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สรุปตัวชี้วัดและงานที่เกี่ยวข้องของการกรอกข้อมูลในระบบ TRIS 
* รายละเอียดเพิ่มเติม 
- ในช่องหมายเหตุ หากมีตัวเลขในวงเล็บ หมายถึง ไม่เป็นตัวชี้วัดใน MU-KPI 
- ตัวหนังสือสีแดง ยังไม่ได้ระบุงานที่เก่ียวข้อง 
 
มิติที่ 1 ประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน 
ล าดับ ตัวชี้วัด งานที่เกี่ยวข้อง หมายเหตุ 

1 1.1.1 ระดับความส าเร็จของการบรรลุเป้าหมายจ านวนผลงาน
ตีพิมพ์ 

งานสารสนเทศฯ งานสารสนเทศปรับ
ข้อมูลให้ใหม่ 

2 1.1.2 ระดับความส าเร็จของสัดส่วนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
ในวารสารระดับนานาชาติต่อจ านวนบุคลากรสายวิชาการ 

งานสารสนเทศฯ / 
งานบริหารฯ 

งานสารสนเทศปรับ
ข้อมูลให้ใหม่ 

3 1.1.3 ระดับความส าเร็จของการบรรลุเป้าหมายการอ้างอิงเฉลี่ย
ของผลงานตีพิมพ์ย้อนหลัง 5 ป ี

งานสารสนเทศฯ งานสารสนเทศปรับ
ข้อมูลให้ใหม่ 

4 1.1.4 ระดับความส าเร็จของการสนับสนุนจ านวนเงินทัน
สนับสนุนการวิจัยในปีงบประมาณต่อจ านวนบุคลากรสาย
วิชาการ 

งานวิจัย/  
งานพันธกิจฯ/ 
งานบริหารฯ 

 

5 1.1.5 ระดับความส าเร็จของการบรรลุเป้าหมายจ านวนสัญญา
โครงการวิจัยที่มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ต่อ
ภาครัฐ/ภาคเอกชน 

งานวิจัย  

6 1.2.1 ระดับความส าเร็จของการบรรลุเป้าหมายจ านวนหลักสูตร
ที่ได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานระดับสากล 

งานนโยบายฯ  

7 1.2.2 ระดับความส าเร็จของการบรรลุเป้าหมายระดับความพึง
พอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

งานการศึกษา/  
งานแพทยศาสตร์ฯ 

 

8 1.2.3 ระดับความส าเร็จของการบรรลุเป้าหมายอัตราการได้งาน
ท าตรงสายวิชาชีพ/ ประกอบอาชีพอิสระ/ศึกษาต่อของ
บัณฑิต ภายใน 1 ปี 

งานการศึกษา/  
งานแพทยศาสตร์ฯ 

 

9 1.2.4 ระดับความส าเร็จของการบรรลุเป้าหมายร้อยละของ
บัณฑิตที่ได้รับใบประกอบวิชาชีพ 

 (1) 
คณะวิทยาศาสตร์
ไม่ต้องรายงาน 

10 1.3.1 ระดับความส าเร็จของการบรรลุเป้าหมายจ านวนนักศึกษา
ที่มีประสบการณ์ทางวิชาการ/วิชาชีพในต่างประเทศ 

งานความร่วมมือฯ  

11 1.3.2 ระดับความส าเร็จของการบรรลุเป้าหมายจ านวนอาจารย์
ชาวต่างชาติจากสถาบันการศึกษาอื่นในต่างประเทศ ที่
มหาวิทยาลัย หรือส่วนงานเชิญมาเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการ
สอนหรือวิจัย หรือบริหารการศึกษา หรือเป็นที่ปรึกษา
ด้านวิชาการให้แก่นักศึกษา 

งานความร่วมมือฯ  

12 1.3.3 ระดับความส าเร็จของการบรรลุเป้าหมายจ านวนนักศึกษา
ต่างชาติที่มาลงทะเบียนเรียนที่มหาวิทยาลัย โดยได้รับ
หน่วยกิตหรือปริญญาบัตรของหลักสูตรนั้น 

งานการศึกษา/  
งานแพทยศาสตร์ฯ 
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ล าดับ ตัวชี้วัด งานที่เกี่ยวข้อง หมายเหตุ 
13 1.3.4 ระดับความส าเร็จของการบรรลุเป้าหมายจ านวนรางวัลที่

ได้รับในระดับนานาชาต ิ
งานสื่อสารองค์กร  

14 1.3.5 จ านวนโครงการส่งเสริมความเป็นนานาชาติกับคู่พันธมิตร
ทางยุทธศาสตร ์

งานความร่วมมือฯ (2) 

15 1.4 ระดับความส าเร็จของการบรรลุเป้าหมายก าไรสุทธ ิ งานคลังและพัสด ุ  
16 1.5 ระดับความส าเร็จของการบรรลุเป้าหมายอัตรา

ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (Return on Asset : ROA) 
งานคลังและพัสด ุ  

17 1.6 ระดับความส าเร็จของการบรรลุเป้าหมายรายรับที่เกิดขึ้น
จากทรัพย์สินทางปัญญา และ/หรือการถ่ายทอด
เทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้น และ/หรือที่น าไปขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ที่มีประโยชน์ต่อสังคมระดับประเทศ 

งานพันธกิจฯ  

18 1.7 ระดับความส าเร็จของจ านวนนโยบายชี้น าสังคมของ
มหาวิทยาลัยที่ส าคัญระดับชาติและนานาชาต ิ

