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แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๒ 
 

 ค าขวัญ  อตฺตานํ อุปมํ กเร พึงปฏิบัติต่อผู้อื่น เหมือนดังปฏิบัติต่อตนเอง 
   Do unto others as you would have others do unto you. 
 
 ปรัชญา ความสําเร็จที่แท้จริงอยู่ที่การนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ เพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ 
   True success is not in the learning, but in its application to the benefit of mankind.  
 
 ปณิธาน ปัญญาของแผ่นดิน 
   Wisdom of the Land 
    
  วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยมหิดลมุ่งมั่นที่จะเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก 
    Mahidol University is determined to be a world class university. 
 
  พันธกิจ สร้างความเป็นเลิศทางด้านสุขภาพ ศาสตร์ ศิลป์ และนวัตกรรม บนพื้นฐานของคุณธรรมเพื่อสังคมไทย 
     และประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ 
    To excel in health, sciences, arts and innovation with integrity for the betterment of   
    Thai society and the benefit of mankind. 
 
 วัฒนธรรมองค์กร 
 

M Mastery รู้แจ้ง รู้จริง สมเหตุ สมผล 
A Altruism มุ่งผลเพื่อผู้อ่ืน 
H Harmony กลมกลืนกับสรรพสิ่ง 
I Integrity มั่นคงยิ่งในคุณธรรม 
D Determination แน่วแน่ทํา กล้าตัดสินใจ 
O Originality สร้างสรรค์สิ่งใหม่ 
L Leadership   ใฝ่ใจเป็นผู้นํา 

 
  

ฉบับทบทวน ตุลาคม ๒๕๕๙ 
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ยุทธศาสตร์ ๔ ยุทธศาสตร ์
 

 

   ยุทธศาสตร์ ๑    Excellence in research with global and social impact  

              

    ยุทธศาสตร์ ๒ Excellence in outcome-based education for globally- competent graduates   

 

    ยุทธศาสตร์ ๓ Excellence in professional services and social engagement   

 

    ยุทธศาสตร์ ๔ Excellence in management for sustainable organization     

 

 

 
 

 

 
โมเดลยุทธศาสตร ์ 

 Finance  Talent Workforce 

 Environment  Administration & Governance 

 Branding  IT Infrastructure 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๑  Excellence in research with global and social impact 
                                 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
  

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ 

๑.๑ จํานวนเงินทุนสนับสนุนการวิจัยในปีงบประมาณต่อจํานวน
บุคลากรสายวิชาการ  

บาท/คน ๔๐๐,๐๐๐ 
 

๕๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ 

๑.๒ จํานวนบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่เป็น
ที่ยอมรับต่อจํานวนบุคลากรสายวชิาการในแต่ละปปีฏิทิน 

(ฉบับ)  
ชิ้น/คน 

๐.๖๕ ๐.๗ ๐.๗๕ ๐.๘ 

๑.๓ จํานวนดัชนีการอ้างอิงต่อบทความวิจัยในแต่ละปีปฏิทิน (ฉบับ) 
คร้ัง/ชิ้น  

๓.๕ ๔ ๔.๕ ๕ 

๑.๔ จํานวนสัญญาโครงการวิจัยที่มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือองค์
ความรู้ต่อภาครัฐ/เอกชน  

ฉบับ/ป ี ๒๐๐ ๒๓๐ ๒๖๐ ๒๙๐ 

๑.๕ ระดับความพึงพอใจของแหล่งทุนภาครัฐในแตล่ะปีงบประมาณ ระดับ 
(เต็ม ๕) 

๔ ๔.๕ ๔.๗ ๔.๘ 

๑.๖ แสดงถึงประโยชน์จากผลกระทบของงานวิจัยต่อสังคมไทย/
สังคมโลก ในช่วง ๓ ปีท่ีผ่านมา 

     

