วิสัยทัศนคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
พันธกิจ เปาประสงค ประเด็นยุทธศาสตร ยุทธศาสตร
แผนงบประมาณ : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

แผนงบประมาณ : อนุรักษ สงเสริมและพัฒนาศาสนา
ศิลปะและวัฒนธรรม

แผนงบประมาณ : สงเสริมและสนับสนุนการวิจัย

ผลผลิต
- ผลงานการใหบริการวิชาการ
- ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ผลผลิต
- ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

ผลผลิต
- ผลงานวิจัยเพื่อถายทอดเทคโนโลยี
- ผลงานวิจัยเพื่อสรางองคความรู

แผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556

ยุทธศาสตรคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ปรัชญา (Philosophy)
สรางคนสูงาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี สรางคนดีสูโลกอาชีพ
วิสัยทัศน (VISION)
คณะตนแบบที่ผลิตบัณฑิตมืออาชีพเฉพาะทางดานเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร
พันธกิจ (MISSION)
1. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มุงเนนวิชาชีพบนพื้นฐานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล สามารถสรางบัณฑิตพรอมเขาสูอาชีพ
2. สรางงานวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม เพื่อถายทอดและสรางมูลคาเพิ่ม ใหแกภาคการผลิต ภาคบริการ
และชุมชน
3. ใหบริการวิชาการแกสังคม เพื่อการสรางอาชีพอิสระ และการพัฒนาอาชีพโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
4. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และรักษาสิ่งแวดลอม
เปาหมายหลักใน 4 ปขางหนา (พ.ศ. 2553 -2556)
1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อใหไดบัณฑิตที่มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
2. เปนบานของคนดี คนเกง ที่มีความเปนมืออาชีพ
3. เปนแหลงถายทอดความรูและเทคโนโลยีเฉพาะทางสูสาธารณะและชุมชน
4. ศูนยกลางอนุรักษ ทํานุบํารุงและสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย
5. สรางผลงานวิจัยที่สามารถนําไปใชประโยชนและตอบสนองความตองการของผูใช
อัตลักษณของคณะ (IDENTITY)
บัณฑิตนักปฏิบัติ ใฝรู สูงาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี มีคุณณธรรม
เอกลักษณของคณะ (UNIQUENESS)
มหาวิทยาลัยแหงโลกอาชีพ

ยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธและตัวชี้วัดหลัก คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร (พ.ศ. 2555 เปนตนไป )

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 : จัดการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ
เปาหมายหลักที่ 1 : เปนแหลงการศึกษาดานวิชาชีพและเทคโนโลยีเชิงบูรณาการที่เขมแขงและได
มาตรฐานสากล
ยุทธศาสตร 1.1 : พัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของสังคม ชุมชน
กลวิธี / มาตรการ
1. พัฒนาหลักสูตรที่ตอบสนองความตองการของสังคมและชุมชน
2. พัฒนาหลักสูตรตอยอดใหกับผูมีงานทําและบัณฑิตที่จบการศึกษา
3. พัฒนาหลักสูตรนานาชาติเพื่อกาวไปสูสากล
4. พัฒนาหลักสูตรรวมกับมหาวิทยาลัยในประเทศ และตางประเทศ
5. พัฒนาหลักสูตรรวมกับองคกรภาครัฐและเอกชน
6. จัดการเรียนการสอน E-Learning
7. จัดระบบเทียบโอนประสบการณ
8. ประเมินผลหลักสูตรอยางตอเนื่อง
ผลผลิตตามแผนงบประมาณที่สอดคลอง
1. ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ยุทธศาสตร 1.2 ; สรางความเขมแข็งทางวิชาชีพเฉพาะทาง
กลวิธี / มาตรการ
1. พัฒนาหองปฏิบัติการ
2. จัดทําหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา (TQF)
3. พัฒนาการจัดการความรูโดยใช ICT เปนฐาน(ICT-Based Knowledge)
4. จัดตั้งศูนยนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู
5. เรงสงเสริมสหกิจศึกษาเต็มรูปแบบ
6. พัฒนาระบบคุณภาพที่เนนมาตรฐานสากล
ผลผลิตตามแผนงบประมาณที่สอดคลอง
1. ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ยุทธศาสตร 1.3 : บริหารจัดการเชิงรุก
กลวิธี / มาตรการ
1. สรางเครือขายฐานขอมูล และระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหาร
2. พัฒนาผูบริหารยุคใหมที่พึงประสงค
3. ประชาสัมพันธเชิงรุก
4. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานICT เพื่อการบริหารจัดการและการใหบริการทาง
การศึกษา
5. แนะแนวการศึกษาเชิงรุก
6. หารายไดจากสินทรัพยและองคความรูที่บุคลากรมีอยู
7. พัฒนาระบบบริหารจัดการองคกรดวยหลักธรรมาภิบาล

