
 

แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 
 

 

กองนโยบายและแผน  
มนีาคม  2555  



 

 

สารบัญ  

    หนา  

คํานํา  

กระบวนการ 2  

แผนภูมิแสดงความเชื่อมโยงยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ แผนงาน เปาหมายการให 3  

 
บริการกระทรวง เปาหมายการใหบริการหนวยงาน ผลผลิต/โครงการ และงบประมาณ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556  

 

ผังยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 4  -  5  

วิสัยทัศน 6  

พันธกิจ 6  

อัตลักษณของมหาวิทยาลัยฯ 7 

เอกลักษณของมหาวิทยาลัยฯ 7 

คานิยมหลัก ( Co re  Va l u e)  7  

จุดมุงหมายหลัก (Core  Purp ose )  7  

เปาหมายสูงสุด (Vis ion a ry  Goal )  7  

การสะทอนเจตนารมณ 7  

คานิยมรวม (Sha red  Va lu e)  8  

ปรัชญา 8  

ปณิธาน 8 

 



 

 

สารบัญ   (ตอ) 

    หนา  

เปาหมายสูงสุด (Ul t imat e  Goa l )  8  

ประเด็นยุทธศาสตรชาติ  ประเด็นยุทธศาสตรหนวยงาน  เปาประสงค  9  - 10 

ยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ 11  -  22  

การบริหารแผน และการติดตามประเมินผล 23 - 24  

ตัวชี้วัดและ คา เปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.255 6 25 - 37 

ตัวชี้วัดและ คา เปาหมายตามแผน ยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 38 - 49 

แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556  

 ผลผลิต :  ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 50 –  58  

 ผลผลิต :  ผลงานการใหบริการวิชาการ  59 –  68 

 ผลผลิต :  ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  69 –  93  

 ผลผลิต :  ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  94 –  101  

 ผลผลิต :  ผลงานวิจัยเพื่อถายทอดเทคโนโลยี  102 –  111  

 ผลผลิต :  ผลงานวิจัยเพื่อสรางองคความรู  112 - 123  

ภาคผนวก  

 



คํานํา 
 

 แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร นี้ จัดทําขึ้นตามพระราชกฤษฎกีา
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกจิการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 13 14 16 และ 17 กําหนดใหทุกกระทรวงและสวนราชการจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการ 4 ป ใหสอดคลองกับแผนการบริหารราชการแผนดิน และในแตละปงบประมาณตองจัดทําแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปใหสอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการ 4 ป โดยใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะสั้น 
ระยะปานกลาง ระยะยาว (พ.ศ.2553-2565) ทีไ่ดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร ในการ
ประชุมครั้งที่ 5/2554 และเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2554 เปนกรอบในการจัดทํา เสนอตอรัฐมนตรีใหความเห็นชอบ แลวใหสํานักงบประมาณ
ดําเนินการจัดสรรงบประมาณเพื่อปฏิบัติงานใหบรรลุผลสําเร็จในแตละภารกิจตามแผนปฏิบัติราชการดังกลาว 

 มหาวิทยาลัยขอขอบคุณทุกทานที่เกี่ยวของที่ใหความรวมมือ และหวังเปนอยางยิ่งวา แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2556 ฉบับนี้ จะเปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารงาน/โครงการ และขอตั้งงบประมาณ เพื่อขับเคลื่อนใหบรรลุถึง วิสัยทัศนของ
มหาวิทยาลัยฯ 
 
 
 
 
 



กระบวนการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 แผนปฏิบัติราชการประจําปใชกระบวนการจัดการดําเนินการงาน / โครงการและกจิกรรม

ภายใตผลผลิตเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตรมุงสูพันธกิจและวิสัยทัศน  

 

 

 

 

 

วิสัยทัศน 

พันธกิจ 

ประเด็นยุทธศาสตร 

ยุทธศาสตรชาติ 

เปาประสงค 

กลยุทธหลัก 

มาตรการ 

ผลผลิต 

แผนงาน 

โครงการ 

กจิกรรม 



แผนภูมแิสดงความเช่ือมโยงยทุธศาสตรการจัดสรรงบประมาณแผนงบประมาณ เปาหมายการใหบริการกระทรวง 

เปาหมายการใหบริการหนวยงาน ผลผลิต/โครงการ และงบประมาณ 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตรการจัดสรร

งบประมาณ 

แผนงาน 

เปาหมายการใหบริการ

กระทรวง 

เปาหมายการใหบริการ

หนวยงาน 

ผลผลิต 

งบประมาณ 

1,733.0468  ลานบาท 

ยุทธศาสตรการศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต      

และความเทาเทียมกันในสังคม 

ยุทธศาสตรการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัย    

และนวัตกรรม 

ขยายโอกาสและพฒันาการศึกษา อนุรักษ สงเสริม และพัฒนาศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม สงเสริมและสนับสนุนการวิจัย 

กําลังคนระดับกลางและระดับสูง

มีคุณภาพมาตรฐานสามารถ

แขงขนัไดในระดับสากล 

ประชาชนไดรับการศึกษา

และการเรียนรูตลอดชีวิตที่

มีมาตรฐาน คุณภาพ 

ประชาชนไดรับความรูความเขาใจ  

มีความตระหนัก รวมอนุรักษและ

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 

มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ไดรับ

การเผยแพร นําไปใชประโยชน 

หรือตอยอดในเชิงพาณิชย 

เพื่อผลิตกําลังคนดาน

สังคมศาสตรท่ีมี

คุณภาพตามความ

ตองการของประเทศ 

ปลูกฝงคานิยมให

นักศกึษาและชมุชน   

ในการอนุรักษทํานุบํารุง

ศลิปวัฒนธรรมไทย 

 

เพ่ือวิจัยและพัฒนารวมทั้งถายทอด

องคความรูและสรางนวัตกรรมที่

นําไปสูการพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมของทองถ่ินและประเทศ 

เพ่ือบรกิารวิชาการแกหนวยงาน /ประชาชน

ในชุมชนและสังคมใหมีความรูความสามารถ

ในการพัฒนาตนเอง เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพ          

ในการแขงขันของประเทศ 

เพื่อผลิตกําลังคนดาน

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีท่ีมีคุณภาพตาม

ความตองการของประเทศ 

 

1.  ผูสําเร็จการศึกษา

ดานสังคมศาสตร 

2. ผูสําเร็จการศึกษาดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

3. ผลงานการ

ใหบรกิารวิชาการ 

4. ผลงานทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม 

5. ผลงานวิจัยเพ่ือ

ถายทอดเทคโนโลยี 

6. ผลงานวิจัยเพ่ือ

สรางองคความรู 

 

347.7649 ลานบาท 

รอยละ 20.07 

1,297.8361 ลานบาท 

รอยละ 74.89 

9.6909 ลานบาท 

รอยละ 0.56 

9.0955 ลานบาท 

รอยละ 0.52 

33.2081 ลานบาท 

รอยละ 1.92 

35.4513 ลานบาท 

รอยละ 2.04 
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4.1.1U �,�'�ก��ก�����ก��ก�������
����ก	!��#-��1�4���:�� "#

����"��#���./�/#�ก/#��U����ก��
��������� �������� 
4.1.2 U��������ก����ก	� ก���3�U

��$%�%#��0��0���ก��(,��-o22�
����)��� 
4.1.3  �,�'�ก��ก������ก	!    
�������� "#
�3���3���
��#-��1�4��� "#
����"��#��� .�
ก�����ก����ก	� "#
ก��./����ก��
����ก��  
4.1.4 �0�"�����#-��1�4����,�
��ก# 
4.1.5  ��� ����,��!����ก	! ��#--
��1�4���  

5. �����"#
)��������$!$����,������,�'�ก��  
     �����ก��"+��+��.��
����� �"#
������ � 

1.3  ���/�����ก�������ก 5.2 �0�"���"#
)��������$! 
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2.1.1 � ����$����������ก��ก	��,�
%#ก����� 
2.1.2 ��1��$����-8��#������������ 
2.1.3 ��������$'4��� ����4��� U�����
ก���������'*� ./��-8�$���������,�'! 
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��ก��ก	� 
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���
������ � 
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 ���-�
���  
2.1.7 ���ก��������,����������������"#

n�����������$����,�./�"ก���ก��ก	�  
(�ก ������� : - ��1�� e-Learning  
                       �����ก�����n�������� 
                    - $���-����������) 
2.1.8 ��1����$!ก���ก��ก	�./��+��"+9� 
U2.1.9 ��� ������$���	�!�ก��"#
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������4!�
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"#
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�����!������-o22� 
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ก	������	��
%	�ก	�& (SWOT Analysis) 

U��ก�  (Opportunities) 

1. ก�	
����������	��ก���������ก����������ก�	� �!�ก	 
    �"#�"����	$�%!&�ก�&�'��(�(")%!&�*+��'ก,-���� 
2. '.����
��	����ก�	/'�/' '/0�'�1ก���"#2!��� �!�ก	���' 
    ��(�(")%!&���.'.!�" %!&3����ก('���ก�	/'�/' '�(4'ก' 
3. �,5'��������!�����!6�ก/���	�'ก�1ก���)6#�� 4�/$4��(�(") 
4. 3��	��"'.����/'�/' '	&������ 'ก$��6��)6#�ก�	�1ก�� 
    �,5'ก�	/	���.�ก�/���ก�2$�����.�ก�/��ก
17'  
5. '.����3��	�/'�/' '���'ก�	�	���	��ก�	� ���1ก�� 
    �)6#��)�#�,	&/��9�3�) ������ก�	�����'�!4���� 
6. .�	�/	���,	&(�ก	 �,;�.�ก�/�����������!�/���	0 
   ��ก�	�1ก��<���!�ก�!�� 

