แผนยุทธศาสตร์ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2563-2566
ปรัชญา (Philosophy)
ความสาเร็ จที่แท้จริ งอยูท่ ี่การนาความรู ้ดา้ นอาหารและโภชนาการไปประยุกต์ใช้ เพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ

ปณิธาน (Determination)
มุ่งสร้างงานด้านอาหารและโภชนาการ เพื่อส่ งเสริ มการบรรลุเป้ าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืน

วิสัยทัศน์ (Vision)
เป็ นสถาบันวิจยั ด้านอาหารและโภชนาการชั้นนาในระดับสากล ภายในปี พ.ศ. 2573

พันธกิจ (Missions)
1. สร้ างผลงานวิจยั สหวิทยาการและนวัตกรรมด้านอาหารและโภชนาการ ที่ส่งเสริ มความมัน่ คงของระบบอาหาร
และสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เพื่อสุ ขภาวะของมนุษยชาติ
2. สร้ างและพัฒนาหลักสู ตรที่ มี คุ ณภาพระดับสากลและส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ ตลอดชี วิ ต เพื่ อสร้ างทรั พยากรบุ คคล
ด้านอาหารและโภชนการที่มีจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพและศักยภาพด้านการวิจยั เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม
3. ให้บริ การวิชาการด้านอาหารและโภชนาการที่เป็ นเอกลักษณ์ โดยมีพ้ืนฐานจากประสบการณ์การวิจยั เพื่อเป็ นแหล่ง
อ้างอิงทางวิชาการที่มุ่งตอบสนองความต้องการของประเทศและนานาชาติ

ค่ านิยมหลักของมหาวิทยาลัยมหิดล
(MAHIDOL Core Values)
M = Mastery
A = Altruism
H = Harmony
I = Integrity
D = Determination
O = Originality
L = Leadership

ค่ านิยมหลักของสถาบันโภชนาการ
(INMU Core Values)

รู ้แจ้ง รู ้จริ ง สมเหตุ สมผล
มุ่งผลเพื่อผูอ้ ื่น
กลมกลืนกับสรรพสิ่ ง
มัน่ คงยิง่ ในคุณธรรม
แน่วแน่ทา กล้าตัดสิ นใจ
สร้างสรรค์สิ่งใหม่
ใฝ่ ใจเป็ นผูน้ า

I = Innovation
N = Nimbleness
M = Mettle
U = Unwinding
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มุ่งสร้างนวัตกรรม
ปรับเปลี่ยน เรี ยนรู ้
ตั้งใจ ไม่ยอมแพ้
ผ่อนกาย คลายกังวล

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1 (Strategic Issues 1)
วิจยั และพัฒนานวัตกรรมด้ านอาหารและโภชนาการ เพือ่ สุ ขภาพที่ดแี ละระบบอาหารทีย่ งั่ ยืน
วัตถุประสงค์ เชิงกลยุทธ์ (Strategic Objectives)
1. ผลิตผลงานวิจยั และนวัตกรรมด้านอาหารและโภชนาการที่มีคุณภาพสูง เป็ นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
2. ผลักดันงานวิจยั และนวัตกรรมด้านอาหารและโภชนาการ เพื่อการใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย สังคม และพาณิ ชย์
3. ผลักดันการวิจยั ชั้นแนวหน้าด้านอาหารและโภชนาการ (Frontier Research in Food and Nutrition)

กลยุทธ์ (Strategic Initiatives)
1.
2.
3.
4.
5.

สร้างมาตรการเชิงบวกเพื่อส่ งเสริ มให้นกั วิจยั สามารถตีพิมพ์บทความวิจยั ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ (Q1-Q2)
สร้างความร่ วมมือในการสร้างงานวิจยั ร่ วมกับสถาบันระดับนานาชาติ
สร้างความร่ วมมือและส่ งต่อผลงานวิจยั ให้กบั หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
สนับสนุนการสร้างงานวิจยั ชั้นแนวหน้า (Frontier Research) แก่นกั วิจยั
พัฒนาคุณภาพห้องปฏิบตั ิการตามมาตรฐาน ESPReL

ตัวชี้วดั และค่ าเป้าหมาย (KPIs and Targets)
ตัวชี้วดั ยุทธศาสตร์

หน่ วยนับ

1. จ านวนบทความที่ ตี พิ ม พ์ ใ นวารสารวิ ช าการระดั บ
นานาชาติที่อยูใ่ น Q1-Q2
2. ดัชนีการอ้างอิงผลงานวิจยั (Citations) ช่วง 5 ปี ย้อนหลัง

เรื่ อง

3.
4.
5.
6.
7.

ครั้งต่อ
บทความ
จานวนสัญญาและข้อตกลงความร่ วมมือทางวิชาการกับ เรื่ อง
หน่วยงานหรื อองค์กรในต่างประเทศ
จานวนโครงการวิจยั ที่ทาร่ วมกับหน่วยงานต่างประเทศ
โครงการ
จานวนบทความวิจยั ที่ตีพิมพ์ร่วมกับนักวิจยั ต่างประเทศ
ผลงาน
จานวนผลงานวิจยั หรื อวิชาการที่ถ่ายทอดเทคโนโลยีหรื อ ผลงาน
องค์ความรู ้ให้ภาครัฐหรื อภาคเอกชนเพื่อนาไปใช้ประโยชน์
ผลงานวิจยั ที่ ถูกนาไปใช้ประโยชน์เชิ งสังคม เศรษฐกิ จ ผลงาน
และนโยบายระดับชาติ
2

2563
25

ค่ าเป้าหมาย
2564 2565
27
29

2566
32

10
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2

2

2

2

2
10
23

2
12
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4
14
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4
16
30

2

2

2

2

ตัวชี้วดั ยุทธศาสตร์

หน่ วยนับ

2563
8. ผลิ ต ภัณ ฑ์ อ าหารเพื่ อ โภชนาการและนวัต กรรมเพื่ อ ผลิตภัณฑ์ สุ ขภาพ ภายใต้ตราสถาบันโภชนาการร่ วมกับภาคเอกชน
9. จานวนโครงการหรื อผลงานวิจยั ชั้นแนวหน้า (Frontier โครงการ
Research)
10. จานวนห้องปฏิบตั ิการที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ESPReL
ห้อง
1
ปฏิบตั ิการ

