
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

วิสัยทัศน์คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

พันธกิจ เป้าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 

แผนงบประมาณ : การขยายโอกาส
และพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

แผนงบประมาณ : การอนุรักษ์ ส่งเสริม
และพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

แผนงบประมาณ : การส่งเสริม
และสนับสนุนการวิจัย 

ผลผลิต  
- ผลงานการให้บริการวิชาการ 
- ผู้ส าเร็จการศึกษาด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ผลผลิต  
- ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

ผลผลิต  
- ผลงานวิจัยเพ่ือถ่ายทอด

เทคโนโลยี 
- ผลงานวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

แผนงบประมาณ : การด าเนินการ
ตามกรอบข้อตกลงประชาคมอาเซียน 

โครงการ 
- โครงการเตรียมความพร้อมสู่

ประชาคมอาเซียน 



 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายการพัฒนาของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 

 
วิสัยทัศน์  (VISION) 

แหล่งผลิตบัณฑิตมืออาชีพชั้นน าด้านเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ระดับอาเซียน 
 

ปรัชญา  (Philosophy) 
 สร้างคนสู่งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี สร้างคนดีสู่โลกอาชีพ 
 

ปณิธาน (Determination) 
 มุ่งม่ันเป็นผู้น าการจัดการศึกษาด้านวิชาชีพด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิงบูรณาการ พัฒนาก าลังคนให้มี
คุณภาพคู่คุณธรรม สู่มาตรฐานสากล 
 

ค่านิยมองค์กร (Core Value) 
 HOMES 

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

อัตลักษณ์ของคณะ (IDENTITY) 
 บัณฑิตนักปฏิบัติ ใฝ่รู้ สู้งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี มีคุณธรรม 
 

เอกลักษณ์ของคณะ (UNIQUENESS) 
 มหาวิทยาลัยแห่งโลกอาชีพ 
 

พันธกิจ (MISSION) 
1. จัดการศึกษาที่มุ่งเน้นวิชาชีพบนพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล  
2. สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เพ่ือถ่ายทอดและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ภาคการผลิต และภาค

บริการ  
3. บริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล 
4. ให้บริการวิชาการแก่สังคม เพ่ือสร้างและพัฒนาอาชีพโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
5. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อม 

เป้าหมายหลักใน 4 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2557 – 2560) 
1. ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณธรรมและจริยธรรม ส าหรับการเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของอาเซียน 
2. สร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ ก่อเกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอน และตอบสนองความต้องการของผู้ใช้

ประโยชน์ 
3. บริหารจัดการคณะอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยหลักธรรมาภิบาล 
4. เป็นแหล่งถ่ายทอดองค์ความรู้ การบริการวิชาการและเทคโนโลยีเฉพาะทางสู่สาธารณะและชุมชน  
5. เป็นแหล่งอนุรักษ์ ท านุบ ารุงและสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยด้านเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 

 

 



 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

1. การพัฒนาความเข้มแข็งในการจัดการศึกษาให้บัณฑิตมีคุณภาพตามมาตรฐานพร้อมเข้าสู่ 
ประชาคมอาเซียน 

2. การพัฒนาความเข้มแข็งงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ มีคุณภาพเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ 

3. การสร้างความเข้มแข็งของการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
4. การส่งเสริมการให้บริการวิชาการและพัฒนาอาชีพ 
5. ส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และรักษาสิ่งแวดล้อม ให้คงอยู่อย่างม่ันคงเพ่ือสร้างคุณค่าทาง

สังคมและเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
 

เป้าประสงค์ (Goal) 
1. จัดการศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีที่สามารถแข่งขันได้ในระดับอาเซียน/นานาชาติ 
2. ผลิตบัณฑิตให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีท้กษะในการด ารงชีวิตที่ดี 
3. จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ และน าไปต่อยอดได้ 
4. มีระบบบริหารจัดการที่คล่องตัวยืดหยุ่น และมีประสิทธิภาพ 
5. มีระบบประกันคุณภาพสู่ความเป็นเลิศทางการศึกษา 
6. เป็นแหล่งให้บริการวิชาชีพที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของสังคม 
7. สร้างจิตส านึกและสร้างค่านิยมให้เกิดความรักในศิลปวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น และรักษา

สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 
 
 



 

 
 
 
 



 

ยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์  กลยุทธ์หลักและตัวชี้วัดหลัก คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 : การพัฒนาความเข้มแข็งในการจัดการศึกษาให้บัณฑิตมีคุณภาพตาม
มาตรฐานพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 
เป้าประสงค์ท่ี 1.1 :  จัดการศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีท่ีสามารถแข่งขันได้ในในระดับอาเซียน/นานาชาติ 
กลยุทธ์ท่ี 1      :  การพัฒนาการจัดการศึกษาท่ีเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการและความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ 
กลวิธี / มาตรการ 

1. ยกระดับคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนของบัณฑิตมืออาชีพให้มีสมรรถนะวิชาชีพตาม
มาตรฐานอาเซียน/สากล 

2. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนรู้ 
3. พัฒนาความร่วมมือทางวิชาการกับสมาคมวิชาชีพ/สถานประกอบการ 
4. จัดต้ังหน่วยงานการศึกษาและสนับสนุนการศึกษาท่ีเสริมสร้างอัตลักษณ์ มทร.พระนคร 
5. สร้างอัตลักษณ์ของบัณฑิตให้มีความชัดเจนและวัดสัมฤทธิผลได้ 

แนวทางการด าเนินงาน 
1. พัฒนาหลักสูตรท่ีตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานและแนวโน้มการพัฒนาประเทศ 
2. จัดการเรียนการสอนระบบเทียบโอนส าหรับผู้เรียนตามแผนพัฒนาก าลังคนของประเทศ 
3. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบสหกิจศึกษาเต็มรูปแบบ 
4. จัดท ากรอบมาตรฐานคุณภาพบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม 

และแสดงอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
5. จัดท าแนวทางการพัฒนาบัณฑิต ให้มีคุณลักษณะตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพ 5 ด้าน ได้แก่ ด้าน

คุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร และ 
ความรับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  6. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการพัฒนาสัมฤทธิผลการ
เรียนของบัณฑิต 

  7. พัฒนา/จัดหาทรัพยากรเพ่ือการเรียนการสอน ให้เพียงพอ ทันต่อเทคโนโลยีและความต้องการใช้งาน 
ได้แก่ ส่ือเพ่ือการเรียนรู้/ค้นคว้าด้วยตนเอง และห้องปฏิบัติการ เคร่ืองมือ อุปกรณ์ 

  8. พัฒนาความร่วมมือทางวิชาการกับสมาคมวิชาชีพ/วิชาการ/สถานประกอบการ เพ่ือมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาหลักสูตร สนับสนุนการฝึกทักษะปฏิบัติ และสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะนักศึกษา 

  9. พัฒนาเครือข่ายระหว่างมหาวิทยาลัยกับโรงเรียน โดยเน้นความร่วมมือในการให้โควตาการเข้าศึกษา
ต่อ และเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวิชาการ 

  10. จัดต้ังวิทยาลัยการอาหารแห่งประเทศไทย 
 
เป้าประสงค์ท่ี 1.1 :  จัดการศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีท่ีสามารถแข่งขันได้ในในระดับอาเซียน/นานาชาติ 
เป้าประสงค์ท่ี 1.2 :  ผลิตบัณฑิตให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีทักษะในการด ารงชีวิตท่ีดี 
กลยุทธ์ท่ี 2     :   การน ามหาวิทยาลัยสู่ประชาคมอาเซียนและการเป็นท่ียอมรับในระดับนานาชาติ 
กลวิธี / มาตรการ 

1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือการปฏิบัติงานในระดับนานาชาติ 
2. เตรียมความพร้อมเพ่ือการจัดอันดับสถาบันอุดมศึกษาระดับนานาชาติ 
 



 
แนวทางการด าเนินงาน 
   1. สร้างความตระหนักในการรวมตัวของประชาคมอาเซียน ท่ีจะเป็นการเตรียมความพร้อม/ปรับตัว
รองรับการเข้าสู่ AEC ให้แก่ท้ังผู้บริหารอาจารย์ และบุคลากร 
   2. พัฒนาผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร ให้มีศักยภาพในการบริหารงานสมัยใหม่ ติดต่อส่ือสารด้วย
ภาษาอังกฤษ ใช้ ICT ช่วยในการบริหารงาน/ส่ังการ ปฏิบัติงาน มีศักยภาพในการท าวิจัย/การน าเสนอผลงาน และมีวัฒนธรรม       
การท างานท่ีเป็นสากล 
   3. พัฒนาหลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรพัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงานระดับนานาชาติ หลักสูตรฝึกอบรม
ส าหรับชาวต่างชาติ 
   4. พัฒนาบัณฑิตให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดแรงงานระดับนานาชาติ มีทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือวิชาชีพ
และการส่ือสารในชีวิตประจ าวัน มีความรู้และทักษะวิชาชีพให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพระดับสากล มีทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร มีทักษะการใช้ชีวิตการเข้าสังคมท่ีมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
 

