
ตัวชี้วัด หนวยงานหลัก/

หนวยงานรอง หนวยจัดเก็บ หนวยงานรับผิดชอบประมวลผล โทร. ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ F1/บันทึกใน เอกสารอางอิงตามที่

ในภาพรวมสถาบัน ระบบสารสนเทศ กําหนดไวในคูมือ

มิติที่ 1  มิติดานประสิทธิผล

 -  ผลสําเร็จตามแผนปฏิบัติการ

    หรือแผนกลยุทธและตามภารกิจ

1. ระดับคะแนนความสําเร็จในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฎิบัติการ

     หรือแผนกลยุทธ ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ

คํารับรองการปฏิบัติงานประจําป

หนวยงานที่รับผิดชอบดําเนินการและการจัดสงขอมูล

และรายงานการประเมินผลของหัวหนาสวนงาน/สวน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554

หนวยงานที่รับผิดชอบ ขอมูลที่หนวยงานตองจัดทําและจัดสง

ในการรายงานผลตามคํารับรองการปฏิบัติงาน การรายงานแผน-ผลการปฏิบัติการประจําปตามแผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติการประจําป (สงสํานักงบประมาณ)  

สวนแผนงาน

 
1 รายละเอียดสถาบัน54 ใชประชุม 17กพรับผิดชอบ (2)

     ทหารลาดกระบัง และตามภารกิจหลักของสวนงาน/สวน

     (ทั้งงบประมาณแผนดิน และเงินรายได) ประกอบดวย 2 ตัวชี้วัด

   1.1 ระดับคะแนนของคุณภาพแผนปฏิบัติการ (แผนงบประมาณ ทุกสวนงาน/สวน สวนแผนงาน สวนแผนงาน โดย รองอธิการบดี/ F1/บันทึกใน จัดสงเอกสารประกอบ

          แผนดินและเงินรายได) ของสวนงาน/สวน ประจําปงบประมาณ คณะกรรมการเจรจาขอตกลง ผอ.สวนแผนงาน ระบบสารสนเทศ การประเมินฯ ให

          พ.ศ. 2554 และประเมินผลของสถาบัน สวนแผนงาน

   1.2 ระดับคะแนนของการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติการ ทุกสวนงาน/สวน สวนแผนงาน สวนแผนงาน รองอธิการบดี/ F1/บันทึกใน เก็บไวที่สวนงาน/สวน

         (แผนงบประมาณแผนดินและเงินรายได) และตามภารกิจหลัก ผอ.สวนแผนงาน ระบบสารสนเทศ

         ของสวนงาน/สวน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554  

1.2.1.3 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําและประกอบ สวนงานวิชาการ สวนแผนงาน สวนแผนงาน 3289 รองอธิการบดี/ F1/บันทึกใน สงใหหนวยจัดเก็บ

                  อาชีพอิสระภายใน  1 ป  (สมศ.1) (จัดเก็บตามแบบ วต.) ผอ.สวนแผนงาน ระบบสารสนเทศ

ปการศึกษา 2552  -สวนแผนงาน

จัดทําสรุปแบบ

F2-P-วต-003
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ตัวชี้วัด หนวยงานหลัก/

หนวยงานรอง หนวยจัดเก็บ หนวยงานรับผิดชอบประมวลผล โทร. ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ F1/บันทึกใน เอกสารอางอิงตามที่

ในภาพรวมสถาบัน ระบบสารสนเทศ กําหนดไวในคูมือ

1.2.1.8 รอยละความพึงพอใจของนายจางที่มีตอผูสําเร็จการศึกษา สวนงานวิชาการ สวนแผนงาน สวนแผนงาน 3289 รองอธิการบดี/ F1/บันทึกใน สงใหหนวยจัดเก็บ

             สงป. (ระดับปริญญาตรี) ผอ.สวนแผนงาน ระบบสารสนเทศ

 -สวนแผนงาน

จัดทําสรุปแบบ

F2-P-วต-003

1.2.1.9 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําตรงสาขา สวนงานวิชาการ สวนแผนงาน สวนแผนงาน 3289 รองอธิการบดี/ F1/บันทึกใน สงใหหนวยจัดเก็บ

             ที่สําเร็จการศึกษา (สงป.) ผอ.สวนแผนงาน ระบบสารสนเทศ

 -สวนแผนงาน

หนวยงานที่รับผิดชอบ ขอมูลที่หนวยงานตองจัดทําและจัดสง

คํารับรองการปฏิบัติงานประจําป

สวนแผนงาน (ตอ)
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จัดทําสรุปแบบ

F2-P-วต-003

ตัวชี้วัด หนวยงานหลัก/

หนวยงานรอง หนวยจัดเก็บ หนวยงานรับผิดชอบประมวลผล โทร. ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ F1/บันทึกใน เอกสารอางอิงตามที่

ในภาพรวมสถาบัน ระบบสารสนเทศ กําหนดไวในคูมือ

1.2.1.5 ระดับของจํานวนโครงการที่มีความรวมมือกับตางประเทศ สวนงานวิชาการ สวนวิเทศสัมพันธ สวนวิเทศสัมพันธ 3670 รองอธิการบดี/ F1/บันทึกใน เก็บไวที่หนวยจัดเก็บ

               ในการผลิตบัณฑิต ระบบสารสนเทศ

 -ส.วิเทศสัมพันธ  - สงใหสวนแผนงาน

จัดทําสรุปแบบ

F2-P-วต-003

สวนวิเทศสัมพันธ

หนวยงานที่รับผิดชอบ ขอมูลที่หนวยงานตองจัดทําและจัดสง

คํารับรองการปฏิบัติงานประจําป
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ตัวชี้วัด หนวยงานหลัก/

หนวยงานรอง หนวยจัดเก็บ หนวยงานรับผิดชอบประมวลผล โทร. ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ F1/บันทึกใน เอกสารอางอิงตามที่

ในภาพรวมสถาบัน ระบบสารสนเทศ กําหนดไวในคูมือ

มิติที่ 1  มิติดานประสิทธิผล

 1.2.1  เปาหมายตามแผนปฏิบัติการประจําป 

   ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 

   สอดคลองกับความตองการของประเทศและสามารถแขงขันได

   ในระดับนานาชาติ

่

คํารับรองการปฏิบัติงานประจําป

หนวยงานที่รับผิดชอบ ขอมูลที่หนวยงานตองจัดทําและจัดสง

ในการรายงานผลตามคํารับรองการปฏิบัติงาน การรายงานแผน-ผลการปฏิบัติการประจําปตามแผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติการประจําป (สงสํานักงบประมาณ)  

และรายงานการประเมินผลของหัวหนาสวนงาน/สวน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554

