ส่วนแผนงาน
สํานักงานอธิการบดี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

คํานํา
ตามที่ ส ถาบั น ได้ รั บ จั ด สรรงบประมาณแผ่ น ดิ น ประจํ า ปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยสํ า นั ก
งบประมาณได้กําหนดให้สถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับงบประมาณแผ่นดิน ต้องรายงานผลการดําเนินงานตาม
ตัวชี้วัด จํานวน ๒๗ ตัวชี้วัด ซึ่งตัวชี้วัดดังกล่าวเป็นตัวชี้วัดตามผลผลิต/ภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา
ดังนั้น เอกสารรายละเอียดตัวชี้วัดตามเอกสารงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ที่ส่วนแผนงาน
จัดทําขึ้นจะเป็นกรอบการดําเนินงานเพื่อให้ส่วนงานภายในของสถาบัน ได้มีแนวทางในการรายงานผลตาม
ตัวชี้วัดดังกล่าว
ส่วนแผนงาน หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ และผู้ที่
เกี่ยวข้อง ที่จะนําไปใช้ในการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีของส่วนงาน ได้ใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงาน
ตามสมควร

ส่วนแผนงาน
สํานักงานอธิการบดี

สารบัญ
หน้า
๑. ผลผลิต : ผูส้ ําเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Ô ตัวชี้วัดที่ ๑
Ô ตัวชี้วัดที่ ๒
Ô ตัวชี้วัดที่ ๓
Ô ตัวชี้วัดที่ ๔
Ô ตัวชี้วัดที่ ๕
Ô ตัวชี้วัดที่ ๖
Ô ตัวชี้วัดที่ ๗
Ô ตัวชี้วัดที่ ๘
Ô ตัวชี้วัดที่ ๙

จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา
จํานวนนักศึกษาที่เข้าใหม่
จํานวนนักศึกษาที่คงอยู่
ร้อยละผู้สําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด
ค่าใช้จ่ายการผลิตบัณฑิต ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีตอ่ ผู้สําเร็จการศึกษา
ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาที่ได้งานทํา ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายในระยะเวลา ๑ ปี
ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาที่ได้งานทําตรงสาขา

๑
๑
๑
๒
๒
๓
๓
๔
๕

๒. ผลผลิต : ผลงานวิจยั เพือ่ ถ่ายทอดเทคโนโลยี
Ô ตัวชี้วัดที่ ๑๐
Ô ตัวชี้วัดที่ ๑๑
Ô ตัวชี้วัดที่ ๑๒
Ô ตัวชี้วัดที่ ๑๓
Ô ตัวชี้วัดที่ ๑๔

จํานวนโครงการวิจยั
จํานวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนด
จํานวนโครงการวิจยั ที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด
ค่าใช้จ่ายของการวิจัย ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
จํานวนของงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ
และนานาชาติ
Ô ตัวชี้วัดที่ ๑๕ จํานวนของบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงในวารสารวิชาการ
หรือในฐานข้อมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ

๘
๘
๘
๙
๙
๑๐

๓. ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ
Ô ตัวชี้วัดที่ ๑๖
Ô ตัวชี้วัดที่ ๑๗
Ô ตัวชี้วัดที่ ๑๘
Ô ตัวชี้วัดที่ ๑๙
Ô ตัวชี้วัดที่ ๒๐
Ô ตัวชี้วัดที่ ๒๑

จํานวนผู้เข้ารับบริการ
ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด
ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการ ตามงบประมาณทีไ่ ด้รับจัดสรร
ร้อยละของผู้เข้ารับบริการนําความรู้ไปใช้ประโยชน์
ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ
ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรทีร่ ับบริการวิชาการ
และวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ

๑๑
๑๒
๑๓
๑๓
๑๔
๑๔

หน้า
๔. ผลผลิต : ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
Ô ตัวชี้วัดที่ ๒๒
Ô ตัวชี้วัดที่ ๒๓
Ô ตัวชี้วัดที่ ๒๔
Ô ตัวชี้วัดที่ ๒๕
Ô ตัวชี้วัดที่ ๒๖
Ô ตัวชี้วัดที่ ๒๗

จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม
ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด
ค่าใช้จ่ายของการทํานุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรม ตามงบประมาณที่ได้รบั จัดสรร
จํานวนผลงาน/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

๑๕
๑๗
๑๘
๒๐
๒๐
๒๑

รายละเอียดตัวชี้วัดตามเอกสารงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ผลผลิต : ผู้สําเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตัวชี้วัดที่ ๑ : จํานวนผูส้ ําเร็จการศึกษา (ทุกระดับการศึกษา)
หน่วยวัด : คน
ชนิดของตัวชี้วัด : ผลผลิต
คําอธิบาย :
- เป็ น การนั บ จํ า นวนผู้ สํ า เร็ จ การศึ ก ษา ในทุ ก ระดั บ การศึ ก ษา และทุ ก หลั ก สู ต ร ประจํ า ปี ง บประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๕
- ผู้สํ า เร็จ การศึ ก ษา หมายถึ ง จํา นวนผู้ สํา เร็จ การศึ ก ษา ระดับ ปริญ ญาตรี ปริญ ญาโท ปริ ญ ญาเอก และทุ ก
หลักสูตร ที่จบการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๔
สูตรการคํานวณ : ข้อมูลที่ตอ้ งรายงาน : จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาทัง้ หมด ที่จบการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๔ จําแนกตามระดับ
การศึกษา และประเภทหลักสูตร
ส่วนงานรับผิดชอบหลัก : ส่วนงานวิชาการ
ส่วนงานรับผิดชอบจัดเก็บข้อมูล : สํานักทะเบียนและประมวลผล
ตัวชี้วัดที่ ๒ : จํานวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ (ทุกระดับการศึกษา)
หน่วยวัด : คน
ชนิดของตัวชี้วัด : ปัจจัยนําเข้า
คําอธิบาย :
- เป็นการนับจํานวนนักศึกษาทีร่ บั เข้าใหม่ ในทุกระดับการศึกษา และทุกหลักสูตร ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๕
- นักศึกษาที่รับเข้าใหม่ หมายถึง จํานวนนักศึกษาที่สถาบัน รับเข้ามาศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท
ปริญญาเอก และทุกหลักสูตร ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๕ โดยรวมนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ทีร่ บั เข้ามา
ศึกษาในภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๔ (ถ้ามี) และยกเว้นไม่รวมจํานวนนักศึกษาที่มกี ารโอนย้ายระหว่างคณะ/สาขาวิชา
และนักศึกษาทดลองเรียน
สูตรการคํานวณ : ข้อมูลที่ตอ้ งรายงาน : จํานวนนักศึกษาที่รับเข้าใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ จําแนกตามระดับการศึกษา
และประเภทหลักสูตร
ส่วนงานรับผิดชอบหลัก : ส่วนงานวิชาการ
ส่วนงานรับผิดชอบจัดเก็บข้อมูล : สํานักทะเบียนและประมวลผล
ตัวชี้วัดที่ ๓ : จํานวนนักศึกษาที่คงอยู่
หน่วยวัด : คน
ชนิดของตัวชี้วัด : ปัจจัยนําเข้า
คําอธิบาย :
- เป็นการนับจํานวนนักศึกษาที่คงอยู่ทั้งหมด ในทุกระดับการศึกษา และทุกหลักสูตร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๕
- นักศึกษาคงอยู่ หมายถึง จํานวนนักศึกษาทั้งหมด ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก และทุกหลักสูตร
ที่ลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษา ๒๕๕๕

๑

รายละเอียดตัวชี้วัดตามเอกสารงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สูตรการคํานวณ : ข้อมูลที่ตอ้ งรายงาน :

จํานวนนักศึกษาคงอยู่ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ จําแนกตามระดับการศึกษา
และประเภทหลักสูตร
ส่วนงานรับผิดชอบหลัก : ส่วนงานวิชาการ
ส่วนงานรับผิดชอบจัดเก็บข้อมูล : สํานักทะเบียนและประมวลผล
ตัวชี้วัดที่ ๔ : ร้อยละผูส้ ําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
หน่วยวัด
: ร้อยละ
ชนิดของตัวชี้วัด : ผลผลิต

คําอธิบาย :
- เป็นการเปรียบเทียบผู้สําเร็จการศึกษา ในทุกระดับการศึกษา และทุกหลักสูตรที่ได้มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๔๘ กับ
ผู้สําเร็จการศึกษาทั้งหมด ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
- ผู้สําเร็จการศึกษา หมายถึง จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ทุกหลักสูตร ที่จบ
การศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๔
- มาตรฐานหลักสูตร หมายถึง มาตรฐานหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ทุกหลักสูตรและเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ทุกหลักสูตร

สูตรการคํานวณ :
จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่ได้มาตรฐาน
จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาทั้งหมด

x

๑๐๐

ข้อมูลที่ตอ้ งรายงาน :
- จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาทัง้ หมด ที่สําเร็จการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๔ จําแนกตามระดับการศึกษา และ
ประเภทหลักสูตร (สํานักทะเบียนและประมวลผล)
- จํานวนหลักสูตรที่ได้มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๔๘ (สํานักงานอธิการบดี - ส่วนบริหารวิชาการและวิจัย)
- จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาที่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่ได้มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๔๘ (ส่วนวิชาการ)
ส่วนงานรับผิดชอบหลัก : ทุกส่วนวิชาการ
ส่วนงานรับผิดชอบรอง : สํานักงานอธิการบดี (ส่วนบริหารวิชาการและวิจัย)
ส่วนงานรับผิดชอบจัดเก็บข้อมูล : สํานักทะเบียนและประมวลผล
ตัวชี้วัดที่ ๕ : ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด
หน่วยวัด
: ร้อยละ
ชนิดของตัวชี้วัด : ผลผลิต
คําอธิบาย :
- เป็นการเปรียบเทียบจํานวนผู้สําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ที่จบการศึกษาตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ใน
แผนการศึกษาของแต่ละหลักสูตร ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ กับจํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งหมด
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕
- ผู้สํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดับ ปริญ ญาตรี ที่จ บการศึ ก ษาตามระยะเวลาที่กํ า หนดไว้ ใ นแผนการศึ ก ษาของแต่ ล ะ
หลักสูตร ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ หมายถึง จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี รุ่นปีการศึกษา ๒๕๕๔
ทุกหลักสูตร ที่จบการศึกษาตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ในแผนการศึกษาของแต่ละหลักสูตร หรือก่อนระยะเวลาที่
กําหนดไว้ในแผนการศึกษาของแต่ละหลักสูตร เช่น หลักสูตรกําหนดระยะเวลาที่กําหนดไว้ในแผนการศึกษาของ
แต่ละหลักสูตรไว้ ๔ ปี นาย ก ได้เข้าเป็นนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๔๖ และจบ

