
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

วิสัยทัศน์คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

พันธกิจ เป้าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 

แผนงบประมาณ : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา แผนงบประมาณ : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

แผนงบประมาณ : พัฒนาด้านวิทยาศาสตร์  
เทคโนโลยี  วิจัยและนวัตกรรม 

ผลผลิต  
- ผลงานการให้บริการวิชาการ 
- ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ผลผลิต  
- ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

ผลผลิต  
- ผลงานวิจัยเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยี 
- ผลงานวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ 

แผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 



 

ยุทธศาสตร์คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 
ปรัชญา  (Philosophy) 
 สร้างคนสู่งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี สร้างคนดีสู่โลกอาชีพ 
 
วิสัยทัศน์  (VISION) 

คณะต้นแบบที่ผลิตบัณฑิตมืออาชีพเฉพาะทางด้านเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์ 
 
พันธกิจ (MISSION) 

1. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มุ่งเน้นวิชาชีพบนพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ มีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล  สามารถสร้างบัณฑิตพร้อมเข้าสู่อาชีพ 

2. สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เพ่ือถ่ายทอดและสร้างมูลค่าเพ่ิม  ให้แก่ภาคการผลิต ภาคบริการ 
และชุมชน 

3. ให้บริการวิชาการแก่สังคม  เพ่ือการสร้างอาชีพอิสระ และการพัฒนาอาชีพโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

4. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และรักษาสิ่งแวดล้อม 
  

เป้าหมายหลักใน 4 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2553 -2556) 
 1.   พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือให้ได้บัณฑิตที่มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 2.   เป็นบ้านของคนดี  คนเก่ง ที่มีความเป็นมืออาชีพ 

3.   เป็นแหล่งถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีเฉพาะทางสู่สาธารณะและชุมชน 
4.   ศูนย์กลางอนุรักษ์ ท านุบ ารุงและสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย 
5.   สร้างผลงานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์และตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ 

 
อัตลักษณ์ของคณะ (IDENTITY) 
 บัณฑิตนักปฏิบัติ ใฝ่รู้  สู้งาน  เชี่ยวชาญเทคโนโลยี  มีคุณธรรม 
 
เอกลักษณ์ของคณะ (UNIQUENESS) 
 มหาวิทยาลัยแห่งโลกอาชีพ 
 
 
 
  
 
 



 

 
 
 

 



 
ยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์  กลยุทธ์และตัวชี้วัดหลัก คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป ) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 : จัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีมีคุณภาพ 
เป้าหมายหลักท่ี 1 :  เป็นแหล่งการศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีเชิงบูรณาการท่ีเข้มแข้งและได้

มาตรฐานสากล 
ยุทธศาสตร์ 1.1    :  พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคม ชุมชน 
กลวิธี / มาตรการ 

1. พัฒนาหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของสังคมและชุมชน 
2. พัฒนาหลักสูตรต่อยอดให้กับผู้มีงานท าและบัณฑิตที่จบการศึกษา 
3. พัฒนาหลักสูตรนานาชาติเพ่ือก้าวไปสู่สากล 
4. พัฒนาหลักสูตรร่วมกับมหาวิทยาลัยในประเทศ และต่างประเทศ 
5. พัฒนาหลักสูตรร่วมกับองค์กรภาครัฐและเอกชน     
6. จัดการเรียนการสอน E-Learning 
7. จัดระบบเทียบโอนประสบการณ์ 
8. ประเมินผลหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 

ผลผลิตตามแผนงบประมาณท่ีสอดคล้อง 
1. ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
ยุทธศาสตร์ 1.2  ;  สร้างความเข้มแข็งทางวิชาชีพเฉพาะทาง 
กลวิธี / มาตรการ 

