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รายงานผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

ฉบบัที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ฉบับที ่ 12 (พ.ศ.2560-2564) โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

กําหนดตัวชี้วัดเปาประสงคใน 5 ประเด็นยุทธศาสตร จํานวน 28 ตัวชี้วัด ทั้งนี้ผลการดําเนินงานแตละตัวชี้วัด มีดังนี้  

1.ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 สรางบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะ GREATS จํานวน 6 ตัวชี้วัด  

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

ผลประเมินการสอนของอาจารย 

ตัวชี ้วัดที่ไมบรรลุเปาหมายจํานวน 4 ตัวชี้วัด ไดแก 1.1) ความพึงพอใจของนายจางที่มีตอบัณฑิตตาม

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

ของนักศึกษาปริญญาเอก 

2) ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2  สรางสรรคงานวิจัยและนวัตกรรมที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงพัฒนา

ตอสังคมไทยและสังคมโลก จํานวน 6 ตัวชี้วัด  

โดยมีตัวชี้วัดที่บรรลุเปาหมายจํานวน 3 ตัวชี้วัด ไดแก 2.1) รอยละของผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ตีพิมพ/

เผยแพร/จัดแสดง ในฐานขอมูลเปาหมายระดับนานาชาติ (Scopus) ตออาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจําที่

ปฏิบัติงานจริง 2.2) จํานวนผลงานวิจัย/งานสรางสรรค/สิ่งประดิษฐ ที่ไดรับการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร

ทั้งในและตางประเทศ และ 2.5) เงินทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหลงทุนภายนอกตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 

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

ที่นําไปใชประโยชน/กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง (Impact)/โครงการ Startup ที่ประสบผลสําเร็จ 2.4.1) รอยละของจํานวน

ผลงานวิจัย/นวัตกรรม/งานสรางสรรคของอาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่ไดรับรางวัลระดับชาติ และ/หรือระดับ

นานาชาติ ตออาจารยประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด และ 2.4.2) รอยละของจํานวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม/งาน

สรางสรรคของนักศึกษาที่ไดรับรางวัลระดับชาติ และ/หรือระดับนานาชาติ ตอนักศึกษาทั้งหมด 
 

3) ประเด็นยุทธศาสตรที ่ 3 สรางเครือขายความเปนนานาชาติและเครือขายความรวมมือ ทั้งภายในและ

ภายนอกประเทศ จํานวน 6 ตัวชี้วัด  

โดยมีตัวชี้วัดที่บรรลุเปาหมาย จํานวน 1 ตัวชี ้วัด ไดแก 3.5) จํานวนผลงานที่เกิดจากความรวมมือกับ

หนวยงานภายนอก 

ตัวชี ้วัดที่ไมบรรลุเปาหมาย จํานวน 5 ตัวชี ้วัด ไดแก 3.1) รอยละของนักศึกษาเต็มเวลาชาวตางชาติตอ

นักศึกษาทั้งหมด 3.2) รอยละของนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่รับเขาและสงออกตอนักศึกษาทั้งหมด 3.3) รอยละอาจารยเต็มเวลา

ชาวตางชาติตอจํานวนอาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริง 3.4.1 รอยละอาจารยแลกเปลี่ยนชาวตางชาติตอจํานวนอาจารยประจํา

ที่ปฏิบัติงานจริง 3.4.2 รอยละของอาจารยแลกเปลี่ยนท่ีสงออกตออาจารยประจําที่ปฏิบัติจริง 
           

4) ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 มุงเนนคุณภาพการใหบริการวิชาการและบริการสุขภาพที่ไดมาตรฐานสากล 

จํานวน 3 ตัวชี้วัด 
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โดยมีตัวชี้วัดที่บรรลุเปาหมายท้ัง 3 ตัวชี้วัด ไดแก 4.1) จํานวนโครงการบริการวิชาการเพ่ือสังคมที่ดําเนินการแลว

เสร็จตามแผน และบรรลุวัตถุประสงค 4.2.1) ความพึงพอใจของผูรับบริการวิชาการ 4.2.2) ความพึงพอใจของผูรับบริการ

สุขภาพ 
 

5) ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 มุงสูความม่ันคงและย่ังยืน ดวยการบริหารจัดการท่ีทันสมัย จํานวน 7 ตัวชี้วัด   

โดยมีต ัวชี ้ว ัดที ่บรรลุเปาหมาย จํานวน 4 ตัวช ี ้ว ัด 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 ความพึงพอใจตอการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย

ของผูมีสวนไดสวนเสียภายในและภายนอก 5.1.2 ความพึงพอใจของผูรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย

และ 5.3) ความสามารถในการพ่ึงพาตนเองทางการเงิน (รายไดงบคลังตอรายไดรวม) 

รายละเอียดผลการดําเนนิงานแตละตัวชี้วัด ดังตารางที่ 1 

 

ตารางที่ 1 ผลการดําเนินงานแตละตัวชี้วดัและเปาประสงคตามแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ฉบับที่ 12 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ประเด็นยุทธศาสตร/ผลการดําเนินงาน หนวยนับ 
เปาหมาย 

