
 
 

 
 

รายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA) 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 

โครงการจัดต้ังวิทยาเขตอ านาจเจริญ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ตามที่มหาวิทยาลัยได้จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน หรือ Performance Agreement (PA) 
โดยน าแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2563-2566 มาเป็นกรอบในการด าเนินงาน ซึ่งแผนยุทธศาสตร์
ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ และมีตัวช้ีวัดที่น ามาท า PA จ านวน 51 ตัวช้ีวัด บัดนี้ การด าเนินงานในปีงบประมาณ 
2564 ได้สิ้นสุดลงและส่วนงานได้รายงานผลการด าเนินงานมายังมหาวิทยาลัย  

มหาวิทยาลัยจึงขอรายงานผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดที่ส่วนงานมีการก าหนดเป้าหมายส าหรับ           
การจัดท า PA ปีงบประมาณ 2564 เท่านั้น โดยแบ่งระดับผลการด าเนินงาน ออกเป็น 3 ระดับ ดังน้ี 

 หมายถึง  มีผลการด าเนินงานเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 90  
 หมายถึง  มีผลการด าเนินงานเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายระหว่างร้อยละ 70 - 89 
 หมายถึง  มีผลการด าเนินงานเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายน้อยกว่าร้อยละ 70 
 

  การประเมินผลการด าเนินงานตาม PA ทีม่ีการก าหนดค่าเป้าหมาย จ านวน   37   ตัวช้ีวัด  
มีผลการประเมิน ดังนี้ 
 23 ตัวชี้วัด 

 
 

 3 ตัวชี้วัด 
 11 ตัวชี้วัด 
   

62%
8%

30%

OPAM

ตัวช้ีวัดที่ส่วนงานก าหนดเปา้หมาย 37 ตัวช้ีวัด 
ตัวช้ีวัดที่ส่วนงานไม่ก าหนดเป้าหมาย (N/T) 13 ตัวช้ีวัด 
ตัวช้ีวัดที่ส่วนงานไมม่ีพันธกิจ (N/A) 
หรือไมต่้องประเมินผลในรอบปีงบประมาณนั้น 

1 ตัวช้ีวัด 
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เกณฑ์การก าหนดผลการด าเนินงาน 

 หมายถึง  มีผลการด าเนินงานเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 90  

 หมายถึง  มีผลการด าเนินงานเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายระหว่างร้อยละ 70 - 89 

 หมายถึง  มีผลการด าเนินงานเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายน้อยกว่าร้อยละ 70 

N/A = ไม่มีพันธกจิที่เกี่ยวข้อง 

N/T = ส่วนงาน/ หน่วยงานไม่ได้ก าหนดเป้าหมาย  

N/R = ไม่มีผลการด าเนินงาน 

รายงานผลการด าเนินงานของสว่นงาน ประจ าปีงบประมาณ 2564 
ตัวชี้วัด หน่วยนับ เป้าหมาย 

 
ผลการด าเนินงาน 

12 เดือน 
รอ้ยละ

ความส าเร็จ 
ระดับ หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 Global Research and Innovation 

1.1 
CKPI 

ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการท่ี
เป็น PI (Principal Investigator) 
ของโครงการท่ีได้รับเงินทุนวิจัย 

ร้อยละ 50 28.57 
(6/21) 

57.14%   

1.2 
CKPI 

ผลงานวิจัยถูกอ้างอิงโดย 
International Organization 

เรื่อง N/T N/T - N/T  

1.3 
CKPI 

ผลงานวิจัยท่ีน าไปใช้ เรื่อง N/T 1 - N/T  

    เป็นนโยบายระดับชาติ เรื่อง - 0 

    เป็นนโยบายระดับนานาชาต ิ เรื่อง - 0 

    เป็นประโยชน์ในสังคม เรื่อง - 1 

   ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เรื่อง - 0 

1.4 
CKPI 

Citation per publication (5 
years)  

ครั้ง/เรื่อง 5 7.46 
(209/28) 

149%   

1.5 
CKPI 

International Publication (per 
years) 

เรื่อง 13 13 100%   

   จ านวนผลงานตีพิมพ์ท้ังหมด เรื่อง 13 13 

   จ านวนผลงานตีพิมพ์ท่ีอยู่ใน
ฐานข้อมูล Web of Knowledge 

เรื่อง 0 0 

   จ านวนผลงานตีพิมพ์ท่ีอยู่ใน
ฐานข้อมูล Scopus 

เรื่อง 13 13 

1.6 
CKPI 

International Publication per 
academic staff (5 years trend) 

