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รายงานผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) โดยในปงบประมาณ พ.ศ.2563 

กําหนดตัวชี้วัดเปาประสงคใน 5 ประเด็นยุทธศาสตร จํานวน 27 ตัวชี้วัด มีตัวชี้วัดที่ดําเนินการบรรลุเปาหมายแลว 

12 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 44 ไมบรรลุเปาหมาย 15 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 56 รายละเอียดดังตารางที่ 1  

 

ตารางที่ 1  สรุปผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดเปาประสงคตามแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ฉบับที่ 12  

(พ.ศ. 2560 – 2564)  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  

ประเด็นยุทธศาสตร ตัวชี้วัด 
ตัวช้ีวัดที่บรรลุ

เปาหมาย 

1. สรางบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ GREATS 6 2 

(33%) 

2. สรางสรรคงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีกอใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงในเชิงพัฒนาตอสังคมไทยและสังคมโลก 

6 3 

(50%) 

3. สรางเครือขายความเปนนานาชาติและเครือขายความ

รวมมือทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

5 1 

(20%) 

4. มุงเนนการเปน “มหาวิทยาลัยเพื่อประชาชน” ที่ใหบริการ

วิชาการและบรกิารสุขภาพที่ไดมาตรฐานสากล 

3 2 

(67%) 

5. มุงสูความมั่นคง ย่ังยืน ดวยการบริหารจัดการที่ทันสมัย 7 4 

(57.14%) 

รวม 27 12 

(44%) 

 

ท้ังนี้ผลการดําเนินงานแตละตัวชี้วัดมีดังน้ี  

1.ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 สรางบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ GREATS จํานวน 6 ตัวชี้วัด  

โดยมีตัวชี้วัดท่ีบรรลุเปาหมาย 2 ตัวชี้วัดคือ  1.3) ผลทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET (CBT) และ 1.5) คาเฉลี่ย

ผลประเมินการสอนของอาจารย 

ตัวชี้วัดท่ีไมบรรลุเปาหมายจํานวน 3 ตัวชี้วัด ไดแก 1.1) ความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอบัณฑิตตาม

คุณลักษณะ GREATS 1.4) ภาวะการมีงานทําของบัณฑิต 1.6) รอยละของอาจารยวุฒิปริญญาเอก  และ 1.7) รอยละ

ของนักศึกษาปริญญาเอก 
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2) ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2  สรางสรรคงานวิจัยและนวัตกรรมที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงพัฒนา

ตอสังคมไทยและสังคมโลก จํานวน 6 ตัวชี้วัด  

โดยมีตัวชี้วัดท่ีบรรลุเปาหมายจํานวน 3 ตัวชี้วัด ไดแก 2.1) รอยละของผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีตีพิมพ/

เผยแพร/จัดแสดง ในฐานขอมูลเปาหมายระดับนานาชาติ (Scopus) ตออาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจําที่

ปฏิบัติงานจริง 2.2) จํานวนผลงานวิจัย/งานสรางสรรค/สิ่งประดิษฐ ที่ไดรับการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร

ท้ังในและตางประเทศ และ 2.5) เงินทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหลงทุนภายนอกตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 

ตัวชี้วัดที่ไมบรรลุเปาหมายจํานวน 3 ตัวชี้วัด ไดแก 2.3) จํานวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ/งานสรางสรรค 

ท่ีนําไปใชประโยชน / กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง (Impact) / โครงการ Startup ที่ประสบผลสําเร็จ 2.4.1) รอยละของ

จํานวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม/งานสรางสรรคของอาจารยประจําและนกัวิจัยประจําที่ไดรับรางวัลระดับชาติ และ/หรือ

ระดับนานาชาติ ตออาจารยประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด และ 2.4.2) รอยละของจํานวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม/

งานสรางสรรคของนักศึกษาท่ีไดรับรางวัลระดับชาติ และ/หรือระดับนานาชาติ ตอนักศึกษาทั้งหมด 
 

3) ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 สรางเครือขายความเปนนานาชาติและเครือขายความรวมมือทั้งภายในและ

ภายนอกประเทศ จํานวน 5 ตัวชี้วัด  

โดยมีตัวชี้ วัดที่บรรลุเปาหมาย จํานวน 1 ตัวชี้วัด ไดแก  3.5) จํานวนผลงานท่ีเกิดจากความรวมมือกับ

หนวยงานภายนอก 

ตัวชี้วัดที่ไมบรรลุเปาหมาย จํานวน 4 ตัวชี้วัด ไดแก 3.1) รอยละของนักศึกษาเต็มเวลาชาวตางชาติตอ

นักศึกษาทั้งหมด 3.2) รอยละของนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่รับเขาและสงออกตอนักศึกษาทั้งหมด 3.3) รอยละอาจารยเต็มเวลา

ชาวตางชาติตอจํานวนอาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริง และ 3.4) รอยละของอาจารยแลกเปลี่ยนที่รับเขาและสงออกตอ

อาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริง  
           

4) ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 มุงเนนการเปน “มหาวิทยาลัยเพ่ือประชาชน” ที่ใหบริการวิชาการและ

บริการสุขภาพท่ีไดมาตรฐานสากล จํานวน 3 ตัวชี้วัด  

โดยมีตัวชี้วัดท่ีบรรลุเปาหมายทั้ง 2 ตัวชี้วัด ไดแก  4.1) จํานวนโครงการบริการวิชาการเพ่ือสังคมที่ดําเนินการ

แลวเสรจ็ตามแผน และบรรลุวัตถุประสงค และ 4.2.2) ความพึงพอใจของผูรับบริการสุขภาพ 

ตัวชี้วัดที่ไมบรรลุเปาหมาย จํานวน 1 ตัวชี้วัด ไดแก 4.2.1) ความพึงพอใจของผูรับบริการวิชาการ 
 

5) ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 มุงสูความมั่นคง ย่ังยืน ดวยการบริหารจัดการที่ทันสมัย จํานวน 7 ตัวชี้วัด   

โดยมีตัวชี้ วัดที่บรรลุเปาหมาย จํานวน 4 ตัวชี้ วัด ไดแก  5.2.1) รอยละของโครงการดาน Sustainable 

Development Goals (SDG) ที่บรรลุวัตถุประสงค 5.2.2) รอยละของกิจกรรมดาน Smart Technology ที่ดําเนินการ 5.4) 

ผลประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเฉลี่ย และ 5.5) การไดรับการยอมรับ /รางวัล /การรับรองมาตรฐานดานการจัดการ 

ตัวชี้วัดที่ไมบรรลุเปาหมาย จํานวน 3 ตัวชี้วัด ไดแก  5.1.1) ความพึงพอใจตอการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยของ

ผูมีสวนไดสวนเสียภายในและภายนอก 5.1.2) ความพึงพอใจของผูรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 

และ 5.3) ความสามารถในการพ่ึงพาตนเองทางการเงิน (รายไดงบคลังตอรายไดรวม) 

รายละเอียดผลการดําเนินงานแตละตัวชี้วัด ดังตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2 ผลการดาํเนินงานแตละตัวชี้วัดเปาประสงคตามแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ฉบับที่ 12 

ปงบประมาณ 2563 

ประเด็นยุทธศาสตร/ผลการดําเนินงาน หนวยนับ 
เปาหมาย 

ป 2563 

ผลการ

ดําเนินงาน 

12 เดือน 

ตัวช้ีวัด 

ท่ีบรรลุ

เปาหมาย 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 สรางบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ GREATS  

1.1 ความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอบัณฑติตามคณุลักษณะ 

GREATS 

รอยละ 90 83.14 x 

1.3 ผลทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET (CBT) คะแนน 45 54.10 / 

1.4 ภาวะการมีงานทําของบัณฑติ รอยละ 95 86.46 / 

1.5 คาเฉลี่ยผลประเมินการสอนของอาจารย คะแนน 4.25 4.54 / 

1.6 รอยละของอาจารยวุฒิปริญญาเอก รอยละ 75 69.01 x 

1.7 รอยละของนักศึกษาปริญญาเอก รอยละ 3.4 2.12 x 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 สรางสรรคงานวิจัยและนวัตกรรมที่กอใหเกิดการเปล่ียนแปลงในเชิงพัฒนาตอสังคมไทย

และสังคมโลก  

2.1 รอยละของผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ตี พิมพ/

เผยแพร/จัดแสดง ในฐานขอมูลเปาหมายระดับนานาชาติ 

(Scopus) ตออาจารยประจําและ/หรือนักวิ จัยประจําท่ี

ปฏิบัติงานจรงิ 

รอยละ 40 42.48                   /  

2.2 จํานวนผลงานวิจัย/งานสรางสรรค/สิ่งประดิษฐ ที่ไดรับการ

จดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรทั้งในและตางประเทศ 

เรื่อง/

ผลงาน 

35 93                     /  

2.3 จํานวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม/สิ่ งประดิษฐ/ งาน

สรางสรรค ที่นําไปใชประโยชน/กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง 

(Impact) / โครงการ Startup ที่ประสบผลสําเร็จ 

เรื่อง/

ผลงาน/

โครงการ 

543 427                   x  

2.4 รอยละของจํานวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม/งานสรางสรรคท่ี

ไดรับรางวัลระดับชาต ิและ/หรือระดับนานาชาต ิ

        

2.4.1 รอยละของจํานวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม/งาน

สรางสรรคของอาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่ได รับ

รางวัลระดับชาติ และ/หรือระดับนานาชาติ ตออาจารย

ประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด  

รอยละ 5 2.34                     x  
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ประเด็นยุทธศาสตร/ผลการดําเนินงาน หนวยนับ 
เปาหมาย 

