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สารบัญ 
 

หนา 
ประเด็นยทุธศาสตรที่ ๑  

 ตัวชี้วัดที่ ๑      จํานวนผูสําเร็จการศึกษา              ๑ 
 ตัวชี้วัดที่ ๒     จํานวนนักศึกษาที่เขาใหม                                          ๑ 
 ตัวชี้วัดที่ ๓     จํานวนนักศึกษาที่คงอยู                                       ๒
 ตัวชี้วัดที่ ๔     รอยละผูสาํเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร         ๒ 
 ตัวชี้วัดที่ ๕     คาใชจายการผลิตบัณฑิต                                       ๓ 
 ตัวชี้วัดที่ ๕.๑      คาใชจายการผลิตบัณฑิตดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

     ตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร             ๓ 
 ตัวชี้วัดที่ ๕.๒     คาใชจายการผลิตบัณฑิตโครงการเรงรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน       ๓ 
 ตัวชี้วัดที่ ๖     รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทํา ศึกษาตอ หรือประกอบอาชีพอิสระ  

                             ภายในระยะเวลา ๑ ป                                       ๔ 
ประเด็นยทุธศาสตรที่ ๒  

 ตัวชี้วัดที่ ๗     จํานวนโครงการวิจัย                                       ๕ 
 ตัวชี้วัดที่ ๘     จํานวนผลงานวิจัยเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด          ๕ 
 ตัวชี้วัดที่ ๙     จํานวนโครงการวิจัยที่แลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด         ๖ 
 ตัวชี้วัดที่ ๑๐   คาใชจายของการวิจัย ตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร          ๖ 
 ตัวชี้วัดที่ ๑๑   จํานวนของงานวิจัย และงานสรางสรรคตีพิมพเผยแพรในวารสารระดับชาติและนานาชาติ      ๗ 
 ตัวชี้วัดที่ ๑๒  จํานวนของบทความวิจัยทีไ่ดรับการอางอิงในวารสารวิชาการ 

                              หรือในฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ          ๘ 
ประเด็นยทุธศาสตรที่ ๔  

 ตัวชี้วัดที่ ๑๓   จํานวนผูเขารับบริการ                                       ๙ 
 ตัวชี้วัดที่ ๑๔   รอยละความพึงพอใจของผูรับบรกิารในกระบวนการใหบริการ       ๑๐ 
 ตัวชี้วัดที่ ๑๕   รอยละของงานบริการวิชาการแลวเสร็จตามระยะเวลาทีก่ําหนด       ๑๐ 
 ตัวชี้วัดที่ ๑๖    คาใชจายของการใหบริการวิชาการตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร       ๑๑ 
 ตัวชี้วัดที่ ๑๗   รอยละของผูเขารับบริการนําความรูไปใชประโยชน       ๑๒ 
 ตัวชี้วัดที่ ๑๘   รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ/หนวยงาน/องคกรที่รับบริการวิชาการและวชิาชีพ 

                               ตอประโยชนจากการบริการ          ๑๓ 
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ประเด็นยทุธศาสตรที่ ๕  

 ตัวชี้วัดที่ ๑๙   จํานวนผูเขารวมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม        ๑๔ 
 ตัวชี้วัดที่ ๒๐  รอยละของโครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงคของโครงการ       ๑๖ 
 ตัวชี้วัดที่ ๒๑  รอยละของโครงการ/กิจกรรมที่แลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด      ๑๘ 
 ตัวชี้วัดที่ ๒๒  คาใชจายของการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร    ๒๐ 
 ตัวชี้วัดที่ ๒๓  จํานวนผลงาน/กิจกรรมที่มีการเผยแพรดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม     ๒๐ 
 ตัวชี้วัดที่ ๒๔  รอยละความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการตอประโยชนของการ 

                               ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม            ๒๐ 
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 ๑ 

ประเด็นยทุธศาสตรที่ ๑ พัฒนาการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสอดคลองกับความตองการของประเทศและสามารถ 
                                            แขงขันไดในระดบันานาชาติ 
 

ตัวชี้วัดที่ ๑     :     จํานวนผูสําเร็จการศึกษา (ทุกระดับการศึกษา)  
หนวยวัด     :     คน 
ชนิดของตัวชี้วัด     :     ผลผลิต 
คําอธิบาย     :    

- เปนการนับจํานวนผูสําเร็จการศึกษา  ในทุกระดับการศึกษา  และทุกหลักสูตร  ประจําปงบประมาณ                    
พ.ศ. ๒๕๕๔ 

- ผูสําเร็จการศึกษา หมายถึง จํานวนผูสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก และทุก
หลักสูตร ท่ีจบการศึกษาในปการศึกษา ๒๕๕๓ 

สูตรการคํานวณ     :     -  
ขอมูลที่ตองรายงาน     :     จํานวนผูสําเร็จการศึกษาทั้งหมด ท่ีจบการศึกษาในปการศึกษา ๒๕๕๓ จําแนกตามระดับ 
                                           การศึกษา และประเภทหลักสูตร 
สวนงานรับผิดชอบหลัก     :    สวนงานวิชาการ 
สวนงานรับผิดชอบจัดเก็บขอมูล     :     สํานักทะเบียนและประมวลผล 
 
ตัวชี้วัดที่ ๒     :     จํานวนนักศึกษาที่เขาใหม (ทุกระดับการศึกษา) 
หนวยวัด     :     คน 
ชนิดของตัวชี้วัด     :     ปจจัยนําเขา 
คําอธิบาย     :    

- เปนการนับจํานวนนักศึกษาที่รับเขาใหม ในทุกระดับการศึกษา และทุกหลักสูตร ประจําปงบประมาณ             
พ.ศ. ๒๕๕๔ 

- นักศึกษาที่รับเขาใหม  หมายถึง  จํานวนนักศึกษาที่สถาบัน รับเขามาศึกษาตอในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท 
ปริญญาเอก และทุกหลักสูตร ประจําปการศึกษา ๒๕๕๔ โดยรวมนักศึกษาใหม ระดับบัณฑิตศึกษา ท่ีรับเขา
มาศึกษาในภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๓ (ถามี) และยกเวนไมรวมจํานวนนกัศึกษาที่มีการโอนยายระหวางคณะ/
สาขาวิชา และนักศึกษาทดลองเรียน 

สูตรการคํานวณ  :     - 
ขอมูลที่ตองรายงาน     :     จํานวนนักศึกษาที่รับเขาใหม   ปการศึกษา ๒๕๕๔  จําแนกตามระดับการศึกษา  
                                               และประเภทหลักสูตร 
สวนงานรับผิดชอบหลัก     :    สวนงานวิชาการ 
สวนงานรับผิดชอบจัดเก็บขอมูล     :     สํานักทะเบียนและประมวลผล 
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 ๒ 

ตัวชี้วัดที่ ๓     :     จํานวนนักศึกษาที่คงอยู 
หนวยวัด     :     คน 
ชนิดของตัวชี้วัด     :     ปจจัยนําเขา 
คําอธิบาย     :   

- เปนการนับจํานวนนักศึกษาที่คงอยูท้ังหมด ในทุกระดับการศึกษา และทุกหลักสูตร ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๔  

- นักศึกษาคงอยู  หมายถึง  จํานวนนักศึกษาทั้งหมด  ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก และทุกหลักสูตร 
ท่ีลงทะเบียนเรียนในปการศึกษา ๒๕๕๔  

สูตรการคํานวณ  :     - 
ขอมูลที่ตองรายงาน     :     จํานวนนักศึกษาคงอยู   ปการศึกษา ๒๕๕๔  จําแนกตามระดับการศึกษา 
                                               และประเภทหลักสูตร 
สวนงานรับผิดชอบหลัก     :    สวนงานวิชาการ 
สวนงานรับผิดชอบจัดเก็บขอมูล     :     สํานักทะเบียนและประมวลผล 
 
ตัวชี้วัดที่ ๔     :     รอยละผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร  
หนวยวัด               :      รอยละ 
ชนิดของตัวชี้วัด    :      ผลผลิต 
คําอธิบาย :  

- เปนการเปรียบเทียบผูสําเร็จการศึกษา ในทุกระดับการศึกษา และทุกหลักสูตรที่ไดมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๔๘ 
กับผูสําเร็จการศึกษาทั้งหมด ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔  

- ผูสําเร็จการศึกษา หมายถึง จํานวนผูสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ทุกหลักสูตร ที่จบ
การศึกษาในปการศึกษา ๒๕๕๓ 

- มาตรฐานหลักสูตร  หมายถึง มาตรฐานหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ทุกหลักสูตรและเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ทุก
หลักสูตร 

สูตรการคํานวณ  :     
  

    จํานวนผูสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่ไดมาตรฐาน 
x ๑๐๐  จํานวนผูสําเร็จการศึกษาทั้งหมด 
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 ๓

ขอมูลที่ตองรายงาน  :   
- จํานวนผูสําเร็จการศึกษาทั้งหมด ท่ีสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา ๒๕๕๓  จําแนกตามระดับการศึกษา และ

ประเภทหลักสูตร (สํานักทะเบียนและประมวลผล) 
- จํานวนหลักสูตรท่ีไดมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๔๘ (สํานักงานอธิการบดี - สวนบริหารวิชาการและวิจยั) 
- จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรท่ีไดมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๔๘ (สวนวิชาการ) 

สวนงานรับผิดชอบหลัก : ทุกสวนวิชาการ 
สวนงานรับผิดชอบรอง : สํานักงานอธิการบดี (สวนบริหารวิชาการและวิจยั)  
สวนงานรับผิดชอบจัดเก็บขอมูล     :     สํานักทะเบียนและประมวลผล 
 
