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ยุทธศาสตร์ที ่1 Excellence in research with global and social impact 

1.1 จ ำนวนเงินทุนสนับสนุนกำรวิจัยในปีงบประมำณต่อจ ำนวนบุคลำกรสำย
วิชำกำร  

บำท/คน 700,000 

1.2 จ ำนวนบทควำมตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติที่เป็นที่
ยอมรับต่อจ ำนวนบคุลำกรสำยวิชำกำรในแต่ละปีปฏิทิน 

ช้ิน/คน 0.80 

1.3 จ ำนวนดัชนีกำรอ้ำงอิงต่อบทควำมวิจัยใน 5 ปี ครั้ง/ช้ิน 7.0 

1.4 จ ำนวนสัญญำโครงกำรวิจัยที่มีกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีหรือองค์ควำมรู้
ต่อภำครัฐ/เอกชน 

ฉบับ 290 

1.5 ระดับควำมพึงพอใจของแหล่งทุนภำครัฐในแตล่ะปีงบประมำณ ระดับ (เต็ม 5) 4.8 

1.6 แสดงถึงประโยชน์จำกผลกระทบของงำนวิจัยต่อสังคมไทย/สังคมโลก 
ในช่วง 3 ปีท่ีผ่ำนมำ 

  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 Excellence in outcome-based education for globally – competent graduates 

2.1.1 ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับกำรตรวจประเมินภำยในโดยส่วนงำน ร้อยละ 100 

2.1.2 ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับกำรตรวจประเมินภำยในโดยมหำวิทยำลยั ร้อยละ 100 

2.1.3 ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับกำรรับรองโดย AUNQA หรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 20 
2.2 ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจในภำพรวม และคุณภำพบัณฑติตำม

คุณลักษณะบณัฑติที่พึงประสงค ์
   

2.2.1 กำรประเมินควำมพึงพอใจในภำพรวมของผู้ใช้บัณฑิต    

   ระดับปริญญำตร ี ระดับ   (เต็ม 5) 4.0 

   ระดับปริญญำโท ระดับ   (เต็ม 5) 4.0 

   ระดับปริญญำเอก ระดับ   (เต็ม 5) 4.0 

2.2.2 กำรประเมินคณุภำพบณัฑติตำมคณุลักษณะบณัฑิตที่พึงประสงค์ของ
มหำวิทยำลยั 

  

   ระดับปริญญำตร ี ระดับ   (เต็ม 5) 4.0 

   ระดับปริญญำโท ระดับ   (เต็ม 5) 4.0 

   ระดับปริญญำเอก ระดับ   (เต็ม 5) 4.0 
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2.3 อัตรำกำรได้งำนท ำตรงสำยวิชำชีพ/ประกอบอำชีพอิสระ/ศึกษำต่อของ
บัณฑิตภำยใน 1 ปี  

  

2.3.1 อัตรำกำรได้งำนท ำตรงสำยวิชำชีพ/ประกอบอำชีพอิสระ/ศึกษำต่อของ
บัณฑิตภำยใน 1 ปี ระดับปริญญำตร ี

ร้อยละ  

  สำขำวิทยำศำสตร์สุขภำพ  95 

  สำขำวิทยำศำสตร์เทคโนโลยี  85 

  สำขำมนุษยศำสตร์-สังคมศำสตร ์  80 

2.3.2 อัตรำกำรได้งำนท ำตรงสำยวิชำชีพ/ประกอบอำชีพอิสระ/ศึกษำต่อของ
บัณฑิตภำยใน 1 ปี ระดับปริญญำโท 

ร้อยละ  

  สำขำวิทยำศำสตร์สุขภำพ  85 

  สำขำวิทยำศำสตร์เทคโนโลยี  80 

  สำขำมนุษยศำสตร์-สังคมศำสตร ์  90 

2.3.3 อัตรำกำรได้งำนท ำตรงสำยวิชำชีพ/ประกอบอำชีพอิสระ/ศึกษำต่อของ
บัณฑิตภำยใน 1 ปี ระดับปริญญำเอก 

ร้อยละ  

  สำขำวิทยำศำสตร์สุขภำพ  85 

  สำขำวิทยำศำสตร์เทคโนโลยี  80 

  สำขำมนุษยศำสตร์-สังคมศำสตร ์  90 

2.4 กำรตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับบัณฑิตศกึษำ   

2.4.1 ร้อยละของกำรตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดบั
ปริญญำโท 