งานวิจัย  

19 1.8 ระดับความส าเร็จของจ านวนโครงการศิษย์เก่ากลับมา
พัฒนามหาวิทยาลัย 

งานการศึกษา  

20 1.9 ระดับความส าเร็จของการสร้างความเสมอภาคและโอกาส
ในการศึกษา 

งานการศึกษา (3) 

21 1.10 ระดับความส าเร็จของการบรรลุเป้าหมายจ านวนกิจกรรม
ด้านทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ที่ด าเนินการแล้ว
เสร็จ 

งานสื่อสารองค์กร (4) 

 
 
 
 
มิติที่ 2 คุณภาพการให้บริการ 
ล าดับ ตัวชี้วัด งานที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดเพิ่มเติม 
22 2.1.1 ระดับความส าเร็จของการบรรลุเป้าหมาย ระดับความพึง

พอใจของนักศึกษาต่อการให้บริการ 
งานการศึกษา/งาน
แพทยศาสตร ์

(5) 

23 2.1.2 ระดับความส าเร็จของการบรรลุเป้าหมาย ระดับความพึง
พอใจของคณาจารย์และบุคลากรภายในต่อคุณภาพการ
ให้บริการ 

 (6) 

24 2.1.3 ระดับความส าเร็จของการบรรลุเป้าหมาย ระดับความพึง
พอใจของศิษย์เก่าต่อคุณภาพการให้บริการ 

 (7) 

25 2.1.4 ระดับความส าเร็จของการบรรลุเป้าหมาย ระดับความพึง
พอใจของผู้รับบริการทางวิชาการต่อคุณภาพการให้บริการ 

 (8) 

26 2.1.5 ระดับความส าเร็จของการบรรลุเป้าหมาย ระดับความพึง
พอใจของผู้รับบริการทางการแพทย์ต่อคุณภาพการ

 (9) 
คณะวิทยาศาสตร์ไม่
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ล าดับ ตัวชี้วัด งานที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดเพิ่มเติม 
ให้บริการ ต้องรายงาน 

27 2.2 ระดับความส าเร็จของการบรรลุเป้าหมายร้อยละของหน่วย
บริการที่ได้รับรองใบรับรองมาตรฐานคุณภาพการบริการ
ระดับชาติหรือนานาชาติ หรือสถานพยาบาลที่ได้รับการ
รับรองมาตรฐานคุณภาพ 

งานวิจัย  

 
มิติที่ 3 ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน 
ล าดับ ตัวชี้วัด งานที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดเพิ่มเติม 
28 3.1 ระดับความส าเร็จของการบรรลุเป้าหมายร้อยละของการ

เบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน 
งานพันธกิจฯ กรุณาดูค าอธิบาย 

เนื่องจากในการ
รายงานผล MU-KPI 
มีการแยกหลายข้อ
ย่อย แต่ระบบ TRIS 
ให้ใส่เพียงจ านวน
เดียว 

29 3.2 ระดับความส าเร็จของการบรรลุเป้าหมายร้อยละเฉลี่ยถ่วง
น้ าหนักในการรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ 

 (10) 
ตามค าอธิบาย ให้
ส่วนงานเลือก
กระบวนการหลักที่
ส าคัญของส่วนงาน 
และมีผู้ใช้บริการเป็น
จ านวนมาก หรือ
ส่งผลกระทบต่อ
ผู้ใช้บริการมาก 
จ านวน 5 
กระบวนการ 

 
มิติที่ 4 การบริหารจัดการและการก ากับดูแลที่ด ี
ล าดับ ตัวชี้วัด งานที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดเพิ่มเติม 
30 4.1 ระดับคะแนนประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อ

การด าเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for 
Performance Excellence : EdPEx) ที่ส่วนงานได้รับ 

งานนโยบายฯ  

31 4.2 ระดับความส าเร็จของการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับ
การประเมิน ITA ของส่วนงาน 

งานตรวจสอบ
ภายใน 

(11) 

32 4.3 ระดับความส าเร็จของการทบทวนและจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ของส่วนงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560-
2563 และแผนปฏิบัติการประจ าป ี

งานนโยบายฯ (12) 

33 4.4 ระดับความผูกพันของบุคลากร (เฉพาะกลุ่ม Talent) งานบริหารฯ  
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ล าดับ ตัวชี้วัด งานที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดเพิ่มเติม 
34 4.5 ระดับความส าเร็จของร้อยละบุคลากรที่เป็น Global 

Talents ของส่วนงาน 
งานวิจัย/งานบริหาร
ฯ 

 

35 4.6.1 ระดับการพัฒนาเพื่อเข้าสู่ Digital Convergence 
University 

งานพัฒนาระบบฯ 
 

(13) 

36 4.6.2 ระดับความส าเร็จของหลักสูตรที่ส่วนงานได้พัฒนาเป็น
หลักสูตร e-learning 

งานการศึกษา/ งาน
แพทยศาสตร์ฯ 

 

37 4.7 ระดับความส าเร็จของการบริหารความเสี่ยง งานนโยบายฯ  
 
มิติที่ 5 ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ล าดับ ตัวชี้วัด งานที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดเพิ่มเติม 
38 5.1 ระดับความส าเร็จของการรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งานบริหารฯ  
39 5.2 ระดับความส าเร็จของจ านวนโครงการพันธกิจสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยมหิดลกับสังคม (University Social 
Engagement) ด าเนินการครบตามเกณฑ์ 4 ด้าน 

งานนโยบายฯ  

 
 


