
ระบบที่รายงาน เมนู/รายการที่กรอกข้อมูล ผู้รับผิดชอบการรายงานข้อมูล

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ GREATS  “Transforming you into GREATS”

ตัวชี้วัดที่ 1.1  ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิตตามคุณลักษณะ GREATS/Digital skills ระบบประเมินผล

ตัวชี้วัดฯ

เมนู ผลการดําเนินงาน กองแผนงานรายงานในระบบ โดยหน่วยงานเป็นผู้สํารวจ

ข้อมูลและจัดทําสรุปข้อมูลส่งกองแผนงานเพื่อตรวจสอบและ

ประมวลผลในภาพรวมของมหาวิทยาลัย

หมายเหตุ กําหนดส่งข้อมูลให้กองแผนงาน 15 ก.ค.62 (คิด

คะแนนการรายงานข้อมูลตามตัวชี้วัดที่ 5.6)

ตัวชี้วัดที่ 1.2 คะแนนเฉลี่ยของนักศึกษาที่เข้าทดสอบคุณลักษณะ GREATS (Next Generation

 Leadership) /Entrepreneur /Digital skills

ระบบประเมินผล

ตัวชี้วัดฯ

เมนู ผลการดําเนินงาน กองแผนงานรายงานในระบบ โดยจัดเก็บคะแนนของ

นักศึกษาทั้งหมดที่เข้าทดสอบและจํานวนนักศึกษาทั้งหมดที่

เข้าทดสอบจากฝ่ายวิชาการ

ตัวชี้วัดที่ 1.3 ผลทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET (CBT) ระบบประเมินผล

ตัวชี้วัดฯ

เมนู ผลการดําเนินงาน กองแผนงานรายงานในระบบ โดยจัดเก็บผลคะแนนจากฝ่าย

วิชาการ

ตัวชี้วัดที่ 1.5 ค่าเฉลี่ยผลประเมินการสอนของอาจารย์ ระบบประเมินผล

ตัวชี้วัดฯ

เมนู ผลการดําเนินงาน กรณี ใช้ระบบประเมินการสอนออนไลน์ของมหาวิทยาลัย 

กองแผนงานรายงานในระบบ โดยข้อมูลจากฝายวิชาการ

กรณี ไม่ใช้ระบบประเมินการสอนออนไลน์ของมหาวิทยาลัย 

หน่วยงานเป็นผู้รายงานในระบบพร้อมเอกสารอ้างอิง (แบบ

ประเมินการสอน ผลการประเมิน เป็นต้น)

ตัวชี้วัดที่ 1.6 ร้อยละของอาจารย์วุฒิปริญญาเอก ระบบ TU QA Online เมนู กรอกข้อมูล/บุคลากร/ประวัติบุคลากร ใช้ข้อมูลจากระบบ TU QA Online

ตัวชี้วัดที่ 1.7 ร้อยละของนักศึกษาปริญญาเอก ระบบ TU QA Online เมนู กรอกข้อมูล/หลักสูตร/หลักสูตร หน่วยงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงพัฒนาต่อสังคมไทยและสังคมโลก “Innovating research for Impact”

ตัวชี้วัดที่ 2.1 ร้อยละของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์/เผยแพร่/จัดแสดง ในฐานข้อมูล

เป้าหมายระดับนานาชาติ (Scopus) ต่ออาจารย์ประจําและ/หรือนักวิจัยประจําที่ปฏิบัติงานจริง

ระบบ TU QA Online เมนู กรอกข้อมูล/ผลงานของบุคลากร/ผลงาน

ที่ตีพิมพ์เผยแพร่

หน่วยงาน

เมนู กรอกข้อมูล/ผลงานของบุคลากร/งาน

สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์

หน่วยงาน

ตัวชี้วัดที่ 2.2 จํานวนผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์/สิ่งประดิษฐ์ ที่ได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตร

หรืออนุสิทธิบัตรทั้งในและต่างประเทศ

ระบบ TU QA Online เมนู กรอกข้อมูล/ผลงานของบุคลากร/ผลงานที่

ได้รับการรับรอง

หน่วยงาน

รายการตัวชี้วัด
การรายงานผล

การรายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน ตามแผนฯ 12 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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ระบบที่รายงาน เมนู/รายการที่กรอกข้อมูล ผู้รับผิดชอบการรายงานข้อมูล
รายการตัวชี้วัด