ร้อยละ - 

2.4.2 ร้อยละของกำรตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดบั
ปริญญำเอกเฉพำะในฐำนข้อมลู Scopus หรือ Web of Science 
เท่ำนั้น 

ร้อยละ - 

2.5 ร้อยละของศิษย์เกำ่ที่ร่วมพัฒนำสว่นงำน/มหำวิทยำลัย (Alumni 
Engagement Index) 

ร้อยละ 20 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 Excellence in professional services and social engagement 

3.1 ร้อยละของหน่วยบริกำรทีไ่ด้รับใบรับรองมำตรฐำนระดับสำกล ร้อยละ 95 

3.2 ผลตอบแทนจำกกำรให้บริกำรวิชำกำร บำท 425,000,000 
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3.3 จ ำนวนสัญญำที่เกิดขึ้นใหม่ของโครงกำร/กิจกรรมทำงวิชำกำรหรือ
วิชำชีพท่ีมีกำรบูรณำกำรแบบองคร์วมระหว่ำงหน่วยงำนภำครัฐ/
เอกชน/ประชำสังคม (ต้องมีข้อตกลงชัดเจน หรือสัญญำจ้ำง ได้แก่ 
Agreement, Term of Reference, Contract ไม่นับรวม MOU) 

ฉบับ 220 

3.4 จ ำนวนรำงวัลหรือนโยบำยระดับชำติ/นำนำชำติ ที่เกดิจำกโครงกำรหรือ
กิจกรรมทำงวิชำกำรของมหำวิทยำลัย 

รำงวัล/นโยบำย 10 

3.5 จ ำนวนศูนย์บริกำรทำงวิชำกำร/วชิำชีพ ที่ได้รับกำรรับรองควำมเปน็เลิศ
ระดับชำต/ินำนำชำติ (ทั้งนี้จะต้องมีหน่วยงำนรับรองจำกภำยนอก )  

ศูนย์ 12 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 Excellence in management for sustainable organization 

4.1 ระดับควำมผูกพันของบุคลำกร (เฉพำะกลุ่ม Talent) ระดับ (เต็ม 10) 9 

4.2 จ ำนวนส่วนงำนท่ีมีรำยไดสู้งกว่ำรำยจ่ำย ส่วนงำน 38 

4.3 ร้อยละของกำรใช้จ่ำยงบลงทุนเปน็ไปตำมแผนกำรเบิกจ่ำย   

4.3.1 ร้อยละของจ ำนวนผลกำรเบิกจ่ำยเงินหรือก่อหน้ีผูกพัน  
(เงินงบประมำณแผ่นดิน) 

ร้อยละ 95 

4.3.2 ร้อยละของจ ำนวนผลกำรเบิกจ่ำยเงินหรือก่อหน้ีผูกพัน   
(เงินรำยได้ส่วนงำน) 

ร้อยละ 95 

4.4.1 ระดับควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรกลุ่มต่ำงๆ ต่อระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศท่ีส่วนงำนพัฒนำหรือจดัหำมำใช้งำน 

ระดับ (เต็ม 5) 4.3 

4.5 ร้อยละของส่วนงำน/หน่วยงำนท่ีผำ่นเกณฑ์ประเมินตำมตัวช้ีวัด
มหำวิทยำลยัเชิงนิเวศน์ต่อส่วนงำน/หน่วยงำนทั้งหมดที่เข้ำร่วม 

ร้อยละ 100 

4.6 จ ำนวนส่วนงำนท่ีไดร้ะดับคะแนนกำรประเมิน EdPEx 
≥ 200 คะแนน 
≥ 250 คะแนน 
≥ 300 คะแนน 
≥ 350 คะแนน 
≥ 400 คะแนน 

ส่วนงำน  
10 
14 
4 
7 
2 

4.7 ระดับกำรรับรู้/ควำมเข้ำใจในภำพลักษณ์ของมหำวิทยำลัยของกลุ่มผูม้ี
ส่วนไดส้่วนเสียภำยใน/ภำยนอก 

ระดับ (เต็ม 5) 4.0 

 