เป้าประสงค์ท่ี 1.2 :  ผลิตบัณฑิตให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีทักษะในการด ารงชีวิตท่ีดี 
กลยุทธ์ท่ี 3     :  การพัฒนาคุณภาพนักศึกษาท่ีสะท้อนอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
กลวิธี / มาตรการ 

1. พัฒนาคุณภาพพ้ืนฐานของผู้เรียน 
2. พัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะ Soft Skill ตรงตามเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
3. พัฒนาระบบการสนับสนุนนักศึกษาเก่งพิเศษ (Premium Students) 
4. พัฒนาระบบการติดตามผลการท างานของบัณฑิต 
5. สร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยและศิษย์เก่า 

แนวทางการด าเนินงาน 
   1. ปรับพ้ืนฐานทางวิชาการให้นักศึกษามีความพร้อมศึกษาต่อในวิชาท่ีเรียน 
   2. จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการส่ือสาร, ส่งเสริมภาวะผู้น า, การวางแผนการเรียนรู้ด้วยตนเอง,         
การท างานร่วมกันระหว่างนักศึกษากับนักศึกษา ตลอดจนบุคคลภายนอก เพ่ือพัฒนาคุณภาพนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตพร้อมใช้ 
   3. จัดกิจกรรมจิตสาธารณะ, กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์และรักษาส่ิงแวดล้อม 
   4. จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
   5. จดักิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
   6. พัฒนาระบบและกระบวนการติดตามผลภาวะการมีงานท าของบัณฑิต 
   7. จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์และระลึกถึง อาทิ งานชุมนุมศิษย์เก่า กิจกรรมประกาศเกียรติคุณ   
ศิษย์เก่าดีเด่น 
   8. สร้างฐานข้อมูลศิษย์เก่าเพ่ือใช้ประโยชน์จากเครือข่ายศิษย์เก่า  

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 : การพัฒนาความเข้มแข็งงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีมีคุณภาพ      

                                  เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 
เป้าประสงค์ท่ี 2.1 :  จำนวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้มาตรฐานมีคุณภาพ และนำไปต่อยอดได้ 
กลยุทธ์ท่ี 4   :  การพัฒนางานวิจัยเชิงสร้างสรรค์ 
กลวิธี / มาตรการ 

1. พัฒนานักวิจัย/บุคลากรวิจัยท่ีมีศักยภาพเพ่ือการแขงขันในเวทีโลก 
2. พัฒนางานวิจัยท่ีมีคุณภาพตอบสนองความตองการของสังคม 



 
3. พัฒนาระบบบริหารงานวิจัยเพ่ือความเปนเลิศ 
4. พัฒนาเครือขายวิจัยระดับชาติและนานาชาติ 

แนวทางการด าเนินงาน 
   1. จัดต้ังทีมวิจัยโดยส่งเสริมการทาวิจัยเป็นทีม ประกอบด้วยนักวิจัยอาวุโส นักวิจัยระดับกลาง นักวิจัย
น้องใหม่ ให้สามารถทางานวิจัยได้อย่างลุ่มลึกและต่อเนื่อง 
   2. พัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่จากนักศึกษาปริญญาตรี โท โดยให้นักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งในทีมวิจัยของอาจารย์ 
ให้นักศึกษาท างานวิจัย ซ่ึงเก่ียวข้องกับงานวิจัยของอาจารย์ และร่วมจัดแสดงผลงานวิจัยของอาจารย์ 
   3. สร้างแรงจูงใจแก่นักวิจัยโดยให้รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ ส าหรับนักวิจัยท่ีมีผลงานดีเด่น แยก
ออกเป็นด้านตีพิมพ์เผยแพร่ ด้านการน าไปใช้ประโยชน์ และด้านการจดทะเบียนสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร 
   4. สนับสนุนให้มีการพัฒนางานวิจัย ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม ท่ีบูรณาการหน่วยงานและองค์ความรู้ตาม
ความต้องการของผู้ใช้ประโยชน์ ท้ังระดับชาติ ภูมิภาค และระดับนานาชาติ 
   5. น าเสนอผลงานวิจัย ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม สู่การตีพิมพ์ เผยแพร่องค์ความรู้ ถ่ายทอดเทคโนโลยี
ส าหรับภาคการผลิตและภาคบริการ 
   6. น าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ผ่านทางการบริการวิชาการ และช่องทางอ่ืนๆ ท้ังการใช้ประโยชน์    
เชิงวิชาการ เชิงสาธารณะ เชิงนโยบาย และเชิงพาณิชย์ 