เรื่อง/คน 0.6 0.59 
(13/22) 

98.34%   

   จ านวนบุคลากรสายวิชาการ
ท้ังหมด (Headcount) 

คน 21 22 

   จ านวนบุคลากรสายวิชาการ
ค านวณ FTE 

คน - - 

1.7 
CKPI 

จ านวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ 
(Publication) ท่ีตีพิมพ์ร่วมกับ
นักวิจัยต่างชาติ 

เรื่อง 3 5 166%   

1.8 
CKPI 

จ านวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ 
(Publication) ท่ีตีพิมพ์ในวารสาร
ท่ีอยู่ใน Q1 

เรื่อง 1 3 300%   
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เกณฑ์การก าหนดผลการด าเนินงาน 

 หมายถึง  มีผลการด าเนินงานเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 90  

 หมายถึง  มีผลการด าเนินงานเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายระหว่างร้อยละ 70 - 89 

 หมายถึง  มีผลการด าเนินงานเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายน้อยกว่าร้อยละ 70 

N/A = ไม่มีพันธกจิที่เกี่ยวข้อง 

N/T = ส่วนงาน/ หน่วยงานไม่ได้ก าหนดเป้าหมาย  

N/R = ไม่มีผลการด าเนินงาน 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ เป้าหมาย 
 

ผลการด าเนินงาน 
12 เดือน 

รอ้ยละ
ความส าเร็จ 

ระดับ หมายเหตุ 

   จ านวนผลงานตีพิมพ์ในวารสาร 
Q1 ใน Journal Citation 
Reports 

เรื่อง 1 0 

   จ านวนผลงานตีพิมพ์ในวารสาร 
Q1 ใน Scimago journal & 
Country Rank 

เรื่อง 0 3 

1.9 
KPI 

จ านวนเงินทุนสนับสนุนการวิจัยใน
ปีงบประมาณต่อจ านวนบุคลากร
สายวิชาการ 

บาท/คน 120,000 89,899.05 
(1,887,880/21) 

74.90%   

1.10 
KPI 

จ านวนนักวิจัยส าเร็จรูปท่ีเพิ่มขึ้นใน
แต่ละปี (Tier 2) 

คน/ปี N/T N/T - N/T  

PA เพิ่มเติมด้านการวิจัย 
1.11 
KPI 

ร้อยละการติดตาม output จาก
โครงการวิจัยตามท่ีได้ระบุไว้ใน
สัญญารับทุน (จากทุกแหล่งทุน)  

ร้อยละ 100 100 100%   

   จ านวนโครงการวิจัยท้ังหมด
ของส่วนงาน 

โครงการ - 9 

   จ านวนโครงการวิจัยท่ีมีการ
ติดตาม output ของส่วนงาน 

โครงการ - 9 
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เกณฑ์การก าหนดผลการด าเนินงาน 
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 หมายถึง  มีผลการด าเนินงานเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายน้อยกว่าร้อยละ 70 

N/A = ไม่มีพันธกจิที่เกี่ยวข้อง 

N/T = ส่วนงาน/ หน่วยงานไม่ได้ก าหนดเป้าหมาย  

N/R = ไม่มีผลการด าเนินงาน 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ เป้าหมาย 
 

ผลการด าเนินงาน 
12 เดือน 

ร้อยละ
ความส าเร็จ 

ระดับ หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 Academic and Entrepreneurial Education 

2.1 
CKPI 

ร้อยละของอาจารย์ท่ีมีระดับคุณภาพ
การจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์
มาตรญฐานคุณภาพอาจารย์ (อย่าง
น้อยระดับ 2) 
(MUPSF-Professional Standard 
Framework) 

ร้อยละ 4 14.3 357%   

   จ านวนอาจารย์ท่ีผ่านการ
ประเมินคุณภาพการจัดการเรียน
การสอนต้ังแตร่ะดับ 2 ขึ้นไป 

 - 3 

   จ านวนอาจารย์ท่ีเข้ารับการ
ประเมิน 

 - 3 

   จ านวนอาจารย์ท้ังหมดของ
ส่วนงาน (เฉพาะอาจารย์ท่ีมีอายุ
งานต้ังแต่ 3 ปีขึ้นไป) 

