
ลํา ตัวชี้วัด 54 หนวยวัด ชนิดของ น้ําหนัก แบบ แกไข
ดับ ตัวชี้วัด F-P-วต-003 เปน

มิติที่ 1  มิติดานประสิทธิผล รอยละ 60/60
 -  ผลสําเร็จตามแผนปฏิบัติการ
    หรือแผนกลยุทธและตามภารกิจ
1. ระดับคะแนนความสําเร็จในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฎิบัติการ ระดับ ผลผลิต รอยละ 30/60 F3
     หรือแผนกลยุทธ ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ
     ทหารลาดกระบัง และตามภารกิจหลักของสวนงาน/สวน
     (ทั้งงบประมาณแผนดิน และเงินรายได) ประกอบดวย 2 ตัวชี้วัด

1    1.1 ระดับคะแนนของคุณภาพแผนปฏิบัติการ (แผนงบประมาณ ระดับ ผลผลิต รอยละ 5/5 F3
          แผนดินและเงินรายได) ของสวนงาน/สวน ประจําปงบประมาณ 
          พ.ศ. 2554
   1.2 ระดับคะแนนของการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติการ (แผน ระดับ ผลผลิต รอยละ 25/55 F3
         งบประมาณแผนดินและเงินรายได) และตามภารกิจหลัก
         ของสวนงาน/สวน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
 1.2.1  เปาหมายตามแผนปฏิบัติการประจําป 
   ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 
   สอดคลองกับความตองการของประเทศและสามารถแขงขันได
   ในระดับนานาชาติ

2 1.2.1.1 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี รอยละ ผลผลิต F2
                ที่สําเร็จการศึกษาตามแผนที่กําหนด

3 1.2.1.2 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รอยละ ผลผลิต F2
                ที่สําเร็จการศึกษาตามแผนที่กําหนด

4 1.2.1.3 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําและประกอบ รอยละ ผลผลิต F2
                  อาชีพอิสระภายใน  1 ป  (สมศ.1 และคํารับรอง 53)

5 1 2 1 4  สํ ็ ศึ ั ป ิ ี ศึ  ิ F2

ตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554

เชิงปริมาณ   : F2-P-วต-003
เชิงคุณภาพ  : F3-P-วต-003
ขั้นตอน        : F4-P-วต-003

เชิงปริมาณ   : F2-P-วต-003
เชิงคุณภาพ  : F3-P-วต-003
ขั้นตอน         : F4-P-วต-003

เอกสารหมายเลข 3

5 1.2.1.4 รอยละของผูสาเรจการศกษาระดบปรญญาตรจบการศกษา รอยละ ผลผลต F2
                ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด (สงป. สจล.3)

6 1.2.1.5 ระดับของจํานวนโครงการที่มีความรวมมือกับตางประเทศ ระดับ ผลผลิต F2
               ในการผลิตบัณฑิต

7 1.2.1.6 รอยละของนักศึกษาตางประเทศตอนักศึกษาทั้งหมด รอยละ ปจจัยนําเขา F2
           (เฉพาะหลักสูตรนานาชาติที่อยูในความดูแลของวิทยาลัยนานาชาติ) 

8 1.2.1.7 รอยละของจํานวนความรวมมือในการพัฒนาหลักสูตร รอยละ ผลผลิต F2
           กับหนวยงานภาครัฐและเอกชน

9 1.2.1.8 รอยละความพึงพอใจของนายจางที่มีตอผูสําเร็จการศึกษา (สงป.) รอยละ ผลลัพธ F2
10 1.2.1.9 รอยละของบณัฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําตรงสาขา รอยละ ผลผลิต F2

                 ที่สําเร็จการศึกษา (สงป.)
11 1.2.1.10 รอยละของระดับคะแนนการประเมินการเรียนการสอน  (สกอ.2.6 เกณฑมาตรฐ รอยละ กระบวนการ F2
12 1.2.1.11  รอยละของหลักสูตรบัณฑิตศึกษาตอหลักสูตรทั้งหมด รอยละ ผลผลิต F2
13 1.2.1.12 รอยละความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอกิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษา รอยละ ผลผลิต F2