1. พัฒนาห้องปฏิบัติการ 
2. จัดท าหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา (TQF) 
3. พัฒนาการจัดการความรู้โดยใช้ ICT เป็นฐาน(ICT-Based  Knowledge)  
4. จัดต้ังศูนย์นวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู้  
5. เร่งส่งเสริมสหกิจศึกษาเต็มรูปแบบ 
6. พัฒนาระบบคุณภาพที่เน้นมาตรฐานสากล 

ผลผลิตตามแผนงบประมาณท่ีสอดคล้อง 

1. ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
ยุทธศาสตร์ 1.3  :  บริหารจัดการเชิงรุก 
กลวิธี / มาตรการ 

1. สร้างเครือข่ายฐานข้อมูล และระบบสารสนเทศ เพ่ือการบริหาร 
2. พัฒนาผู้บริหารยุคใหม่ที่พึงประสงค์ 
3. ประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
4. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านICT เพ่ือการบริหารจัดการและการให้บริการทาง

การศึกษา  
5. แนะแนวการศึกษาเชิงรุก 
6. หารายได้จากสินทรัพย์และองค์ความรู้ที่บุคลากรมีอยู่ 
7. พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล 

 



 
ผลผลิตตามแผนงบประมาณท่ีสอดคล้อง 

1. ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
 
เป้าหมายหลักท่ี 2 :  สร้างคนคุณภาพสู่โลกอาชีพ (สร้างคนเก่งและคนดีท่ีมีทักษะวิชาชีพ) 
ยุทธศาสตร์ 2.1    :  พัฒนานักศึกษาและบัณฑิตให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีคุณค่าและมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
กลวิธี / มาตรการ 

1. เตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่โลกอาชีพ 
2. พัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาชีพ 
3. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือการสร้างบัณฑิตให้เป็นคนอย่างสมบูรณ์ 
4. สร้างเสริมสุขภาวะที่ดีให้แก่นักศึกษา 
5. แลกเปลี่ยนนักศึกษาระดับนานาชาติ 
6. ท าความร่วมมือกับสถานศึกษา/สถานประกอบการทั้งในและต่างประเทศ 
7. จดัการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างและซ่อมเสริมฐานความรู้ให้แก่นักศึกษา 
8. พัฒนาองค์กรนักศึกษาให้เข้มแข็ง 
9. จัดต้ังสมาคมศิษย์เก่าและชุมชนสัมพันธ์ระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัย 

ผลผลิตตามแผนงบประมาณท่ีสอดคล้อง 
1. ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
ยุทธศาสตร์ 2.2   :  พัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ 
กลวิธี / มาตรการ 

1. ปลูกจิตส านึกการมีส่วนร่วมและความรับผิดชอบต่อสังคม 
2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือการจัดการความรู้  เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
3. สร้างเสริมสุขภาวะที่ดีให้แก่บุคลากร  
4. จัดท า Training Roadmap ส าหรับสายวิชาการ 
5. จัดท า Training Roadmap ส าหรับสายสนับสนุน   
6. พัฒนาความก้าวหน้าของบุคลากร 

ผลผลิตตามแผนงบประมาณท่ีสอดคล้อง 
1. ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 : พัฒนาสังคมโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

เป้าหมายหลักท่ี 3 :  ให้บริการวิชาการแก่สังคมโดยยึดหลักของเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์ 3.1     :  ให้บริการวิชาการแก่สังคมเพ่ือสร้างและพัฒนาอาชีพโดยยึดหลักของเศรษฐกิจพอเพียง 
กลวิธี / มาตรการ 

1. พัฒนาหลักสูตรระยะสั้น ที่ได้รับการพัฒนาเพ่ือส่งเสริมอาชีพเดิมและสร้างอาชีพใหม่
ให้แก่ชุมชนบนพ้ืนฐานเศรษฐกิจพอเพียงขยายผลการให้บริการวิชาการแก่กลุ่ม 
เป้าหมายในวงกว้างและกลุ่มเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงที่หลากหลายในรูปแบบต่าง ๆ  

2. ผลิตสื่อเพ่ือสร้างและพัฒนาวิชาชีพทั้งภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศ 
3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือการบริการวิชาการร่วมกับหน่วยงานภายนอกภาครัฐและ

เอกชนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 



 
 

ผลผลิตตามแผนงบประมาณท่ีสอดคล้อง 

1.ผลงานการให้บริการวิชาการ 
 
เป้าหมายหลักท่ี 4 :  เป็นแหล่งท านะบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและส่ิงแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ 4.1     :  สนับสนุนและสืบสานงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาส่ิงแวดล้อม 
กลวิธี / มาตรการ 

1. บูรณาการการจัดกิจกรรมด้านอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดล้อมให้
หลากหลายร่วมกับชุมชนอย่างต่อเนื่อง 

2. สร้างระบบส่งเสริมการศึกษาการน าเทคโนโลยีกับภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสร้างอาชีพกับ
ชุมชน 

3. บูรณาการการอนุรักษ์ ส่งเสริม และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมในการจัด
การศึกษา และการให้บริการวิชาการ 

4. เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยสู่สากล 
5. จัดต้ังศูนย์อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม 

ผลผลิตตามแผนงบประมาณท่ีสอดคล้อง 
1. ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 : สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เชิงบูรณาการท่ีได้มาตรฐาน 
เป้าหมายหลักท่ี 5 :  สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เชิงบูรณาการเพ่ือการแข่งขันในระดับชาติและนานาชาติ 
ยุทธศาสตร์ 5.1    :   พัฒนางานวิจัย / นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์เชิงบูรณาการเพ่ือประโยชน์เชิงพาณิชย์ท่ีได้มาตรฐาน

เพ่ือการแข่งขันในระดับชาติและระดับนานาชาติ 
กลวิธี / มาตรการ 

1. ท าวิจัยร่วมกับภาครัฐและเอกชน  
2. สร้างเครือข่ายการวิจัยแบบบูรณาการ 
3. พัฒนาหน่วยบ่มเพาะธุรกิจ  

ผลผลิตตามแผนงบประมาณท่ีสอดคล้อง 
1. ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2. ผลงานวิจัยเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยี 
3. ผลงานวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ 
 

ยุทธศาสตร์ 5.2   : เผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ สู่ความเป็นเลิศ 
กลวิธี / มาตรการ  

1. จัดต้ังศูนย์วิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและบริการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
 

ผลผลิตตามแผนงบประมาณท่ีสอดคล้อง 
1. ผลงานวิจัยเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยี 
2. ผลงานวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ 



 
 

นโยบายการบริหารจัดการคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
 

1. ด้านการจัดการศึกษาและคุณภาพบัณฑิต 
 การจัดการศึกษาที่ มุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์เพ่ือผลิตบัณฑิตด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF : HED ) บน
พ้ืนฐานการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และหลักเศรษฐกิจพอเพียง   ตลอดจนปลูกฝังนักศึกษาให้มีทักษะชีวิต ส านึก
สาธารณะมีความเป็นผู้น า    มีความคิดสร้างสรรค์และสมรรถนะสากลที่สมบูรณ์พร้อมก้าวสู่โลกอาชีพตลอดจนให้มี
ค่านิยม   ความรักและภาคภูมิใจในคณะ สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต เป็นทรั พยากรมนุษย์ที่ มีคุณค่าต่อสังคม
และมีภูมิธรรมในฐานะพลเมืองดีของสังคมไทย 
 

2. ด้านการวิจัย 
เน้นผลักดันให้เกิดการพัฒนางานวิจัยที่ เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและตอบสนองต่อความ

ต้องการใช้ประโยชน์ของผู้ใช้จริง   โดยมุ่งเน้นการวิจัยที่สร้างองค์ความรู้ใหม่เพ่ือน าผลงานวิจัยไปใช้พัฒนาการเรียน
การสอน การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีให้แก่ชุมชนและต่อยอดขยายผลให้เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์อย่าง
มีศักยภาพตลอดจนสามารถน าผลงานวิจัยไปตีพิมพ์ในวารสารวิชาการในระดับประเทศและนานาชาติได้ 
 