๒

รายละเอียดตัวชี้วัดตามเอกสารงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

การศึกษาในภาคเรียนที่ ๒/๒๕๔๙ ซึ่ง ถือว่า นาย ก คือผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่จบการศึกษาตาม
ระยะเวลาที่กําหนดไว้ในแผนการศึกษาของแต่ละหลักสูตร
- ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งหมด ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ หมายถึง จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา ระดับ
ปริญญาตรี รุ่นปีการศึกษา ๒๕๕๔ ทุกหลักสูตร ทั้งที่จบการศึกษาตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ในแผนการศึกษา
ของแต่ละหลักสูตรและไม่ตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ในแผนการศึกษาของแต่ละหลักสูตร
สูตรการคํานวณ :
จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ใช้เวลาศึกษาภายในระยะเวลาขั้นต่ํา
ของหลักสูตร รุ่นปีการศึกษา ๒๕๕๔

x

๑๐๐

จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งหมด ในรุ่นปีการศึกษา ๒๕๕๔

ข้อมูลที่ตอ้ งรายงาน :
๑. จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ที่จบการศึกษาตามระยะเวลาหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๕๔
๒. จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทั้งหมด ปีการศึกษา ๒๕๕๔
ส่วนงานรับผิดชอบหลัก : ทุกส่วนงานวิชาการ
ส่วนงานรับผิดชอบรายงานผลในภาพรวมของสถาบัน : สํานักทะเบียนและประมวลผล
ตัวชี้วัดที่ ๖ : ค่าใช้จ่ายการผลิตบัณฑิต ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
หน่วยวัด : ล้านบาท (ทศนิยม ๔ ตําแหน่ง)
ชนิดของตัวชี้วัด : ปัจจัยนําเข้า
คําอธิบาย :
- เป็นการแสดงผลรวมของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (เงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้) ในผลผลิตผู้สําเร็จ
การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยไม่รวมงบลงทุน
สูตรการคํานวณ : ข้อมูลที่ตอ้ งรายงาน : จํานวนเงินงบประมาณที่หน่วยงานได้รับจัดสรร (เงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้)
ในผลผลิตผู้สําเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยไม่รวมงบลงทุน
ส่วนงานรับผิดชอบหลัก : ส่วนงานวิชาการ
ตัวชี้วัดที่ ๗ : ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มตี ่อผู้สําเร็จการศึกษา
หน่วยวัด : ร้อยละ
ชนิดตัวชี้วัด : ผลลัพธ์
คําอธิบาย :
- ความพึงพอใจของนายจ้าง ผู้ประกอบการ และผู้ใช้บัณฑิต จากการประเมินบัณฑิต ระดับปริญญาตรี (รุ่นปี
การศึกษา ๒๕๕๓) ที่ทํางานด้วยประมาณ ๑ ปี โดยพิจารณาคุณสมบัติที่ครอบคลุมคุณสมบัติหลัก ๕ ด้านของ
บัณฑิต (ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ : TQF) ที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้แก่
- ด้านคุณธรรมจริยธรรม
- ด้านความรู้
- ด้านทักษะทางปัญญา
- ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
- ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ TQF ตามสาขา
วิชาชีพที่ประกาศใช้ ตลอดจนสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พงึ ประสงค์ที่สภา/องค์กรวิชาชีพกําหนด

๓

รายละเอียดตัวชี้วัดตามเอกสารงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เพิ่มเติม หรือสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต หรือคุณภาพบัณฑิตระดับปริญญาตรี
ปริญญาโท และปริญญาเอก เป็นคุณภาพที่ระบุตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ
- โดยให้นําเสนอในรูปร้อยละ
- การสํารวจความพึงพอใจของนายจ้าง ผู้ประกอบการและผู้ใช้บัณฑิตใช้กลุ่มตัวอย่างของนายจ้าง ผู้ประกอบการ
และผู้ใช้บัณฑิตในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยพิจารณาความเป็นตัวแทนที่ดีของนายจ้าง ผู้ประกอบการและ
ผู้ใช้บัณฑิต ตามหลักสถิติการคํานวณขนาดกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ําในการวิจัยสํารวจที่ได้มาตรฐาน
- ตัวชี้วัดนี้ ใช้ข้อมูลจากภารกิจด้านวิจัยสถาบัน ส่วนแผนงาน
- กลุ่มตัวอย่างที่จะประเมินเป็นผู้สําเร็จการศึกษาในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ (รุ่นปีการศึกษา ๒๕๕๓)
สูตรการคํานวณ :
คะแนนเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สําเร็จการศึกษา
(ระดับปริญญาตรี) รุ่นปีการศึกษา ๒๕๕๓

x

๑๐๐

๕

ข้อมูลที่ตอ้ งรายงาน :
๑. ผลการสํ า รวจความพึ ง พอใจของนายจ้ า ง ผู้ป ระกอบการ และผู้ ใ ช้ บั ณ ฑิ ต ที่ มี ต่ อ บั ณ ฑิ ต ระดั บ ปริ ญ ญาตรี
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ (รุ่นปีการศึกษา ๒๕๕๓)
แหล่งข้อมูล :
๑. ผลคะแนนการสํารวจความพึงพอใจของนายจ้าง โดยภารกิจด้านวิจัยสถาบัน ส่วนแผนงาน
ส่วนงานรับผิดชอบหลัก : ส่วนงานวิชาการ
ส่วนงานรับผิดชอบรายงานผลในภาพรวมของสถาบัน : สํานักงานอธิการบดี (ส่วนแผนงาน)
ตัวชี้วัดที่ ๘
หน่วยวัด
ชนิดตัวชี้วัด
คําอธิบาย :

:

ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาที่ได้งานทํา ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา ๑ ปี
: ร้อยละ
: ผลลัพธ์

- ผู้สําเร็จการศึกษา หมายถึง ผูส้ ําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ (รุ่นปีการศึกษา
๒๕๕๓)
- ให้เปรียบเทียบจํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทํา ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา
๑ ปี นับจากวันที่สําเร็จการศึกษากับจํานวนของผู้สําเร็จการศึกษาทั้งหมด โดยไม่นับรวมผู้เกณฑ์ทหาร และ
อุปสมบท โดยให้นําเสนอในรูปร้อยละ
- จํานวนของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทํา ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยเวลา ๑ ปี
หมายถึง ผู้ที่สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ที่ได้งานทํา ศึกษาต่อ หรือมีกิจการของตนเองที่มรี ายได้ประจํา
ภายในระยะเวลา ๑ ปี นับจากวันที่สําเร็จการศึกษา โดยไม่นับรวมผู้สําเร็จการศึกษาที่มงี านทําก่อนเข้าศึกษาใน
สถาบัน ทั้งนี้ ไม่นับรวมกรณีทไี่ ด้รับการคัดเลือกเกณฑ์ทหาร และให้นับเฉพาะผู้ที่ตอบแบบสอบถามในเรื่อง
นั้นๆ เท่านั้น

๔

รายละเอียดตัวชี้วัดตามเอกสารงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สูตรการคํานวณ :
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทํา ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายในระยะเวลา ๑ ปี นับจากวันที่สําเร็จการศึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
(ไม่รวมลาอุปสมบท เกณฑ์ทหาร และผู้มงี านทําอยู่แล้ว)
X ๑๐๐
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมดที่สําเร็จการศึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
(ไม่รวมลาอุปสมบท เกณฑ์ทหาร และผู้มงี านทําอยู่แล้ว)
ข้อมูลที่ตอ้ งรายงาน :
๑. จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่สําเร็จการศึกษาทัง้ หมด ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ (รุ่นปีการศึกษา
๒๕๕๓) ที่ผ่านความเห็นชอบจากสภาสถาบัน จําแนกตามคณะและสาขาวิชา
๒. จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรี ที่ได้งานทํา ศึกษาต่อ หรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ ภายใน ๑ ปี
นับจากวันที่สําเร็จการศึกษา
๓. จํานวนบัณฑิตทั้งหมดในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ (รุ่นปีการศึกษา ๒๕๕๓) ที่ศึกษาต่อ
๔. ผลการสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิตทัง้ ในระดับสถาบันและระดับคณะที่มีการสํารวจและรวบรวมไว้
ซึ่งอาจเป็นแบบสํารวจที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือสถาบัน
จัดเก็บข้อมูลในวันซ้อมรับ
พระราชทานปริญญาบัตร หรือวันรับพระราชทานปริญญาบัตรในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ (รุ่นปี
การศึกษา ๒๕๕๓)
๕. แบบสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิตที่สามารถเสนอข้อมูลภาวะการมีงานทํา การประกอบอาชีพอิสระ
หรือการศึกษาต่อของบัณฑิตสอดคล้องกับคําอธิบายของตัวชี้วดั ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
๖. เอกสารอื่นๆ ทีเ่ กี่ยวกับการดําเนินงานของตัวชีว้ ัด
หมายเหตุ :
๑. ข้อมูลผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดนี้
จะใช้ข้อมูลจากการสํารวจภาวะการได้งานทําของบัณฑิตที่ส่วน
แผนงาน ดําเนินการ
๒. ข้อมูลผู้สําเร็จการศึกษาทั้งหมด จะใช้ขอ้ มูลจากสํานักทะเบียนและประมวลผล
๓. การวางเป้าหมายตามตัวชี้วดั นี้ (ในแผนปฎิบัติการประจําปี) ให้วางเป้าหมายไว้ที่เดือนมีนาคม
ส่วนงานรับผิดชอบหลัก : ส่วนงานวิชาการ
ส่วนงานรับผิดชอบประมวลผล : สํานักงานอธิการบดี (ส่วนแผนงาน)
ตัวชี้วัดที่ ๙ : ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาที่ได้งานทําตรงสาขา
หน่วยวัด
: ร้อยละ
ชนิดตัวชี้วัด
: ผลลัพธ์
คําอธิบาย :
- บัณฑิตระดับปริญญาตรี หมายถึง ผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ (รุ่นปี
การศึกษา ๒๕๕๓)
- ให้ เ ปรี ย บเที ย บจํ า นวนของบั ณ ฑิ ต ที่ ไ ด้ ง านทํ า ตรงสาขาที่ สํ า เร็ จ การศึ ก ษากั บ บั ณ ฑิ ต ที่ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ (รุ่นปีการศึกษา ๒๕๕๓) ที่ได้งานทําทั้งหมด โดยให้นําเสนอในรูปร้อยละ
- บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทําตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา หมายถึง ผู้สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี (ทุกหลักสูตร) ที่ได้งานทําตรงหรือสอดคล้องกับสาขาที่สําเร็จการศึกษาเทียบกับบัณฑิตที่สําเร็จ
การศึกษาในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ (รุ่นปีการศึกษา ๒๕๕๓) ที่ได้งานทําทั้งหมด โดยให้นับเฉพาะบัณฑิต
ที่ไม่มีงานทําก่อนเข้าศึกษาต่อ และไม่นับรวมผู้ที่ศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา
- ในการเก็บข้อมูลผลงานตามตัวชี้วัดนี้ ให้ใช้กลุ่มเป้าหมายคือผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในปีีงบประมาณ

๕
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พ.ศ. ๒๕๕๔ (รุ่นปีการศึกษา ๒๕๕๓) ที่มีความเป็นตัวแทนของผู้สําเร็จการศึกษาทั้งในเชิงปริมาณ (อย่างน้้
อย ร้้อยละ ๘๐) และคุณลักษณะ (ครอบคลุมทุกกลุ่มสาขาวิชา) ถ้าได้กลุ่มตัวอย่างดังกล่าว ในการคํานวณผล
การดําเนินงาน
- หากอัตราการตอบกลับของผู้สาํ เร็จการศึกษาในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ต่ํากว่า ร้้อยละ ๘๐ ของจํานวนผู้
สําเร็จการศึกษา ในปีีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ในการคิดคํานวณผลการดําเนินงานของตัวชี้วัดให้้คิดจาก ค่่า
เฉลี่ยระหว่่าง “ร้้อยละตามตัวชี้วัดจากผู้ตอบแบบสอบถาม” กับ
“ร้อยละตามตัวชี้วัดจากจํานวนผู้สําเร็จ
การศึกษาทั้งหมด ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔”
- การคิดคํานวณร้้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทําตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา พิจารณาจาก ๑) บัณฑิตได้้งานทําตรง
ตามวิชาชีพ หรือ ๒) บัณฑิตได้นําความรู้ที่ได้จากการศึกษาตลอดหลักสูตรไปใช้้ในการประกอบอาชีพไม่น้
อยกว่่า ร้้อยละ ๗๕
- ไม่ให้้นําข้้อมูลบัณฑิตที่จบการศึกษานอกเหนือจากปีีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
(ปีีการศึกษา ๒๕๕๓) มา
คํานวณด้วย
- สถาบันฯ ต้องส่งแบบสอบถามให้้บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษากลุ่มเป้าหมายทุกคนตอบพร้อมทั้งมีการติดตาม
แบบสอบถามไม่น้อยกว่า ๒ ครั้ง
- กรณีที่ไม่่สามารถประมวลผลข้้อมูลและจัดทํารายงานผลการสํารวจได้้ ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ (วันสุด
ท้้ายของการส่่งรายงานการประเมินผลตนเองรอบ ๑๒ เดือน) ให้้ใส่่ n/a ไว้้ก่อน เมื่อได้้ข้อมูลแล้วให้้รายงาน
ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕
สูตรการคํานวณ :
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทําตรงหรือสอดคล้องกับ
สาขาที่สําเร็จการศึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ (รุ่นปีการศึกษา ๒๕๕๓)
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

x ๑๐๐

(รุ่นปีการศึกษา ๒๕๕๓) ที่ได้งานทํา
ตัวอย่างการคํานวณ
กรณีที่ ๑ ถ้า n

N X ๑๐๐ ≥ ๘๐%

ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทําตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา
เท่ากับ d
c

X ๑๐๐

ตัวอย่างที่ ๑ มหาวิทยาลัย AA มีผู้สําเร็จการศึกษาในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒ จํานวน ๑,๔๒๐ คนโดยมีผู้ตอบแบบสํารวจ
จํานวน ๑,๓๕๐ คน ซึ่งเป็นผู้ที่มีงานทําจํานวน ๙๘๐ คน ในจํานวนนี้มีคนที่ได้งานทําตรงกับสาขาที่สําเร็จการศึกษา
จํานวน ๗๖๐ คน
วิธีทํา ๑. ร้อยละของการตอบแบบสํารวจในกรณีนี้เท่ากับ
๑,๓๕๐
= ๙๕.๐๗% > ๘๐%
๑,๔๒๐ x ๑๐๐
ในการคํานวณนี้ให้ใช้สูตรในกรณีที่ ๑
๒. ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาที่มีงานทําตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา
= ๗๖๐ x ๑๐๐

๙๘๐

= ๗๗.๕๕ %

๖
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สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

กรณีที่ ๒

ถ้า

n

N X ๑๐๐ < ๘๐%

โดยใช้สูตรดังนี้

= ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักระหว่างข้อมูลจากผู้สําเร็จการศึกษาทั้งหมดกับข้อมูลจากการสํารวจ
ผู้ที่ ทํางานตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา
= ๕๐ dc

๑+

(n – a – b)

(N – a – b)

เมื่อ N = จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาทั้งหมดในปีงบประมาณ ๒๕๕๒
n = จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาที่ตอบแบบสอบถาม
a = จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาที่ศึกษาต่อ
b = จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาที่มีงานทําอยู่ก่อนแล้ว
c = จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาที่มีงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ
d = จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาที่ทํางานตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา
ตัวอย่างที่ ๒ มหาวิทยาลัย BB มีผู้สําเร็จการศึกษาในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒ จํานวน ๑,๔๒๐ คนโดยมีผู้ตอบแบบ
สํารวจ จํานวน ๑,๐๖๕ คน ซึ่งเป็นผู้ที่มีงานทําจํานวน ๙๘๐ คน ในจํานวนนี้มีผู้สําเร็จการศึกษาที่มีงานทําอยู่ก่อนแล้ว
๒๐ คน ผู้สําเร็จการศึกษาที่ศึกษาต่อ ๖๕ คน มีคนที่ได้งานทําตรงกับสาขาที่สําเร็จการศึกษา จํานวน ๗๖๐ คน
วิธีทํา
๑. ร้อยละของผู้ตอบแบบสํารวจเท่ากับ ๑,๐๖๕ x ๑๐๐
= ๗๕% < ๘๐%

๑,๔๒๐

ดังนั้นในการคิดคํานวณร้อยละของผู้มีงานทําตรงสาขาให้ใช้สูตรในกรณีที่ ๒
๒. ร้อยละของบัณฑิตที่มีงานทําตรงสาขา

(๑,๐๖๕ – ๖๕ – ๒๐)
(๑,๔๒๐ – ๖๕ – ๒๐)

= ๕๐ x

๗๖๐
๙๘๐

๑

= ๕๐ x

๗๖๐
๙๘๐

๑ + ๙๘๐
๑,๓๓๕

= ๓๘.๗๗ x ๑.๗๓

+

= ๖๗.๐๗ %

ข้อมูลที่ต้องรายงาน :
๑. จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่สําเร็จการศึกษาทั้งหมด ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
๒. จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทําภายใน ๑ ปีนับจากวันที่สําเร็จการศึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๔
๓. จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทําตรงหรือสอดคล้องกับสาขาที่สําเร็จการศึกษา ภายใน ๑ ปีนับจาก
วันที่สําเร็จการศึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
๔. จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีงานทําอยู่ก่อนแล้ว
๕. ผลการสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิตทั้งในระดับสถาบันและระดับคณะจําแนกตามสาขาวิชา ที่
สํ า เร็ จ และลั ก ษณะงานที่ ทํ า ที่ มี ก ารสํ า รวจและรวบรวมไว้ ซึ่ ง อาจเป็ น แบบสํ า รวจที่ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือสถาบันอุดมศึกษาจัดเก็บข้อมูลในวันซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร
หรือวันรับพระราชทานปริญญาบัตร ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
๖. แบบสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิตที่สามารถเสนอข้อมูลสาขาวิชาที่สําเร็จและลักษณะงานที่ทําของ
บัณฑิตสอดคล้องกับคําอธิบายของตัวชี้วัด ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔

๗
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๗. เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของตัวชี้วัด
หมายเหตุ : ๑. ข้อมูลที่ใช้รายงานผลตามตัวชี้วัดนี้ จะใช้ข้อมูลจากการสํารวจภาวการณ์มีงานทําของบัณฑิต
ที่ส่วนแผนงานดําเนินการ
๒. การวางเป้าหมายตามตัวชี้วัด (ในแผนปฎิบัติการประจําปี) ให้วางเป้าหมายไว้ที่เดือนมีนาคม
ส่วนงานรับผิดชอบหลัก : ส่วนงานวิชาการ
ส่วนงานรับผิดชอบรายงานผลในภาพรวมของสถาบัน : สํานักงานอธิการบดี (ส่วนแผนงาน)
ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี
ตัวชี้วัดที่ ๑๐ : จํานวนโครงการวิจยั
หน่วยวัด : โครงการ
ชนิดของตัวชีว้ ดั : ผลผลิต
คําอธิบาย :
- เป็นการนับจํานวนโครงการวิจัย ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
- โครงการวิจัย หมายถึง โครงการที่จัดทําขึ้นเพื่อการศึกษา ค้นคว้า ตามกระบวนการระเบียบวิธีวิจัยที่เหมาะสม
กับสาขาวิชา และได้รับงบประมาณสนับสนุนทั้งจากแหล่งเงินงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้สถาบัน และจาก
แหล่งทุนภายนอก ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ทั้งนี้ รวมถึงโครงการวิจัยต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา
สูตรการคํานวณ : ข้อมูลที่ต้องรายงาน :
- จํานวนโครงการวิจัยที่ได้รับงบประมาณหรือต่อเนื่อง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
ส่วนงานรับผิดชอบหลัก : ส่วนงานวิชาการ/ส่วนงานอื่น/สํานักงานอธิการบดี (ส่วนบริหารวิชาการและวิจัย)
ตัวชี้วัดที่ ๑๑ : จํานวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนด
หน่วยวัด : ผลงาน
ชนิดของตัวชีว้ ดั : ผลผลิต
คําอธิบาย :
-

ผลงานวิจัย หมายถึง ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการศึกษาค้นคว้า ตามกระบวนการระเบียบวิธีวิจัยที่เหมาะสมกับ
สาขาวิชา ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ (งบแผ่นดินและเงินรายได้)

ผลงานวิจัยที่เป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนด หมายถึง ผลงานวิจัยที่ผู้วิจัย/นักวิจัย ดําเนินการแล้วเสร็จ และ
สามารถจัดทํารายงานฉบับสมบูรณ์ที่บรรลุตามข้อกําหนดของกองทุนวิจัย
สูตรการคํานวณ : ข้อมูลที่ต้องรายงาน :
๑. รายชื่อผลงานวิจัย และรายชื่อนักวิจัยที่จัดทํารายงานฉบับสมบูรณ์ที่บรรลุตามข้อกําหนดของกองทุนวิจัย
๒. เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานของตัวชี้วัด
ส่วนงานรับผิดชอบหลัก : ส่วนงานวิชาการ/ส่วนงานอื่น/สํานักงานอธิการบดี (ส่วนบริหารวิชาการและวิจัย)
-