ป 2564 

ผลการดําเนินงาน 

12 เดือน 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 สรางบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ GREATS  

1.1 ความพึงพอใจของนายจางที่มีตอบัณฑิตตามคุณลักษณะ 

GREATS 

รอยละ 90 85.79 

1.3 ผลทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET (CBT) คะแนน 45 70.56 

1.4 ภาวะการมีงานทําของบัณฑิต รอยละ 95 88.39 

1.5 คาเฉลี่ยผลประเมินการสอนของอาจารย คะแนน 4.25 4.32 

1.6 รอยละของอาจารยวุฒิปริญญาเอก รอยละ 75 71.78 

1.7 รอยละของนักศึกษาปริญญาเอก รอยละ 3.40 2.19 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 สรางสรรคงานวิจัยและนวัตกรรมที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงพัฒนาตอสังคมไทย

และสังคมโลก  

2.1 ร อยละของผลงานวิจ ัยหรืองานสรางสรรคที ่ต ีพ ิมพ/

เผยแพร/จัดแสดง ในฐานขอมูลเปาหมายระดับนานาชาติ 

(Scopus) ต ออาจารย ประจ ําและ/หรือนักว ิจ ัยประจําท่ี

ปฏิบัติงานจริง 

รอยละ 42 49.88 
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ประเด็นยุทธศาสตร/ผลการดําเนินงาน หนวยนับ 
เปาหมาย 

ป 2564 

ผลการดําเนินงาน 

12 เดือน 

2.2 จํานวนผลงานวิจัย/งานสรางสรรค/สิ่งประดิษฐ ที่ไดรับ

การจดทะเบียนส ิทธ ิบ ัตรหร ืออน ุส ิทธ ิบ ัตร ทั ้ งในและ

ตางประเทศ 

เรื่อง/

ผลงาน 

40 89.00 

2.3 จ ํานวนผลงานว ิจ ัย/นว ัตกรรม/สิ ่งประดิษฐ /งาน

สรางสรรค ที่นําไปใชประโยชน/กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง 

(Impact)/โครงการ Startup ที่ประสบผลสําเร็จ 

เรื่อง/

ผลงาน/

โครงการ 

563 490.00 

2.4 รอยละของจํานวนผลงานวจิัย/นวตักรรม/งานสรางสรรคท่ี

ไดรับรางวลัระดับชาติ และ/หรอืระดับนานาชาติ 

    

2.4.1 รอยละของจํานวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม/งาน

สรางสรรคของอาจารยประจําและนักวิจัยประจําที ่ไดรับ

รางวัลระดับชาติ และ/หรือระดับนานาชาติ ตออาจารย

ประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด  

รอยละ 6 2.59 

2.4.2 รอยละของจํานวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม/งาน

สรางสรรคของนักศึกษาที่ไดรับรางวัลระดับชาติ และ/หรือ

ระดับนานาชาติ ตอนักศึกษาทั้งหมด 

รอยละ 0.80 0.31 

2.5 เงินทุนสนับสนุนการวิจ ัยจากแหลงทุนภายนอกตอ

จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 

บาท/คน 250,000 539,133.37 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 สรางเครือขายความรวมมือท้ังภายในและภายนอกประเทศ  

3.1 รอยละของนักศึกษาเต็มเวลาชาวตางชาติตอนักศึกษา

ทั้งหมด 

รอยละ 8 1.63 

3.2 รอยละของนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่รับเขาและสงออกตอ

นักศึกษาทั้งหมด 

รอยละ 8 1.77 

3.3 รอยละอาจารยเต็มเวลาชาวตางชาติตอจํานวนอาจารย

ประจําที่ปฏิบัติงานจริง 

รอยละ 16 8.86 

3.4 รอยละของอาจารยแลกเปลี่ยนที่รับเขาและสงออกตอ

อาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริง 

รอยละ 21 7.69 

3.4.1 รอยละอาจารยแลกเปลี่ยนชาวตางชาติตอ

จํานวนอาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริง 

รอยละ 13 3.49 

3.4.2 รอยละของอาจารยแลกเปลี่ยนที่สงออกตอ

อาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริง 

รอยละ 8 2.66 
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ประเด็นยุทธศาสตร/ผลการดําเนินงาน หนวยนับ 
เปาหมาย 

ป 2564 

ผลการดําเนินงาน 

12 เดือน 

3.5 จํานวนผลงานที่เกิดจากความรวมมือกับหนวยงานภายนอก ผลงาน 77 700.00 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 มุงเนนคุณภาพการใหบริการวิชาการและบริการสุขภาพท่ีไดมาตรฐานสากล 

4.1 จํานวนโครงการบริการวิชาการเพ่ือสังคมที่ดําเนินการ

แลวเสร็จตามแผน และบรรลุวัตถุประสงค  

โครงการ/

ชุมชน 

330 588.00 

4.2 ความพึงพอใจของผูรับบริการ     

4.2.1 ความพึงพอใจของผูรับบริการวิชาการ รอยละ 85 85.20 

4.2.2 ความพึงพอใจของผูรับบริการสุขภาพ  รอยละ 85 90.55 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 มุงสูความมั่นคงและย่ังยืน ดวยการบริหารจัดการที่ทันสมัย 