 - 21 

2.2 
CKPI 

ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการ
รับรองคุณภาพตามมาตรฐานระดับ
สากล 

ร้อยละ N/T     

   ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับ
การรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน
ระดับสากล (หลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี) 

ร้อยละ N/T N/T - N/T  

-   จ านวนหลักสูตรที่ได้รับการ
รับรองโดย AUN-QA หรือ
เทียบเท่า (หลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี) 

หลักสูตร - - 

   ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับ
การรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน
ระดับสากล (หลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา) 

ร้อยละ N/T N/T - N/T  

-   จ านวนหลักสูตรที่ได้รับการ
รับรองโดย AUN-QA หรือ
เทียบเท่า(หลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา) 

 

หลักสูตร - - 
โท เอก โท เอก 

- - - - 
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เกณฑ์การก าหนดผลการด าเนินงาน 

 หมายถึง  มีผลการด าเนินงานเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 90  

 หมายถึง  มีผลการด าเนินงานเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายระหว่างร้อยละ 70 - 89 

 หมายถึง  มีผลการด าเนินงานเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายน้อยกว่าร้อยละ 70 

N/A = ไม่มีพันธกจิที่เกี่ยวข้อง 

N/T = ส่วนงาน/ หน่วยงานไม่ได้ก าหนดเป้าหมาย  

N/R = ไม่มีผลการด าเนินงาน 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ เป้าหมาย 
 

ผลการด าเนินงาน 
12 เดือน 

ร้อยละ
ความส าเร็จ 

ระดับ หมายเหตุ 

   จ านวนหลักสูตรร่วมท้ังหมด
ของส่วนงาน ในปีการศึกษา 2562 

หลักสูตร - -    

ตรี โท เอก ตรี โท เอก 

- - - - - - 

   จ านวนหลักสูตรท้ังหมดของ
ส่วนงาน ในปีการศึกษา 2562 

หลักสูตร 3 3 

ตรี โท เอก ตรี โท เอก 

3 - - 3 - - 

2.3 

KPI 

ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการ

ตรวจประเมินโดยมหาวิทยาลัย 

 0.91 0.91 100%  รายงานผลโดย      
กองพัฒนาคุณภาพ 

   จ านวนหลักสูตรท่ีได้รับการ
ตรวจประเมินโดยมหาวิทยาลัย 
 

หลักสูตร 3 3 
ตรี โท เอก ตรี โท เอก 
3 - - 3 - - 

2.4 

KPI 

ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการ

ตรวจประเมินโดยส่วนงาน 

 0.91 0 0%  

   จ านวนหลักสูตรท่ีได้รับการ
ตรวจประเมินโดยส่วนงาน 
 

หลักสูตร 3 - 
ตรี โท เอก ตรี โท เอก 
3 - - - - - 

2.5 

CKPI 

ร้อยละของหลักสูตรของส่วนงานท่ี

มีความยืดหยุ่น เปิดโอกาสให้

ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้ตาม

ความต้องการ (Flexi programs) 

 66.67 0 0%   

   จ านวนหลักสูตร Flexi 
programs ท่ีมีการจัดการเรียนการ
สอน 

หลักสูตร 2 0 

2.6 

PKPI 

จ านวนโครงการ/กิจกรรมส่งเสริม

ความเป็นนานาชาติ ด้านการศึกษา 

ด้านการวิจัย และด้านการ

เคลื่อนย้ายนักศึกษา  

โครงการ 1 1 100%   

2.7 

KPI 

จ านวนนักศึกษาท่ีมีการแลกเปลี่ยน

ท้ัง inbound และ outbound  

คน 42     

   นักศึกษา inbound 
ระยะเวลาตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป 

คน 1 0 0%   

   นักศึกษา inbound 
ระยะเวลาน้อยกว่า 12 สัปดาห์ 

คน 12 0 0%   
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เกณฑ์การก าหนดผลการด าเนินงาน 

 หมายถึง  มีผลการด าเนินงานเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 90  

 หมายถึง  มีผลการด าเนินงานเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายระหว่างร้อยละ 70 - 89 

 หมายถึง  มีผลการด าเนินงานเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายน้อยกว่าร้อยละ 70 

N/A = ไม่มีพันธกจิที่เกี่ยวข้อง 

N/T = ส่วนงาน/ หน่วยงานไม่ได้ก าหนดเป้าหมาย  

N/R = ไม่มีผลการด าเนินงาน 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ เป้าหมาย 
 