ตัวชี้วัดที่ ๑๒ : จํานวนโครงการวิจยั ทีแ่ ล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กาํ หนด
หน่วยวัด : โครงการ
ชนิดของตัวชีว้ ดั : ผลผลิต
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คําอธิบาย :
-

เป็นการนับจํานวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ (จําแนกตามแหล่งเงินงบประมาณทุก
แหล่งเงิน)
โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด หมายถึง จํานวนรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดในสัญญารับทุน (จําแนกตามแหล่งเงินงบประมาณทุกแหล่งเงิน)

สูตรการคํานวณ : ข้อมูลที่ต้องรายงาน :
๑. รายชื่อรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนดในสัญญารับทุน (จําแนกตามแหล่ง
เงินงบประมาณทุกแหล่งเงิน) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
๒. รายชื่อรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ทั้งหมด ที่มีแผนจะแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามที่กําหนด
ไว้ในสัญญารับทุน (จําแนกตามแหล่งเงินงบประมาณทุกแหล่งเงิน)
๓. เอกสารอื่นๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับการดําเนินงานของตัวชี้วัด
ส่วนงานรับผิดชอบหลัก : ส่วนงานวิชาการ/ส่วนงานอื่น/สํานักงานอธิการบดี (ส่วนบริหารวิชาการและวิจัย)
ตัวชี้วัดที่ ๑๓ : ค่าใช้จา่ ยของการวิจัย ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
หน่วยวัด : ล้านบาท (ทศนิยม ๔ ตําแหน่ง)
ชนิดของตัวชี้วัด : ปัจจัยนําเข้า
คําอธิบาย :
- เป็นการแสดงผลรวมของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (เงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้) ในผลผลิต
ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี
สูตรการคํานวณ : ข้อมูลที่ต้องรายงาน :
- จํานวนเงินงบประมาณที่หน่วยงานได้รับการจัดสรร (เงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้) ในผลผลิต
ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี
ส่วนงานรับผิดชอบหลัก : ส่วนงานวิชาการ/ส่วนงานอื่น/สํานักงานอธิการบดี (ส่วนบริหารวิชาการและวิจัย)
ตัวชี้วัดที่ ๑๔ : จํานวนของงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ
หน่วยวัด : เรื่อง
ชนิดของตัวชี้วัด : ผลลัพธ์
คําอธิบาย :
- งานวิจัย หมายถึง ผลงานทางวิชาการที่ได้มีการศึกษาค้นคว้าตามกระบวนการระเบียบวิธีวิจัยที่เหมาะสม
กั บ สาขาวิ ช า หรื อ บทความทางวิ ช าการของอาจารย์ ป ระจํ า และนั ก วิ จั ย ประจํ า ที่ ไ ด้ รั บ การตี พิ ม พ์ ใ น
วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีการตรวจคัดคุณภาพเป็นที่ยอมรับ ทั้งวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลสากล
วารสารที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลสากล และวารสารระดับชาติที่มีผู้ประเมินอิสระประเมินบทความก่อนได้รับการ
ตีพิมพ์ และเทียบเท่าวารสาร เช่น สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร รวมถึงการเสนอผลงานบางสาขาที่มีลักษณะของ
การนําเสนอเทียบเท่ากับการตีพิมพ์ (การเทียบเท่าการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ หรือระดับชาติ ให้ใช้เกณฑ์
ของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยสกว.ใน website
http://rgi.trf.or.th/thai/thai_cancel
journal.htm)
- งานสร้างสรรค์ หมายถึง ผลงานวิชาการ (ไม่จําเป็นต้องเป็นงานวิจัย) ที่มีการศึกษา ค้นคว้า หรือแสดงออก
ทางศิลปะ ดนตรี อันเป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติและระดับชาติ หรืองานที่ได้รับสิทธิบัตรเป็นการแสดง
ความก้าวหน้าทางวิชาการเสริมสร้างองค์ความรู้หรือวิธีการที่เป็นประโยชน์ต่อสาขาวิชา หรือแสดงความ

๙
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เป็นต้นแบบ ต้นความคิดของผลงาน หรือแสดงความสามารถในการบุกเบิกงานในสาขาวิชานั้น รวมทั้ง
สิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์ทางด้านศิลปกรรมและจิตรกรรม
- วารสารระดับชาติ ได้แก่ วารสารวิชาการอยู่ในฐานข้อมูลวารสารวิชาการที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ ทั้งนี้
วารสารระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลระดับชาติ จะสามารถนํามานับรวมได้ก็ต่อเมื่อ
(๑) วารสารฉบับนั้นมีผู้ประเมินอิสระหรือ พิชญาพิจารณ์ (Peer Review)
(๒) คณะบรรณาธิการฉบับนั้นเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับวารสาร
(๓) กองบรรณาธิการจะต้องมาจากสถาบันอื่นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๕
- วารสารระดับนานาชาติ ได้แก่ วารสารวิชาการอยู่ในฐานข้อมูลวารสารวิชาการระดับสากลที่เป็นที่ยอมรับ
ในระดับนานาชาติ ทั้งนี้ วารสารระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลสากลจะสามารถนํามานับรวมได้ก็
ต่ อ เมื่ อ วารสารนั้ น มี ค ณะบรรณาธิ ก ารเป็ น ชาวต่ า งประเทศอย่ า งน้ อ ย ๑ คน และมี บ ทความวิ จั ย จาก
ต่างประเทศลงตีพิมพ์ด้วยอย่างน้อย ๑ เรื่อง หรือ ๑ บทความ ในแต่ละฉบับที่ตีพิมพ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๕
สูตรการคํานวณ : ข้อมูลที่ต้องรายงาน :
๑. จํานวนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ในระดับชาติและนานาชาติ ในปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๕
๒. เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการดําเนินงานตัวชี้วัด
หมายเหตุ :
๑. ผลงานที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ และใช้ประโยชน์รวบรวมจากผลงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
๒. การเผยแพร่ผลงาน ๑ เรื่อง ที่เผยแพร่มากกว่า ๑ ครั้ง ให้นับเพียง ๑ ครั้ง โดยนําเสนอผลการเผยแพร่ที่มี
คุณภาพเชิงวิชาการมากที่สุดการตีพิมพ์ในวารสาร นับเมื่อกองบรรณาธิการวารสารนั้นตอบรับ ซึ่งเมื่อนับ
การตอบรับในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว หากตีพิมพ์ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ จะนํามาแจง
นับซ้ําในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ไม่ได้
๓. การรายงานข้อมูลบทความจากที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทั้งหมดในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ให้จําแนกตาม
ประเภทผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับต่างๆ โดยระบุรายละเอียดดังนี้
- ชื่อ เล่มที่ และวัน/เดือน/ปี ของวารสารทีต่ ีพมิ พ์
- ชื่อบทความ และเลขหน้า
- ชื่อผู้เขียน
ส่วนงานรับผิดชอบหลัก : ส่วนงานวิชาการ/ส่วนงานอื่น/สํานักงานอธิการบดี (ส่วนบริหารวิชาการและวิจัย)
ตัวชี้วัดที่ ๑๕

:

จํานวนของบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงในวารสารวิชาการหรือในฐานข้อมูลระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติ
หน่วยวัด : เรื่อง
ชนิดของตัวชี้วัด : ผลลัพธ์
คําอธิบาย :
- บทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) หมายถึง การที่บทความวิจัยปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล
มาตรฐานสากลตามที่กําหนด ให้นับเฉพาะที่เป็นบทความวิจัยเท่านั้น ได้แก่ "Research article", "letter"
และ "review"
- Refereed journal หมายถึง วารสารวิชาการ ซึ่งบทความที่ตีพิมพ์จะต้องได้รับการอ่านและพิจารณาจาก
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับบทความ
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วิ จั ย ทั้ ง นี้ วารสารดั ง กล่ า ว ต้ อ งมี ลั ก ษณะตรงตามเกณฑ์ ข องการเป็ น วารสารวิ ช าการระดั บ ชาติ ห รื อ
นานาชาติ
- ฐานข้อมูลระดับชาติ หมายถึง ฐานข้อมูลที่ครอบคลุมสารสนเทศที่มีในประเทศไทย โดยอาจอยู่ในรูปแบบ
ของบทความวารสาร หนังสือ สิ่งพิมพ์ของรัฐบาล ฯลฯ รายละเอียดของสารสนเทศครอบคลุมถึงรายการ
บรรณานุกรมสาระสังเขปประกอบหรืออาจมีเนื้อหาเต็มด้วย ทั้ ง นี้ สามารถสืบค้นข้อมูลการอ้างอิง ใน
ฐานข้ อมูลระดับชาติ (Thai
Journal
Citation
Index
Center
;
TCI)
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/tcidatabase.html
- ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ หมายถึง ฐานข้อมูลที่ครอบคลุมสารสนเทศจากนานาประเทศ โดยอาจอยู่ใน
รูปแบบของบทความ วารสาร หนังสือ สิ่งพิมพ์ของรัฐบาล ฯลฯ รายละเอียดของสารสนเทศครอบคลุม ถึง
รายการบรรณานุกรม สาระสังเขปและเนื้อหาเต็ม
- การนับบทความที่ได้รับการอ้างอิงใน refereed journal หรือในฐานข้อมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
ให้นับเพียงครั้งเดียว ไม่นับซ้ํา แม้ว่าบทความวิจัยนั้นจะได้รับการอ้างอิงหลายครั้งก็ตาม
สูตรการคํานวณ : ข้อมูลที่ต้องรายงาน :
๑. จํานวนและรายชื่อบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) ใน refereed journal หรือในฐานข้อมูล
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
๒. เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานของตัวชี้วัด
ส่วนงานรับผิดชอบหลัก : ส่วนงานวิชาการ/ส่วนงานอื่น/สํานักงานอธิการบดี (ส่วนบริหารวิชาการและวิจัย)
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ
ตัวชี้วัดที่ ๑๖ : จํานวนผู้เข้ารับบริการ
หน่วยวัด : คน
ชนิดของตัวชีว้ ดั
: ผลผลิต
คําอธิบาย :
- เป็นการนับจํานวนผู้เข้ารับบริการวิชาการ ในกิจกรรม/โครงการ ที่ส่วนงาน/ส่วนดําเนินการ (เฉพาะจัด
ฝึกอบรม/สัมมนา) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
- ผู้เข้ารับบริการวิชาการ หมายถึง จํานวนบุคคล ประชาชน เกษตรกร ฯลฯ ที่ได้สมัครขอเข้ารับบริการ
วิชาการในกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการที่ส่วนงาน/ส่วนภายในสถาบันฯ จัดขึ้น
- กิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการ หมายถึง กิจกรรมหรือโครงการที่ส่วนงาน/ส่วน ได้จัดขึ้นเพื่อให้
บริการทางวิชาการแก่สังคมและชุมชน หรือเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ หรือ
นานาชาติ รวมถึงการบริการวิชาการที่มีค่าตอบแทนและบริการวิชาการแบบให้เปล่า
- ลักษณะการบริการวิชาการ มีดังนี้
๑. บริการวิเคราะห์ ทดสอบ ตรวจสอบและตรวจซ่อม
๒. บริการเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ทางการศึกษา
๓. บริการจัดฝึกอบรม สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการแบบเก็บค่าลงทะเบียน
๔. บริการจัดฝึกอบรม สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการแบบให้เปล่า
๕. บริการจัดฝึกอบรม สัมมนาและประชุมเชิงปฏิบัติการในลักษณะการว่าจ้าง
๖. บริการศึกษา วิจัย สํารวจ การวางแผน การจัดการ

