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รายงานผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
ฉบบัที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) โดยในปงบประมาณ พ.ศ.2562 

กําหนดตัวชี้วัดเปาประสงคใน 5 ประเด็นยุทธศาสตร จํานวน 27 ตัวช้ีวัด มีตัวช้ีวัดที่ดําเนินการบรรลุเปาหมายแลว 13 

ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 48 ไมบรรลุเปาหมาย 14 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 52 รายละเอียดดังตารางที่ 1  

 

ตารางที่ 1  สรุปผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดเปาประสงคตามแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ฉบับที่ 12  

(พ.ศ. 2560 – 2564)  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ณ มีนาคม 2563) 

ประเด็นยุทธศาสตร ตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัดที่บรรลุ

เปาหมาย 

ตัวชี้วัดที่ไม

บรรลุเปาหมาย 

1. สรางบัณฑติท่ีมีคุณลักษณะ GREATS 6 3 

(50%) 

3 

(50%) 

2. สรางสรรคงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีกอใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงในเชิงพัฒนาตอสังคมไทยและสังคมโลก 

6 3 

(50%) 

3 

(50%) 

3. สรางเครือขายความเปนนานาชาติและเครือขายความ

รวมมือทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

5 1 

(20%) 

4 

(80%) 

4. มุงเนนการเปน “มหาวิทยาลัยเพ่ือประชาชน” ที่ใหบริการ

วิชาการและบริการสุขภาพที่ไดมาตรฐานสากล 

3 2 

(66.67%) 

1 

(33.33%) 

5. มุงสูความมั่นคง ยั่งยืน ดวยการบริหารจัดการที่ทันสมัย 7 4 

(67%) 

3 

(33%) 

รวม 27 13 

(48%) 

14 

(52%) 

 

ทั้งนี้ผลการดําเนินงานแตละตัวชี้วัดมีดังนี ้ 

1.ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 สรางบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะ GREATS จํานวน 7 ตัวชี้วัด  

โดยมีตัวชี้วัดที่บรรลุเปาหมาย 3 ตัวชี้วัดคือ  1.3) ผลทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET (CBT) 1.4) ภาวะการมี

งานทําของบัณฑติ และ 1.5) คาเฉลี่ยผลประเมินการสอนของอาจารย 

ตัวชี้วัดที่ไมบรรลุเปาหมายจํานวน 3 ตัวชี้วัด ไดแก 1.1) ความพึงพอใจของนายจางที่มีตอบัณฑิตตาม

คุณลักษณะ GREATS 1.6) รอยละของอาจารยวุฒิปริญญาเอก  และ 1.7) รอยละของนักศึกษาปริญญาเอก 

 

2) ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2  สรางสรรคงานวิจัยและนวัตกรรมที่กอใหเกิดการเปล่ียนแปลงในเชิงพัฒนา

ตอสังคมไทยและสังคมโลก จํานวน 6 ตัวชี้วัด  
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โดยมีตัวชี้วัดท่ีบรรลุเปาหมายจํานวน 3 ตัวชี้วัด ไดแก 2.1) รอยละของผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่

ตีพิมพ/เผยแพร/จัดแสดง ในฐานขอมูลเปาหมายระดับนานาชาติ (Scopus) ตออาจารยประจําและ/หรือนักวิจัย

ประจําที่ปฏิบัติงานจริง 2.2) จํานวนผลงานวิจัย/งานสรางสรรค/สิ่งประดิษฐ ที่ไดรับการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุ

สิทธิบัตรทั้งในและตางประเทศ และ 2.5) เงินทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหลงทุนภายนอกตอจํานวนอาจารยประจํา

และนักวิจัยประจํา 

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

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

รอยละของจํานวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม/งานสรางสรรคของอาจารยประจําและนักวิจัยประจําท่ีไดรับรางวัล

ระดับชาติ และ/หรือระดับนานาชาติ ตออาจารยประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด และ 2.4.2) รอยละของจํานวน

ผลงานวิจัย/นวัตกรรม/งานสรางสรรคของนักศึกษาที่ไดรับรางวัลระดับชาติ และ/หรือระดับนานาชาติ ตอนักศึกษา

ทั้งหมด 
 

3) ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 สรางเครือขายความเปนนานาชาติและเครือขายความรวมมือท้ังภายในและ

ภายนอกประเทศ จํานวน 5 ตัวชี้วัด  

โดยมีตัวช้ีวัดที่บรรลุเปาหมาย จํานวน 1 ตัวชี้วัด ไดแก  3.5) จํานวนผลงานที่เกิดจากความรวมมือกับหนวยงาน

