วิสัยทัศน์คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
พันธกิจ เป้าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์
แผนงบประมาณ : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

แผนงบประมาณ : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม

แผนงบประมาณ : พัฒนาด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม

ผลผลิต
- ผลงานการให้บริการวิชาการ
- ผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผลผลิต
- ผลงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

ผลผลิต
- ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี
- ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

แผนปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

ยุทธศาสตร์คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ปรัชญา (Philosophy)
สร้างคนสู่งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี สร้างคนดีสู่โลกอาชีพ
วิสัยทัศน์ (VISION)
คณะต้นแบบที่ผลิตบัณฑิตมืออาชีพเฉพาะทางด้านเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์
พันธกิจ (MISSION)
1. จัดการศึกษาระดับอุด มศึกษาที่มุ่งเน้นวิชาชีพบนพื้นฐานด้านวิ ทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ มีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล สามารถสร้างบัณฑิตพร้อมเข้าสู่อาชีพ
2. สร้างงานวิจั ย สิ่ง ประดิษฐ์ นวัตกรรม เพื่อถ่ ายทอดและสร้า งมูลค่ าเพิ่ม ให้แ ก่ภาคการ ผลิต ภาคบริการ
และชุมชน
3. ให้บริการวิชาการแก่สังคม เพื่อ การสร้า งอาชีพอิสระ และการพั ฒนาอาชีพโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิ จ
พอเพียง
4. ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม และรักษาสิ่งแวดล้อม
เป้าหมายหลักใน 4 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2553 -2556)
1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อให้ได้บัณฑิตที่มีคุ ณภาพตามกรอบมาตรฐานคุ ณวุฒิร ะดับอุ ดมศึกษาแห่ง ชาติ
2. เป็นบ้านของคนดี คนเก่ง ที่มีความเป็นมืออาชีพ
3. เป็นแหล่งถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีเฉพาะทางสู่สาธารณะและชุ มชน
4. ศูนย์กลางอนุรักษ์ ทานุบารุงและสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย
5. สร้างผลงานวิจัยที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์และตอบสนองความต้องการของผู้ใช้
อัตลักษณ์ของคณะ (IDENTITY)
บัณฑิตนักปฏิบัติ ใฝ่รู้ สู้งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี มีคุณธรรม
เอกลักษณ์ของคณะ (UNIQUENESS)
มหาวิทยาลัยแห่งโลกอาชีพ

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

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : จัดการศึกษาด้านวิ ทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มี คุณภาพ
เป้าหมายหลักที่ 1 : เป็นแหล่งการศึกษาด้า นวิชาชีพและเทคโนโลยี เชิงบูรณาการที่ เข้มแข้งและได้
มาตรฐานสากล
ยุทธศาสตร์ 1.1 : พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้ องกับความต้องการของสัง คม ชุมชน
กลวิธี / มาตรการ
1. พัฒนาหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของสั งคมและชุ มชน
2. พัฒนาหลักสูตรต่อยอดให้กับผู้มีงานทาและบัณฑิ ตที่จบการศึก ษา
3. พัฒนาหลักสูตรนานาชาติเพื่อก้าวไปสู่สากล
4. พัฒนาหลักสูตรร่วมกับมหาวิทยาลัยในประเทศ และต่างประเทศ
5. พัฒนาหลักสูตรร่วมกับองค์กรภาครัฐและเอกชน
6. จัดการเรียนการสอน E-Learning
7. จัดระบบเทียบโอนประสบการณ์
8. ประเมินผลหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง
ผลผลิตตามแผนงบประมาณที่ สอดคล้อง
1. ผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ยุทธศาสตร์ 1.2 ; สร้างความเข้มแข็งทางวิชาชีพเฉพาะทาง
กลวิธี / มาตรการ
1. พัฒนาห้องปฏิบัติการ
2. จัดทาหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา (TQF)
3. พัฒนาการจัดการความรู้โดยใช้ ICT เป็นฐาน(ICT-Based Knowledge)
4. จัดตั้งศูนย์นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้
5. เร่งส่งเสริมสหกิจศึกษาเต็มรูปแบบ
6. พัฒนาระบบคุณภาพที่เน้นมาตรฐานสากล
ผลผลิตตามแผนงบประมาณที่ สอดคล้อง
1. ผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ยุทธศาสตร์ 1.3 : บริหารจัดการเชิงรุก
กลวิธี / มาตรการ
1. สร้างเครือข่ายฐานข้อมูล และระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหาร
2. พัฒนาผู้บริหารยุคใหม่ที่พึงประสงค์
3. ประชาสัมพันธ์เชิงรุก
4. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านICT เพื่อการบริหารจัดการและการให้บริการทาง
การศึกษา
5. แนะแนวการศึกษาเชิงรุก
6. หารายได้จากสินทรัพย์และองค์ความรู้ที่บุคลากรมีอยู่
7. พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล

ผลผลิตตามแผนงบประมาณที่ สอดคล้อง
1. ผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เป้าหมายหลักที่ 2 : สร้างคนคุณภาพสู่โลกอาชีพ (สร้างคนเก่งและคนดีที่มีทั ก ษะวิชาชีพ)
ยุทธศาสตร์ 2.1 : พัฒนานักศึกษาและบั ณฑิ ตให้เป็น ทรัพยากรมนุ ษย์ที่มี คุณ ค่า และมีคุณลั กษณะที่ พึงประสงค์
กลวิธี / มาตรการ
1. เตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่โลกอาชีพ
2. พัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาชีพ
3. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อการสร้างบัณฑิตให้เป็นคนอย่างสมบูรณ์
4. สร้างเสริมสุขภาวะที่ดีให้แก่นักศึกษา
5. แลกเปลี่ยนนักศึกษาระดับนานาชาติ
6. ทาความร่วมมือกับสถานศึกษา/สถานประกอบการทั้งในและต่างประเทศ
7. จัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างและซ่อมเสริมฐานความรู้ให้แก่นัก ศึกษา
8. พัฒนาองค์กรนักศึกษาให้เข้มแข็ง
9. จัดตั้งสมาคมศิษย์เก่าและชุมชนสัมพันธ์ร ะดับคณะและระดับ มหาวิทยาลัย
ผลผลิตตามแผนงบประมาณที่ สอดคล้อง
1.
ผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ยุทธศาสตร์ 2.2 : พัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึก ษาทุ กระดับ
กลวิธี / มาตรการ
1. ปลูกจิตสานึกการมีส่วนร่วมและความรับผิดชอบต่อสั งคม
2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือการจัดการความรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
3. สร้างเสริมสุขภาวะที่ดี ให้ แก่บุ คลากร
4. จัดทา Training Roadmap สาหรับสายวิชาการ
5. จัดทา Training Roadmap สาหรับสายสนับสนุน
6. พัฒนาความก้าวหน้าของบุคลากร
ผลผลิตตามแผนงบประมาณที่ สอดคล้อง
1. ผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาสังคมโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
เป้าหมายหลักที่ 3 : ให้บริการวิชาการแก่สังคมโดยยึ ดหลั กของเศรษฐกิจ พอเพียง
ยุทธศาสตร์ 3.1 : ให้บริการวิชาการแก่สังคมเพื่อสร้างและพั ฒนาอาชีพโดยยึ ดหลักของเศรษฐกิจพอเพี ยง
กลวิธี / มาตรการ
1. พัฒนาหลักสูตรระยะสั้น ที่ได้รับการพัฒนาเพื่อส่งเสริมอาชีพเดิ มและสร้างอาชีพใหม่
ให้แก่ชุมชนบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียงขยายผลการให้บริการวิชาการแก่กลุ่ม
เป้าหมายในวงกว้างและกลุ่มเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงที่หลากหลายในรูปแบบต่าง ๆ
2. ผลิตสื่อเพื่อสร้างและพัฒนาวิชาชีพทั้งภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศ
3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือการบริการวิชาการร่วมกับหน่วยงานภายนอกภาครัฐและ
เอกชนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

