำตรฐำนหลักสูตร ร้อยละ 100  -   

 ตวัชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่จบกำรศึกษำตำมหลักสูตรภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ร้อยละ 100  -   

โครงการผลิตแพทยเ์พ่ิม

 ตวัชี้วัดเชิงปรมิาณ: จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ คน 192  -   

 ตวัชี้วัดเชิงปรมิาณ: จ ำนวนนักศึกษำที่คงอยู่ คน 1,344  1,152  1,152

 ตวัชี้วัดเชิงปรมิาณ: จ ำนวนนักศึกษำเข้ำใหม่ คน 192  -   

 ตวัชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละผู้ส ำเร็จกำรศึกษำจบกำรศึกษำตำมมำตรฐำนหลักสูตร ร้อยละ 100  -   

 ตวัชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่จบกำรศึกษำตำมหลักสูตรภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ร้อยละ 100  -   

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแตร่ะดบัอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

 ตวัชี้วัดเชิงปรมิาณ: จ ำนวนนักเรียนที่ได้รับกำรสนับสนุนตำมโครงกำร คน 387  164  164

 ตวัชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของค่ำใช้จ่ำยที่ผู้ปกครองสำมำรถลดค่ำใช้จ่ำยตำมรำยกำรที่ได้รับกำรสนับสนุน ร้อยละ 100  -   
โครงการการพัฒนากรงุเทพมหานคร และเมืองปรมิณฑล

 ตวัชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ (สะสม) ของกำรกอ่สร้ำงอำคำรศูนย์กำรแพทย์กำญจนำภิเษก ร้อยละ 100  -   

โครงการพัฒนาระบบดแูลสุขภาพของผู้สูงอายุ

 ตวัชี้วัดเชิงปรมิาณ: ประชำชนในหน่วยงำน องค์กรทั้งภำครัฐและเอกชน เข้ำร่วมกระบวนกำรส่งเสริมสุขภำพแบบองค์รวม โดยใช้ mobile 

application ในกำรประเมินและติดตำมสถำนะทำงสุขภำพ คน 2,000  -   

 ตวัชี้วัดเชิงปรมิาณ: ระบบกำรผลิตชิ้นส่วนฝังในร่ำงกำย ส ำหรับกำรรักษำทำงกระดูกด้วยเทคโนโลยีกำรผลิต 4.0 ระบบกำรผลิต 1  -   

 ตวัชี้วัดเชิงปรมิาณ: ต้นแบบกจิกรรมดนตรีบ ำบัด กจิกรรมดนตรีในรูปแบบต่ำงๆ ส ำหรับกำรพัฒนำสุขภำวะของผู้สูงวยั ชุด 1  -   

 ตวัชี้วัดเชิงคุณภาพ: กำรกอ่สร้ำงศูนย์วทิยำกำรเวชศำสตร์ผู้สูงอำยุระดับชำติ (พืน้ที่สมุทรสำคร)

แล้วเสร็จ (สะสม) ร้อยละ 95  -   
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2. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

 

มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทั้งสิ้น 45,533.9553 ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ เดือน 

กุมภาพันธ์ 2564  ทั้งสิ้น 18,091.2293  ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 39.73 ของงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร โดยมีแหล่งรายรับ ดังนี้ 

 

ประเภทรายรับ แผนรายรับ รายได้จริง 

รวมท้ังสิ้น 42,272.3283 17,365.7353 
การจัดการศึกษา 2,958.6003 1,117.8552 
การให้บริการวิชาการและวิจัย 2,046.2306 1,625.6377 
การบริการสุขภาพ 32,178.5951 11,828.5518 
การลงทุน 999.4400 403.8760 
การบริหารสินทรัพย ์ 573.3146 309.9146 
การขายสินคา้ 106.9337 103.5459 
การด าเนินงานอ่ืน 1,637.0402 871.8161 
การรับบริจาค 1,772.1738 1,086.0375 
ก าไรอื่น - 18.5004 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

การจัดการ
ศึกษา

การ
ให้บริการ
วิชาการ
และวิจัย

การบริการ
สุขภาพ

การลงทุน
การบริหาร
สินทรัพย์

การขาย
สินค้า

การ
ด าเนินงาน

อื่น

การรับ
บริจาค

ก าไรอื่น

แผนรายรับ 2,958.6003 2,046.2306 32,178.595 999.4400 573.3146 106.9337 1,637.0402 1,772.1738 0.0000

รายได้จริง 1,117.8552 1,625.6377 11,828.551 403.8760 309.9146 103.5459 871.8161 1,086.0375 18.5004
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ปี 2564
หน่วย : ล้านบาท 

แผนรายรับ เปรียบทียบ รายได้จริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมวดรายจ่าย 
แหล่งเงิน 

แผนงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 

รวมท้ังสิ้น 45,533.9553 18,091.2293            39.73  
งบบุคลากร 7,534.8784 2,457.1765 32.61 

เงินเดือน 6,330.6907 2,071.0163 32.71 
ค่าจ้างประจ า 650.1678 192.2487 29.57 
ค่าจ้างชั่วคราว 554.0199 193.9115 35.00 

งบด าเนินการ 28,327.6236 11,428.3805 40.34 
ค่าตอบแทน 4,740.1167 1,840.8292 38.84 
ค่าใช้สอย 5,851.1444 3,827.9467 65.42 
ค่าวัสดุ 16,198.6405 5,381.8427 33.22 
ค่าสาธารณูปโภค 1,537.7220 377.7620 24.57 

งบลงทุน 3,758.4543 1,939.6491 51.61 
ค่าครุภัณฑ์ 2,121.3706 992.5234 46.79 
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1,637.0837 947.1257 57.85 

งบเงินอุดหนุน 4,654.3860 2,266.0232 48.69 
งบรายจ่ายอื่น 1,258.6130 - - 

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

 หน่วย : ล้านบาท 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วย : ล้านบาท 
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งบบุคลากร งบด าเนินการ งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น

แผนงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ

เงินเดือน ค่าจ้างประจ า ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
ค่า

สาธารณูปโภค
ค่าครุภัณฑ์

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น

แผนงบประมาณ 6,330.6907 650.1678 554.0199 4,740.1167 5,851.1444 16,198.6405 1,537.7220 2,121.3706 1,637.0837 4,654.3860 1,258.6130

การเบิกจ่ายงบประมาณ 2,071.0163 192.2487 193.9115 1,840.8292 3,827.9467 5,381.8427 377.7620 992.5234 947.1257 2,266.0232 0.0000
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ปี 2564

งบบุคลากร งบด าเนินการ งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น

หน่วย : ล้านบาท

ผลการเบิกจ่ายงบแงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 



 

ในภาพรวมของแต่ละหมวดรายจ่ายพบว่า หมวดงบด าเนินการ มีร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณมากท่ีสุดเป็นอันดับ 1 คือ ร้อยละ 63 อันดับ 2 คือ หมวดงบบุคลากร มีร้อยละ

การเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 14 อันดับ 3 คือ หมวดงบเงินอุดหนุน มีร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 12 ตามล าดับ 
 

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

หมวดรายจ่าย  ปี 2564 

รวมทั้งสิ้น 18,091.2293 

งบบุคลากร 2,457.1765 

งบด าเนนิการ 11,428.3805 

งบลงทุน 1,939.6491 

งบเงินอุดหนุน 2,266.0232 

งบรายจา่ยอื่น 0.0000 

ผลการเบิกจ่ายงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ 2564 
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หน่วย : ล้านบาท 
หน่วย : ล้านบาท 