สํานักทะเบียนและประมวลผล

หนวยงานที่รับผิดชอบดําเนินการและการจัดสงขอมูล
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1.2.1.1 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สวนงานวิชาการ ส.ทะเบียน ส.ทะเบียน ผอ.ส.ทะเบียน  - F1/บันทึกใน  -เก็บไวที่หนวยจัดเก็บ

            ที่สําเร็จการศึกษาตามแผนที่กําหนด ส.ทะเบียน สุรชัย 3915 ระบบสารสนเทศ

วาสนา (จุม) 3893  -ส.ทะเบียน  - สงใหสวนแผนงาน

จัดทําสรุปแบบ

F2-P-วต-003

1.2.1.2 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สวนงานวิชาการ ส.ทะเบียน ส.ทะเบียน ผอ.ส.ทะเบียน  - F1/บันทึกใน  -เก็บไวที่หนวยจัดเก็บ

            ที่สําเร็จการศึกษาตามแผนที่กําหนด ส.ทะเบียน สุรชัย 3915 ระบบสารสนเทศ

วาสนา (จุม) 3893  -ส.ทะเบียน  - สงใหสวนแผนงาน

จัดทําสรุปแบบ

F2-P-วต-003

1.2.1.4 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจบการศึกษา สวนงานวิชาการ ส.ทะเบียน ส.ทะเบียน ผอ.ทะเบียน F1/บันทึกใน เก็บไวที่หนวยจัดเก็บ

                ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด (สงป.สจล.3) ส.ทะเบียน สุรชัย 3915 ระบบสารสนเทศ

วาสนา (จุม) 3893  -ส.ทะเบียน  - สงใหสวนแผนงาน

จัดทําสรุปแบบ

F2-P-วต-003
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ตัวชี้วัด หนวยงานหลัก/

หนวยงานรอง หนวยจัดเก็บ หนวยงานรับผิดชอบประมวลผล โทร. ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ F1/บันทึกใน เอกสารอางอิงตามที่

ในภาพรวมสถาบัน ระบบสารสนเทศ กําหนดไวในคูมือ

1.2.1.6 รอยละของนักศึกษาตางประเทศตอนักศึกษาทั้งหมด ทุกสวนวิชาการ ส.ทะเบียน ส.ทะเบียน ผอ.ส.ทะเบียน F1/บันทึกใน เก็บไวที่หนวยจัดเก็บ

           (เฉพาะหลักสูตรนานาชาติที่อยูในความดูแลของ ส.ทะเบียน สุรชัย 3915 ระบบสารสนเทศ

            วิทยาลัยนานาชาติ) วาสนา (จุม) 3893  -ส.ทะเบียน  - สงใหสวนแผนงาน

จัดทําสรุปแบบ

F2-P-วต-003

1.2.1.10 รอยละของระดับคะแนนการประเมินการเรียนการสอน  สวนงานวิชาการ ส.ทะเบียน ส.ทะเบียน 3184 ผอ.ส.ทะเบียน F1/บันทึกใน เก็บไวที่หนวยจัดเก็บ

               (สกอ.2.6 เกณฑมาตรฐานที่ 6) ส.ทะเบียน สุรชัย 3915 ระบบสารสนเทศ

 * ทุกรายวิชาคะแนน 3.51 ทุกภาคการศึกษา ทุกระดับตรี โท เอก วาสนา (จุม) 3893  -ส.ทะเบียน  - สงใหสวนแผนงาน

คํารับรองการปฏิบัติงานประจําป

สํานักทะเบียนและประมวลผล (ตอ)

หนวยงานที่รับผิดชอบ ขอมูลที่หนวยงานตองจัดทําและจัดสง
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จัดทําสรุปแบบ

F2-P-วต-003

2. ระดับคะแนนความสําเร็จในการบรรลุมาตรฐานคุณภาพ สกอ./สมศ.

   2.1 มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต

2.1.1 รอยละของผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สวนงานวิชาการ ส.ทะเบียน ส.ทะเบียน ผอ.ส.ทะเบียน  - F1/บันทึกใน  -เก็บไวที่หนวยจัดเก็บ

        ที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร (ไมนับ แผน ข) (สมศ.3) ส.ทะเบียน สุรชัย 3915 ระบบสารสนเทศ

วาสนา (จุม) 3893  -ส.ทะเบียน  - สงใหสวนแผนงาน

จัดทําสรุปแบบ

F2-P-วต-003

2.1.2 รอยละของผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สวนงานวิชาการ ส.ทะเบียน ส.ทะเบียน ผอ.ส.ทะเบียน  - F1/บันทึกใน  -เก็บไวที่หนวยจัดเก็บ

        ที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร (สมศ.4) ส.ทะเบียน สุรชัย 3915 ระบบสารสนเทศ

วาสนา (จุม) 3893  -ส.ทะเบียน  - สงใหสวนแผนงาน

จัดทําสรุปแบบ

F2-P-วต-003
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ตัวชี้วัด หนวยงานหลัก/

หนวยงานรอง หนวยจัดเก็บ หนวยงานรับผิดชอบประมวลผล โทร. ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ F1/บันทึกใน เอกสารอางอิงตามที่

ในภาพรวมสถาบัน ระบบสารสนเทศ กําหนดไวในคูมือ

1.2.1.7 รอยละของจํานวนความรวมมือในการพัฒนาหลักสูตร สวนงานวิชาการ ส.บริหารวิชาการและวิจส.บริหารวิชาการและวิจัย รองอธิการบดี/ F1/บันทึกใน สงใหหนวยจัดเก็บ

           กับหนวยงานภาครัฐและเอกชน ส.บริหารวิชาการและวิจัย ผจงจิตร 3251 ระบบสารสนเทศ

3258  -ส.บริหารวิชาการและ ิ - สงใหสวนแผนงาน

จัดทําสรุปแบบ

F2-P-วต-003

้

สวนบริหารวิชาการและวิจัย

หนวยงานที่รับผิดชอบ ขอมูลที่หนวยงานตองจัดทําและจัดสง

คํารับรองการปฏิบัติงานประจําป

หนวยงานที่รับผิดชอบดําเนินการและการจัดสงขอมูล

ในการรายงานผลตามคํารับรองการปฏิบัติงาน การรายงานแผน-ผลการปฏิบัติการประจําปตามแผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติการประจําป (สงสํานักงบประมาณ)  

และรายงานการประเมินผลของหัวหนาสวนงาน/สวน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
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1.2.1.11  รอยละของหลักสูตรบัณฑิตศึกษาตอหลักสูตรทั้งหมด สวนงานวิชาการ ส.บริหารวิชาการและวจิส.บริหารวิชาการและวิจัย รองอธิการบดี/ F1/บันทึกใน สงใหหนวยจัดเก็บ