ผลการด าเนินงาน 
12 เดือน 

ร้อยละ
ความส าเร็จ 

ระดับ หมายเหตุ 

   นักศึกษา outbound 
ระยะเวลาตั้งแต ่12 สัปดาห์ขึ้นไป 

คน 2 0 0%   

   นักศึกษา outbound 
ระยะเวลาน้อยกว่า 12 สัปดาห์ 

คน 28 0 0%   

2.8 

CKPI 

ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญา

ตรีปีสุดท้ายท่ีถูกพัฒนาให้เป็น 

Global Citizen และ Global 

Talents 

ร้อยละ 60 100 166%  รายงานผลโดย       
กองกิจการนักศึกษา 

2.9 

PKPI 

จ านวนชั่วโมงต่อปีการศึกษาท่ีส่วน

งานจัดกระบวนการพัฒนานักศึกษา

ท่ีตอบสนองต่อการเป็น Global 

Citizen, Global Talents และ 

Entrepreneurship 

ชั่วโมง 80 306 382&  

2.10 
PKPI 

ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญา

ตรีท่ีสอบผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษ

ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

ร้อยละ      

   นักศึกษาชั้นปีท่ี 1  ร้อยละ รหัส 63 รหัส 63 0%  รายงานผลโดย      
กองบริหารการศึกษา 25 0 

   นักศึกษาชั้นปีท่ี 2  ร้อยละ รหัส 62 รหัส 62 5.4%  
50 2.70 

   นักศึกษาชั้นปีท่ี 3 ร้อยละ รหัส 61 รหัส 61 75%  
75 56.25 

   นักศึกษาชั้นปีท่ี 4  ร้อยละ รหัส 60 รหัส 60 100%  
100 100 

2.11 

CKPI 

ความพึงพอใจของนายจ้างต่อ

คุณภาพบัณฑิตระดับปริญญาตรี        

(ร้อยละท่ีตอบระดับ มาก-มากท่ีสุด) 

ร้อยละ 80 96.30 120%  

2.12 

PKPI 

จ านวนโครงการท่ีศิษย์เก่ากลับมา

พัฒนามหาวิทยาลัย 

โครงการ 1 1 100%  รายงานผลโดย       
กองกิจการนักศึกษา 

2.13 

KPI 

ความผูกพันของศิษย์เก่าและศิษย์

ปัจจุบันท่ีมีต่อมหาวิทยาลัยมหิดล  

(ร้อยละท่ีตอบระดับ มาก-มากท่ีสุด) 

      

   ความผูกพันของศิษย์ปัจจุบันท่ี
มีต่อมหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 40 72.15 180%  รายงานผลโดย       
กองกิจการนักศึกษา 
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เกณฑ์การก าหนดผลการด าเนินงาน 

 หมายถึง  มีผลการด าเนินงานเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 90  

 หมายถึง  มีผลการด าเนินงานเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายระหว่างร้อยละ 70 - 89 

 หมายถึง  มีผลการด าเนินงานเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายน้อยกว่าร้อยละ 70 

N/A = ไม่มีพันธกจิที่เกี่ยวข้อง 

N/T = ส่วนงาน/ หน่วยงานไม่ได้ก าหนดเป้าหมาย  

N/R = ไม่มีผลการด าเนินงาน 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ เป้าหมาย 
 

ผลการด าเนินงาน 
12 เดือน 

ร้อยละ
ความส าเร็จ 

ระดับ หมายเหตุ 

   ความผูกพันของศิษย์เก่าท่ีมีต่อ
มหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 10 7.27 72.70%  รายงานผลโดย       
กองกิจการนักศึกษา 

2.14 

KPI 

บทเรียนหรือรายวิชาท่ีเป็น e –

Learning (ร้อยละต่อรายวิชา

ท้ังหมดของส่วนงาน) 

ร้อยละ 15 25.64 
(30/117) 

170%   
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เกณฑ์การก าหนดผลการด าเนินงาน 

 หมายถึง  มีผลการด าเนินงานเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 90  

 หมายถึง  มีผลการด าเนินงานเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายระหว่างร้อยละ 70 - 89 

 หมายถึง  มีผลการด าเนินงานเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายน้อยกว่าร้อยละ 70 