ภายนอก 

ตัวช้ีวัดท่ีไมบรรลุเปาหมาย จํานวน 4 ตัวชี้วัด ไดแก 3.1) รอยละของนักศึกษาเต็มเวลาชาวตางชาติตอนักศึกษา

ทั้งหมด 3.2) รอยละของนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่รับเขาและสงออกตอนักศึกษาทั้งหมด 3.3) รอยละอาจารยเต็มเวลา

ชาวตางชาติตอจํานวนอาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริง และ 3.4) รอยละของอาจารยแลกเปลี่ยนที่รับเขาและสงออกตอ

อาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริง 
           

4) ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 มุงเนนการเปน “มหาวิทยาลัยเพื่อประชาชน” ท่ีใหบริการวิชาการและ

บริการสุขภาพท่ีไดมาตรฐานสากล จํานวน 3 ตัวชี้วัด  

โดยมีตัวชี้วัดที่บรรลุเปาหมายทั้ง 2 ตัวช้ีวัด ไดแก  4.1) จํานวนโครงการบริการวิชาการเพ่ือสังคมที่ดําเนินการแลว

เสร็จตามแผน และบรรลุวัตถุประสงค และ 4.2.2) ความพึงพอใจของผูรับบริการสุขภาพ 

ตัวชี้วัดท่ีไมบรรลุเปาหมาย จํานวน 1 ตัวชี้วัด ไดแก 4.2.1) ความพึงพอใจของผูรับบริการวิชาการ 
 

5) ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 มุงสูความม่ันคง ย่ังยืน ดวยการบริหารจัดการที่ทันสมัย จํานวน 7 ตัวชี้วัด   

โดยมีตัวชี้วัดที่บรรลุเปาหมาย จํานวน 4 ตัวชี้วัด 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 

ตัวชี้วัดท่ีไมบรรลุเปาหมาย จํานวน 3 ตัวชี้วัด ไดแก  5.1.1) ความพึงพอใจตอการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยของผู

มีสวนไดสวนเสียภายในและภายนอก 5.1.2) ความพึงพอใจของผูรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย และ 5.3) 

ความสามารถในการพึ่งพาตนเองทางการเงิน (รายไดงบคลังตอรายไดรวม) 

รายละเอียดผลการดําเนินงานแตละตัวชี้วัด ดังตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2 ผลการดําเนินงานแตละตัวชี้วดัเปาประสงคตามแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ฉบับที่ 12 

ปงบประมาณ 2562 

ประเด็นยุทธศาสตร/ผลการดําเนินงาน หนวยนับ 
เปาหมาย 

ป 2562 

ผลการ

ดําเนินงาน 

12 เดือน 

ตัวชี้วัด 

ที่บรรลุ

เปาหมาย 

 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 สรางบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะ GREATS  

1.1 ความพึงพอใจของนายจางที่มีตอบัณฑิตตาม

คุณลักษณะ GREATS 

รอยละ 89 84.40 x 

1.3 ผลทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET (CBT) คะแนน 39 59.91 / 

1.4 ภาวะการมีงานทําของบัณฑิต รอยละ 95 95.93 / 

1.5 คาเฉลี่ยผลประเมินการสอนของอาจารย คะแนน 4 4.29 / 

1.6 รอยละของอาจารยวุฒิปริญญาเอก รอยละ 70 66.71 x 

1.7 รอยละของนักศึกษาปริญญาเอก รอยละ 3 2.18 x 

 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 สรางสรรคงานวิจัยและนวัตกรรมที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงพัฒนาตอสังคมไทย

และสังคมโลก  

2.1 รอยละของผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ตีพิมพ/

เผยแพร/จัดแสดง ในฐานขอมูลเปาหมายระดับนานาชาติ 

(Scopus) ตออาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจําที่

ปฏิบัติงานจริง 

รอยละ 38 38.08                   /  

2.2 จํานวนผลงานวิจัย/งานสรางสรรค/สิ่งประดิษฐ ที่

ไดรับการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรทั้งในและ

ตางประเทศ 

เรื่อง/

ผลงาน 

30 79.00                     /  

2.3 จํานวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ/งาน

สรางสรรค ที่นําไปใชประโยชน/กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง 

(Impact) / โครงการ Startup ที่ประสบผลสําเร็จ 

เรื่อง/

ผลงาน/

โครงการ 

523 358.00                   x  

2.4 รอยละของจํานวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม/งาน

สรางสรรคท่ีไดรับรางวัลระดับชาต ิและ/หรือระดับ

นานาชาติ 

        

2.4.1 รอยละของจํานวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม/

งานสรางสรรคของอาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่

ไดรับรางวัลระดับชาติ และ/หรือระดับนานาชาติ ตอ

อาจารยประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด  

รอยละ 4 3.58                       x  
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ประเด็นยุทธศาสตร/ผลการดําเนินงาน หนวยนับ 
เปาหมาย 