ผลผลิตตามแผนงบประมาณที่สอดคลอง
1. ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เปาหมายหลักที่ 2 : สรางคนคุณภาพสูโลกอาชีพ (สรางคนเกงและคนดีที่มีทักษะวิชาชีพ)
ยุทธศาสตร 2.1 : พัฒนานักศึกษาและบัณฑิตใหเปนทรัพยากรมนุษยที่มีคุณคาและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค
กลวิธี / มาตรการ
1. เตรียมความพรอมนักศึกษาสูโลกอาชีพ
2. พัฒนาความเปนเลิศทางวิชาชีพ
3. สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อการสรางบัณฑิตใหเปนคนอยางสมบูรณ
4. สรางเสริมสุขภาวะที่ดีใหแกนักศึกษา
5. แลกเปลี่ยนนักศึกษาระดับนานาชาติ
6. ทําความรวมมือกับสถานศึกษา/สถานประกอบการทั้งในและตางประเทศ
7. จัดการเรียนรูเพื่อเสริมสรางและซอมเสริมฐานความรูใหแกนักศึกษา
8. พัฒนาองคกรนักศึกษาใหเขมแข็ง
9. จัดตั้งสมาคมศิษยเกาและชุมชนสัมพันธระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัย
ผลผลิตตามแผนงบประมาณที่สอดคลอง
1. ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ยุทธศาสตร 2.2 : พัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ
กลวิธี / มาตรการ
1. ปลูกจิตสํานึกการมีสวนรวมและความรับผิดชอบตอสังคม
2. สรางเครือขายความรวมมือการจัดการความรู เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
3. สรางเสริมสุขภาวะที่ดีใหแกบุคลากร
4. จัดทํา Training Roadmap สําหรับสายวิชาการ
5. จัดทํา Training Roadmap สําหรับสายสนับสนุน
6. พัฒนาความกาวหนาของบุคลากร
ผลผลิตตามแผนงบประมาณที่สอดคลอง
1. ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 : พัฒนาสังคมโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
เปาหมายหลักที่ 3 : ใหบริการวิชาการแกสังคมโดยยึดหลักของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร 3.1 : ใหบริการวิชาการแกสังคมเพื่อสรางและพัฒนาอาชีพโดยยึดหลักของเศรษฐกิจพอเพียง
กลวิธี / มาตรการ
1. พัฒนาหลักสูตรระยะสั้น ที่ไดรับการพัฒนาเพื่อสงเสริมอาชีพเดิมและสรางอาชีพใหม
ใหแกชุมชนบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียงขยายผลการใหบริการวิชาการแกกลุม
เปาหมายในวงกวางและกลุมเปาหมายที่เฉพาะเจาะจงที่หลากหลายในรูปแบบตาง ๆ
2. ผลิตสื่อเพื่อสรางและพัฒนาวิชาชีพทั้งภาษาไทยหรือภาษาตางประเทศ
3. สรางเครือขายความรวมมือการบริการวิชาการรวมกับหนวยงานภายนอกภาครัฐและ
เอกชนทั้งภายในประเทศและตางประเทศ
ผลผลิตตามแผนงบประมาณที่สอดคลอง
1.ผลงานการใหบริการวิชาการ