5.1 ความพึงพอใจตอการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย      

5.1.1 ความพึงพอใจตอการดําเนินงานของ

มหาวิทยาลัยของผูมีสวนไดสวนเสียภายในและภายนอก  

รอยละ 85 76.80 

5.1.2 ความพึงพอใจของผูรับบริการเทคโนโลยี

สารสนเทศของมหาวิทยาลัย 

รอยละ 85 81.60 

5.2 การดําเนินการ “มหาวิทยาลัยยั่งยืน” ตามนโยบาย

มหาวิทยาลัย 

    

5.2.1 รอยละของโครงการดาน Sustainable 

Development Goals (SDG) ที่บรรลุวัตถุประสงค 

รอยละ 100 100 

5.2.2 รอยละของกิจกรรมดาน Smart Technology ที่

ดําเนินการ 

รอยละ 100 100 

5.3 ความสามารถในการพ่ึงพาตนเองทางการเงิน (รายไดงบ

คลังตอรายไดรวม) 

รอยละ ≤ 20 21.40 

5.4 ผลประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเฉลี่ย คาเฉลี่ย 80 84.37 

5.5 การไดรับการยอมรับ/รางวัล/การรับรองมาตรฐานดาน

การจัดการ 

หนวยงาน/

รางวัล/ 

การรับรอง

มาตรฐาน 

1 106.00 

 

ผลการดําเนินงานในชวงปงบประมาณ พ.ศ. 2564 พบวาไดรับผลกระทบจากสถานการณแพรระบาดของไวรัส

โคโรนา 2019 (COVID-19) ตั้งแตเดือนมกราคม 2563-ปจจุบัน สงผลผลกระทบตอการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย

โดยตรง โดยเฉพาะอยางยิ่งการดําเนินงานในดานตาง ๆ เชน    
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- ดานการมีงานทําของบัณฑิต เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า ทําใหมีการปดตัวของกิจการตาง ๆ ซึ่ง

สงผลกระทบตอตัวชี้วัดที่ 1.4 ภาวะการมีงานทําของบัณฑิต    

- ดานการรับนักศึกษาปริญญาเอก เนื่องจากความไมแนนอนจากสถานการณ COVID-19 มีผลตอการ

ตัดสินใจศึกษาตอในระดับสูง จึงสงผลกระทบตอตัวชี้วัดที่ 1.7 รอยละของนักศึกษาปริญญาเอก  

- ดานรางวัลผลงานวิจัย/ นวตักรรม/ งานสรางสรรค เนื่องจากสถานการณ COVID-19 ทําใหมีการ

เลื่อน/ ยกเลิก/ งดการจัดประกวดตาง ๆ ทั้งในและตางประเทศ รวมทั้งการเดินทางระหวางประเทศไมสามารถกระทํา

ได จึงสงผลกระทบตอตัวชี้วัดที่ 2.4.1 รอยละของจํานวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรม/ งานสรางสรรคของอาจารยประจํา

และนักวิจัยประจําที่ไดรับรางวัลระดับชาติ และ/ หรือระดับนานาชาติ ตออาจารยประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด 

และตัวชี้วัดที่ 2.4.2 รอยละของจํานวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรม/ งานสรางสรรคของนักศึกษาที่ไดรับรางวัลระดับชาติ 

และ/ หรอืระดับนานาชาติ ตอนักศึกษาทั้งหมด 

  - ดานนานาชาติ เนื่องจากสถานการณ COVID-19 ทําใหไมสามารถเดินทางระหวางประเทศได  

จึงสงผลกับการแลกเปลี่ยนอาจารยและนักศึกษา ซึ่งสงผลกระทบตอตัวชี้วัดที่ 3.1 รอยละของนักศึกษาเต็มเวลา

ชาวตางชาติตอนักศึกษาทั้งหมด ตัวชี้วัดที่ 3.2 รอยละของนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่รับเขาและสงออกตอนักศึกษาทั้งหมด 

และตัวชี้วัดที่ 3.4 รอยละของอาจารยแลกเปลี่ยนที่รับเขาและสงออกตออาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริง  

  - ดานการบริหารงานของมหาวิทยาลัย เนื่องจากสถานการณ COVID-19 ทําใหมหาวิทยาลัยตองปรับ

แผนการดําเนินงานและงบประมาณตาง ๆ เพ่ือแกไขวิกฤติจากสถานการณดังกลาว จึงสงผลกระทบตอตัวชี้วัดที่ 5.1.1 

ความพึงพอใจตอการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยของผูมีสวนไดสวนเสียภายในและภายนอก ตัวชี้วัดที่ 5.1.2 ความพึง

พอใจของผูรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย และตัวชี้วัดที่ 5.3 ความสามารถใน การพึ่งพาตนเองทาง

การเงิน  

 