U��� ��+ (Threats) 

1. ก�	�,;�ก�	�1ก���/	" ��������������!�= �"�$4%
4���ก  
    /0�'�1ก���6#'�7�3��	�%!&��ก('�,;�/�'%!& 
    ��ก�	�1ก����(�(")%
'��4�� > ก'��4��ก����
��� 
2. '.����ก�	,	�!���,	&��*%!&��	�ก��!� ������  
     ก�	����'�'��'
����������!�= �,5'<,<��(��  
3. ก�	��ก�	�1ก��������'�������/�	?%!&���.'.!�" 
    �����(�ก�	!�� '/$��'���'� ,ก	*?%!&����,-����ก�	/$� 
4. .�	�/	���,	&(�ก	/4�2!���,	&(�ก	���	"�'!�!� 

U/�0123� (Strengths) 

1. ��������!��"(6#��/"��������'��(�(")%!&2!���*+�������'�' 
2. ก�	��ก�	�1ก�����'�������/�	?%!&���.'.!�"�"#/���!���ก�%'� 
    ���ก�	)@'���	��ก��%!&/���
��,	&��� 
3. �*+���"� *3�)%!&�,5'�"#����ก�	
���!��%	���' 
4. ��ก�	�1ก���!�ก�!��/�
���(�(")%!&�	���! ����?����	$��7�%�4 
    	&����(�(")
7')67'��'�'01�
7'/$� 
5. �"� �!�ก	�"#�"����	$������("#��(�A�'/�
���(�(")  
6. �"ก�	/4��/	��%!&)@'�� �!�ก	��4���4��'6#�� ������� �!�ก	�"����	$� 
    %!&,	&/�ก�	*? 
7. /0�'�"#�7���$4ก!������6�� �"����!�"#����&/� 
8. �"��!ก�*?�"#.����4'���'��(�(")�"#/���	0����	�ก�	��(�ก�	%ก4/��� 
9. �"	&��,	&ก'� *3�)�"#�
��%
E� 

U/�0���6 (Weaknesses) 

1. � �!�ก	%!&'ก�1ก��
���ก�&�'ก�	/6#�/�	3�����กF� 
2. /0�'�"#���ก� ������ก�	
������,5'<,<����ก  
3. 
��%�!'� �!�ก	/��/'�/' ' �����������(�� �!�ก	/��/�' 
    	�3�	&��'/'�/' '����$4ก' /4�2!ก	&���4�,	&/��9�3�) 
    �'ก�	��ก�	�	"�'ก�	/�'%!&��'���� 
4. 2$��	���	���4���/4�'��
���ก�&,	&/�ก�	*?���'ก�	�	���	 
5. 
��ก�	,	&(�/�)'9?�(��	 ก 
6. 'ก�1ก���"#	��
���1ก�� (Input) <�4�4���"� *3�) 
7. 
��2$��	���	�6���(") 
8. ��'�������/�
����"'��� 
9. 
��ก�	����4�/6#�/�	3���'���?ก	�"#
��,	&/��9�3�) 
10. 
��	&��������,	&���'2!%!&ก�	'��2!,	&���'��,	�,	 � 
      %!&)@'� 
11. � �!�ก	���/4�'
��%'�����(��	 ก %!& 
��ก	&��'��'?���4�'ก�	 
      %ก�,OA�� 
12. /�/4�'� *� @�%!&���%�'4������(�ก�	
������	�?<�4�,5'<,��� 
      �ก*+?���	��' 

U9��ก�/:;�<���0=�6�6ก��  (Mission) 

1. ��ก�	�1ก��	&��� ���1ก���"#� 4��'�'��(�(")�')67'��' 
    ���'�������/�	?%!&���.'.!�" �"#�"� *3�)��� 
    ���	��'/�ก! /���	0/	����*+��)	����
��/$4��(") 
2. /	�����'����  /�#�,	&����?  '��ก		�  �)6#�04�����%!& 
    /	����$!�4��)�#����%ก43��ก�	2!�� 3���	�ก�	 %!&( �(' 
3. ����	�ก�	��(�ก�	%ก4/��� �)6#�ก�	/	�����(")��/	&%!& 
    ก�	)@'���(").���1��!ก,	(A���	��ก��)��)"�� 
4. ���' ���	 ���!,�@'9		�%!&	ก��/�#�%��!���  

U�?���� �+@  (Goal) 

1. �,5'%�!4�ก�	�1ก�����'��(�(")%!&���.'.!�"  
    �(���$	*�ก�	�"#�
��%
E�%!&<�����	��'/�ก! 
2. /	����'� *3�)/$4.!ก��(")  
    (/	����'�ก4�%!&�'�"�"#�"�ก�&��(�(")) 
3. ����	�ก�	��(�ก�	%ก4/���.���1��!ก
����	��ก��)��)"�� 
4. �,5'%�!4����' ���	 ���!,�@'9		�%!&/�#�%��!��� 
5. /	���%!&04��������?����	$��(���$	*�ก�	�)6#�ก�	%
4�
'  
    �'	&��(���%!&'�'�(���  

 

C�:D�� <�@ก����E6� 

	�F�:C�G�C:+�6�GC;���
�+G���6+� 

F� �C:��6@   (VISION) 
“มหาวิทยาลัยชั้นนาํแหงโลกอาชีพมหาวิทยาลัยชั้นนาํแหงโลกอาชีพมหาวิทยาลัยชั้นนาํแหงโลกอาชีพมหาวิทยาลัยชั้นนาํแหงโลกอาชีพ 

ผลิตผูเชี่ยวชาญเทคโนโลยี สรางคุณคาสูสากลผลิตผูเชี่ยวชาญเทคโนโลยี สรางคุณคาสูสากลผลิตผูเชี่ยวชาญเทคโนโลยี สรางคุณคาสูสากลผลิตผูเชี่ยวชาญเทคโนโลยี สรางคุณคาสูสากล” 
((((A leading university for diverse careers , producing exceptional technological A leading university for diverse careers , producing exceptional technological A leading university for diverse careers , producing exceptional technological A leading university for diverse careers , producing exceptional technological 

specialists and offering international value.specialists and offering international value.specialists and offering international value.specialists and offering international value.))))    

������������������������            (Philosophy)    
สรางคนสูสรางคนสูสรางคนสูสรางคนสูงานงานงานงาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี สรางคนดีสู เชี่ยวชาญเทคโนโลยี สรางคนดีสู เชี่ยวชาญเทคโนโลยี สรางคนดีสู เชี่ยวชาญเทคโนโลยี สรางคนดีสูโลกอาชีพโลกอาชีพโลกอาชีพโลกอาชีพ    

((((RMUTP produces technological specialists RMUTP produces technological specialists RMUTP produces technological specialists RMUTP produces technological specialists     
with their dwith their dwith their dwith their decencies to serve diverse career.ecencies to serve diverse career.ecencies to serve diverse career.ecencies to serve diverse career.))))    

U�?�	
�Cก��0=�6�6��6  (Target) 
1. 6�ก�NกO�0��6F�:C��� <�@1G�:+�6�GC;<��0��6 ��+
�� <�@�6 �0 �F6 U70:30U �6�� 2565 
2. /	����!ก/$�	�*+���1ก���)�#�
17'	���!& 15 
���!ก/$�	�7����3���',P 2565 
3. '�� ��'���� / /�#�,	&����? / '��ก		�  %!&	&�����.'.!�"/�	/'����"#�'/��  
    ���(��'ก�	��ก�	�	"�'ก�	/�'� ก�!ก/$�	3���',P 2565 
4. /	����!ก/$�	'�'�(��� 3 �!ก/$�	 3���',P 2565 
5. ����	4���6������(�ก�	�7��'%!&�4��,	&���� ก�*&3���',P 2565 
6. �"��'�	�ก�	��(�ก�	/��(�(") �)6#�ก�	)@'�� *3�)("���%!&/��� 	���7�04����� 
    ����	$�%!&���.'.!�"/$4( �(' ��4��'��� 3 ��(") 3 ( �(' �4�,P 
7. ก�	�' 	ก�? /6�/�' �$	*�ก�	 /	���/		�?��!,�@'9		�<�� %!&/�#�%��!���  
    �"#.����4' ���'�' 9 .�	�ก�	�4�,P 
8. )@'�� *� @�����	�?�'/�/4�',	�AA��	":.�:��ก ��4�ก� 0:80:20 3���',P 2565 
9. ���%�'4������(�ก�	/�/4�' �:2�.:	�.:� ��4�ก� 5:85:9:1 3���',P 2565 
10. /�/4�''ก�1ก�� ,.�	":,..�:,.��ก ��4�ก� 80:18:2 3���',P 2565 
11. �"ก�	%!ก�,!"#�'����	�?%!&'ก�1ก��ก�/0��'ก�	�1ก���'�4��,	&���� ก�*& 
12. 2!���*+������"� *3�)01�)	�������� *9		� �	��9		� �"�����("#��(�A  
      �'��(�(")�"#/���!���ก���������ก�	 %!&����)1�)���
��/��� 
13. )@'�����	�?%!&'ก�1ก��.������	4���6������(�ก�	%!&��(�(") 
      ก�/0�',	&ก��ก�	�7��'%!&/�	6��4��,	&���� ก�*& 
14. ����	�?%!&'ก�1ก���"2!��'�"#<��	�	���!	&��(���%!&	&��'�'�(���  
      ��4��'��� 9 	���!�4�,P 
15. /	����$'�?���?����	$� / '��ก		��)6#�)@'���ก�	��(�(") 
16. /�/4�'��'���� 04��������.'.!�": /	������?����	$� ��4�ก� 70:30 3���',P 2565 
17. ��'���� / /�#�,	&����? / '��ก		� <��	�ก�	���&��"�'�	)�?/�'���,OAA� 
      �	6�/��9���	<�4'���ก�4�	���!& 5 
����'����=�7����3���',P 2565 
18. ��'���� / /�#�,	&����? / '��ก		� �2�%)	4�	6�04����� �'	&��(���%!&/ 
      �	6�'�'�(���<�4'���ก�4�	���!& 50 
����'����=�7����3���',P 2565 
19. '�� ��'����//�#�,	&����?/'��ก		� <,�(�,	&.�('?�'�(��/���%!&�'�(��)�*�(�? 
      <�4'���ก�4�	���!& 5 
����'����=�7����3���',P 2565 

