
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
วิสัยทัศน์คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

พันธกิจ เป้าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 

แผนงบประมาณ : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา 
ศิลปะและวัฒนธรรม 

แผนงบประมาณ : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย 

ผลผลิต  
- ผลงานการให้บริการวิชาการ 
- ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ผลผลิต  
- ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

ผลผลิต  
- ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 
- ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 

แผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 



 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายการพัฒนาของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 

 
วิสัยทัศน์  (VISION) 

แหล่งผลิตบัณฑิตมืออาชีพชั้นน าด้านเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ระดับอาเซียน 
 

ปรัชญา  (Philosophy) 
 สร้างคนสู่งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี สร้างคนดีสู่โลกอาชีพ 
 

ปณิธาน (Determination) 
 มุ่งม่ันเป็นผู้น าการจัดการศึกษาด้านวิชาชีพด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิงบูรณาการ พัฒนาก าลังคนให้มี
คุณภาพคู่คุณธรรม สู่มาตรฐานสากล 
 

ค่านิยมองค์กร (Core Value) 
 HOMES 

ความช านาญที่ได้จากการปฏิบัติ   Hand-on Experience 
 ความมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว  Originality 
 การปรับเปลี่ยนรูปแบบให้ทันสมัยอยู่เสมอ Modernization 
 ความเป็นเลิศ    Excellence 
 ความรับผิดชอบต่อสังคม   Social Awareness 
 

อัตลักษณ์ของคณะ (IDENTITY) 
 บัณฑิตนักปฏิบัติ ใฝ่รู้ สู้งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี มีคุณธรรม 
 

เอกลกัษณ์ของคณะ (UNIQUENESS) 
 มหาวิทยาลัยแห่งโลกอาชีพ 
 

พันธกิจ (MISSION) 
1. จัดการศึกษาท่ีมุ่งเน้นวิชาชีพบนพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล  
2. บริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล 
3. ให้บริการวิชาการแก่สังคม เพ่ือสร้างและพัฒนาอาชีพโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
4. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อม 
5. สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เพ่ือถ่ายทอดและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ภาคการผลิต และภาค

บริการ  
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
1. พัฒนาความเข้มแข็งในการจัดการศึกษาให้บัณฑิตมีคุณภาพตามมาตรฐานพร้อมเข้าสู่ 

ประชาคมอาเซียน 
2. สร้างความเข้มแข็งของการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
3. ส่งเสริมการให้บริการวิชาการจากองค์ความรู้เพ่ือสร้างและพัฒนาอาชีพพร้อมเข้าสู่ 

อาเซียน 
4. ส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และรักษาสิ่งแวดล้อม ให้คงอยู่อย่างมั่นคงเพ่ือสร้างคุณค่าทาง

สังคมและเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
5. พัฒนาความเข้มแข็งงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของ

ประเทศ 



 
เป้าประสงค์ (Goal) 

1. จัดการศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีที่สามารถแข่งขันได้ในระดับอาเซียน/นานาชาติ 
2. ผลิตบัณฑิตให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีท้กษะในการด ารงชีวิตที่ดี 
3. มีระบบบริหารจัดการที่คล่องตัวยืดหยุ่น และมีประสิทธิภาพ 
4. มีระบบประกันคุณภาพสู่ความเป็นเลิศทางการศึกษา 
5. เป็นแหล่งให้บริการวิชาชีพที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของสังคม 
6. สร้างจิตส านึกและสร้างค่านิยมให้เกิดความรักในศิลปวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น และรักษา

สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
7. จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ และน าไปต่อยอดได้ 

 

 
 
 



 

 
 
 
 



 

ยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์  กลยุทธห์ลักและตัวชี้วดัหลัก คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาความเข้มแข็งในการจัดการศึกษาให้บัณฑิตมีคุณภาพตามมาตรฐาน
พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 
เป้าประสงค์ที่ 1.1 :  จัดการศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีที่สามารถแข่งขันได้ในในระดับอาเซียน/นานาชาติ 
กลยุทธ์หลักที่ 1.1.1     :  พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศมีมาตรฐานและเป็นที่

ยอมรับในระดับอาเซียนและนานาชาติ 
กลวิธี / มาตรการ 

1. พัฒนาหลักสูตรให้ตรง/สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ  
2. พัฒนาหลักสูตรที่มีความหลากหลายทางวิชาการ ต่อยอดการศึกษา บูรณาการกับการ

ท างาน และตรงตามความต้องการของผู้เรียนแต่ละสาขาอาชีพ 
3. พัฒนาหลักสูตรที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับอาเซียน/นานาชาติ 

 

ผลผลิตตามแผนงบประมาณที่สอดคล้อง 
1. ผลงานผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
กลยุทธ์หลักที่ 1.1.2    :   สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและภาคอุตสาหกรรม เพื่อ

รองรับการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการท างาน 
กลวิธี / มาตรการ 

1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาอ่ืนทั้งในและต่างประเทศ 
2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการเรียนการสอนแบบบูรณาการการทางานกับ

ภาคเอกชน 

ผลผลิตตามแผนงบประมาณที่สอดคล้อง 
1. ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
กลยุทธ์หลักที่ 1.1.3    :  พัฒนาระบบสนับสนนุจัดการศกึษาเพื่อเพิ่มประสิทธภิาพกระบวนการเรียนรู้ 
กลวิธี / มาตรการ 

1. พัฒนาระบบงานทะเบียนให้สามารถเชื่อมโยงกับระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ ระบบ
บัญชี และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอ่ืนของมหาวิทยาลัย 

2. พัฒนากระบวนการเรยีนการสอนแบบบูรณาการที่เนน้ผู้เรียน 
3. พัฒนาสื่อการเรียนการสอนและทรัพยากรการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการ 

สอนและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
ผลผลิตตามแผนงบประมาณที่สอดคล้อง 

1. ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
กลยุทธ์หลักที่ 1.1.4    :  พัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาชีพเฉพาะทาง 
กลวิธี / มาตรการ 

1. พัฒนาการจดัการศึกษาเพ่ือมุ่งเน้นความเปน็เลิศเฉพาะทาง 



 

 ู้ 

2. จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศ 

ผลผลิตตามแผนงบประมาณที่สอดคล้อง 
1. ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
เป้าประสงค์ที่ 1.2 :   ผลิตบัณฑิตให้เปน็คนด ีคนเก่ง และมีทักษะในการดำรงชีวิตที่ดี 
กลยุทธ์หลักที่ 1.2.5 :    สร้างบัณฑิตที่มีศักยภาพและมีคุณลักษณะตรงตามความต้องการของสังคม 
กลวิธี / มาตรการ 

1. จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสังคม และตรงตาม 
อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

2. พัฒนาระบบติดตามเพ่ือประเมินคุณภาพบัณฑิตหลังเข้าสู่ตลาดแรงงาน 
ผลผลิตตามแผนงบประมาณที่สอดคล้อง 

1. ผลงานผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
กลยุทธ์หลักที่ 1.2.6    :  พัฒนาศักยภาพอาจารย ์
กลวิธี / มาตรการ 

1. พัฒนาสมรรถนะอาจารย์ทั้งในด้านคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และทักษะในการ
ปฏิบัติงานจริง 

ผลผลิตตามแผนงบประมาณที่สอดคล้อง 
1. ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 :  สร้างความเข้มแข็งของการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา    
สู่ความเป็นเลิศ 

 
เป้าประสงค์ที่ 2.3  :  มีระบบบริหารจัดการที่คล่องตัว ยืดหยุ่น และมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์หลักที ่2.3.7  :  พัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
กลวิธี / มาตรการ 

1. บริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
2. พัฒนาผู้บริหารและระบบประเมินผู้บริหาร 
3. น าระบบบริหารความเสี่ยงมาใช้อย่างเป็นรูปธรรม 
4. พัฒนา/ปรับปรุงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับให้เอื้อต่อการปฏิบตัิงานที่คล่องตัว และ

สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง 
5. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ฐานข้อมูล และโครงสร้างพ้ืนฐาน 
6. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ภูมิทัศน์ สิ่งแวดล้อม ให้เพียงพอ มีความปลอดภยัเอื้อต่อ

การเรยีนรู้และการปฏิบัติงาน 

ผลผลิตตามแผนงบประมาณที่สอดคล้อง 
1. ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 



 
กลยุทธ์หลักที่ 2.3.8    :  พัฒนาการบริหารจัดการโดยใช้กลยุทธ์ทางการเงิน 
กลวิธี / มาตรการ 

1. พัฒนากลยุทธ์ทางการเงิน 
2. การจัดหาและจัดสรรทุนการศึกษา เพ่ือสร้างโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา 
3. ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรร่วมกัน 
4. การจัดการสินทรัพย์เพ่ือหารายได้ 

ผลผลิตตามแผนงบประมาณที่สอดคล้อง 
1. ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
กลยุทธ์หลักที ่2.3.9  :  พัฒนาศักยภาพบุคลากรของคณะ 
กลวิธี / มาตรการ 

1. พัฒนาสมรรถนะของบุคลากร 
2. พัฒนาระบบสร้างแรงจูงใจการปฏิบัติงาน 

ผลผลิตตามแผนงบประมาณที่สอดคล้อง 
1. ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
เป้าประสงค์ที่ 2.4  :   มีระบบประกันคุณภาพสู่ความเป็นเลิศทางการศึกษา 
กลยุทธ์หลักที่ 2.4.10  :  สร้างวัฒนธรรมองค์กรเชิงคุณภาพ 
กลวิธี / มาตรการ 

1. สร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
2. พัฒนาระบบประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

ผลผลิตตามแผนงบประมาณที่สอดคล้อง 
1. ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริมการให้บริการวิชาการจากองค์ความรู้เพื่อสร้างและพัฒนาอาชีพ
พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 

 
เป้าประสงค์ที่ 3.5 :  เป็นแหล่งให้บริการวิชาการวิชาชีพที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของสังคม 
กลยุทธ์หลักที่ 3.5.11 : พัฒนาความเข้มแข็งของการให้บริการวิชาการโดยการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกิดจาก 

 การเรียน การสอน/การวิจัย เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน 
กลวิธี / มาตรการ 

1. ให้บริการวิชาการโดยการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกิดจากการเรียนการสอน/การวิจัย 
ผลผลิตตามแผนงบประมาณที่สอดคล้อง 

1. ผลงานการให้บริการวิชาการ 
 
 
 



 
กลยุทธ์หลักที่ 3.5.12     :  พัฒนาความเข้มแข็งของการให้บริการเพื่อหารายได้แก่มหาวิทยาลัย 
กลวิธี / มาตรการ 

1. พัฒนาการให้บริการวิชาการในเชิงธุรกิจ 

ผลผลิตตามแผนงบประมาณที่สอดคล้อง 
1. ผลงานการใหบ้ริการวิชาการ 

 
 

กลยุทธ์หลักที่ 3.5.13 : พัฒนาระบบบริหารงานบริการวิชาการเพื่อสร้างศักยภาพในการให้บริการวิชาการ 
กลวิธี / มาตรการ 

1. พัฒนาระบบบริหารงานบริการวิชาการ 
 

ผลผลิตตามแผนงบประมาณที่สอดคล้อง 
1. ผลงานการให้บริการวิชาการ 

 
 

กลยุทธ์หลักที่ 3.1.14     :  สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการบริการวิชาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน และชุมชน 

กลวิธี / มาตรการ 
1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการบริการวิชาการ 

ผลผลิตตามแผนงบประมาณที่สอดคล้อง 
1. ผลงานการให้บริการวิชาการ 

 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : ส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อม ให้คงอยู่อย่างมัน่คง 
เพ่ือสร้างคุณค่าทางสังคมและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ 

 
เป้าประสงค์ที่ 4.6 :  สร้างจิตส านึกและสร้างค่านิยมให้เกิดความรักในศิลปวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ

รักษาสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์หลักที ่4.6.15 : ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และรักษาสิ่งแวดล้อม 
กลวิธี / มาตรการ 