ส.บริหารวิชาการและวิจัย ปทุมทิพย 3134 ระบบสารสนเทศ

 -ส.บริหารวิชาการและ ิ - สงใหสวนแผนงาน

จัดทําสรุปแบบ

F2-P-วต-003

1.2.1.13 รอยละของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพหรือ สวนงานวิชาการ ส.บริหารวิชาการและวิจส.บริหารวิชาการและวิจัย รองอธิการบดี/ F1/บันทึกใน สงใหหนวยจัดเก็บ

             เผยแพรในระดับชาติและระดับนานาชาติตอจํานวนอาจารยประจํา ส.บริหารวิชาการและวิจัย ปทุมทิพย 3134 ระบบสารสนเทศ

            และนักวิจัยประจํา (สมศ. 5)  -ส.บริหารวิชาการและ ิ - สงใหสวนแผนงาน

จัดทําสรุปแบบ

F2-P-วต-003

1.2.1.14 รอยละของงานวิจัยที่ตีพิมพในระดับนานาชาติตอจํานวน สวนงานวิชาการ ส.บริหารวิชาการและวิจส.บริหารวิชาการและวิจัย รองอธิการบดี/ F1/บันทึกใน สงใหหนวยจัดเก็บ

             อาจารยประจําและนักวิจัยประจํา (สมศ. 16.2.3) ส.บริหารวิชาการและวิจัย ปทุมทิพย 3134 ระบบสารสนเทศ

 -ส.บริหารวิชาการและ ิ - สงใหสวนแผนงาน

จัดทําสรุปแบบ

F2-P-วต-003

 
5 รายละเอียดสถาบัน54 ใชประชุม 17กพรับผิดชอบ (2)



ตัวชี้วัด หนวยงานหลัก/

หนวยงานรอง หนวยจัดเก็บ หนวยงานรับผิดชอบประมวลผล โทร. ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ F1/บันทึกใน เอกสารอางอิงตามที่

ในภาพรวมสถาบัน ระบบสารสนเทศ กําหนดไวในคูมือ

1.2.1.15 รอยละของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน  สวนงานวิชาการ ส.บริหารวิชาการและวิจส.บริหารวิชาการและวิจัย รองอธิการบดี/ F1/บันทึกใน สงใหหนวยจัดเก็บ

             ตออาจารยประจําและนักวิจัยประจํา (สมศ. 6) ส.บริหารวิชาการและวิจัย ปทุมทิพย 3134 ระบบสารสนเทศ

 -ส.บริหารวิชาการและ ิ - สงใหสวนแผนงาน

จัดทําสรุปแบบ

F2-P-วต-003

1.2.1.17 จํานวนงานวิจัยหรือนวัตกรรมหรืองานสรางสรรค สวนงานวิชาการ ส.บริหารวิชาการและวิจส.บริหารวิชาการและวิจัย รองอธิการบดี/ F1/บันทึกใน สงใหหนวยจัดเก็บ

             ที่ไดรับรางวัลในระดับชาติหรือนานาชาติ ส.บริหารวิชาการและวิจัย ปทุมทิพย 3134 ระบบสารสนเทศ

 -ส.บริหารวิชาการและ ิ - สงใหสวนแผนงาน

สวนบริหารวิชาการและวิจัย (ตอ)

หนวยงานที่รับผิดชอบ ขอมูลที่หนวยงานตองจัดทําและจัดสง

คํารับรองการปฏิบัติงานประจําป

 
6 รายละเอียดสถาบัน54 ใชประชุม 17กพรับผิดชอบ (2)

จัดทําสรุปแบบ

F2-P-วต-003

1.2.1.18 จํานวนโครงการวิจัยที่ทํารวมกับมหาวิทยาลัย สวนงานวิชาการ ส.บริหารวิชาการและวิจส.บริหารวิชาการและวิจัย รองอธิการบดี/ F1/บันทึกใน สงใหหนวยจัดเก็บ

             หรือหนวยงานในหรือตางประเทศ ส.บริหารวิชาการและวิจัย ปทุมทิพย 3134 ระบบสารสนเทศ

 -ส.บริหารวิชาการและ ิ - สงใหสวนแผนงาน

จัดทําสรุปแบบ

F2-P-วต-003

2. ระดับคะแนนความสําเร็จในการบรรลุมาตรฐานคุณภาพ สกอ./สมศ.

   2.1 มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต

2.1.3 ระดับคุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก สวนงานวิชาการ ส.บริหารวิชาการและวิจส.บริหารวิชาการและวิจัย รองอธิการบดี/ F1/บันทึกใน สงใหหนวยจัดเก็บ

        ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแหงชาติ (สมศ. 2) ปทุมทิพย 3134 ระบบสารสนเทศ

 -ส.บริหารวิชาการและ ิ - สงใหสวนแผนงาน

จัดทําสรุปแบบ

F3-P-วต-003

 
6 รายละเอียดสถาบัน54 ใชประชุม 17กพรับผิดชอบ (2)



ตัวชี้วัด หนวยงานหลัก/

หนวยงานรอง หนวยจัดเก็บ หนวยงานรับผิดชอบประมวลผล โทร. ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ F1/บันทึกใน เอกสารอางอิงตามที่

ในภาพรวมสถาบัน ระบบสารสนเทศ กําหนดไวในคูมือ

   2.2 มาตรฐานดานการวิจัยและงานสรางสรรค

2.2.1 รอยละของบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation) ใน สวนงานวิชาการ สวนบริหารวิชาการและสวนบริหารวิชาการและวิจัย รองอธิการบดี/ F1/บันทึกใน สงใหหนวยจัดเก็บ

        refereed journal หรือในฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ส.บริหารวิชาการและวิจัย ปทุมทิพย 3134 ระบบสารสนเทศ

        (สมศ. 16.2.4) (กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)  -ส.บริหารวิชาการและ ิ - สงใหสวนแผนงาน

จัดทําสรุปแบบ

F2-P-วต-003

2.2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคภายในและภายนอกสถาบัน สวนงานวิชาการ/ สวนบริหารวิชาการและสวนบริหารวิชาการและวิจัย รองอธิการบดี/ F1/บันทึกใน สงใหหนวยจัดเก็บ

สวนบริหารวิชาการและวิจัย (ตอ)

หนวยงานที่รับผิดชอบ ขอมูลที่หนวยงานตองจัดทําและจัดสง

คํารับรองการปฏิบัติงานประจําป

 
7 รายละเอียดสถาบัน54 ใชประชุม 17กพรับผิดชอบ (2)

        ตอจํานวนอาจารยประจํา และนักวิจัยประจํา (สกอ.4.3) (กลุมวิทยาศาสตส.สงเสริมฯ ปทุมทิพย 3134 ระบบสารสนเทศ