��	
����	
����	
����	
��            (Determination)    
มุงมัน่ เปนผูนาํการจดัการศึกษาดานวชิาชพีดวยวทิยาศาสตรมุงมัน่ เปนผูนาํการจดัการศึกษาดานวชิาชพีดวยวทิยาศาสตรมุงมัน่ เปนผูนาํการจดัการศึกษาดานวชิาชพีดวยวทิยาศาสตรมุงมัน่ เปนผูนาํการจดัการศึกษาดานวชิาชพีดวยวทิยาศาสตร
และเทคโนโลยเีชงิบูรณาการและเทคโนโลยเีชงิบูรณาการและเทคโนโลยเีชงิบูรณาการและเทคโนโลยเีชงิบูรณาการ    พัฒนากําลงัคนใหมคีณุภาพ   พัฒนากําลงัคนใหมคีณุภาพ   พัฒนากําลงัคนใหมคีณุภาพ   พัฒนากําลงัคนใหมคีณุภาพ   

คูคณุธรรมคูคณุธรรมคูคณุธรรมคูคณุธรรม    สูมาตรฐานสากลสูมาตรฐานสากลสูมาตรฐานสากลสูมาตรฐานสากล    
(RMUTP strives to be a leader of vocational studies based on i(RMUTP strives to be a leader of vocational studies based on i(RMUTP strives to be a leader of vocational studies based on i(RMUTP strives to be a leader of vocational studies based on integrated science ntegrated science ntegrated science ntegrated science 

and technology as well as maintain our competent and virtuous persons)and technology as well as maintain our competent and virtuous persons)and technology as well as maintain our competent and virtuous persons)and technology as well as maintain our competent and virtuous persons)    

�?�	
�C W� �0   (Ultimate  Goal) 

มุงมั่นเปนมหาวิทยาลัยชั้นนาํแหงโลกอาชีพในระดับสากลมุงมั่นเปนมหาวิทยาลัยชั้นนาํแหงโลกอาชีพในระดับสากลมุงมั่นเปนมหาวิทยาลัยชั้นนาํแหงโลกอาชีพในระดับสากลมุงมั่นเปนมหาวิทยาลัยชั้นนาํแหงโลกอาชีพในระดับสากล    
((((RMUTPRMUTPRMUTPRMUTP strives to be a leading university for diverse career which strives to be a leading university for diverse career which strives to be a leading university for diverse career which strives to be a leading university for diverse career which is  is  is  is 

recognized internationally.recognized internationally.recognized internationally.recognized internationally.))))    

+��G�กO��2�����Y�<:;��N���� �+@  (Ideal Graduates) 

 

�*+�� S	�(���!T 

(RMUTP Graduates) 

��������(��/	���/		�?   (Creativity) 

�ก�&�'ก�	,	&ก����(")   (Professional Skills) 

�(�/6#����.'.!�"�"#�'/��   (Information Technology Skills) 

�ก�&�'ก�	/6#�/�	   (Communication Skills) 

� @�3��&���/���   (Social Maturity) 

�ก�&���'�������/�	? & ���.'.!�"  (Science and Technology Skills) 

ก��'.����%!&%2'��'  /��'ก��'�9�ก�	��" 
)F���ก��'   2554 

���	�����ก���	�����ก���	�����ก���	�����ก            (Core Value)    
    ““““คิดอยางสรางสรรค ทําอยางมืออาชีพคิดอยางสรางสรรค ทําอยางมืออาชีพคิดอยางสรางสรรค ทําอยางมืออาชีพคิดอยางสรางสรรค ทําอยางมืออาชีพ””””    

(Think Creatively Do Professionally)Think Creatively Do Professionally)Think Creatively Do Professionally)Think Creatively Do Professionally)    

อัตลักษณของมหาวิทยาลัยฯ   
(RMUTP Identity) 

1. บัณฑิตนักปฏิบัติ   
 (Hands - on) 
2. ใชทักษะที่มีเทคโนโลยีเปนฐาน    
 (Technology - Based Learning) 
3. สรางความเชี่ยวชาญวิชาชีพ  
 (Professional Oriented) 



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2556 

 
วัตถุประสงค  : 
 เพื่อเปนกรอบ และทิศทาง ในการกําหนดเปาหมายการดําเนินการของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และ
กําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จของการบรรลุเปาประสงคตามยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยฯ ใหไดมาตรฐานและสอดคลองกับมาตรฐาน
การอุดมศึกษา และอัตลักษณ รวมถึงวัตถุประสงคเฉพาะตามพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัยฯ 

วิสัยทัศน  
 มหาวิทยาลัยชั้นนําแหงโลกอาชีพ ผลิตผูเชี่ยวชาญเทคโนโลยี สรางคุณคาสูสากล 

พันธกิจ 
1. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่มุงเนนวิชาชีพบนพื้นฐานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ที่มีคุณภาพตาม

มาตรฐานสากล สามารถสรางบัณฑิตพรอมเขาสูอาชีพ 
2. สรางงานวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม  เพื่อถายทอดและสรางมูลคาเพิ่มใหแก ภาคการผลิต ภาคบริการ และชุมชน 
3. ใหบริการวิชาการแกสังคม เพื่อการสรางอาชีพอิสระและการพัฒนาอาชีพโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
4. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดลอม 



 

เอกลักษณของมหาวิทยาลัยฯ (RMUTP Uniqueness) 
 ผลิตบัณฑิตมืออาชีพชั้นนําดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (RMUTP produces outstanding professional graduates in science and technology.) 

อัตลักษณของมหาวิทยาลัยฯ (RMUTP Identity) 
 1.  บัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands - on) 
 2.  ใชทักษะที่มีเทคโนโลยีเปนฐาน (Technology - Based Learning) 
 3.  สรางความเชี่ยวชาญวิชาชีพ (Professional Oriented) 

คานิยมหลัก   (Core Value) 
 คิดอยางสรางสรรค  ทําอยางมืออาชีพ (Think Creatively   Do Professionally) 

จุดมุงหมายหลัก   (Core Purpose) 
 ผลิตผูเชี่ยวชาญเทคโนโลยี 

เปาหมายสูงสุด  (Visionary Goal) 
 สรางคุณคาสูสากล 

การสะทอนเจตนารมณ 
 มหาวิทยาลัยชั้นนําแหงโลกอาชีพ : สถาบันอุดมศึกษาอันดับตนที่เปนแหลงรวมของความเชี่ยวชาญในหลากหลายสาขาวิชาชีพ 



 
 ผลิตผูเชี่ยวชาญเทคโนโลยี : ผลิตนักปฏิบตัิที่มีความรู ความสามารถ มีความเชีย่วชาญทกัษะวชิาชีพ และกาวทันเทคโนโลยี โดยจัด

หลักสูตรการเรียนการสอนใหรูลกึ รูจริงมีความเปนผูนํา มีความคิดสรางสรรค มคีุณภาพ และจริยธรรม 
 สรางคุณคาสูสากล   : เปนที่ยอมรับของสังคมในระดับสากล 

คานิยมรวม  (Shared Value) 
 สรางคุณคาสูสากล สรางคนสูเทคโนโลยี สรางคนดีสูโลกอาชีพ 

ปรัชญา (Philosophy) 
 สรางคนสูงาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี สรางคนดีสูโลกอาชีพ  

ปณิธาน (Determination) 
 มุงมั่น เปนผูนําการจัดการศึกษาดานวิชาชีพ ดวยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเชิงบูรณาการ  พัฒนากําลังคนใหมีคุณภาพ    
คูคุณธรรม  สูมาตรฐานสากล 

เปาหมายสูงสุด   (Ultimate Goal) 
 มุงมั่น เปนมหาวิทยาลัยชั้นนําแหงโลกอาชีพในระดับสากล 



 

ประเด็นยุทธศาสตรชาติ 

 นโยบายสังคม และคุณภาพชีวิต  

ประเด็นยุทธศาสตรหนวยงาน 

 1.  จัดการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ 
 2.  พัฒนาสังคมโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