                 (สกอ.3.1เกณฑมาตรฐานที่ 6 และ 3.2 เกณฑมาตรฐานที่ 5)
   ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสรางความเปนเลิศ 
   ในระดับชาติและนานาชาติ

14 1.2.1.13 รอยละของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร  รอยละ ผลผลิต F2
             ในระดับชาติและระดับนานาชาติ ตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา
             (สมศ. 5)

15 1.2.1.14 รอยละของงานวิจัยที่ตีพิมพในระดับนานาชาติตอจํานวนอาจารยประจํา รอยละ ผลลัพธ F2
             และนักวิจัยประจํา (สมศ. 16.2.3)

16 1.2.1.15 รอยละของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน  รอยละ ผลผลิต F2
             ตออาจารยประจําและนักวิจัยประจํา (สมศ. 6)

17 1.2.1.16 จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่มีการยื่นจดสิทธิบัตร เรื่อง/ ผลลัพธ F2
             หรืออนุสิทธิบัตร (สกอ. 4.2) ชิ้นงาน

18 1.2.1.17 จํานวนงานวิจัยหรือนวัตกรรมหรืองานสรางสรรค เรื่อง/ ผลลัพธ F2
             ที่ไดรับรางวัลในระดับชาติหรือนานาชาติ ชิ้นงาน

19 1.2.1.18 จํานวนโครงการวิจัยที่ทํารวมกับมหาวิทยาลัย จํานวน/ ผลผลิต F2
             หรือหนวยงานในหรือตางประเทศ โครงการ

20 1.2.1.19 จํานวนสิทธิบัตร/ลิขสิทธ์ิที่ถูกนําไปใชประโยชน เรื่อง/ ผลผลิต F2
ชิ้นงาน

   ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการเพ่ือเสริมสราง
   ประสิทธิภาพขององคกร

21 1.2.1.20 รอยละของระดับความพึงพอใจของผูใชบริการ รอยละ ผลผลิต F2
            ตอระบบฐานขอมูลองคความรู

22 1.2.1.21 รอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือ รอยละ ปจจัยนําเขา F2
             เทียบเทาตออาจารยประจํา (สกอ.2.2)

23 1.2.1.22 รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ (สกอ.2.3) รอยละ ปจจัยนําเขา F2
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   ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาการใหบริการวิชาการหลายรูปแบบสูสังคม
24 1.2.1.23 รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ (สกอ. 5.2) รอยละ ผลลัพธ F2

             (เฉพาะสวนงาน/สวนที่ใหบริการวิชาการแกหนวยงานภายนอก)
   ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 ทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมรวมทั้งภูมิปญญา
   ใหเกิดประโยชนตอประเทศ

25 1.2.1.24 รอยละของผูเขารวมโครงการ/กิจกรรมมีความ รอยละ ผลผลิต F2
             รูความเขาใจในศิลปวัฒนธรรม
2. ระดับคะแนนความสําเร็จในการบรรลุมาตรฐานคุณภาพ สกอ. สมศ. ระดับ ผลผลิต รอยละ 30/-(**)
   2.1 มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต ผลผลิต รอยละ 12/-

26 2.1.1 รอยละของผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท รอยละ ผลผลิต 4/- F2
        ที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร (ไมนับ แผน ข) (สมศ.3)

27 2.1.2 รอยละของผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก รอยละ ผลผลิต 4/- F2
        ที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร

28 2.1.3 ระดับคุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ระดับ ผลผลิต 4/- F3
        ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแหงชาติ (สมศ. 2)
   2.2 มาตรฐานดานการวิจัยและงานสรางสรรค ผลผลิต รอยละ 12/-