 -ส.บริหารวิชาการและ ิ - สงใหสวนแผนงาน

จัดทําสรุปแบบ

F2-P-วต-003

มิติที่ 2  มิติดานคุณภาพ

4. ระดับคุณภาพของผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ (สมศ.7) สวนงานวิชาการ สวนบริหารวิชาการและสวนบริหารวิชาการและวิจัย รองอธิการบดี/ F1/บันทึกใน  -เก็บไวที่หนวยจัดเก็บ

ส.บริหารทรัพยากรฯ ปทุมทิพย 3134 ระบบสารสนเทศ

ส.บริหารวิชาการและวิจัย  -ส.บริหารวิชาการและ ิ - สงใหสวนแผนงาน

จัดทําสรุปแบบ

F3-P-วต-003

มิติที่ 3  มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน

9. ระดับความสําเร็จในการมีระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร สวนงานวิชาการ/ สวนบริหารวิชาการและสวนบริหารวิชาการและวิจัย รองอธิการบดี/ F1/บันทึกใน สงใหหนวยจัดเก็บ

     (สกอ. ๒.๑) สภาวิชาการ ปทุมทิพย 3134 ระบบสารสนเทศ

      ไมเรียงขอ  -ส.บริหารวิชาการและ ิ - สงใหสวนแผนงาน

จัดทําสรุปแบบ

F3-P-วต-003

 
7 รายละเอียดสถาบัน54 ใชประชุม 17กพรับผิดชอบ (2)



ตัวชี้วัด หนวยงานหลัก/

หนวยงานรอง หนวยจัดเก็บ หนวยงานรับผิดชอบประมวลผล โทร. ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ F1/บันทึกใน เอกสารอางอิงตามที่

ในภาพรวมสถาบัน ระบบสารสนเทศ กําหนดไวในคูมือ

10. ระดับความสําเร็จในการมีกระบวนการเรียนรูทีเนนผูเรียนเปนสําคัญ สวนงานวิชาการ/ สวนบริหารวิชาการและสวนบริหารวิชาการและวิจัย รองอธิการบดี/ F1/บันทึกใน สงใหหนวยจัดเก็บ

      (สกอ. ๒.๖) สภาวิชาการ ปทุมทิพย 3134 ระบบสารสนเทศ

      ไมเรียงขอ  -ส.บริหารวิชาการและ ิ - สงใหสวนแผนงาน

จัดทําสรุปแบบ

F3-P-วต-003

้

สวนกิจการนักศึกษา

่ ่

สวนบริหารวิชาการและวิจัย (ตอ)

หนวยงานที่รับผิดชอบ ขอมูลที่หนวยงานตองจัดทําและจัดสง

คํารับรองการปฏิบัติงานประจําป

 
8 รายละเอียดสถาบัน54 ใชประชุม 17กพรับผิดชอบ (2)

ตัวชี้วัด หนวยงานหลัก/

หนวยงานรอง หนวยจัดเก็บ หนวยงานรับผิดชอบประมวลผล โทร. ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ F1/บันทึกใน เอกสารอางอิงตามที่

ในภาพรวมสถาบัน ระบบสารสนเทศ กําหนดไวในคูมือ

1.2.1.12 รอยละความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอกิจกรรม/ สวนงานวิชาการ สวนกิจการนศ. สวนกิจการนศ. รองอธิการบดี/ F1/บันทึกใน สงใหหนวยจัดเก็บ

                 โครงการพัฒนานักศึกษา สวนกิจการนศ.สนอ. เชาวนิตย 3246 ระบบสารสนเทศ

                 (สกอ.3.1เกณฑมาตรฐานที่ 6 และ 3.2 เกณฑมาตรฐานที่ 5)  -สวนกิจการนศ.  - สงใหสวนแผนงาน

จัดทําสรุปแบบ

F2-P-วต-003

1.2.1.24 รอยละของผูเขารวมโครงการ/กิจกรรมมีความรูความเขาใจ ทุกสวนงาน/สวนงานวิชาสวนกิจการนศ. สวนกิจการนศ. รองอธิการบดี/ F1/บันทึกใน สงใหหนวยจัดเก็บ

             ในศิลปวัฒนธรรม สวนกิจการนศ.สนอ. เชาวนิตย 3246 ระบบสารสนเทศ

สวนบริหารทั่วไป  -สวนกิจการนศ.  - สงใหสวนแผนงาน

ถาม จัดทําสรุปแบบ

F2-P-วต-003

หนวยงานที่รับผิดชอบ ขอมูลที่หนวยงานตองจัดทําและจัดสง

คํารับรองการปฏิบัติงานประจําป

 
8 รายละเอียดสถาบัน54 ใชประชุม 17กพรับผิดชอบ (2)



ตัวชี้วัด หนวยงานหลัก/

หนวยงานรอง หนวยจัดเก็บ หนวยงานรับผิดชอบประมวลผล โทร. ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ F1/บันทึกใน เอกสารอางอิงตามที่

ในภาพรวมสถาบัน ระบบสารสนเทศ กําหนดไวในคูมือ

1.2.1.20 รอยละของระดับความพึงพอใจของผูใชบริการ ทุกสวนงาน/สวนงานวิชาส.บริหารทรัพยากรฯ ส.บริหารทรัพยากรฯ รองอธิการบดี/ F1/บันทึกใน เก็บไวที่หนวยจัดเก็บ

              ตอระบบฐานขอมูลองคความรู ส.บริหารทรัพยากรฯ บรรจง 3276 ระบบสารสนเทศ

 -ส.บริหารทรัพยากรฯ  - สงใหสวนแผนงาน

จัดทําสรุปแบบ

F2-P-วต-003

่ ่

หนวยงานที่รับผิดชอบดําเนินการและการจัดสงขอมูล

ในการรายงานผลตามคํารับรองการปฏิบัติงาน การรายงานแผน-ผลการปฏิบัติการประจําปตามแผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติการประจําป (สงสํานักงบประมาณ)  

คํารับรองการปฏิบัติงานประจําป

และรายงานการประเมินผลของหัวหนาสวนงาน/สวน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554

สวนบริหารทรัพยากรบุคคล

หนวยงานที่รับผิดชอบ ขอมูลที่หนวยงานตองจัดทําและจัดสง

 
9 รายละเอียดสถาบัน54 ใชประชุม 17กพรับผิดชอบ (2)

1.2.1.21 รอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือ สวนงานวิชาการ ส.บริหารทรัพยากรฯ ส.บริหารทรัพยากรฯ 3276 รองอธิการบด/ี F1/บันทึกใน เก็บไวที่หนวยจัดเก็บ

