
  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

วิสัยทัศน์คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

พันธกิจ เป้าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 

แผนงบประมาณ : การเรง่รัดปฏิรูปการศึกษาและการ
เรียนรู้ตลอดชีวติ 

แผนงบประมาณ : อนุรักษ์สืบทอดประเพณีวฒันธรรมท่ี
ดีงาม 

แผนงบประมาณ : การสนับสนุนดา้นวทิยาศาสตร์  
เทคโนโลยี  วจิยัและนวตักรรม 

ผลผลิต  
- ผลงานการให้บริการวชิาการ 
- ผูส้ าเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ผลผลิต  
- ผลงานท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 

ผลผลิต  
- ผลงานวจิยัเพื่อถา่ยทอดเทคโนโลยี 
- ผลงานวจิยัเพื่อสร้างองค์ความรู้ 

แผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
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ยุทธศาสตร์คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 

วิสัยทศัน์  (VISION) 
คณะตน้แบบท่ีผลิตบณัฑิตมอือาชีพเฉพาะทางดา้นเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์ 

 
พนัธกิจ (MISSION) 

1. จดัการศึกษาระดบัอุดมศึกษาท่ีมุง่เน้นวชิาชีพบนพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีมีคณุภาพ
ตามมาตรฐานสากล  สามารถสร้างบณัฑิตพร้อมเขา้สู ่อาชีพ 

2. สร้างงานวจิัย ส่ิงประดิษฐ์ นวตักรรม เพื่อถา่ยทอดและสร้างมลูคา่เพิ่ม  ให้แกภ่าคการผลิต ภาคบริการ 
และชมุชน 

3. ให้ บริการวิชาการแกสั่งคม  เพื่อการสร้างอาชีพอิสระ และการพัฒนาอาชีพโดยยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพียง 

4. ท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม และรักษาส่ิงแวดลอ้ม 
  

วัตถุประสงค์ 
 1.   พฒันาการจดัการศึกษาเพื่อให้ไดบ้ณัฑิตท่ีมคีุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิระดบัอุดมศึกษา
แหง่ชาติ 
 2.   เป็นบา้นของคนดี  คนเกง่ ท่ีมคีวามเป็นมอือาชีพ  

3.   เป็นแหลง่ถา่ยทอดความรู้และเทคโนโลยีเฉพาะทางสู่สาธารณะและชมุชน  
4.   ศูนย์กลางอนุรักษ์ ท านุบ ารุงและสืบสานศิลปวฒันธรรมไทย 
5.   สร้างผลงานวจิยัท่ีสามารถน าไปใชป้ระโยชน์และตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ช ้ 

 
อัตลักษณ์ของคณะ (IDENTITY) 
 บณัฑิตนักปฏิบติั ใฝ่รู้  สู้งาน  เชี่ยวชาญเทคโนโลยี  มคีณุธรรม 
 
เอกลักษณ์ของคณะ (UNIQUENESS) 
 คณะแหง่โลกอาชีพทางคหกรรมศาสตร์ 
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ยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์  กลยุทธ์และตัวช้ีวัดหลัก คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (พ.ศ. 2553 -2556 ) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : จัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มคีุณภาพ 

เป้าหมายหลักที ่1 :  พฒันาการจัดการศึกษาเพ่ือให้ได้บัณฑิตทีมี่คุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
                                 ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ยุทธศาสตร์ 1.1    :  บูรณาการหลักสูตรแบบองค์รวม 
กลวิธี / มาตรการ 

1. พฒันาหลกัสูตรให้มคีณุภาพตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิระดับอุดมศึกษาแหง่ชาติ 
2. เปิดโอกาสให้สถานประกอบการ / หนว่ยงานภาครัฐและภาคเอกชนทั้งภายในและ

ตา่งประเทศเขา้มามสีว่นรว่มในการพฒันาหลกัสูตรและการจดัการศึกษาของคณะ  
3. สง่เสริมการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใ้นการพฒันาการเรียนการสอน  
4. สร้างหลกัสูตรนานาชาติเพื่อกา้วไปสูค่วามเป็นสากล 

จดัให้มกีารประเมนิผลสัมฤทธ์ิของหลกัสูตรอยา่งตอ่เน่ือง  

ผลผลิตตามแผนงบประมาณทีส่อดคล้อง 

1. ผูส้ าเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
ตัวช้ีวัด 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
หน่วย
นับ 

เป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ. 