ค่ าเป้าหมาย
2564 2565
1

2566
1

1

1

1

1

1

1

โครงการขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์ (จัดเรี ยงตามลาดับความสาคัญและการดาเนินงานเร่ งด่วน)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ระยะเวลาเริ่มต้ น-สิ้นสุ ดโครงการ
ชื่อโครงการ
โครงการเร่ งด่ วน โครงการปี ที่ 3-4 ปี
2563 2564 2565 2566



สนับสนุ นรางวัลผลงานตีพิมพ์ ผลงานวิจยั และบทความปริ ทศั น์ที่มี 
ค่า Q1-Q2 รวมทั้งสนับสนุนค่าตีพิมพ์



โครงการปรั บปรุ งโครงสร้ างและกายภาพ และพัฒนาระบบบริ หาร 
จัดการห้องปฏิบตั ิการตามมาตรฐาน ESPReL



โครงการบริ ห ารจัด การเครื่ องมื อวิทยาศาสตร์ เพื่อให้เ กิ ด การใช้ใ น 
งานวิจยั อย่างมีประสิ ทธิภาพสูงสุ ด (INMU Research Facility center)



โครงการดาเนินการเพื่อเป็ น Node ให้ทุนวิจยั ด้านอาหารและโภชนาการ


โครงการปรับโรงงานอาหารต้นแบบเพื่อให้ได้มาตรฐาน GMP


กาหนดพื้นที่ภายในสถาบัน เป็ นพื้นที่นวัตกรรมส่ วนขยายเพื่อกระตุน้
ให้ภาคเอกชนมาร่ วมวิจยั กับสถาบันภายใต้กรอบ FOOD INNOPOLIS


โครงการจัดตั้งกลุ่มวิจยั เพื่อต่อยอดผลงานวิจยั ที่สถาบันมีความเข้มแข็ง
และเป็ นเอกลักษณ์ของสถาบัน


โครงการพัฒนาผลิ ตภัณ ฑ์อาหารเพื่อโภชนาการและนวัตกรรมเพื่อ
สุ ขภาพเชิงพาณิ ชย์ ภายใต้ตราสถาบันโภชนาการ


แสวงหาความร่ วมมือทางวิชาการกับสถาบันต่างประเทศ เพื่อทางาน
วิจยั ชั้นแนวหน้า Frontier Research และสร้างนวัตกรรมร่ วมกัน
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ความเชื่อมโยงของวัตถุประสงค์ เชิงกลยุทธ์ / กลยุทธ์ / ตัวชี้วดั / โครงการขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์
วัตถุประสงค์ เชิงกลยุทธ์

กลยุทธ์

1. ผลิ ต ผลงานวิ จ ัย และนวัต กรรมด้า น 1. สร้ า งมาตรการเชิ ง บวกเพื่ อ ส่ ง เสริ มให้
อาหารและโภชนาการที่ มี คุ ณภาพสู ง
นักวิ จ ัย สามารถตี พิ มพ์บทความวิ จ ัยใน
เ ป็ น ที่ ย อ ม รั บ ใ น ร ะ ดั บ ช า ติ แ ล ะ
ว า ร ส า ร วิ ช า ก า ร ร ะ ดั บ น า น า ช า ติ
นานาชาติ
(Q1-Q2)
2. สร้ างความร่ วมมื อในการสร้ างงานวิ จ ัย
ร่ วมกับสถาบันระดับนานาชาติ

2. ผลัก ดัน งานวิ จ ัย และนวัต กรรมด้าน 3. สร้ างความร่ วมมื อและส่ งต่ อผลงานวิจยั
อาหารและโภชนาการ เพื่ อ การใช้
ให้กบั ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชา
ประโยชน์ เ ชิ ง นโยบาย สั ง คม และ
สังคม
พาณิ ชย์

3. ผลักดันการวิจยั ชั้นแนวหน้าด้านอาหาร 4. สนับสนุ นการสร้ างงานวิจยั ชั้นแนวหน้า
และโภชนาการ (Frontier Research in
(Frontier Research) แก่นกั วิจยั
Food and Nutrition)
5. พั ฒ นาคุ ณภาพห้ อ งปฏิ บั ติ การตาม
มาตรฐาน ESPReL

ตัวชี้วดั
1. จานวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่อยูใ่ น Q1-Q2
2. ดัชนี การอ้างอิ งผลงานวิ จ ัย (Citations) ช่ ว ง 5 ปี
ย้อนหลัง
3. จานวนสัญญาและข้อตกลงความร่ วมมื อทางวิชาการ
กับหน่วยงานหรื อองค์กรในต่างประเทศ
4. จานวนโครงการวิจยั ที่ทาร่ วมกับหน่วยงานต่างประเทศ
5. จ านวนบทความวิ จ ั ย ที่ ตี พิ ม พ์ ร่ วมกั บ นั ก วิ จ ั ย
ต่างประเทศ
6. จานวนผลงานวิจยั /วิชาการที่ ถ่ายทอดเทคโนโลยี
หรื อองค์ ค วามรู้ ใ ห้ ภ าครั ฐ หรื อภาคเอกชนเพื่ อ
นาไปใช้ประโยชน์

7. ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อโภชนาการและนวัตกรรมเพื่อ
สุ ข ภาพ ภายใต้ต ราสถาบัน โภชนาการร่ วมกับ
ภาคเอกชน
8. ผลงานวิ จ ัย ที่ ถู ก น าไปใช้ ป ระโยชน์ เ ชิ ง สั ง คม
เศรษฐกิจ และนโยบายระดับชาติ
9. จานวนโครงการ/ผลงานวิจยั ชั้นแนวหน้า Frontier
Research
10. จ านวนห้ อ งปฏิ บ ั ติ ก ารที่ ไ ด้ รั บ การรั บ รอง
มาตรฐาน ESPReL

