
ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดข้อตกลงการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2562 ณ 10 มิถุนายน 2562

ประเด็นยุทธศาสตร์/ผลการด าเนินงาน หน่วยนับ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

ปี 2562
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 สรางบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะ GREATS “Transforming you into GREATS”

1.1 ความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อบัณฑิตตามคุณลักษณะ GREATS ร้อยละ 89 อยู่ระหว่างด าเนินการ

1.2 คะแนนเฉล่ียของนักศึกษาท่ีเข้าทดสอบคุณลักษณะ GREATS (Next Generation 

Leadership) /Entrepreneur /Digital skills

คะแนน 70 อยู่ระหว่างด าเนินการ

1.3 ผลทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET (CBT) คะแนน 39 อยู่ระหว่างด าเนินการ

1.4 ภาวะการมีงานท าของบัณฑิต ร้อยละ 95 85.98                     

1.5 ค่าเฉล่ียผลประเมินการสอนของอาจารย์ คะแนน 4 4.30

1.6 ร้อยละของอาจารย์วุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 70 65.67                     

จ านวนอาจารย์ประจ าวุฒิปริญญาเอก 1,454                     

จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมดท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 2,214                     

1.7 ร้อยละของนักศึกษาปริญญาเอก ร้อยละ 3 1.95                      

จ านวนนักศึกษาระดับปริญญาเอก 789                       

จ านวนนักศึกษาปัจจุบันท้ังหมด 40,467                   

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมท่ีก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงในเชิง

พัฒนาต่อสังคมไทยและสังคมโลก “Innovating research for Impact”

2.1 ร้อยละของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีตีพิมพ์/เผยแพร่/จัดแสดง ในฐานข้อมูลเป้าหมาย

ระดับนานาชาติ (Scopus) ต่ออาจารย์ประจ าและ/หรือนักวิจัยประจ าท่ีปฏิบัติงานจริง

ร้อยละ 38 8.09                      

จ านวนผลงานวิจัยของอาจารย์/นักวิจัยท่ีตีพิมพ์ในวาสารวิชาการระดับนานาชาติบน

ฐานข้อมูล Scopus

174                       

จ านวนผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์/นักวิจัยท่ีเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ -                        

จ านวนผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์/นักวิจัยท่ีเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 1                          

จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมดท่ีปฏิบัติงานจริง 2,089                     

จ านวนนักวิจัยประจ าท่ีปฏิบัติงานจริง 73                         

2.2 จ านวนผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์/ส่ิงประดิษฐ์ ท่ีได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุ

สิทธิบัตรท้ังในและต่างประเทศ

เร่ือง/ผลงาน 30 7                          

จ านวนผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์/ส่ิงประดิษฐ์ ท่ีได้รับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร

จ านวนผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์/ส่ิงประดิษฐ์ ท่ีได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตร

2.3 จ านวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม/ส่ิงประดิษฐ์/งานสร้างสรรค์ ท่ีน าไปใช้ประโยชน์ / ก่อให้เกิด

การเปล่ียนแปลง (Impact) / โครงการ Startup ท่ีประสบผลส าเร็จ

เร่ือง/ผลงาน/

โครงการ

523 120                       

2.3.1 จ านวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม/ส่ิงประดิษฐ์/งานสร้างสรรค์ ท่ีน าไปใช้ประโยชน์/ 

ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลง (Impact) และแก้ปัญหาชุมชน/สังคม/ประเทศชาติ

เร่ือง/ผลงาน 290 57                         

2.3.2 จ านวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม/ส่ิงประดิษฐ์/งานสร้างสรรค์ ท่ีสอดคล้องกับนโยบาย

รัฐบาล (ตามโมเดลประเทศไทย 4.0) และการแก้ปัญหาของประเทศ

เร่ือง/ผลงาน 230 62                         

2.3.3 จ านวนโครงการ  Startup ท่ีประสบผลส าเร็จ โครงการ 3 1                          
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2.4 ร้อยละของจ านวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม/งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับรางวัลระดับชาติ และ/หรือ

ระดับนานาชาติ

2.4.1 ร้อยละของจ านวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ าและ

นักวิจัยประจ าท่ีได้รับรางวัลระดับชาติ และ/หรือระดับนานาชาติ ต่ออาจารย์ประจ าและ

นักวิจัยประจ าท้ังหมด

ร้อยละ 4 1.77                      

จ านวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ท่ีได้รับรางวัลระดับชาติ 9.50                      

จ านวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ท่ีได้รับรางวัลระดับนานาชาติ 31                         

จ านวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม/งานสร้างสรรค์ของนักวิจัยท่ีได้รับรางวัลระดับชาติ -                        

จ านวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม/งานสร้างสรรค์ของนักวิจัยท่ีได้รับรางวัลระดับนานาชาติ -                        

จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมดท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 2,214                     

จ านวนนักวิจัยประจ าท่ีปฏิบัติงานจริงและลาสึกษาต่อ 74                         

2.4.2 ร้อยละของจ านวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม/งานสร้างสรรค์ของนักศึกษาท่ีได้รับรางวัล

ระดับชาติ และ/หรือระดับนานาชาติ ต่อนักศึกษาท้ังหมด

ร้อยละ 0.6 0.21                      

จ านวนผลงานของนักศึกษาท่ีได้รับรางวัลในเวทีระดับชาติ 53                         

จ านวนผลงานของนักศึกษาท่ีได้รับรางวัลในเวทีระดับนานาชาติ 33                         

จ านวนนักศึกษาปัจจุบันท้ังหมด 40,467                   

2.5 เงินทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า บาท/คน 226,313 101,123.98             

