
ผลการดาํเนินงานตามยุทธศาสตร์/ PA ส่วนงาน 

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  รอบ 12 เดือน   

(ไตรมาส 4 :ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561)
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ตวัชีว้ัดหลักบัณฑติวทิยาลัย 33 ตวัชีว้ัด  

81.8%

18.2%

บรรลุ รอติดตามผล

บรรลผุล 27 ตวัชีว้ดั       

ติดตามผล 4 ตวัชีว้ดั

ไมบ่รรลผุล 2 ตวัชีว้ดั
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ยุทธ

ศาสตร์
รอตดิตามผลเมื่อสิ้นสุดการรับสมัคร ภาคปลาย  ปีการศึกษา 2561 ตวัชี้วดั

2 - ส่วนแบ่งการตลาดของนกัศึกษาแรกเขา้ระดบับณัฑิตศึกษามหาวทิยาลยัมหิดลต่อ

มหาวทิยาลยัวจิยัแห่งชาติ

ไม่นอ้ยกวา่  

ร้อยละ 10

2 - ร้อยละจาํนวนนกัศึกษาต่างชาติแรกเขา้เปรียบเทียบกบัปีการศึกษาที่ผา่นมาเพิ่มขึ้น ไม่นอ้ยกวา่

ร้อยละ 3

รอผลการประเมินจากมหาวทิยาลยั

6 - เกณฑต์วัชี้วดัมหาวทิยาลยัเชิงนิเวศน์ ร้อยละ 94.4 

(PA) 

6 - ระดบัความผกูพนัของบุคลากร (เฉพาะกลุ่ม Talent) สายสนบัสนุน (PA) 8 เตม็ 10 

คะแนน

ไม่บรรลุเป้าหมาย

6 - ร้อยละ 80 ของจาํนวนผลการเบิกจ่ายเงินหรือก่อหนี้ผกูพนั (PA) ร้อยละ 80 

2 - หลกัสูตรที่มีการจดัการเรียนการสอนแบบ Satellite Campus

(ที่ประชุมติดตามผล รอบ 9 เดือน มีขอ้เสนอแนะวา่ อาจตอ้งทบทวนเนื่องจากมี

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจดัการศึกษานอกสถานที่ตั้งของ

สถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ พ.ศ. 2560)

จาํนวน 1 

รายวชิา
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ผลการดาํเนินงานตวัชีว้ัดหลักของบัณฑติวทิยาลัย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 12 เดอืน 
ร้อยละ

4

ยทุธศาสตร์



ยทุธศาสตร์

บณัฑิตวทิยาลยั

จาํนวน

ตวัชี้วดั

การบรรลุ

เป้าหมาย
หมายเหตุ

บรรลุ ติดตาม

ยทุธศาสตร์ 1 สร้าง

งานวจิยัองคก์รดา้น

บณัฑิตศึกษา

1 1 -

5

สรุปผลการดาํเนินงานตามยุทธศาสตร์/ PA ส่วนงาน 

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  รอบ 12 เดอืน   



ยทุธศาสตร์

บณัฑิตวทิยาลยั

จาํนวน

ตวัชี้วดั

การบรรลุ

เป้าหมาย
หมายเหตุ

บรรลุ ติดตาม

ยทุธศาสตร์ 2 สร้าง

และพฒันา

หลกัสูตรและ

รายวชิาที่

ตอบสนองความ

ตอ้งการของสงัคม

8 5 2 1) หลกัสูตรที่มีการจดัการเรียนการสอนแบบ Satellite 

Campus จาํนวน 1 รายวชิา: (ไม่บรรลุเป้าหมาย)               

(ที่ประชุมติดตามผล รอบ 9 เดือน มีขอ้เสนอแนะวา่ อาจ

ตอ้งทบทวนเนื่องจากมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

เรื่อง การจดัการศึกษานอกสถานที่ตั้งของ

สถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ พ.ศ. 2560)