29 2.2.1 รอยละของบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation) รอยละ ผลลัพธ 6/- F2
        ใน refereed journal หรือในฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 
        (สมศ. 16.2.4) 

30 2.2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคภายในและภายนอกสถาบัน บาท ปจจัยนําเขา 6/- F2
        ตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา (สกอ.4.3)
   2.3  มาตรฐานดานการบริการวิชาการ ผลลัพธ รอยละ 3/-(*)

31 2.3.1 ระดับความสําเร็จในการนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการ ระดับ ผลลัพธ 1.5/- F3
        มาใชในการพัฒนาการเรียน การสอนหรือการวิจัย (สมศ.8)

32 2.3.2 ระดับความสําเร็จในการเรียนรูและเสริมสราง ระดับ ผลลัพธ 1.5/- F3
        ความเขมแข็งของชุมชนหรือองคกรภายนอก (สมศ.9) 
   2.4  มาตรฐานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลผลิต รอยละ 3/-(*)

33  2.4.1 ระดับความสําเร็จในการสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม ระดับ ผลผลิต 1.5/- F3
         (สมศ.10)

34 2.4.2 ระดับความสําเร็จในการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม ระดับ ผลผลิต 1.5/- F3

มิติที่ 2  มิติดานคุณภาพ รอยละ 15/15
35 3. ระดับคะแนนการประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยตนสังกัด (สมศ.15) ระดับ ผลผลิต 10/5 F3
36 4. ระดับคุณภาพของผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ (สมศ.7) ระดับ ผลผลิต 5/- F3
37 5. รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ (ตัวชี้วัดเฉพาะกลุม 2) รอยละ ผลลัพธ  -/10 F2

มิติที่ 3  มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน รอยละ 15/15
38 6. ระดับความสําเร็จการปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของสภาสถาบัน (สมศ.12) ระดับ กระบวนการ  -/6 F3
39 7. ระดับความสําเร็จการปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของผูบริหารสถาบัน (สมศ.13) ระดับ กระบวนการ  3.75/6/5/10 F3
40 8. ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน ระดับ ปจจัยนําเขา  3.75/3/5/5 F4

    ของสถาบัน (คํารับรอง 53) 
41 9. ระดับความสําเร็จในการมีระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร ระดับ กระบวนการ 3.75/5 F3

     (สกอ. ๒.๑)
42 10. ระดับความสําเร็จในการมีกระบวนการเรียนรูทีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ระดับ กระบวนการ 3.75/- F3

      (สกอ. ๒.๖)

มิติที่ 4  มิติดานการพัฒนาสถาบัน รอยละ 10/10
43 11. ระดับคะแนนความสําเร็จในการมีศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพ่ือการบริหาร ระดับ กระบวนการ 2/2 F3

      การเรียนการสอนและการวิจัย (สกอ. ๗.๓)
44 12. ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวชี้วัดและเปาหมายของระดับองคกร ระดับ กระบวนการ 2/2 F4

      สูระดับบุคคล (คํารับรอง 53)  
45 13. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาระบบบริหารจัดการ (TQA) ระดับ กระบวนการ 2/2 F4
46 14. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาระบบการเงินและงบประมาณ (สกอ.8.1) ระดับ กระบวนการ 2/2 F3
47 15. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาสถาบันสูองคกรการเรียนรู (สกอ.7.2) ระดับ กระบวนการ 1/1 F3
48 16. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง (สกอ.7.4) ระดับ กระบวนการ 1/1 F3

F2 เชิงปริมาณ : เปนตัวเลข จํานวน รอยละ ใชสูตร ไมมีสูตร
F3 เชิงคุณภาพ : เปนการวัดคุณภาพ (มีคําวาคุณภาพ)
F4 เชิงข้ันตอน : เปนขั้นตอน หรือ ระดับ หรือเปนตัวเลข 

 ใหดูหลักเกณฑ / คํานิยาม / สูตร วาจะใชแบบฟอรมไหน
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