โครงการสนับสนุนยุทธศาสตร์
- โครงการบริ หารจัดการเครื่ องมือวิทยาศาสตร์ เพือ่ ให้เกิดการใช้ในงานวิจยั อย่างมีประสิ ทธิภาพสูงสุ ด (INMU Research Facility center)
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โครงการขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์
- สนั บ สนุ น รางวัล ผลงานตี พิ ม พ์ ผลงานวิ จ ั ย และบทความปริ ทั ศ น์ ที่ มี ค่ า
Q1-Q2 รวมทั้งสนับสนุนค่าตีพิมพ์
- โครงการดาเนินการเพื่อเป็ น Node ให้ทุนวิจยั ด้านอาหารและโภชนาการ
- โครงการจัดตั้งกลุ่มวิจยั เพื่อต่อยอดผลงานวิจยั ที่ สถาบันมี ความเข้มแข็งและเป็ น
เอกลักษณ์ของสถาบัน
- โครงการปรับโรงงานอาหารต้นแบบเพื่อให้ได้มาตรฐาน GMP
- กาหนดพื้นที่ภายในสถาบัน เป็ นพื้นที่นวัตกรรมส่ วนขยายเพื่อกระตุน้ ให้ภาคเอกชน
มาร่ วมวิจยั กับสถาบันภายใต้กรอบ FOOD INNOPOLIS
- โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ อ า ห า ร เ พื่ อ โ ภ ช น าก า ร แ ล ะ น วั ต ก รรม
เพื่อสุ ขภาพเชิงพาณิ ชย์ ภายใต้ตราสถาบันโภชนาการ
- แสวงหาความร่ วมมื อ ทางวิ ช าการกับ สถาบัน ต่ า งประเทศ เพื่ อ ท างานวิ จ ัย
ชั้นแนวหน้า (Frontier Research) และสร้างนวัตกรรมร่ วมกัน
- โครงการปรั บ ปรุ ง โครงสร้ า งและกายภาพ และพัฒ นาระบบบริ ห ารจัด การ
ห้องปฏิบตั ิการตามมาตรฐาน ESPReL

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2 (Strategic Issues 2)
การศึกษาด้ านอาหารและโภชนาการเพือ่ การเรียนรู้ ตลอดชีวติ
วัตถุประสงค์ เชิงกลยุทธ์ (Strategic Objectives)
1. เพื่อพัฒนาหลักสู ตรและคอร์ สอบรมที่มีคุณภาพ ส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิต และสอดคล้องกับความต้องการของ
ผูเ้ รี ยนและผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตทั้งในประเทศและต่างประเทศ
2. เพื่อสร้างทรัพยากรบุคคลที่มีความรอบรู ้ดา้ นอาหารและโภชนาการเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก

กลยุทธ์ (Strategic Initiatives)
1. ผลักดันหลักสูตรให้ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากล
2. พัฒ นาหลัก สู ต รการศึ ก ษาและฝึ กอบรมที่ มี ค วามยืด หยุ่น และสอดคล้อ งกับ ความต้อ งการของผูเ้ รี ย น สั ง คม
และการพัฒนาประเทศ
3. พัฒนาอาจารย์และบุคลากรสนับสนุ นการศึกษาให้มีศกั ยภาพที่ตอบสนองการจัดการศึกษาแบบเน้นผลลัพธ์ของ
ผูเ้ รี ยน (Outcome-Based Education)
4. พัฒนาศักยภาพนักศึกษาและกิจกรรมนักศึกษาส่ งเสริ มความเป็ นพลเมืองโลก (Global Citizenship) และทักษะแห่ ง
ศตวรรษที่ 21 (21st Century Skill)
5. ส่ งเสริ มและสนับสนุนเครื อข่ายศิษย์เก่า
6. นา Digital Learning Platform มาใช้ในการเรี ยนการสอน

ตัวชี้วดั และค่ าเป้าหมาย (KPIs and Targets)
ตัวชี้วดั ยุทธศาสตร์

หน่ วยนับ

1. จ านวนหลัก สู ต รที่ ไ ด้รั บ การรั บ รองคุ ณ ภาพตามมาตรฐาน
AUN-QA หรื อมาตรฐานนานาชาติ
2. จานวนหลักสูตรที่ได้รับการตรวจประเมินโดยมหาวิทยาลัย
3. จานวนหลักสูตรที่ได้รับการตรวจประเมินภายในโดยส่ วนงาน
4. จานวนรายวิชาที่เปิ ดให้บุคคลทัว่ ไปเข้าศึกษา และสามารถนา
รายวิชามาเป็ นส่ วนหนึ่ งของการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิ ดล (Mahidol Apprenticeship Program Curriculum:
MAP-C)

