
แบบ สงป. 301

ยุทธศาสตร์/เป้าหมาย/กลยุทธ์

ผลผลิต/โครงการ

การปฏิบัติงาน/การใช้จ่ายงบประมาณ

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพ่ือผลิตก าลังคนท่ีมีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ

ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

1. ตัวช้ีวัดระดับหน่วยงาน

   1.1 เชิงปริมาณ :

ร้อยละ 96 100

    1.2 เชิงคุณภาพ :

ร้อยละ 95 100

ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีถูกพัฒนาให้เป็น Global Citizen และ Global Talents ร้อยละ 100 83

ร้อยละของหลักสูตรท่ีได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานะดับสากล ร้อยละ 17.5 20

    1.3 เชิงเวลา :

ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้งานท า ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี ร้อยละ 95 100

2. ตัวช้ีวัดระดับผลผลิต

  2.1 เชิงปริมาณ :

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา คน 3,891 1,000

จ านวนนักศึกษาเข้าใหม่ คน 4,532 1,025

จ านวนนักศึกษาคงอยู่ คน 15,475 3,582

  2.2 เชิงคุณภาพ :

ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร ร้อยละ 100 100

    2.3 เชิงเวลา :

ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ร้อยละ 100 100

แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลงานการให้บริการวิชาการ

1. ตัวช้ีวัดระดับหน่วยงาน

  1.1 เชิงปริมาณ :

จ านวนช้ินงานท่ีเกิดจากทรัพย์สินทางปัญญาและ/หรือการถ่ายทอดเทคโนโลยีท่ีเพ่ิมข้ึนและ/หรือท่ีขับเคล่ือน

เศรษฐกิจท่ีมีประโยชน์ต่อสังคมระดับประเทศ

ช้ิน 10 15

จ านวนนโยบายช้ีน าสังคมของมหาวิทยาลัยท่ีส าคัญระดับชาติและนานาชาติ เร่ือง 2 3

  1.2 เชิงคุณภาพ :

ร้อยละของหน่วยบริการวิชาการท่ีได้รับใบรับรองมาตรฐานระดับชาติ และนานาชาติ ร้อยละ 80 100

2. ตัวช้ีวัดระดับผลผลิต

  2.1 เชิงปริมาณ :

จ านวนผู้เข้ารับบริการ คน 1,423,757 42,000

จ านวนการให้บริการชันสูตรพลิกศพ ศพ 5,700 2,500

  2.2 เชิงคุณภาพ :

ร้อยละความแม่นย าในการวินิจฉัย ร้อยละ 100 100

ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ ร้อยละ 98 98

ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาท่ีก าหนด ร้อยละ 100 100

หน่วยงาน   0600 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

เป้าหมายหน่วยงาน : เพ่ือบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ

ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้งานท าตรงสาขา

ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้ส าเร็จการศึกษา

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   

หน่วยนับ เป้าหมาย

ตาม พรบ. ปี 2566

(มหาวิทยาลัยมหิดล)

เป้าหมาย

หน่วยงาน
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แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะท่ีดี

เป้าหมายหน่วยงาน : เพ่ือเพ่ิมการผลิตก าลังคนด้านสาธารณสุขและสาขาวิชาท่ีขาดแคลนเพ่ือตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ

โครงการผลิตพยาบาลเพ่ิม

1. ตัวช้ีวัดระดับหน่วยงาน

เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร ร้อยละ 100 100

เชิงเวลา : ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ร้อยละ 100 100

2. ตัวช้ีวัดระดับผลผลิต

  2.1 เชิงปริมาณ :

เชิงปริมาณ : จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์ คน 260 110

เชิงปริมาณ : จ านวนนักศึกษาคงอยู่ สาขาพยาบาลศาสตร์ คน 260 440

เชิงปริมาณ : จ านวนนักศึกษาเข้าใหม่ สาขาพยาบาลศาสตร์ คน 0 110

  2.2 เชิงคุณภาพ :

เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร ร้อยละ 100 100

  2.3 เชิงเวลา :

เชิงเวลา : ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ร้อยละ 100 100

โครงการผลิตแพทย์เพ่ิม

1. ตัวช้ีวัดระดับหน่วยงาน

เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร ร้อยละ 100 100

เชิงเวลา : ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ร้อยละ 100 100

2. ตัวช้ีวัดระดับผลผลิต

  2.1 เชิงปริมาณ :

เชิงปริมาณ : จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา สาขาแพทยศาสตร์ คน 192 60

เชิงปริมาณ : จ านวนนักศึกษาคงอยู่ สาขาแพทยศาสตร์ คน 960 360

เชิงปริมาณ : จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าใหม่ สาขาแพทยศาสตร์ คน 0 60

  2.2 เชิงคุณภาพ :

เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร ร้อยละ 100 100

เชิงเวลา : ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ร้อยละ 100 100

เป้าหมายหน่วยงาน : พัฒนาศักยภาพการให้บริการด้านสาธารณสุข

โครงการเพ่ิมศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข

1. ตัวช้ีวัดระดับหน่วยงาน

  2.1 เชิงปริมาณ :

จ านวนผลงานวิจัยด้านการรักษาพยาบาลท่ีน าไปใช้ประโยชน์ ผลงาน 40 15

  2.2 เชิงคุณภาพ :

ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาด้านการแพทย์ได้รับการรับรองตามมาตรฐานท่ีก าหนด ร้อยละ 100 100

โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานท่ีก าหนด ร้อยละ 100 100

2. ตัวช้ีวัดระดับผลผลิต

  2.1 เชิงปริมาณ :

จ านวนผู้เข้ารับการศึกษา/ฝึกปฏิบัติงาน คน 11,253 3,800

จ านวนงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการรักษาพยาบาล				 งาน 290 290

จ านวนผู้ป่วยนอก ราย 7,433,475 2,600,000

จ านวนผู้ป่วยใน ราย 195,997 65,000

จ านวนเตียง เตียง 2,128 1,370
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  2.2 เชิงคุณภาพ :
ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ ร้อยละ 100 100
  2.3 เชิงเวลา :
ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษา/ฝึกปฏิบัติงานผ่านเกณฑ์มาตรฐานภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ร้อยละ 100 100
  2.4 เชิงต้นทุน :

ค่าใช้จ่ายของการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพ่ือการศึกษาและวิจัยตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร ล้านบาท 23,189 870

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก

 โครงการอาคารปรีคลินิกและศูนย์วิจัย สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

1. ตัวช้ีวัดระดับหน่วยงาน

เชิงคุณภาพ : ด าเนินการก่อสร้างอาคารกายวิภาคคลินิก สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ เป็นไปตามแผนท่ีวางไว้

ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 100 100

2. ตัวช้ีวัดระดับผลผลิต

เชิงคุณภาพ : ด าเนินการก่อสร้างอาคารกายวิภาคคลินิกสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ เป็นไปตามแผนท่ีวางไว้ไม่

น้อยกว่า

ร้อยละ 100 100

เป้าหมายหน่วยงาน : เพ่ือผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพท่ีมีคุณภาพ เป็นไปตามมาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ เป็นบัณฑิตท่ีมีพหุศักยภาพและเป็นผู้น า
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