เปาหมายหลักที่ 4 : เปนแหลงทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตร 4.1 : สนับสนุนและสืบสานงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดลอม
กลวิธี / มาตรการ
1. บูรณาการการจัดกิจกรรมดานอนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดลอมให
หลากหลายรวมกับชุมชนอยางตอเนื่อง
2. สรางระบบสงเสริมการศึกษาการนําเทคโนโลยีกับภูมิปญญาทองถิ่นมาสรางอาชีพกับ
ชุมชน
3. บูรณาการการอนุรักษ สงเสริม และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดลอมในการจัด
การศึกษา และการใหบริการวิชาการ
4. เผยแพรศิลปวัฒนธรรมไทยสูสากล
5. จัดตั้งศูนยอนุรักษ ศิลปวัฒนธรรม
ผลผลิตตามแผนงบประมาณที่สอดคลอง
1. ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 : สรางและถายทอดองคความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเชิงบูรณา
การที่ไดมาตรฐาน
เปาหมายหลักที่ 5 : สรางและถายทอดองคความรูเ ชิงบูรณาการเพื่อการแขงขันในระดับชาติและนานาชาติ
ยุทธศาสตร 5.1 : พัฒนางานวิจัย / นวัตกรรม สิ่งประดิษฐเชิงบูรณาการเพื่อประโยชนเชิงพาณิชยที่ไดมาตรฐาน
เพื่อการแขงขันในระดับชาติและระดับนานาชาติ
กลวิธี / มาตรการ
1. ทําวิจัยรวมกับภาครัฐและเอกชน
2. สรางเครือขายการวิจัยแบบบูรณาการ
3. พัฒนาหนวยบมเพาะธุรกิจ
ผลผลิตตามแผนงบประมาณที่สอดคลอง
1. ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. ผลงานวิจัยเพื่อถายทอดเทคโนโลยี
3. ผลงานวิจัยเพื่อสรางองคความรู
ยุทธศาสตร 5.2 : เผยแพรและถายทอดองคความรูสูความเปนเลิศ
กลวิธี / มาตรการ
1. จัดตั้งศูนยวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑอาหารและบริการถายทอดเทคโนโลยี
ผลผลิตตามแผนงบประมาณที่สอดคลอง
1. ผลงานวิจัยเพื่อถายทอดเทคโนโลยี
2. ผลงานวิจัยเพื่อสรางองคความรู

นโยบายการบริหารจัดการคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร
1. ดานการจัดการศึกษาและคุณภาพบัณฑิต
การจัดการศึก ษาที่มุง เนนความเปนเลิศทางวิชาการเทคโนโลยีคหกรรมศาสตรเ พื่อผลิตบัณฑิตดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF : HED ) บน
พื้นฐานการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และหลักเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนปลูกฝงนักศึกษาใหมีทักษะชีวิต สํานึก
สาธารณะมีความเปนผูนํา มีความคิดสรางสรรคและสมรรถนะสากลที่สมบูรณพรอมกาวสูโลกอาชีพตลอดจนใหมี
คานิยม ความรักและภาคภูมิใจในคณะ สามารถเรียนรูดวยตนเองตลอดชีวิต เปนทรัพยากรมนุษยที่มีคุณคาตอสังคม
และมีภูมิธรรมในฐานะพลเมืองดีของสังคมไทย
2. ดานการวิจัย
เนนผลัก ดันใหเ กิดการพัฒนางานวิจัยที่เ พิ่ม ขีดความสามารถในการแขงขันและตอบสนองตอความ
ตองการใชประโยชนของผูใชจริง โดยมุงเนนการวิจัยที่สรางองคความรูใหมเพื่อนําผลงานวิจัยไปใชพัฒนาการเรียน
การสอน การถายทอดองคความรูและเทคโนโลยีใหแกชุมชนและตอยอดขยายผลใหเกิดประโยชนในเชิงพาณิชยอยาง
มีศักยภาพตลอดจนสามารถนําผลงานวิจัยไปตีพิมพในวารสารวิชาการในระดับประเทศและนานาชาติได
3. ดานการบริการวิชาการแกสังคม
เนนการใหบริการวิชาการและถายทอดเทคโนโลยีดานคหกรรมศาสตรที่หลากหลายรูปแบบ โดยการ
นําความรูทางวิชาการสูการพัฒนา การใหบริการใหคําปรึกษาและบริการขอมูลเทคโนโลยี โดยใชหลักการมีสวนรวม
การสนับสนุนและการถายทอดองคความรูจากผลงานวิจัยเพื่อใหบริการวิชาการที่สามารถสอดคลองกับความตองการ
ของชุมชนและประเทศชาติ ซึ่งการใหบริการวิชาการนี้สามารถจัดในรูปแบบการใหบริการแบบใหเปลา ดวยสํานึก
ความรับ ผิดชอบของความเป นสถาบันอุดมศึก ษาในฐานะที่พึ่ง ของสัง คมหรือเปนการใหบ ริก ารเชิง พาณิชยที่ให
ผลตอบแทนเปนรายได อันเปนเปนการเปดโอกาสใหประชาชน ไดยกระดับความรูความสามารถในทางวิชาชีพได
อยางตอเนื่อง ตลอดจนสามารถเปนที่พึ่งและแหลงอางอิงทางวิชาการอันกอใหเกิดความเข มแข็งและการพัฒนาที่
ยั่งยืนของชุมชนสังคมและประเทศ
4. ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
เนนการเปนผูนําดานการอนุรักษ ทํานุบํารุงสืบสานศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น โดยมีการบูร
ณาการและผสมผสานศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น เขาไปในกระบวนการเรียนการสอน เพื่อใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงและสรางคุณคาที่ดีในสังคมไทย บนพื้นฐานการอนุรักษ วัฒนธรรมและเอกลักษณของความเปนไทย
ตลอดจนเสริมสรางเอกลักษณและวัฒนธรรมที่ดีของคณะใหเปนที่ประจักษแกสังคม