หลักสูตร

2563
-

หลักสูตร
หลักสูตร
หลักสูตร

2
3
1

5

ค่ าเป้าหมาย
2564 2565
1
1
3
3
2

3
3
3

2566
2
3
3
4

ตัวชี้วดั ยุทธศาสตร์

หน่ วยนับ

2563
5. จานวนคอร์สอบรมระยะสั้น (Short Course) ที่เปิ ดกว้างสาหรับ คอร์สอบรม 1
ผู ้ที่ ส นใจเข้า ร่ วมอบรม (Mahidol Apprenticeship Program
Extra: MAP-EX)
6. จานวนรายวิชาหรื อคอร์ สอบรมระยะสั้น ที่ จดั การเรี ยนการ รายวิชา/
สอนในรู ปแบบออนไลน์ แบบ Massive Open Online Courses คอร์สอบรม
(MOOC) หรื อ Small Private Open Course (SPOC)
7. ภาพรวมความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตร
คะแนน >4.2
8. ภาพรวมความพึ ง พอใจของผู ้บ ั ง คั บ บั ญ ชา/นายจ้ า งต่ อ คะแนน >4.2
การปฏิบตั ิงานของผูส้ าเร็ จการศึกษา
9. จานวนนักศึ กษาของสถาบันที่ เดิ นทางไปสถาบันการศึ กษา
คน
1
ต่างประเทศ เพื่อศึกษาหรื อเพิ่มประสบการณ์การเรี ยนรู ้อื่น ๆ
อย่างน้อย 12 สัปดาห์ข้ ึนไป
10. จานวนนักศึกษาต่างชาติที่เดินทางมาที่สถาบัน เพื่อศึกษาหรื อ
คน
5
เพิ่มประสบการณ์การเรี ยนรู ้อื่น ๆ อย่างน้อย 12 สัปดาห์ข้ ึนไป
11. จานวนโครงการหรื อกิจกรรมที่มีศิษย์เก่าเข้ามามีส่วนร่ วมกับ โครงการ/ 1
ทางสถาบันหรื อหลักสูตร 1
กิจกรรม
12. จานวนศิษย์เก่าที่เข้าร่ วมกิจกรรมของสถาบัน
คน
20

ค่ าเป้าหมาย
2564 2565
2
3

2566
4

1

1

2

>4.2
>4.2

>4.2
>4.2

>4.2
>4.2

1

2

2

7

8

10

1

1

1

25

30

35

กิจกรรมที่ศิษย์เก่าเข้ ามามีสว่ นร่วมพัฒนาสถาบันและหลักสูตร เช่น การประชุมวิชาการ กิจกรรมศิษย์เก่า การฝึ กอบรม การบรรยายพิเศษ) และมี
ส่วนร่วมกับการพัฒนาสถาบันและหลักสูตร (เช่น การกาหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ ของสถาบัน การเป็ นอาจารย์พิเศษ/วิทยากรบรรยายในรายวิชา/
คอร์ สอบรม การพัฒนา ปรับปรุงและบริ หารหลักสูตร) เป็ นต้ น
1

6

โครงการขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์ (จัดเรี ยงตามลาดับความสาคัญและการดาเนินงานเร่ งด่วน)
ระยะเวลาเริ่มต้ น-สิ้นสุ ดโครงการ
โครงการเร่ งด่ วน โครงการปี ที่ 3-4 ปี

ชื่อโครงการ

2563 2564 2565 2566
1. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับหลักสู ตรตามเกณฑ์มาตรฐาน
AUN-QA
2. โครงการทุนสนับสนุนบางส่ วนสาหรับ Outbound Student Mobility
3. โครงการ Training Consortium เพื่ อ จัด การอบรมหลัก สู ต รระยะสั้ น
สาหรับบุคลากรขององค์กรและหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชน
ตามความต้องการที่กาหนดร่ วมกัน
4. โครงการจัดทาบทเรี ยนหรื อรายวิชา/คอร์สอบรมในรู ปแบบออนไลน์
5. โครงการจัดซื้อหรื อเช่า Digital Platform หรื อ Software สาหรับการเรี ยน
การสอนและการเสริ มทักษะของนักศึกษา
6. โครงการสร้ างครั วสาธิ ตและครั วปฏิบตั ิการสาหรั บการเรี ยนการสอน
และฝึ กอบรม
7. โครงการศิษย์เก่าสัมพันธ์
8. โครงการพัฒ นาทัก ษะภาษาอัง กฤษส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาและบุ ค ลากร
สนับสนุนการศึกษา
9. โครงการ Visiting Professor จากต่างประเทศ
10. โครงการเปิ ดหลักสู ตร 2 ปริ ญญา (Double Degree) หรื อหลักสู ตรร่ วม
(Joint Degree) กับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ และภาคเอกชน
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ความเชื่อมโยงของวัตถุประสงค์ เชิงกลยุทธ์ / กลยุทธ์ / ตัวชี้วดั / โครงการขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์
วัตถุประสงค์ เชิงกลยุทธ์
กลยุทธ์
1. เพื่อพัฒนาหลักสู ตรและคอร์สอบรมที่มี 1. ผลัก ดัน หลัก สู ต รให้ ไ ด้รั บ การรั บ รอง
คุ ณภาพ ส่ งเสริ มการเรี ยนรู้ ตลอดชี วิต
มาตรฐานระดับสากล
และสอดคล้อ งกับความต้อ งการของ
ผูเ้ รี ยนและผูใ้ ช้บ ัณฑิ ตทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ
2. พัฒนาหลักสู ตรการศึกษาและฝึ กอบรมที่มี
ความยื ด หยุ่ น และสอดคล้อ งกับ ความ
ต้องการของผูเ้ รี ยน สังคม และการพัฒนา
ประเทศ

3. พัฒ นาอาจารย์แ ละบุ ค ลากรสนับ สนุ น
การศึกษาให้มีศกั ยภาพที่ตอบสนองการจัด
การศึ ก ษาแบบเน้ น ผลลัพ ธ์ ข องผู้เ รี ย น
(Outcome-Based Education)

ตัวชี้วดั
1. จ านวนหลักสู ตรที่ ได้รั บการรั บรองคุ ณภาพตาม
มาตรฐาน AUN-QA หรื อมาตรฐานนานาชาติ
2. จ านวนหลักสู ตรที่ ได้รั บการตรวจประเมิ นโดย
มหาวิทยาลัย
3. จานวนหลักสู ตรที่ได้รับการตรวจประเมินภายใน
โดยส่ วนงาน
4. จานวนรายวิชาที่เปิ ดให้บุคคลทัว่ ไปเข้าศึกษา และ
สามารถนารายวิชามาเป็ นส่ วนหนึ่ งของการศึกษา
ต่ อ ในระดับ บัณ ฑิ ต ศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลัย มหิ ด ล
(Mahidol Apprenticeship Program Curriculum: MAP-C)
5. จานวนคอร์สอบรมระยะสั้น (Short Course) ที่เปิ ด
กว้า งส าหรั บ ผู ้ที่ ส นใจเข้า ร่ ว มอบรม (Mahidol
Apprenticeship Program Extra: MAP-EX)
6. จานวนรายวิชา/คอร์ สอบรมระยะสั้นที่จดั การเรี ยน
การสอนในรู ปแบบออนไลน์ แบบ Massive Open
Online Courses (MOOC) หรื อ Small Private Open
Course (SPOC)
7. ภาพรวมความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสู ตร
8. ภาพรวมความพึ งพอใจของผู้บ ังคับบัญชาหรื อ
นายจ้างต่อการปฏิบตั ิงานของผูส้ าเร็ จการศึกษา

