
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

วิสัยทัศน์คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

พันธกิจ เป้าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 

แผนงบประมาณ : ขยายโอกาส
และพัฒนาการศึกษา 

แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ ส่งเสริมและ
พัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

แผนงบประมาณ : ส่งเสริมและ
สนับสนุนการวิจัย 

ผลผลิต  
- ผลงานการให้บริการวิชาการ 
- ผู้ส าเร็จการศึกษาด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ผลผลิต  
- ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

ผลผลิต  
- ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด

เทคโนโลยี 
- ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 

แผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

แผนงบประมาณ : รองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

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. จัดการศึกษาท่ีมุ่งเน้นวิชาชีพบนพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 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. การพัฒนาความเข้มแข็งงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ 

3. การสร้างความเข้มแข็งของการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
4. การส่งเสริมการให้บริการวิชาการและพัฒนาอาชีพ 
5. การส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และรักษาสิ่งแวดล้อม ให้คงอยู่อย่างมั่นคงเพ่ือสร้างคุณค่าทาง

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  กลยุทธห์ลักและตัวชี้วดัหลัก คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาความเข้มแข็งในการจัดการศึกษาให้บัณฑิตมีคุณภาพตาม
มาตรฐานพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 
เป้าประสงค์ที่ 1   :  จัดการศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีที่สามารถแข่งขันได้ในในระดับอาเซียน/นานาชาติ 
กลยุทธ์ที่ 1      :  การพัฒนาการจัดการศึกษาที่เน้นความเป็นเลิศทางวิชาการและความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ 
กลวิธี / มาตรการ 

1. ยกระดับคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนของบัณฑิตมืออาชีพให้มีสมรรถนะ
วิชาชีพตามมาตรฐานอาเซียน/สากล 

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

ผลผลิตตามแผนงบประมาณที่สอดคล้อง 
1. ผลงานผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

กลยุทธ์ที่ 2     :   การน ามหาวิทยาลัยสู่ประชาคมอาเซียนและการเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ 
กลวิธี / มาตรการ 

1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือการปฏิบัติงานในระดับนานาชาติ 
2. เตรียมความพร้อมเพ่ือการจัดอันดับสถาบันอุดมศึกษาระดับนานาชาติ 

ผลผลิตตามแผนงบประมาณที่สอดคล้อง 
1. ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2. ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 
3. ผลงานวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ 

 

เป้าประสงค์ที่ 2  :  ผลิตบัณฑิตให้เป็นคนด ีคนเก่ง และมีทักษะในการดำรงชีวิตที่ดี 
กลยุทธ์ที่ 2     :   การน ามหาวิทยาลัยสู่ประชาคมอาเซียนและการเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ 
กลวิธี / มาตรการ 

1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือการปฏิบัติงานในระดับนานาชาติ 
2. เตรียมความพร้อมเพ่ือการจัดอันดับสถาบันอุดมศึกษาระดับนานาชาติ 

ผลผลิตตามแผนงบประมาณที่สอดคล้อง 
1. ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
 
 



 
กลยุทธ์ที่ 3     :  การพัฒนาคณุภาพนักศกึษาที่สะท้อนอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
กลวิธี / มาตรการ 

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

ผลผลิตตามแผนงบประมาณที่สอดคล้อง 
   1.  ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาความเข้มแข็งงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ      

                                  เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 
เป้าประสงค์ที่ 3  :  จำนวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้มาตรฐานมีคุณภาพ และนำไปต่อยอดได้ 
กลยุทธ์ที ่4   :  การพัฒนางานวิจัยเชิงสร้างสรรค์ 
กลวิธี / มาตรการ 

1. พัฒนานักวิจัย/บุคลากรวิจัยที่มีศักยภาพเพ่ือการแขงขันในเวทีโลก 
2. พัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพตอบสนองความตองการของสังคม 
3. พัฒนาระบบบริหารงานวิจัยเพื่อความเปนเลิศ 
4. พัฒนาเครือขายวิจัยระดับชาติและนานาชาติ 

ผลผลิตตามแผนงบประมาณที่สอดคล้อง 
 1.  ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2.  ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 
3.  ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 :  การสร้างความเข้มแข็งของการบริหารจัดการและ 
พัฒนาคุณภาพการศึกษา สู่ความเป็นเลิศ 

 
เป้าประสงค์ที่ 4   :  มีระบบบริหารจัดการที่คล่องตัว ยืดหยุ่น และมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที ่5   :  การพัฒนาบุคลากรเพื่อให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพและมีคุณค่าของมหาวิทยาลัย 
กลวิธี / มาตรการ 

1. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคล 
2. พัฒนาอาจารย์ทางด้านวิชาการ/วิชาชีพ 
3. พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 
4. น าการจัดการความรู้มาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากร 