5. ดานการบริหารจัดการและพัฒนาองคกร
เนนการบริหารการจัดการองคกรอยางมีประสิทธิภาพและโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
มีการพัฒนาระบบ
บริหารงานและทรัพยากรบุคคล และการจัดการความรูมาใชเปนสวนหนึ่งของวิถีการปฏิบัติงานของคณะเทคโนโลยีค
หกรรมศาสตรอยางตอเนื่อง ตลอดจนพัฒนาศักยภาพของบุคลากรใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล

ตัวชี้วัดและเปาหมายผลลัพธตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
1. ดานมาตรฐานคุณภาพบัณฑิต
เปาหมายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2556
ตัวชี้วัด
รายจายประจําป
เงินรายได
เพื่อผลิตกําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความตองการของประเทศ
1 ผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําตรงสาขา รอยละ
71
71
2 ความพึงพอใจของนายจางที่มีตอ
รอยละ
80
80
ผูสําเร็จการศึกษา
3 ผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทํา ศึกษาตอ รอยละ
76
76
ประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา
1 ป
เปาหมาย
หนวยวัด
รวม

2. ดานงานวิจัยและงานสรางสรรค
เปาหมายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2556
เปาหมาย
ตัวชี้วัด
หนวยวัด
รวม
รายจาย
เงินรายได
ประจําป
เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถายทอดองคความรูและสรางนวัตกรรมที่นําไปสูการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของทองถิ่นและประเทศ
4 จํานวนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่
โครงการ
3
3
ตีพิมพเผยแพรในระดับชาติหรือ
นานาชาติ
5 จํานวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่นําไปใช โครงการ
3
3
ประโยชนในเชิง พาณิชย/ ประโยชนต อ
สังคมชุมชน
6 จํานวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่นําไปใช
รอยละ
52
52
ประโยชนภายในระยะเวลา 1 ป

3. ดานการบริการวิชาการ
เปาหมายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2556
เปาหมาย
ตัวชี้วัด
หนวยวัด
รวม
รายจาย
เงินรายได
ประจําป
เพื่อบริการวิชาการแกหนวยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมใหมีความรูความสามารถในการพัฒนา
ตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขันของประเทศ
7 ผูเขารับบริการนําความรูไปใช
รอยละ
85
85
ประโยชน
8 ความพึงพอใจของผูรับบริการวิชาการ รอยละ
79
79
และวิชาชีพตอประโยชนจากการ
บริการ
9 โครงการบริการวิชาการที่สงเสริม
รอยละ
8
8
ศักยภาพในการแขงขันของประเทศใน
เวลา 1 ป
4. ดานงานอนุรักษศิลปวัฒนธรรม
เปาหมายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2556
ตัวชี้วัด
รายจายประจําป
เงินรายได
ปลูกฝงคานิยมใหนักศึกษา และชุมชนในการอนุรักษทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย
10 จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการ
รอยละ
82
82
เผยแพรดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
รอยละ
11 ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ
88
88
ตอประโยชนของการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม
12 จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการ
รอยละ
82
82
เผยแพรดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ภายในระยะเวลา 1 ป
เปาหมาย
หนวยวัด
รวม