2553 2554 2555 2556 

1.นักศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีตอ่
นักศึกษาดา้นสังคมศาสตร์ 

ร้อยละ 100:0 100:0 100:0 100:0 

2.ผูส้ าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตร
ภายในระยะเวลาท่ีก  าหนด 

ร้อยละ 95 95 95 95 

3.ผูส้ าเร็จการศึกษาท่ีไดง้านท าศึกษาตอ่ หรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี 

ร้อยละ 75 75 75 75 

4.พฒันาอาจารย์และนักศึกษา    โดยความรว่มมอื
ทางวชิาการและวชิาชีพกบัสถานประกอบการทั้ง
ในประเทศหรือตา่งประเทศ 

คน 10 10 10 10 

5 มกีารแลกเปล่ียนอาจารย์และนักศึกษากบั คน 5 10 10 10 
6.จ านวนหลกัสูตรนานาชาติ หลกัสูตร - - - 1 
7.น างานวจิยั/ส่ิงประดิษฐ์และระบบเทคโนโลยี 
สารสนเทศท่ีทนัสมยัมาใชใ้นการจัดการเรียนการ
สอน 

หลกัสูตร - - - 1 

 

จ 

 
 



  
 
ยุทธศาสตร์ 1.2  ;  สร้างความเข้มแข็งทางวิชาชีพเฉพาะทาง 
กลวิธี / มาตรการ 

1. พฒันาห้องปฏิบติัการเฉพาะทางท่ีทนัสมยัและมเีทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
2. ก  าหนดเส้นทางสูอ่าชีพท่ีชดัเจน  (Route To a Certainly Career)  ตรงกบัความ

ตอ้งการของสถานประกอบการ 
3. สง่เสริมความเป็นเลิศทางวชิาชีพเฉพาะทางท่ีสามารถแขง่ขนัในระดับประเทศ / เวที

สากล 
4. สนับสนุนการใชร้ะบบประกนัคณุภาพท่ีเน้นมาตรฐานสากลอยา่งตอ่เน่ือง  
5. เรง่สง่เสริมสหกจิศึกษาเต็มรูปแบบ 

ผลผลิตตามแผนงบประมาณทีส่อดคล้อง 

1. ผูส้ าเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

ตัวช้ีวัด 
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ หน่วยนับ 

เป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ. 

2553 2554 2555 2556 

1 ระดบัคณุภาพของบณัฑิตระดบัปริญญาตรีและ
ระดบับณัฑิตศึกษาตามมาตรฐานคณุวฒุิ
อุดมศึกษาแหง่ชาติประเมนิโดยผูป้ระกอบการ / 
ผูใ้ชบ้ณัฑิต / อาจารย์ท่ีปรึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

ร้อยละ 10 10 10 10 

2. ร้อยละของบณัฑิตระดบัปริญญาตรีท่ีไดง้านท า
และประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

ร้อยละ 80 80 80 80 

3.บณัฑิตท่ีไดง้านท าตรงสาขาท่ีส าเร็จ ร้อยละ 70 70 70 70 

4 ความพึงพอใจของนายจา้ง ผูป้ระกอบการและผูใ้ช ้
บณัฑิต 

ร้อยละ 77 79 80 80 

5.ระดบัความส าเร็จของการประกนัคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

ระดบั 4 4 4 4 

 

 

 

 

 

 

 

ฉ 
 
 



  
 
ยุทธศาสตร์ 1.3  :  บริหารจัดการเชิงรุก 
กลวิธี / มาตรการ 

1. สนับสนุนกจิกรรมการเทิดพระเกยีรติราชวงศ์ไทยอยา่งตอ่เน่ือง  
2. พฒันาระบบบริหารงานโดยน าหลกัธรรมาภิบาลมาใชเ้ป็นสว่นหน่ึงของวิถี

ปฏิบติังานบุคลากร 
3. สง่เสริมการท างานของบุคลากรเป็นทีมและสามารถท างานทดแทนกนัได้ 
4. สง่เสริมคา่นิยมและปลูกจิตส านึกดา้นการประหยดัพลงังานและการใชท้รัพยากร

รว่มกนัอยา่งคุม้คา่และเกดิประโยชน์สูงสุด 
5. เรง่ผลกัดนัการประชาสัมพนัธ์เชิงรุกเพื่อสร้างภาพลกัษณ์ในการเป็นคณะตน้แบบ 
6. เรง่ผลกัดนัให้มกีารบริหารจดัการสิทธิประโยชน์อนัเกดิจากสินทรัพย์ทุกประเภทและ

องค์ความรู้ของทรัพยากรบุคคลเพื่อการพึ่งพาตนเอง  
7. พฒันาและปรับปรุงระบบขอ้มูลสารสนเทศเพื่อการบริหารการตัดสินใจและการ

รายงานผลการด าเนินงานให้มคีวามครอบคลุม  ครบถว้น  ถูกตอ้งและเป็นปัจจุบนั  

ผลผลิตตามแผนงบประมาณทีส่อดคล้อง 

1. ผูส้ าเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
 
 

ตัวช้ีวัด 
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 

หน่วยนับ 
เป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ. 