7. จดัต้ังคลินิกวิจัยเพ่ือให้บริการข้อมูล ค าปรึกษา แนะน าการท างานวิจัยแก่นักศึกษา บุคลากรสาย 
วิชาการและบุคลากรสายสนับสนุนในหน่วยงานระดับคณะ ภายใต้โครงสร้างการบริหารงานของฝ่ายวิชาการและวิจัยของคณะ 

8. พัฒนาห้องปฏิบัติการวิจัยเฉพาะทางในส่วนกลางและระดับคณะ แยกออกเป็นห้องปฏิบัติการวิจัย 
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และห้องปฏิบัติการวิจัยสาขาสังคมศาสตร์ 

9. สร้างเครือข่ายความร่วมมือการท างานวิจัยกับภาคชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยให้
ความส าคัญเร่ืองการบูรณาการองค์ความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถ่ินของชุมชนและองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของคณะ 
เพ่ือต่อยอดและสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่ภูมิปัญญาท้องถ่ินของประเทศ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 :  การสร้างความเข้มแข็งของการบริหารจัดการและ 
พัฒนาคุณภาพการศึกษา สู่ความเป็นเลิศ 

 
เป้าประสงค์ท่ี 3.1:  มีระบบบริหารจัดการท่ีคล่องตัว ยืดหยุ่น และมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ท่ี 5   :  การพัฒนาบุคลากรเพ่ือให้เป็นทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณภาพและมีคุณค่าของมหาวิทยาลัย 
กลวิธี / มาตรการ 

1. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคล 
2. พัฒนาอาจารย์ทางด้านวิชาการ/วิชาชีพ 
3. พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 
4. น าการจัดการความรู้มาใช้เป็นเคร่ืองมือในการพัฒนาบุคลากร 
5. พัฒนารูปแบบการท างานท่ีมีวัฒนธรรมองค์กรท่ีดี 
6. สร้างหลักประกันความมั่นคงในการท างาน 
7. พัฒนาระบบสวัสดิการ และสร้างความสุขในการท างาน 

แนวทางการด าเนินงาน 
  1.  พัฒนาระบบผู้เช่ียวชาญมืออาชีพ ให้เข้าสู่ต าแหน่งอาจารย์เพ่ือการเข้าสู่ต าแหน่งอาจารย์ของผู้ท่ีมี
ประสบการณ์ทางวิชาการ/วิชาชีพ 



 
  2. พัฒนาคุณวุฒิอาจารย์โดยให้ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก และสูงกว่าปริญญาเอก 
  3. พัฒนาอาจารย์มืออาชีพ โดยพัฒนาความรู้เชิงวิชาการ/วิชาชีพ และทักษะการสอน เทคนิคการสอน 
การพัฒนาตนเอง การพัฒนาส่ือการสอนและการใช้ส่ือการสอน การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ การประเมินผู้เรียน          
การประเมินการสอน ทักษะภาษาต่างประเทศ ให้มีความรู้มีผลงานเป็นท่ียอมรับในสังคมท้ังระดับชาติและนานาชาติ 
  4. ผลักดันและสนับสนุนให้มีความก้าวหน้าตามต าแหน่งงานโดยการพัฒนาผลงานเพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการ 
  5. ผลักดันให้อาจารย์เข้าไปฝังตัวในสถานประกอบการในทุกคณะ (1 Department 1 Enterprise) 
  6. พัฒนาคุณวุฒิโดยสนับสนุนให้ศกึษาต่อในระดับท่ีสูงข้ึน 
  7. พัฒนาศักยภาพให้มีทักษะตามความช านาญในสายงานภาษาอังกฤษ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  8. สนับสนุนให้มีความก้าวหน้าตามต าแหน่งงานโดยการพัฒนาผลงานเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งงานใน
ระดับท่ีสูงข้ึน 
  9. จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้/แลกเปล่ียนเรียนรู้ ความรู้และประสบการณ์ในการท างาน/ฝึกอบรม
ระหว่างบุคลากร 
  10. พัฒนาเครือข่ายการจัดการความรู้ระหว่างหน่วยงานท้ังภายในและภายนอก 
  11. ปรับทัศนคติและวัฒนธรรมการทางานของบุคลากร โดยใช้ ACTIVE Model 
   A: Accountability มีความรับผิดชอบ เป็นมืออาชีพ ตรงต่อเวลา 
   C: Continuous Improvement พัฒนาอย่างต่อเนื่อง พร้อมเปล่ียนแปลงเพ่ือความเป็นเลิศ มี
ประสิทธิภาพและคุณภาพ 
   T: Teamwork ทางานร่วมกันเป็นทีม มีความเคารพซ่ึงกันและกัน และสร้างเครือข่าย    ความ
ร่วมมือ 
   I: Innovative สร้างสรรค์นวัตกรรม เช่ือมโยงองค์ความรู้ แก้ไขปัญหาได้อย่างย่ังยืน 
   V: Values Added เพ่ิมคุณค่างานอย่างย่ังยืน มีหัวใจของบริการ ลดความสูญเปล่า/สูญเสีย 
   E: Ethics มีจริยธรรม ความเคารพ คิดดี พูดดี ท าดี 
   