จ านวนเงินทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก 218,630,043.00        

จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมดท่ีปฏิบัติงานจริง 2,089

จ านวนนักวิจัยประจ าท่ีปฏิบัติงานจริง 73

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 สร้างเครือข่ายความเป็นนานาชาติและเครือข่ายความร่วมมือท้ัง

ภายในและภายนอกประเทศ “Going for great together”

3.1 ร้อยละของนักศึกษาเต็มเวลาชาวต่างชาติต่อนักศึกษาท้ังหมด ร้อยละ 4 1.93                      

จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาชาวต่างชาติท้ังหมด 782                       

จ านวนนักศึกษาปัจจุบันท้ังหมด 40,467                   

3.2 ร้อยละของนักศึกษาแลกเปล่ียนท่ีรับเข้าและส่งออกต่อนักศึกษาท้ังหมด ร้อยละ 6 4.27                      

จ านวนนักศึกษาแลกเปล่ียนท่ีรับเข้าท้ังหมด 674                       

จ านวนนักศึกษาแลกเปล่ียนท่ีส่งออกท้ังหมด 1,053                     

จ านวนนักศึกษาปัจจุบันท้ังหมด 40,467                   

3.3 ร้อยละอาจารย์เต็มเวลาชาวต่างชาติต่อจ านวนอาจารย์ประจ าท่ีปฏิบัติงานจริง ร้อยละ 14 5.89                      

จ านวนอาจารย์เต็มเวลาชาวต่างชาติ 112                       

จ านวนอาจารย์ part-time ชาวต่างชาติ ( 33/3) 11                         

จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมดท่ีปฏิบัติงานจริง 2,089                     
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3.4 ร้อยละของอาจารย์แลกเปล่ียนท่ีรับเข้าและส่งออกต่ออาจารย์ประจ าท่ีปฏิบัติงานจริง ร้อยละ 17 7.77                      

3.4.1 ร้อยละอาจารย์แลกเปล่ียนชาวต่างชาติต่อจ านวนอาจารย์ประจ าท่ีปฏิบัติงานจริง ร้อยละ 11 5.46                      

จ านวนอาจารย์แลกเปล่ียนชาวต่างชาติ  full-time 13                         

จ านวนอาจารย์แลกเปล่ียนชาวต่างชาติ   part-time (303/3) 101                       

จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมดท่ีปฏิบัติงานจริง 2,089                     

3.4.2 ร้อยละของอาจารย์แลกเปล่ียนท่ีส่งออกต่ออาจารย์ประจ าท่ีปฏิบัติงานจริง ร้อยละ 6 2.31                      

จ านวนอาจารย์แลกเปล่ียนท่ีส่งออก  full-time 3                          

จ านวนอาจารย์แลกเปล่ียนท่ีส่งออก   part-time (136/3) 45.33                     

จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมดท่ีปฏิบัติงานจริง 2,089                     

3.5 จ านวนผลงานท่ีเกิดจากความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ผลงาน 55 32                         

3.5.1 จ านวนผลงานท่ีเกิดจากความร่วมมือกับหน่วยงานภายในประเทศ ผลงาน 50 32                         

3.5.2 จ านวนผลงานท่ีเกิดจากความร่วมมือกับต่างประเทศ ผลงาน 5 -                        

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 มุ่งเน้นการเป็น “มหาวิทยาลัยเพ่ือประชาชน” ท่ีให้บริการวิชาการ

และบริการสุขภาพท่ีได้มาตรฐานสากล “World Class services for The People”

4.1 จ านวนโครงการบริการวิชาการเพ่ือสังคมท่ีด าเนินการแล้วเสร็จตามแผน และบรรลุ

วัตถุประสงค์

โครงการ/ชุมชน 6,400 2,217                     

4.2 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ

4.2.1 ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการ ร้อยละ 85 อยู่ระหว่างด าเนินการ

4.2.2 ความพึงพอใจของผู้รับบริการสุขภาพ ร้อยละ 85 อยู่ระหว่างด าเนินการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5 มุ่งสู่ความม่ันคง ย่ังยืน ด้วยการบริหารจัดการท่ีทันสมัย “Best 

Sustainable and Smart University”

5.1 ความพึงพอใจตอการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย

5.1.1 ความพึงพอใจตอการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยของผูมีสวนไดสวนเสียภายในและ

ภายนอก

ร้อยละ 85 อยู่ระหว่างด าเนินการ

5.1.2 ความพึงพอใจของผูรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ร้อยละ 85 อยู่ระหว่างด าเนินการ

5.2 การด าเนินการ “มหาวิทยาลัยย่ังยืน” ตามนโยบายมหาวิทยาลัย

5.2.1 รอยละของโครงการดาน Sustainable Development Goals (SDG) ท่ีบรรลุ

วัตถุประสงค์

ร้อยละ 100 22.17                     

5.2.2 ร้อยละของกิจกรรมด้าน Smart Technology ท่ีด าเนินการ ร้อยละ 100 23.17                     

5.3 ความสามารถในการพ่ึงพาตนเองทางการเงิน (รายได้งบคลังต่อรายได้รวม) ร้อยละ 20 36.37                     

5.4 ผลประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย 75 อยู่ระหว่างด าเนินการ

5.5 การได้รับการยอมรับ /รางวัล /การรับรองมาตรฐานด้านการจัดการ หน่วยงาน/รางวัล/

การรับรองมาตรฐาน
77                        104
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