             เทียบเทาตออาจารยประจํา (สกอ.2.2) ส.บริหารทรัพยากรฯ หทัยรัตน 3271 ระบบสารสนเทศ

 -ส.บริหารทรัพยากรฯ  - สงใหสวนแผนงาน

จัดทําสรุปแบบ

F2-P-วต-003

1.2.1.22 รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ (สกอ.2.3) สวนงานวิชาการ ส.บริหารทรัพยากรฯ ส.บริหารทรัพยากรฯ รองอธิการบดี/ F1/บันทึกใน เก็บไวที่หนวยจัดเก็บ

             (สําหรับสวนงานวิชาการเดิม) ส.บริหารทรัพยากรฯ บุศบา 3055 ระบบสารสนเทศ

 -ส.บริหารทรัพยากรฯ  - สงใหสวนแผนงาน

จัดทําสรุปแบบ

F2-P-วต-003

12. ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวชี้วัดและเปาหมายของ ทุกสวนงาน ส.แผนงาน ขอ 1-7/ ส.บริหารทรัพยากรบุคคล รองอธิการบดี/ F1/บันทึกใน เก็บไวที่หนวยจัดเก็บ

      ระดับองคกรสูระดับบุคคล ส.ทรัพยากร ขอ 8 บรรจง 3276 ระบบสารสนเทศ

 -ส.บริหารทรัพยากร  - สงสวนแผนงาน

จัดทําสรุปแบบ

F4-P-วต-003
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ตัวชี้วัด หนวยงานหลัก/

หนวยงานรอง หนวยจัดเก็บ หนวยงานรับผิดชอบประมวลผล โทร. ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ F1/บันทึกใน เอกสารอางอิงตามที่

ในภาพรวมสถาบัน ระบบสารสนเทศ กําหนดไวในคูมือ

15. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาสถาบันสูองคกรการเรียนรู (สกอ.7.2) ทุกสวนงาน/ ส.บริหารทรัพยากรฯ ส.บริหารทรัพยากรฯ รองอธิการบดี/ F1/บันทึกใน เก็บไวที่หนวยจัดเก็บ

ส.บริหารทรัพยากรฯ บรรจง 3276 ระบบสารสนเทศ

 -ส.บริหารทรัพยากรฯ  - สงใหสวนแผนงาน

จัดทําสรุปแบบ

F4-P-วต-003

้

คํารับรองการปฏิบัติงานประจําป

สวนบริหารทรัพยากรบุคคล (ตอ)

หนวยงานที่รับผิดชอบ ขอมูลที่หนวยงานตองจัดทําและจัดสง

สวนการคลัง

่ ่
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ตัวชี้วัด หนวยงานหลัก/

หนวยงานรอง หนวยจัดเก็บ หนวยงานรับผิดชอบประมวลผล โทร. ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ F1/บันทึกใน เอกสารอางอิงตามที่

ในภาพรวมสถาบัน ระบบสารสนเทศ กําหนดไวในคูมือ

14. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาระบบการเงินและงบประมาณ (สกอ.8.1) ทุกสวนงาน/ส.การคลัง/ ส.การคลัง ส.การคลัง รองอธิการบดี/  - F1/บันทึกใน เก็บไวที่หนวยจัดเก็บ

ผลจากการตรวจประกัน ส.พัสดุ/ส.อาคาร ระวิวรรณ (ผึ้ง) 3227 ระบบสารสนเทศ

 -ส.การคลัง  - สงสวนแผนงาน

จัดทําสรุปแบบ

F3-P-วต-003

หนวยงานที่รับผิดชอบ ขอมูลที่หนวยงานตองจัดทําและจัดสง

คํารับรองการปฏิบัติงานประจําป
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ตัวชี้วัด หนวยงานหลัก/

หนวยงานรอง หนวยจัดเก็บ หนวยงานรับผิดชอบประมวลผล โทร. ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ F1/บันทึกใน เอกสารอางอิงตามที่

ในภาพรวมสถาบัน ระบบสารสนเทศ กําหนดไวในคูมือ

1.2.1.16 จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่มีการยื่นจดสิทธิบัตร สวนงานวิชาการ ส.สงเสริม ส.สงเสริม ผอ.ส.สงเสริม F1/บันทึกใน เก็บไวที่หนวยจัดเก็บ

             หรืออนุสิทธิบัตร (สกอ. 4.2) ส.สงเสริม พนิดา (กิม) 3748 ระบบสารสนเทศ

ตอ 11  -ส.สงเสริม  - สงใหสวนแผนงาน

จัดทําสรุปแบบ

F2-P-วต-003

์ ่ ่

หนวยงานที่รับผิดชอบ ขอมูลที่หนวยงานตองจัดทําและจัดสง

คํารับรองการปฏิบัติงานประจําป

หนวยงานที่รับผิดชอบดําเนินการและการจัดสงขอมูล

ในการรายงานผลตามคํารับรองการปฏิบัติงาน การรายงานแผน-ผลการปฏิบัติการประจําปตามแผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติการประจําป (สงสํานักงบประมาณ)  

และรายงานการประเมินผลของหัวหนาสวนงาน/สวน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554

สํานักสงเสริมและบริการวิชาการพระจอมเกลาลาดกระบัง
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1.2.1.19 จํานวนสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์ที่ถูกนําไปใชประโยชน สวนงานวิชาการ ส.สงเสริม ส.สงเสริม ผอ.ส.สงเสริม F1/บันทึกใน เก็บไวที่หนวยจัดเก็บ

พนิดา (กิม) 3748 ระบบสารสนเทศ

ตอ 11  -ส.สงเสริม  - สงใหสวนแผนงาน

จัดทําสรุปแบบ

F2-P-วต-003

1.2.1.23 รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ (สกอ. 5.2) สวนงานวิชาการ ส.สงเสริม ส.สงเสริม ผอ.ส.สงเสริม F1/บันทึกใน เก็บไวที่หนวยจัดเก็บ

             (เฉพาะสวนงาน/สวนที่ใหบริการวิชาการแกหนวยงานภายนอก) ส.สงเสริม พนิดา (กิม) 3748 ระบบสารสนเทศ

ตอ 11  -ส.สงเสริม  - สงใหสวนแผนงาน

จัดทําสรุปแบบ

F2-P-วต-003

   2.3  มาตรฐานดานการบริการวิชาการ

2.3.1 ระดับความสําเร็จในการนําความรูและประสบการณจากการให สวนงานวิชาการ/ ส.สงเสริมฯ ส.สงเสริมฯ ผอ.ส.สงเสริมฯ F1/บันทึกใน สงใหหนวยจัดเก็บ

        บริการวิชาการมาใชในการพัฒนาการเรียน การสอนหรือการวิจัย (สมศ.ส.สงเสริมฯ พนิดา (กิม) 3748 ระบบสารสนเทศ

ตอ 11  -ส.สงเสริมฯ  - สงใหสวนแผนงาน

จัดทําสรุปแบบ

F3-P-วต-003
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ตัวชี้วัด หนวยงานหลัก/