๑๑

รายละเอียดตัวชี้วัดตามเอกสารงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

๗. บริการศึกษาความเหมาะสมของโครงการการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
๘. บริการวางระบบ ออกแบบ สร้าง ประดิษฐ์ และผลิต
ทั้งนี้ ไม่นับรวมการเป็นวิทยากร
สูตรการคํานวณ : ข้อมูลที่ต้องรายงาน :
- รายงานข้อมูลการจัดฝึกอบรม สัมมนาและประชุม ในแผนงานบริการวิชาการแก่สังคม ปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๕ ตามแบบฟอร์มที่ส่วนแผนงาน กําหนด (F1-P-วต-003)
ส่วนงานรับผิดชอบหลัก : ส่วนงานวิชาการ/ส่วนงานอื่น
ตัวชี้วัดที่ ๑๗ : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด
หน่วยวัด
: ร้อยละ
ชนิดของตัวชีว้ ดั
: ผลผลิต
คําอธิบาย :
- เป็นการเปรียบเทียบจํานวนงานบริการวิชาการ ที่ดําเนินการแล้วเสร็จได้ตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ในแผน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ในรูปร้อยละ
- กิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการ หมายถึง กิจกรรมหรือโครงการที่ส่วนงาน/ส่วน ได้จัดขึ้นเพื่อให้บริการ
ทางวิชาการแก่สังคมและชุมชน หรือเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ หรือนานาชาติ
รวมถึงการบริการวิชาการที่มีค่าตอบแทนและบริการวิชาการแบบให้เปล่า
- ลักษณะการบริการวิชาการ มีดังนี้
๑. บริการวิเคราะห์ ทดสอบ ตรวจสอบและตรวจซ่อม
๒. บริการเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ทางการศึกษา
๓. บริการจัดฝึกอบรม สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการแบบเก็บค่าลงทะเบียน
๔. บริการจัดฝึกอบรม สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการแบบให้เปล่า
๕. บริการจัดฝึกอบรม สัมมนาและประชุมเชิงปฏิบัติการในลักษณะการว่าจ้าง
๖. บริการศึกษา วิจัย สํารวจ การวางแผน การจัดการ
๗. บริการศึกษาความเหมาะสมของโครงการการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
๘. บริการวางระบบ ออกแบบ สร้าง ประดิษฐ์ และผลิต
ทั้งนี้ ไม่นับรวมการเป็นวิทยากร
สูตรการคํานวณ :
จํานวนงานบริการวิชาการที่ดําเนินการแล้วเสร็จตามเวลาที่กําหนด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
จํานวนงานบริการวิชาการทั้งหมด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

ข้อมูลที่ต้องรายงาน :
- เอกสารแผนการจัดงานบริการวิชาการ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๔
- เอกสารการรายงานผลการดําเนินงานบริการวิชาการ
ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๔
ส่วนงานรับผิดชอบหลัก : ส่วนงานวิชาการ/ส่วนงานอื่น

๑๒

X ๑๐๐

ตามแบบฟอร์ม
ที่กําหนด ( F1-P-วต-003)

รายละเอียดตัวชี้วัดตามเอกสารงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ตัวชี้วัดที่ ๑๘ : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
หน่วยวัด : ล้านบาท (ทศนิยม ๔ ตําแหน่ง)
ชนิดของตัวชี้วัด : ผลผลิต
คําอธิบาย :
- เป็นการแสดงผลรวมของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (เงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้) ในผลผลิต
ผลงานการให้บริการวิชาการ
สูตรการคํานวณ : ข้อมูลที่ตอ้ งรายงาน : จํานวนเงินงบประมาณที่หน่วยงานได้รับจัดสรร (เงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้)
ในผลผลิตผลงานการให้บริการวิชาการ
ส่วนงานรับผิดชอบหลัก : ส่วนงานวิชาการ/ ส่วนงานอืน่
ตัวชี้วัดที่ ๑๙ : ร้อยละของผู้เข้ารับบริการนําความรู้ไปใช้ประโยชน์
หน่วยวัด : ร้อยละ
ชนิดของตัวชีว้ ดั
: ผลลัพธ์
คําอธิบาย :
- เป็นการเปรียบเทียบจํานวนผู้เข้ารับบริการวิชาการที่นําความรู้ไปใช้ประโยชน์ กับจํานวนผู้เข้ารับบริการทั้งหมด
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
- ผู้เข้ารับบริการวิชาการ หมายถึง จํานวนบุคคล ประชาชน เกษตรกร ฯลฯ ที่ได้สมัครขอเข้ารับบริการวิชาการ
ในกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการที่ส่วนงาน/ส่วนภายในสถาบัน จัดขึ้น
- กิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการ หมายถึง กิจกรรมหรือโครงการที่ส่วนงาน/ส่วน ได้จัดขึ้นเพื่อให้บริการ
ทางวิชาการแก่สังคมและชุมชน หรือเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ หรือนานาชาติ
รวมถึงการบริการวิชาการที่มีค่าตอบแทนและบริการวิชาการแบบให้เปล่า
- การนําความรู้ไปใช้ประโยชน์มี ๕ ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด โดยวัดเฉพาะ
ผู้รับบริการที่ตอบในระดับปานกลางขึ้นไป และวัดทันทีที่ให้บริการเสร็จสิ้น
- ลักษณะการบริการวิชาการ มีดังนี้
๑. บริการวิเคราะห์ ทดสอบ ตรวจสอบและตรวจซ่อม
๒. บริการเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ทางการศึกษา
๓. บริการจัดฝึกอบรม สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการแบบเก็บค่าลงทะเบียน
๔. บริการจัดฝึกอบรม สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการแบบให้เปล่า
๕. บริการจัดฝึกอบรม สัมมนาและประชุมเชิงปฏิบัติการในลักษณะการว่าจ้าง
๖. บริการศึกษา วิจัย สํารวจ การวางแผน การจัดการ
๗. บริการศึกษาความเหมาะสมของโครงการการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
๘. บริการวางระบบ ออกแบบ สร้าง ประดิษฐ์ และผลิต
ทั้งนี้ ไม่นับรวมการเป็นวิทยากร
สูตรการคํานวณ :
จํานวนผู้เข้ารับบริการวิชาการนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ มากที่สุด+มาก+ปานกลาง
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
จํานวนผู้เข้ารับบริการวิชาการที่ตอบแบบสํารวจทั้งหมด

๑๓

X ๑๐๐

รายละเอียดตัวชี้วัดตามเอกสารงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ข้อมูลที่ต้องรายงาน :
๑. จํ า นวนผู้ เ ข้ า รั บ บริ ก ารที่ นํ า ความรู้ ไ ปใช้ ป ระโยชน์ ไ ด้ ข องกิ จ กรรม/โครงการที่ จั ด ในปี ง บประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๕
๒. จํานวนผู้เข้ารับบริการทั้งหมด ของกิจกรรม/โครงการที่จัด ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
๓. ข้อมูลตาม ๑ และ ๒ ต้องเป็นข้อมูลที่ตรงกับแบบฟอร์ม F1-P-วต-003 ที่ส่วนงานจัดทําไว้
ส่วนงานรับผิดชอบหลัก : ส่วนงานวิชาการ/ ส่วนงานอืน่
ตัวชี้วัดที่ ๒๐ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ
หน่วยวัด : ร้อยละ
ชนิดของตัวชี้วัด : ผลผลิต
คําอธิบาย :
- การบริการทางวิชาการแก่สังคม เป็นการตอบสนองและแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งถือเป็นบทบาท
ของสถาบัน ตามหลักการสากลของการอุดมศึกษา การตอบสนองดังกล่าวจะมีคุณภาพมากน้อยเพียงใด
สามารถสะท้อนได้จากความพึงพอใจของผู้รับบริการ ทั้งประชาชนผู้มารับบริการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือ
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน โดยเป็นการประเมินความพึงพอใจด้านกระบวนการให้บริการและเป็นการ
สํารวจเมื่อเสร็จสิ้นการให้บริการ
- ความพึงพอใจมี ๕ ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด
- ระดับ ๕ เท่ากับ ๑๐๐
สูตรการคํานวณ :
คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการ
X ๑๐๐

๕

ข้อมูลที่ต้องรายงาน :
๑. รายงานการจั ดอบรม สัมมนาและประชุมในแผนงานบริ ก ารวิช าการแก่สัง คม ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
ตามแบบฟอร์มที่ส่วนงานกําหนด (F1-P-วต-003)
๒. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ
๓. เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานของตัวชี้วัด
ส่วนงานรับผิดชอบหลัก : ส่วนงานวิชาการ/ส่วนงานอืน่
ตัวชี้วัดที่ ๒๑

:

ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการและวิชาชีพ
ต่อประโยชน์จากการบริการ
หน่วยวัด : ร้อยละ
ชนิดของตัวชี้วัด : ผลลัพธ์
คําอธิบาย :
- ความพึงพอใจมี ๕ ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด
- ระดับ ๕ เท่ากับ ๑๐๐
- กิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการ หมายถึง กิจกรรมหรือโครงการที่หน่วยงาน ได้จัดขึ้นเพื่อให้บริการทาง
วิชาการแก่สังคมและชุมชน หรือเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ หรือนานาชาติ
รวมถึงการบริการวิชาการที่มีค่าตอบแทนและบริการวิชาการแบบให้เปล่า

๑๔

รายละเอียดตัวชี้วัดตามเอกสารงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.