การรายงานผล

ตัวชี้วัดที่ 2.3 จํานวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์/งานสร้างสรรค์ ที่นําไปใช้ประโยชน์ / 

ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง (Impact) / โครงการ Startup ที่ประสบผลสําเร็จ

2.3.1 จํานวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์/งานสร้างสรรค์ ที่นําไปใช้ประโยชน์/ 

ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง (Impact) และแก้ปัญหาชุมชน/สังคม/ประเทศชาติ

ระบบ TU QA Online เมนู กรอกข้อมูล/ผลงานของบุคลากร/ผลงานที่

ได้รับการรับรอง

หน่วยงาน

2.3.2 จํานวนผลงานวิจัย/นวตักรรม/สิ่งประดิษฐ์/งานสร้างสรรค์ ที่สอดคล้องกับนโยบาย

รัฐบาล (ตามโมเดลประเทศไทย 4.0) และการแก้ปัญหาของประเทศ

ระบบ TU QA Online เมนู กรอกข้อมูล/ผลงานของบุคลากร/ผลงานที่

ได้รับการรับรอง

หน่วยงาน

2.3.3 จํานวนโครงการ  Startup ที่ประสบผลสําเร็จ ระบบประเมินผล เมนู ผลการดําเนินงาน หน่วยงาน

ตัวชี้วัดที่ 2.4 ร้อยละของจํานวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม/งานสร้างสรรค์ที่ได้รับรางวัลระดับชาติ 

และ/หรือระดับนานาชาติ

2.4.1 ร้อยละของจํานวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจําและ

นักวจิัยประจําที่ได้รับรางวัลระดับชาติ และ/หรือระดับนานาชาติ ต่ออาจารย์ประจําและ

นักวิจัยประจําทั้งหมด

ระบบ TU QA Online เมนู กรอกข้อมูล/ผลงานของบุคลากร/ผลงานที่

ได้รับการรับรอง

หน่วยงาน

2.4.2 ร้อยละของจํานวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม/งานสร้างสรรค์ของนักศึกษาที่ได้รับรางวัล

ระดับชาติ และ/หรือระดับนานาชาติ ต่อนักศึกษาทั้งหมด

ระบบ TU QA Online เมนู กรอกข้อมูล/ผลงานของนักศึกษา/รางวัล หน่วยงาน

ตัวชี้วัดที่ 2.5 เงินทุนสนบัสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกต่อจํานวนอาจารย์ประจําและ

นักวิจัยประจํา

ระบบ TU QA Online เมนู กรอกข้อมูล/ผลงานของบุคลากร/เงินวิจัย

และงานสร้างสรรค์

หน่วยงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างเครือข่ายความเป็นนานาชาติและเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกประเทศ “Going for great together”

ตัวชี้วัดที่ 3.1 ร้อยละของนักศึกษาเต็มเวลาชาวต่างชาติต่อนักศึกษาทั้งหมด ระบบ TU QA Online เมนู กรอกข้อมูล/นักศึกษา/นักศึกษา หน่วยงาน

ตัวชี้วัดที่ 3.2 ร้อยละของนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่รับเข้าและส่งออกต่อนักศึกษาทั้งหมด ระบบ TU QA Online เมนู กรอกข้อมูล/ความเป็นนานาชาติ/

นักศึกษาแลกเปลี่ยน

หน่วยงาน

ตัวชี้วัดที่ 3.3 ร้อยละอาจารย์เต็มเวลาชาวต่างชาติต่อจํานวนอาจารย์ประจําที่ปฏิบัติงานจริง ระบบ TU QA Online เมนู กรอกข้อมูล/บุคลากร/ประวัติบุคลากร หน่วยงาน

เมนู กรอกข้อมูล/ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก/

ประวัติอาจารย์พิเศษ

หน่วยงาน

ตัวชี้วัดที่ 3.4 ร้อยละของอาจารย์แลกเปลี่ยนที่รับเข้าและส่งออกต่ออาจารย์ประจําที่ปฏิบัติงาน

จริง

ระบบ TU QA Online เมนู กรอกข้อมูล/ความเป็นนานาชาติ/อาจารย์

แลกเปลี่ยน

หน่วยงาน

ตัวชี้วัดที่ 3.5 จํานวนผลงานที่เกิดจากความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ระบบ TU QA Online เมนู กรอกข้อมูล/หลักสูตร/หลักสูตรความ หน่วยงาน