จํานวนตัวชี้วัดและเปาหมายผลลัพธตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 = 12 ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดและเปาหมายผลผลิตตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
1. ดานมาตรฐานคุณภาพบัณฑิต

ตัวชี้วัด

เปาหมาย
หนวยวัด
รวม

ผลผลิต : ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
1 จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
คน
407
2 จํานวนนักศึกษาเขาใหม
คน
460
3 จํานวนนักศึกษาคงอยู
คน
1561
4 ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม
รอยละ
90
มาตรฐานหลักสูตร
5 ผูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตาม
รอยละ
85
หลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด
6 คาใชจายของการผลิตตามงบประมาณ ลานบาท 27.0343
ที่ไดรับ

เปาหมายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2556
รายจายประจําป
เงินรายได
407
460
1561
90
85
21.2998

5.7345

2. ดานงานวิจัยและงานสรางสรรค
ตัวชี้วัด
ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถายทอดเทคโนโลยี
7 จํานวนโครงการวิจัย
8 จํ า นวนโครงการวิ จั ย ที่ เ ป น ไปตาม
มาตรฐานที่กําหนด
9 โครงการวิจัยที่แลวเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด
10 คาใชจายการวิจัยตามงบประมาณที่
ไดรับจัดสรร
ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสรางองคความรู
11 จํานวนโครงการวิจัย
12 จํ า นวนโครงการวิ จั ย ที่ เ ป น ไปตาม
มาตรฐานที่กําหนด
13 โครงการวิจัยที่แลวเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด
14 คาใชจายการวิจัยตามงบประมาณที่
ไดรับจัดสรร

เปาหมาย
หนวยวัด
รวม

เปาหมายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2556
รายจายประจําป
เงินรายได

โครงการ
โครงการ

25
25

10
10

15
15

รอยละ

70

70

70

ลานบาท

2.610

2.150

0.460

โครงการ
โครงการ

1
1

1
1

-

รอยละ

70

70

-

ลานบาท

0.305

0.305

-

3. ดานการบริการวิชาการ

ตัวชี้วัด
ผลผลิต : ผลงานการใหบริการวิชาการ
15 จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการ
วิชาการแกสังคม
16 ความพึงพอใจของผูรับบริการใน
กระบวนการใหบริการ
17 งานบริการวิชาการแลวเสร็จตาม
ระยะเวลาที่กําหนด
18 คาใชจา ยของการใหบริการวิชาการ

หนวยวัด

เปาหมาย
รวม

โครงการ/ 8 โครงการ
กิจกรรม
รอยละ
86

เปาหมายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2556
รายจาย
เงินรายได
ประจําป
8 โครงการ

-

86

-

รอยละ

93

93

-

ลานบาท

0.970

0.970

-

4. ดานงานอนุรักษศิลปวัฒนธรรม
ตัวชี้วัด

เปาหมาย
หนวยวัด
รวม

ผลผลิต : ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
19 จํานวนโครงการ/กิจกรรม
โครงการ
ศิลปวัฒนธรรม
รอยละ
20 โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค
ของโครงการ
21 โครงการ/กิจกรรมที่แลวเสร็จตาม
รอยละ
ระยะเวลาที่กําหนด
22 คาใชจายการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ลานบาท
ตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร

เปาหมายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2556
รายจายประจําป
เงินรายได

3

3

-

88

88

-

93

93

-

0.750

0.750

-

จํานวนตัวชี้วัดและเปาหมายผลผลิตตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 = 22 ตัวชี้วัด