เป้าประสงค์  

๑. เพื่อให้มหาวิทยาลัยมผีลงานวจิยัที่มี
คุณภาพระดับมาตรฐานสากล 

๒. เพื่อให้มหาวิทยาลัยมผีลงานวจิยัที่       
ตรงกับความต้องการของสังคม 

๓. เพื่อให้มหาวิทยาลัยมผีลงานวจิยัที่สร้าง
องค์ความรู้หรือนวัตกรรมใหม่  

กลยุทธ์ 

๑. สรรหา คัดเลือก และคงไว้ซึ่งนกัวิจัยที่มีคุณภาพสูง และ
ธํารงไว้ซึ่งคุณธรรมจริยธรรมทางการวิจัย 

๒. มีระบบบริหารจัดการและระบบประเมินนักวิจัยและ
ผลงานวิจัย ระบบสนบัสนุนสิ่งเอ้ืออํานวยต่องานวิจัย    
ทุกประเภทโดยเฉพาะสหวิทยาการ 

๓. มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การเพิ่มมูลค่า (Value 
Added) เพื่อพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
และอุตสาหกรรมโดยร่วมกับภาครัฐและเอกชน 

๔. สนับสนนุและส่งเสริมให้เกิดงานวิจัยที่มีความร่วมมือกับ
ต่างประเทศ 

เชิงอรรถ 
(Descriptive) 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๒   Excellence in outcome-based education for globally- competent graduates  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เป้าประสงค์  

๑. เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีหลักสตูร                     
ชั้นแนวหน้า ทีไ่ด้รับการรับรองตาม
มาตรฐานสากล และมุ่งเนน้ผลสมัฤทธิ์  
การเรียนรู้ของนักศึกษา (Outcome-
Based Education) 

๒. เพื่อสร้างบัณฑิตให้สามารถพัฒนา
ศักยภาพของตนเอง ทั้งด้านความรู้ ทักษะ 
คุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะเพื่อ
เป็นผู้นาํการเปลีย่นแปลงที่ก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อสังคมในวงกว้าง 
(Transformative Leader) 

๓. สร้างความผูกพัน (Student/Alumni 
Engagement)ของนักศึกษาและศิษย์เก่า
เพื่อพัฒนามหาวิทยาลยัและสร้างความ
ภาคภูมิใจในความเป็นมหิดล 

 

กลยุทธ์ 

๑. ผลักดันใหห้ลักสูตรได้รับการรับรองตามเกณฑ์
มาตรฐานระดับสากล 

๒. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งเน้น 
Self-Awareness and Social Awareness      
ที่ตอบสนองต่อความต้องการของสังคมทั้งในและ
ต่างประเทศอย่างแท้จริง  

๓. พัฒนาระบบและกลไกที่สง่เสริมและพัฒนา
บุคลากรทางการศึกษาให้มีแนวคิดสมรรถนะ
ทางการจัดการเรียนการสอนทีส่่งเสริมให้เกิดการ
เรียนรู้ของนักศึกษา (Innovative System for 
Teaching and Learning Development) 

๔. พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาและ          
กิจการนักศึกษาให้สามารถตอบสนองต่อ    
รูปแบบการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน     
โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการศึกษาที่ทนัสมัย 
และสร้างแหลง่เรียนรู้แบบเปิดที่ตอบสนองต่อ
ความต้องการของนักศึกษา (Global Open 
Access Learning-University) 

๕. ผลักดันให้เกิดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ส่งเสริมให้
นักศึกษานาํศักยภาพของตนเองมาประยุกต์ใช้ให้
เกิดประโยชน์ต่อสังคม  

๖. การส่งเสริมเชิงรุกและสนับสนนุเครือข่ายศิษย์เก่า
เพื่อพัฒนานักศึกษาและมหาวทิยาลัยในระดับชาติ
และนานาชาต ิ
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ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ 
๒.๑ หลักสูตรที่ได้รับการตรวจประเมิน/รับรองคุณภาพตาม

มาตรฐานระดับสากล  

     