 
5. พัฒนารูปแบบการท างานที่มีวัฒนธรรมองค์กรที่ดี 
6. สร้างหลักประกันความมั่นคงในการท างาน 
7. พัฒนาระบบสวัสดิการ และสร้างความสุขในการท างาน 

ผลผลิตตามแผนงบประมาณที่สอดคล้อง 
 1.  ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

กลยุทธ์ที่ 6     :  การเตรียมความพร้อมในการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 
กลวิธี / มาตรการ 

1. พัฒนารปูแบบการบริหารงานของมหาวิทยาลัยเมื่อเป็นหน่วยงานในก ากับของรัฐ 
2. สรา้งความพร้อมของบุคลากร 
3. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลเมื่อเป็นหน่วยงานในก ากับของรัฐ 
4. เตรยีมความพร้อมด้านกฎหมาย/ระเบยีบ 
5. เพิ่มรายได้ของมหาวิทยาลยัเพื่อรองรับการพึ่งพาตนเอง 

ผลผลิตตามแผนงบประมาณที่สอดคล้อง 
1. ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

กลยุทธ์ที่ 7   :  การบริหารจัดการสู่องค์กรคุณภาพและมีธรรมาภิบาล 
กลวิธี / มาตรการ 

1. บริหารจัดการ มทร.พระนคร เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีคุณภาพและธรรมาภิบาล 
2. ยกระดับชื่อเสียงของมทร.พระนคร 
3. สร้างรายได้ด้วยการบริหารทรัพย์สินทางกายภาพและทรัพย์สินทางปัญญา 
4. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการเรียนรู ทั้งทางกายภาพและทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพ่ือใชในการบริหารจัดการและสนับสนุนภารกิจทุกดานของ มทร.พระนคร ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
5. การเปนมหาวิทยาลัยที่มีความรับผิดชอบตอสังคม 
6. สรางความเปนสากลทางดานกายภาพที่มีความเหมาะสมทางดานภาพลักษณและ 

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

ผลผลิตตามแผนงบประมาณที่สอดคล้อง 
1. ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

เป้าประสงค์ที ่5 :  มีระบบประกันคุณภาพสู่ความเป็นเลิศทางการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 7   :  การบริหารจัดการสู่องค์กรคุณภาพและมีธรรมาภิบาล 
กลวิธี / มาตรการ 

1. บริหารจัดการ มทร.พระนคร เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีคุณภาพและธรรมาภิบาล 
2. ยกระดับชื่อเสียงของมทร.พระนคร 
3. สร้างรายได้ด้วยการบริหารทรัพย์สินทางกายภาพและทรัพย์สินทางปัญญา 



 
4. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการเรียนรู ทั้งทางกายภาพและทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพ่ือใชในการบริหารจัดการและสนับสนุนภารกิจทุกดานของ มทร.พระนคร ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
5. การเปนมหาวิทยาลัยที่มีความรับผิดชอบตอสังคม 
6. สรางความเปนสากลทางดานกายภาพที่มีความเหมาะสมทางดานภาพลักษณและ 

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

ผลผลิตตามแผนงบประมาณที่สอดคล้อง 
1. ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การส่งเสริมการให้บริการวิชาการและการพัฒนาอาชีพ 

 
เป้าประสงค์ที่ 6  :  เป็นแหล่งให้บริการวิชาการวิชาชีพที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของสังคม 
กลยุทธ์ที่ 8  :  การบริการวิชาการที่มีศักยภาพในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
กลวิธี / มาตรการ 

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

ผลผลิตตามแผนงบประมาณที่สอดคล้อง 
1. ผลงานการให้บริการวิชาการ 

 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : การส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อม 

ให้คงอยู่อย่างมั่นคง เพ่ือสร้างคุณค่าทางสังคมและเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
 
 

เป้าประสงค์ที่ 7  :   สร้างจิตส านึกและสร้างค่านิยมให้เกิดความรักในศิลปวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ 
  รักษาสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
กลยุทธ์ที ่9  :   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมที่เปนภูมิปญญาไทยและภูมิปญญาของโลก 
กลวิธี / มาตรการ 

1. อนุรักษสืบสานและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมไทย 
2. อนุรักษสิ่งแวดลอมแบบยั่งยืนตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
3. พัฒนาระบบบริหารงานศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม 

ผลผลิตตามแผนงบประมาณที่สอดคล้อง 
1. ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
2. ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 



 

นโยบายการบริหารจัดการคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์
 

1. ด้านการจัดการศึกษาและคณุภาพบัณฑิต 
 การจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์เพ่ือผลิตบัณฑิตด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF : HED ) บน
พ้ืนฐานการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และหลักเศรษฐกิจพอเพียง   ตลอดจนปลูกฝังนักศึกษาให้มีทักษะชีวิต ส านึก
สาธารณะมีความเป็นผู้น า    มีความคิดสร้างสรรค์และสมรรถนะสากลที่สมบูรณ์พร้อมก้าวสู่ โลกอาชีพตลอดจนให้มี
ค่านิยม   ความรักและภาคภูมิใจในคณะ สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าต่อสังคม
และมีภูมิธรรมในฐานะพลเมืองดีของสังคมไทย 
 

2. ด้านการวิจัย 
เน้นผลักดันให้เกิดการพัฒนางานวิจัยที่เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและตอบสนองต่อความ

ต้องการใช้ประโยชน์ของผู้ใช้จริง   โดยมุ่งเน้นการวิจัยที่สร้างองค์ความรู้ใหม่เพ่ือน าผลงานวิจัยไปใช้พัฒนาการเรียน
การสอน การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีให้แก่ชุมชนและต่อยอดขยายผลให้เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์อย่าง
มีศักยภาพตลอดจนสามารถน าผลงานวิจัยไปตีพิมพ์ในวารสารวิชาการในระดับประเทศและนานาชาติได้ 
 

3.  ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 
เน้นการให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านคหกรรมศาสตร์ที่หลากหลายรูปแบบ   โดยการ

น าความรู้ทางวิชาการสู่การพัฒนา การให้บริการให้ค าปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี โดยใช้หลักการมีส่วนร่วม 
การสนับสนุนและการถ่ายทอดองค์ความรู้จากผลงานวิจัยเพ่ือให้บริการวิชาการที่สามารถสอดคล้องกับความต้องการ
ของชุมชนและประเทศชาติ   ซึ่งการให้บริการวิชาการนี้สามารถจัดในรูปแบบการให้บริการแบบให้เปล่า   ด้วยส านึก
ความรับผิดชอบของความเป็นสถาบันอุดมศึกษาในฐานะที่พ่ึงของสังคมหรือเป็นการให้บริการเชิงพาณิชย์ที่ให้
ผลตอบแทนเป็นรายได้   อันเป็นเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชน ได้ยกระดับความรู้ความสามารถในทางวิชาชีพได้
อย่างต่อเนื่อง   ตลอดจนสามารถเป็นที่พ่ึงและแหล่งอ้างอิงทางวิชาการอันก่อให้เกิดความเข้มแข็งและการพัฒนาที่
ยั่งยืนของชุมชนสังคมและประเทศ 
 

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

ณาการและผสมผสานศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น เข้าไปในกระบวนการเรียนการสอน เพ่ือให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงและสร้างคุณค่าที่ดีในสังคมไทย บนพื้นฐานการอนุรักษ์ วัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของความเป็นไทย 
ตลอดจนเสริมสร้างเอกลักษณ์และวัฒนธรรมที่ดีของคณะให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม 

5.  ด้านการบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร 
เน้นการบริหารการจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและโดยยึดหลักธรรมาภิบาล มีการพัฒนาระบบ

บริหารงานและทรัพยากรบุคคล และการจัดการความรู้มาใช้เป็นส่วนหนึ่งของวิถีการปฏิบัติงานของคณะเทคโนโลยีค
หกรรมศาสตร์อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล     

 
 
                              
 
 

 



 

ตัวชี้วัดและเป้าหมายผลลัพธ์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

1. ด้านมาตรฐานคุณภาพบัณฑิต 

 
2. ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

 

ตัวช้ีวัด 
หน่วย
วัด 

เป้าหมาย
รวม 

เป้าหมายประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2559 

รายจ่ายประจ าปี เงินรายได้ 
เพื่อผลิตก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ 
1 ผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท าตรงสาขา หรือ

สาขาที่เก่ียวข้อง 
ร้อยละ 76 76 

2 ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

ร้อยละ 84 84 

3 ผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท า ศึกษาต่อ หรอื
ประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี 

ร้อยละ 82 82 

ตัวช้ีวัด หน่วยวัด 
เป้าหมาย

รวม 

เป้าหมายประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2559 

รายจ่ายประจ าปี เงินรายได้ 
เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่น าไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของท้องถิ่นและประเทศ 
ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 
4 จ านวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์

เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ 
เรื่อง 18 18 

5 จ านวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่น า ไปใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ประโยชน์ต่อสังคม 
ชุมชน 

เรื่อง 5 5 

6 จ านวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่น าไปใช้
ประโยชน์ภายในระยะเวลา 1 ปี   

ร้อยละ 72 72 

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 
7 จ านวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์

เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ 
เรื่อง 3 3 

8 จ านวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่น า ไปใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ประโยชน์ต่อสังคม 
ชุมชน 

เรื่อง 1 1 

9 จ านวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่น าไปใช้
ประโยชน์ภายในระยะเวลา 1 ปี   