8

โครงการขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์

- โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน AUN-QA

- โครงการสร้างครัวสาธิตและครัวปฏิบตั ิการสาหรับการเรี ยนการสอนและฝึ กอบรม

- โครงการ Training Consortium เพื่อจัดการอบรมหลักสู ตรระยะสั้นสาหรับบุคลากร
ขององค์กรและหน่ วยงานภาครั ฐ ภาคเอกชนและชุ มชน ตามความต้องการที่
กาหนดร่ วมกัน
- โครงการจัดทาบทเรี ยน/รายวิชา/คอร์สอบรมในรู ปแบบออนไลน์

-

วัตถุประสงค์ เชิงกลยุทธ์
กลยุทธ์
2. เพื่อสร้างทรัพยากรบุคคลที่มีความรอบ 4. พัฒ นาศัก ยภาพนั ก ศึ ก ษาและกิ จ กรรม
รู้ ด้านอาหารและโภชนาการเท่าทันต่อ
นักศึ กษาส่ งเสริ มความเป็ นพลเมื องโลก
การเปลี่ยนแปลงของโลก
( Global Citizenship) แ ล ะ ทั ก ษ ะ แ ห่ ง
ศตวรรษที่ 21 (21st Century Skill)

ตัวชี้วดั
9. จ านวนนั ก ศึ ก ษาของสถาบั น ที่ เ ดิ นทางไป
สถาบันการศึ กษาต่ างประเทศ เพื่อศึ กษาหรื อเพิ่ม
ประสบการณ์การเรี ยนรู ้อื่น ๆ อย่างน้อย 12 สัปดาห์
ขึ้นไป
10. จ านวนนักศึ กษาต่ างชาติ ที่ เดิ นทางมาที่ สถาบัน
เพื่ อศึ กษาหรื อเพิ่ มประสบการณ์ การเรี ยนรู ้ อื่ น ๆ
อย่างน้อย 12 สัปดาห์ข้ ึนไป
5. ส่ งเสริ มและสนับสนุนเครื อข่ายศิษย์เก่า
11. จานวนโครงการ/กิจกรรมที่มีศิษย์เก่าเข้ามามี ส่วน
ร่ วมกับทางสถาบัน/หลักสู ตร
12. จานวนศิษย์เก่าที่เข้าร่ วมกิจกรรมของสถาบัน
6. น า Digital Learning Platform มาใช้ ใ น การเรี ยนการสอน

9

โครงการขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์
- โครงการทุนสนับสนุนบางส่ วนสาหรับ Outbound Student Mobility
- โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษส าหรั บนักศึ กษาและบุ คลากรสนับสนุ น
การศึกษา
- โครงการเปิ ดหลักสูตร 2 ปริ ญญา (Double Degree) หรื อหลักสู ตรร่ วม (Joint Degree)
กับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ และภาคเอกชน
- โครงการ Visiting Professor จากต่างประเทศ

- โครงการศิษย์เก่าสัมพันธ์
- โครงการจัดซื้ อ/เช่ า Digital Platform/Software สาหรับการเรี ยนการสอนและการ
เสริ มทักษะของนักศึกษา

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 3 (Strategic Issues 3)
ให้ บริการวิชาการจากงานวิจยั เพือ่ ตอบสนองความต้ องการของสั งคม
วัตถุประสงค์ เชิงกลยุทธ์ (Strategic Objectives)
1. เพื่อบริ การวิชาการด้านการวิเคราะห์และทดสอบอาหารที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
2. เพื่อเป็ นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการด้านอาหารและโภชนาการให้แก่ หน่ วยงานภาครั ฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และองค์กรระหว่างประเทศ
3. เพื่อให้สถาบันมีความเป็ นเลิศในการบริ การวิชาการถ่ายทอดเทคโนโลยีและฝึ กอบรมให้แก่ชุมชน หน่ วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และองค์กรระหว่างประเทศ

กลยุทธ์ (Strategic Initiatives)
1. เพิ่มรายการวิเคราะห์ที่ได้รับมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 ให้มากขึ้น
2. เพิม่ รายการวิเคราะห์ใหม่ที่เป็ นที่ตอ้ งการของผูร้ ับบริ การ
3. เผยแพร่ องค์ความรู ้และเทคโนโลยีดา้ นอาหารและโภชนาการผ่านการจัดประชุมวิชาการหรื อให้บริ การฝึ กอบรม
หรื อรับจ้างวิจยั
4. เพิ่มการสื่ อสารเชิงรุ กด้านอาหารและโภชนาการเพื่อตอบปัญหาที่เป็ นประเด็นในสังคม
5. นาเทคโนโลยีและองค์ความรู ้มาบูรณาการ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของชุมชน
6. เพิ่มบทบาทของสถาบันในการร่ วมกาหนดและผลักดันนโยบาย กฎหมาย และระบบบริ หารจัดการในประเด็นสาคัญ
ด้านอาหารและโภชนาการ

ตัวชี้วดั และค่ าเป้าหมาย (KPIs and Targets)
ค่ าเป้าหมาย
2564 2565
2

ตัวชี้วดั ยุทธศาสตร์

หน่ วยนับ

1. จ านวนรายการวิ เ คราะห์ ที่ ไ ด้ รั บ มาตรฐาน ISO/IEC
17025:2017 ใหม่
2. จ านวนรายการวิ เ คราะห์ ใ หม่ ที่ เ ป็ นที่ ต ้ อ งการของ
ผูร้ ับบริ การ
3. จานวนการจัดประชุมวิชาการและฝึ กอบรมที่สถาบันเป็ น
เจ้าภาพหรื อเป็ นเจ้าภาพร่ วม