ป 2563 

ผลการ

ดําเนินงาน 

12 เดือน 

ตัวช้ีวัด 

ท่ีบรรลุ

เปาหมาย 

2.4.2 รอยละของจํานวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม/งาน

สรางสรรคของนักศึกษาท่ีไดรับรางวัลระดับชาติ และ/หรือ

ระดับนานาชาติ ตอนักศึกษาทั้งหมด 

รอยละ 0.7 0.40                     x  

2.5 เงินทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหลงทุนภายนอกตอ

จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 

บาท/คน 240,000 469,391.38             /  

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 สรางเครือขายความเปนนานาชาติและเครือขายความรวมมือทั้งภายในและภายนอก

ประเทศ  

3.1 รอยละของนักศึกษาเต็มเวลาชาวตางชาติตอนักศึกษา

ท้ังหมด  

รอยละ 6 1.49                     x  

3.2 รอยละของนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่รับเขาและสงออกตอ

นักศึกษาทั้งหมด 

รอยละ 7 3.30                     x  

3.3 รอยละอาจารยเต็มเวลาชาวตางชาติตอจํานวนอาจารย

ประจําที่ปฏิบัติงานจริง  

รอยละ 15 9.50                     x  

3.4 รอยละของอาจารยแลกเปลี่ยนที่รับเขาและสงออกตอ

อาจารยประจําท่ีปฏิบัติงานจริง 

รอยละ 19 8.96                     x  

3.4.1 รอยละอาจารยแลกเปลี่ยนชาวตางชาติตอ

จํานวนอาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริง  

รอยละ 12 3.06                      

3.4.2 รอยละของอาจารยแลกเปลี่ยนที่สงออกตอ

อาจารยประจําท่ีปฏิบัติงานจริง  

รอยละ 7 5.90                      

3.5 จํานวนผลงานที่เกิดจากความรวมมือกับหนวยงานภายนอก ผลงาน 66 648                   /  

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 มุงเนนการเปน “มหาวิทยาลัยเพื่อประชาชน” ที่ใหบริการวิชาการและบริการสุขภาพที่ได

มาตรฐานสากล “World Class services for The People”   

4.1 จํานวนโครงการบริการวิชาการเพ่ือสังคมที่ดําเนินการ

แลวเสร็จตามแผน และบรรลุวัตถุประสงค  

 

โครงการ/

ชุมชน 

315 6,087                 /  

4.2 ความพึงพอใจของผูรบับริการ         

4.2.1 ความพึงพอใจของผูรับบรกิารวิชาการ รอยละ 85 82.57                    x  

4.2.2 ความพึงพอใจของผูรับบรกิารสุขภาพ  รอยละ 85 89.57                    /  
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ประเด็นยุทธศาสตร/ผลการดําเนินงาน หนวยนับ 
เปาหมาย 

ป 2563 

ผลการ

ดําเนินงาน 

12 เดือน 

ตัวช้ีวัด 

ท่ีบรรลุ

เปาหมาย 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 มุงสูความมั่นคง ย่ังยืน ดวยการบริหารจัดการที่ทันสมัย “Best Sustainable and Smart 

University”  

5.1 ความพึงพอใจตอการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย         

5.1.1 ความพึงพอใจตอการดําเนินงานของ

มหาวิทยาลัยของผูมีสวนไดสวนเสียภายในและภายนอก  

รอยละ 85 75.41                    x  

5.1.2 ความพึงพอใจของผูรับบริการเทคโนโลยี

สารสนเทศของมหาวิทยาลัย 

รอยละ 85 80.80                    x  

5.2 การดาํเนินการ “มหาวิทยาลัยยั่งยืน” ตามนโยบาย

มหาวิทยาลัย 

        

5.2.1 รอยละของโครงการดาน Sustainable 

Development Goals (SDG) ที่บรรลุวัตถุประสงค 

รอยละ 100 90.00                   /  

5.2.2 รอยละของกิจกรรมดาน Smart Technology ท่ี

ดําเนินการ 

รอยละ 100 72.73                   /  

5.3 ความสามารถในการพ่ึงพาตนเองทางการเงิน (รายไดงบ

คลังตอรายไดรวม) 

รอยละ ≤ 20 20.89  x  

5.4 ผลประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเฉลี่ย คาเฉลี่ย 80 86.32                    /  

5.5 การไดรับการยอมรบั /รางวัล /การรบัรองมาตรฐานดาน

การจัดการ 

หนวยงาน/

รางวัล/การ

รับรอง

มาตรฐาน 

85 123  /  

หมายเหตุ :  √ หมายถึง ตัวชี้วัดที่ผลงานบรรลุเปาหมาย 

  × หมายถึง ตัวชี้วัดท่ีผลงานยังไมบรรลุเปาหมาย 
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