2553 2554 2555 2556 

1.คณะกรรมการประจ าคณะใช  ้
   หลกัธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 

ขอ้ 5 5 5 5 

2.มรีะบบกลไกในการบริหารทรัพยากร
บุคคลเพื่อพฒันาและธ ารงรักษาไวใ้ห้
บุคลากรมคีณุภาพและประสิทธิภาพ 

ระดบั 5 5 5 5 

3.รายไดจ้ากการบริหารจดัการสิทธิ
ประโยชน์อนัเกดิจากสินทรัพย์ทุก
ประเภท 

บาท / ปี 400,000 500,000 600,000 700,000 

4.มกีารใชท้รัพยากรภายในและภายนอก
สถาบนัรว่มกนั 

ระดบั 4 4 4 4 

5.ศกัยภาพของระบบฐานขอ้มูลเพื่อการ
บริหารการเรียนการสอนและการวิจยั 

ระดบั 3 3 3 3 

 
 
 
 

ช 
 
 



  
 
 
เป้าหมายหลักที ่2 :  เป็นบ้านของคนดี คนเก่งทีมี่ความเป็นมืออาชีพ 

ยุทธศาสตร์ 2.1    :  พฒันานักศึกษาและบัณฑิตให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ทีมี่คุณค่า 
กลวิธี / มาตรการ 

1. เสริมสร้างและพฒันานักศึกษาสูก่ารเป็นบัณฑิตมืออาชีพเฉพาะทางดา้นเทคโนโลยี 
คหกรรมศาสตร์ 

2. สนับสนุนการน านโยบาย 3 ดี  (3 D)  มาใชใ้นการพฒันาคณุภาพนักศึกษา 
3. เรง่ผลกัดนัการพฒันาทกัษะทางภาษาตา่งประเทศของนักศึกษาท่ีตอบสนองความ

ตอ้งการของสถานประกอบการ 
4. จดักจิกรรมและรูปแบบการพฒันานักศึกษาท่ีหลากหลายเพื่อให้เกดิการแลกเปล่ียน

เรียนรู้ และประสบการณ์ซ่ึงกนัและกนั 

ผลผลิตตามแผนงบประมาณทีส่อดคล้อง 

1. ผูส้ าเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

ตัวช้ีวัด 
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 

หน่วยนับ 
เป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ. 

2553 2554 2555 2556 

1.มกีารบริหารจดัการสถานศึกษา   3 ดี 
(3D)  

ขอ้ 3 4 5 5 

2.ผลท่ีเกดิกบัผูเ้รียนตามนโยบาย    3 ดี 
(3D)  มคีวามรู้ เจตคติท่ีดีตลอดจนเกดิ
พฤติกรรม 

จ านวนดา้น 3 3 3 3 

3.มกีารสง่เสริมกจิกรรมนักศึกษาท่ี
ครบถว้นและสอดคลอ้งกบัคุณลักษณะ
ของบณัฑิตท่ีพึงประสงค์ 

ขอ้ 4 4 4 4 

4.ร้อยละของนักศึกษาท่ีเขา้รว่มกจิกรรม / 
โครงการพฒันานักศึกษา 

ร้อยละ 65 70 70 70 

5.บณัฑิตมอือาชีพท่ีพร้อมด้วยคณุธรรม 
จริยธรรม และมคีวามเชี่ยวชาญในทกัษะ
วชิาชีพ 

ร้อยละ - 10 20 30 

 

 

 
 

ซ 
 
 



  
 
ยุทธศาสตร์ 2.2   :  พฒันาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษาทกุระดับ 

กลวิธี / มาตรการ 
1. เรง่พฒันาบุคลากรให้มคีณุวฒุิการศึกษาและการเขา้สูต่ าแหนง่ทางวชิาการสูงข้ึน 
2. เน้นการท างานแบบมสีว่นรว่มและปลูกจิตส านึกคุณธรรมและจริยธรรมในการ

ปฏิบติังานของบุคลากร 
3. สง่เสริมการถา่ยทอดความรู้  ความช  านาญในศาสตร์และแบง่ปันประสบการณ์เรียนรู้

รว่มกนัระหวา่งบุคลากร 
4. สร้างศกัยภาพของบุคลากรในการท่ีจะกา้วไปสูค่วามเป็นสากลโดยเน้นความสามารถ

ทางดา้นภาษาและการเขา้ถึงเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรอยา่งตอ่เน่ือง  
5. สร้างขวญัและเสริมสร้างแรงจูงใจโดยการให้คา่ตอบแทนและสวสัดิการของบุคลากร

ทุกระดบัตามผลการปฏิบติังาน  

ผลผลิตตามแผนงบประมาณทีส่อดคล้อง 
1. ผูส้ าเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

ตัวช้ีวัด 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
หน่วยนับ 

เป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ. 

2553 2554 2555 2556 

1.สดัสว่นคณุวุฒิอาจารย์ในสดัสว่นปริญญา
ตรี : โท : เอก 

ร้อยละ 32:67:1 28:70:2 25:73:2 22:75:3 

2.สดัสว่นต าแหนง่ทางวิชาการในสดัสว่น
อาจารย์ : ผศ. : รศ. : ศ. 

