
ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดข้อตกลงการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2561 

 (ผลการด าเนินงานก่อนการอุทธรณ์)
ผลการด าเนินงาน

12 เดือน

1.1 ความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อบัณฑิตตามคุณลักษณะ GREATS/Digital skills ร้อยละ 88                  87.40

1.2 ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาเก่ียวกับผู้ประกอบการ 

(Entrepreneur)

ร้อยละ 20 12.69                 

จ านวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาเก่ียวกับผู้ประกอบการ  ระดับปริญญาตรี 14,203               

จ านวนนักศึกษาปัจจุบันท้ังหมด ระดับปริญญาตรี 111,959              

1.3 ร้อยละของหลักสูตรระดับปริญญาตรีท่ีจัดให้ผู้เรียน เรียนรู้จากการปฏิบัติ ร้อยละ 85 41.35                 

จ านวนหลักสูตรท่ีจัดให้ผู้เรียน เรียนรู้จากการปฏิบัติ  ระดับปริญญาตรี 55                     

จ านวนหลักสูตรท้ังหมด ระดับปริญญาตรี 133                   

1.4 ร้อยละของอาจารย์ท่ีใช้แนวทาง Active Learning ในการจัดการเรียนการสอน ร้อยละ 55 35.25                 

จ านวนอาจารย์ท่ีใช้แนวทาง Active Learning 908                   

จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมดท่ีปฏิบัติงานจริง 2,576                 

1.5 จ านวนรายวิชาท่ีจัดการเรียนการสอนในแนวทาง Active Learning รายวิชา 200 1,073                 

1.7 ร้อยละของหลักสูตรนานาชาติต่อหลักสูตรท้ังหมด ร้อยละ 36 32.64                 

จ านวนหลักสูตรนานาชาติ ทุกระดับการศึกษา 94                     

จ านวนหลักสูตรท้ังหมด ทุกระดับการศึกษา 288                   

1.8 ร้อยละของนักศึกษาเต็มเวลาชาวต่างชาติต่อนักศึกษาท้ังหมด ร้อยละ 4 2.94                   

จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาชาวต่างชาติท้ังหมด 1,215                 

จ านวนนักศึกษาปัจจุบันท้ังหมด 41,333               

1.9 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานท าในองค์กรระหว่างประเทศ/หน่วยงานในต่างประเทศ

ต่อบัณฑิตท่ีได้งานท า

ร้อยละ 4                    2.08

1.10 ร้อยละของนักศึกษาท่ีได้รับรางวัลในเวทีระดับนานาชาติต่อนักศึกษาท้ังหมด ร้อยละ 0.07 0.25                   

จ านวนนักศึกษาท่ีได้รับรางวัลในเวทีระดับนานาชาติ 104                   

จ านวนนักศึกษาปัจจุบันท้ังหมด 41,333               

2.1 ร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีตีพิมพ์/เผยแพร่/จัดแสดง ในฐานข้อมูลเป้าหมาย

ระดับนานาชาติ (SJR หรือ ISIหรือ Scopus เท่าน้ัน) ต่ออาจารย์ประจ าและ/หรือนักวิจัยประจ าท่ี

ปฏิบัติงานจริง

ร้อยละ 24 16.48                 

จ านวนผลงานวิจัยของอาจารย์ท่ีตีพิมพ์ในวาสารวิชาการระดับนานาชาติบนฐานข้อมูล SJR

 ควอไทล์ท่ี 3 หรือ 4

0.80                   

จ านวนผลงานวิจัยของอาจารย์ท่ีตีพิมพ์ในวาสารวิชาการระดับนานาชาติบนฐานข้อมูล SJR

 ควอไทล์ท่ี 1 หรือ 2

1                       

จ านวนผลงานวิจัยของอาจารย์/นักวิจัยท่ีตีพิมพ์ในวาสารวิชาการระดับนานาชาติบน

ฐานข้อมูล ISI

-                    

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 สร้างบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะ GREATS