3.  ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 
เน้นการให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านคหกรรมศาสตร์ที่หลากหลายรูปแบบ   โดยการ

น าความรู้ทางวิชาการสู่การพัฒนา การให้บริการให้ค าปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี โดยใช้หลักการมีส่วนร่วม 
การสนับสนุนและการถ่ายทอดองค์ความรู้จากผลงานวิจัยเพ่ือให้บริการวิชาการที่สามารถสอดคล้องกับความต้องการ
ของชุมชนและประเทศชาติ   ซ่ึงการให้บริการวิชาการนี้สามารถจัดในรูปแบบการให้บริการแบบให้เปล่า   ด้วยส านึก
ความรับผิดชอบของความเป็นสถาบันอุดมศึกษาในฐานะที่ พ่ึงของสังคมหรือเป็นการให้บริการเชิงพาณิชย์ที่ให้
ผลตอบแทนเป็นรายได้   อันเป็นเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชน ได้ยกระดับความรู้ความสามารถในทางวิชาชีพได้
อย่างต่อเนื่อง   ตลอดจนสามารถเป็นที่ พ่ึงและแหล่งอ้างอิงทางวิชาการอันก่อให้เกิดควา มเข้มแข็งและการพัฒนาที่
ยั่งยืนของชุมชนสังคมและประเทศ 
 

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

ณาการและผสมผสานศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น เข้าไปในกระบวนการเรียนการสอน เพ่ือให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงและสร้างคุณค่าที่ดีในสังคมไทย บนพ้ืนฐานการอนุรักษ์ วัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของความเป็นไทย 
ตลอดจนเสริมสร้างเอกลักษณ์และวัฒนธรรมที่ดีของคณะให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม 
 

5.  ด้านการบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร 
เน้นการบริหารการจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและโดยยึดหลักธรรมาภิบาล มีการพัฒนาระบบ

บริหารงานและทรัพยากรบุคคล และการจัดการความรู้มาใช้เป็นส่วนหนึ่งของวิถีการปฏิบัติงานของคณะเทคโนโลยีค
หกรรมศาสตร์อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล                                  
 
 



 
 
ตัวช้ีวัดและเป้าหมายผลลัพธ์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 

1. ด้านมาตรฐานคุณภาพบัณฑิต 
 

 
 

2. ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

 
 
 
 
 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่า 

เป้าหมาย 

เป้าหมายประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2555 

รายจ่ายประจ าปี เงินรายได้ 
เพ่ือผลิตก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีมีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ 
1 ผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท าตรงสาขา ร้อยละ 70 70 
2 ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อ

ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ร้อยละ 80 80 

3 ผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท า ศึกษาต่อ
ประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 
1 ปี 

ร้อยละ 75 75 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่า 

เป้าหมาย 

เป้าหมายประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2555 

รายจ่ายประจ าปี เงินรายได้ 
เพ่ือวิจัยและพัฒนารวมท้ังถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมท่ีน าไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของท้องถ่ินและประเทศ 
5 จ านวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่

ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือ 
นานาชาติ 

โครงการ 2 2 

6 จ า น วนผ ลงา น วิ จั ย / น วั ตกร รม ที่
น า ไป ใช้ ป ระโยชน์ ใน เชิ งพา ณิชย์ /
ประโยชน์ต่อสังคมชุมชน 

โครงการ 2 2 

7 จ านวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่
น าไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลา 1 
ปี   

ร้อยละ 50 50 



 
 
 
 

3. ด้านการบริการวิชาการ 

 
4. ด้านงานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 

 
จ านวนตัวชี้วัดและเป้าหมายผลลัพธ์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  = 13 ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่า 

เป้าหมาย 

เป้าหมายประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2555 
รายจ่าย
ประจ าปี 

เงินรายได้ 

เพ่ือบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนา
ตนเองเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ 
8 ผู้เข้ารับบริการน าความรู้ไปใช้