ร้อยละ 58:39:2:1 55:42:2:1 52:45:2:1 48:48:3:1 

3.สดัสว่นนกัศึกษา ป.ตรี : ป.โท : ป.เอก ร้อยละ 94:6:0 93:7:0 92:8:0 91:9:0 

4.ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่เขา้ร่วมประชมุ
วิชาการและ/หรือน าเสนอผลงานวิชาการ
ทั้งในประเทศและตา่งประเทศ 

ร้อยละ 20 20 20 20 

5.ระดบัคณุภาพของคณาจารย์โดยรวม 
   5.1 คา่เฉลี่ยคณุวุฒิทางการศึกษา 
   5.2 คา่เฉลี่ยคณุวุฒิทางวิชาการ 

 
คา่เฉลี่ย 
คา่เฉลี่ย 

 
2 
2 

 
2 
2 

 
2 
2 

 
2 
2 

6.ร้อยละของผลงานทางวิชาการที่ไดร้ับรอง
คณุภาพจากหนว่ยงานที่เช่ือถือได  ้

ร้อยละ 5 5 5 5 

 
 

 

ฌ 
 
 



  
 
เป้าหมายหลักที ่3 :  เป็นแหล่งถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีเฉพาะทางสู่สาธารณะและชุมชน  

ยุทธศาสตร์ 3.1     :  ให้บริการวิชาการแก่สังคมเพ่ือสร้างและพฒันาอาชีพโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพยีง  
กลวิธี / มาตรการ 

1. สนับสนุนการถา่ยทอดความรู้และเทคโนโลยีเฉพาะทางท่ีสามารถน าไปพฒันาอาชีพ 
/ สร้างรายไดแ้ละยกระดบัคณุภาพชีวิตให้ดีข้ึนแกช่มุชน 

2. ขยายผลการให้บริการวชิาการแกก่ลุม่เป้าหมายในวงกวา้งและกลุม่เป้าหมายท่ี
เฉพาะเจาะจงท่ีหลากหลายในรูปแบบตา่ง ๆ  

3. เปิดโอกาสให้ประชาชนไดย้กระดบัความรู้ความสามารถทางวชิาชีพได้อยา่งตอ่เน่ือง  
4. ขยายเครือขา่ยความร่วมมอืการบริการวชิาการร่วมกบัหนว่ยงานภายนอกภาครัฐและ

เอกชนภายในประเทศและตา่งประเทศ 

ผลผลิตตามแผนงบประมาณทีส่อดคล้อง 

1.ผลงานการให้บริการวชิาการ 

 

 

ตัวช้ีวัด 
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 

หน่วยนับ 
เป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ. 

2553 2554 2555 2556 
1.มีงานบริการวชิาการ/วิชาชพีเพื่อการพฒันาคณุภาพชวีิตและ
สงัคมรวมท ัง้ถ่ายทอดความรูแ้ละเทคโนโลยีสู่ชมุชนอย่างน้อย 2 
อาชพี 1 ชมุชน 

อาชพีและ 
ชมุชน 

2 อาชพี   
1 ชมุชน 

2 อาชพี    
1 ชมุชน 

2 อาชพี      
1 ชมุชน 

2 อาชพี 
1 ชมุชน 

2.ความพึงพอใจของผูร้บับริการในกระบวนการให้บริการ รอ้ยละ 82 84 85 85 

3.งานบริการวชิาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาทีก่  าหนด รอ้ยละ 90 90 90 90 

4.รอ้ยละของกจิกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชพีที่
ตอบสนองความตอ้งการและเสริมสรา้งความเขม้แข็งของสงัคม 
ชมุชน ประเทศชาตหิรือนานาชาตติอ่อาจารย์ประจ า 

รอ้ยละ 25 25 25 25 

5.จ านวนแหล่งให้บริการวชิาการและวชิาชพีทีไ่ดร้ับการยอมรบัใน
ระดบัชาตหิรือนานาชาต ิ

แหล่ง 4 4 4 4 

6.ระดบัความส าเร็จในการน าความรูแ้ละประสบการณ์จากการ
ให้บริการวชิาการและวชิาชพีมาใชใ้นการพฒันาการเ รียนการ
สอนและการวจิัย 

ระดบั 2 3 4 5 

7.รอ้ยละของอาจารย์ประจ าทีม่ีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่
สงัคม เป็นทีป่รึกษาเป็นกรรมการวทิยานิพนธ์ภายนอกสถาบนั   
เป็นกรรมการวชิาการ กรรมการวชิาชพีในระดบัชาตหิรือระดับ
นานาชาตติอ่อาจารย์ประจ า 

รอ้ยละ 20 20 20 20 

ญ 
 
 



  
เป้าหมายหลักที ่4 :  ศูนย์กลางอนุรักษ์ ท านุบ ารุงและสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย 
ยุทธศาสตร์ 4.1     :  สนับสนุนและสืบสานงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาส่ิงแวดล้อม 

กลวิธี / มาตรการ 
1. บูรณาการการจดักจิกรรมดา้นอนุรักษ์ศิลปวฒันธรรมไทยและส่ิงแวดลอ้มให้

หลากหลายรว่มกบัชมุชนอยา่งตอ่เน่ือง 
2. สนับสนุนกจิกรรมดา้นประเพณี ศาสนา และศิลปวฒันธรรมไทยโดยให้นักศึกษาและ

บุคลากรมสีว่นรว่ม 
3. ผสมผสานศิลปวฒันธรรมไทยและภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเขา้ไปในกจิกรรมการเรียนการ

สอนและการบริการวชิาการ 
4. ผลกัดนัและสร้างเครือขา่ยการเผยแพร่ศิลปวฒันธรรมไทยสู่สากล 
5. จดัท าคลงัความรู้ทางศิลปวฒันธรรมไทยเพื่ออนุรักษ์องค์ความรู้ทางวฒันธรรมไทย

และเกบ็รักษาผลงานท่ีทรงคณุคา่ 

ผลผลิตตามแผนงบประมาณทีส่อดคล้อง 
1. ผลงานท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 

 

ตวัช้ีวดั 
คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ หน่วยนบั 

เป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ. 