2) ส่วนแบ่งการตลาดของนกัศึกษาแรกเขา้ระดบั

บณัฑิตศึกษามหาวทิยาลยัมหิดลต่อมหาวทิยาลยัวจิยั

แห่งชาติ ไม่นอ้ยกวา่  ร้อยละ 10: รอติดตามผลเมื่อสิ้นสุด

การรับสมคัร ภาคปลาย      ปีการศึกษา 2561 

3) ร้อยละจาํนวนนกัศึกษาต่างชาติแรกเขา้เปรียบเทียบกบั

ปีการศึกษาที่ผา่นมาเพิ่มขึ้น ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 3 : รอ

ติดตามผลเมื่อสิ้นสุดการรับสมคัร ภาคปลาย ปีการศึกษา 

2561
6



ยทุธศาสตร์

บณัฑิตวทิยาลยั

จาํนวน

ตวัชี้วดั

การบรรลุ

เป้าหมาย
หมายเหตุ

บรรลุ ติดตาม

ยทุธศาสตร์ 3 สร้างและ

พฒันาระบบสนบัสนุน

หลกัสูตรเพื่อขบัเคลื่อน

มาตรฐานคุณภาพ

บณัฑิตศึกษาสู่ระดบัโลก

5 5 -

ยทุธศาสตร์ 4 พฒันา

คุณลกัษณะของบณัฑิตที่

ตอบสนองต่อพลวตัโลก

1 1 -

ยทุธศาสตร์ 5 สร้าง

มาตรฐานบริการวชิาการ

ที่เป็นเลิศ

2 2 -
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ยทุธศาสตร์

บณัฑิตวทิยาลยั

จาํนวน

ตวัชี้วดั

การบรรลุ

เป้าหมาย
หมายเหตุ

บรรลุ ติดตาม

ยทุธศาสตร์ 6 

พฒันาองคก์รสู่

ความยัง่ยนื

16 13 2 1) เกณฑต์วัชี้วดัมหาวทิยาลยัเชิงนิเวศน์ ร้อยละ 94.4 (PA) 

: รอผลการประเมินจากมหาวทิยาลยั

2) ระดบัความผกูพนัของบุคลากร (เฉพาะกลุ่ม Talent) 

สายสนบัสนุน (PA) : รอผลการประเมินจากมหาวทิยาลยั

3) ร้อยละ 80 ของจาํนวนผลการเบิกจ่ายเงินหรือก่อหนี้

ผกูพนั (PA) (ไม่บรรลุเป้าหมาย)
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รายละเอียดตวัชีว้ดั ปี 2561 



ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย และผลการดําเนินงาน ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล  ปี 2561 (ร่าง 12 เดือน)
(กําหนดการรายงานผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561:  รอบ 12 เดือน ภายในวันที่ 4 ตุลาคม 2561)

ปี 2561 บรรลุผล 27 ตัวช้ีวัด (คิดเป็นร้อยะ 81. 8)

ต้องติดตามผลเม่ือสิ้นปี 4  ตัวช้ีวัด

ไม่บรรลุผล 2  ตัวช้ีวัด

ตัวช้ีวัด ผู้บริหารที่

กํากับดูแล

แผน

(33 ตัวช้ีวัด)

ผล

(บรรลุ 27

ตัวช้ีวัด)

1 QA M4 1 LG02 จํานวนผลงานตีพิมพ์ทางวารสารวิชาการที่

ได้รับการตอบรับ

- รองคณบดีฝ่ายวิจัย

องค์กรและนวัตกรรม

การศึกษา

ง.วิจัย ผลงาน/ปี 2 2 -

4 PA

QA

M1 2 SU01 จํานวนรายวิชาของบัณฑติวิทยาลัยที่มีการ

จัดการเรียนการสอนแบบ Distant 

Learning  (PA ข้อ 2.8)

- รองคณบดีฝ่ายพัฒนา

ภาษาต่างประเทศ

ง.ศูนย์ภาษา รายวิชา

หลักสูตร

1

รายวิชา

2

รายวิชา

-

ลํา

ดับ

หน่วย

นับ

สอด

คล้อง

พันธ

กิจ

ยุทธ

ศา

สตร์

วัตถุ

ประ

สงค์

หน่วยงานที่กํากับ

ดูแล

QA M1 2 SU012

จํานวนหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการ

สอนแบบ Satellite Campus ณ 

ต่างประเทศ (หลักสูตร

มหาวิทยาลัยมหิดลที่ไปจัดการเรียนการ

สอน ณ ตปท.โดยได้รับปริญญาจาก

มหาวิทยาลัยมหิดล)