รายการ

2563
1

รายการ

1

1

2

2

ครั้ง

-

1

-

1

10

2566
-

ค่ าเป้าหมาย
2564 2565
15
17

ตัวชี้วดั ยุทธศาสตร์

หน่ วยนับ

4. จานวนโครงการรั บจ้างวิจยั ที่ทาร่ วมกับหน่ วยงานต่าง ๆ
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
5. จ านวนข้ อ มู ล และข่ า วสารประเด็ น ด้ า นอาหารและ
โภชนาการที่สื่อสารในเชิงรุ กสู่สงั คม
6. จานวนโครงการบริ การวิชาการที่มุ่งให้บริ การแก่ประชาชน
ในชุมชนและสังคม
7. จานวนนโยบายหรื อกฎหมายหรื อระบบบริ หารจัดการที่
บุคลากรเข้าไปมีส่วนร่ วมในการผลักดัน

โครงการ

2563
13

เรื่ อง

3

3

4

4

โครงการ

1

1

1

1

นโยบาย /
กฎหมาย /
ระบบ

2

2

3

3

2566
19

โครงการขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์ (จัดเรี ยงตามลาดับความสาคัญและการดาเนินงานเร่ งด่วน)
ระยะเวลาเริ่มต้ น-สิ้นสุ ดโครงการ
โครงการเร่ งด่ วน โครงการปี ที่ 3-4 ปี

ชื่อโครงการ

2563 2564 2565 2566
1. โครงการอบรมเชิ งปฏิบตั ิการจัดทาเอกสารประกอบการขอการรั บรอง
มาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017
2. โครงการส่ งบุคลากรเข้ารั บการฝึ กอบรมด้านเทคนิ คการวิเคราะห์ และ
ทดสอบสารอาหารใหม่
3. โครงการจัดทาสื่ อเผยแพร่ ความรู ้ดา้ นอาหารและโภชนาการ
4. โครงการจัดประชุมวิชาการแห่งชาติดา้ นอาหารและโภชนาการเพื่อสุ ขภาพ
5. โครงการพัฒนาวิธีการวิเคราะห์จากงานวิจยั สู่งานบริ การวิชาการ
6. โครงการจัดอบรมให้ความรู ้ดา้ นอาหารและโภชนการระดับชุมชน
7. โครงการโรงอาหารต้นแบบด้านโภชนาการและอาหารปลอดภัย
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ความเชื่อมโยงของวัตถุประสงค์ เชิงกลยุทธ์ / กลยุทธ์ / ตัวชี้วดั / โครงการขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์
วัตถุประสงค์ เชิงกลยุทธ์

กลยุทธ์

ตัวชี้วดั

โครงการขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์

1. เพื่อบริ การวิชาการด้านการวิเคราะห์/ 1. เพิ่ มรายการวิเคราะห์ ที่ ได้รั บมาตรฐาน 1. จ านวนรายการวิ เ คราะห์ ที่ ไ ด้รั บ มาตรฐาน - โครงการอบรมเชิ งปฏิ บ ัติ การจัดท าเอกสารประกอบการขอการรั บรอง
ISO/IEC 17025:2017 ให้มากขึ้น
ทดสอบอาหารที่ มี คุ ณ ภาพตาม
ISO/IEC 17025:2017 ใหม่
มาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017
2. เพิ่มรายการวิเคราะห์ใหม่ที่เป็ นที่ตอ้ งการ 2. จานวนรายการวิเคราะห์ ใหม่ ที่เป็ นที่ ตอ้ งการ - โครงการส่ งบุ คลากรเข้ารั บการฝึ กอบรมด้านเทคนิ คการวิ เคราะห์ แ ละ
มาตรฐานสากล
ของผูร้ ับบริ การ
ของผูร้ ับบริ การ
ทดสอบสารอาหารใหม่
- โครงการพัฒนาวิธีการวิเคราะห์จากงานวิจยั สู่งานบริ การวิชาการ
2. เพื่อเป็ นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการด้าน 3. เผยแพร่ องค์ความรู้ และเทคโนโลยีด้าน 3. จานวนการจัดประชุ มวิชาการและฝึ กอบรมที่ - โครงการจัดประชุมวิชาการแห่งชาติดา้ นอาหารและโภชนาการเพื่อสุ ขภาพ
อาหารและโภชนาการผ่านการจัดประชุม
อ า หา ร และโ ภชนาการให้ แก่
สถาบันเป็ นเจ้าภาพหรื อเป็ นเจ้าภาพร่ วม
หน่ วยงานภาครั ฐ ภาคเอกชน และ วิ ช าการหรื อให้ บ ริ การฝึ กอบรมหรื อ 4. จานวนโครงการรับจ้างวิจยั ที่ทาร่ วมกับหน่ วยงาน ต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ภาคประชาสังคม ทั้งในประเทศและ บริ การรับจ้างวิจยั
ต่ า งประเทศ และองค์ ก รระหว่ า ง 4. เพิ่ ม การสื่ อ สารเชิ ง รุ ก ด้า นอาหารและ 5. จานวนข้อมูลและข่าวสารประเด็นด้านอาหาร - โครงการจัดทาสื่ อเผยแพร่ ความรู้ดา้ นอาหารและโภชนาการ
โภชนาการเพื่อตอบปั ญหาที่เป็ นประเด็น
และโภชนาการที่สื่อสารในเชิงรุ กสู่สงั คม
ประเทศ
3. เพื่ อให้ สถาบันมี ความเป็ นเลิ ศใน
ก า ร บ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร ถ่ า ย ท อ ด
เทคโนโลยีและฝึ กอบรมให้แก่ชุมชน
หน่ วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ และองค์กร
ระหว่างประเทศ