ลักษณะการบริการวิชาการ มีดังนี้
บริการวิเคราะห์ ทดสอบ ตรวจสอบและตรวจซ่อม
บริการเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ทางการศึกษา
บริการจัดฝึกอบรม สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการแบบเก็บค่าลงทะเบียน
บริการจัดฝึกอบรม สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการแบบให้เปล่า
บริการจัดฝึกอบรม สัมมนาและประชุมเชิงปฏิบัติการในลักษณะการว่าจ้าง
บริการศึกษา วิจัย สํารวจ การวางแผน การจัดการ
บริการศึกษาความเหมาะสมของโครงการการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
บริการวางระบบ ออกแบบ สร้าง ประดิษฐ์ และผลิต
ทั้งนี้ ไม่นับรวมการเป็นวิทยากร
สูตรการคํานวณ :
คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการ
X ๑๐๐

๕

ข้อมูลที่ต้องรายงาน :
๑. รายงานการจั ดอบรม สัมมนาและประชุมในแผนงานบริ ก ารวิช าการแก่สัง คม ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
ตามแบบฟอร์มที่ส่วนงานกําหนด (F1-P-วต-003)
๒. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ
๓. เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานของตัวชี้วัด
ส่วนงานรับผิดชอบหลัก : ส่วนงานวิชาการ/ ส่วนงานอืน่
ผลผลิต : ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ตัวชี้วัดที่ ๒๒ : จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม
หน่วยวัด : คน
ชนิดของตัวชีว้ ดั
: ผลผลิต
คําอธิบาย :
- เป็นการนับจํานวนผู้เข้าร่วมโครงการทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ของส่วนงาน
และส่วนจัดขึ้น
- ลักษณะโครงการหรือกิจกรรมศิลปะและวัฒนธรรม ได้แก่
๑) โครงการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจและความภูมิใจในวิถีชีวิต และภูมิปัญญาไทย กิจกรรมที่มี
วัตถุประสงค์เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศทางวัฒนธรรม ซึ่งจะนําไปสู่การเกิดความเข้าใจและภาคภูมิใจ
ในวิถีชีวิต และภูมิปัญญาไทย ซึ่งเกี่ยวข้องกับปัจจัย ๔ ในการดํารงชีวิต คืออาหารพื้นบ้าน ยารักษาโรค และการ
รักษาโรคแบบพื้นบ้าน เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม ตลอดจนเครื่องใช้ในชีวิตประจําวัน บ้านเรือนหรือการตกแต่งอาคาร
สถานที่ โดยเน้นวัฒนธรรมไทยหรือวัฒนธรรมท้องถิ่น อาจเป็นกิจกรรมหรือโครงการ ที่หน่วยงานจัดขึ้นเอง
โดยตรง เช่น การจัดงานหรือนิทรรศการทางวัฒนธรรม กิจกรรมการประกวดที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมหรือวิถี
ชีวิต เช่น การประกวดนกเขาชวา นกกรงหัวจุก การประกวดทําอาหารไทย เป็นต้น หรือกิจกรรมที่หน่วยงานจัด
สอดแทรกเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมหลักอื่น ๆ เช่น การจัดเลี้ยงอาหารพื้นบ้านในงานสัมมนาระดับต่าง ๆ หรือ
การรณรงค์ให้บุคลากรและนักศึกษาแต่งกายชุดพื้นบ้าน การนําผ้าพื้นบ้านมาตัดเป็นเสื้อ ๕ ส หรือแบบฟอร์ม

๑๕

รายละเอียดตัวชี้วัดตามเอกสารงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ประจําหน่วยงาน เป็นต้น ตลอดจนการสนับสนุนให้มีกลุ่มหรือชมรมผู้สนใจกิจกรรมทางวัฒนธรรมด้านต่าง ๆ
ขึ้นในหน่วยงาน เช่น กลุ่มดนตรีไทย กลุ่มวรรณกรรม เป็นต้น
๒) โครงการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจและภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ทั้งของ
ท้องถิ่นและของชาติ ขนบธรรมเนียมประเพณี หมายถึง แบบแผนการประพฤติปฏิบัติในโอกาสหรือเทศกาลต่าง
ๆ ที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษของชุมชนท้องถิ่น ภายใต้ความเข้าใจที่ถูกต้องถึงศรัทธา ความเชื่อ และค่านิยม
เพื่อให้สามารถนํามาปฏิบัติอย่างเหมาะสมกับยุคสมัย ตัวอย่างกิจกรรมได้แก่ วันไหว้ครู วันลอยกระทง วัน
สงกรานต์ วันทําบุญเดือนสิบ การทําบุญวันว่าง เป็นต้น
๓) โครงการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจและศรัทธาในสถาบันทางศาสนา โดยให้นับได้ทุกศาสนาที่
มุ่งเน้นเป้าหมาย เพื่อก่อให้เกิดสันติสุขในปัจเจกบุคคลและสังคมโลก ตัวอย่าง กิจกรรมได้แก่ กิจกรรมการสวด
มนต์และการตักบาตร การปฏิบัติธรรมในวันสําคัญทางศาสนาต่าง ๆ เช่น งานหล่อเทียนพรรษา การทอดกฐิน
การทอดผ้าป่า วันคริสต์มาส วันฮารีรายอ การส่งเสริมการปฏิบัติศาสนกิจ ตลอดจนการสร้างบรรยากาศที่
สนับสนุนการปฏิบัติศาสนกิจ เช่น ห้องละหมาด ห้องฝึกสมาธิ เป็นต้น
๔) โครงการหรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดระบบคุณค่าหรือค่านิยมที่นับถือความดีงามและคุณธรรม จริยธรรมในยุค
ปัจจุบัน ซึ่งต้องคํานึงถึงบริบทและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เรื่องนั้นตั้งอยู่ในยุคปัจจุบัน ดังนั้น จึงควรส่งเสริมให้มีการทํา
กิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งอยู่นอกขอบเขต รูปแบบงานในเรื่องวิถีชีวิตของไทย หรือประเพณีไทย หรือที่
เกี่ยวข้องกับสถาบันทางศาสนา ซึ่งนอกจากเป็นการส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรค์ ให้เกิดกิจกรรมหลากหลาย
รูปแบบ แล้วยังช่วยสร้างกิจกรรมเพื่อการดึงดูดให้เยาวชนไทย เกิดความตระหนักในเรื่องระบบคุณค่าและ
คุณธรรม จริยธรรมมากยิ่งขึ้น ตัวอย่างกิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมค่ายพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่ายพัฒนาทักษะ
ชีวิต การเข้าค่ายหรือกิจกรรมพัฒนาจิต เป็นต้น ซึ่งอาจจัดสําหรับกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ เช่น นักเรียน นักศึกษา
เยาวชน บุคลากร สมาชิกในชุมชน เป็นต้น
๕) โครงการหรือกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย เช่น ดนตรีไทย และพื้นบ้านศิลปะการแสดงของไทยและ
พื้นบ้าน ประดิษฐ์ศิลป์ไทยและพื้นบ้าน งานหัตถกรรมกีฬาและการละเล่นพื้นบ้านต่าง ๆ อาจเป็นโครงการหรือ
กิจกรรม ทั้งในส่วนที่จัดขึ้นเองโดยตรง หรือการให้บริการการแสดงแก่หน่วยงานต่าง ๆ หรือการเข้าร่วมกิจกรรม
ต่าง ๆ ได้แก่ การแสดงนาฎศิลป์ ดนตรีไทย การแสดงโนราห์ การแสดงหนังตะลุง และการเล่นพื้นบ้านต่าง ๆ
เช่น ตะกร้อไทย สะบ้า หมากขุม เป็นต้น หรือ การนํากลุ่มนักศึกษาหรือบุคลากร ไปร่วมกิจกรรมดังกล่าวที่
หน่วยงานอื่นจัดขึ้น เพื่อสร้างโอกาสในการมีส่วนร่วมทางศิลปะและวัฒนธรรมขึ้น เป็นต้น
๖) การแสดงศิลปวัฒนธรรมสากลและของชาติอื่นๆ อันเป็นการแสดงถึงความเข้าใจวัฒนธรรมของชาติต่าง ๆ
ซึ่งมีความสําคัญต่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ดังนั้น การจัดให้นักศึกษา เยาวชน ประชาชน มีประสบการณ์และ
การเรียนรู้วัฒนธรรมนานาชาติ ผ่านกิจกรรมรูปแบบต่าง ๆ นั้น มีความสําคัญต่อการดํารงอยู่อย่างมีความเข้าใจ
ที่ชัดเจนต่อวัฒนธรรมของตนเองและวัฒนธรรมของชาติอื่น ๆ อันเป็นวัฒนธรรมโดยรวมของโลก ศิลปวัฒนธรรม
สากลและชีวิตวัฒนธรรมของประเทศต่าง ๆ ที่สื่อออกมาในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ดนตรี ศิลปะการแสดง ประดิษฐ์
ศิลป์ งานหัตถกรรม ศิลปกรรมต่าง ๆ ที่อาจจะสื่อสารออกมาในรูปแบบของการแสดงภาพยนตร์ ภาพถ่าย
ภาพเขียนนิทรรศการวัฒนธรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเป็นกิจกรรมที่หน่วยงานจัดขึ้นโดยตรง หรือการให้บริการแก่
หน่วยงานอื่น ๆ หรือการเข้าร่วมชมกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การแสดงดนตรีสากล และดนตรีประจําชนชาติต่าง
ๆ การแสดงจิน ตลีลาประกอบเพลง การประกวดดนตรีสากล การจัดการแสดงผลงานสร้ างสรรค์ ทางด้า น
ศิลปกรรมประเภทต่าง ๆ เช่น นิทรรศการศิลปกรรม ประติมากรรม เป็นต้น
- กรณีงานที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานภายนอกและขอความร่วมมือให้สถาบันไปช่วยให้สามารถนับได้
สูตรการคํานวณ : -