ตัวชี้วัดที่ ๕     :     คาใชจายการผลิตบัณฑิต 
ตัวชี้วัดที่ ๕.๑     :     คาใชจายการผลิตบัณฑิตดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร  
หนวยวัด     :     ลานบาท (ทศนิยม ๔ ตําแหนง) 
ชนิดของตัวชี้วัด     :     ปจจัยนําเขา 
คําอธิบาย     :   

- เปนการแสดงผลรวมของงบประมาณที่ไดรับจัดสรร (เงินงบประมาณแผนดินและเงินรายได) ในผลผลิต
ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยไมรวมงบลงทุน 

สูตรการคํานวณ  :     - 
ขอมูลที่ตองรายงาน     :     จํานวนเงินงบประมาณที่หนวยงานไดรับจัดสรร (เงินงบประมาณแผนดินและเงินรายได)  
                                               ในผลผลิตผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยไมรวมงบลงทุน 
สวนงานรับผิดชอบหลัก     :    สวนงานวิชาการ 
 
ตัวชี้วัดที่ ๕.๒     :     คาใชจายการผลิตบัณฑิตโครงการเรงรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน                     
หนวยวัด     :     ลานบาท (ทศนิยม ๔ ตําแหนง) 
ชนิดของตัวชี้วัด     :     ปจจัยนําเขา 
คําอธิบาย     :   

- เปนการแสดงผลรวมของงบประมาณที่ไดรับจัดสรร (เงินงบประมาณแผนดินและเงินรายได) ในผลผลิต
ผูสําเร็จการศึกษาโครงการเรงรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน โดยไมรวมงบลงทุน 

สูตรการคํานวณ  :     - 
ขอมูลที่ตองรายงาน     :     จํานวนเงินงบประมาณที่หนวยงานไดรับจัดสรร (เงินงบประมาณแผนดินและเงินรายได) 
                                               ในผลผลิตผูสําเร็จการศึกษาโครงการเรงรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน  
สวนงานรับผิดชอบหลัก     :    สวนงานวิชาการ 
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 ๔

ตัวชี้วัดที่ ๖     :     รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทํา ศึกษาตอ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา ๑ ป 
หนวยวัด               :     รอยละ 
ชนิดตัวชี้วัด         :      ผลลัพธ 
คําอธิบาย : 
   

- ผูสําเร็จการศึกษา หมายถึง ผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ (รุนป
การศึกษา ๒๕๕๒) 

- ใหเปรียบเทียบจํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทํา ศึกษาตอ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน
ระยะเวลา ๑ ป นับจากวันที่สําเร็จการศึกษากับจํานวนของผูสําเร็จการศึกษาทั้งหมด โดยไมนับรวมผูเกณฑ
ทหาร และอุปสมบท  โดยใหนําเสนอในรูปรอยละ 

- จํานวนของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทํา ศึกษาตอ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยเวลา ๑ ป 
หมายถึง ผูท่ีสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ท่ีไดงานทํา ศึกษาตอ หรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได
ประจํา ภายในระยะเวลา ๑ ป นับจากวันที่สําเร็จการศึกษา โดยไมนับรวมผูสําเร็จการศึกษาที่มีงานทํากอนเขา
ศึกษาในสถาบัน ท้ังนี้ ไมนับรวมกรณีท่ีไดรับการคัดเลือกเกณฑทหาร และใหนับเฉพาะผูทีต่อบแบบสอบถาม
ในเร่ืองนั้นๆ เทานั้น  

สูตรการคํานวณ :   
 

 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทํา ศึกษาตอ หรอืประกอบอาชีพอสิระ 
ภายในระยะเวลา ๑ ป นับจากวนัที่สําเร็จการศึกษา ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

(ไมรวมลาอปุสมบท เกณฑทหาร และผูมีงานทําอยูแลว) X ๑๐๐ 
 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท้ังหมดที่สําเร็จการศึกษา ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔  

(ไมรวมลาอุปสมบท เกณฑทหาร และผูมีงานทําอยูแลว) 
 

ขอมูลที่ตองรายงาน     : 
๑. จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีสําเร็จการศึกษาทั้งหมด ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ (รุนปการศึกษา 

๒๕๕๒) ท่ีผานความเห็นชอบจากสภาสถาบัน จําแนกตามคณะและสาขาวิชา 
๒. จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรี ท่ีไดงานทํา ศึกษาตอ หรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได ภายใน ๑ ป          

นับจากวันที่สําเร็จการศึกษา  
๓. จํานวนบัณฑิตท้ังหมดในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ (รุนปการศึกษา ๒๕๕๒) ท่ีศึกษาตอ 
๔. ผลการสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิตท้ังในระดับสถาบันและระดับคณะที่มีการสํารวจและรวบรวม

ไว ซึ่งอาจเปนแบบสํารวจที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือสถาบัน จัดเก็บขอมูลในวันซอม
รับพระราชทานปริญญาบัตร หรือวันรับพระราชทานปริญญาบัตรในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ (รุนป
การศึกษา ๒๕๕๒) 

๕. แบบสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิตท่ีสามารถเสนอขอมูลภาวะการมีงานทํา การประกอบอาชพี
อิสระ หรอืการศึกษาตอของบัณฑิตสอดคลองกับคําอธิบายของตัวช้ีวัด ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๖. เอกสารอื่นๆ ท่ีเกี่ยวกับการดําเนินงานของตัวช้ีวัด  
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 ๕ 

หมายเหตุ   : 
๑. ขอมูลผลการดาํเนินงานตามตัวช้ีวัดนี้ จะใชขอมูลจากการสํารวจภาวะการไดงานทําของบัณฑิตท่ีสวน

แผนงาน ดําเนินการ 
๒. ขอมูลผูสําเร็จการศึกษาทั้งหมด จะใชขอมูลจากสํานักทะเบียนและประมวลผล 
๓. การวางเปาหมายตามตัวช้ีวัดนี้ (ในแผนปฎิบัติการประจําป) ใหวางเปาหมายไวท่ีเดือนมีนาคม      

สวนงานรับผิดชอบหลัก : สวนงานวิชาการ 
สวนงานรับผิดชอบประมวลผล : สํานักงานอธิการบดี (สวนแผนงาน) 
 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสรางความเปนเลิศในระดับชาติและนานาชาติ  
 

ตัวชี้วัดที่ ๗     :     จํานวนโครงการวิจัย  
หนวยวัด     :   โครงการ 
ชนิดของตัวชี้วดั    :    ผลผลิต 
คําอธิบาย :  

- เปนการนับจํานวนโครงการวิจัยใหม ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
- โครงการวิจัย หมายถึง โครงการวิจัยท่ีไดรับการสนับสนุนงบประมาณ เปนครั้งแรก ในปงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๕๔ จากทุกแหลงเงิน ซึ่งรวมโครงการวิจัยตอเนื่องท่ีไดรับงบประมาณปแรก ในปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๔ ดวย 

สูตรการคํานวณ :    - 
ขอมูลที่ตองรายงาน  :    

- จํานวนโครงการวิจัยท่ีไดรับงบประมาณปแรก หรือตอเนื่อง ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
สวนงานรับผิดชอบหลัก     :    สวนงานวิชาการ/สวนงานอื่น/สํานักงานอธิการบดี (สวนบริหารวิชาการและวิจัย) 
 
ตัวชี้วัดที่ ๘     :     จํานวนผลงานวิจัยเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด  
หนวยวัด     :   ผลงาน 
ชนิดของตัวชี้วดั    :    ผลผลิต 
คําอธิบาย : 

- ผลงานวิจัย หมายถึง ผลงานทางวิชาการที่ไดรับการศึกษาคนควา ตามกระบวนการระเบียบวิธีวิจัยที่เหมาะสมกับ
สาขาวิชา ที่ไดรับการสนับสนุนงบประมาณ (งบแผนดินและเงินรายได) 

- ผลงานวิจัยท่ีเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด หมายถึง ผลงานวิจัยท่ีผูวิจัย/นักวิจัย ดําเนินการแลวเสร็จ และ
สามารถจัดทํารายงานฉบับสมบูรณท่ีบรรลุตามขอกําหนดของกองทุนวิจัย 

สูตรการคํานวณ :    - 
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 ๖ 

ขอมูลที่ตองรายงาน  :    
๑. รายช่ือผลงานวิจัย และรายชื่อนักวิจัยท่ีจัดทํารายงานฉบับสมบูรณท่ีบรรลุตามขอกําหนดของกองทุนวิจัย 
๒. เอกสารอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินงานของตัวช้ีวัด 

สวนงานรับผิดชอบหลัก     :    สวนงานวิชาการ/สวนงานอื่น/สํานักงานอธิการบดี (สวนบริหารวิชาการและวิจัย) 
 
ตัวชี้วัดที่ ๙     :     จํานวนโครงการวิจัยที่แลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด  
หนวยวัด     :   โครงการ 
ชนิดของตัวชี้วดั    :    ผลผลิต 
คําอธิบาย : 

- เปนการนับจํานวนโครงการวิจัยที่แลวเสร็จ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ (จําแนกตามแหลงเงินงบประมาณทุก
แหลงเงิน) 

- โครงการวิจัยที่แลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด หมายถึง จํานวนรายงานวิจัยฉบับสมบูรณที่แลวเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดในสัญญารับทุน (จําแนกตามแหลงเงินงบประมาณทุกแหลงเงิน) 