เปาประสงค 

 1.  เปนแหลงการศึกษาดานวิชาชีพและเทคโนโลยีเชิงบูรณาการที่เขมแข็งและไดมาตรฐานสากล 
 2.  สรางคนคุณภาพสูโลกอาชีพ (สรางคนเกงและคนดีที่มีทักษะวิชาชีพ) 
 3.  ใหบริการวิชาการแกสังคมโดยยึดหลักของเศรษฐกิจพอเพียง 
 4.  เปนแหลงทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม 
 
 



 

ประเด็นยุทธศาสตรชาติ 

 วิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม 

ประเด็นยุทธศาสตรหนวยงาน 

 1.  สรางและถายทอดองคความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเชิงบูรณาการที่ไดมาตรฐาน 

เปาประสงค 

 1.  สรางและถายทอดองคความรูเชิงบูรณาการเพื่อการแขงขันในระดับชาติและนานาชาติ 
 
 

 

 

 

 



 

ยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย ฯ 

ประเด็นยุทธศาสตรที่  1 :  จัดการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ 
 เปาประสงคตามประเด็นยุทธศาสตรที่  1 
 1.  เปนแหลงการศึกษาดานวิชาชีพและเทคโนโลยีเชิงบูรณาการที่เขมแข็งและไดมาตรฐานสากล 
 2.  สรางคนคุณภาพสูโลกอาชีพ (สรางคนเกงและคนดีที่มีทักษะวิชาชีพ) 

 กลยุทธหลักตามแผนยุทธศาสตรของหนวยงาน 
 1.  พัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของสังคม ชุมชน 
 2.  สรางความเขมแข็งทางวิชาชีพเฉพาะทาง 
 3.  บริหารจัดการเชิงรุก 
 4.  พัฒนานักศึกษาและบัณฑิต ใหเปนทรัพยากรมนุษยที่มีคุณคา และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค 
 5.  พัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ 

 

 

 



 

ประเด็นยุทธศาสตรที่  2 :  พัฒนาสังคมโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 เปาประสงคตามประเด็นยุทธศาสตรที่  2 
 1.  ใหบริการวิชาการแกสังคมโดยยึดหลักของเศรษฐกิจพอเพียง 
 2.  เปนแหลงทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม 

 กลยุทธหลักตามแผนยุทธศาสตรของหนวยงาน 
 1.  ใหบริการวิชาการแกสังคม เพื่อสรางและพัฒนาอาชีพโดยยึดหลักของเศรษฐกิจพอเพียง 
 2.  สนับสนุนและสืบสานงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดลอม 
 

ประเด็นยุทธศาสตรที่  3 :  สรางและถายทอดองคความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเชิงบูรณาการที่ไดมาตรฐาน 
 เปาประสงคตามประเด็นยุทธศาสตรที่  3 
 สรางและถายทอดองคความรูเชิงบูรณาการ เพื่อการแขงขันในระดับชาติและนานาชาติ 

 กลยุทธหลักตามแผนยุทธศาสตรของหนวยงาน 
 1.  พัฒนางานวิจัย/นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ เชิงบูรณาการเพื่อประโยชนเชิงพาณิชยที่ไดมาตรฐาน เพื่อการแขงขัน    

ในระดับชาติและระดับนานาชาติ 
 2.  เผยแพรและถายทอดองคความรูสูความเปนเลิศ 



ประเด็นยุทธศาสตรที่  1   :   จัดการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ 

เปาประสงคที่  1  :  เปนแหลงการศึกษาดานวิชาชีพและเทคโนโลยีเชิงบูรณาการที่เขมแข็งและไดมาตรฐานสากล 

กลยุทธ/ยุทธศาสตรที่  1.1  พัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของสังคม ชุมชน 
จุดประสงค เพื่อพัฒนาและบูรณาการหลักสูตรที่ตอบสนองความตองการของสังคม และชุมชน  โดยบูรณาการรวมกับองคกรภาครัฐและ

ภาคเอกชน 
มาตรการ 1. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรที่ตอบสนองความตองการของสังคมและชุมชน 
 2. พัฒนาหลักสูตรตอยอดใหแกผูมีงานทําและบัณฑิตที่จบการศึกษา 
 3. พัฒนาหลักสูตรรองรับสภาพบริบทของสังคม (ตรี + โท , ตรี + ประกาศนียบัตร) 
 4. สรางหลักสูตรนานาชาติเพื่อกาวไปสูสากล (อาหาร  การทองเที่ยว และการโรงแรม) 
 5. พัฒนาหลักสูตรรวมกับมหาวิทยาลัยในประเทศและตางประเทศ 
 6. พัฒนาหลักสูตรรวมกับองคกรภาครัฐและเอกชน (โรงเรียน วิทยาลัยอาชีวศึกษา และสถานประกอบการ) 
 7. จัดการเรียนการสอน E-learning 
 8. จัดระบบเทียบโอนประสบการณ 
 9. ประเมินผลหลักสูตรอยางตอเนื่อง 
ผลผลิตตามแผนงบประมาณที่สอดคลอง 
  1.  ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
  2.  ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 



 
กลยุทธ/ยุทธศาสตรที่  1.2    สรางความเขมแข็งทางวิชาชีพเฉพาะทาง 

จุดประสงค เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการเรียนการสอนดานวิชาชีพเฉพาะทางสูความเปนเลิศ 

มาตรการ 1. พัฒนาหองปฏิบัติการ 
 2. พัฒนาระบบหองสมุดอิเล็กทรอนิกส (e-Library) 
 3. พัฒนาการเรียนรู โดยใช ICT เปนฐาน (ICT – Based Learning) 
 4. จัดทําหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา (TQF) 
 5. พัฒนาการจัดการความรู โดยใช ICT เปนฐาน (ICT – Based Knowledge) 
 6. จัดตั้งศูนยนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู (ศูนยโสตทัศนศึกษาที่เนนนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู) 
 7. เรงสงเสริมสหกิจศึกษาเต็มรูปแบบ 
 8. พัฒนาระบบคุณภาพที่เนนมาตรฐานสากล 

ผลผลิตตามแผนงบประมาณที่สอดคลอง 
  1.  ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
  2.  ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 
 
 



 
กลยุทธ/ยุทธศาสตรที่  1.3    บริหารจัดการเชิงรุก 

จุดประสงค พัฒนาระบบและกระบวนการการบริหารจัดการมุงสูวิสัยทัศนขององคกร 

มาตรการ 1.  สรางเครือขายฐานขอมูลและระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหาร 
 2. พัฒนาผูบริหารยุคใหมที่พึงประสงค 
 3. ปรับปรุงพัฒนาระบบงานสูการเปลี่ยนแปลง 
 4. การประชาสัมพันธเชิงรุก (จัดตาม Event , จัดนิทรรศการ , จัด Road Show ตาง ๆ) 
 5. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดาน ICT เพื่อการบริหารจัดการและการใหบริการทางการศึกษา 
 6. แนะแนวการศึกษาเชิงรุก  
  - นัดพบสถานประกอบการ 
  - นัดพบโรงเรียนในเขตพื้นที่และสัญจรไปยังโรงเรียนนอกเขตพื้นที่ 
 7. หารายไดจากสินทรัพยและองคความรูที่บุคลากรมีอยู 
 8. พัฒนาระบบบริหารจัดการองคกรดวยหลักธรรมาภิบาล 

ผลผลิตตามแผนงบประมาณที่สอดคลอง 
  1.  ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
  2.  ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 



เปาประสงคที่  2  :  สรางคนคุณภาพสูโลกอาชีพ (สรางคนเกงและคนดีที่มีทักษะวิชาชีพ) 

กลยุทธ/ยุทธศาสตรที่  2.1    พัฒนานักศึกษาและบัณฑิตใหเปนทรัพยากรที่มีคุณคา และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค 
จุดประสงค  เพื่อพัฒนาและยกระดับมาตรฐานคุณภาพบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลพระนคร ใหเปนไปตามจุดมุงหมาย

ขององคกร คือผลิตบัณฑิตมืออาชีพชั้นนําดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และการสะทอนเจตนารมณของจุดมุงหมาย 
มาตรการ 1. เตรียมความพรอมนักศึกษาสูโลกอาชีพ 
 2. พัฒนาความเปนเลิศทางวิชาชีพ 
 3. สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อการสรางบัณฑิตใหเปนคนอยางสมบูรณ 
 4. สรางเสริมสุขภาวะที่ดีใหแกนักศึกษา 
 5. แลกเปลี่ยนนักศึกษาระดับนานาชาติ 
 6. ทําความรวมมือกับสถานศึกษา/สถานประกอบการทั้งในและตางประเทศ 
 7. จัดการเรียนรูเพื่อเสริมสรางและซอมเสริมฐานความรูใหแกนักศึกษา  
  - พัฒนา E - Learning เพื่อการสอนซอมเสริม 
  - คายปรับพื้นฐาน 
 8. พัฒนาองคกรนักศึกษาใหเขมแข็ง 
 9. จัดตั้งสมาคมศิษยเกา และชุมชนสัมพันธระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัย 
ผลผลิตตามแผนงบประมาณที่สอดคลอง 
  1.  ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
  2.  ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 



 
กลยุทธ/ยุทธศาสตรที่  2.2    พัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ 

จุดประสงค พัฒนาและยกมาตรฐาน คณาจารย อาจารย และบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ 