2553 2554 2555 2556 

1.ร้อยละของกจิกรรมในการอนุรักษ์พฒันาและ
และสร้างเสริมเอกลกัษณ์ศิลปะและวฒันธรรม
ตอ่จ านวนนกัศึกษา 

ร้อยละ 1.5 1.5 1.5 1.5 

2.จ านวนโครงการ/กจิกรรมที่มีการเผยแพร่ดา้น
ท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมภายในระยะเวลา 1ปี 

โครงการ 1 1 1 1 

3.ความพึงพอใจของผูเ้ขา้ร่วมโครงการตอ่
ประโยชน์ของการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 

ร้อยละ 82 84 86 88 

4.ร้อยละเฉลี่ยของนกัศึกษาที่เขา้ร่วมโครงการ
หรือกจิกรรมในการอนุรักษ์พฒันาและสร้าง
เสริมศิลปะและวฒันธรรมตอ่จ านวนนกัศึกษา  

ร้อยละ 20 20 20 20 

5.ระดบัความส าเร็จของกจิกรรมนกัศึกษาในการ
อนุรักษ์พฒันาศิลปะและวฒันธรรม 

ระดบั 2 2 2 2 

6.ระดบัความส าเร็จของระบบและกลไกในการ
สง่เสริมและสนบัสนุนใหศ้ิลปะและวฒันธรรม
เป็นสว่นหน่ึงของการจดัการเรียนการสอน 

ระดบั 2 2 2 2 

 

ฎ 
 
 



  
เป้าหมายหลักที ่5 :  สร้างผลงานวิจัยทีส่ามารถน าไปใช้ประโยชน์และตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ 
ยุทธศาสตร์ 5.1    :   พฒันางานวิจัย / นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์เชิงบูรณาการเพ่ือประโยชน์เชิงพาณชิย์  

กลวิธี / มาตรการ 
1. สร้างตน้กลา้นักวจิยัและพฒันาศกัยภาพนักวิจยัมืออาชีพอยา่งตอ่เน่ือง  
2. เปิดโอกาสให้ทุกภาคสว่นของภาครัฐและเอกชนรว่มท าวจิยักบัสถาบนัอุดมศึกษาทั้ง

ภายในประเทศและตา่งประเทศ 
3. พฒันาผลงานวจิยัท่ีมคีณุภาพหรือดีเดน่ไปใชป้ระโยชน์ในเชิงพาณิชย์   / การใช ้

ประโยชน์เชิงวชิาการ  / การใชป้ระโยชน์เชิงสาธารณะ  
4.    สนับสนุนการพฒันางานวจิยัตอ่ยอดเพื่อให้เกดิองค์ความรู้ใหมท่ี่กอ่ให้เกิด   
       การใชป้ระโยชน์ในระดบัประเทศ / นานาชาติ  
5.    ผลกัดนัการตีพิมพ์ผลงานวจิยัในวารสารทางวชิาการและการน าเสนอ  
       ผลงานวจิยัใน การประชมุวชิาการระดบัประเทศและนานาชาติ 
6. เรง่ผลกัดนัการจดสิทธิบตัรเพื่อความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของผลงานวิจยัให้

เพิ่มข้ึน 

ผลผลิตตามแผนงบประมาณทีส่อดคล้อง 
1. ผูส้ าเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2. ผลงานวจิยัเพื่อถา่ยทอดเทคโนโลยี 
3. ผลงานวจิยัเพื่อสร้างองค์ความรู้ 
 

ตัวช้ีวัด 
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ หน่วยนบั 

เป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ. 

2553 2554 2555 2556 

1.งานวจิัย/ส่ิงประดิษฐ/์นวตักรรม มีการเผยแพร่หรือถ่ายทอดเทคโนโลยี
ในระดบัชาตแิละ/หรือนานาชาต ิ ไม่น้อยกวา่รอ้ยละ 50 ของงานวจิัย    
ท ัง้หมด 

รอ้ยละ 50 50 50 50 

2.โครงการวจิัยทีแ่ลว้เสร็จภายในระยะเวลาทีก่  าหนด รอ้ยละ 50 60 65 70 

3.รอ้ยละของงานผลงานวจิัยหรืองานสรา้งสรรคท์ีต่พีิมพ์เผยแพร่ใน
ระดบัชาตหิรือนานาชาตติอ่อาจารย์ประจ าหรือนักวจิัยประจ า 