ประโยชน์ 
ร้อยละ 84 84 

9 ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการ
และวิชาชีพต่อประโยชน์จากการ
บริการ  

ร้อยละ 78 78 

10 โครงการบริการวิชาการที่ส่งเสริม
ศักยภาพในการแข่งขันของประเทศใน
เวลา 1 ปี  

ร้อยละ 7 7 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่า 

เป้าหมาย 

เป้าหมายประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2555 

รายจ่ายประจ าปี เงินรายได้ 
ปลูกฝังค่านิยมให้นักศึกษา และชุมชนในการอนุรักษ์ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 
11 โครงการ/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้าน

ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ร้อยละ 80 80 

12 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
ต่อประโยชน์ของการท านุบ ารุง 
ศิลปวัฒนธรรม 

ร้อยละ 86 86 

13 จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการ
เผยแพร่ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
ภายในระยะเวลา 1 ปี 

ร้อยละ 80 80 



 

ตัวช้ีวัดและเป้าหมายผลผลิตตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

1. ด้านมาตรฐานคุณภาพบัณฑิต 

 
2. ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่า 

เป้าหมาย 

เป้าหมายประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2555 

รายจ่ายประจ าปี เงินรายได้ 
ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

1 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

คน 357 357 

2 จ านวนนักศึกษาเข้าใหม่ คน 410 410 
3 จ านวนนักศึกษาคงอยู่ คน 1,463 1,463 
4 ผู้ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม

มาตรฐานหลักสูตร 
ร้อยละ 100 100 

5 ผู้ส าเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตาม
หลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

ร้อยละ 95 95 

6 ค่าใช้จ่ายของการผลิตตาม
งบประมาณที่ได้รับ 

ล้านบาท 14.06173 9.85855 4.20318 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่า 

เป้าหมาย 

เป้าหมายประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2555 

รายจ่ายประจ าปี เงินรายได้ 
ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยี 
7 จ านวนโครงการวิจัย  โครงการ 7 7 - 
8 จ าน วน โครงการวิ จัยที่ เป็ น ไปตา ม

มาตรฐานที่ก าหนด  
โครงการ 7 7 - 

9 โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด   

ร้อยละ 65 65 - 

10 ค่าใช้จ่ายการวิจัยตามงบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

ล้านบาท 1.020 
 

1.020 
 

- 

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ 
11 จ านวนโครงการวิจัย  โครงการ 11 - 11 
12 จ าน วน โครงการวิ จัยที่ เป็ น ไปตา ม

มาตรฐานที่ก าหนด  
โครงการ 11 - 11 

13 โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด   

ร้อยละ 65 - 65 

14 ค่าใช้จ่ายการวิจัยตามงบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

ล้านบาท 1.670 
 

- 1.670 
 



 
 
 

3. ด้านการบริการวิชาการ 

 
4. ด้านงานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 

 
จ านวนตัวชี้วัดและเป้าหมายผลผลิตตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  = 22 ตัวชี้วัด 
 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่า 

เป้าหมาย 

เป้าหมายประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2555 
รายจ่าย
ประจ าปี 

เงินรายได้ 

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ 
15 จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการ

วิชาการแก่สังคม 
โครงการ/
กิจกรรม 

5 โครงการ 5 โครงการ - 

16 ความพึงพอใจของผู้รับบริการใน
กระบวนการให้บริการ  

ร้อยละ 85 85 - 

17 งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด  

ร้อยละ 92 92 - 

18 ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการ  ล้านบาท 0.740 0.740 - 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่า 

เป้าหมาย 

เป้าหมายประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2555 

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

ศิลปวัฒนธรรม 
โครงการ 5 5 - 

20 โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์
ของโครงการ 

ร้อยละ 86 86 - 

21 โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 

ร้อยละ 92 92 - 

22 ค่าใช้จ่ายการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

ล้านบาท 0.86748 0.86748 - 