มาตรการ 1. ปลูกจิตสํานึกการมีสวนรวมและความรับผิดชอบตอสังคม 
 2. สรางเครือขายความรวมมือการจัดการความรูเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
 3. สรางเสริมสุขภาวะที่ดีใหแกบุคลากร 
 4. จัดทํา Training Roadmap สําหรับสายวิชาการ 
  -  พัฒนาความรูดานวิชาชีพ 
  -  ใหอาจารยฝกอบรมในสถานประกอบการหรือทํางานรวมกับผูเชี่ยวชาญทั้งในประเทศและตางประเทศ 
  -  ฝกอบรมสูการเปนอาจารยแหงอนาคต 
 5. จัดทํา Training Roadmap สําหรับสายสนับสนุน 
  -  พัฒนาความรู 
  -  พัฒนาประสิทธิภาพในการทํางาน 
 6. พัฒนาความกาวหนาของบุคลากร 

ผลผลิตตามแผนงบประมาณที่สอดคลอง 
  1.  ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
  2.  ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 



ประเด็นยุทธศาสตรที่  2   :   พัฒนาสังคมโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

เปาประสงคที่  3  :  ใหบริการวิชาการแกสังคมโดยยึดหลักของเศรษฐกิจพอเพียง 

กลยุทธ/ยุทธศาสตรที่  3.1    ใหบริการวิชาการแกสังคม เพื่อสรางและพัฒนาอาชีพโดยยึดหลักของเศรษฐกิจพอเพียง 

จุดประสงค  พัฒนาและยกระดับมาตรฐาน ความรูทางอาชีพสูชุมชนและสังคม ใหเปนสังคมแหงการเรียนรู และมีอาชีพที่ยั่งยืน
ภายใตปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

มาตรการ 1. พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นที่ไดรับการพัฒนาเพื่อสงเสริมอาชีพเดิม และสรางอาชีพใหมใหแกชุมชนบนพื้นฐาน     
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

 2. จัดตั้งหนวยวิชาการและวิชาชีพในตางประเทศ 
 3. ผลิตสื่อเพื่อสรางและพัฒนาวิชาชีพทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ 
 4. พัฒนาศูนยสารนิเทศและการบริการวิชาการ (e-Resource) 
 5. พัฒนาศูนยภาษาเพื่อใหบริการวิชาการ 
 6. พัฒนาหนวย / ศูนยซอมบํารุงเครื่องจักร 
 7. สรางเครือขายความรวมมือการบริการวิชาการรวมกับหนวยงานภายนอกภาครัฐและเอกชน ทั้งภายในประเทศและ

ตางประเทศ 

ผลผลิตตามแผนงบประมาณที่สอดคลอง 
  ผลงานการใหบริการวิชาการ 



 
เปาประสงคที่  4  :  เปนแหลงทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม 

กลยุทธ/ยุทธศาสตรที่  4.1    สนับสนุนและสืบสานงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดลอม 

จุดประสงค เพื่อพัฒนาและยกระดับมาตรฐานคุณภาพบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ใหมีความรู คูคุณธรรม 
จริยธรรมและรักษาสิ่งแวดลอม 

มาตรการ 1. บูรณาการการจัดกิจกรรมดานอนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทย และสิ่งแวดลอมใหหลากหลายรวมกับชุมชนอยางตอเนื่อง 
 2. สงเสริมการศึกษา การนําเทคโนโลยีผสมผสานกับภูมิปญญาทองถิ่น 
 3. บูรณาการการอนุรักษ สงเสริม และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม ในการจัดการศึกษา และการใหบริการ

วิชาการ 
 4. เผยแพรศิลปวัฒนธรรมสูสากล 
 5. จัดตั้งศูนยอนุรักษ ศิลปวัฒนธรรม 

ผลผลิตตามแผนงบประมาณที่สอดคลอง 
  ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 
 
 
 



 
ประเด็นยุทธศาสตรที่  3   :   สรางและถายทอดองคความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเชิงบูรณาการที่ไดมาตรฐาน 

เปาประสงคที่  5  :  สรางและถายทอดองคความรูเชิงบูรณาการ เพื่อการแขงขันในระดับชาติและนานาชาติ 

กลยุทธ/ยุทธศาสตรที่  5.1   พัฒนางานวิจัย/นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐเชิงบูรณาการ เพื่อประโยชนเชิงพาณิชยที่ไดมาตรฐานเพื่อการ
แขงขันในระดับชาติและระดับนานาชาติ 

จุดประสงค พัฒนาและยกระดับมาตรฐาน คุณภาพของนักวิจัย และผลงานวิจัย/นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ  ที่มีคุณภาพและไดมาตรฐาน
ที่ตอบสนองความตองการของสังคม  เพื่อประโยชนเชิงพาณิชย  สูการแขงขันในระดับชาติและระดับนานาชาติ 

มาตรการ 1. ทําวิจัยรวมกับภาครัฐและเอกชน 
 2. สรางเครือขายการวิจัยแบบบูรณาการ 
 3. พัฒนาศักยภาพนักวิจัย 
 4. พัฒนานักวิจัยมืออาชีพ 
 5. จัดตั้งศูนยแกปญหาและพัฒนางานวิจัย 
 6. พัฒนาหนวยบมเพาะธุรกิจ 
 7. พัฒนางานวิจัยสถาบันเพื่อพัฒนาระบบงาน 
 8. จัดตั้งหนวยจัดการทรัพยสินทางปญญา 
 



 

ผลผลิตตามแผนงบประมาณที่สอดคลอง 
  1.  ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
  2.  ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
  3.  ผลงานวิจัยเพื่อถายทอดเทคโนโลยี 
  4.  ผลงานวิจัยเพื่อสรางองคความรู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

กลยุทธ/ยุทธศาสตรที่  5.2    เผยแพรและถายทอดองคความรูสูความเปนเลิศ 
จุดประสงค พัฒนาและยกระดับมาตรฐาน คุณภาพของนักวิจัย และผลงานวิจัย/นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ ที่มีคุณภาพและไดมาตรฐาน

ที่ตอบสนอง ความตองการของสังคม เพื่อความเปนเลิศ เผยแพรประชาสัมพันธ และสรางเครือขายดานงานวิจัย/
นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ ในระดับชาติและระดับนานาชาติ 

มาตรการ 1. จัดตั้งศูนยความเปนเลิศในดานตาง ๆ 
  -  จัดตั้งศูนยวิจัยหุนยนตอัจฉริยะ  
  -  จัดตั้งศูนยวิจัยอาหาร 
  -  จัดตั้งศูนยวิจัยสิ่งทอ 
  -  จัดตั้งศูนยวิจัยวิศวกรรมและเทคโนโลยีอยางยั่งยืน 
  -  จัดตั้งศูนยวิจัยและจัดการทางธุรกิจ 
  -  จัดตั้งศูนยวิจัยและออกแบบผลิตภัณฑ 
 2. จัดตั้งหนวยประสานงานเพื่อการเผยแพรประชาสัมพันธ และสรางเครือขายดานงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ/นวัตกรรม ระดับชาติ 

และระดับนานาชาติ 
ผลผลิตตามแผนงบประมาณที่สอดคลอง 
  1.  ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
  2.  ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
  3.  ผลงานวิจัยเพื่อถายทอดเทคโนโลยี 
  4.  ผลงานวิจัยเพื่อสรางองคความรู 



 

การบริหารแผน และการติดตามประเมินผล 

  เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามยุทธศาสตร วัตถุประสงค และเปาหมายของแผนการบริหารและพัฒนาการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย อยางมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยจึงไดกําหนดนโยบายในการบริหารแผนและการติดตามประเมินผล ดังนี้ 

1. มหาวิทยาลัยประกาศใชแผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ. 2555-2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ไดรับ
เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อใหหนวยงานจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป ใหสอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการ
4 ป พ.ศ. 2555-2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

2. คณะ/สถาบัน/สํานัก/ศูนย จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป และแผนการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณประจําป
งบประมาณ รวบรวมและจัดทําเปนแผนปฏิบัติราชการประจําปของมหาวิทยาลัยฯ เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให
ความเห็นชอบ 

3. มหาวิทยาลัยฯ กํากับดูแลให คณะ/สถาบัน/สํานัก/ศูนย ดําเนินงานไปตามแผนที่กําหนดไว รวมถึงการปรับแผนการ
ดําเนินงานเพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงคการดําเนินงาน และสภาวการณที่เปลี่ยนไป 

 
 
 
 



 

  การติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ. 2555-2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
1. คณะ/สถาบัน/สํานัก/ศูนย จัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 
2. มหาวิทยาลัยฯ วิเคราะหและสรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปที่สอดคลอง และเปนไปใน

แนวทางเดียวกับระบบการประเมินผลของ สงป. สกอ. ก.พ.ร. สมศ. และหนวยงานกลางตาง ๆ เสนอตอผูบริหาร   
และหนวยงานที่เกี่ยวของ 

3. มหาวิทยาลัยฯ ติดตามความกาวหนาและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ 4 ป ในระยะครึ่งแผนฯ และเมื่อสิ้นสุดแผนฯ 
4. เสนอผลการติดตามและประเมินผลตอผูบริหาร และสภามหาวิทยาลัย 

   การปรับแผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ. 2555-2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
1. มหาวิทยาลัยฯ นําผลการวิเคราะหและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจําป ตลอดจนปญหา และอุปสรรค มา

ปรับปรุงโดยการทบทวนยุทธศาสตร เปาหมาย สภาพแวดลอมใหเหมาะสมทุก 1 ป 
2. เสนอแผนปฏิบัติราชการ ที่ไดปรับปรุงตอผูบริหารและสภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบ 

 
 
 
 
 
 



ตัวชี้วัดและเปาหมายตามแผนปฏบิัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 

เปาหมายการดําเนินงาน กลยุทธ ตัวชี้วัด 

คาเปาหมายการ
ดําเนินงานประจําป
งบประมาณ 2556 

ตัวชี้วัดมาตรฐาน
คุณภาพดาน/
ผลผลิต หนวย จํานวน 

1. เปนแหลงการศึกษา
ดานวิชาชพีและ
เทคโนโลยีเชิงบูรณา
การที่เขมแข็งและได
มาตรฐานสากล 

1. พัฒนาหลักสูตรให
สอดคลองกับความ
ตองการของสังคม 
ชุมชน 

1.  ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 
(สกอ.2.1) (ก.พ.ร.54 ตัวชี้วัด 14) 

ขอ 
 

3 
 

ดานคุณภาพ
บัณฑิต 

2. สรางความเขมแข็ง
ทางวิชาชีพเฉพาะ
ทาง 

1. รอยละของความสําเร็จในการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการ (สงป.) 

- ผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําตรงสาขา (สังคม) 
- ความพึงพอใจของนายจางทีม่ีตอผูสําเร็จ

การศึกษา (สังคม) 
- ผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทํา ศึกษาตอ ประกอบ

อาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา   1 ป (สังคม) 
- จํานวนผูสําเร็จการศึกษา (สังคม) 

รอยละ 
 

รอยละ 
รอยละ 

 
รอยละ 

 
คน 

85 
 

71 
81 
 

73 
 

1,399 

1. ผลผลิต : 
ผูสําเร็จ
การศึกษาดาน
สังคมศาสตร 

 
 
 



เปาหมายการดําเนินงาน กลยุทธ ตัวชี้วัด 

คาเปาหมายการ
ดําเนินงานประจําป
งบประมาณ 2556 

ตัวชี้วัดมาตรฐาน
คุณภาพดาน/
ผลผลิต หนวย จํานวน 

- จํานวนนักศกึษาเขาใหม (สังคม) คน 1,525 



เปาหมายการดําเนินงาน กลยุทธ ตัวชี้วัด 

คาเปาหมายการ
ดําเนินงานประจําป
งบประมาณ 2556 

ตัวชี้วัดมาตรฐาน
คุณภาพดาน/
ผลผลิต หนวย จํานวน 

  - จํานวนนักศกึษาคงอยู (สังคม) 
- ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐาน

หลักสูตร (สังคม) 
- ผูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสตูร

ภายในระยะเวลาที่กําหนด (สังคม) 
- คาใชจายการผลิตตามงบประมาณที่ไดรับจดัสรร 

(สังคม) 
2. รอยละของความสําเร็จในการดําเนินงานตาม

แผนปฏิบัติราชการ (สงป.) 
- ผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําตรงสาขา (วิทย) 
- ความพึงพอใจของนายจางทีม่ตีอผูสําเร็จ

การศึกษา (วิทย) 
- ผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทํา ศึกษาตอ ประกอบ

อาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา   1 ป (วิทย) 
- จํานวนผูสําเร็จการศึกษา (วทิย) 
- จํานวนนักศกึษาเขาใหม (วทิย) 
- จํานวนนักศกึษาคงอยู (วิทย) 

คน 
รอยละ 

 
รอยละ 

 
บาท 

 
รอยละ 

 
รอยละ 
รอยละ 

 
รอยละ 

 
คน 
คน 
คน 

4,170 
90 
 

85 
 

153,962,250 
 

85 
 

71 
80 
 

76 
 

2,123 
2,785 
8,993 

 
 
 
 
 
 
 
3. ผลผลิต : 

ผูสําเร็จ
การศึกษาดาน
วิทยาศาสตร
และเทคโนโลย ี



เปาหมายการดําเนินงาน กลยุทธ ตัวชี้วัด 

คาเปาหมายการ
ดําเนินงานประจําป
งบประมาณ 2556 

ตัวชี้วัดมาตรฐาน
คุณภาพดาน/
ผลผลิต หนวย จํานวน 

  - ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐาน
หลักสูตร (วิทย) 

- ผูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสตูร
ภายในระยะเวลาที่กําหนด (วิทย) 

- คาใชจายการผลิตตามงบประมาณที่ไดรับจดัสรร 
(วิทย) 

3. อาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก (สกอ.2.2) 
4. หองสมุด อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอม

การเรียนรู (สกอ.2.5) 
5. ระบบและกลไกการจดัการเรียนการสอน (สกอ.

2.6) (ก.พ.ร.54 ตัวชี้วดั 10) (ก.พ.ร.54 ตัวชี้วัด 13) 
6. บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทาํหรือประกอบอาชีพ

อิสระภายใน 1 ป (สมศ.1) (ก.พ.ร.54 ตัวชี้วดั 4.1.1) 
7. คุณภาพของบณัฑิตปริญญาตรี โทและเอก ตาม

กรอบมาตรฐานคุณวฒุิอุดมศึกษาแหงชาต ิ(สมศ.2) 
8. ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่

ไดรับการตีพมิพหรือเผยแพร (สมศ.3) 

รอยละ 
 

รอยละ 
 

บาท 
 

รอยละ 
ขอ 

 
ขอ 

 
รอยละ 

 
คะแนน 

 
รอยละ 

 

90 
 

85 
 

642,375,100 
 
4 
4 
 
4 
 

60 
 
3 
 

0.1 
 

 



เปาหมายการดําเนินงาน กลยุทธ ตัวชี้วัด 

คาเปาหมายการ
ดําเนินงานประจําป
งบประมาณ 2556 

ตัวชี้วัดมาตรฐาน
คุณภาพดาน/
ผลผลิต หนวย จํานวน 

  9. รอยละของระดับความพึงพอใจของผูใชบณัฑิต
ตอบัณฑิต (ก.พ.ร.54 ตัวชี้วดั 5.1) (ก.พ.ร.55 
ตัวชี้วดั 4) 

10. รอยละของระดับความพึงพอใจของนิสิต
นักศึกษาตอสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.ร.54 ตัวชี้วดั 
5.2) (ก.พ.ร.55 ตัวชี้วดั 5) 

11. รอยละของนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการ
ทดสอบความรู ความสามารถดาน
ภาษาตางประเทศ (ภาษาองักฤษ และภาษาจีน) 
(ก.พ.ร.54 ตัวชี้วัด 4.1.3) (ก.พ.ร.55 ตัวชี้วดั 3) 

12. ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผล
สะทอนเปนเอกลักษณของสถาบัน (สมศ.17) 

13. อัตลักษณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล    
พระนคร 

- ระบบและกลไกพัฒนานักศกึษาของมหาวทิยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลใหเปนบัณฑิตนกัปฏิบัติ 

 

รอยละ 
 
 

รอยละ 
 
 

รอยละ 
 
 
 

ขอ 
 
 
 

ขอ 

75 
 
 

75 
 
 

60 
 
 
 
3 
 
 
 
3 

 



เปาหมายการดําเนินงาน กลยุทธ ตัวชี้วัด 

คาเปาหมายการ
ดําเนินงานประจําป
งบประมาณ 2556 

ตัวชี้วัดมาตรฐาน
คุณภาพดาน/
ผลผลิต หนวย จํานวน 

  - กระบวนการจดัการเรียนการสอน ใชทักษะที่มี
เทคโนโลยีเปนฐาน 

- มีระบบและกลไกการสรางความเชี่ยวชาญ
วิชาชีพใหกับนักศึกษา 

14. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศกึษา
ภายใน (สกอ.9.1) (ก.พ.ร.54 ตัวชี้วดั 6) 

15. ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในโดยตน
สังกัด (สมศ.15) (ก.พ.ร.55 ตัวชี้วดั 8) 

ขอ 
 

ขอ 
 

ขอ 
 

คะแนน 
 

3 
 
3 
 
4 
 
3 
 

 



เปาหมายการดําเนินงาน กลยุทธ ตัวชี้วัด 

คาเปาหมายการ
ดําเนินงานประจําป
งบประมาณ 2556 

ตัวชี้วัดมาตรฐาน
คุณภาพดาน/
ผลผลิต หนวย จํานวน 

 3.   การบริหารจัดการ
เชิงรุก 

1. กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ.1.1) 
2. ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบรกิารดาน

ขอมูลขาวสาร (สกอ.3.1) 
3. ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนกัศึกษา   

(สกอ.3.2) 
4. ภาวะผูนําของสภาสถาบันและผูบริหารทุกระดับ

ของสถาบัน (สกอ.7.1) (ก.พ.ร.54 ตัวชี้วดั 9.1, 9.2) 
5. การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู (สกอ.7.2) 

(ก.พ.ร.54 ตัวชี้วัด 12) 

ขอ 
ขอ 

 
ขอ 

 
ขอ 

 
ขอ 

 
 

4 
5 
 
4 
 
4 
 
3 
 
 

 



เปาหมายการดําเนินงาน กลยุทธ ตัวชี้วัด 

คาเปาหมายการ
ดําเนินงานประจําป
งบประมาณ 2556 

ตัวชี้วัดมาตรฐาน
คุณภาพดาน/
ผลผลิต หนวย จํานวน 

  6. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตดัสินใจ 
(สกอ.7.3) (ก.พ.ร.54 ตัวชี้วดั 11) 