สูตรการคํานวณ :    - 
ขอมูลที่ตองรายงาน  :    

๑. รายช่ือรายงานวิจัยฉบับสมบูรณท่ีแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนดในสัญญารับทุน (จําแนกตาม
แหลงเงินงบประมาณทุกแหลงเงิน)  ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๒. รายช่ือรายงานวิจัยฉบับสมบูรณท้ังหมด ท่ีมีแผนจะแลวเสร็จในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔  ตามที่
กําหนดไวในสัญญารับทุน (จําแนกตามแหลงเงินงบประมาณทุกแหลงเงิน)  

๓. เอกสารอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินงานของตัวช้ีวัด 
สวนงานรับผิดชอบหลัก     :    สวนงานวิชาการ/สวนงานอื่น/สํานักงานอธิการบดี (สวนบริหารวิชาการและวิจัย) 
 
ตัวชี้วัดที่ ๑๐     :     คาใชจายของการวิจัย ตามงบประมาณทีไ่ดรับจัดสรร   
หนวยวัด     :     ลานบาท (ทศนิยม ๔ ตําแหนง) 
ชนิดของตัวชี้วัด     :     ปจจัยนําเขา 
คําอธิบาย     :   

- เปนการแสดงผลรวมของงบประมาณที่ไดรับจัดสรร (เงินงบประมาณแผนดินและเงินรายได) ในผลผลิต
ผลงานวิจัยเพื่อถายทอดเทคโนโลยี 

สูตรการคํานวณ  :     - 
ขอมูลที่ตองรายงาน     :      

- จํานวนเงินงบประมาณที่หนวยงานไดรับการจัดสรร (เงินงบประมาณแผนดินและเงินรายได) ในผลผลิต
ผลงานวิจัยเพื่อถายทอดเทคโนโลยี 

สวนงานรับผิดชอบหลัก     :    สวนงานวิชาการ/สวนงานอื่น/สํานักงานอธิการบดี (สวนบริหารวิชาการและวิจัย) 
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 ๗

ตัวชี้วัดที่ ๑๑     :     จํานวนของงานวิจัย และงานสรางสรรคตีพิมพเผยแพรในวารสารระดับชาติและนานาชาติ 
หนวยวัด     :     เร่ือง 
ชนิดของตัวชี้วัด     :     ผลลัพธ 
คําอธิบาย     : 

• งานวิจัย หมายถึง ผลงานทางวิชาการที่ไดมีการศึกษาคนควาตามกระบวนการระเบียบวิธีวิจัยท่ี
เหมาะสมกับสาขาวิชา  หรือบทความทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัยประจําท่ีไดรับการตีพิมพใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีมีการตรวจคัดคุณภาพเปนที่ยอมรับ ท้ังวารสารท่ีอยูในฐานขอมูลสากล  วารสารที่ไม
อยูในฐานขอมูลสากล  และวารสารระดับชาติท่ีมีผูประเมินอิสระประเมินบทความกอนไดรับการตีพิมพ  และเทียบเทา
วารสาร เชน สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร รวมถึงการเสนอผลงานบางสาขาที่มีลักษณะของการนําเสนอเทียบเทากับการ
ตีพิมพ (การเทียบเทาการตีพิมพในระดับนานาชาติ หรือระดับชาติ ใหใชเกณฑของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
สกว.ใน website  http://rgi.trf.or.th/thai/thai_cancel journal.htm)   

• งานสรางสรรค หมายถึง ผลงานวิชาการ (ไมจําเปนตองเปนงานวิจัย) ท่ีมีการศึกษา คนควา หรือ
แสดงออกทางศิลปะ ดนตรี อันเปนที่ยอมรับระดับนานาชาติและระดับชาติ  หรืองานที่ไดรับสิทธิบัตรเปนการแสดง
ความกาวหนาทางวิชาการเสริมสรางองคความรูหรือวิธีการที่เปนประโยชนตอสาขาวิชา  หรือแสดงความเปนตนแบบ  
ตนความคิดของผลงาน หรือแสดงความสามารถในการบุกเบิกงานในสาขาวิชานั้น  รวมท้ัง สิ่งประดิษฐหรืองาน
สรางสรรคทางดานศิลปกรรมและจิตรกรรม   

• วารสารระดับชาติ ไดแก วารสารวิชาการอยูในฐานขอมูลวารสารวิชาการที่เปนที่ยอมรับในระดับชาติ 
ท้ังนี้ วารสารระดับชาติท่ีไมอยูในฐานขอมูลระดับชาติ จะสามารถนํามานับรวมไดก็ตอเมื่อ  

(๑) วารสารฉบับนั้นมีผูประเมินอิสระหรือ พิชญาพิจารณ (Peer Review) 
(๒) คณะบรรณาธิการฉบับนั้นเปนผูท่ีมีช่ือเสียงในสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับวารสาร  
(๓) กองบรรณาธิการจะตองมาจากสถาบันอื่นไมนอยกวารอยละ ๒๕ 

• วารสารระดับนานาชาติ ไดแก วารสารวิชาการอยูในฐานขอมูลวารสารวิชาการระดับสากลที่เปนที่
ยอมรับในระดับนานาชาติ ท้ังนี้ วารสารระดับนานาชาติท่ีไมอยูในฐานขอมูลสากลจะสามารถนํามานับรวมไดก็ตอเมื่อ
วารสารนั้นมีคณะบรรณาธิการเปนชาวตางประเทศอยางนอย ๑ คน และมีบทความวิจัยจากตางประเทศลงตีพิมพดวย
อยางนอย ๑ เรื่อง หรือ ๑ บทความ ในแตละฉบับที่ตีพิมพ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
สูตรการคํานวณ :     - 
ขอมูลที่ตองรายงาน  :    

๑. จํานวนงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีตีพิมพเผยแพร ในระดับชาติและนานาชาติ ในปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๔ 

๒. เอกสารอื่นๆ ท่ีเกี่ยวกับการดําเนินงานตัวช้ีวัด 
หมายเหตุ     : 
๑. ผลงานที่ตีพิมพ เผยแพร และใชประโยชนรวบรวมจากผลงานในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๒. การเผยแพรผลงาน ๑ เรื่อง ท่ีเผยแพรมากกวา ๑ ครั้ง ใหนับเพียง ๑ ครั้ง โดยนําเสนอผลการเผยแพรท่ีมีคุณภาพเชิง
วิชาการมากที่สุดการตีพิมพในวารสาร นับเมื่อกองบรรณาธิการวารสารนั้นตอบรับ  ซ่ึงเมื่อนับการตอบรับใน
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 ๘

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ แลว หากตีพิมพในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ จะนํามาแจงนับซํ้าในปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๔ ไมได 
๓. การรายงานขอมูลบทความจากที่ไดรับการตีพิมพในวารสารทั้งหมดในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ใหจําแนกตามประเภท
ผลงานที่ไดรับการตีพิมพในวารสารระดับตาง  ๆโดยระบุรายละเอียดดังนี้ 

• ช่ือ เลมท่ี และวัน/เดือน/ป ของวารสารที่ตีพิมพ 

• ช่ือบทความ และเลขหนา  

• ช่ือผูเขียน 
สวนงานรับผิดชอบหลัก     :    สวนงานวิชาการ/สวนงานอื่น/สํานักงานอธิการบดี (สวนบริหารวิชาการและวิจัย) 
 
ตัวชี้วัดที่ ๑๒     :     จํานวนของบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิงในวารสารวิชาการหรือในฐานขอมูลระดบัชาติ                             
        หรือระดับนานาชาติ  
หนวยวัด     :     เร่ือง 
ชนิดของตวัชี้วัด     :     ผลลัพธ 
คําอธิบาย     : 

• บทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation)  หมายถึง  การท่ีบทความวิจัยปรากฏอยูในฐานขอมูล
มาตรฐานสากลตามที่กําหนด ใหนับเฉพาะที่เปนบทความวิจัยเทานั้น ไดแก "Research article", "letter" และ "review"  

• Refereed journal หมายถึง วารสารวิชาการ ซึ่งบทความที่ตีพิมพจะตองไดรับการอานและพิจารณาจาก
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในศาสตร หรือสาขาวิชาท่ีเกี่ยวของกับบทความวิจัย ท้ังนี้ 
วารสารดังกลาว ตองมีลักษณะตรงตามเกณฑของการเปนวารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 

• ฐานขอมูลระดับชาติ หมายถึง ฐานขอมูลท่ีครอบคลุมสารสนเทศที่มีในประเทศไทย โดยอาจอยูใน
รูปแบบของบทความวารสาร หนังสือ สิ่งพิมพของรัฐบาล ฯลฯ รายละเอียดของสารสนเทศครอบคลุมถึงรายการ
บรรณานุกรมสาระสังเขปประกอบหรืออาจมีเนื้อหาเต็มดวย ท้ังนี้ สามารถสืบคนขอมูลการอางอิงในฐานขอมูล
ระดับชาติ (Thai Journal Citation Index Center ; TCI) http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/tcidatabase.html 

• ฐานขอมูลระดับนานาชาติ หมายถึง ฐานขอมูลท่ีครอบคลุมสารสนเทศจากนานาประเทศ โดยอาจอยูใน
รูปแบบของบทความ วารสาร หนังสือ สิ่งพิมพของรัฐบาล ฯลฯ รายละเอียดของสารสนเทศครอบคลุม ถึงรายการ
บรรณานุกรม สาระสังเขปและเนื้อหาเต็ม 