ป 2562 

ผลการ

ดําเนินงาน 

12 เดือน 

ตัวชี้วัด 

ที่บรรลุ

เปาหมาย 

2.4.2 รอยละของจํานวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม/

งานสรางสรรคของนักศึกษาที่ไดรับรางวัลระดับชาติ 

และ/หรือระดับนานาชาติ ตอนักศึกษาทั้งหมด 

รอยละ 0.6 0.48                       x  

2.5 เงินทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหลงทุนภายนอกตอ

จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 

บาท/คน 226,313 375,506.47             /  

 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 สรางเครือขายความเปนนานาชาติและเครือขายความรวมมือทั้งภายในและภายนอก

ประเทศ  

3.1 รอยละของนักศึกษาเต็มเวลาชาวตางชาติตอ

นักศึกษาทั้งหมด  

รอยละ 4 2.08                       x  

3.2 รอยละของนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่รับเขาและสงออก

ตอนักศกึษาทั้งหมด 

รอยละ 6 5.37                       x  

3.3 รอยละอาจารยเต็มเวลาชาวตางชาติตอจํานวน

อาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริง  

รอยละ 14 9.91                       x  

3.4 รอยละของอาจารยแลกเปลี่ยนที่รับเขาและสงออก

ตออาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริง 

รอยละ 17 12.16                     x  

3.4.1 รอยละอาจารยแลกเปลี่ยนชาวตางชาติตอ

จํานวนอาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริง  

รอยละ 11 5.76                        

3.4.2 รอยละของอาจารยแลกเปลี่ยนที่สงออกตอ

อาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริง  

รอยละ 6 6.41                        

3.5 จํานวนผลงานที่เกิดจากความรวมมือกับหนวยงาน

ภายนอก 

ผลงาน 55 534.00                   /  

 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 มุงเนนการเปน “มหาวิทยาลัยเพื่อประชาชน” ที่ใหบริการวิชาการและบริการสุขภาพที่

ไดมาตรฐานสากล “World Class services for The People”   

4.1 จํานวนโครงการบริการวิชาการเพ่ือสังคมที่ดําเนินการ

แลวเสร็จตามแผน และบรรลุวัตถุประสงค  

 

โครงการ/

ชุมชน 

300 4,775.00                 /  

4.2 ความพึงพอใจของผูรับบริการ         

4.2.1 ความพึงพอใจของผูรับบริการวิชาการ รอยละ 85 82.86                     x  

4.2.2 ความพึงพอใจของผูรับบริการสุขภาพ  รอยละ 85 90.88                     /  
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ประเด็นยุทธศาสตร/ผลการดําเนินงาน หนวยนับ 
เปาหมาย 

ป 2562 

ผลการ

ดําเนินงาน 

12 เดือน 

ตัวชี้วัด 

ที่บรรลุ

เปาหมาย 

 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 มุงสูความมั่นคง ยั่งยืน ดวยการบริหารจัดการที่ทันสมัย “Best Sustainable and 

Smart University”  

5.1 ความพึงพอใจตอการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย         

5.1.1 ความพึงพอใจตอการดําเนินงานของ

มหาวิทยาลัยของผูมีสวนไดสวนเสียภายในและภายนอก  

รอยละ 85 75.28                     x  

5.1.2 ความพึงพอใจของผูรับบริการเทคโนโลยี

สารสนเทศของมหาวิทยาลัย 

รอยละ 85 78.20                     x  

5.2 การดําเนินการ “มหาวิทยาลัยยั่งยืน” ตามนโยบาย

มหาวิทยาลัย 

        

5.2.1 รอยละของโครงการดาน Sustainable 

Development Goals (SDG) ที่บรรลุวัตถุประสงค 

รอยละ 100 100.00                   /  

5.2.2 รอยละของกิจกรรมดาน Smart 

Technology ที่ดําเนินการ 

รอยละ 100 100.00                   /  

5.3 ความสามารถในการพ่ึงพาตนเองทางการเงิน (รายได

งบคลังตอรายไดรวม) 

รอยละ ≤ 20 23.27                     x  

5.4 ผลประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเฉลี่ย คาเฉลี่ย 75 85.33                     /  

5.5 การไดรับการยอมรับ /รางวัล /การรับรองมาตรฐาน

ดานการจัดการ 

หนวยงาน/

รางวัล/การ

รับรอง

มาตรฐาน 

77 183.00  /  

หมายเหตุ :  √ หมายถึง ตัวชี้วัดที่ผลงานบรรลุเปาหมาย 

  × หมายถึง ตัวชี้วัดที่ผลงานยังไมบรรลุเปาหมาย 