7. ระบบบริหารความเสี่ยง (สกอ.7.4) (ก.พ.ร.54 
ตัวชี้วดั 9.2) 

8. การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของสภาสถาบัน     
(สมศ.12)  

9. การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของผูบริหารสถาบัน
(สมศ.13)  

10. ผลการพัฒนาตามอัตลักษณของสถาบัน (สมศ.
16) 

- ผลการบริหารสถาบันใหเกิดอัตลักษณ (สมศ.
16.1) 

11. ระบบและกลไกการเงนิและงบประมาณ       
(สกอ.8.1) 

12. รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจาย
ลงทุนและรายจายในภาพรวม (ก.พ.ร.54 ตวัชี้วดั 
7) 

- รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจาย
ลงทุน (ก.พ.ร.54 ตัวชี้วดั 7.1) 

 

ขอ 
 

ขอ 
 

คะแนน 
 

คะแนน 
 
 

ขอ 
ขอ 

 
 
 

รอยละ 
 
 

3 
 
4 
 
3 
 
3 
 
 
3 
4 
 
 
 

42 
 
 

 



เปาหมายการดําเนินงาน กลยุทธ ตัวชี้วัด 

คาเปาหมายการ
ดําเนินงานประจําป
งบประมาณ 2556 

ตัวชี้วัดมาตรฐาน
คุณภาพดาน/
ผลผลิต หนวย จํานวน 

  - รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจาย
ภาพรวม (ก.พ.ร.54 ตัวชี้วัด 7.2) 

- รอยละความสาํเร็จของการเบิกจายเงิน
งบประมาณตามแผน (ก.พ.ร.54 ตัวชี้วัด 7.3) 
(ก.พ.ร.55  ตัวชี้วัด 6) 

13. ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวย
ผลผลิต (ก.พ.ร.54 ตัวชี้วัด 8) (ก.พ.ร.55 ตัวชี้วัด 7) 

14. การบริหารจัดการสถานศึกษา 3 ดี (3D)  
15. ผลที่เกิดผูเรียนตามนโยบาย 3 ดี (3D) มีความรู    

เจตนคติที่ดีตลอดจนเกิดพฤตกิรรมตาม
คุณลักษณะทีพ่ึงประสงคทั้ง 3 ดาน 

รอยละ 
 

รอยละ 
 
 

ระดับ 
 

ขอ 
ดาน 

 
 

93 
 

93 
 
 
3 
 
3 
2 
 

 

 

1. สรางคนคุณภาพสู
โลกอาชีพ (สรางคน
เกงและคนดีทีม่ี
ทักษะวิชาชีพ) 

1. พัฒนานักศกึษาและ
บัณฑิตใหเปน
ทรัพยากรมนษุยที่มี
คุณคาและมีคุณ 
ลักษณะที่พึงประสงค 

1. ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตาม
คุณลักษณะของบัณฑิต (สกอ.2.7) (ก.พ.ร.54  
ตัวชี้วัด 4.1.2) 

2. ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรม
จริยธรรมที่จัดใหกับนักศกึษา (สกอ.2.8) 

ขอ 
 
 

ขอ 
 

3 
 
 
3 
 

 



เปาหมายการดําเนินงาน กลยุทธ ตัวชี้วัด 

คาเปาหมายการ
ดําเนินงานประจําป
งบประมาณ 2556 

ตัวชี้วัดมาตรฐาน
คุณภาพดาน/
ผลผลิต หนวย จํานวน 

3. ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ (สมศ. 16.2) คะแนน 3 

 2. พัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรทาง
การศึกษาทกุระดับ 

1. อาจารยประจําที่ดํารงตาํแหนงทางวิชาการ (สกอ.
2.3) 

2. ระบบการพฒันาคณาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนนุ (สกอ.2.4) (ก.พ.ร.54 ตัวชี้วัด 12) 

3. การพัฒนาคณาจารย (สมศ.14) 

รอยละ 
ขอ 

 
คะแนน 

30 
3 
 
4 

 

1. ใหบริการวิชาการแก
สังคมโดยยึดหลัก
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1. ใหบริการวิชาการ
แกสังคม เพื่อสราง
และพัฒนาอาชีพ
โดยยดึหลักของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

1. รอยละของความสําเร็จในการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการ (สงป.) 

- ผูเขารับบริการนําความรูไปใชประโยชน 
- ความพึงพอใจของผูรับบริการวิชาการและ

วิชาชีพตอประโยชนจากการบริการ 
- โครงการบริการวิชาการที่สงเสริมศักยภาพใน

การแขงขันของประเทศในเวลา 1 ป 

รอยละ 
 

รอยละ 
รอยละ 

 
รอยละ 

 

85 
 

85 
79 
 
8 
 

ดานบริการวิชาการ 
2. ผลผลิต : 

ผลงานการ
ใหบริการ
วิชาการ 



เปาหมายการดําเนินงาน กลยุทธ ตัวชี้วัด 

คาเปาหมายการ
ดําเนินงานประจําป
งบประมาณ 2556 

ตัวชี้วัดมาตรฐาน
คุณภาพดาน/
ผลผลิต หนวย จํานวน 

- จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก
สังคม 

- ความพึงพอใจของผูรับบริการในกระบวนการ
ใหบริการ 

- งานบริการวิชาการแลวเสร็จตามระยะเวลาที่
กําหนด 

- ตนทุน/คาใชจายการผลิตตามงบประมาณที่ไดรับ
จัดสรร 

2. ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม 
(สกอ.5.1) 

3. กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชน
ตอสังคม (สกอ.5.2) 

4. ผลการนําความรูและประสบการณจากการ
ใหบริการวิชาการมาใชในการพัฒนาการเรียนการ
สอนและ/หรือการวิจยั (สมศ.8) 

5. ผลการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแขง็ของ

โครงการ 
รอยละ 

 
รอยละ 
บาท 

 
ขอ 

 
ขอ 

 
รอยละ 

 
 

ขอ 
 
 

81 
86 
 

93 
9,690,900 

 
3 
 
3 
 
5 
 
 
3 
 
 



เปาหมายการดําเนินงาน กลยุทธ ตัวชี้วัด 

คาเปาหมายการ
ดําเนินงานประจําป
งบประมาณ 2556 

ตัวชี้วัดมาตรฐาน
คุณภาพดาน/
ผลผลิต หนวย จํานวน 

ชุมชนหรือองคกรภายนอก (สมศ.9) 
6. ผลการชี้นํา ปองกัน หรือแกปญหาของสังคมใน

ดาน ตาง ๆ (สมศ.18) 
- การชี้นํา ปองกัน หรือแกปญหาของสังคมในดาน

คานิยม จิตสาธารณะภายในสถาบัน (สมศ.18.1) 

 
ขอ 

 
2 

1.    เปนแหลงทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดลอม 

1.   สนับสนุนและสืบ
สานงานทํานบุํารุง
ศิลปวัฒนธรรมและ
รักษาสิ่งแวดลอม 

1. รอยละของความสําเร็จในการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการ (สงป.) 

- โครงการ/กิจกรรม ที่มีการเผยแพรดานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

รอยละ 
 

รอยละ 
 

85 
 

82 
 

ดานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
4.   ผลผลิต : 
ผลงานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 



เปาหมายการดําเนินงาน กลยุทธ ตัวชี้วัด 

คาเปาหมายการ
ดําเนินงานประจําป
งบประมาณ 2556 

ตัวชี้วัดมาตรฐาน
คุณภาพดาน/
ผลผลิต หนวย จํานวน 

  - ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการตอ
ประโยชนของการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

- โครงการ/กิจกรรม ที่มีการเผยแพรดานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมภายในระยะเวลา 1 ป 

- จํานวนโครงการ/กิจกรรม ศลิปวัฒนธรรม 
 
- โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงคของ

โครงการ 
- โครงการ/กิจกรรม ที่แลวเสร็จตามระยะเวลาที่

กําหนด 
- คาใชจายของการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมตาม

งบประมาณทีไ่ดรับจัดสรร 
2. ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม (สกอ. 6.1) 
3. การสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและ

วัฒนธรรม (สมศ.10)  

รอยละ 
 

รอยละ 
 

โครงการ/
กิจกรรม
รอยละ 
รอยละ 

 
บาท 

 
ขอ 

 
ขอ 

 
ขอ 

88 
 

82 
 

62 
 

88 
93 
 

9,095,900 
 
3 
 
3 
 
3 

 



เปาหมายการดําเนินงาน กลยุทธ ตัวชี้วัด 

คาเปาหมายการ
ดําเนินงานประจําป
งบประมาณ 2556 

ตัวชี้วัดมาตรฐาน
คุณภาพดาน/
ผลผลิต หนวย จํานวน 

4. การพัฒนาสุนทรียภาพในมิตทิางศิลปะและ
วัฒนธรรม(สมศ. 11) 

  



เปาหมายการดําเนินงาน กลยุทธ ตัวชี้วัด 

คาเปาหมายการ
ดําเนินงานประจําป
งบประมาณ 2556 

ตัวชี้วัดมาตรฐาน
คุณภาพดาน/
ผลผลิต หนวย จํานวน 

  5. ผลการชี้นํา ปองกัน หรือแกปญหาของสังคมใน
ดาน การสงเสริมและสืบสานโครงการมาจาก
พระราชดําริ ภายนอกสถาบนั  (สมศ.18.2) 

ขอ 
 

2 
 

 

1. สรางและถายทอด
องคความรูเชิงบูรณา
การเพื่อการแขงขัน
ในระดบัชาติและ
นานาชาต ิ

1. พัฒนางานวิจยั / 
นวัตกรรม / 
สิ่งประดิษฐเชงิ
บูรณาการ เพื่อ
ประโยชนเชิง
พาณิชยทีไ่ด
มาตรฐานเพื่อการ
แขงขันใน
ระดับชาติและ
ระดับนานาชาติ 

1. รอยละของความสําเร็จในการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการ (สงป.) 