๒.๑.๑ ร้อยละของหลักสูตรที่ไดร้ับการตรวจประเมินภายใน
โดยส่วนงาน 

ร้อยละ  ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

๒.๑.๒ ร้อยละของหลักสูตรที่ไดร้ับการตรวจประเมินภายใน
โดยมหาวิทยาลัย 

ร้อยละ  ๕๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

๒.๑.๓ ร้อยละของหลักสูตรที่ไดร้ับการรับรองโดย AUNQA 
หรือเทียบเท่า 

ร้อยละ  ๑๐ ๑๕ ๒๐ 

๒.๒ ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ (Expected Learning Outcomes) ของ
หลักสูตร/ตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ  

ระดับ 
(เต็ม ๕) 

๔.๕ ๔.๖ ๔.๗ ๔.๘ 

๒.๓ อัตราการได้งานทาํตรงสายวิชาชีพ/ประกอบอาชีพอิสระ/
ศึกษาต่อของบัณฑิต ภายใน ๑ ปี  

 ระดับปริญญาตร ี

 สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

 สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 

 สาขามนุษยศาสตร-์สังคมศาสตร ์

 ระดับบัณฑิตศึกษา 

 สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

 สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 

 สาขามนุษยศาสตร-์สังคมศาสตร ์

ร้อยละ  
 
 

๙๐ 
๗๐ 
๖๕ 

 
 

๗๕ 
๗๐ 
๘๐ 

 
 
 

๙๕ 
๗๕ 
๗๐ 

 
 

๘๐ 
๗๕ 
๘๕ 

 
 
 

๙๕ 
๘๐ 
๗๕ 

 
 

๘๕ 
๘๐ 
๙๐ 

 
 
 

๙๕ 
๘๕ 
๘๐ 

 
 

๘๕ 
๘๐ 
๙๐ 

๒.๔ อัตราผลงานของผู้สาํเร็จการศึกษาระดับบัณฑติศึกษาที่
ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (ตามเกณฑ์คุณภาพ สกอ.) 

 ระดับปริญญาโท 

 ระดับปริญญาเอก 

ร้อยละ  
 

๗๐ 
๘๐ 

 
 

๗๕ 
๘๕ 

 
 

๘๐ 
๙๐ 

 
 

๘๕ 
๙๕ 

๒.๕ ร้อยละของศิษย์เก่าที่ร่วมพัฒนาส่วนงาน/มหาวิทยาลยั  
(Alumni Engagement Index) 

ร้อยละ ๑๐ ๑๕ ๒๐ ๒๐ 

๒.๖ ระดบัความพึงพอใจของผู้ใช้บณัฑติ (ภายหลงัการสาํเร็จ
การศึกษา ๑ ปี) 

ระดับ 
(เต็ม ๕) 

๔.๒ ๔.๓ ๔.๔ ๔.๕ 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๓  Excellence in professional services and social engagement 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ 

๓.๑ ร้อยละของหน่วยบริการที่ได้รบัใบรับรองมาตรฐาน       
ระดับสากล 

ร้อยละ ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ 

๓.๒ ผลตอบแทนจากการให้บริการวชิาการ ล้านบาท ๓๗๕  ๔๐๐ 
 

๔๑๕  ๔๒๕  

๓.๓ จํานวนสัญญาที่เกิดขึ้นใหม่ของโครงการ/กิจกรรมทาง
วิชาการหรือวิชาชีพที่มีการบูรณาการแบบองค์รวมระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน/ประชาสงัคม                    
(ต้องมีข้อตกลงชัดเจน หรือสัญญาจ้าง ได้แก่ Agreement, 
Term of Reference, Contract ไม่นับรวม MOU)  

ฉบับ ๑๗๐ ๑๙๐ ๒๐๐ ๒๒๐ 

๓.๔ จํานวนรางวลัหรือนโยบายระดบัชาติ/นานาชาติ ที่เกิดจาก
โครงการหรือกิจกรรมทางวิชาการของมหาวิทยาลัย 