N/A = ไม่มีพันธกจิที่เกี่ยวข้อง 

N/T = ส่วนงาน/ หน่วยงานไม่ได้ก าหนดเป้าหมาย  

N/R = ไม่มีผลการด าเนินงาน 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ เป้าหมาย 
 

ผลการด าเนินงาน 
12 เดือน 

ร้อยละ
ความส าเร็จ 

ระดับ หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 Policy Advocacy and Leaders in Professional / Academic Services 
3.2 

CKPI 

จ านวนมาตรฐานคุณภาพ

ระดับชาติและระดับสากลท่ีถูก

สร้างโดย  ส่วนงาน/มหาวิทยาลัย 

มาตรฐาน N/T N/T - N/T  

3.3 

CKPI 

จ านวนนโยบายชี้น าสังคมของ

มหาวิทยาลัยที่ส าคัญระดับชาติ

และนานาชาติ 

เรื่อง N/T N/T - N/T  

3.4 

CKPI 

ร้อยละของหน่วยบริการวิชาการที่

ได้รับใบรับรองมาตรฐานระดับชาติ 

และนานาชาติ 

ร้อยละ N/A N/A - N/A  

   จ านวนหน่วยบริการวิชาการท่ี
ได้รับใบรับรองมาตรฐานระดับชาติ
และนานาชาติ  

แห่ง - - 

ชาติ นานาชาติ ชาติ นานาชาติ 

- - - - 

   จ านวนหน่วยบริการวิชาการ
ท้ังหมดของส่วนงานท่ีต้องมี            
การรับรองมาตรฐาน  

แห่ง - - 

ชาติ นานาชาติ ชาติ นานาชาติ 

- - - - 

3.5 

CKPI 

จ านวนชิ้นงานท่ีเกิดจากทรัพย์สิน

ทางปัญญา และ/หรือ การ

ถ่ายทอดเทคโนโลยีท่ีเพิ่มขึ้น และ/

หรือ ท่ีน าไปขับเคลื่อนเศรษฐกิจท่ี

มีประโยชน์ต่อสังคมระดับประเทศ 

ช้ิน N/T N/T - N/T  

3.6 

KPI 

รายรับท่ีเกิดจากทรัพย์สินทาง

ปัญญา และ/หรือ การถ่ายทอด

เทคโนโลยีท่ีเพิ่มขึ้น และ/หรือ               

ท่ีน าไปขับเคลื่อนเศรษฐกิจท่ีมี

ประโยชน์ต่อสังคมระดับประเทศ 

บาท N/T N/T - N/T  

3.7 

KPI 

ร้อยละของโครงการบริการวิชาการ

ท่ีสร้างรายได้ให้กับส่วนงาน 

และมหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 25 50 
(1/2) 

200%   
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เกณฑ์การก าหนดผลการด าเนินงาน 

 หมายถึง  มีผลการด าเนินงานเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 90  

 หมายถึง  มีผลการด าเนินงานเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายระหว่างร้อยละ 70 - 89 

 หมายถึง  มีผลการด าเนินงานเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายน้อยกว่าร้อยละ 70 

N/A = ไม่มีพันธกจิที่เกี่ยวข้อง 

N/T = ส่วนงาน/ หน่วยงานไม่ได้ก าหนดเป้าหมาย  

N/R = ไม่มีผลการด าเนินงาน 

ตัวชี้วัด หน่วย
นับ 

เป้าหมาย 
 

ผลการด าเนินงาน 
12 เดือน 

ร้อยละ
ความส าเร็จ 

ระดับ หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 Management for Self-Sufficiency and Sustainable Organization 
4.10 

CKPI 

ร้อยละความส าเร็จของโครงการ

ตามยุทธศาสตร์ระดับ

มหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 100 25 25%   

   จ านวนโครงการส าคัญระดับ
ส่วนงาน (PA) ท่ีสนับสนุน
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย และมี
ระดับความส าเร็จเฉลี่ยไม่น้อยกว่า    
ร้อยละ 80  

โครงการ 4 1 

   จ านวนโครงการส าคัญระดับ
ส่วนงาน (PA) ท่ีสนับสนุน
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 

โครงการ 4 4 

4.11 

CKPI 

ร้อยละของบุคลากรที่เป็น Global 

Talents 

       