๑๖

รายละเอียดตัวชี้วัดตามเอกสารงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ข้อมูลที่ต้องรายงาน :
- รายงานข้ อ มู ล โครงการสร้ า งจิ ต สํ า นึ ก ทางด้ า นศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม ในปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่ ง
ประกอบด้วย ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ จํานวนผู้เข้าร่วม (ตามแผนและที่เกิดขึ้นจริง) วันเดือนปีที่จัดสถานที่
ผู้รับผิดชอบ ตามแบบฟอร์มที่ส่วนแผนงานกําหนด (F1-P-วต-003)
ส่วนงานรับผิดชอบหลัก : ส่วนงานวิชาการ/ส่วนงานอื่น/สํานักงานอธิการบดี
(ส่วนกิจการนักศึกษา/ส่วนบริหารงานทัว่ ไป)
ตัวชี้วัดที่ ๒๓ : ร้อยละของโครงการทีบ่ รรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
หน่วยวัด
: ร้อยละ
ชนิดของตัวชีว้ ดั
:
ผลผลิต
คําอธิบาย :
- เป็นการเปรียบเทียบจํานวนโครงการทางด้านศิลปวัฒนธรรมที่ดําเนินการได้แล้วเสร็จ และบรรลุตามวัตุ
ประสงค์ของโครงการที่กําหนดไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยแสดงในรูปร้อยละ
- ลักษณะโครงการ
๑) โครงการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจและความภูมิใจในวิถีชีวิต และภูมิปัญญาไทย กิจกรรมที่มี
วัตถุประสงค์เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศทางวัฒนธรรม ซึ่งจะนําไปสู่การเกิดความเข้าใจและภาคภูมิใจ
ในวิถีชีวิต และภูมิปัญญาไทย ซึ่งเกี่ยวข้องกับปัจจัย ๔ ในการดํารงชีวิต คืออาหารพื้นบ้าน ยารักษาโรค และการ
รักษาโรคแบบพื้นบ้าน เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม ตลอดจนเครื่องใช้ในชีวิตประจําวัน บ้านเรือนหรือการตกแต่งอาคาร
สถานที่ โดยเน้นวัฒนธรรมไทยหรือวัฒนธรรมท้องถิ่น อาจเป็นกิจกรรมหรือโครงการ ที่หน่วยงานจัดขึ้นเอง
โดยตรง เช่น การจัดงานหรือนิทรรศการทางวัฒนธรรม กิจกรรมการประกวดที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมหรือวิถี
ชีวิต เช่น การประกวดนกเขาชวา นกกรงหัวจุก การประกวดทําอาหารไทย เป็นต้น หรือกิจกรรมที่หน่วยงานจัด
สอดแทรกเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมหลักอื่น ๆ เช่น การจัดเลี้ยงอาหารพื้นบ้านในงานสัมมนาระดับต่าง ๆ หรือ
การรณรงค์ให้บุคลากรและนักศึกษาแต่งกายชุดพื้นบ้าน การนําผ้าพื้นบ้านมาตัดเป็นเสื้อ ๕ ส หรือแบบฟอร์ม
ประจําหน่วยงาน เป็นต้น ตลอดจนการสนับสนุนให้มีกลุ่มหรือชมรมผู้สนใจกิจกรรมทางวัฒนธรรมด้านต่าง ๆ
ขึ้นในหน่วยงาน เช่น กลุ่มดนตรีไทย กลุ่มวรรณกรรม เป็นต้น
๒) โครงการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจและภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ทั้งของ
ท้องถิ่นและของชาติ ขนบธรรมเนียมประเพณี หมายถึง แบบแผนการประพฤติปฏิบัติในโอกาสหรือเทศกาลต่าง
ๆ ที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษของชุมชนท้องถิ่น ภายใต้ความเข้าใจที่ถูกต้องถึงศรัทธา ความเชื่อ และค่านิยม
เพื่อให้สามารถนํามาปฏิบัติอย่างเหมาะสมกับยุคสมัย ตัวอย่างกิจกรรมได้แก่ วันไหว้ครู วันลอยกระทง วัน
สงกรานต์ วันทําบุญเดือนสิบ การทําบุญวันว่าง เป็นต้น
๓) โครงการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจและศรัทธาในสถาบันทางศาสนา โดยให้นับได้ทุกศาสนาที่
มุ่งเน้นเป้าหมาย เพื่อก่อให้เกิดสันติสุขในปัจเจกบุคคลและสังคมโลก ตัวอย่าง กิจกรรมได้แก่ กิจกรรมการสวด
มนต์และการตักบาตร การปฏิบัติธรรมในวันสําคัญทางศาสนาต่าง ๆ เช่น งานหล่อเทียนพรรษา การทอดกฐิน
การทอดผ้าป่า วันคริสต์มาส วันฮารีรายอ การส่งเสริมการปฏิบัติศาสนกิจ ตลอดจนการสร้างบรรยากาศที่
สนับสนุนการปฏิบัติศาสนกิจ เช่น ห้องละหมาด ห้องฝึกสมาธิ เป็นต้น
๔) โครงการหรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดระบบคุณค่าหรือค่านิยมที่นับถือความดีงามและคุณธรรม จริยธรรมในยุค
ปัจจุบัน ซึ่งต้องคํานึงถึงบริบทและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เรื่องนั้นตั้งอยู่ในยุคปัจจุบัน ดังนั้น จึงควรส่งเสริมให้มีการทํา
กิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งอยู่นอกขอบเขต รูปแบบงานในเรื่องวิถีชีวิตของไทย หรือประเพณีไทย หรือที่
เกี่ยวข้องกับสถาบันทางศาสนา ซึ่งนอกจากเป็นการส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรค์ ให้เกิดกิจกรรมหลากหลาย
รูปแบบ แล้วยังช่วยสร้างกิจกรรมเพื่อการดึงดูดให้เยาวชนไทย เกิดความตระหนักในเรื่องระบบคุณค่าและ
คุณธรรม จริยธรรมมากยิ่งขึ้น ตัวอย่างกิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมค่ายพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่ายพัฒนาทักษะ

๑๗

รายละเอียดตัวชี้วัดตามเอกสารงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ชีวิต การเข้าค่ายหรือกิจกรรมพัฒนาจิต เป็นต้น ซึ่งอาจจัดสําหรับกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ เช่น นักเรียน นักศึกษา
เยาวชน บุคลากร สมาชิกในชุมชน เป็นต้น
๕) โครงการหรือกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย เช่น ดนตรีไทย และพื้นบ้านศิลปะการแสดงของไทยและ
พื้นบ้าน ประดิษฐ์ศิลป์ไทยและพื้นบ้าน งานหัตถกรรมกีฬาและการละเล่นพื้นบ้านต่าง ๆ อาจเป็นโครงการหรือ
กิจกรรม ทั้งในส่วนที่จัดขึ้นเองโดยตรง หรือการให้บริการการแสดงแก่หน่วยงานต่าง ๆ หรือการเข้าร่วมกิจกรรม
ต่าง ๆ ได้แก่ การแสดงนาฎศิลป์ ดนตรีไทย การแสดงโนราห์ การแสดงหนังตะลุง และการเล่นพื้นบ้านต่าง ๆ
เช่น ตะกร้อไทย สะบ้า หมากขุม เป็นต้น หรือ การนํากลุ่มนักศึกษาหรือบุคลากร ไปร่วมกิจกรรมดังกล่าวที่
หน่วยงานอื่นจัดขึ้น เพื่อสร้างโอกาสในการมีส่วนร่วมทางศิลปะและวัฒนธรรมขึ้น เป็นต้น
๖) การแสดงศิลปวัฒนธรรมสากลและของชาติอื่นๆ อันเป็นการแสดงถึงความเข้าใจวัฒนธรรมของชาติต่างๆ ซึ่ง
มีความสําคัญต่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ดังนั้น การจัดให้นักศึกษา เยาวชน ประชาชน มีประสบการณ์และการ
เรียนรู้วัฒนธรรมนานาชาติ ผ่านกิจกรรมรูปแบบต่าง ๆ นั้น มีความสําคัญต่อการดํารงอยู่อย่างมีความเข้าใจที่
ชัดเจนต่อวัฒนธรรมของตนเองและวัฒนธรรมของชาติอื่น ๆ อันเป็นวัฒนธรรมโดยรวมของโลก ศิลปวัฒนธรรม
สากลและชีวิตวัฒนธรรมของประเทศต่าง ๆ ที่สื่อออกมาในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ดนตรี ศิลปะการแสดง ประดิษฐ์
ศิลป์ งานหัตถกรรม ศิลปกรรมต่าง ๆ ที่อาจจะสื่อสารออกมาในรูปแบบของการแสดงภาพยนตร์ ภาพถ่าย
ภาพเขียนนิทรรศการวัฒนธรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเป็นกิจกรรมที่หน่วยงานจัดขึ้นโดยตรง หรือการให้บริการแก่
หน่วยงานอื่น ๆ หรือการเข้าร่วมชมกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การแสดงดนตรีสากล และดนตรีประจําชนชาติต่าง
ๆ การแสดงจิน ตลีลาประกอบเพลง การประกวดดนตรีสากล การจัดการแสดงผลงานสร้ างสรรค์ ทางด้า น
ศิลปกรรมประเภทต่าง ๆ เช่น นิทรรศการศิลปกรรม ประติมากรรม เป็นต้น
- กรณีงานที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานภายนอกและขอความร่วมมือให้สถาบันไปช่วยให้สามารถนับได้
สูตรการคํานวณ :
จํานวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมที่บรรลุวัตถุประสงค์
จํานวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมทัง้ หมด