ในสังคม
5. นาเทคโนโลยีและองค์ความรู้มาบูรณาการ
เพื่อยกระดับคุ ณภาพชี วิตและเศรษฐกิ จ
ของชุมชน
6. เพิ่ ม บทบาทของสถาบั น ในการร่ วม
ก าหนดและผลัก ดัน นโยบาย กฎหมาย
และระบบบริ หารจั ด การในประเด็ น
สาคัญด้านอาหารและโภชนาการ

6. จานวนโครงการบริ การวิชาการที่มุ่งให้บริ การ - โครงการจัดอบรมให้ความรู้ดา้ นอาหารและโภชนการระดับชุมชน
แก่ประชาชนในชุมชนและสังคม
- โครงการโรงอาหารต้นแบบด้านโภชนาการและอาหารปลอดภัย
7. จ านวนนโยบาย หรื อกฎหมาย หรื อระบบ บริ หารจัดการที่ บุคลากรเข้าไปมี ส่วนร่ วมใน
การผลักดัน
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ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 4 (Strategic Issues 4)
การบริหารจัดการทีม่ ีประสิ ทธิภาพและทันสมัย เพือ่ เป็ นองค์ กรคุณภาพอย่ างยัง่ ยืน
วัตถุประสงค์ เชิงกลยุทธ์ (Strategic Objectives)
1. เพื่อธารงไว้ซ่ ึงธรรมาภิบาลในการบริ หารจัดการองค์กร
2. เพือ่ พัฒนาประสิ ทธิภาพระบบบริ หารจัดการองค์กร
3. เพือ่ รักษาไว้ซ่ ึงการเป็ นองค์กรคุณภาพอย่างยัง่ ยืน

กลยุทธ์ (Strategic Initiatives)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

สร้างความโปร่ งใส การมีส่วนร่ วม และการเปิ ดเผยข้อมูลในการบริ หารจัดการองค์กร
สร้างระบบการนาผลประเมินทั้งจากภายนอกและภายใน เพื่อใช้ในการทบทวนและปรับปรุ งการบริ หารจัดการ
นาแนวคิดการบริ หารจัดการเชิงธุรกิจมาใช้ในการเพิ่มประสิ ทธิภาพการบริ หารงานบุคลากรและการเงิน
พัฒนาและฝึ กอบรมบุคลากร เพื่อให้สอดคล้องกับสมรรถนะหลักของสถาบันและการเปลี่ยนแปลงของปั จจัยเสี่ ยง
ภายนอก
สร้างความสุ ขในการทางานและความผูกพันต่อสถาบันของบุคลากร
นาเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศที่ทนั สมัย เพื่อพัฒนาระบบบริ หารและปฏิบตั ิการภายใน
แสวงหารายได้ที่ต่อเนื่องและการบริ หารสิ นทรัพย์ให้คุม้ ค่าและเกิดประโยชน์สูงสุ ด
เพิ่มประสิ ทธิภาพในการใช้ทรัพยากรหมุนเวียน เพื่อเป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม

ตัวชี้วดั และค่ าเป้าหมาย (KPIs and Targets)

2

ตัวชี้วดั ยุทธศาสตร์

หน่ วยนับ

1. จานวนครั้งในการมีส่วนร่ วมของบุคลากรที่ร่วมกาหนด
นโยบายและการดาเนินงานของสถาบัน 2
2. ผลประเมินผูบ้ ริ หารด้านธรรมาภิบาล
3. คะแนนการประเมิ น ผลลั พ ธ์ ร วมของ EdPEx-Band
Process และ Band Result

ครั้ง
คะแนน
คะแนน

2563
>2

ค่ าเป้าหมาย
2564
2565
>2
>2

3.75
>4.0
>4.0
>4.0
เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น
1 Band 1 Band 1 Band 1 Band
ย่อย
ย่อย
ย่อย
ย่อย

เช่น กระบวนการคัดเลือกบุคลากร ระบบประเมิน 360 องศา การประเมินผู้บริ หาร ระบบร้ องเรี ยนผ่าน QR Code เป็ นต้ น
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2566
>2

ตัวชี้วดั ยุทธศาสตร์

หน่ วยนับ

2563

ค่ าเป้าหมาย
2564
2565

2566

4. ร้อยละของบุคลากรที่เป็ น Global Talents ตามสายงาน
2.1 บุคลากรสายวิชาการด้านการศึกษา
ร้อยละ
3
7
10
2.2 บุคลากรสายวิชาการด้านการวิจยั
ร้อยละ
16
22
31
38
2.3 บุคลากรสายสนับสนุน (นับเฉพาะกลุ่ม Talent)
ร้อยละ
100
100
100
100
5. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพตามสายงาน
3.1 บุคลากรสายวิชาการ
ร้อยละ
100
100
100
100
3.2 บุคลากรสายสนับสนับสนุนวิชาการ
ร้อยละ
85
88
90
93
3.3 บุคลากรสายสนับสนุนทัว่ ไป
ร้อยละ
60
63
65
68
6. ผลประเมิน Happinometer
คะแนน
>65
>65
>65
>65
7. ความพึ ง พอใจของบุ ค ลากรและนั ก ศึ ก ษาต่ อ ระบบ
คะแนน >4.0
>4.0
>4.0
>4.0
เทคโนโลยีสารสนเทศที่สถาบันพัฒนาหรื อจัดหามาใช้งาน
เป็ นบวก เป็ นบวก เป็ นบวก เป็ นบวก
8. ค่า EBITDA
บาท
9. สัดส่ วนรายได้เฉลี่ยต่อบุคลากรที่ปฏิบตั ิงานประจาทั้งหมด บาทต่อคน 800,000 825,000 850,000 875,000
10. จานวนแหล่งรายได้ใหม่
แหล่ง
1
1
1
1
11. ผลการประเมินด้านกายภาพและสิ่ งแวดล้อมที่ประเมิน ร้อยละ
>90
>90
>90
>90
โดยกองกายภาพและสิ่ งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิ ดล

โครงการขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์ (จัดเรี ยงตามลาดับความสาคัญและการดาเนินงานเร่ งด่วน)

1.
2.
3.
4.