รอ้ยละ 3 4 4 4 

4.รอ้ยละของงานวจิัยหรืองานสรา้งสรรคท์ีน่ าไปใชอ้นักอ่ให้เกดิ
ประโยชน์ในการแกปั้ญหาหรือพฒันาวชิาการโดยไดร้บัการรับรอง
การใชป้ระโยชน์จากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งตอ่อาจารย์ประจ าหรือ
นักวจิัยท ัง้หมด 

รอ้ยละ 2 3 4 5 

5.จ านวนผลงานวจิัย/นวตักรรมทีน่ าไปใชป้ระโยชน์ภายในระยะเวลา 1 
ปี 

โครงการ 1 1 1 1 

 

ฏ 
 
 



  
ยุทธศาสตร์ 5.2   : เผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ความเป็นเลิศ 
กลวิธี / มาตรการ  

1. สนับสนุนการเผยแพรผ่ลงานวจิยัและการถา่ยทอดเทคโนโลยีสูผู่ใ้ชป้ระโยชน์ในรูปแบบตา่ง ๆ  
2. สร้างเครือขา่ยความรว่มมอืการเผยแพรผ่ลงานวจิัยและการถา่ยทอดเทคโนโลยีในระดบัประเทศและ

นานาชาติ 
3. จดัตั้งศูนย์วจิยัพฒันาผลิตภณัฑ์อาหารและบริการถา่ยทอดเทคโนโลยี 

ผลผลิตตามแผนงบประมาณทีส่อดคล้อง 

1. ผูส้ าเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2. ผลงานวจิยัเพื่อถา่ยทอดเทคโนโลยี 

3. ผลงานวจิยัเพื่อสร้างองค์ความรู้ 
 

ตัวช้ีวัด 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ หน่วยนับ 

เป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ. 

2553 2554 2555 2556 

1.งานวจิยั/ส่ิงประดิษฐ์/นวตักรรมเผยแพรห่รือ
ถา่ยทอดในระดบัชาติหรือนานาชาติไมน่้อย
กวา่ร้อยละ 50 ของงานวจิยัทั้งหมด 

ร้อยละ 50 50 50 50 

2.มเีครือขา่ยความรว่มมือการเผยแพรผ่ลงานวจิัย
และการถา่ยทอดเทคโนโลยี 

เครือขา่ย 1 1 1 1 

3.มศูีนย์วจิยัพฒันาผลิตภณัฑ์อาหารและบริการ
ถา่ยทอดเทคโนโลยี 

ศูนย์ - - - 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฐ 
 
 



  
เรือธงของแผนพ.ศ. 2553-2556 (Flagship) 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
 

1. ด้านการจัดการศึกษาและคุณภาพบัณฑิต 
 การจัดการศึกษาท่ีมุง่เน้นความเป็นเลิศทางวิชาการเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์เพื่อผลิตบัณฑิตด้าน

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีมีคณุภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF : HED ) บน
พื้นฐานการพฒันาคณุธรรม จริยธรรม และหลกัเศรษฐกจิพอเพียง   ตลอดจนปลูกฝังนักศึ กษาให้มทีักษะชีวติ ส านึก
สาธารณะมีความเป็นผูน้ า    มคีวามคิดสร้างสรรค์และสมรรถนะสากลท่ีสมบูรณ์พร้อมกา้วสูโ่ลกอาชีพตลอดจนให้
มคีา่นิยม   ความรักและภาคภูมิใจในคณะ สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวติ เป็นทรัพยากรมนุษย์ท่ีมคีุณคา่ตอ่
สังคมและมภีูมธิรรมในฐานะพลเมอืงดีของสังคมไทย 
 

2. ด้านการวิจัย 
เน้นผลกัดันให้เกิดการพฒันางานวิจยัท่ีเพิ่มขีดความสามารถในการแขง่ขันและตอบสนองตอ่ความ

ตอ้งการใชป้ระโยชน์ของผูใ้ชจ้ริง    โดยมุง่เน้นการวจิัยท่ีสร้างองค์ความรู้ใหมเ่พื่อน าผลงานวิจยัไปใชพ้ ัฒนาการ
เรียนการสอน การถา่ยทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีให้แกช่ ุมชนและตอ่ยอดขยายผลให้เกิดประโยชน์ในเชิง
พาณิชย์อยา่งมศีกัยภาพตลอดจนสามารถน าผลงานวิจยัไปตีพิมพ์ในวารสารวชิาการในระดบัประเทศและนานาชาติ
ได ้
 

3.     ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 
เน้นการให้บริการวชิาการและถา่ยทอดเทคโนโลยีด้านคหกรรมศาสตร์ท่ีหลากหลายรูปแบบ   โดย