คุณนฤดล

ผู้ประสานงาน

หลักสูตร 1 1จํานวนหลักสูตรพหุวิทยาการที่มีความ

ร่วมมือระหว่างคณะ  (หลักสูตรได้รับ

อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล)

- คณบดี

QA M1 2 SU013

-

- คณบดี หลักสตูร

เบิกจ่ายปี 2561  ปี 2561

1

 

1

(สะสม)

(ที่ประชุม

ติดตามผล รอบ

 9 เดือน มี

ข้อเสนอแนะว่า

 อาจต้อง

ทบทวน

เนื่องจากมี

ประกาศ

กระทรวงศึกษาธิ

การ เร่ือง การ

จัดการศึกษา

นอกสถานที่ต้ัง

ของ

สถาบันอุดมศึกษ

าของรัฐ พ.ศ. 

2560)

1



ตัวช้ีวัด ผู้บริหารที่

กํากับดูแล

แผน

(33 ตัวช้ีวัด)

ผล

(บรรลุ 27

ตัวช้ีวัด)

ลํา

ดับ

หน่วย

นับ

สอด

คล้อง

พันธ

กิจ

ยุทธ

ศา

สตร์

วัตถุ

ประ

สงค์

หน่วยงานที่กํากับ

ดูแล

เบิกจ่ายปี 2561  ปี 2561

5 QA M1 2 SU01 จํานวนคร้ังที่ทํา Business Matching 

ระหว่างหลักสูตร/คณะ/ ส่วนงาน กับ

มหาวิทยาลัยต่างประเทศ หรือหน่วยงาน

ต่างประเทศ

- ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศ

สัมพันธ์

ง.วิเทศสัมพันธ์ คร้ัง/ปี 2 2

เวียดนามกัมพูชา

รวมใน

โครงการ

ประชาสัมพันธ์

เพ่ิมจน.นศ.ฯ

6 QA M1 2 ST01 ส่วนแบ่งการตลาดของนักศึกษาแรกเข้า

ระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลต่อ

มหาวิทยาลัยแห่งชาติ ไม่น้อยกว่า

- รองคณบดีฝ่ายพัฒนา

ภาษาต่างประเทศ

ง.รับนักศึกษา ร้อยละ 10 รอผลประเมิน

7 QA M1 2 ST01 ร้อยละจํานวนนักศึกษาต่างชาติแรกเข้า

เปรียบเทียบกับปีการศึกษาที่ผ่านมาพ่ิมข้ึน

  ไม่น้อยกว่า

- รองคณบดีฝ่ายพัฒนา

ภาษาต่างประเทศ

ง.รับนักศึกษา ร้อยละ 3

(ร้อยละ)

รอผลประเมิน 324,604.00

8 QA M4 2 ST01 จํานวนคร้ังที่ทํา Active Recruitment ณ

 ต่างประเทศ

- ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศ

สัมพันธ์

ง.วิเทศสัมพันธ์ คร้ัง/ปี 3 7

KPI ID

(5 ประเทศ)

888,388.05

9 QA M4 2 ST04 จํานวนทนุการศึกษา - รองคณบดีฝายภารกิจ

พิเศษ

ง.กิจการนักศึกษา ทุน/ปี 400 595

(2018)

10 QA M2 3 SU02 หลักสูตรใหม่ทุกหลักสูตรต้องพัฒนา

หลักสูตรตามเกณฑ์ฯ 58

- รองคณบดีฝ่ายวิจัย

องค์กรและนวัตกรรม

การศึกษา

ง.พัฒนาหลักสูตร ร้อยละ 100 100

KPI ID

-

11 QA M2 3 SU02 หลักสูตรที่เสนอขอปรับปรุงต้องเป็นไป

ตามเกณฑ์ฯ 58

- รองคณบดีฝ่ายวิจัย

องค์กรและนวัตกรรม

การศึกษา

ง.พัฒนาหลักสูตร ร้อยละ 100 100

KPI ID

-

2



ตัวช้ีวัด ผู้บริหารที่

กํากับดูแล

แผน

(33 ตัวช้ีวัด)