• การนับบทความที่ไดรับการอางอิงใน refereed  journal หรอืในฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ ใหนับเพียงครั้งเดียว ไมนับซํ้า แมวาบทความวิจัยนั้นจะไดรับการอางอิงหลายครั้งก็ตาม   
สูตรการคํานวณ :     - 
ขอมูลที่ตองรายงาน  :    

๑. จํานวนและรายชื่อบทความวิจัยท่ีไดรับการอางอิง (Citation) ใน refereed  journal หรือในฐานขอมูล
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ                             

๒. เอกสารอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินงานของตัวช้ีวัด 
สวนงานรับผิดชอบหลัก     :    สวนงานวิชาการ/สวนงานอื่น/สํานักงานอธิการบดี (สวนบริหารวิชาการและวิจัย) 
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 ๙ 

ประเด็นยทุธศาสตรที่ ๔ พัฒนาการใหบริการวิชาการหลายรูปแบบสูสังคม 
 

ตัวชี้วัดที่ ๑๓     :     จํานวนผูเขารับบริการ  
หนวยวัด     :     คน 
ชนิดของตัวชี้วดั     :     ผลผลติ 
คําอธิบาย     : 

- เปนการนับจํานวนผู เขารับบริการวิชาการ ในกิจกรรม/โครงการ ท่ีสวนงาน/สวนดําเนินการ ใน
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

- ผูเขารับบริการวิชาการ หมายถึง จํานวนบุคคล ประชาชน เกษตรกร ฯลฯ ท่ีไดสมัครขอเขารับบริการ
วิชาการในกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการที่สวนงาน/สวนภายในสถาบันฯ จัดข้ึน 

- กิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการ หมายถึง กิจกรรมหรือโครงการที่สวนงาน/สวน ไดจัดข้ึนเพื่อให
บริการทางวิชาการแกสังคมและชุมชน หรือเพื่อตอบสนองความตองการของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ 
หรือนานาชาติ รวมถึงการบริการวิชาการที่มีคาตอบแทนและบริการวิชาการแบบใหเปลา 

- ลักษณะการบริการวิชาการ มีดังนี้ 
๑. บริการวิเคราะห ทดสอบ ตรวจสอบและตรวจซอม 
๒. บริการเครื่องมือและอุปกรณตางๆ ทางการศึกษา 
๓. บริการจัดฝกอบรม สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการแบบเก็บคาลงทะเบียน 
๔. บริการจัดฝกอบรม สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการแบบใหเปลา 
๕. บริการจัดฝกอบรม สัมมนาและประชุมเชิงปฏิบัติการในลักษณะการวาจาง 
๖. บริการศึกษา วิจัย สํารวจ การวางแผน การจัดการ 
๗. บริการศึกษาความเหมาะสมของโครงการการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม 
๘. บริการวางระบบ ออกแบบ สราง ประดิษฐ และผลิต 
ทั้งนี้ ไมนับรวมการเปนวิทยากร 

สูตรการคํานวณ     :     - 
ขอมูลที่ตองรายงาน     : 

- รายงานขอมูลการจัดฝกอบรม สัมมนาและประชุม ในแผนงานบริการวิชาการแกสังคม ปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๔  ตามแบบฟอรมท่ีสวนแผนงาน กําหนด (F1-P-วต-003) 

สวนงานรับผิดชอบหลัก     :    สวนงานวิชาการ/สวนงานอื่น 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดตัวชี้วดัตามเอกสารงบประมาณ ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๔ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                                                   
 

 ๑๐

ตัวชี้วัดที่ ๑๔     :     รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการในกระบวนการใหบริการ  
หนวยวัด     :     รอยละ 
ชนิดของตัวชี้วัด     :     ผลผลิต 
คําอธิบาย     :  

- การบริการทางวิชาการแกสังคม เปนการตอบสนองและแสดงความรับผิดชอบตอสังคม  ซึ่งถือเปน
บทบาทของสถาบัน  ตามหลักการสากลของการอุดมศึกษา การตอบสนองดังกลาวจะมีคุณภาพมากนอย
เพียงใด สามารถสะทอนไดจากความพึงพอใจของผูรับบริการ ท้ังประชาชนผูมารับบริการ เจาหนาท่ีของ
รัฐ หรือหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน โดยเปนการประเมินความพึงพอใจดานกระบวนการใหบริการ
และเปนการสํารวจเมื่อเสร็จสิ้นการใหบริการ 

- ความพึงพอใจมี ๕ ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยท่ีสุด  
- ระดับ ๕ เทากับ ๑๐๐ 

สูตรการคํานวณ     :      
 

 
 

 

คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผูรับบริการ  
 
X ๑๐๐  ๕ 

 

 

ขอมูลที่ตองรายงาน : 
๑. รายงานการจัดอบรม สัมมนาและประชุมในแผนงานบริการวิชาการแกสังคม ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔   

ตามแบบฟอรมท่ีสวนงานกําหนด (F1-P-วต-003) 
๒. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ 
๓. เอกสารอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินงานของตัวช้ีวัด 

สวนงานรับผิดชอบหลัก     :    สวนงานวิชาการ/สวนงานอื่น 
 
ตัวชี้วัดที่ ๑๕   :      รอยละของงานบริการวิชาการแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด   
หนวยวัด                 :      รอยละ 
ชนิดของตัวชี้วดั     :      ผลผลติ 
คําอธิบาย   : 

- เปนการเปรียบเทียบจํานวนงานบริการวิชาการ ท่ีดําเนินการแลวเสร็จไดตามระยะเวลาที่กําหนดไวในแผน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ในรูปรอยละ  

- กิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการ หมายถึง กิจกรรมหรือโครงการที่สวนงาน/สวน ไดจัดข้ึนเพื่อใหบริการ
ทางวิชาการแกสังคมและชุมชน หรือเพื่อตอบสนองความตองการของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ หรือ
นานาชาติ รวมถึงการบริการวิชาการที่มีคาตอบแทนและบริการวิชาการแบบใหเปลา 

- ลักษณะการบริการวิชาการ มีดังนี้ 
๑. บริการวิเคราะห ทดสอบ ตรวจสอบและตรวจซอม 
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 ๑๑ 

๒. บริการเครื่องมือและอุปกรณตางๆ ทางการศึกษา 
๓. บริการจัดฝกอบรม สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการแบบเก็บคาลงทะเบียน 
๔. บริการจัดฝกอบรม สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการแบบใหเปลา 
๕. บริการจัดฝกอบรม สัมมนาและประชุมเชิงปฏิบัติการในลักษณะการวาจาง 
๖. บริการศึกษา วิจัย สํารวจ การวางแผน การจัดการ 
๗. บริการศึกษาความเหมาะสมของโครงการการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม 
๘. บริการวางระบบ ออกแบบ สราง ประดิษฐ และผลิต 

ทั้งนี้ ไมนับรวมการเปนวิทยากร 
สูตรการคํานวณ :  
 

 
 

 
 

จํานวนงานบริการวิชาการที่ดําเนินการแลวเสร็จตามเวลาที่กําหนด ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

 
X ๑๐๐  จํานวนงานบริการวิชาการทั้งหมด ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

 
 

ขอมูลที่ตองรายงาน : 
- เอกสารแผนการจัดงานบริการวิชาการ ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๔                            ตามแบบฟอรม 
- เอกสารการรายงานผลการดําเนินงานบริการวิชาการ ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๔   ท่ีกําหนด ( F1-P-วต-003) 

สวนงานรับผิดชอบหลัก : สวนงานวิชาการ/สวนงานอื่น 
 
ตัวชี้วัดที่ ๑๖    :     คาใชจายของการใหบริการวิชาการตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร   
หนวยวัด     :     ลานบาท (ทศนิยม ๔ ตําแหนง) 
ชนิดของตัวชี้วัด     :     ผลผลิต 
คําอธิบาย     :   

- เปนการแสดงผลรวมของงบประมาณที่ไดรับจัดสรร (เงินงบประมาณแผนดินและเงินรายได) ในผลผลิต
ผลงานการใหบริการวิชาการ  

สูตรการคํานวณ  :     - 
- ขอมูลที่ตองรายงาน     :     จํานวนเงินงบประมาณที่หนวยงานไดรับการจัดสรร (เงินงบประมาณแผนดิน

และเงินรายได) ในผลผลิตผลงานการใหบริการวิชาการ  
สวนงานรับผิดชอบหลัก     :    สวนงานวิชาการ/ สวนงานอืน่ 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดตัวชี้วดัตามเอกสารงบประมาณ ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๔ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                                                   
 

 ๑๒

ตัวชี้วัดที่ ๑๗     :     รอยละของผูเขารับบริการนําความรูไปใชประโยชน  
หนวยวัด     :     รอยละ 
ชนิดของตัวชี้วดั     :     ผลลัพธ 
คําอธิบาย     : 

- เปนการเปรียบเทียบจํานวนผูเขารับบริการวิชาการท่ีนําความรูไปใชประโยชน กับจํานวนผูเขารับบริการ
ท้ังหมด ในปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๔ 

- ผูเขารับบริการวิชาการ หมายถึง จํานวนบุคคล ประชาชน เกษตรกร ฯลฯ ท่ีไดสมัครขอเขารับบริการวิชาการ
ในกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการที่สวนงาน/สวนภายในสถาบัน จัดข้ึน 

- กิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการ หมายถึง กิจกรรมหรือโครงการที่สวนงาน/สวน ไดจัดข้ึนเพื่อใหบริการ
ทางวิชาการแกสังคมและชุมชน หรือเพื่อตอบสนองความตองการของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ หรือ
นานาชาติ รวมถึงการบริการวิชาการที่มีคาตอบแทนและบริการวิชาการแบบใหเปลา 