1. สร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากร นักศึกษา ประชาชน และชุมชน ในการอนุรักษ์ทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งสร้างเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรม (การจัดกิจกรรมต่างๆ) 
2. บูรณาการการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเข้ากับการเรียนการสอน การบริการวิชาการ และ
งานวิจัย 
3. เผยแพร่ประเพณ ีศิลปวัฒนธรรม และภูมปิัญญาท้องถิ่นในระดับชาติและนานาชาต ิ

ผลผลิตตามแผนงบประมาณที่สอดคล้อง 
1. ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 
 
 
 



 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาความเข้มแข็งงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ      

                                  เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 

เป้าประสงค์ที่ 5.7 :  จำนวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้มาตรฐานมีคุณภาพ และนำไปต่อยอดได้ 
กลยุทธ์หลักที ่5.7.16  :  พัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยท่ีมีศักยภาพ 
กลวิธี / มาตรการ 

1. พัฒนาศักยภาพและความสามารถของนักวิจัย 
ผลผลิตตามแผนงบประมาณที่สอดคล้อง 

1. ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 
2. ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 
 

กลยุทธ์หลักที ่5.7.17   : พัฒนาผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เชิงบูรณาการที่มีคุณภาพ 
กลวิธี / มาตรการ  

1. ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ 
2. เผยแพร่ผลงานวิจัยเพื่อการน าไปใช้ประโยชน์/สร้างชื่อเสียงแก่มหาวิทยาลัย 

ผลผลิตตามแผนงบประมาณที่สอดคล้อง 
1. ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 
2. ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 

 
กลยุทธ์หลักที่ 5.7.18    :   พัฒนาระบบบริหารงานวิจัย 
กลวิธี / มาตรการ 

1. พัฒนาระบบบริหารงานวิจัย 
ผลผลิตตามแผนงบประมาณที่สอดคล้อง 

1. ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 
2. ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 
 
 

กลยุทธ์หลักที่ 5.7.19  :   สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านงานวิจัยระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ชุมชน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของผลงานวิจัย 

กลวิธี / มาตรการ 
1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการท าวิจัยกับหน่วยงานเพ่ืองานวิจัย 

ผลผลิตตามแผนงบประมาณที่สอดคล้อง 
1. ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 
2. ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 
 
 
 



 

นโยบายการบริหารจัดการคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์
 

1. ด้านการจัดการศึกษาและคณุภาพบัณฑิต 
 การจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์เพ่ือผลิตบัณฑิตด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF : HED ) บน
พ้ืนฐานการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และหลักเศรษฐกิจพอเพียง   ตลอดจนปลูกฝังนักศึกษาให้มีทักษะชีวิต ส านึก
สาธารณะมีความเป็นผู้น า    มีความคิดสร้างสรรค์และสมรรถนะสากลที่สมบูรณ์พร้อมก้าวสู่โลกอาชีพตลอดจนให้มี
ค่านิยม   ความรักและภาคภูมิใจในคณะ สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าต่อสังคม
และมีภูมิธรรมในฐานะพลเมืองดีของสังคมไทย 
 

2. ด้านการวิจัย 
เน้นผลักดันให้เกิดการพัฒนางานวิจัยที่เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและตอบสนองต่อความ

ต้องการใช้ประโยชน์ของผู้ใช้จริง   โดยมุ่งเน้นการวิจัยที่สร้างองค์ความรู้ใหม่เพ่ือน าผลงานวิจัยไปใช้พัฒนาการเรียน
การสอน การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีให้แก่ชุมชนและต่อยอดขยายผลให้เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์อย่าง
มีศักยภาพตลอดจนสามารถน าผลงานวิจัยไปตีพิมพ์ในวารสารวิชาการในระดับประเทศและนานาชาติได้ 
 

3.  ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 
เน้นการให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านคหกรรมศาสตร์ที่หลากหลายรูปแบบ   โดยการ