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมท่ีก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงในเชิงพัฒนาต่อสังคมไทย และสังคมโลก 

ประเด็นยุทธศาสตร์/ผลการด าเนินงาน หน่วยนับ เป้าหมาย

1



ผลการด าเนินงาน
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จ านวนผลงานวิจัยของอาจารย์/นักวิจัยท่ีตีพิมพ์ในวาสารวิชาการระดับนานาชาติบน

ฐานข้อมูล Scopus

413                   

จ านวนผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์/นักวิจัยท่ีเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 0.80                   

จ านวนผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์/นักวิจัยท่ีเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 18                     

จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมดท่ีปฏิบัติงานจริง 2,576                 

จ านวนนักวิจัยประจ าท่ีปฏิบัติงานจริง 55                     

2.2 ร้อยละของบทความวิจัยท่ีได้รับการอ้างอิง (citation) ใน Refereed Journalระดับนานาชาติ

 (SJR หรือISIหรือ Scopus เท่าน้ัน)ต่ออาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าท้ังหมด

ร้อยละ 66 18.79                 

จ านวนบทความวิจัยของอาจารย์/นักวิจัยท่ีอ้างอิงในฐานข้อมูล SJR 4                       

จ านวนบทความวิจัยของอาจารย์/นักวิจัยท่ีอ้างอิงในฐานข้อมูล ISI 98                     

จ านวนบทความวิจัยของอาจารย์/นักวิจัยท่ีอ้างอิงในฐานข้อมูล Scopus 415                   

จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมดท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 2,696                 

จ านวนนักวิจัยประจ าท่ีปฏิบัติงานจริงและลาสึกษาต่อ 55                     

2.3 จ านวนผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์/ส่ิงประดิษฐ์ ท่ีได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุ

สิทธิบัตรท้ังในและต่างประเทศ

ผลงาน 25 91                     

จ านวนผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์/ส่ิงประดิษฐ์ ท่ีได้รับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร 10                     

จ านวนผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์/ส่ิงประดิษฐ์ ท่ีได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตร 81                     

2.4 จ านวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม/งานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้ประโยชน์ และแก้ปัญหาชุมชน/

สังคม/ประเทศชาติ

ผลงาน 325 138                   

จ านวนผลงานวิจัยท่ีน าไปใช้ประโยชน์ และแก้ปัญหาชุมชน/สังคม/ประเทศชาติ 107                   

จ านวนผลงานนวัตกรรมท่ีน าไปใช้ประโยชน์ และแก้ปัญหาชุมชน/สังคม/ประเทศชาติ 22                     

จ านวนผลงานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้ประโยชน์ และแก้ปัญหาชุมชน/สังคม/ประเทศชาติ 9                       

2.5 ร้อยละของจ านวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ท่ีได้รับรางวัลระดับชาติ

 และ/หรือระดับนานาชาติ ต่ออาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าท้ังหมด

ร้อยละ 20 3.11                   

จ านวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ท่ีได้รับรางวัลระดับชาติ 18.50                 

จ านวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ท่ีได้รับรางวัลระดับนานาชาติ 67                     

จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมดท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 2,696                 

จ านวนนักวิจัยประจ าท่ีปฏิบัติงานจริงและลาสึกษาต่อ 55                     

2.6 สัดส่วนผลงานวิจัย/นวัตกรรม/งานสร้างสรรค์ท่ีเป็นความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก/

ภาคอุตสาหกรรมต่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท้ังหมด

0.4 0.36                   

จ านวนผลงานวิจัยท่ีเป็นความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก/ภาคอุตสาหกรรม 72                     

จ านวนผลงานนวัตกรรมท่ีเป็นความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก/ภาคอุตสาหกรรม 21                     

จ านวนผลงานสร้างสรรค์ท่ีเป็นความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก/ภาคอุตสาหกรรม 12                     