- การนําความรูไปใชประโยชนมี ๕ ระดับ  คือ มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  นอย  และนอยท่ีสุด  โดยวัดเฉพาะ
ผูรับบริการท่ีตอบในระดับปานกลางขึ้นไป และวัดทันทีท่ีใหบริการเสร็จสิ้น 

- ลักษณะการบริการวิชาการ มีดังนี้ 
๑. บริการวิเคราะห ทดสอบ ตรวจสอบและตรวจซอม 
๒. บริการเครื่องมือและอุปกรณตางๆ ทางการศึกษา 
๓. บริการจัดฝกอบรม สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการแบบเก็บคาลงทะเบียน 
๔. บริการจัดฝกอบรม สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการแบบใหเปลา 
๕. บริการจัดฝกอบรม สัมมนาและประชุมเชิงปฏิบัติการในลักษณะการวาจาง 
๖. บริการศึกษา วิจัย สํารวจ การวางแผน การจัดการ 
๗. บริการศึกษาความเหมาะสมของโครงการการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม 
๘. บริการวางระบบ ออกแบบ สราง ประดิษฐ และผลิต 

ทั้งนี้ ไมนับรวมการเปนวิทยากร 
สูตรการคํานวณ     :  
 

 
 

 

จํานวนผูเขารับบริการวิชาการนําความรูไปใชประโยชน มากที่สุด+มาก+ปานกลาง 
ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 
 
X ๑๐๐  จํานวนผูเขารับบริการวิชาการที่ตอบแบบสํารวจทั้งหมด 

 

 

ขอมูลที่ตองรายงาน : 
๑. จํานวนผู เขารับบริการที่นําความรูไปใชประโยชนไดของกิจกรรม/โครงการที่จัด ในปงบประมาณ                    

พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๒. จํานวนผูเขารับบริการท้ังหมด ของกิจกรรม/โครงการที่จัด ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๓. ขอมูลตาม ๑ และ ๒ ตองเปนขอมูลท่ีตรงกับแบบฟอรม F1-P-วต-003 ท่ีสวนงานจัดทําไว 

สวนงานรับผิดชอบหลัก     :    สวนงานวิชาการ/ สวนงานอืน่ 



รายละเอียดตัวชี้วดัตามเอกสารงบประมาณ ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๔ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                      

 

 ๑๓ 

ตัวชี้วัดที่ ๑๘     :     รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ/หนวยงาน/องคกรที่รับบริการวิชาการและวิชาชีพ 
                                ตอประโยชนจากการบริการ  
หนวยวัด     :     รอยละ 
ชนิดของตัวชี้วัด     :     ผลลัพธ 
คําอธิบาย     :  

- ความพึงพอใจมี ๕ ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยท่ีสุด 
- ระดับ ๕ เทากับ ๑๐๐ 
- กิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการ หมายถึง กิจกรรมหรือโครงการที่หนวยงาน ไดจัดข้ึนเพื่อใหบริการทาง

วิชาการแกสังคมและชุมชน หรือเพื่อตอบสนองความตองการของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ หรือนานาชาติ 
รวมถึงการบริการวิชาการที่มีคาตอบแทนและบริการวิชาการแบบใหเปลา 

- ลักษณะการบริการวิชาการ มีดังนี้ 
๑. บริการวิเคราะห ทดสอบ ตรวจสอบและตรวจซอม 
๒. บริการเครื่องมือและอุปกรณตางๆ ทางการศึกษา 
๓. บริการจัดฝกอบรม สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการแบบเก็บคาลงทะเบียน 
๔. บริการจัดฝกอบรม สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการแบบใหเปลา 
๕. บริการจัดฝกอบรม สัมมนาและประชุมเชิงปฏิบัติการในลักษณะการวาจาง 
๖. บริการศึกษา วิจัย สํารวจ การวางแผน การจัดการ 
๗. บริการศึกษาความเหมาะสมของโครงการการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม 
๘. บริการวางระบบ ออกแบบ สราง ประดิษฐ และผลิต 

ทั้งนี้ ไมนับรวมการเปนวิทยากร 
สูตรการคํานวณ     :      
 

 
 

 
 

คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผูรับบริการ  
X ๑๐๐  ๕ 

 

 

ขอมูลที่ตองรายงาน : 
๑. รายงานการจัดอบรม สัมมนาและประชุมในแผนงานบริการวิชาการแกสังคม ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ตาม

แบบฟอรมท่ีสวนงานกําหนด (F1-P-วต-003) 
๒. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ 
๓. เอกสารอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินงานของตัวช้ีวัด 

สวนงานรับผิดชอบหลัก     :    สวนงานวิชาการ/ สวนงานอืน่ 
 
 
 



รายละเอียดตัวชี้วดัตามเอกสารงบประมาณ ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๔ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                                                   
 

 ๑๔

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๕ ทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม รวมทั้งภูมิปญญาใหเกิดประโยชนตอประเทศ 
 

ตัวชี้วัดที่ ๑๙     :     จํานวนผูเขารวมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม  
หนวยวัด     :     คน 
ชนิดของตัวชี้วดั     :     ผลผลติ 
คําอธิบาย     : 

- เปนการนับจํานวนผูเขารวมโครงการทางดานศิลปะและวัฒนธรรม ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ของสวน
งานและสวนจัดข้ึน 

- ลักษณะโครงการหรือกิจกรรมศิลปะและวัฒนธรรม ไดแก 
๑)  โครงการหรือกิจกรรมที่สงเสริมใหเกิดความเขาใจและความภูมิใจในวิถีชีวิต และภูมิปญญาไทย กิจกรรม
ท่ีมีวัตถุประสงคเพื่อสรางสิ่งแวดลอมและบรรยากาศทางวัฒนธรรม ซึ่งจะนําไปสูการเกิดความเขาใจและ
ภาคภูมิใจในวิถีชีวิต และภูมิปญญาไทย ซึ่งเกี่ยวของกับปจจัย ๔ ในการดํารงชีวิต คืออาหารพื้นบาน ยารักษา
โรค และการรักษาโรคแบบพื้นบาน เสื้อผาเครื่องนุงหม ตลอดจนเครื่องใชในชีวิตประจําวัน บานเรือนหรือ
การตกแตงอาคาร สถานที่ โดยเนนวัฒนธรรมไทยหรือวัฒนธรรมทองถิ่น อาจเปนกิจกรรมหรือโครงการ ท่ี
หนวยงานจัดข้ึนเองโดยตรง เชน การจัดงานหรือนิทรรศการทางวัฒนธรรม กิจกรรมการประกวดที่เกี่ยวของ
กับวัฒนธรรมหรือวิถีชีวิต เชน การประกวดนกเขาชวา นกกรงหัวจุก การประกวดทําอาหารไทย เปนตน หรือ
กิจกรรมที่หนวยงานจัดสอดแทรกเปนสวนหนึ่งของกิจกรรมหลักอื่น ๆ เชน การจัดเลี้ยงอาหารพื้นบานในงาน
สัมมนาระดับตาง ๆ หรือ การรณรงคใหบุคลากรและนักศึกษาแตงกายชุดพื้นบาน การนําผาพื้นบานมาตัดเปน
เสื้อ ๕ ส หรือแบบฟอรมประจําหนวยงาน เปนตน ตลอดจนการสนับสนุนใหมีกลุมหรือชมรมผูสนใจ
กิจกรรมทางวัฒนธรรมดานตาง ๆ ข้ึนในหนวยงาน เชน กลุมดนตรีไทย กลุมวรรณกรรม เปนตน 
๒)  โครงการหรือกิจกรรมที่สงเสริมใหเกิดความเขาใจและภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ท้ังของ
ทองถิ่นและของชาติ ขนบธรรมเนียมประเพณี หมายถึง แบบแผนการประพฤติปฏิบัติในโอกาสหรือเทศกาล
ตาง ๆ ท่ีสืบทอดมาจากบรรพบุรุษของชุมชนทองถิ่น ภายใตความเขาใจที่ถูกตองถึงศรัทธา ความเชื่อ และ
คานิยม เพื่อใหสามารถนํามาปฏิบัติอยางเหมาะสมกับยุคสมัย ตัวอยางกิจกรรมไดแก วันไหวครู วันลอย
กระทง วันสงกรานต วันทําบุญเดือนสิบ การทําบุญวันวาง เปนตน 
๓)  โครงการหรือกิจกรรมที่สงเสริมใหเกิดความเขาใจและศรัทธาในสถาบันทางศาสนา โดยใหนับไดทุก
ศาสนาที่มุงเนนเปาหมาย เพื่อกอใหเกิดสันติสุขในปจเจกบุคคลและสังคมโลก ตัวอยาง กิจกรรมไดแก 
กิจกรรมการสวดมนตและการตักบาตร การปฏิบัติธรรมในวันสําคัญทางศาสนาตาง ๆ เชน งานหลอเทียน
พรรษา การทอดกฐิน การทอดผาปา วันคริสตมาส วันฮารีรายอ การสงเสริมการปฏิบัติศาสนกิจ ตลอดจนการ
สรางบรรยากาศที่สนับสนุนการปฏิบัติศาสนกิจ เชน หองละหมาด หองฝกสมาธิ เปนตน 
๔)  โครงการหรือกิจกรรมที่กอใหเกิดระบบคุณคาหรือคานิยมท่ีนับถือความดีงามและคุณธรรม จริยธรรมใน
ยุคปจจุบัน ซึ่งตองคํานึงถึงบริบทและเงื่อนไขตาง ๆ ท่ีเรื่องนั้นตั้งอยูในยุคปจจุบัน ดังนั้น จึงควรสงเสริมใหมี
การทํากิจกรรมในรูปแบบตาง ๆ ซึ่งอยูนอกขอบเขต รูปแบบงานในเรื่องวิถีชีวิตของไทย หรือประเพณีไทย 
หรือท่ีเกี่ยวของกับสถาบันทางศาสนา ซึ่งนอกจากเปนการสงเสริมใหเกิดการสรางสรรค ใหเกิดกิจกรรม
หลากหลายรูปแบบ แลวยังชวยสรางกิจกรรมเพื่อการดึงดูดใหเยาวชนไทย เกิดความตระหนักในเรื่องระบบ
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สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                      