น าความรู้ทางวิชาการสู่การพัฒนา การให้บริการให้ค าปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี โดยใช้หลักการมีส่วนร่วม 
การสนับสนุนและการถ่ายทอดองค์ความรู้จากผลงานวิจัยเพ่ือให้บริการวิชาการที่สามารถสอดคล้องกับความต้องการ
ของชุมชนและประเทศชาติ   ซึ่งการให้บริการวิชาการนี้สามารถจัดในรูปแบบการให้บริการแบบให้เปล่า   ด้วยส านึก
ความรับผิดชอบของความเป็นสถาบันอุดมศึกษาในฐานะที่พ่ึงของสังคมหรือเป็นการให้บริการเชิงพาณิชย์ที่ให้
ผลตอบแทนเป็นรายได้   อันเป็นเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชน ได้ยกระดับความรู้ความสามารถในทางวิชาชีพได้
อย่างต่อเนื่อง   ตลอดจนสามารถเป็นที่พ่ึงและแหล่งอ้างอิงทางวิชาการอันก่อให้เกิดความเข้มแข็งและการพัฒนาที่
ยั่งยืนของชุมชนสังคมและประเทศ 
 

4.  ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
เน้นการเป็นผู้น าด้านการอนุรักษ์ ท านุบ ารุงสืบสานศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมีการบูร

ณาการและผสมผสานศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น เข้าไปในกระบวนการเรียนการสอน เพ่ือให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงและสร้างคุณค่าที่ดีในสังคมไทย บนพื้นฐานการอนุรักษ์ วัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของความเป็นไทย 
ตลอดจนเสริมสร้างเอกลักษณ์และวัฒนธรรมที่ดีของคณะให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม 

5.  ด้านการบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร 
เน้นการบริหารการจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและโดยยึดหลักธรรมาภิบาล มีการพัฒนาระบบ

บริหารงานและทรัพยากรบุคคล และการจัดการความรู้มาใช้เป็นส่วนหนึ่งของวิถีการปฏิบัติงานของคณะเทคโนโลยีค
หกรรมศาสตร์อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล                                  
 
 
 
 
 

 



 

ตัวชี้วัดและเป้าหมายผลลัพธ์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

1. ด้านมาตรฐานคุณภาพบัณฑิต 

 
2. ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

 
 

ตัวช้ีวัด 
หน่วย
วัด 

เป้าหมาย
รวม 

เป้าหมายประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2557 

รายจ่ายประจ าปี เงินรายได้ 
เพื่อผลิตก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ 
1 ผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท าตรงสาขา ร้อยละ 72 72 
2 ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้ส าเร็จ

การศึกษา 
ร้อยละ 82 82 

3 ผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท า ศึกษาต่อ
ประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี 

ร้อยละ 74 74 

ตัวช้ีวัด หน่วยวัด 
เป้าหมาย

รวม 

เป้าหมายประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2557 

รายจ่ายประจ าปี เงินรายได้ 
เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่น าไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของท้องถิ่นและประเทศ 
ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 
4 จ านวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์

เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ 
โครงการ 15 15 

5 จ านวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่น า ไปใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ประโยชน์ต่อสังคม 
ชุมชน 

โครงการ 2 2 

6 จ านวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่น าไปใช้
ประโยชน์ภายในระยะเวลา 1 ปี   

ร้อยละ 52 52 

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 
7 จ านวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์

เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ 
โครงการ 3 3 

8 จ านวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่น า ไปใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ประโยชน์ต่อสังคม 
ชุมชน 

โครงการ 1 1 

9 จ านวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่น าไปใช้
ประโยชน์ภายในระยะเวลา 1 ปี   

ร้อยละ 52 52 



 
3. ด้านการบริการวิชาการ 

 
4. ด้านงานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 

 
จ านวนตัวช้ีวัดและเป้าหมายผลลัพธ์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  =  15 ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 

 
 

ตัวช้ีวัด หน่วยวัด 
เป้าหมาย

รวม 

เป้าหมายประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2557 

รายจ่าย
ประจ าปี 

เงินรายได้ 

เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนา
ตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ 
10 ผู้เข้ารับบริการน าความรู้ไปใช้

ประโยชน์ 
ร้อยละ 86 86 

11 ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการ
และวิชาชีพต่อประโยชน์จากการ
บริการ  