หนวยงานรอง หนวยจัดเก็บ หนวยงานรับผิดชอบประมวลผล โทร. ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ F1/บันทึกใน เอกสารอางอิงตามที่

ในภาพรวมสถาบัน ระบบสารสนเทศ กําหนดไวในคูมือ

2.3.2 ระดับความสําเร็จในการเรียนรูและเสริมสราง สวนงานวิชาการ ส.สงเสริมฯ ส.สงเสริมฯ ผอ.ส.สงเสริมฯ F1/บันทึกใน  -เก็บไวที่หนวยจัดเก็บ

        ความเขมแข็งของชุมชนหรือองคกรภายนอก (สมศ.9) ส.สงเสริมฯ พนิดา (กิม) 3748 ระบบสารสนเทศ

ตอ 11  -ส.สงเสริมฯ  - สงใหสวนแผนงาน

จัดทําสรุปแบบ

F3-P-วต-003

8. ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน ทุกสวนงาน/ ส.สงเสริมฯ ส.สงเสริมฯ ผอ.ส.สงเสริมฯ F1/บันทึกใน สงใหหนวยจัดเก็บ

    ของสถาบัน (คํารับรอง 53) ส.บํารุงรักษาฯ พนิดา (กิม) 3748 ระบบสารสนเทศ

ตอ 11  -ส.สงเสริมฯ  - สงใหสวนแผนงาน

สํานักสงเสริมและบริการวิชาการพระจอมเกลาลาดกระบัง (ตอ)

หนวยงานที่รับผิดชอบ ขอมูลที่หนวยงานตองจัดทําและจัดสง

คํารับรองการปฏิบัติงานประจําป
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จัดทําสรุปแบบ

F4-P-วต-003
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ตัวชี้วัด หนวยงานหลัก/

หนวยงานรอง หนวยจัดเก็บ หนวยงานรับผิดชอบประมวลผล โทร. ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ F1/บันทึกใน เอกสารอางอิงตามที่

ในภาพรวมสถาบัน ระบบสารสนเทศ กําหนดไวในคูมือ

   2.3  มาตรฐานดานการบริการวิชาการ

   2.4  มาตรฐานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

 2.4.1 ระดับความสําเร็จในการสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะ สวนงานวิชาการ/ ส.บริหารงานทั่วไป สนส.บริหารงานทั่วไป สนอ. 3175 รองอธิการบดี/ F1/บันทึกใน สงใหหนวยจัดเก็บ

           และวัฒนธรรม (สมศ.10) สวนงานอื่น/ส.บริหารงานทั่วไป/ ระบบสารสนเทศ

ส.กิจการนศ.  -ส.บริหารงานทั่วไป ส  - สงใหสวนแผนงาน

หนวยงานที่รับผิดชอบดําเนินการและการจัดสงขอมูล

ในการรายงานผลตามคํารับรองการปฏิบัติงาน การรายงานแผน-ผลการปฏิบัติการประจําปตามแผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติการประจําป (สงสํานักงบประมาณ)  

และรายงานการประเมินผลของหัวหนาสวนงาน/สวน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554

สวนบริหารงานทั่วไป สํานักนักงานอธิการบดี

หนวยงานที่รับผิดชอบ ขอมูลที่หนวยงานตองจัดทําและจัดสง

คํารับรองการปฏิบัติงานประจําป
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จัดทําสรุปแบบ

F3-P-วต-003

ตัวชี้วัด หนวยงานหลัก/

หนวยงานรอง หนวยจัดเก็บ หนวยงานรับผิดชอบประมวลผล โทร. ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ F1/บันทึกใน เอกสารอางอิงตามที่

ในภาพรวมสถาบัน ระบบสารสนเทศ กําหนดไวในคูมือ

2.4.2 ระดับความสําเร็จในการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะ สวนงานวิชาการ/ ส.อาคารสถานที่ สนอ. ส.อาคารสถานที่ สนอ. รองอธิการบดี/ F1/บันทึกใน สงใหหนวยจัดเก็บ

          และวัฒนธรรม (สมศ.11) สวนงานอื่น/ส.บริหารงานทั่วไป/ สมพร (ปู) 3263 ระบบสารสนเทศ

ส.กิจการนศ./ส.บํารุง/  -ส.อาคารสถานที่  - สงใหสวนแผนงาน

ส.อาคาร จัดทําสรุปแบบ

F3-P-วต-003

หนวยงานที่รับผิดชอบ ขอมูลที่หนวยงานตองจัดทําและจัดสง

คํารับรองการปฏิบัติงานประจําป

สวนอาคารสถานที่  สํานักนักงานอธิการบดี
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ตัวชี้วัด หนวยงานหลัก/

หนวยงานรอง หนวยจัดเก็บ หนวยงานรับผิดชอบประมวลผล โทร. ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ F1/บันทึกใน เอกสารอางอิงตามที่

ในภาพรวมสถาบัน ระบบสารสนเทศ กําหนดไวในคูมือ

มิติที่ 2  มิติดานคุณภาพ

3. ระดับคะแนนการประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดย สวนงานวิชาการ ส.ประกันคุณภาพ ส.ประกันคุณภาพการศึกษา สนอ. รองอธิการบดี/  - F1/บันทึกใน  -เก็บไวที่หนวยจัดเก็บ

     ตนสังกัด (สมศ.15) สวนงานอื่น/สนอ./ สุพัชฑรา (โอปอ) 3298 ระบบสารสนเทศ

 50-51-52 สนส./ส.ประกัน  -ส.ประกันคุณภาพ  - สงใหสวนแผนงาน

จัดทําสรุปแบบ

หนวยงานที่รับผิดชอบดําเนินการและการจัดสงขอมูล

คํารับรองการปฏิบัติงานประจําป

ในการรายงานผลตามคํารับรองการปฏิบัติงาน การรายงานแผน-ผลการปฏิบัติการประจําปตามแผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติการประจําป (สงสํานักงบประมาณ)  

และรายงานการประเมินผลของหัวหนาสวนงาน/สวน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554

สวนประกันคุณภาพการศึกษา

หนวยงานที่รับผิดชอบ ขอมูลที่หนวยงานตองจัดทําและจัดสง
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F3-P-วต-003

5. รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ (ตัวชี้วัดเฉพาะกลุม 2) สวนงานวิชาการ ส.ประกันคุณภาพ ส.ประกันคุณภาพการศึกษา สนอ. รองอธิการบดี/  - F1/บันทึกใน  -เก็บไวที่หนวยจัดเก็บ