 

 ๑๕

คุณคาและคุณธรรม จริยธรรมมากยิ่งข้ึน ตัวอยางกิจกรรม ไดแก กิจกรรมคายพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม คาย
พัฒนาทักษะชีวิต การเขาคายหรือกิจกรรมพัฒนาจิต เปนตน ซึ่งอาจจัดสําหรับกลุมเปาหมายตาง ๆ เชน 
นักเรยีน นักศึกษา เยาวชน บุคลากร สมาชิกในชุมชน เปนตน 
๕)  โครงการหรือกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย เชน ดนตรีไทย และพื้นบานศิลปะการแสดงของไทย
และพื้นบาน ประดิษฐศิลปไทยและพื้นบาน งานหัตถกรรมกีฬาและการละเลนพื้นบานตาง ๆ อาจเปน
โครงการหรือกิจกรรม ท้ังในสวนท่ีจัดข้ึนเองโดยตรง หรือการใหบริการการแสดงแกหนวยงานตาง ๆ หรือ
การเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ไดแก การแสดงนาฎศิลป ดนตรีไทย การแสดงโนราห การแสดงหนังตะลุง และ
การเลนพื้นบานตาง ๆ เชน ตะกรอไทย สะบา หมากขุม เปนตน หรือ การนํากลุมนักศึกษาหรือบุคลากร ไป
รวมกิจกรรมดังกลาวท่ีหนวยงานอื่นจัดข้ึน เพื่อสรางโอกาสในการมีสวนรวมทางศิลปะและวัฒนธรรมขึ้น 
เปนตน 
๖)  การแสดงศิลปวัฒนธรรมสากลและของชาติอื่นๆ อันเปนการแสดงถึงความเขาใจวัฒนธรรมของชาติตาง ๆ 
ซึ่งมีความสําคัญตอการอยูรวมกันอยางสันติ ดังนั้น การจัดใหนักศึกษา เยาวชน ประชาชน มีประสบการณและ
การเรียนรูวัฒนธรรมนานาชาติ ผานกิจกรรมรูปแบบตาง ๆ นั้น มีความสําคัญตอการดํารงอยูอยางมีความเขาใจ
ท่ีชัดเจนตอวัฒนธรรมของตนเองและวัฒนธรรมของชาติอื่น ๆ อันเปนวัฒนธรรมโดยรวมของโลก 
ศิลปวัฒนธรรมสากลและชีวิตวัฒนธรรมของประเทศตาง ๆ ท่ีสื่อออกมาในรูปแบบตาง ๆ เชน ดนตรี 
ศิลปะการแสดง ประดิษฐศิลป งานหัตถกรรม ศิลปกรรมตาง ๆ ท่ีอาจจะสื่อสารออกมาในรูปแบบของการ
แสดงภาพยนตร ภาพถาย ภาพเขียนนิทรรศการวัฒนธรรมตาง ๆ ซึ่งอาจเปนกิจกรรมที่หนวยงานจัดข้ึน
โดยตรง หรือการใหบริการแกหนวยงานอื่น ๆ   หรือการเขารวมชมกิจกรรมตาง ๆ ไดแก การแสดงดนตรี
สากล และดนตรีประจําชนชาติตาง ๆ การแสดงจินตลีลาประกอบเพลง การประกวดดนตรีสากล การจัดการ
แสดงผลงานสรางสรรคทางดานศิลปกรรมประเภทตาง ๆ เชน นิทรรศการศิลปกรรม ประติมากรรม เปนตน 

- กรณีงานที่จัดข้ึนโดยหนวยงานภายนอกและขอความรวมมือใหสถาบันไปชวยใหสามารถนับได 
สูตรการคํานวณ     :     - 
ขอมูลที่ตองรายงาน : 

- รายงานขอมูลโครงการสรางจิตสํานึกทางดานศิลปะและวัฒนธรรม ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่ง
ประกอบดวย ช่ือโครงการ วัตถุประสงค จํานวนผูเขารวม (ตามแผนและที่เกิดข้ึนจริง) วันเดือนปท่ีจัดสถานที่ 
ผูรับผิดชอบ ตามแบบฟอรมท่ีสวนแผนงานกําหนด  (F1-P-วต-003) 

สวนงานรับผิดชอบหลัก     :     สวนงานวิชาการ/สวนงานอื่น/สํานักงานอธิการบดี  
                                                  (สวนกิจการนกัศึกษา/สวนบริหารงานทั่วไป) 
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 ๑๖ 

ตัวชี้วัดที่ ๒๐     :     รอยละของโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงคของโครงการ  
หนวยวัด                 :      รอยละ 
ชนิดของตัวชี้วดั     :       ผลผลิต 
คําอธิบาย  :       

- เปนการเปรียบเทียบจํานวนโครงการทางดานศิลปวัฒนธรรมที่ดําเนินการไดแลวเสร็จ และบรรลุตามวัตุ
ประสงคของโครงการที่กําหนดไวในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยแสดงในรูปรอยละ 

- ลักษณะโครงการ 
๑)  โครงการหรือกิจกรรมที่สงเสริมใหเกิดความเขาใจและความภูมิใจในวิถีชีวิต และภูมิปญญาไทย กิจกรรม
ท่ีมีวัตถุประสงคเพื่อสรางสิ่งแวดลอมและบรรยากาศทางวัฒนธรรม ซึ่งจะนําไปสูการเกิดความเขาใจและ
ภาคภูมิใจในวิถีชีวิต และภูมิปญญาไทย ซึ่งเกี่ยวของกับปจจัย ๔ ในการดํารงชีวิต คืออาหารพื้นบาน ยารักษา
โรค และการรักษาโรคแบบพื้นบาน เสื้อผาเครื่องนุงหม ตลอดจนเครื่องใชในชีวิตประจําวัน บานเรือนหรือ
การตกแตงอาคาร สถานที่ โดยเนนวัฒนธรรมไทยหรือวัฒนธรรมทองถิ่น อาจเปนกิจกรรมหรือโครงการ ท่ี
หนวยงานจัดข้ึนเองโดยตรง เชน การจัดงานหรือนิทรรศการทางวัฒนธรรม กิจกรรมการประกวดที่เกี่ยวของ
กับวัฒนธรรมหรือวิถีชีวิต เชน การประกวดนกเขาชวา นกกรงหัวจุก การประกวดทําอาหารไทย เปนตน หรือ
กิจกรรมที่หนวยงานจัดสอดแทรกเปนสวนหนึ่งของกิจกรรมหลักอื่น ๆ เชน การจัดเลี้ยงอาหารพื้นบานในงาน
สัมมนาระดับตาง ๆ หรือ การรณรงคใหบุคลากรและนักศึกษาแตงกายชุดพื้นบาน การนําผาพื้นบานมาตัดเปน
เสื้อ ๕ ส หรือแบบฟอรมประจําหนวยงาน เปนตน ตลอดจนการสนับสนุนใหมีกลุมหรือชมรมผูสนใจ
กิจกรรมทางวัฒนธรรมดานตาง ๆ ข้ึนในหนวยงาน เชน กลุมดนตรีไทย กลุมวรรณกรรม เปนตน 
๒)  โครงการหรือกิจกรรมที่สงเสริมใหเกิดความเขาใจและภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ท้ังของ
ทองถิ่นและของชาติ ขนบธรรมเนียมประเพณี หมายถึง แบบแผนการประพฤติปฏิบัติในโอกาสหรือเทศกาล
ตาง ๆ ท่ีสืบทอดมาจากบรรพบุรุษของชุมชนทองถิ่น ภายใตความเขาใจที่ถูกตองถึงศรัทธา ความเชื่อ และ
คานิยม เพื่อใหสามารถนํามาปฏิบัติอยางเหมาะสมกับยุคสมัย ตัวอยางกิจกรรมไดแก วันไหวครู วันลอย
กระทง วันสงกรานต วันทําบุญเดือนสิบ การทําบุญวันวาง เปนตน 
๓)  โครงการหรือกิจกรรมที่สงเสริมใหเกิดความเขาใจและศรัทธาในสถาบันทางศาสนา โดยใหนับไดทุก
ศาสนาที่มุงเนนเปาหมาย เพื่อกอใหเกิดสันติสุขในปจเจกบุคคลและสังคมโลก ตัวอยาง กิจกรรมไดแก 
กิจกรรมการสวดมนตและการตักบาตร การปฏิบัติธรรมในวันสําคัญทางศาสนาตาง ๆ เชน งานหลอเทียน
พรรษา การทอดกฐิน การทอดผาปา วันคริสตมาส วันฮารีรายอ การสงเสริมการปฏิบัติศาสนกิจ ตลอดจนการ
สรางบรรยากาศที่สนับสนุนการปฏิบัติศาสนกิจ เชน หองละหมาด หองฝกสมาธิ เปนตน 
๔)  โครงการหรือกิจกรรมที่กอใหเกิดระบบคุณคาหรือคานิยมท่ีนับถือความดีงามและคุณธรรม จริยธรรมใน
ยุคปจจุบัน ซึ่งตองคํานึงถึงบริบทและเงื่อนไขตาง ๆ ท่ีเรื่องนั้นตั้งอยูในยุคปจจุบัน ดังนั้น จึงควรสงเสริมใหมี
การทํากิจกรรมในรูปแบบตาง ๆ ซึ่งอยูนอกขอบเขต รูปแบบงานในเรื่องวิถีชีวิตของไทย หรือประเพณีไทย 
หรือท่ีเกี่ยวของกับสถาบันทางศาสนา ซึ่งนอกจากเปนการสงเสริมใหเกิดการสรางสรรค ใหเกิดกิจกรรม
หลากหลายรูปแบบ แลวยังชวยสรางกิจกรรมเพื่อการดึงดูดใหเยาวชนไทย เกิดความตระหนักในเรื่องระบบ
คุณคาและคุณธรรม จริยธรรมมากยิ่งข้ึน ตัวอยางกิจกรรม ไดแก กิจกรรมคายพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม คาย