X ๑๐๐

ข้อมูลที่ต้องรายงาน :
๑. จํานวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมที่ดําเนินการและบรรลุวัตถุประสงค์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
๒. จํานวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมทั้งหมด ในนปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
ทั้งนี้ โครงการ/กิจกรรมตามข้อ ๑ และ ๒ จะต้องเป็นไปตามแบบฟอร์มที่ส่วนแผนงานกําหนด (F1-P-วต-003)
ส่วนงานรับผิดชอบหลัก : ส่วนงานวิชาการ/ส่วนงานอื่น/สํานักงานอธิการบดี
(ส่วนกิจการนักศึกษา/ส่วนบริหารงานทัว่ ไป)
ตัวชี้วัดที่ ๒๔ : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด
หน่วยวัด
: ร้อยละ
ชนิดของตัวชีว้ ดั
:
ผลผลิต
คําอธิบาย :
- เป็นการเปรียบเทียบจํานวนโครงการทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม ที่ดําเนินการเสร็จได้ตามระยะเวลาที่กําหนด
ไว้ในแผน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ในรูปร้อยละ
- ลักษณะโครงการ
๑) โครงการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจและความภูมิใจในวิถีชีวิต และภูมิปัญญาไทย กิจกรรมที่มี
วัตถุประสงค์เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศทางวัฒนธรรม ซึ่งจะนําไปสู่การเกิดความเข้าใจและภาคภูมิใจ
ในวิถีชีวิต และภูมิปัญญาไทย ซึ่งเกี่ยวข้องกับปัจจัย ๔ ในการดํารงชีวิต คืออาหารพื้นบ้าน ยารักษาโรค และการ
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รักษาโรคแบบพื้นบ้าน เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม ตลอดจนเครื่องใช้ในชีวิตประจําวัน บ้านเรือนหรือการตกแต่งอาคาร
สถานที่ โดยเน้นวัฒนธรรมไทยหรือวัฒนธรรมท้องถิ่น อาจเป็นกิจกรรมหรือโครงการ ที่หน่วยงานจัดขึ้นเอง
โดยตรง เช่น การจัดงานหรือนิทรรศการทางวัฒนธรรม กิจกรรมการประกวดที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมหรือวิถี
ชีวิต เช่น การประกวดนกเขาชวา นกกรงหัวจุก การประกวดทําอาหารไทย เป็นต้น หรือกิจกรรมที่หน่วยงานจัด
สอดแทรกเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมหลักอื่น ๆ เช่น การจัดเลี้ยงอาหารพื้นบ้านในงานสัมมนาระดับต่าง ๆ หรือ
การรณรงค์ให้บุคลากรและนักศึกษาแต่งกายชุดพื้นบ้าน การนําผ้าพื้นบ้านมาตัดเป็นเสื้อ ๕ ส หรือแบบฟอร์ม
ประจําหน่วยงาน เป็นต้น ตลอดจนการสนับสนุนให้มีกลุ่มหรือชมรมผู้สนใจกิจกรรมทางวัฒนธรรมด้านต่าง ๆ
ขึ้นในหน่วยงาน เช่น กลุ่มดนตรีไทย กลุ่มวรรณกรรม เป็นต้น
๒) โครงการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจและภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ทั้งของ
ท้องถิ่นและของชาติ ขนบธรรมเนียมประเพณี หมายถึง แบบแผนการประพฤติปฏิบัติในโอกาสหรือเทศกาลต่าง
ๆ ที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษของชุมชนท้องถิ่น ภายใต้ความเข้าใจที่ถูกต้องถึงศรัทธา ความเชื่อ และค่านิยม
เพื่อให้สามารถนํามาปฏิบัติอย่างเหมาะสมกับยุคสมัย ตัวอย่างกิจกรรมได้แก่ วันไหว้ครู วันลอยกระทง วัน
สงกรานต์ วันทําบุญเดือนสิบ การทําบุญวันว่าง เป็นต้น
๓) โครงการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจและศรัทธาในสถาบันทางศาสนา โดยให้นับได้ทุกศาสนาที่
มุ่งเน้นเป้าหมาย เพื่อก่อให้เกิดสันติสุขในปัจเจกบุคคลและสังคมโลก ตัวอย่าง กิจกรรมได้แก่ กิจกรรมการสวด
มนต์และการตักบาตร การปฏิบัติธรรมในวันสําคัญทางศาสนาต่าง ๆ เช่น งานหล่อเทียนพรรษา การทอดกฐิน
การทอดผ้าป่า วันคริสต์มาส วันฮารีรายอ การส่งเสริมการปฏิบัติศาสนกิจ ตลอดจนการสร้างบรรยากาศที่
สนับสนุนการปฏิบัติศาสนกิจ เช่น ห้องละหมาด ห้องฝึกสมาธิ เป็นต้น
๔) โครงการหรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดระบบคุณค่าหรือค่านิยมที่นับถือความดีงามและคุณธรรม จริยธรรมในยุค
ปัจจุบัน ซึ่งต้องคํานึงถึงบริบทและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เรื่องนั้นตั้งอยู่ในยุคปัจจุบัน ดังนั้น จึงควรส่งเสริมให้มีการทํา
กิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งอยู่นอกขอบเขต รูปแบบงานในเรื่องวิถีชีวิตของไทย หรือประเพณีไทย หรือที่
เกี่ยวข้องกับสถาบันทางศาสนา ซึ่งนอกจากเป็นการส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรค์ ให้เกิดกิจกรรมหลากหลาย
รูปแบบ แล้วยังช่วยสร้างกิจกรรมเพื่อการดึงดูดให้เยาวชนไทย เกิดความตระหนักในเรื่องระบบคุณค่าและ
คุณธรรม จริยธรรมมากยิ่งขึ้น ตัวอย่างกิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมค่ายพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่ายพัฒนาทักษะ
ชีวิต การเข้าค่ายหรือกิจกรรมพัฒนาจิต เป็นต้น ซึ่งอาจจัดสําหรับกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ เช่น นักเรียน นักศึกษา
เยาวชน บุคลากร สมาชิกในชุมชน เป็นต้น
๕) โครงการหรือกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย เช่น ดนตรีไทย และพื้นบ้านศิลปะการแสดงของไทยและ
พื้นบ้าน ประดิษฐ์ศิลป์ไทยและพื้นบ้าน งานหัตถกรรมกีฬาและการละเล่นพื้นบ้านต่าง ๆ อาจเป็นโครงการหรือ
กิจกรรม ทั้งในส่วนที่จัดขึ้นเองโดยตรง หรือการให้บริการการแสดงแก่หน่วยงานต่าง ๆ หรือการเข้าร่วมกิจกรรม
ต่าง ๆ ได้แก่ การแสดงนาฎศิลป์ ดนตรีไทย การแสดงโนราห์ การแสดงหนังตะลุง และการเล่นพื้นบ้านต่าง ๆ
เช่น ตะกร้อไทย สะบ้า หมากขุม เป็นต้น หรือ การนํากลุ่มนักศึกษาหรือบุคลากร ไปร่วมกิจกรรมดังกล่าวที่
หน่วยงานอื่นจัดขึ้น เพื่อสร้างโอกาสในการมีส่วนร่วมทางศิลปะและวัฒนธรรมขึ้น เป็นต้น
๖) การแสดงศิลปวัฒนธรรมสากลและของชาติอื่นๆ อันเป็นการแสดงถึงความเข้าใจวัฒนธรรมของชาติต่างๆ ซึ่ง
มีความสําคัญต่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ดังนั้น การจัดให้นักศึกษา เยาวชน ประชาชน มีประสบการณ์และการ
เรียนรู้วัฒนธรรมนานาชาติ ผ่านกิจกรรมรูปแบบต่าง ๆ นั้น มีความสําคัญต่อการดํารงอยู่อย่างมีความเข้าใจที่
ชัดเจนต่อวัฒนธรรมของตนเองและวัฒนธรรมของชาติอื่น ๆ อันเป็นวัฒนธรรมโดยรวมของโลก ศิลปวัฒนธรรม
สากลและชีวิตวัฒนธรรมของประเทศต่าง ๆ ที่สื่อออกมาในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ดนตรี ศิลปะการแสดง ประดิษฐ์
ศิลป์ งานหัตถกรรม ศิลปกรรมต่าง ๆ ที่อาจจะสื่อสารออกมาในรูปแบบของการแสดงภาพยนตร์ ภาพถ่าย
ภาพเขียนนิทรรศการวัฒนธรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเป็นกิจกรรมที่หน่วยงานจัดขึ้นโดยตรง หรือการให้บริการแก่
หน่วยงานอื่น ๆ หรือการเข้าร่วมชมกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การแสดงดนตรีสากล และดนตรีประจําชนชาติต่าง

๑๙

รายละเอียดตัวชี้วัดตามเอกสารงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ๆ การแสดงจิน ตลีลาประกอบเพลง การประกวดดนตรีสากล การจัดการแสดงผลงานสร้ างสรรค์ ทางด้า น
ศิลปกรรมประเภทต่าง ๆ เช่น นิทรรศการศิลปกรรม ประติมากรรม เป็นต้น
- กรณีงานที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานภายนอกและขอความร่วมมือให้สถาบันไปช่วยให้สามารถนับได้
สูตรการคํานวณ :
จํานวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมที่ดําเนินการเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่กําหนด
จํานวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมทั้งหมด

X ๑๐๐

ข้อมูลที่ต้องรายงาน :
- รายงานข้อมูลโครงการ/กิจกรรมทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม ที่ดําเนินการเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนดในแผน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ (ตามแบบฟอร์ม F1-P-วต-003)
- รายงานข้อมูลโครงการ/กิจกรรมทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมทั้งหมด ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ (ตาม
แบบฟอร์ม F1-P-วต-003)
ส่วนงานรับผิดชอบหลัก :
ส่วนงานวิชาการ/ส่วนงานอืน่ /สํานักงานอธิการบดี
(ส่วนกิจการนักศึกษา/ส่วนบริหารงานทัว่ ไป)
ตัวชี้วัดที่ ๒๕ : ค่าใช้จ่ายของการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
หน่วยวัด : ล้านบาท (ทศนิยม ๔ ตําแหน่ง)
ชนิดของตัวชี้วัด : ผลผลิต
คําอธิบาย :
- เป็นการแสดงผลรวมของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (เงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้) ในผลผลิต
ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
สูตรการคํานวณ : ข้อมูลที่ต้องรายงาน :
- จํานวนเงินงบประมาณที่หน่วยงานได้รับการจัดสรร (เงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้) ในผลผลิต
ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ส่วนงานรับผิดชอบหลัก : ส่วนงานวิชาการ/ส่วนงานอืน่ /สํานักงานอธิการบดี
(ส่วนกิจการนักศึกษา/ส่วนบริหารงานทัว่ ไป)
ตัวชี้วดั ที่ ๒๖ : จํานวนผลงาน/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
หน่วยวัด : โครงการ/กิจกรรม
ชนิดของตัวชีว้ ดั
: ผลลัพธ์
คําอธิบาย :
- จํานวนผลงาน/กิจกรรมด้านศิลปวัฒธรรมที่ได้เผยแพร่ให้แก่ นักศึกษา บุคลากร ประชาชนทัว่ ไป ในรูปแบบ
ของการจัดนิทรรศการ วัสดุทางเทคโนโลยี ได้แก่ ซีดี วีซีดี และรวมถึงเอกสารเผยแพร่ประเภทต่างๆ
สูตรการคํานวณ : ข้อมูลที่ต้องรายงาน :
- รายชื่อผลงาน/กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมที่ได้เผยแพร่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ และต้องเป็น
กิจกรรม/โครงการ ตามแบบฟอร์มที่ส่วนแผนงานกําหนด (F1-P-วต-003)
ส่วนงานที่รับผิดชอบหลัก : ส่วนงานวิชาการ/ส่วนงานอื่น/สํานักงานอธิการบดี
(ส่วนกิจการนักศึกษา/ส่วนบริหารงานทัว่ ไป)

๒๐

รายละเอียดตัวชี้วัดตามเอกสารงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ตัวชี้วัดที่ ๒๗ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
หน่วยวัด : ร้อยละ
ชนิดของตัวชี้วัด : ผลลัพธ์
คําอธิบาย :
- เป็นการประเมินว่าผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อประโยชน์ของการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่ส่วน
งาน/ส่วนจัดขึ้น โดยประเมินผลเมื่อให้บริการเสร็จสิ้น และวัดเป็นความพึงพอใจมี ๕ ระดับ คือ มากที่สุด
มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด และเทียบระดับ ๕ เท่ากับ ๑๐๐ ในรูปร้อยละ
สูตรการคํานวณ :
คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
X ๑๐๐

๕
ข้อมูลที่ต้องรายงาน :
- ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
ส่วนงานรับผิดชอบหลัก : ส่วนงานวิชาการ/ส่วนงานอืน่ /สํานักงานอธิการบดี
(ส่วนกิจการนักศึกษา/ส่วนบริหารงานทัว่ ไป)

๒๑

