
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555
คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์

ผลผลิต  :  ผลงานวิจัยเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยี

ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ ตัวชี้วัดระดับผลผลิต
เชงิปริมาณ  :  เชงิปริมาณ  :  
 - จ ำนวนงำนวจิยัหรืองำนสร้ำงสรรค์ที่ตีพมิพเ์ผยแพร่ในระดับชำติหรือนำนำชำติ 1 เร่ือง - จ ำนวนโครงกำรวจิยั 7 โครงกำร
เชงิคุณภาพ  :  เชงิคุณภาพ  :   

 - จ ำนวนผลงำนวจิยั/นวตักรรม ที่น ำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพำณิชย์ /ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน 1 เร่ือง  - จ ำนวนโครงกำรวจิยัเปน็ไปตำมมำตรฐำนที่ก ำหนด 7 โครงกำร

เชงิเวลา  :  เชงิเวลา  :  
 - จ ำนวนผลงำนวจิยั/นวตักรรม ที่น ำไปใช้ประโยชน์ภำยในระยะเวลำ 1 ปี ร้อยละ 50  - โครงกำรวจิยัที่แล้วเสร็จภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ร้อยละ 65

เชงิตน้ทนุ  :  

 - ค่ำใช้จำ่ยกำรวจิยัตำมงบประมำณที่ได้รับจดัสรร บำท

ผู้รับ
ตน้ทุน งบประมาณ อ่ืน ๆ ผิดชอบ

เงินรายจ่าย เงินรายได้ รายจา่ย (ระบ)ุ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย.พค. มิย. กค. สค. กย.
งบเงินอุดหนุน 1,020,000

กลยทุธท์ี่ 5.1 พัฒนำงำน 1 โครงกำรกำรพัฒนำผลิตภณัฑ์และเทคโนโลยทีีเ่หมำะสมในกำรผลิต P 1 โครงกำร โครงกำร ร้อยละ 65 0.150 150,000 น.ส.ชมภนุูช
วจิยั/นวตักรรม/ส่ิงประดิษฐ์. อำหำรจำกกล้วย A วิจยัเปน็ไป ของงำน เผ่ือนพิภพ และคณะ
เชงิบูรณำกำร เพื่อประโยชน์ ตำมมำตร วิจยั

เชงิพำณิชยท์ี่ได้มำตรฐำน ฐำนที่ เสร็จตำม

เพื่อกำรแขง่ขนัในระดับ ก ำหนด เวลำที่

ชำติและระดับนำนำชำติ ก ำหนด

กลวธิ/ีมำตรกำรที่ 5.1.1
ท ำวจิยัร่วมกบัภำครัฐและ 2 โครงกำรกำรสร้ำงมลูค่ำเพิ่มน  ำตำลมะพร้ำวของชมุชนจงัหวดั P 1 โครงกำร โครงกำร ร้อยละ 65 0.350 350,000 ผศ.จฑุามาศ 
เอกชน สมทุรสงครำมเพื่อใชป้ระโยชน์เชงิพำณิชย์ A วิจยัเปน็ไป ของงำน พีรพัชระ และคณะ

ตำมมำตร วิจยั

ฐำนที่ เสร็จตำม

ก ำหนด เวลำที่

ก ำหนด

1,020,000

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน
กลยทุธ์ / กลวธิี/

มาตรการ
โครงการ/กิจกรรม หมายเหตุ

ปริมาณ คุณภาพ เวลา เงินรายได้ ปี  2554 ปี  2555

เป้าหมาย



ผู้รับ

ตน้ทุน งบประมาณ อ่ืน ๆ ผิดชอบ
เงินรายจ่าย เงินรายได้ รายจา่ย (ระบ)ุ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย.พค. มิย. กค. สค. กย.

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน
กลยทุธ์ / กลวธิี/

มาตรการ
โครงการ/กิจกรรม หมายเหตุ

ปริมาณ คุณภาพ เวลา เงินรายได้ ปี  2554 ปี  2555

เป้าหมาย

3 แผนงำนวจิยั กำรศึกษำคุณสมบัติและประโยชน์จำกพืชสมนุไพรไทย 220,000 ผศ.ชญาภทัร์  ก่ีอาริโย 
พื นบ้ำนเพื่อพัฒนำเป็นผลิตภณัฑ์เพื่อสุขภำพ
3.1 โครงกำรกำรผลิตขนมขบเคี ยวจำกพืชสมนุไพรพื นบ้ำนด้วยเทคโนโลยี P 1 โครงกำร โครงกำร ร้อยละ 65 0.073 73,000 น.ส.ชมภนุูช
เอก็ซ์ทรูดชั่น A วิจยัเปน็ไป ของงำน เผ่ือนภภิพ และคณะ

ตำมมำตร วิจยั

ฐำนที่ เสร็จตำม

ก ำหนด เวลำที่

ก ำหนด

3.2 โครงกำรกำรพัฒนำผลิตภณัฑ์ขนมไทยจำกพืชสมนุไพรพื นบ้ำน P 1 โครงกำร โครงกำร ร้อยละ 65 0.074 74,000 ผศ.ชญาภทัร์
A วิจยัเปน็ไป ของงำน ก่ีอาริโย และคณะ

ตำมมำตร วิจยั

ฐำนที่ เสร็จตำม

ก ำหนด เวลำที่

ก ำหนด

3.3 โครงกำรกำรพัฒนำลูกอมสมนุไพรพื นบ้ำน : ลดอำกำรอกัเสบและ P 1 โครงกำร โครงกำร ร้อยละ 65 0.073 73,000 นางเกศรินทร์  เพ็ชรรัตน์
ดับกล่ินปำก A วิจยัเปน็ไป ของงำน และคณะ

ตำมมำตร วิจยั

ฐำนที่ เสร็จตำม

ก ำหนด เวลำที่

ก ำหนด

4 โครงกำรกำรวจิยัและพัฒนำผลิตภณัฑ์อปุโภค - บริโภคจำกวสัดุเหลือ P 1 โครงกำร โครงกำร ร้อยละ 65 0.100 100,000 น.ส.ชมภนุูช
ใชท้ี่ได้จำกกำรผลิตของโรงงำนอตุสำหกรรมขนำดเล็กถงึขนำดกลำง A วิจยัเปน็ไป ของงำน เผือนภภิพ และคณะ

ตำมมำตร วิจยั

ฐำนที่ เสร็จตำม

ก ำหนด เวลำที่

ก ำหนด

 



ผู้รับ

ตน้ทุน งบประมาณ อ่ืน ๆ ผิดชอบ
เงินรายจ่าย เงินรายได้ รายจา่ย (ระบ)ุ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย.พค. มิย. กค. สค. กย.

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน
กลยทุธ์ / กลวธิี/

มาตรการ
โครงการ/กิจกรรม หมายเหตุ

ปริมาณ คุณภาพ เวลา เงินรายได้ ปี  2554 ปี  2555

เป้าหมาย

5 โครงกำรกำรพัฒนำผลิตภณัฑ์ดอกกล้วยไมป้่ำไทยจำกโสนหำงไก่ P 1 โครงกำร โครงกำร ร้อยละ 65 0.200 200,000 นางปิยะธิดา   
: กรณีศึกษำ อ.พระนครศรีอยธุยำ จ.พระนครศรีอยธุยำ A วิจยัเปน็ไป ของงำน สหีะวฒันกุล และคณะ

ตำมมำตร วิจยั

ฐำนที่ก ำหนด เสร็จตำม

เวลำที่

ก ำหนด