กลยุทธ์ท่ี 6  :  การเตรียมความพร้อมในการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 
กลวิธี / มาตรการ 

1. พัฒนารูปแบบการบริหารงานของมหาวิทยาลัยเมือ่เป็นหน่วยงานในก ากับของรัฐ 
2. สร้างความพร้อมของบุคลากร 
3. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลเมื่อเป็นหน่วยงานในก ากับของรัฐ 
4. เตรียมความพร้อมด้านกฎหมาย/ระเบียบ 
5. เพ่ิมรายได้ของมหาวิทยาลัยเพ่ือรองรับการพ่ึงพาตนเอง 

แนวทางการด าเนินงาน 
   1. ให้ความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากร เก่ียวกับความจ าเป็นในการออกนอกระบบ ความเปล่ียนแปลงท่ีจะ
เกิดข้ึน ประโยชน์ท่ีจะเกิดข้ึนกับมหาวิทยาลัยและบุคลากร 
   2. ปรับทัศนคติและวัฒนธรรมการท างานของบุคลากร ให้ยอมรับการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึน            
มีความกระตือรือร้นในการรับมือกับส่ิงใหม่ๆ มุ่งเน้นความส าร็จของงาน มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง รักความก้าวหน้า 
มีความคิดริเร่ิม และมีความรักต่อองค์กร 
   3. พัฒนาระบบความก้าวหน้าในสายงานของบุคลากรทุกประเภท 
   4. บริหารการใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดความคุ้มค่าอย่างมีประสิทธิภาพ 
 



 
เป้าประสงค์ท่ี 3.1 :  มีระบบบริหารจัดการท่ีคล่องตัว ยืดหยุ่น และมีประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์ท่ี 3.2 :  มีระบบประกันคุณภาพสู่ความเป็นเลิศทางการศึกษา 
กลยุทธ์ท่ี 7  :  การบริหารจัดการสู่องค์กรคุณภาพและมีธรรมาภิบาล 
กลวิธี / มาตรการ 

1. บริหารจัดการ มทร.พระนคร เพ่ือมุ่งสู่การเป็นองค์กรท่ีมีคุณภาพและธรรมาภิบาล 
2. ยกระดับช่ือเสียงของมทร.พระนคร 
3. สร้างรายได้ด้วยการบริหารทรัพย์สินทางกายภาพและทรัพย์สินทางปัญญา 
4. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการเรียนรู ท้ังทางกายภาพและทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพ่ือใชในการบริหารจัดการและสนับสนุนภารกิจทุกดานของ มทร.พระนคร ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
5. การเปนมหาวิทยาลัยท่ีมีความรับผิดชอบตอสังคม 
6. สรางความเปนสากลทางดานกายภาพท่ีมีความเหมาะสมทางดานภาพลักษณและ 

ความงาม 
7. ประกันคุณภาพการศึกษาโดยใชเกณฑการประเมินพ้ืนฐานของสกอ. สมศ และ กพร. 
8. บริหารการเงินของ มทร.พระนคร ใหเกิดความคุมคาและมีประสิทธิภาพ 

แนวทางการด าเนินงาน 
   1. จัดต้ังคณะกรรมการตรวจสอบติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของคณะ 