ผล

(บรรลุ 27

ตัวช้ีวัด)

ลํา

ดับ

หน่วย

นับ

สอด

คล้อง

พันธ

กิจ

ยุทธ

ศา

สตร์

วัตถุ

ประ

สงค์

หน่วยงานที่กํากับ

ดูแล

เบิกจ่ายปี 2561  ปี 2561

12 QA M2 3 SU02 จัดทําและกํากับคําสั่งแต่งต้ังต้องเป็นไป

ตามข้อบังคับฯ

-รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

-รองคณบดีฝ่ายวิจัย

องค์กรและนวัตกรรม

การศึกษา

-รองคณบดีฝายพัฒนา

ศักยภาพนักศึกษา

-ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ

บัณฑิตวิทยาลัย

สาขา

ร้อยละ 100 100

KPI ID

-

13 QA M2 3 SU02 ผู้สําเร็จการศึกษาต้องเป็นไปตามเกณฑ์

การสําเร็จการศึกษา

- รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ง.บริการการศึกษา ร้อยละ 100 100

KPI ID

-

14 QA M4 3 ST03 จํานวนคร้ังที่มีการจัดอบรมหรือสัมมนา

เพ่ือส่งเสริมพัฒนาศักยภาพหลักสูตร

- คณบดี หน่วยทรัพยากร

บุคคล

คร้ัง/ปี 2 2

KPI ID

na

100

KPI ID

607,009.19

16 อ่ืนๆ M1 5 IP01 อบรมภาษาต่างประเทศสําหรับนักศึกษา 

 อาจารย์และบุคคลทั่วไป (Short courses)

- รองคณบดีฝ่ายพัฒนา

ภาษาต่างประเทศ

ง.ศูนย์ภาษา รอบต่อปี 2 2

ไตรมาส3

(วงรอบ ปี พ.ศ.)

17 อ่ืนๆ M1 5 IP01 ผู้รับการอบรมภาษาต่างประเทศ (Short 

courses) มีความพึงพอใจอยู่ใน

- รองคณบดีฝ่ายพัฒนา

ภาษาต่างประเทศ

ง.ศูนย์ภาษา คะแนนเต็ม 5 4.00 ผ่าน

ไตรมาส3

(วงรอบ ปี พ.ศ.

18 PA

QA

M4 6 SU03 เกณฑ์ตัวช้ีวัดมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน์ - รองคณบดีฝ่ายบริหาร ง.บริหารฯ ร้อยละ 83.33

ค่าการใช้

พลังงานลดลง

หรือเท่าเดิม

แนวโน้ม

น้ํามันเพ่ิม

6,420.00

19 QA M4 6 ST04 จํานวนบริการใหม่ที่มีการพัฒนาข้ึน - รองคณบดีฝ่าย

เทคโนโลยีสารสนเทศ

ง.ระบบ

สารสนเทศฯ

โครงการ/ปี 2 6

KPI ID

-

QA M3 4 ST0215 ร้อยละจํานวนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา

เข้าร่วมอบรม soft skills ครบตามที่

บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด

- รองคณบดีฝายพัฒนา

ศักยภาพนักศึกษา

ง.กิจการนักศึกษา ร้อยละ 100

3



ตัวช้ีวัด ผู้บริหารที่

กํากับดูแล
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เบิกจ่ายปี 2561  ปี 2561

20 PA

QA

M4 6 ST04 ความพึงพอใจต่อบริการโดยรวมจากการ

สํารวจ Online

- รองคณบดีฝ่าย

เทคโนโลยีสารสนเทศ

ง.ระบบ

สารสนเทศฯ

คะแนนเต็ม 5 4 4.31 -

21 QA M4 6 ST04 ความพึงพอใจต่อการบริการของเจ้าหน้าที่

ในภาพรวม

ทุกผ่ายที่ใช้ประเมิน 

Tablet

หน่วยทรัพยากร

บุคคล

ร้อยละ 80 93.22 -

22 PA M4 6 ST04 โครงการที่ข้ึนทะเบียนเป็น  University 

Social Engagement กับมหาวิทยาลัย 

(PA)