   บุคลากรสายวิชาการด้าน
การศึกษา 

 N/T N/T - N/T  

- จ านวนบุคลากรสายวิชาการท่ี 
  เป็น Global Talents 

  ด้านการศึกษา 

 - - 

 - จ านวนบุคลากรสายวิชาการ  
   (ไม่รวมต าแหน่งนักวิจัย) 

 - - 

 บุคลากรสายวิชาการด้านการวิจัย ร้อยละ N/T N/T - N/T  

- จ านวนบุคลากรสายวิชาการท่ี 
  เป็น Global Talents 

  ด้านการวิจัย 

คน - - 

 - จ านวนบุคลากรสายวิชาการ  
   (รวมต าแหน่งนักวิจัยสาย
วิชาการ) 

คน - 21 

   บุคลากรสายสนับสนุน  
(นับเฉพาะกลุ่ม Talent) 

ร้อยละ N/T N/T - N/T  

 - จ านวนบุคลากรสายสนับสนุน   
  (นับเฉพาะกลุ่ม Talent) ท่ีเป็น     
  Global Talents 

คน - - 

 - จ านวนบุคลากรสายสนับสนุน   
  (นับเฉพาะกลุ่ม Talent) ท้ังหมด 

คน - 2 
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เกณฑ์การก าหนดผลการด าเนินงาน 

 หมายถึง  มีผลการด าเนินงานเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 90  

 หมายถึง  มีผลการด าเนินงานเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายระหว่างร้อยละ 70 - 89 

 หมายถึง  มีผลการด าเนินงานเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายน้อยกว่าร้อยละ 70 

N/A = ไม่มีพันธกจิที่เกี่ยวข้อง 

N/T = ส่วนงาน/ หน่วยงานไม่ได้ก าหนดเป้าหมาย  

N/R = ไม่มีผลการด าเนินงาน 

ตัวชี้วัด หน่วย
นับ 

เป้าหมาย 
 

ผลการด าเนินงาน 
12 เดือน 

ร้อยละ
ความส าเร็จ 

ระดับ หมายเหตุ 

4.12 
CKPI 

ค่า EBITDA  

 

บาท เป็นบวก เป็นบวก 100%  รายงานผลโดย 
กองคลัง 

4.13 
KPI 

ค่า Net Income บาท เป็นบวก เป็นบวก 100%  

4.14 
CKPI 

ค่า ROA ร้อยละ 3 4.21 140%  

4.15 
KPI 

ร้อยละของห้องปฏิบัติการที่มีการ

ใช้สารเคมี ท่ีได้รับมาตรฐานความ

ปลอดภัย ESPReL  

ร้อยละ 75 75 100%  รายงานผลโดย  
COSHEM 

   จ านวนห้องปฏิบัติการท่ีใช้
สารเคมี ท่ีได้รับมาตรฐาน         
ความปลอดภัย ESPReL 

ห้อง 3 3 

   จ านวนห้องปฏิบัติการท่ีใช้
สารเคมีท้ังหมดของส่วนงาน 

ห้อง 4 4 

4.16 
CKPI 

จ านวนโครงการส่งเสริมความเป็น

นานาชาติกับคู่พันธมิตรทาง

ยุทธศาสตร์ (อย่างน้อยส่วนงานละ 

1 โครงการ) 

โครงการ 1 1 100%   

4.17 
KPI 

คะแนนการประเมินผลลัพธ์รวม

ของ EdPEX  

   - N/T รายงานผลโดย 
กองพัฒนาคุณภาพ 

   Band Process  N/T MUEdPEx-A2 
(ตรวจติดตาม
แผนพัฒนา) 

   Band Result 
 N/T 

4.18 
KPI 

จ านวนโครงการพันธกิจสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยมหิดลกับสังคม 
(University Social Engagement) 
ท่ีด าเนินการครบตามเกณฑ์  4 ด้าน  

โครงการ 1 0 
(ส่วนงานด าเนินการ

กรอกข้อมูลในระบบ 1 
โครงการ แต่เป็นการ
จัดการเรียนการสอน
ของวิทยาเขต ยังไม่
เข้าเกณฑ์ social 
engagement) 

0%  รายงานผลโดย               
กลุ่มพันธกิจสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยมหิดล
กับสังคม 
 

PA เพิ่มเติมด้านการเงิน 
4.19 ค่า Net Profit Margin ร้อยละ > 3 19.42 647%  รายงานผลโดย 

กองคลัง 

 