เมนู กรอกข้อมูล/ผลงานบุคลากร/หนังสือ

ตํารา-ผลงานวิจัย

หน่วยงาน
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ระบบที่รายงาน เมนู/รายการที่กรอกข้อมูล ผู้รับผิดชอบการรายงานข้อมูล
รายการตัวชี้วัด

การรายงานผล

เมนู กรอกข้อมูล/ผลงานบุคลากร/กิจกรรม

บริการวิชาการ

หน่วยงาน

เมนู กรอกข้อมูล/ความเป็นนานาชาติ/ความ

ร่วมมือทางวิชาการ (Event)

หน่วยงาน

เมนู กรอกข้อมูล/ความเป็นนานาชาติ/ความ

ร่วมมือทางวิชาการ (Visit)

หน่วยงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 มุ่งเน้นการเป็น “มหาวิทยาลัยเพื่อประชาชน” ที่ให้บริการวิชาการและบริการสุขภาพที่ได้มาตรฐานสากล “World Class services for The People”

ตัวชี้วัดที่ 4.1 จํานวนโครงการบริการวิชาการเพื่อสังคมที่ดําเนินการแล้วเสร็จตามแผน และบรรลุ

วัตถุประสงค์

ระบบ TU QA Online เมนู กรอกข้อมูล/ผลงานบุคลากร/กิจกรรม

บริการวิชาการ

หน่วยงาน

ตัวชี้วัดที่ 4.2 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ

4.2.1 ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการ ระบบประเมินผล

ตัวชี้วัดฯ

เมนู ผลการดําเนินงาน กองแผนงานรายงานในระบบ โดยหน่วยงานเป็นผู้สํารวจ

ข้อมูลและส่งให้กองแผนงานประมวลผล

4.2.2 ความพึงพอใจของผู้รับบริการสุขภาพ ระบบประเมินผล

ตัวชี้วัดฯ

เมนู ผลการดําเนินงาน หน่วยงานรายงานผลในระบบพร้อมแนบเอกสารอ้างอิง 

แบบสอบถาม ผลประเมิน เป็นต้น

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 มุ่งสู่ความมั่นคง ยั่งยืน ด้วยการบริหารจัดการที่ทันสมัย “Best Sustainable and Smart University”

ตัวชี้วัดที่ 5.1.2 ความพึงพอใจของผู้รับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ระบบประเมินผล เมนู ผลการดําเนินงาน สํานักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ตัวชี้วัดที่ 5.2 การดําเนินการ “มหาวิทยาลัยยั่งยืน” ตามนโยบายมหาวิทยาลัย

5.2.1 ร้อยละของกิจกรรมด้าน Sustainable Development Goals (SDG) ที่ดําเนินการ ระบบประเมินผล เมนู ผลการดําเนินงาน หน่วยงาน

5.2.2 ร้อยละของกิจกรรมด้าน Smart Technology ที่ดําเนินการ ระบบประเมินผล เมนู ผลการดําเนินงาน หน่วยงาน

ตัวชี้วัดที่ 5.3 ความสามารถในการพึ่งพาตนเองทางการเงิน (รายได้งบคลังต่อรายได้รวม) ระบบประเมินผล เมน ูผลการดําเนินงาน หน่วยงาน

ตัวชี้วัดที่ 5.4 ผลประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเฉลี่ย ระบบประเมินผล เมนู ผลการดําเนินงาน หน่วยงาน

ตัวชี้วัดที่ 5.5 การได้รับการยอมรับ /รางวัล /การรับรองมาตรฐานด้านการจัดการ ระบบประเมินผล เมนู ผลการดําเนินงาน หน่วยงาน

ตัวชี้วัดที่ 5.6 การปรับปรุงข้อมูลในระบบรายงานผลตัวชี้วัดตามแผนฯ 12 ของ มธ. ระบบประเมินผล เมนู ผลการดําเนินงาน กองแผนงาน

ตัวชี้วัดที่ 5.7 ตัวชี้วัดตามพันธกิจของหน่วยงาน (กลุ่มหน่วยงานบริการ และกลุ่มหน่วยงาน ระบบประเมินผล เมนู ผลการดําเนินงาน หน่วยงาน
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