ร้อยละ 80 80 

12 โครงการบริการวิชาการที่ส่งเสริม
ศักยภาพในการแข่งขันของประเทศใน
เวลา 1 ปี  

ร้อยละ 9 9 

ตัวช้ีวัด หน่วยวัด 
เป้าหมาย

รวม 

เป้าหมายประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2557 

รายจ่ายประจ าปี เงินรายได้ 
ปลูกฝังค่านิยมให้นักศึกษา และชุมชนในการอนุรักษ์ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 
13 จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการ

เผยแพร่ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ร้อยละ 82 82 

14 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
ต่อประโยชน์ของการท านุบ ารุง 
ศิลปวัฒนธรรม 

ร้อยละ 88 88 

15 จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการ
เผยแพร่ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
ภายในระยะเวลา 1 ปี 

ร้อยละ 82 82 



 

ตัวชี้วัดและเป้าหมายผลผลิตตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 
1. ด้านมาตรฐานคุณภาพบัณฑิต 

 

 
2. ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

ตัวช้ีวัด หน่วยวัด 
เป้าหมาย

รวม 

เป้าหมายประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2557 

รายจา่ยประจ าปี เงินรายได้ 
ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
1 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา คน 488 488 
2 จ านวนนักศึกษาเข้าใหม่ คน 530 530 
3 จ านวนนักศึกษาคงอยู่ คน 1,747 1,747 
4 ผู้ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม

มาตรฐานหลักสูตร 
ร้อยละ 90 90 

5 ผู้ส าเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตาม
หลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

ร้อยละ 85 85 

6 ค่าใช้จ่ายของการผลิตตามงบประมาณ
ที่ได้รับ 

ล้านบาท 65.8069 53.0961 12.7108 

ตัวช้ีวัด หน่วยวัด 
เป้าหมาย

รวม 

เป้าหมายประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2557 

รายจ่ายประจ าปี เงินรายได้ 
ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 
7 จ านวนโครงการวิจัย  โครงการ 25 12 13 
8 จ านวนโครงการวิจัยที่ เป็นไปตาม

มาตรฐานที่ก าหนด  
โครงการ 25 12 13 

9 โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด   

ร้อยละ 70 70 70 

10 ค่าใช้จ่ายการวิจัยตามงบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

ล้านบาท 2.685 2.205 0.480 

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 
11 จ านวนโครงการวิจัย  โครงการ 4 1 3 
12 จ านวนโครงการวิจัยที่ เป็นไปตาม

มาตรฐานที่ก าหนด  
โครงการ 4 1 3 

13 โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด   

ร้อยละ 70 70 70 

14 ค่าใช้จ่ายการวิจัยตามงบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

ล้านบาท 0.246 0.216 0.030 



 
3. ด้านการบริการวิชาการ 

 
4. ด้านงานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 

 
จ านวนตัวช้ีวัดและเป้าหมายผลผลิตตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  = 22 ตัวช้ีวัด 
 

ตัวช้ีวัด หน่วยวัด 
เป้าหมาย

รวม 

เป้าหมายประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2557 

รายจ่าย
ประจ าปี 

เงินรายได้ 

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ 
15 จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการ

วิชาการแก่สังคม 
โครงการ/
กิจกรรม 

4 3 1 

16 ความพึงพอใจของผู้รับบริการใน
กระบวนการให้บริการ  

ร้อยละ 87 87 87 

17 งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด  

ร้อยละ 94 94 94 

 18 ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการ  ล้านบาท 0.6245 0.6000 0.0245 

ตัวช้ีวัด หน่วยวัด 
เป้าหมาย

รวม 

เป้าหมายประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2557 

รายจ่ายประจ าปี เงินรายได้ 
ผลผลิต : ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
19 จ านวนโครงการ/กิจกรรม

ศิลปวัฒนธรรม 
โครงการ 5 4 1 

20 โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์
ของโครงการ 

รอ้ยละ 88 88 88 

21 โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 

ร้อยละ 93 93 93 

22 ค่าใช้จ่ายการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

ล้านบาท 0.6007 0.5907 0.0100 