ร้อยละ 72 72 



 
3. ด้านการบริการวิชาการ 

 
4. ด้านงานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 

 
จ านวนตัวช้ีวัดและเป้าหมายผลลัพธ์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  =  15 ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 

 
 

ตัวช้ีวัด หน่วยวัด 
เป้าหมาย

รวม 

เป้าหมายประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2559 

รายจ่าย
ประจ าปี 

เงินรายได้ 

เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนา
ตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ 
10 ผู้เข้ารับบริการน าความรู้ไปใช้

ประโยชน์ 
ร้อยละ 86 86 

11 ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการ
และวิชาชีพต่อประโยชน์จากการ
บริการ  

ร้อยละ 85 85 

12 โครงการบริการวิชาการที่ส่งเสริม
ศักยภาพในการแข่งขันของประเทศใน
เวลา 1 ปี  

ร้อยละ 15 15 

ตัวช้ีวัด หน่วยวัด 
เป้าหมาย

รวม 

เป้าหมายประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2559 

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

เผยแพร่ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ร้อยละ 85 85 

14 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
ต่อประโยชน์ของการท านุบ ารุง 
ศิลปวัฒนธรรม 

ร้อยละ 90 90 

15 จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการ
เผยแพร่ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
ภายในระยะเวลา 1 ปี 

ร้อยละ 85 85 



 

ตัวชี้วัดและเป้าหมายผลผลิตตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

1. ด้านมาตรฐานคุณภาพบัณฑิต 
 

 
2. ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค ์

ตัวช้ีวัด หน่วยวัด 
เป้าหมาย

รวม 

เป้าหมายประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2559 

รายจ่ายประจ าปี เงินรายได้ 
ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
1 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา คน 570 570 
2 จ านวนนักศึกษาทีเ่ข้าใหม่ คน 470 470 
3 จ านวนนักศึกษาทีค่งอยู่ คน 1778 1778 
4 ผู้ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม

มาตรฐานหลักสูตร 
ร้อยละ 90 90 

5 ผู้ส าเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตาม
หลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

ร้อยละ 85 85 

6 ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

ล้านบาท 68.82364 54.377 14.44664 

7 จ านวนโครงการ (งบรายอ่ืน) โครงการ 8 2 6 

ตัวช้ีวัด หน่วยวัด 
เป้าหมาย

รวม 

เป้าหมายประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2559 

รายจ่ายประจ าปี เงินรายได้ 
ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 
8 จ านวนโครงการวิจัย  โครงการ 28 19 9 
9 จ านวนโครงการวิจัยที่ เป็นไปตาม

มาตรฐานที่ก าหนด  
โครงการ 28 19 9 

10 โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด   

ร้อยละ 82 82 82 

11 ค่าใช้จ่ายการวิจัยตามงบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

ล้านบาท 6.488 6.288 0.200 

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 
12 จ านวนโครงการวิจัย  โครงการ 1 1 - 
13 จ านวนโครงการวิจัยที่ เป็นไปตาม

มาตรฐานที่ก าหนด  
โครงการ 1 1 - 

14 โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด   

ร้อยละ 80 80 - 

15 ค่าใช้จ่ายการวิจัยตามงบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

ล้านบาท 0.4068 0.4068 - 



 
3. ด้านการบริการวิชาการ 

 
4. ด้านงานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 

 
จ านวนตัวช้ีวัดและเป้าหมายผลผลิตตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  = 25 ตัวช้ีวัด 
 

 

ตัวช้ีวัด หน่วยวัด 
เป้าหมาย

รวม 

เป้าหมายประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2559 

รายจ่าย
ประจ าปี 

เงินรายได้ 

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ 
16 จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการ

วิชาการแก่สังคม 
โครงการ/
กิจกรรม 

5 5 - 

17 ความพึงพอใจของผู้รับบริการใน
กระบวนการให้บริการ  

ร้อยละ 89 89 - 

18 งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด  

ร้อยละ 95 95 - 

 19 ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการ 
ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

ล้านบาท 0.830 0.830 - 

20 จ านวนผู้รับบริการในกระบวนการ
ให้บริการ 

คน 225 225 - 

ตัวช้ีวัด หน่วยวัด 
เป้าหมาย

รวม 

เป้าหมายประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2559 

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

ศิลปวัฒนธรรม 
โครงการ/
กิจกรรม 

5 4 1 

22 โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์
ของโครงการ 

ร้อยละ 90 90 90 

23 โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 

ร้อยละ 95 95 95 

24 ค่าใช้จ่ายการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

ล้านบาท 0.720 0.700 0.020 

25 จ านวนผู้รับบริการในกระบวนการ
เผยแพร่ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

คน 240 190 50 