จ านวนผลงานวิจัยท้ังหมดท่ีแล้วเสร็จ 232                   

จ านวนผลงานนวัตกรรมท้ังหมดท่ีแล้วเสร็จ 21                     

จ านวนผลงานสร้างสรรค์ท้ังหมดท่ีแล้วเสร็จ 39                     

2



ผลการด าเนินงาน

12 เดือน
ประเด็นยุทธศาสตร์/ผลการด าเนินงาน หน่วยนับ เป้าหมาย

2.7 จ านวนผลงานวิจัย และนวัตกรรม ท่ีสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล (ตามโมเดลประเทศไทย 

4.0) และการแก้ปัญหาของประเทศใน 8 ด้าน (ตามกลยุทธ์ 2.1)

ผลงาน 213 169                   

จ านวนผลงานวิจัย ท่ีสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล และการแก้ปัญหาของประเทศใน 8 ด้าน

 (ตามกลยุทธ์ 2.1)

158                   

จ านวนส่ิงประดิษฐ์ ท่ีสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล และการแก้ปัญหาของประเทศใน 8 ด้าน

 (ตามกลยุทธ์ 2.1)

10                     

จ านวนผลงานนวัตกรรม ท่ีสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล และการแก้ปัญหาของประเทศใน 

8 ด้าน (ตามกลยุทธ์ 2.1)

1                       

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือท้ังภายในและภายนอกประเทศ

3.1 จ านวนความร่วมมือทางวิชาการ/วิจัย กับมหาวิทยาลัยช้ันน าในระดับ Top 500 และ/หรือ 

องค์กรระหว่างประเทศ

จ านวนความ

ร่วมมือ

30 75                     

3.2 ร้อยละของนักศึกษาแลกเปล่ียนท่ีส่งออกและรับเข้าต่อนักศึกษาท้ังหมด ร้อยละ 5 2.87                   

จ านวนนักศึกษาแลกเปล่ียนท่ีส่งออกท้ังหมด 705                   

จ านวนนักศึกษาแลกเปล่ียนท่ีรับเข้าท้ังหมด 480                   

จ านวนนักศึกษาปัจจุบันท้ังหมด 41,333               

3.3 ร้อยละอาจารย์เต็มเวลาชาวต่างชาติ ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าท่ีปฏิบัติงานจริง ร้อยละ 11 5.68                   

จ านวนอาจารย์เต็มเวลาชาวต่างชาติ 134                   

จ านวนอาจารย์ part-time ชาวต่างชาติ 12.33                 

จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมดท่ีปฏิบัติงานจริง 2,576                 

3.4 ร้อยละอาจารย์แลกเปล่ียนชาวต่างชาติต่อจ านวนอาจารย์ประจ าท่ีปฏิบัติงานจริง ร้อยละ 15 2.34                   

จ านวนอาจารย์แลกเปล่ียนชาวต่างชาติ  full-time 17                     

จ านวนอาจารย์แลกเปล่ียนชาวต่างชาติ   part-time 43.34                 

จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมดท่ีปฏิบัติงานจริง 2,576                 

3.5 ร้อยละของอาจารย์แลกเปล่ียนท่ีส่งออกต่ออาจารย์ประจ าท่ีปฏิบัติงานจริง ร้อยละ 5 2.42                   

จ านวนอาจารย์แลกเปล่ียนท่ีส่งออก  full-time 3                       

จ านวนอาจารย์แลกเปล่ียนท่ีส่งออก   part-time 59.34                 

จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมดท่ีปฏิบัติงานจริง 2,576                 

3.6 จ านวนหลักสูตร ผลงานวิจัย นวัตกรรม ท่ีเกิดจากความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยช้ันน า Top 