รายละเอียดตัวชี้วดัตามเอกสารงบประมาณ ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๔ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                      

 

 ๑๗

พัฒนาทักษะชีวิต การเขาคายหรือกิจกรรมพัฒนาจิต เปนตน ซึ่งอาจจัดสําหรับกลุมเปาหมายตาง ๆ เชน 
นักเรียน นักศึกษา เยาวชน บุคลากร สมาชิกในชุมชน เปนตน 
๕)  โครงการหรือกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย เชน ดนตรีไทย และพื้นบานศิลปะการแสดงของไทย
และพื้นบาน ประดิษฐศิลปไทยและพื้นบาน งานหัตถกรรมกีฬาและการละเลนพื้นบานตาง ๆ อาจเปน
โครงการหรือกิจกรรม ท้ังในสวนท่ีจัดข้ึนเองโดยตรง หรือการใหบริการการแสดงแกหนวยงานตาง ๆ หรือ
การเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ไดแก การแสดงนาฎศิลป ดนตรีไทย การแสดงโนราห การแสดงหนังตะลุง และ
การเลนพื้นบานตาง ๆ เชน ตะกรอไทย สะบา หมากขุม เปนตน หรือ การนํากลุมนักศึกษาหรือบุคลากร ไป
รวมกิจกรรมดังกลาวท่ีหนวยงานอื่นจัดข้ึน เพื่อสรางโอกาสในการมีสวนรวมทางศิลปะและวัฒนธรรมขึ้น 
เปนตน 
๖)  การแสดงศิลปวัฒนธรรมสากลและของชาติอื่นๆ อันเปนการแสดงถึงความเขาใจวัฒนธรรมของชาติตางๆ 
ซึ่งมีความสําคัญตอการอยูรวมกันอยางสันติ ดังนั้น การจัดใหนักศึกษา เยาวชน ประชาชน มีประสบการณและ
การเรียนรูวัฒนธรรมนานาชาติ ผานกิจกรรมรูปแบบตาง ๆ นั้น มีความสําคัญตอการดํารงอยูอยางมีความเขาใจ
ท่ีชัดเจนตอวัฒนธรรมของตนเองและวัฒนธรรมของชาติอื่น ๆ อันเปนวัฒนธรรมโดยรวมของโลก 
ศิลปวัฒนธรรมสากลและชีวิตวัฒนธรรมของประเทศตาง ๆ ท่ีสื่อออกมาในรูปแบบตาง ๆ เชน ดนตรี 
ศิลปะการแสดง ประดิษฐศิลป งานหัตถกรรม ศิลปกรรมตาง ๆ ท่ีอาจจะสื่อสารออกมาในรูปแบบของการ
แสดงภาพยนตร ภาพถาย ภาพเขียนนิทรรศการวัฒนธรรมตาง ๆ ซึ่งอาจเปนกิจกรรมที่หนวยงานจัดข้ึน
โดยตรง หรือการใหบริการแกหนวยงานอื่น ๆ   หรือการเขารวมชมกิจกรรมตาง ๆ ไดแก การแสดงดนตรี
สากล และดนตรีประจําชนชาติตาง ๆ การแสดงจินตลีลาประกอบเพลง การประกวดดนตรีสากล การจัดการ
แสดงผลงานสรางสรรคทางดานศิลปกรรมประเภทตาง ๆ เชน นิทรรศการศิลปกรรม ประติมากรรม เปนตน 
- กรณีงานที่จัดข้ึนโดยหนวยงานภายนอกและขอความรวมมือใหสถาบันไปชวยใหสามารถนับได 

สูตรการคํานวณ  :      
 

 
 

 
 

จํานวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมที่บรรลุวัตถุประสงค 
 
 

X ๑๐๐  จํานวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมทั้งหมด 
 

 

ขอมูลที่ตองรายงาน     :      
๑. จํานวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมที่ดําเนินการและบรรลุวัตถุประสงค ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๒. จํานวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมทั้งหมด ในนปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ทั้งนี้ โครงการ/กิจกรรม

ตามขอ ๑ และ ๒ จะตองเปนไปตามแบบฟอรมท่ีสวนแผนงานกําหนด (F1-P-วต-003) 
สวนงานรับผิดชอบหลัก     :     สวนงานวิชาการ/สวนงานอื่น/สํานักงานอธิการบดี  
                                                  (สวนกิจการนกัศึกษา/สวนบริหารงานทั่วไป) 
 
 
 



รายละเอียดตัวชี้วดัตามเอกสารงบประมาณ ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๔ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                                                   
 

 ๑๘

ตัวชี้วัดที่ ๒๑    :      รอยละของโครงการ/กิจกรรมที่แลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด  
หนวยวัด                 :      รอยละ 
ชนิดของตัวชี้วดั     :       ผลผลิต 
คําอธิบาย  :       

- เปนการเปรียบเทียบจํานวนโครงการทางดานศิลปะและวัฒนธรรม ท่ีดําเนินการเสร็จไดตามระยะเวลาที่
กําหนดไวในแผน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ในรูปรอยละ 

- ลักษณะโครงการ 
๑)  โครงการหรือกิจกรรมที่สงเสริมใหเกิดความเขาใจและความภูมิใจในวิถีชีวิต และภูมิปญญาไทย กิจกรรม
ท่ีมีวัตถุประสงคเพื่อสรางสิ่งแวดลอมและบรรยากาศทางวัฒนธรรม ซึ่งจะนําไปสูการเกิดความเขาใจและ
ภาคภูมิใจในวิถีชีวิต และภูมิปญญาไทย ซึ่งเกี่ยวของกับปจจัย ๔ ในการดํารงชีวิต คืออาหารพื้นบาน ยารักษา
โรค และการรักษาโรคแบบพื้นบาน เสื้อผาเครื่องนุงหม ตลอดจนเครื่องใชในชีวิตประจําวัน บานเรือนหรือ
การตกแตงอาคาร สถานที่ โดยเนนวัฒนธรรมไทยหรือวัฒนธรรมทองถิ่น อาจเปนกิจกรรมหรือโครงการ ท่ี
หนวยงานจัดข้ึนเองโดยตรง เชน การจัดงานหรือนิทรรศการทางวัฒนธรรม กิจกรรมการประกวดที่เกี่ยวของ
กับวัฒนธรรมหรือวิถีชีวิต เชน การประกวดนกเขาชวา นกกรงหัวจุก การประกวดทําอาหารไทย เปนตน หรือ
กิจกรรมที่หนวยงานจัดสอดแทรกเปนสวนหนึ่งของกิจกรรมหลักอื่น ๆ เชน การจัดเลี้ยงอาหารพื้นบานในงาน
สัมมนาระดับตาง ๆ หรือ การรณรงคใหบุคลากรและนักศึกษาแตงกายชุดพื้นบาน การนําผาพื้นบานมาตัดเปน
เสื้อ ๕ ส หรือแบบฟอรมประจําหนวยงาน เปนตน ตลอดจนการสนับสนุนใหมีกลุมหรือชมรมผูสนใจ
กิจกรรมทางวัฒนธรรมดานตาง ๆ ข้ึนในหนวยงาน เชน กลุมดนตรีไทย กลุมวรรณกรรม เปนตน 
๒)  โครงการหรือกิจกรรมที่สงเสริมใหเกิดความเขาใจและภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ท้ังของ
ทองถิ่นและของชาติ ขนบธรรมเนียมประเพณี หมายถึง แบบแผนการประพฤติปฏิบัติในโอกาสหรือเทศกาล
ตาง ๆ ท่ีสืบทอดมาจากบรรพบุรุษของชุมชนทองถิ่น ภายใตความเขาใจที่ถูกตองถึงศรัทธา ความเชื่อ และ
คานิยม เพื่อใหสามารถนํามาปฏิบัติอยางเหมาะสมกับยุคสมัย ตัวอยางกิจกรรมไดแก วันไหวครู วันลอย
กระทง วันสงกรานต วันทําบุญเดือนสิบ การทําบุญวันวาง เปนตน 
๓)  โครงการหรือกิจกรรมที่สงเสริมใหเกิดความเขาใจและศรัทธาในสถาบันทางศาสนา โดยใหนับไดทุก
ศาสนาที่มุงเนนเปาหมาย เพื่อกอใหเกิดสันติสุขในปจเจกบุคคลและสังคมโลก ตัวอยาง กิจกรรมไดแก 
กิจกรรมการสวดมนตและการตักบาตร การปฏิบัติธรรมในวันสําคัญทางศาสนาตาง ๆ เชน งานหลอเทียน
พรรษา การทอดกฐิน การทอดผาปา วันคริสตมาส วันฮารีรายอ การสงเสริมการปฏิบัติศาสนกิจ ตลอดจนการ
สรางบรรยากาศที่สนับสนุนการปฏิบัติศาสนกิจ เชน หองละหมาด หองฝกสมาธิ เปนตน 
๔)  โครงการหรือกิจกรรมที่กอใหเกิดระบบคุณคาหรือคานิยมท่ีนับถือความดีงามและคุณธรรม จริยธรรมใน
ยุคปจจุบัน ซึ่งตองคํานึงถึงบริบทและเงื่อนไขตาง ๆ ท่ีเรื่องนั้นตั้งอยูในยุคปจจุบัน ดังนั้น จึงควรสงเสริมใหมี
การทํากิจกรรมในรูปแบบตาง ๆ ซึ่งอยูนอกขอบเขต รูปแบบงานในเรื่องวิถีชีวิตของไทย หรือประเพณีไทย 
หรือท่ีเกี่ยวของกับสถาบันทางศาสนา ซึ่งนอกจากเปนการสงเสริมใหเกิดการสรางสรรค ใหเกิดกิจกรรม
หลากหลายรูปแบบ แลวยังชวยสรางกิจกรรมเพื่อการดึงดูดใหเยาวชนไทย เกิดความตระหนักในเรื่องระบบ
คุณคาและคุณธรรม จริยธรรมมากยิ่งข้ึน ตัวอยางกิจกรรม ไดแก กิจกรรมคายพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม คาย