การน าความรู้ทางวิชาการสู่การพ ัฒนา การให้บริการให้ค าปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี โดยใชห้ลกัการมี
สว่นร่วม การสนับสนุนและการถา่ยทอดองค์ความรู้จากผลงานวิจยัเพื่อให้บริการวิชาการท่ีสามารถสอดคลอ้งกบั
ความตอ้งการของช ุมชนและประเทศชาติ   ซ่ึงการให้บริการวชิาการน้ีสามารถจัดในรูปแบบการให้บริการแบบให้
เปลา่   ดว้ยส านึกความรับผิดชอบของความเป็นสถาบันอุดมศึกษาในฐานะท่ีพึ่งของสังคมหรือเป็นการให้บริการเชิง
พาณิชย์ท่ีให้ผลตอบแทนเป็นรายได้   อันเป็นเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชน ได้ยกระดับความรู้ความสามารถ
ในทางวชิาชีพไดอ้ยา่งตอ่เน่ือง   ตลอดจนสามารถเป็นท่ีพึ่งและแหลง่อา้งอิงทางวชิาการอันกอ่ให้เกิดความเข้มแข็ง
และการพฒันาท่ียัง่ยืนของชมุชนสังคมและประเทศ 
 

4.  ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
เน้นการเป็นผูน้ าดา้นการอนุรักษ์ ท านุบ ารุงสืบสานศิลปวฒันธรรม และภูมปัิญญาทอ้งถ่ิน โดยมี

การบูรณาการและผสมผสานศิลปวฒันธรรม และภูมปัิญญาทอ้งถ่ิน เขา้ไปในกระบวนการเรียนการสอน เพื่อให้เกดิ
การเปล่ียนแปลงและสร้างคณุคา่ท่ีดีในสังคมไทย บนพื้นฐานการอนุรักษ์ วฒันธรรมและเอกลกัษณ์ของความเป็น
ไทย ตลอดจนเสริมสร้างเอกลกัษณ์และวฒันธรรมท่ีดีของคณะให้เป็นท่ีประจกัษ์แกสั่งคม 

ฑ 
 
 



  
 

5.  ด้านการบริหารจัดการและพฒันาองค์กร 
เน้นการบริหารการจดัการองค์กรอยา่งมปีระสิทธิภาพและโดยยึดหลกัธรรมาภิบาล มกีารพฒันาระบบ

บริหารงานและทรัพยากรบุคคล และการจดัการความรู้มาใชเ้ป็นสว่นหน่ึงของวถีิการปฏิบติังานของคณะเทคโนโลยีค
หกรรมศาสตร์อยา่งตอ่เน่ือง ตลอดจนพฒันาศกัยภาพของบุคลากรให้สามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งมปีระสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฒ 
 
 



  
ตัวบ่งชี้และเป้าหมายผลลัพธ์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 

1. ด้านมาตรฐานคุณภาพบัณฑิต 

 
2. ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

 

ตัวบ่งช้ี หน่วยวัด 
เป้าหมาย
รวม 

เป้าหมายประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2554 

รายจ่ายประจ าปี เงินรายได้ 

เพ่ือผลิตก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทีมี่คุณภาพตามความต้องการของประเทศ  
1 ผูส้ าเร็จการศึกษาท่ีไดง้านท าตรงสาขา ร้อยละ 70 70 
2 ความพึงพอใจของนายจา้งท่ีมตีอ่

ผูส้ าเร็จการศึกษา 
ร้อยละ 79 79 

3 ผูส้ าเร็จการศึกษาท่ีไดง้านท า ศึกษาตอ่
ประกอบอาชีพอิสระ ภายใน
ระยะเวลา 1 ปี 

ร้อยละ 75 75 

ตัวบ่งช้ี หน่วยวัด 
เป้าหมาย

รวม 

เป้าหมายประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ. 2554 

รายจ่ายประจ าปี เงินรายได้ 

เพ่ือวิจัยและพฒันารวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมทีน่ าไปสู่การพฒันาเศรษฐกิจและสังคม
ของท้องถิ่นและประเทศ 

5 จ านวนงานวจิยัหรืองานสร้างสรรค์ท่ี
ตีพิมพ์เผยแพรใ่นระดบัชาติหรือ 
นานาชาติ 

โครงการ 1 1 

6 จ าน วน ผล ง าน วิจัย / น ว ัตกรรม ท่ี
น าไปใช ้ประโยชน์ ในเชิงพาณิช ย์/
ประโยชน์ตอ่สังคมชมุชน 

โครงการ 1 1 

7 จ านวนผลงานวจิยั/นวตักรรมท่ี
น าไปใชป้ระโยชน์ภายในระยะเวลา 1 
ปี   

โครงการ 1 1 

ณ 

 
 



  
 

3. ด้านการบริการวิชาการ 

 
4. ด้านงานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 

 
 

ตัวบ่งช้ี หน่วยวัด 
เป้าหมาย

รวม 

เป้าหมายประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ. 2554 

รายจ่าย
ประจ าปี 

เงินรายได้ 

เพ่ือบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพฒันาตนเอง
เพ่ือเพิม่ศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ 
8 ผูเ้ขา้รับบริการน าความรู้ไปใช ้

