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ส่วนที่ 2 : ข้อมูลการปฏิบัติงานของส่วนงาน 

ข้อตกลงตาม Corporate KPI 
หน่วย
นับ 

ผลการ
ด าเนินงาน 
ปี 2554 

ผลการ
ด าเนินงาน 
ปี 2555 

ปี 2556 
เป้าหมาย 
ปี 2557 เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ 1 Research Excellence สร้างความเป็นเลิศในการวิจัย 

1. Research Index  

1.1 จ ำนวนผลงำนตีพิมพ์        

  ผลงำนที่เป็นนักวิจัยหลัก(ข้อมูล

จำกงำนสำรสนเทศ) 
เร่ือง 174 135 180  180 

  ผลงำนรวม (ข้อมูลจำกงำน

สำรสนเทศ) 
เร่ือง 395 310 380  380 

1.2 
กำรอ้ำงอิงเฉลี่ยของผลงำนตีพิมพ์
ย้อนหลงั 5 ป ี(ขอ้มูลจำกงำนสำรสนเทศ) 

คร้ัง/
เร่ือง 

11,549/ 
1,629 

8,978/ 
1,697 

8,450/ 
1,690 

 
8,450/ 
1,690 

1.3 

จ ำนวนโครงกำรวิจัยที่เสนอต่อองค์กร
ให้ทุนต่ำงประเทศ และโครงกำรวิจัยที่
ได้รับกำรสนับสนุนจำกภำคเอกชนทั้งใน
และต่ำงประเทศ (ข้อมูลจำกงำนวจิัย) 

เร่ือง 8 6 6  6 

1.4 
จ ำนวนผลงำนวิจัยที่ก่อให้เกิดรำยได้ 
หรือผลกระทบเชิงเศรษฐกิจ สังคม 
หรือนโยบำย (ขอ้มูลจำกงำนวิจยั) 

เร่ือง 12 14 15  15 

  ผลงำนวิจัยที่ก่อให้เกิดรำยได้ 
(ข้อมูลจำกงำนวิจยั) 

เร่ือง 5 4 4  4 

 
 ผลงำนวิจัยที่ก่อให้เกิด

ผลกระทบเชงิเศรษฐกิจ สังคม 
หรือนโยบำย (ขอ้มูลจำกงำนวิจยั) 

เร่ือง 7 10 11  11 

ยุทธศาสตร์ 2 Transformative Education  สร้างการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลง 

2. Education Index 

2.1 
ร้อยละของบัณฑิตทีไ่ด้งำนท ำ/ศึกษำต่อ 
และ/หรือ เป็นเจ้ำของธุรกิจ ภำยใน 6 
เดือน 

      

  ระดับปริญญำตรี (ข้อมูลจำกงำน

กำรศึกษำ) 
ร้อยละ 81.59 84.05 80 

 
 

80 

  ระดับปริญญำโท ร้อยละ      

  ระดับปริญญำเอก/เทียบเท่ำ ร้อยละ      

2.2 
กำรประเมินบณัฑิตมหิดลตำมคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ หลังกำรท ำงำน 2 ปี โดย
ผู้ใช้บัณฑิต ได้ระดับควำมพึงพอใจ 
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ข้อตกลงตาม Corporate KPI 
หน่วย
นับ 

ผลการ
ด าเนินงาน 
ปี 2554 

ผลการ
ด าเนินงาน 
ปี 2555 

ปี 2556 
เป้าหมาย 
ปี 2557 เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงาน 

  ระดับปริญญำตรี (ข้อมูลจำกงำน

กำรศึกษำ) 
ระดับ - 4.24 4  4 

  ระดับปริญญำโท-เอก (ข้อมูล

จำกงำนแพทยศำสตร์) 
ระดับ 4.17 4.24 4  4 

2.3 

ร้อยละของศิษย์เก่ำที่ได้รับรำงวลั
ระดับชำติ/นำนำชำติ หรือเป็นผู้น ำ
สูงสุดขององค์กร หลังจบจำก
มหำวิทยำลยัแล้ว 20 ปี (ข้อมูลจำก

ภำควิชำ) 
 

ร้อยละ 2.02 1.82 2  2 

ยุทธศาสตร์ 3 Healthcare and Services Excellence  สร้างความเป็นเลิศในการบริการสุขภาพและบริการวิชาการ 

3. Services Index 

3.1 

จ ำนวนใบรับรองที่หน่วยงำนไดร้ับกำร
รับรองมำตรฐำนคุณภำพกำรบรกิำร
ระดับชำติหรือนำนำชำต ิและ/หรือ
กิจกรรม Best Practice เทียบเคียง
ระดับนำนำชำติ  
 

      

  จ ำนวนใบรับรอง (ข้อมูลจำก

ภำควิชำ + สำรสนเทศ + ปชส) 

ใบ 
รับรอง/
กิจกรรม 

- - -  - 

  จ ำนวนกิจกรรม (ข้อมูลจำก

ภำควิชำ + สำรสนเทศ + ปชส) 

ใบ 
รับรอง/
กิจกรรม 

5 8 5  4 

3.2 

จ ำนวนแผนงำน/โครงกำรกำรบริกำร
วิชำกำรทีท่ ำให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน/
สังคม และผูด้้อยโอกำส (ปี 56 ข้อมูลจำก

ยุทธ 3) 
 

โครงกำร 20 26 7  8 

ส ำหรับส่วนงำนที่มีกำรให้บริกำรกำรรักษำพยำบำล 

3.3 จ ำนวนผูป้่วยใน รำย      

3.4 จ ำนวนผูป้่วยนอก รำย      

3.5 จ ำนวนเตียง เตียง      

3.6 อัตรำกำรครองเตียง ร้อยละ      

3.7 จ ำนวนวันนอนเฉลี่ย วัน      
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