รางวัล/
นโยบาย 

๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ 

๓.๕ จํานวนศูนยบ์ริการทางวิชาการ/วิชาชีพที่ได้รับการรับรอง
ความเป็นเลิศระดบัชาติ/นานาชาติ                      
(ทั้งนี้จะต้องมีหน่วยงานรบัรองจากภายนอก)  

 

ศูนย์ ๑๐ ๑๒ ๑๔ ๑๖ 

เป้าประสงค์  

๑. เพื่อส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานใน
มหาวิทยาลยัมีความเปน็เลิศในการ
ให้บริการวิชาการและ/หรือวิชาชีพ           
ที่ได้มาตรฐานสากล 

๒. เพื่อให้มหาวิทยาลัยมผีลงานที่ขับเคลี่อน
และตอบสนองต่อการพัฒนาคณุภาพ
ชีวิต ตามความต้องการของสังคมอย่าง         
มีส่วนร่วม โดยเฉพาะดา้นสุขภาพและ   
สุขภาวะ 

กลยุทธ์ 

๑. ส่งเสริมให้หน่วยงานมีการบริการทางวิชาการ
และ/หรือวิชาชพีที่เป็นไปตามมาตรฐานสากลและ
สร้างผลตอบแทนให้หน่วยงาน 

๒. ส่งเสริมความร่วมมือของหน่วยงานภายในและ/
หรือภายนอกเพื่อให้เกิดการบริการทางวชิาการ 
แบบสหวิทยาการ (Interdisciplinary) 

๓. ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมการให้บริการทางวชิาการ
และ/หรือวิชาชพีที่สามารถขับเคลื่อนและ
ตอบสนองต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามความ
ต้องการของสังคมอย่างมีส่วนร่วม 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๔   Excellence in management for sustainable organization 

 

 Finance  Talent Workforce 

 Environment  Administration & Governance 

 Branding  IT Infrastructure 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

เป้าประสงค์  

๑. เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีความพร้อม     
ด้านทรัพยากรบุคคลที่เหมาะสมต่อการ
ดําเนินงานทั้งในเชงิคุณภาพและปริมาณ 

๒. เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีเสถียรภาพด้าน
การเงินการคลังที่เพียงพอต่อการ
ดําเนินงานและการพฒันาในอนาคต 

๓. เพื่อให้มีระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ     
ที่สามารถสนับสนนุการดําเนินงานใน
ด้านตา่งๆ ของมหาวิทยาลัยอยา่งมี
ประสิทธผิลและประสิทธิภาพ 

๔. เพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถเป็นต้นแบบ
การบริหารที่มุ่งสู่การพฒันาที่ยั่งยืน 

๕. เพื่อให้มีระบบคุณภาพที่ทําให้มัน่ใจว่าจะ
นํามหาวิทยาลยัไปสู่ความเป็นเลิศและ
ยั่งยืน 

๖. เพื่อสร้างภาพลักษณ์ของ
มหาวิทยาลยัมหิดลให้มีความเด่นชัด 
และเป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างยั่งยนื  

กลยุทธ์ 

๑. พัฒนาระบบการวางแผนดา้นบคุลากร การพัฒนา
บุคลากร และการสร้างสมดุลระหว่างชีวิตและงาน 

๒. มีการวิเคราะห์ต้นทุนของการดาํเนินการ และการ
วางแผนทางการเงินที่ดีเพื่อให้องค์กรมีความยั่งยืน 

๓. พัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ ให้สามารถส่งเสริม
การดําเนินงานได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

๔. ส่งเสริมให้ส่วนงานมีการบริหารจัดการที่ยั่งยืน 
สอดคล้องกับแนวทางการสรา้งความเป็นมหาวทิยาลัย
เชิงนิเวศน์ (ECO University) 

๕. ผลักดันการพฒันาคุณภาพในระดับมหาวิทยาลัยและ
ส่วนงาน ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาระดับสากล 
รวมถึงการสร้างเครือข่ายและระบบสนบัสนุนเพื่อการ
พัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลยั 