   2. พัฒนาสมรรถนะผู้บริหารให้มีทักษะการบริหารงานอย่างมืออาชีพ มีภาวะผู้น า มีผลงานเป็นท่ี
ประจักษ์ มีทักษะการส่ือสารในระดับสากล 
  3. หารายได้จากทรัพย์สินทางกายภาพ เช่น การให้เช่าพ้ืนท่ีร้านถ่ายเอกสารภายในคณะ 
   4. หารายได้จากทรัพย์สินทางปัญญา โดยให้บุคลากรท างานให้บริการวิชาการและการท าวิจัย  
   5. ให้ความรู้แก่บุคลากรเก่ียวกับวิธีการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือให้มีการใช้ประโยชน์จาก
เคร่ืองมือ/อุปกรณ์และระบบงานท่ีมีอยู่อย่างคุ้มค่าและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
  6. สร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรและนักศึกษา ในเร่ืองความรับผิดชอบต่อสังคมท่ีทุกคนควร
ตระหนักและพึงปฏิบัติเพ่ือให้สังคมน่าอยู่ 
  7. จัดกิจกรรมท่ีแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง อาทิ การอบรมบุคลากรและนักศึกษาใน
เร่ืองการท างานและการด าเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม/จิตสาธารณะ การให้บริการวิชาการแก่สังคมโดยไม่คิดมูลค่า การอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อม การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และการประหยัดพลังงาน  
   8. พัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางกายภาพให้เป็นไปอย่างเหมาะสมในด้านประโยชน์ใช้สอย 
  9. สร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรและช้ีให้เห็นความส าคัญของบริบทการประกันคุณภาพการศึกษา 
ท่ีมีผลต่อสถานศึกษา 
  10. ให้ใช้ระบบประกันคุณภาพเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้เกณฑ์การประเมินเป็น
กรอบแนวทางการปฏิบัติงาน และให้ความส าคัญต่อการน าผลการประเมินต่างๆ มาใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 
  11. จัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินท่ีมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาคณะ เพ่ือจัดสรรงบประมาณได้
อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลการด าเนินงานท่ีบรรลุเป้าหมายการพัฒนาคณะ 
   12. บริหารงบประมาณ โดยก ากับ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณอย่างเหมาะสม 
 
 
 
 

 



 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 : การส่งเสริมการให้บริการวิชาการและการพัฒนาอาชีพ 
 
เป้าประสงค์ท่ี 4.1 :  เป็นแหล่งให้บริการวิชาการวิชาชีพท่ีได้มาตรฐานเป็นท่ียอมรับของสังคม 
กลยุทธ์ท่ี 8  :  การบริการวิชาการท่ีมีศักยภาพในการพัฒนาประเทศอย่างย่ังยืน 
กลวิธี / มาตรการ 

1. พัฒนางานบริการวิชาการท่ีสรางมูลคาเพ่ิมและพัฒนาสังคมอยางย่ังยืน 
2. สรางชุมชน/หมูบานตนแบบ มทร.พระนคร 
3. พัฒนาระบบบริหารงานบริการวิชาการท่ีมีประสิทธิภาพ 
4. สรางเครือขายความรวมมือดานบริการวิชาการแบบบูรณาการ 

แนวทางการด าเนินงาน 
   1. ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนจากรากฐานภูมิปัญญาท้องถ่ินแบบมีส่วนร่วม 
   2. บูรณาการงานบริการวิชาการกับพันธกิจการเรียนการสอน วิจัย ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและ
ส่ิงแวดล้อม 

3. พัฒนาชุมชน/หมู่บ้านต้นแบบโดยใช้งานวิจัยเป็นฐาน ผสมผสานกับองค์ความรู้ของคณะ ร่วมกับ
มหาวิทยาลัย 
   4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านบริการวิชาการกับคณะ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ชุมชน 
ประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม ในประเทศ    

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5 : การส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อม 

ให้คงอยู่อย่างมั่นคง เพ่ือสร้างคุณค่าทางสังคมและเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
 
 

เป้าประสงค์ท่ี 5.1 :  สร้างจิตส านึกและสร้างค่านิยมให้เกิดความรักในศิลปวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และ 
  รักษาสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
กลยุทธ์ท่ี 9         :   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมท่ีเปนภูมิปญญาไทยและภูมิปญญาของโลก 
กลวิธี / มาตรการ 

1. อนุรักษสืบสานและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมไทย 
2. อนุรักษส่ิงแวดลอมแบบย่ังยืนตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
3. พัฒนาระบบบริหารงานศิลปวัฒนธรรมและส่ิงแวดลอม 

แนวทางการด าเนินงาน 
   1. อนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยในระดับคณะ 
   2. พัฒนาต่อยอดและสร้างสรรค์ ภูมิปัญญาไทยเพ่ือให้เกิดประโยชน์เชิงสังคมและเชิงพาณิชย์โดย
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและรักษาความสมดุล ระหว่างอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมกับการพัฒนาอุตสาหกรรม 

3. บูรณาการการอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยกับการเรียนการสอน วิจัย และบริการวิชาการอย่าง
เป็นรูปธรรม 

4. จัดท าโครงการ/กิจกรรมอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
5. ให้นักศึกษาประยุกต์ใช้โครงการ/กิจกรรมการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชด าริฯ พัฒนาเป็นโครงงาน 
6. บูรณาการความร่วมมือเพ่ือสืบสานและต่อยอดศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติ อาเซียน และนานาชาติ

อย่างย่ังยืน 



 

นโยบายการบริหารจัดการคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
 

1. ด้านการจัดการศึกษาและคุณภาพบัณฑิต 

การจัดการศึกษาที่ มุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์เพ่ือผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่
มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  เสริมสร้างนักศึกษาที่สามารถครองตนอย่างมีคุณธรรม 
เป็นผู้น าที่ดี มีจิตอาสา ส านึกสาธารณะ รวมทั้งการใช้ชีวิตในสังคม โดยผ่านกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่หลากหลาย 
ตลอดจนสามารถน าศักยภาพศิษย์เก่ามาสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาคณะได้ 
 

2. ด้านการวิจัย 

เน้นผลักดันให้เกิดการพัฒนางานวิจัยและสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่ เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศและตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้ประโยชน์จริง มีการน าองค์ความรู้ที่ได้ไปบูรณาการการเรียนการสอน 
และสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับประเทศและนานาชาติอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนสามารถ น า
ผลงานวิจัยไปตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการในระดับประเทศและนานาชาติได้ 

 
3. ด้านการบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร 

เน้นการบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และค านึงถึงเอกลักษณ์และ   
อัตลักษณ์ของคณะ เน้นการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม รวมทั้งสร้างความผูกพันของบุคลากร  พัฒนาบุคลากรทุก
ระดับตามศักยภาพของตนเองให้มีความเจริญก้าวหน้า เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท างานด้วย
ความทุ่มเทและเป็นสุข และพร้อมเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน 

 
4. ด้านการบริการวิชาการ 

สร้างองค์ความรู้เพ่ือให้บริการวิชาการวิชาชีพที่ได้มาตรฐาน เพ่ือยกระดับศักยภาพแก่ชุมชน ภาคบริการ
และภาคการผลิต มีการบูรณาการองค์ความรู้จากการเรียนการสอน และการวิจัย เพ่ือส่งเสริมศักยภาพในการบริการ
วิชาการบนพ้ืนฐานเศรษฐกิจพอเพียง  พัฒนาความเข้มแข็งของการให้บริการวิชาการโดยการให้บริการค าปรึกษา การ
ให้บริการข้อมูล และการจัดหลักสูตรวิชาชีพเฉพาะทาง ทั้งแบบให้เปล่าและการให้บริการเชิงพานิชย์ที่ได้ผลตอบแทน
เป็นรายได้ ตลอดจนสามารถเป็นที่พ่ึงและแหล่งอ้างอิงทางวิชาการของสังคม อันก่อให้เกิดความเข้มแข็ง และการสร้าง
มูลค่าเพ่ิมให้แก่ภาคการผลิต ภาคการบริการและชุมชน 

 
5. ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

เน้นการเป็นผู้น าด้านการท านุบ ารุงสืบสานศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยการสร้างความรู้
ความเข้าใจ ปลูกฝังจิตส านึก และทัศนคติที่ ดีให้แก่บุคลากรและนักศึกษา มีการบูรณาการศิลปวัฒนธรรม   ภูมิปัญญา
ไทย และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกับการเรียนการสอน ตลอดจนส่งเสริมการเผยแพร่ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาไทยในระดับประเทศ และนานาชาติอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 



 

ตัวช้ีวัดและเป้าหมายผลลัพธ์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

1. ด้านมาตรฐานคุณภาพบัณฑิต 

 
2. ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

 

ตัวชี้วัด 
หน่วย
วัด 

เป้าหมาย
รวม 

เป้าหมายประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2558 

รายจ่ายประจ าปี เงินรายได้ 
เพ่ือผลิตก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีมีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ 
1 ผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท าตรงสาขา หรือ

สาขาที่เก่ียวข้อง 
ร้อยละ 75 75 

2 ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

ร้อยละ 83 83 

3 ผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท า ศึกษาต่อ หรือ
ประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี 

ร้อยละ 80 80 

ตัวชี้วัด หน่วยวัด 
เป้าหมาย

รวม 

เป้าหมายประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2558 

รายจ่ายประจ าปี เงินรายได้ 
เพ่ือวิจัยและพัฒนารวมท้ังถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมท่ีน าไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของท้องถ่ินและประเทศ 
ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยี 
4 จ านวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์

เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ 
เรื่อง 15 15 

5 จ า นวนผลงานวิ จัย /น วัตกร รมที่ น า ไป ใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ประโยชน์ต่อสังคม 
ชุมชน 

เรื่อง 5 5 

6 จ านวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่น าไปใช้
ประโยชน์ภายในระยะเวลา 1 ปี   

ร้อยละ 71 71 

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ 
7 จ านวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์

เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ 
เรื่อง - - 

8 จ า นวนผลงานวิ จัย /น วัตกร รมที่ น า ไป ใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ประโยชน์ต่อสังคม 
ชุมชน 