สวนงานอื่น/สนอ./ ชุติมา (แอน) 3298 ระบบสารสนเทศ

สนส./ส.ประกัน  -ส.ประกันคุณภาพ  - สงใหสวนแผนงาน

จัดทําสรุปแบบ

F2-P-วต-003

13. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาระบบบริหารจัดการ (TQA) ทุกสวนงาน ส.ประกันคุณภาพ ส.ประกันคุณภาพการศึกษา สนอ. รองอธิการบดี/  - F1/บันทึกใน เก็บไวที่หนวยจัดเก็บ

สุพัชฑรา (โอปอ) 3298 ระบบสารสนเทศ

 -ส.ประกันคุณภาพ  - สงสวนแผนงาน

จัดทําสรุปแบบ

F4-P-วต-003
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ตัวชี้วัด หนวยงานหลัก/

หนวยงานรอง หนวยจัดเก็บ หนวยงานรับผิดชอบประมวลผล โทร. ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ F1/บันทึกใน เอกสารอางอิงตามที่

ในภาพรวมสถาบัน ระบบสารสนเทศ กําหนดไวในคูมือ

มิติที่ 3  มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน

6. ระดับความสําเร็จการปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของสภาสถาบัน (สมศ.12) สํานักงานสภาสถาบัน สํานักงานสภาสถาบัน สํานักงานสภาสถาบัน สํานักงานสภาสถาบัน F1/บันทึกใน สงใหหนวยจัดเก็บ

วรงคพร 3176 ระบบสารสนเทศ

 -สนง.สภา  - สงใหสวนแผนงาน

จัดทําสรุปแบบ

หนวยงานที่รับผิดชอบดําเนินการและการจัดสงขอมูล

ในการรายงานผลตามคํารับรองการปฏิบัติงาน การรายงานแผน-ผลการปฏิบัติการประจําปตามแผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติการประจําป (สงสํานักงบประมาณ)  

และรายงานการประเมินผลของหัวหนาสวนงาน/สวน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554

สํานักงานสภาสถาบัน

หนวยงานที่รับผิดชอบ ขอมูลที่หนวยงานตองจัดทําและจัดสง

คํารับรองการปฏิบัติงานประจําป
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F3-P-วต-003

7. ระดับความสําเร็จการปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของผูบริหารสถาบัน (สมศทุกสวนงาน / สํานักงานสภาสถาบัน สํานักงานสภาสถาบัน สํานักงานสภาสถาบัน F1/บันทึกใน เก็บไวที่หนวยจัดเก็บ

สภาคณาจารย/ วรงคพร 3176 ระบบสารสนเทศ

สํานักงานสภาสถาบัน  -สนง.สภา  - สงสวนแผนงาน

จัดทําสรุปแบบ

F3-P-วต-003

ตัวชี้วัด หนวยงานหลัก/

หนวยงานรอง หนวยจัดเก็บ หนวยงานรับผิดชอบประมวลผล โทร. ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ F1/บันทึกใน เอกสารอางอิงตามที่

ในภาพรวมสถาบัน ระบบสารสนเทศ กําหนดไวในคูมือ

16. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง (สกอ.7.4) ทุกสวนงาน/ สวนตรวจสอบ สวนตรวจสอบ ผอ.สวนตรวจสอบ F1/บันทึกใน เก็บไวที่หนวยจัดเก็บ

ส.ตรวจสอบ นิภา 8243 ระบบสารสนเทศ

 -ส.ตรวจสอบ  - สงใหสวนแผนงาน

จัดทําสรุปแบบ

F4-P-วต-003

สวนตรวจสอบ

หนวยงานที่รับผิดชอบ ขอมูลที่หนวยงานตองจัดทําและจัดสง

คํารับรองการปฏิบัติงานประจําป
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ตัวชี้วัด หนวยงานหลัก/

หนวยงานรอง หนวยจัดเก็บ หนวยงานรับผิดชอบประมวลผล โทร. ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ F1/บันทึกใน เอกสารอางอิงตามที่

ในภาพรวมสถาบัน ระบบสารสนเทศ กําหนดไวในคูมือ

มิติที่ 4  มิติดานการพัฒนาสถาบัน

11. ระดับคะแนนความสําเร็จในการมีศักยภาพของระบบฐานขอมูล สวนงานวิชาการ/ สํานักบริการคอมพิวเตอสํานักบริการคอมพิวเตอร 6125 ผอ.สํานักบริการคอม F1/บันทึกใน สงใหหนวยจัดเก็บ

      เพื่อการบริหาร การเรียนการสอนและการวิจัย (สกอ. ๗.๓) สํานักบริการคอม/ ระบบสารสนเทศ

ผลประเมินจากประกัน ส.ทะเบียน/ส.การคลัง/  -ส.บริการคอม  - สงใหสวนแผนงาน

ส.ทรัพยากร/ จัดทําสรุปแบบ

และรายงานการประเมินผลของหัวหนาสวนงาน/สวน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554

สํานักบริการคอมพิวเตอร

หนวยงานที่รับผิดชอบดําเนินการและการจัดสงขอมูล

ในการรายงานผลตามคํารับรองการปฏิบัติงาน การรายงานแผน-ผลการปฏิบัติการประจําปตามแผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติการประจําป (สงสํานักงบประมาณ)  

หนวยงานที่รับผิดชอบ ขอมูลที่หนวยงานตองจัดทําและจัดสง

คํารับรองการปฏิบัติงานประจําป
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ส.บริหารวิชาการและวิจัย F3-P-วต-003
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มิติที่  1  ดานประสิทธิผลตามยุทธศาสตร

 -  ผลสําเร็จตามแผนปฏิบัติการหรือแผนกลยุทธ

กิจกรรมหลัก   -   งานจัดการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

กิจกรรมรอง    -  สาขาครุศาสตรอุตสาหกรรม/วิทยาศาสตร/วิศวกรรมศาสตร/ 

             สถาปตยกรรมศาสตร/เทคโนโลยีการเกษตร/เทคโนโลยีสารสนเทศ/ 

             วิชาพื้นฐานและวิชาเลือก/โท/อุตสาหกรรมเกษตร/วิชาพื้นฐานทั่วไป/

             บริหารและการจัดการ

กิจกรรมยอย   -

สํานักทะเบียนและประมวลผล

แผน - ผลการปฏิบัติการประจําป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554

(ตัวชี้วัดตามเอกสารงบประมาณ)

หมายเหตุกิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง/กิจกรรมยอย/โครงการ/ตัวชี้วัด หนวยจัดเก็บขอมูล
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โครงการผลิตบัณฑิตดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

1. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา  (ทุกระดับการศึกษา) สํานักทะเบียนและประมวลผล

2. จํานวนนักศึกษาที่เขาใหม  (ทุกระดับการศึกษา) สํานักทะเบียนและประมวลผล

3. จํานวนนักศึกษาที่คงอยู  (ทุกระดับการศึกษา) สํานักทะเบียนและประมวลผล

4. รอยละผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร สํานักทะเบียนและประมวลผล