ผลผลิตตามแผนงบประมาณที่ สอดคล้อง
1.ผลงานการให้บริการวิชาการ
เป้าหมายหลักที่ 4 : เป็นแหล่งทานะบารุงศิลปวั ฒนธรรมและสิ่งแวดล้ อม
ยุทธศาสตร์ 4.1 : สนับสนุนและสืบสานงานทานุบ ารุงศิ ลปวั ฒนธรรมและรัก ษาสิ่งแวดล้ อม
กลวิธี / มาตรการ
1. บูรณาการการจัดกิจกรรมด้านอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดล้ อมให้
หลากหลายร่วมกับชุมชนอย่างต่อเนื่อง
2. สร้างระบบส่งเสริมการศึกษาการนาเทคโนโลยีกับภูมิปัญญาท้องถิ่น มาสร้างอาชีพกับ
ชุมชน
3. บูรณาการการอนุรักษ์ ส่งเสริม และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมในการจัด
การศึกษา และการให้บริการวิชาการ
4. เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยสู่สากล
5. จัดตั้งศูนย์อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม
ผลผลิตตามแผนงบประมาณที่ สอดคล้อง
1. ผลงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เชิงบูรณาการที่ได้มาตรฐาน
เป้าหมายหลักที่ 5 : สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เชิงบูรณาการเพื่อ การแข่งขันในระดับชาติแ ละนานาชาติ
ยุทธศาสตร์ 5.1 : พัฒนางานวิจัย / นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์เชิงบูรณาการเพื่ อประโยชน์ เชิงพาณิช ย์ ที่ไ ด้มาตรฐาน
เพื่อการแข่งขันในระดับชาติและระดั บนานาชาติ
กลวิธี / มาตรการ
1. ทาวิจัยร่วมกับภาครัฐและเอกชน
2. สร้างเครือข่ายการวิจัยแบบบูรณาการ
3. พัฒนาหน่วยบ่มเพาะธุรกิจ
ผลผลิตตามแผนงบประมาณที่ สอดคล้อง
1. ผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี
3. ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
ยุทธศาสตร์ 5.2 : เผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ สู่ความเป็นเลิศ
กลวิธี / มาตรการ
1. จัดตั้งศูนย์วิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและบริการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ผลผลิตตามแผนงบประมาณที่ สอดคล้อง
1. ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี
2. ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

นโยบายการบริหารจัดการคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
1. ด้านการจัดการศึกษาและคุณภาพบัณ ฑิ ต
การจั ด การศึก ษาที่ มุ่งเน้ น ความเป็ นเลิศ ทางวิช าการเทคโนโลยีค หกรรมศาสตร์เ พื่อ ผลิต บั ณฑิ ตด้ า น
วิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี ที่ มีคุ ณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ ร ะดับ อุ ด มศึก ษาแห่ งชาติ (TQF : HED ) บน
พื้นฐานการพัฒ นาคุ ณธรรม จริยธรรม และหลัก เศรษฐกิจ พอเพี ยง ตลอดจนปลู กฝังนั กศึก ษาให้ มีทั กษะชี วิต สานึ ก
สาธารณะมีค วามเป็น ผู้นา มีความคิ ดสร้ างสรรค์แ ละสมรรถนะสากลที่ สมบู รณ์ พร้อ มก้า วสู่โ ลกอาชีพตลอดจนให้ มี
ค่านิยม ความรักและภาคภูมิใ จในคณะ สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต เป็นทรั พยากรมนุษย์ที่ มีคุณค่า ต่อสังคม
และมีภูมิธรรมในฐานะพลเมืองดีของสั งคมไทย
2. ด้านการวิจัย
เน้ น ผลั ก ดั น ให้ เกิ ด การพั ฒ นางานวิจั ย ที่ เพิ่ มขี ดความสามารถในการแข่ งขั น และตอบสนองต่ อความ
ต้องการใช้ ประโยชน์ ของผู้ ใช้จ ริง โดยมุ่ งเน้น การวิจัยที่ สร้า งองค์ ความรู้ใหม่เพื่อ นาผลงานวิจัย ไปใช้ พัฒนาการเรีย น
การสอน การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีใ ห้แก่ชุ มชนและต่อ ยอดขยายผลให้เกิ ดประโยชน์ใ นเชิงพาณิช ย์อย่า ง
มีศักยภาพตลอดจนสามารถนาผลงานวิจัยไปตีพิมพ์ในวารสารวิชาการในระดับประเทศและนานาชาติได้
3. ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
เน้นการให้บ ริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้ านคหกรรมศาสตร์ที่ห ลากหลายรู ปแบบ โดยการ
นาความรู้ท างวิช าการสู่การพัฒนา การให้บ ริการให้คาปรึกษาและบริการข้อ มู ลเทคโนโลยี โดยใช้ห ลักการมีส่ว นร่ว ม
การสนั บสนุน และการถ่ายทอดองค์ ความรู้จากผลงานวิ จัยเพื่อ ให้บริก ารวิชาการที่ส ามารถสอดคล้องกับ ความต้ องการ
ของชุมชนและประเทศชาติ ซึ่งการให้บริการวิชาการนี้สามารถจัดในรู ปแบบการให้บริการแบบให้ เปล่า ด้วยสานึ ก
ความรับ ผิ ด ชอบของความเป็ น สถาบั น อุ ด มศึก ษาในฐานะที่ พึ่งของสัง คมหรือ เป็ น การให้บ ริ ก ารเชิ งพาณิ ช ย์ ที่ ใ ห้
ผลตอบแทนเป็น รายได้ อั นเป็ นเป็นการเปิด โอกาสให้ประชาชน ได้ ยกระดั บความรู้ ความสามารถในทางวิ ชาชี พได้
อย่า งต่อ เนื่ อง ตลอดจนสามารถเป็ นที่ พึ่ง และแหล่งอ้ างอิงทางวิ ชาการอัน ก่อ ให้เ กิดควา มเข้ มแข็ งและการพัฒ นาที่
ยั่งยืนของชุมชนสังคมและประเทศ
4. ด้านการทานุบารุงศิลปะและวั ฒนธรรม
เน้นการเป็นผู้นาด้านการอนุรักษ์ ทานุบารุงสืบสานศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมีการบูร
ณาการและผสมผสานศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น เข้าไปในกระบวนการเรียนการสอน เพื่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงและสร้างคุณค่าที่ดีในสังคมไทย บนพื้นฐานการอนุรักษ์ วัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของความเป็นไทย
ตลอดจนเสริมสร้างเอกลักษณ์และวัฒนธรรมที่ดีของคณะให้เป็นที่ประจักษ์แ ก่สังคม
5. ด้านการบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร
เน้นการบริหารการจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
มีการพัฒนาระบบ
บริหารงานและทรัพยากรบุคคล
และการจัดการความรู้มาใช้เป็นส่วนหนึ่งของวิถีการปฏิบัติงานของคณะเทคโนโลยีค
หกรรมศาสตร์อย่างต่อเนื่อง
ตลอดจนพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล

ตัวชี้วัดและเป้าหมายผลลัพธ์ตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
1. ด้านมาตรฐานคุณภาพบัณ ฑิ ต
เป้าหมายประจาปี
ตัวชี้วัด
งบประมาณ พ.ศ. 2555
รายจ่ายประจาปี
เงินรายได้
เพื่อผลิตกาลังคนด้ านวิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยีที่มี คุณภาพตามความต้องการของประเทศ
1 ผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้งานทาตรงสาขา
ร้อยละ
70
70
2 ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อ
ร้อยละ
80
80
ผู้สาเร็จการศึกษา
3 ผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้งานทา ศึกษาต่อ ร้อยละ
75
75
ประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา
1 ปี
ค่า
หน่วยนับ
เป้าหมาย

2. ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
เป้าหมายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555
ตัวชี้วัด
รายจ่ายประจาปี
เงินรายได้
เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้ และสร้างนวั ตกรรมที่นาไปสู่ การพั ฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของท้องถิ่นและประเทศ
5 จานวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่
โครงการ
2
2
ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือ
นานาชาติ
6 จ า น วน ผ ลงา น วิ จั ย / น วั ต กร ร ม ที่ โครงการ
2
2
น า ไปใช้ ป ระโยชน์ ใ น เชิ ง พา ณิ ช ย์ /
ประโยชน์ต่อสังคมชุมชน
7 จานวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่
ร้อยละ
50
50
นาไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลา 1
ปี
ค่า
หน่วยนับ
เป้าหมาย