ประโยชน์ 
ร้อยละ 83 83 

9 ความพึงพอใจของผูรั้บบริการวชิาการ
และวชิาชีพตอ่ประโยชน์จากการ
บริการ  

ร้อยละ 77 77 

10 โครงการบริการวชิาการท่ีสง่เสริม
ศกัยภาพในการแขง่ขนัของประเทศ
ในเวลา 1 ปี  

ร้อยละ 6 6 

ตัวบ่งช้ี หน่วยวัด 
เป้าหมาย

รวม 

เป้าหมายประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2554 

รายจ่ายประจ าปี เงินรายได้ 

ปลูกฝังค่านิยมให้นักศึกษา และชุมชนในการอนุรักษ์ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย  
11 จ านวนโครงการ/กจิกรรมท่ีมกีาร

เผยแพรด่า้นท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 
ร้อยละ 52 52 

12 ความพึงพอใจของผูเ้ขา้รว่มโครงการ
ตอ่ประโยชน์ของการท านุบ ารุง 
ศิลปวฒันธรรม 

ร้อยละ 84 84 

13 จ านวนโครงการ/กจิกรรมท่ีมกีาร
เผยแพรด่า้นท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม
ภายในระยะเวลา 1 ปี 

โครงการ 1 1 

ด 
 
 



  
 

ตัวบ่งชี้และเป้าหมายผลผลิตตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 
1. ด้านมาตรฐานคุณภาพบัณฑิต 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ตัวบ่งช้ี หน่วยวัด 
เป้าหมาย
รวม 

เป้าหมายประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ. 2554 

รายจ่ายประจ าปี เงินรายได้ 

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
1 จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษาดา้น

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
คน 410 410 

2 ผูส้ าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม
มาตรฐานหลกัสูตร 

ร้อยละ 96 96 

3 ผูส้ าเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตาม
หลกัสูตรภายในระยะเวลาท่ีก  าหนด 

ร้อยละ 95 95 

4 คา่ใชจ้า่ยของการผลิตตามงบประมาณ
ท่ีไดรั้บ 

ลา้นบาท 73.568 63.121 10.447 

     ต 
 
 



  
 

2. ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

ตัวบ่งช้ี หน่วยวัด 
เป้าหมาย

รวม 

เป้าหมายประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ. 2554 

รายจ่ายประจ าปี เงินรายได้ 

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยี 
5 จ านวนโครงการวจิยั  โครงการ 7 7 - 
6 จ าน วนโครง การวิจัย ท่ีเ ป็น ไปตาม

มาตรฐานท่ีก  าหนด  
โครงการ 7 7 - 

7 โครงการวจิยัท่ีแลว้เสร็จภายใน
ระยะเวลาท่ีก  าหนด   

ร้อยละ 60 60 - 

8 คา่ใชจ้า่ยการวจิยัตามงบประมาณท่ี
ไดรั้บจดัสรร 

ลา้นบาท 2.160 
 

2.160 
 

- 

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ 
9 จ านวนโครงการวจิยั  โครงการ 4 - 4 

10 จ าน วนโครง การวิจัย ท่ีเ ป็น ไปตาม
มาตรฐานท่ีก  าหนด  

โครงการ 4 - 4 

11 โครงการวจิยัท่ีแลว้เสร็จภายใน
ระยะเวลาท่ีก  าหนด   

ร้อยละ 60 - 60 

12 คา่ใชจ้า่ยการวจิยัตามงบประมาณท่ี
ไดรั้บจดัสรร 

ลา้นบาท 0.128 
 

- 0.128 
 

ซ 

 
 

ถ 

 
 



  
 

3. ด้านการบริการวิชาการ 

 
4. ด้านงานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 

 

ตัวบ่งช้ี หน่วยวัด 
เป้าหมาย

รวม 

เป้าหมายประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ. 2554 

รายจ่าย
ประจ าปี 

เงินรายได้ 

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ 
13 จ านวนโครงการ/กจิกรรมบริการ

วชิาการแกสั่งคม 
โครงการ/
กจิกรรม 

5 โครงการ 5 โครงการ - 

14 ความพึงพอใจของผูรั้บบริการใน
กระบวนการให้บริการ  

ร้อยละ 84 84 - 

15 งานบริการวชิาการแลว้เสร็จตาม
ระยะเวลาท่ีก  าหนด  

ร้อยละ 91 91 - 

 16 คา่ใชจ้า่ยของการให้บริการวชิาการ  ลา้นบาท 1.104 1.104 - 

ตัวบ่งช้ี หน่วยวัด 
เป้าหมาย

รวม 

เป้าหมายประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ. 2554 

รายจ่ายประจ าปี เงินรายได้ 

ผลผลิต : ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
17 จ านวนโครงการ/กจิกรรม

ศิลปวฒันธรรม 
โครงการ 5 4 1 

18 โครงการท่ีบรรลุผลตามวตัถุประสงค์
ของโครงการ 

ร้อยละ 84 84 84 

19 โครงการ/กจิกรรมท่ีแลว้เสร็จตาม
ระยะเวลาท่ีก  าหนด 

ร้อยละ 91 91 91 

20 คา่ใชจ้า่ยการท านุบ ารุง
ศิลปวฒันธรรมตามงบประมาณท่ี
ไดรั้บจดัสรร 

ลา้นบาท 0.800 0.745 0.055 

ท 

 
 