500/องค์กรระหว่างประเทศ/ภาครัฐ/ ภาคเอกชน/ภาคอุตสาหกรรม/ชุมชน

หลักสูตร 90.25 42.50                 

จ านวนหลักสูตร ผลงานวิจัย นวัตกรรม ท่ีเกิดจากความร่วมมือกับชุมชน 1                       

จ านวนหลักสูตร ผลงานวิจัย นวัตกรรม ท่ีเกิดจากความร่วมมือกับภาครัฐ/ ภาคเอกชน/

ภาคอุตสาหกรรม

39.50                 

จ านวนหลักสูตร ผลงานวิจัย นวัตกรรม ท่ีเกิดจากความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยช้ันน า Top 

500/องค์กรระหว่างประเทศ

2                       

3.7 จ านวนบุคลากรของมหาวิทยาลัยท่ีเข้าไปมีบทบาทในสมาคมวิชาชีพ องค์กรท่ีก าหนดนโยบาย

ระดับชาติ และ/หรือ นานาชาติ

คน 165                      53

3
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4.1 จ านวนโครงการท่ีมหาวิทยาลัยเข้าไปให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ ในประเทศ/ต่างประเทศ โครงการ/ชุมชน 270 707                   

4.2 จ านวนโครงการ/ช้ินงานท่ีมหาวิทยาลัยให้บริการตรวจวิเคราะห์/ทดสอบ โครงการ/ช้ินงาน 1,558 2,066

4.3 ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการ /ตรวจวิเคราะห์ ร้อยละ 85                  86.92

4.3.1 ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการ ร้อยละ 85                 80.40

4.3.2 ความพึงพอใจของผู้รับบริการตรวจวิเคราะห์/ทดสอบจากมหาวิทยาลัย ร้อยละ 85                 93.45

4.4 ความพึงพอใจของผู้รับบริการรักษาพยาบาลและบริการสุขภาพ ร้อยละ 85                  89.39

4.5 ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ TQA (รพธ.) (จัดต้ังศูนย์สนับสนุนข้อมูลและการด าเนินงานด้าน

คุณภาพ)

ศูนย์ 5                        5

5.1 ร้อยละของความส าเร็จในการจัดท าแผนบริหารทรัพยากรมนุษย์ (ระดับหน่วยงาน) ร้อยละ 100                  82.78

5.2 ร้อยละของอาจารย์ท่ีได้รับการเพ่ิมพูนความรู้/ทักษะ/ประสบการณ์ ท้ังในและต่างประเทศ ร้อยละ 85 36.80                 

จ านวนอาจารย์ท่ีได้รับการเพ่ิมพูนความรู้/ทักษะ/ประสบการณ์ ท้ังในประเทศและต่างประเทศ 948                   

จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมดท่ีปฏิบัติงานจริง 2,576                 

5.3 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนท่ีได้รับการเพ่ิมพูนความรู้/ทักษะ/ประสบการณ์ ท้ังในและ

ต่างประเทศ

ร้อยละ 85 63.40                 

จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนท่ีได้รับการเพ่ิมพูนความรู้/ทักษะ/ประสบการณ์ ในประเทศและต่างประเทศ 3,038                 

จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนท่ีปฏิบัติงานจริง 4,792                 

5.4 ความพึงพอใจต่อการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอก 

(นักศึกษา บุคลากร ศิษย์เก่า ประชาชน )

ร้อยละ 85                  75.28

- นักศึกษา                  72.00

- บุคลากร                  67.40

- ศิษย์เก่า                  79.10

- ประชาชน                  82.60

5.5 ความพึงพอใจของผู้รับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย (สทส.) ร้อยละ 85                  79.80

5.6 ระดับความส าเร็จของการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว หรือ Green University กิจกรรม 9                    7.86

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 มุ่งเน้นคุณภาพการให้บริการวิชาการและบริการสุขภาพท่ีได้มาตรฐานสากล

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5 มุ่งสู่ความม่ันคง และย่ังยืน ด้วยการบริหารจัดการท่ีทันสมัย
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