1.2.1.4 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายใน สํานักทะเบียนและประมวลผล

            ระยะเวลาที่กําหนด

กิจกรรมหลัก   -   เรงรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน 

กิจกรรมรอง    -  

1. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา สํานักทะเบียนและประมวลผล

4. รอยละผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร สํานักทะเบียนและประมวลผล

1.2.1.4 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายใน สํานักทะเบียนและประมวลผล

            ระยะเวลาที่กําหนด

หมายเหต ุ:   1. สวนงานวิชาการ คือ คณะ/วิทยาเขต/วิทยาลัย

                     2. สวนงานอื่นๆ คือ ส.สงเสริมฯ/ส.ทะเบียนฯ/ส.หอสมุดฯ/ส.บริการคอมพิวเตอร

                     3. งบประมาณที่ระบุเปนงบประมาณเดียวกับงบประมาณที่ระบุในแผน-ผลการปฏิบัติการประจําป (ตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติงานประจําป)
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5. คาใชจายการผลิตบัณฑิต

5.1 คาใชจายการผลิตบัณฑิตตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร สวนงานวิชาการ

6. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทํา ศึกษาตอ หรือประกอบ สวนแผนงาน

    อาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ป

กิจกรรมหลัก   -   งานจัดการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี(ตอ)

1.2.1.8 รอยละของความพึงพอใจของนายจางที่มีตอผูสําเร็จการศึกษา สวนแผนงาน

1.2.1.9 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําตรงสาขา สวนแผนงาน

กิจกรรมหลัก   -   เรงรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน 

กิจกรรมรอง    -  

6    ํ ็ ึ ีไ่  ํ  ึ   ื ป 

(ตัวชี้วัดตามเอกสารงบประมาณ)

แผน - ผลการปฏิบัติการประจําป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง/กิจกรรมยอย/โครงการ/ตัวชี้วัด หนวยจัดเก็บขอมูล หมายเหตุ
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6. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาทีไดงานทํา ศึกษาตอ หรือประกอบ สวนแผนงาน

     อาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ป

5 คาใชจายการผลิตบัณฑิต

5.2 คาใชจายการผลิตบัณฑิตตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร สวนงานวิชาการ

1.2.1.9 รอยละของความพึงพอใจของนายจางที่มีตอผูสําเร็จการศึกษา สวนแผนงาน

1.2.1.8 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําตรงสาขา สวนแผนงาน

มิติที่  1  ดานประสิทธิผลตามยุทธศาสตร 

กิจกรรมหลัก   - งานวิจัย พัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี

กิจกรรมรอง    - วิจัยพื้นฐาน/ประยุกต/พัฒนาและถายทอดเทคโนโลย ี

กิจกรรมยอย  -

โครงการวิจัยเพื่อถายทอดเทคโนโลยี

7. จํานวนโครงการวิจัย สวนงานวิชาการ / สวนงานอื่น / สวนบริหารวิชาการและวิจัย

8. จํานวนผลงานวิจัยเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด สวนงานวิชาการ / สวนงานอื่น / สวนบริหารวิชาการและวิจัย

9. จํานวนโครงการวิจัยที่แลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด สวนงานวิชาการ / สวนงานอื่น / สวนบริหารวิชาการและวิจัย

10. คาใชจายของการวิจัยตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร สวนงานวิชาการ / สวนงานอื่น / สวนบริหารวิชาการและวิจัย

11. จํานวนของงานวิจัยและงานสรางสรรคตีพิมพเผยแพรในวารสารระดับชาติและนานาชาติ สวนงานวิชาการ / สวนงานอื่น / สวนบริหารวิชาการและวิจัย

12. จํานวนของบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิงในวารสารวิชาการหรือ สวนงานวิชาการ / สวนงานอื่น / สวนบริหารวิชาการและวิจัย

      ในฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
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มิติที่  1  ดานประสิทธิผลตามยุทธศาสตร

กิจกรรมหลัก   - งานบริการวิชาการแกชุมชน

กิจกรรมรอง    - จัดอบรมทางวิชาการ

กิจกรรมยอย  -

โครงการใหบริการวิชาการ

13. จํานวนผูเขารับบริการ สวนงานวิชาการ / สวนงานอื่น

15. รอยละของงานบริการวิชาการแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด สวนงานวิชาการ / สวนงานอื่น

16. คาใชจายของการใหบริการวิชาการตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร สวนงานวิชาการ / สวนงานอื่น

17. รอยละของผูเขารับบริการนําความรูไปใชประโยชน สวนงานวิชาการ / สวนงานอื่น

่

แผน - ผลการปฏิบัติการประจําป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554

(ตัวชี้วัดตามเอกสารงบประมาณ)

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง/กิจกรรมยอย/โครงการ/ตัวชี้วัด หนวยจัดเก็บขอมูล หมายเหตุ
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14. รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการในกระบวนการใหบริการ สวนงานวิชาการ / สวนงานอื่น

18. รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ/หนวยงาน/องคกร ที่รับ สวนงานวิชาการ / สวนงานอื่น

      บริการวิชาการและวิชาชีพตอประโยชนจากการบริการ

มิติที่  1  ดานประสิทธิผลตามยุทธศาสตร 

กิจกรรมหลัก   - งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

กิจกรรมรอง    -  การจัดฝกอบรม / การจัดนิทรรศการ

กิจกรรมยอย  -

 -  โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

19. จํานวนผูเขารวมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม สวนงานวิชาการ / สวนงานอื่น

20. รอยละของโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงคของโครงการ สนอ. (สวนกิจการนักศึกษา / สวนบริหารงานทั่วไป)

21. รอยละของโครงการ/กิจกรรมที่แลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด สนอ. (สวนกิจการนักศึกษา / สวนบริหารงานทั่วไป)

22. คาใชจายของการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร สนอ. (สวนกิจการนักศึกษา / สวนบริหารงานทั่วไป)

23. จํานวนผลงาน/กิจกรรมที่มีการเผยแพรดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สนอ. (สวนกิจการนักศึกษา / สวนบริหารงานทั่วไป)

24. รอยละความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการตอประโยชนของการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สนอ. (สวนกิจการนักศึกษา / สวนบริหารงานทั่วไป)

หมายเหต ุ:   1. สวนงานวิชาการ คือ คณะ/วิทยาเขต/วิทยาลัย

                     2. สวนงานอื่นๆ คือ ส.สงเสริมฯ/ส.ทะเบียนฯ/ส.หอสมุดฯ/ส.บริการคอมพิวเตอร

                     3. งบประมาณที่ระบุเปนงบประมาณเดียวกับงบประมาณที่ระบุในแผน-ผลการปฏิบัติการประจําป (ตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติงานประจําป)
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