เรื่อง - - 

9 จ านวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่น าไปใช้
ประโยชน์ภายในระยะเวลา 1 ปี   

ร้อยละ - - 



 
3. ด้านการบริการวิชาการ 

 
4. ด้านงานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 

 
จ านวนตัวชี้วัดและเป้าหมายผลลัพธ์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  =  12 ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 

 
 

ตัวชี้วัด หน่วยวัด 
เป้าหมาย

รวม 

เป้าหมายประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2558 
รายจ่าย
ประจ าปี 

เงินรายได้ 

เพ่ือบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนา
ตนเองเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ 
10 ผู้เข้ารับบริการน าความรู้ไปใช้

ประโยชน์ 
ร้อยละ 86 86 

11 ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการ
และวิชาชีพต่อประโยชน์จากการ
บริการ  

ร้อยละ 85 85 

12 โครงการบริการวิชาการที่ส่งเสริม
ศักยภาพในการแข่งขันของประเทศใน
เวลา 1 ปี  

ร้อยละ 15 15 

ตัวชี้วัด หน่วยวัด 
เป้าหมาย

รวม 

เป้าหมายประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2558 

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

เผยแพร่ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ร้อยละ 84 84 

14 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
ต่อประโยชน์ของการท านุบ ารุง 
ศิลปวัฒนธรรม 

ร้อยละ 90 90 

15 จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการ
เผยแพร่ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
ภายในระยะเวลา 1 ปี 

ร้อยละ 85 85 



 

ตัวช้ีวัดและเป้าหมายผลผลิตตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

1. ด้านมาตรฐานคุณภาพบัณฑิต 
 

 
2. ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

ตัวชี้วัด หน่วยวัด 
เป้าหมาย

รวม 

เป้าหมายประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2558 

รายจ่ายประจ าปี เงินรายได้ 
ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
1 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา คน 443 443 
2 จ านวนนักศึกษาทีเ่ข้าใหม่ คน 510 510 
3 จ านวนนักศึกษาทีค่งอยู่ คน 1776 1776 
4 ผู้ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม

มาตรฐานหลักสูตร 
ร้อยละ 90 90 

5 ผู้ส าเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตาม
หลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

ร้อยละ 85 85 

6 ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

ล้านบาท 74.77971 61.39100 13.38871 

7 จ านวนโครงการ (งบรายอ่ืน) โครงการ 14 5 9 

ตัวชี้วัด หน่วยวัด 
เป้าหมาย

รวม 

เป้าหมายประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2558 

รายจ่ายประจ าปี เงินรายได้ 
ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยี 
8 จ านวนโครงการวิจัย  โครงการ 28 19 9 
9 จ าน วน โครงการวิ จัยที่ เป็ น ไปตา ม

มาตรฐานที่ก าหนด  
โครงการ 28 19 9 

10 โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด   

ร้อยละ 81 81 81 

11 ค่าใช้จ่ายการวิจัยตามงบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

ล้านบาท 4.4705 4.1705 0.300 

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

มาตรฐานที่ก าหนด  
โครงการ - - - 

14 โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด   

ร้อยละ - - - 

15 ค่าใช้จ่ายการวิจัยตามงบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

ล้านบาท - - - 



 
3. ด้านการบริการวิชาการ 

 
4. ด้านงานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 

 
จ านวนตัวชี้วัดและเป้าหมายผลผลิตตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  = 20 ตัวชี้วัด 
 

 

ตัวชี้วัด หน่วยวัด 
เป้าหมาย

รวม 

เป้าหมายประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2558 
รายจ่าย
ประจ าปี 

เงินรายได้ 

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ 
16 จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการ

วิชาการแก่สังคม 
โครงการ/
กิจกรรม 

3 3 - 

17 ความพึงพอใจของผู้รับบริการใน
กระบวนการให้บริการ  

ร้อยละ 88 88 - 

18 งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด  

ร้อยละ 95 95 - 

19 ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการ 
ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

ล้านบาท 0.745 0.745 - 

20 จ านวนผู้รับบริการในกระบวนการ
ให้บริการ 

คน 220 220 - 

ตัวชี้วัด หน่วยวัด 
เป้าหมาย

รวม 

เป้าหมายประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2558 

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

ศิลปวัฒนธรรม 
โครงการ/
กิจกรรม 

4 3 1 

22 โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์
ของโครงการ 

ร้อยละ 90 90 90 

23 โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 

ร้อยละ 94 94 94 

24 ค่าใช้จ่ายการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

ล้านบาท 0.590 0.580 0.010 