3. ด้านการบริการวิชาการ
เป้าหมายประจาปี
ค่า
งบประมาณ พ.ศ. 2555
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
เป้าหมาย
รายจ่าย
เงินรายได้
ประจาปี
เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มี ความรู้ ความสามารถในการพั ฒนา
ตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ
8 ผู้เข้ารับบริการนาความรู้ไปใช้
ร้อยละ
84
84
ประโยชน์
ร้อยละ
9 ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการ
78
78
และวิชาชีพต่อประโยชน์จากการ
บริการ
10 โครงการบริการวิชาการที่ส่งเสริม
ร้อยละ
7
7
ศักยภาพในการแข่งขันของประเทศใน
เวลา 1 ปี
4. ด้านงานอนุรักษ์ศิลปวั ฒนธรรม
เป้าหมายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555
ตัวชี้วัด
รายจ่ายประจาปี
เงินรายได้
ปลูกฝังค่านิยมให้นักศึก ษา และชุมชนในการอนุรักษ์ทานุบารุงศิลปวั ฒนธรรมไทย
11 โครงการ/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้าน ร้อยละ
80
80
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ร้อยละ
12 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
86
86
ต่อประโยชน์ของการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
13 จานวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการ
ร้อยละ
80
80
เผยแพร่ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ภายในระยะเวลา 1 ปี
ค่า
หน่วยนับ
เป้าหมาย

จานวนตัวชี้วัดและเป้าหมายผลลั พธ์ ตามแผนปฏิบั ติราชการประจาปีง บประมาณ พ.ศ. 2555 = 13 ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดและเป้าหมายผลผลิตตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
1. ด้านมาตรฐานคุณภาพบัณ ฑิ ต
ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ค่า
เป้าหมาย

ผลผลิต : ผู้สาเร็จการศึกษาด้า นวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
1 จานวนผู้สาเร็จการศึกษาด้าน
คน
357
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2 จานวนนักศึกษาเข้าใหม่
คน
410
3 จานวนนักศึกษาคงอยู่
คน
1,463
4 ผู้สาเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม
ร้อยละ
100
มาตรฐานหลักสูตร
5 ผู้สาเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตาม ร้อยละ
95
หลักสูตรภายในระยะเวลาที่กาหนด
6 ค่าใช้จ่ายของการผลิตตาม
ล้านบาท 14.06173
งบประมาณที่ได้รับ

เป้าหมายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555
รายจ่ายประจาปี
เงินรายได้
357
410
1,463
100
95
9.85855

4.20318

2. ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ตัวชี้วัด
ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี
7 จานวนโครงการวิจัย
8 จ าน วน โครงการวิ จั ย ที่ เป็ น ไปตา ม
มาตรฐานที่กาหนด
9 โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด
10 ค่าใช้จ่ายการวิจัยตามงบประมาณที่
ได้รับจัดสรร
ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
11 จานวนโครงการวิจัย
12 จ าน วน โครงการวิ จั ย ที่ เป็ น ไปตา ม
มาตรฐานที่กาหนด
13 โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด
14 ค่าใช้จ่ายการวิจัยตามงบประมาณที่
ได้รับจัดสรร

ค่า
หน่วยนับ
เป้าหมาย

เป้าหมายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555
รายจ่ายประจาปี
เงินรายได้

โครงการ
โครงการ

7
7

7
7

-

ร้อยละ

65

65

-

ล้านบาท

1.020

1.020

-

โครงการ
โครงการ

11
11

-

11
11

ร้อยละ

65

-

65

ล้านบาท

1.670

-

1.670

3. ด้านการบริการวิชาการ

ตัวชี้วัด
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ
15 จานวนโครงการ/กิจกรรมบริการ
วิชาการแก่สังคม
16 ความพึงพอใจของผู้รับบริการใน
กระบวนการให้บริการ
17 งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาที่กาหนด
18 ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการ

หน่วยนับ

ค่า
เป้าหมาย

โครงการ/ 5 โครงการ
กิจกรรม
ร้อยละ
85

เป้าหมายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555
รายจ่าย
เงินรายได้
ประจาปี
5 โครงการ

-

85

-

ร้อยละ

92

92

-

ล้านบาท

0.740

0.740

-

หน่วยนับ

ค่า
เป้าหมาย

โครงการ

5

5

-

ร้อยละ

86

86

-

ร้อยละ

92

92

-

ล้านบาท

0.86748

0.86748

-

4. ด้านงานอนุรักษ์ศิลปวั ฒนธรรม
ตัวชี้วัด
ผลผลิต : ผลงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
19 จานวนโครงการ/กิจกรรม
ศิลปวัฒนธรรม
20 โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์
ของโครงการ
21 โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาที่กาหนด
22 ค่าใช้จ่ายการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

เป้าหมายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555
รายจ่ายประจาปี
เงินรายได้

จานวนตัวชี้วัดและเป้าหมายผลผลิ ตตามแผนปฏิบั ติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 = 22 ตัวชี้วัด