๖. สร้างระบบและกลไกการสื่อสารองค์กรแบบบูรณาการ
และส่งเสริมให้ทุกส่วนงานดําเนนิการตามระบบ เพื่อให้
การสื่อสารภาพลักษณ์องค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ทั้งมหาวิทยาลัย  
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ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ 
๔.๑ ระดับความผูกพันของบุคลากร (เฉพาะกลุ่ม Talent) ระดับ 

(เต็ม ๑๐) 
๗ ๘ ๘.๕ ๙ 

๔.๒ จํานวนส่วนงานที่มีรายไดสู้งกวา่ค่าใช้จา่ย ร้อยละ  ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

๔.๓ ร้อยละของการใช้จ่ายงบลงทนุเป็นไปตามแผนการเบิกจ่าย ร้อยละ ๙๕ ๙๕ ๙๕ ๙๕ 

๔.๔ ระดับความพงึพอใจของผู้ใช้บรกิารกลุ่มต่างๆ ต่อระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศของมหาวทิยาลัย 

ระดับ 
(เต็ม ๕) 

๔.๐ ๔.๑ ๔.๒ ๔.๓ 

๔.๕ ร้อยละของส่วนงาน/หนว่ยงาน ที่ผ่านเกณฑ์ประเมินตาม
ตัวชี้วัดมหาวิทยาลยัเชิงนิเวศนต์่อส่วนงาน/หน่วยงาน 
ทั้งหมดที่เข้าร่วม 

ร้อยละ 
 

๒๕ 
(๑๐ จาก ๔๐) 

 

๗๕ 
(๓๐ จาก ๔๐) 

 

๑๐๐ 
(๔๐ จาก ๔๐) 

 

๑๐๐ 
(๔๐ จาก ๔๐) 

 

๔.๖ จํานวนส่วนงานทีไ่ด้ระดบัคะแนนไม่ต่าํกว่า ๒๐๐/๓๐๐/
๓๕๐ ในการประเมิน EdPEx 

ส่วนงาน 
≥ ๒๐๐ คะแนน 

≥ ๓๐๐ คะแนน 

≥ ๓๕๐ คะแนน 

  
๗ 
๒ 

 
๒๖ 
๙ 
๓ 

  

๔.๗ ระดับการรับรู้/ความเข้าใจในภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
ของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน/ภายนอก 

ระดับ 
(เต็ม ๕) 

๓.๕ ๔ ๔ ๔ 
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สรุปตัวชี้วัดยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๒ 
 

ตัวชี้วัด 
ประเภทตัวชี้วัด 

Corporate KPIs KPIs 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑  Excellence in research with global and social impact                             
๑.๑ จํานวนเงินทนุสนับสนนุการวิจัยในปีงบประมาณต่อจํานวนบุคลากรสายวชิาการ  √ √ 

๑.๒ จํานวนบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดบันานาชาติที่เปน็ที่ยอมรับต่อจํานวน
บุคลากรสายวิชาการในแต่ละปปีฏิทิน 

√ √ 

๑.๓ จํานวนดัชนีการอ้างอิงต่อบทความวิจัยในแต่ละปปีฏิทิน √ √ 

๑.๔ จํานวนสญัญาโครงการวิจัยที่มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ต่อภาครฐั/เอกชน  √ √ 

๑.๕ ระดับความพงึพอใจของแหล่งทุนภาครัฐในแต่ละปีงบประมาณ  √ 

๑.๖ แสดงถึงประโยชน์จากผลกระทบของงานวิจัยต่อสังคมไทย/สังคมโลก ในช่วง ๓ ปทีี่ผา่นมา  √ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  Excellence in outcome-based education for globally- competent graduates 

๒.๑ หลักสูตรที่ได้รับการตรวจประเมิน/รับรองคุณภาพตามมาตรฐานระดับสากล √ √ 

๒.๒ ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (Expected 
Learning Outcomes) ของหลักสูตร/ตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิ  