ระยะเวลาเริ่มต้ น-สิ้นสุ ดโครงการ
ชื่อโครงการ
โครงการเร่ งด่ วน โครงการปี ที่ 3-4 ปี
2563 2564 2565 2566



แผนส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยในการบริ หารจัดการ 
องค์กรทุกระดับ


โครงการจัดทาขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน SOP ของหน่วยต่าง ๆ



การใช้เ ทคนิ คการบริ ห ารจัด การเชิ งธุ รกิ จ เพื่ อเพิ่ มประสิ ทธิ ภ าพการ 
บริ หารงานด้านบุคลากรและการเงิน


โครงการจัดทาแผนบริ หารจัดการพื้นที่และครุ ภณ
ั ฑ์ เพื่อแสวงหารายได้
14

ระยะเวลาเริ่มต้ น-สิ้นสุ ดโครงการ
ชื่อโครงการ
โครงการเร่ งด่ วน โครงการปี ที่ 3-4 ปี
2563 2564 2565 2566

5. โครงการ One Stop Data Harmonization ฐานข้อมูลส่ วนกลางของแต่ละพันธกิจ 

6. โครงการเช่ า หรื อ จัด ซื้ อ Platform หรื อ Software เพื่ อ เพิ่ ม ศัก ยภาพใน 
การบริ หารจัดการ




7. โครงการ R2R INMU Award สาหรับบุคลากรสายสนับสนุน




8. โครงการพี่เลี้ยงบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ




9. กิจกรรมเสริ มสร้างสุ ขในการทางานและสวัสดิการ




10. โครงการองค์กรสี เขียว Green Organization
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ความเชื่อมโยงของวัตถุประสงค์ เชิงกลยุทธ์ / กลยุทธ์ / ตัวชี้วดั / โครงการขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์
วัตถุประสงค์ เชิงกลยุทธ์

กลยุทธ์

1. เพื่ อธารงไว้ซ่ ึ งธรรมาภิ บาลในการ 1. สร้างความโปร่ งใส การมีส่วนร่ วม และ
บริ หารจัดการองค์กร
การเปิ ดเผยข้อมูลในการบริ หารจัดการ
องค์กร
2. สร้ างระบบการน าผลประเมิ นทั้งจาก
ภายนอกและภายใน เพื่ อ ใช้ ใ นการ
ทบทวนและปรับปรุ งการบริ หารจัดการ
2. เพื่ อ พั ฒ นาประสิ ทธิ ภาพระบบ 3. นาแนวคิดการบริ หารจัดการเชิ งธุ รกิจ
บริ หารจัดการองค์กร
มาใช้ ใ นการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการ
บริ หารงานบุคลากรและการเงิน
4. พัฒนาและฝึ กอบรมบุคลากร เพื่ อให้
สอดคล้ อ งกั บ สมรรถนะหลั ก ของ
สถาบันและการเปลี่ยนแปลงของปั จจัย
เสี่ ยงภายนอก
5. สร้ างความสุ ขในการทางานและความ
ผูกพันต่อสถาบันของบุคลากร
6. นาเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศที่
ทันสมัย เพื่อพัฒนาระบบบริ หารและ
ปฏิบตั ิการภายใน
7. แสวงหารายได้ ที่ ต่ อ เนื่ อ งและการ
บริ หารสิ นทรั พ ย์ใ ห้ คุ ้ ม ค่ า และเกิ ด
ประโยชน์สูงสุ ด

ตัวชี้วดั

โครงการขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์

1. จานวนครั้งในการมีส่วนร่ วมของบุคลากรที่ร่วม - แผนส่ งเสริ มการมี ส่วนร่ วมของผูม้ ี ส่วนได้ส่วนเสี ยในการบริ หารจัดการ
กาหนดนโยบายและการดาเนินงานของสถาบัน
องค์กรทุกระดับ
- โครงการจัดทาขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน SOP ของหน่วยต่าง ๆ
2. ผลประเมินผูบ้ ริ หารด้านธรรมาภิบาล
3. คะแนนการประเมิ นผลลั พ ธ์ รวมของ EdPEx-Band Process และ Band Result
-

- การใช้ เ ทคนิ ค การบริ หารจัด การเชิ ง ธุ ร กิ จ เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการ
บริ หารงานด้านบุคลากรและการเงิน

4. ร้ อ ยละของบุ ค ลากรที่ เ ป็ น Global Talents
ตามสายงาน
- โครงการพี่เลี้ยงบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ
5. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ - โครงการ R2R INMU Award สาหรับบุคลากรสายสนับสนุน
ตามสายงาน
6. ผลประเมิน Happinometer

7. ความพึ งพอใจของบุ คลากรและนักศึ กษาต่ อ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ สถาบันพัฒนา
หรื อจัดหามาใช้งาน
8. ค่า EBITDA (ผลลัพธ์ทางการเงิน)
9. สัดส่ วนรายได้เฉลี่ ยต่ อบุ คลากรที่ ปฏิ บตั ิ งาน
ประจาทั้งหมด
10. จานวนแหล่งรายได้ใหม่
3. เพื่ อ รั ก ษาไว้ ซ่ ึ งการเป็ นองค์ ก ร 8. เพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการใช้ทรัพยากร 11. ผลการประเมินด้านกายภาพและสิ่ งแวดล้อมที่
คุณภาพอย่างยัง่ ยืน
หมุนเวียน เพื่อเป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม
ประเมิ น โดยกองกายภาพและสิ่ ง แวดล้อ ม
มหาวิทยาลัยมหิดล
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- กิจกรรมเสริ มสร้างสุ ขในการทางานและสวัสดิการ
- โครงการ One Stop Data Harmonization ฐานข้อมูลส่ วนกลางของแต่ละพันธกิจ
- โครงการเช่า/จัดซื้อ Platform/Software เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริ หารจัดการ

- โครงการจัดทาแผนบริ หารจัดการพื้นที่และครุ ภณ
ั ฑ์ เพื่อแสวงหารายได้
- โครงการองค์กรสี เขียว Green Organization