รองคณบดีฝ่ายพัฒนา

ศักยภาพนักศึกษา/รอง

คณบดีฝ่ายภารกิจพิเศษ/

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ง.กิจการ

นักศึกษา/หน่วย

ทรัพยากรบุคคลฯ

โครงการ/ปี 3 11

(ผ่านการคัด

กรองเท่านั้น)

รวมในข้อ 11

23 PA M4 6 ST04 ร้อยละศิษย์เก่าที่ร่วมพัฒนาส่วนงาน/

มหาวิทยาลัย (Alumni Engagement 

Index) (PA)

- รองคณบดีฝ่ายพัฒนา

ศักยภาพนักศึกษา/รอง

คณบดีฝ่ายภารกิจพิเศษ

ง.กิจการนักศึกษา ร้อยละ 20 96.6 รวมในข้อ 13

24 PA M4 6 ST04 ระดับการรับรู้/ความเข้าใจในภาพลักษณ์

ของมหาวิทยาลัยของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ภายใน/ภายนอก* (PA)

- รองคณบดีฝ่ายบริหาร ง.วิเทศสัมพันธ์ฯ/ 

หน่วยทรัพยากร

บุคคล/ง.แผนและ

พัฒนา

คะแนนเต็ม 5 4 4.87 -

25 QA M4 6 IP01 จํานวนโครงการตามแผนเป็นไปตาม

ระยะเวลาและเป้าหมายที่กําหนด

- รองคณบดีฝ่ายแผนและ

การคลัง

ง.แผนฯ ร้อยละ 80 80.0 -

26 PA M4 6 IP01 ได้การรับรองตามมาตรฐาน ISO: 9001: 

2015* (PA ข้อ 3.1)

- รองคณบดีฝ่ายพัฒนา

ภาษาต่างประเทศ

หน่วยประกันฯ ใบรับรอง 1 ผ่าน 30960

27 PA M4 6 IP01 คะแนนประเมิน EdPEx* (PA ข้อ 4.6) - รองคณบดีฝ่ายบริหาร หน่วยประกันฯ คะแนน 250 ผ่าน

28 PA M4 6 IP01 ร้อยละของจํานวนผลการเบิกจ่ายเงินหรือ

ก่อหนี้ผูกพัน (เงินรายได้ส่วนงาน)  (PA)

-รองคณบดีฝ่ายแผนและ

การคลัง

ง.แผนและพัฒนา ร้อยละ 80 ไม่บรรลุ

เป้าหมาย

-

29 QA M4 6 IP02 การตรวจสอบภายในเป็นไปตามแผนที่

กําหนด

- รองคณบดีฝ่ายพัฒนา

ภาษาต่างประเทศ

หน่วยประกันฯ ร้อยละ 100 100 -
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ตัวช้ีวัด ผู้บริหารที่

กํากับดูแล

แผน

(33 ตัวช้ีวัด)
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30 PA M4 6 IP02 ข้อมูลงบการเงิน (ล้านบาท)*(PA) คณบดี/ รองคณบดีฝ่าย

แผนและการคลัง

รายได้

มากกว่า

รายได้มากกว่า

รายจ่าย

รายได้มากกว่า

รายจ่าย

-

31 QA M4 6 LG01 ค่าเฉลี่ยบุคลากรได้รับการอบรมพัฒนา

ศักยภาพความรู้ความสามารถ ต่อคนต่อปี

- คณบดี หน่วยทรัพยากร

บุคคล

ช่ัวโมง/คน/ปี  50 95.55

60.47

55.27

na

32 PA M4 6 LG01 จํานวนบุคลากรที่ได้พัฒนาศักยภาพผ่าน

กิจกรรมต่าง ณ ต่างประเทศ (PA)

- คณบดี หน่วยทรัพยากร

บุคคล

คน/ปี 12 125 na

33 PA M4 6 LG01 ระดับความผูกพันของบุคลากร (เฉพาะ

กลุ่ม Talent) สายสนับสนุน (PA)

- คณบดี หน่วยทรัพยากร

บุคคล

คะแนนเต็ม 10 8 มหาวิทยาลัย

ประเมินผล

-
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