√ √ 

๒.๓ อัตราการได้งานทําตรงสายวิชาชีพ/ประกอบอาชีพอิสระ/ศึกษาต่อของบัณฑิต  
ภายใน ๑ ปี  

 ระดับปริญญาตร ี

 สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

 สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 

 สาขามนุษยศาสตร-์สังคมศาสตร ์

 ระดับบัณฑิตศึกษา 

 สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

 สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 

 สาขามนุษยศาสตร-์สังคมศาสตร ์

 √ 

๒.๔ อัตราผลงานของผู้สาํเร็จการศึกษาระดับบัณฑติศึกษาทีไ่ด้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร ่(ตามเกณฑ์คุณภาพ สกอ.) 

 ระดับปริญญาโท 

 ระดับปริญญาเอก 

 √ 

๒.๕ ร้อยละของศิษย์เก่าที่ร่วมพัฒนาส่วนงาน/มหาวิทยาลยั (Alumni Engagement 
Index) 

 √ 

๒.๖ ระดับความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑิต (ภายหลังการสาํเร็จการศึกษา ๑ ป)ี  √ 
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ตัวชี้วัด 
ประเภทตัวชี้วัด 

Corporate KPIs KPIs 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓  Excellence in professional services and social engagement 
๓.๑ ร้อยละของหน่วยบริการที่ได้รบัใบรับรองมาตรฐานระดับสากล √ √ 

๓.๒ ผลตอบแทนจากการให้บริการวชิาการ √ √ 

๓.๓ จํานวนสัญญาที่เกิดขึ้นใหม่ของโครงการ/กิจกรรมทางวิชาการหรือวิชาชีพที่มี 
การบูรณาการแบบองค์รวมระหว่างหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน/ประชาสงัคม                   
(ต้องมีข้อตกลงชัดเจน หรือสัญญาจ้าง ได้แก่ Agreement, Term of Reference, 
Contract ไม่นับรวม MOU) 

√ √ 

๓.๔ จํานวนรางวลัหรือนโยบายระดบัชาติ/นานาชาติ ที่เกิดจากโครงการหรือกิจกรรม
ทางวชิาการของมหาวิทยาลัย 

 √ 

๓.๕ จํานวนศูนยบ์ริการทางวิชาการ/วิชาชีพ ที่ได้รับการรับรองความเป็นเลิศระดับชาต/ิ
นานาชาติ (ทั้งนี้จะต้องมีหน่วยงานรับรองจากภายนอก)  

 √ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔  Excellence in management for sustainable organization 
๔.๑ ระดับความผูกพันของบุคลากร (เฉพาะกลุ่ม Talent)  √ 

๔.๒ จํานวนส่วนงานที่มีรายไดสู้งกวา่ค่าใช้จา่ย  √ 

๔.๓ ร้อยละของการใช้จ่ายงบลงทนุเป็นไปตามแผนการเบิกจ่าย √ √ 
๔.๔ ระดับความพงึพอใจของผู้ใช้บรกิารกลุ่มต่างๆ ต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ

มหาวิทยาลยั 

 √ 

๔.๕ ร้อยละของส่วนงาน/หนว่ยงาน ที่ผ่านเกณฑ์ประเมินตามตัวชี้วดัมหาวิทยาลัย    
เชิงนิเวศน์ต่อส่วนงาน/หน่วยงาน ทั้งหมดที่เข้าร่วม 

 √ 

๔.๖ จํานวนส่วนงานทีไ่ด้ระดบัคะแนนไม่ต่าํกว่า ๒๐๐/๓๐๐/๓๕๐ ในการประเมิน 
EdPEx 

√ √ 

๔.๗ ระดับการรับรู้/ความเข้าใจในภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยของกลุ่มผู้มีส่วนได้   
ส่วนเสียภายใน/ภายนอก 

 √ 

 

สรุปจ านวนตัวชี้วัด 

- จํานวน Corporate KPIs ๑๑ ตัวชี้วัด 

- จํานวน KPIs ๒๔ ตัวชี้วัด 

 