รายละเอียดตัวชี้วดัตามเอกสารงบประมาณ ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๔ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                      

 

 ๑๙

พัฒนาทักษะชีวิต การเขาคายหรือกิจกรรมพัฒนาจิต เปนตน ซึ่งอาจจัดสําหรับกลุมเปาหมายตาง ๆ เชน 
นักเรียน นักศึกษา เยาวชน บุคลากร สมาชิกในชุมชน เปนตน 
๕)  โครงการหรือกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย เชน ดนตรีไทย และพื้นบานศิลปะการแสดงของไทย
และพื้นบาน ประดิษฐศิลปไทยและพื้นบาน งานหัตถกรรมกีฬาและการละเลนพื้นบานตาง ๆ อาจเปน
โครงการหรือกิจกรรม ท้ังในสวนท่ีจัดข้ึนเองโดยตรง หรือการใหบริการการแสดงแกหนวยงานตาง ๆ หรือ
การเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ไดแก การแสดงนาฎศิลป ดนตรีไทย การแสดงโนราห การแสดงหนังตะลุง และ
การเลนพื้นบานตาง ๆ เชน ตะกรอไทย สะบา หมากขุม เปนตน หรือ การนํากลุมนักศึกษาหรือบุคลากร ไป
รวมกิจกรรมดังกลาวท่ีหนวยงานอื่นจัดข้ึน เพื่อสรางโอกาสในการมีสวนรวมทางศิลปะและวัฒนธรรมขึ้น 
เปนตน 
๖)  การแสดงศิลปวัฒนธรรมสากลและของชาติอื่นๆ อันเปนการแสดงถึงความเขาใจวัฒนธรรมของชาติตางๆ 
ซึ่งมีความสําคัญตอการอยูรวมกันอยางสันติ ดังนั้น การจัดใหนักศึกษา เยาวชน ประชาชน มีประสบการณและ
การเรียนรูวัฒนธรรมนานาชาติ ผานกิจกรรมรูปแบบตาง ๆ นั้น มีความสําคัญตอการดํารงอยูอยางมีความเขาใจ
ท่ีชัดเจนตอวัฒนธรรมของตนเองและวัฒนธรรมของชาติอื่น ๆ อันเปนวัฒนธรรมโดยรวมของโลก 
ศิลปวัฒนธรรมสากลและชีวิตวัฒนธรรมของประเทศตาง ๆ ท่ีสื่อออกมาในรูปแบบตาง ๆ เชน ดนตรี 
ศิลปะการแสดง ประดิษฐศิลป งานหัตถกรรม ศิลปกรรมตาง ๆ ท่ีอาจจะสื่อสารออกมาในรูปแบบของการ
แสดงภาพยนตร ภาพถาย ภาพเขียนนิทรรศการวัฒนธรรมตาง ๆ ซึ่งอาจเปนกิจกรรมที่หนวยงานจัดข้ึน
โดยตรง หรือการใหบริการแกหนวยงานอื่น ๆ   หรือการเขารวมชมกิจกรรมตาง ๆ ไดแก การแสดงดนตรี
สากล และดนตรีประจําชนชาติตาง ๆ การแสดงจินตลีลาประกอบเพลง การประกวดดนตรีสากล การจัดการ
แสดงผลงานสรางสรรคทางดานศิลปกรรมประเภทตาง ๆ เชน นิทรรศการศิลปกรรม ประติมากรรม เปนตน 

- กรณีงานที่จัดข้ึนโดยหนวยงานภายนอกและขอความรวมมือใหสถาบันไปชวยใหสามารถนับได 
สูตรการคํานวณ  :   
 

 
 

จํานวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมที่ดําเนินการเสร็จ 
ภายในระยะเวลาที่กําหนด 

 
X  ๑๐๐ 

 จํานวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมทั้งหมด  
 
 

ขอมูลที่ตองรายงาน : 
- รายงานขอมูลโครงการ/กิจกรรมทางดานศิลปะและวัฒนธรรม ท่ีดําเนินการเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนดใน

แผน ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ (ตามแบบฟอรม F1-P-วต-003) 
- รายงานขอมูลโครงการ/กิจกรรมทางดานศิลปะและวัฒนธรรมทั้งหมด ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ (ตาม

แบบฟอรม F1-P-วต-003) 
สวนงานรับผิดชอบหลัก :        สวนงานวิชาการ/สวนงานอื่น/สํานักงานอธิการบดี  
                                                 (สวนกิจการนกัศึกษา/สวนบริหารงานทั่วไป) 
 
 



รายละเอียดตัวชี้วดัตามเอกสารงบประมาณ ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๔ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                                                   
 

 ๒๐

ตัวชี้วัดที่ ๒๒     :     คาใชจายของการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร  
หนวยวัด     :     ลานบาท (ทศนิยม ๔ ตําแหนง) 
ชนิดของตัวชี้วัด     :     ผลผลิต 
คําอธิบาย     :   

- เปนการแสดงผลรวมของงบประมาณที่ไดรับจัดสรร (เงินงบประมาณแผนดินและเงินรายได) ในผลผลิต
ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม   

สูตรการคํานวณ  :     - 
ขอมูลที่ตองรายงาน     :     

- จํานวนเงินงบประมาณที่หนวยงานไดรับการจัดสรร  (เงินงบประมาณแผนดินและเงินรายได) ในผลผลิต
ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม   

สวนงานรับผิดชอบหลัก     :    สวนงานวิชาการ/สวนงานอื่น/สํานักงานอธิการบดี  
                                                 (สวนกิจการนกัศึกษา/สวนบริหารงานทั่วไป) 
 
ตัวชี้วัดที่ ๒๓     :     จํานวนผลงาน/กิจกรรมที่มีการเผยแพรดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  
หนวยวดั     :     โครงการ/กิจกรรม 
ชนิดของตัวชี้วดั     :     ผลลัพธ 
คําอธิบาย     : 

- จํานวนผลงาน/กิจกรรมดานศลิปวัฒธรรมที่ไดเผยแพรใหแก นักศึกษา บุคลากร ประชาชนทั่วไป ใน
รูปแบบของการจัดนิทรรศการ วัสดุทางเทคโนโลยี ไดแก ซีดี วีซีดี และรวมถึงเอกสารเผยแพรประเภท
ตางๆ 

สูตรการคํานวณ     :     - 
ขอมูลที่ตองรายงาน : 

- รายช่ือผลงาน/กิจกรรมดานศลิปวัฒนธรรมที่ไดเผยแพร ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ และตองเปน
กิจกรรม/โครงการ ตามแบบฟอรมท่ีสวนแผนงานกําหนด (F1-P-วต-003) 

สวนงานที่รับผิดชอบหลัก     :     สวนงานวิชาการ/สวนงานอืน่/สํานักงานอธกิารบดี  
                                                     (สวนกิจการนักศึกษา/สวนบริหารงานทั่วไป) 
 
ตัวชี้วัดที่ ๒๔     :     รอยละความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการตอประโยชนของการทํานบํุารุงศิลปวัฒนธรรม  
หนวยวัด     :     รอยละ 
ชนิดของตัวชี้วัด     :     ผลลัพธ 
คําอธิบาย     :  

- เปนการประเมินวาผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจตอประโยชนของการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่
สวนงาน/สวนจัดข้ึน โดยประเมินผลเมื่อใหบริการเสร็จสิ้น และวัดเปนความพึงพอใจมี ๕ ระดับ คือ มาก
ท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย และนอยท่ีสุด และเทียบระดับ ๕ เทากับ ๑๐๐ ในรูปรอยละ 



รายละเอียดตัวชี้วดัตามเอกสารงบประมาณ ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๔ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                      

 

 ๒๑

สูตรการคํานวณ     :      
 

 
 

 
 

คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ 
 
 
X ๑๐๐  ๕ 

 

 

ขอมูลที่ตองรายงาน : 
 - ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ 
สวนงานรับผิดชอบหลัก     :    สวนงานวิชาการ/สวนงานอื่น/สํานักงานอธิการบดี  
                                                 (สวนกิจการนกัศึกษา/สวนบริหารงานทั่วไป) 
 
 
 
 
 