- จํานวนงานวิจยัหรืองานสรางสรรคที่ตีพิมพ
เผยแพรในระดับชาติหรือนานาชาติ  (สรางองค
ฯ) 

- จํานวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม ที่นําไปใช
ประโยชนในเชิงพาณิชย/ประโยชนตอสังคม 
ชุมชน (สรางองคฯ) 

- ผลงานวิจัย/นวัตกรรม ที่นําไปใชประโยชน
ภายในระยะเวลา  1  ป (สรางองคฯ) 

- จํานวนโครงการวิจัย (สรางองคฯ) 
- จํานวนโครงการวิจัยเปนไปตามมาตรฐานที่

กําหนด (สรางองคฯ) 

รอยละ 
 

เรื่อง 
 

เรื่อง 
 
 

รอยละ 
 

โครงการ 
โครงการ 

 
รอยละ 

85 
 

10 
 

11 
 
 

52 
 

91 
91 
 

70 

ดานงานวิจยัและ
งานสรางสรรค 
6. ผลผลิต : 

ผลงานวิจัยเพือ่
สรางองค
ความรู 



เปาหมายการดําเนินงาน กลยุทธ ตัวชี้วัด 

คาเปาหมายการ
ดําเนินงานประจําป
งบประมาณ 2556 

ตัวชี้วัดมาตรฐาน
คุณภาพดาน/
ผลผลิต หนวย จํานวน 

- โครงการวิจัยที่แลวเสร็จภายในระยะเวลาที่
กําหนด (สรางองคฯ) 

  



เปาหมายการดําเนินงาน กลยุทธ ตัวชี้วัด 

คาเปาหมายการ
ดําเนินงานประจําป
งบประมาณ 2556 

ตัวชี้วัดมาตรฐาน
คุณภาพดาน/
ผลผลิต หนวย จํานวน 

  - คาใชจายการวจิัยตามงบประมาณที่ไดรับจดัสรร 
(สรางองคฯ) 

2. ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจยัหรืองาน
สรางสรรค(สกอ.4.1)  

3. ระบบและกลไกจัดการความรูจากงานวิจยัหรืองาน
สรางสรรค (สกอ.4.2) (ก.พ.ร.54 ตัวชี้วัด 3) (ก.พ.ร.
54 ตัวชี้วดั 4.2.1) (ก.พ.ร.54 ตัวชี้วดั 4.2.2) 

4. เงินสนับสนุนงานวิจยัและงานสรางสรรคตอ
จํานวนอาจารยประจําและนกัวิจยั (สกอ.4.3) 

5. งานวิจยัหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตพีิมพหรือ
เผยแพร (สมศ.5)  

6. งานวิจยัหรืองานสรางสรรค ที่นํามาใชประโยชน 
(สมศ.6)  

7. ผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ (สมศ.7)  

บาท 
 

ขอ 
 

ขอ 
 
 

คะแนน 
 

คะแนน 
 

รอยละ 
 

รอยละ 

35,451,300 
 
5 
 
3 
 
 
3 
 
3 
 

10 
 

10 

 



เปาหมายการดําเนินงาน กลยุทธ ตัวชี้วัด 

คาเปาหมายการ
ดําเนินงานประจําป
งบประมาณ 2556 

ตัวชี้วัดมาตรฐาน
คุณภาพดาน/
ผลผลิต หนวย จํานวน 

 2. เผยแพรและ
ถายทอดองคความรู
สูความเปนเลศิ 

1. รอยละของความสําเร็จในการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการ (สงป.) 

- จํานวนงานวิจยัหรืองานสรางสรรคที่ตีพิมพ
เผยแพรในระดับชาติหรือนานาชาติ (ถายทอดฯ) 

- จํานวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม ที่นําไปใช
ประโยชนในเชิงพาณิชย/ประโยชนตอสังคมชุมชน 
(ถายทอดฯ) 

- ผลงานวิจัย/นวัตกรรม ที่นําไปใชประโยชน
ภายในระยะเวลา  1  ป (ถายทอดฯ) 

- จํานวนโครงการวิจัย (ถายทอดฯ) 
- จํานวนโครงการวิจัยเปนไปตามมาตรฐานที่

กําหนด (ถายทอดฯ) 
- โครงการวิจัยที่แลวเสร็จภายในระยะเวลาที่

กําหนด (ถายทอดฯ) 
- คาใชจายการวจิัยตามงบประมาณที่ไดรับจดัสรร 

(ถายทอดฯ) 

รอยละ 
 

เรื่อง 
 

เรื่อง 
 

รอยละ 
 

โครงการ 
โครงการ 

 
รอยละ 

 
บาท 

 

85 
 

10 
 

11 
 

52 
 

81 
81 
 

70 
 

33,208,100 
 

5. ผลผลิต : 
ผลงานวิจัยเพือ่
ถายทอด
เทคโนโลยี 



เปาหมายการดําเนินงาน กลยุทธ ตัวชี้วัด 

คาเปาหมายการ
ดําเนินงานประจําป
งบประมาณ 2556 

ตัวชี้วัดมาตรฐาน
คุณภาพดาน/
ผลผลิต หนวย จํานวน 

 



 

ตัวชี้วัดและคาเปาหมายตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 
ดานการเรียนการสอน 
 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1   จัดการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ 
 

กลยุทธ กลวิธี/มาตรการ ตัวชี้วัด 
คาเปาหมาย             

การดําเนินงานพ.ศ. 2556 ผูรับผดิชอบ 
หนวย จํานวน 

1. พัฒนาหลักสูตรแบบ
บูรณาการให
สอดคลองกับความ
ตองการของสังคม / 
ชุมชน 

1.1 พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรที่ตอบสนอง
ความตองการของสังคมและชุมชน 

1. จํานวนหลักสูตรอบรมระยะสั้น หลักสูตร 11 รอง อมทรพ. ดาน
วิชาการและวิเทศ
สัมพันธ / คณะ / 
สสท. / สวท.  

1.2 พัฒนาหลักสูตรตอยอดใหแกผูมีงานทําและ
บัณฑิตที่จบการศึกษา 

2. จํานวนหลักสูตรตอยอดใหแกผูมีงานทําที่
พัฒนาและปรับปรุง 

หลักสูตร 
 

4 
 

1.3 พัฒนาหลักสูตรรองรับสภาพบริบทของ
สังคม 

 

3. จํานวนหลักสูตร 2 ปริญญาและหลักสูตร
ทางเลือก 

หลักสูตร 
 

3 
 

 

 1.4 สรางหลักสูตรนานาชาติเพื่อกาวไปสูสากล 4. จํานวนหลักสูตรนานาชาติ หลักสูตร 2  
 1.5 พัฒนาหลักสูตรรวมกับองคกรภาครัฐและ

เอกชน     
5. จํานวนหลักสูตรที่พัฒนารวมกับองคกรภาครัฐ

และเอกชน 
หลักสูตร 

 
5 
 

 



กลยุทธ กลวิธี/มาตรการ ตัวชี้วัด 
คาเปาหมาย             

การดําเนินงานพ.ศ. 2556 ผูรับผดิชอบ 
หนวย จํานวน 

 1.6  จัดการเรียนการสอน E-Learning  6. จํานวนสาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอน E-
learning 

7. นําเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใชใน
การจัดการเรียนการสอน. 

สาขา 
 

หลักสูตร 
 

25 
 

12 
 

 

 1.7 จัดระบบเทียบโอนประสบการณ 
 

8. จํานวนหลักสูตรที่ใชระบบเทียบโอน
ประสบการณ 

หลักสูตร 
 

7 
 

 

 1.8 ประเมินผลหลักสูตรอยางตอเนื่อง 9. จํานวนหลักสูตรที่ไดรับการประเมินอยาง
ตอเนื่อง 

หลักสูตร 46  

2. สรางความเขมแข็ง
ทางวิชาชีพเฉพาะ
ทาง 

2.1 พัฒนาหองปฏิบัติการ 1. จํานวนหองปฏิบัติการที่ไดรับการพัฒนา 
2. จํานวนหองปฏิบัติการมาตรฐานวิชาชีพดาน 

IT 

หอง 
หอง 

14 
3 

รอง อมทรพ. ดาน
วิจัยและบริการ
วิชาการ / ดานวิชาการ
และวิเทศสัมพันธ / 
ดานเทคโนโลยีสาร 
สนเทศและพัฒนา
กายภาพ / คณะ / 
สสท. / สวท. / สอ. 

2.2 พัฒนาระบบหองสมุดอิเล็กทรอนิกส (e-
Library) 

3. จํานวนทรัพยากรหองสมุดอิเล็กทรอนิกส กิจกรรม 5 

 2.3 พัฒนาการเรียนรูโดยใช ICT เปนฐาน (ICT 
– Based Learning) 

4. จํานวนทรัพยากรเพื่อการพัฒนาการเรียนรู 
โดยใช ICT เปนฐาน 

กิจกรรม 
 

9 
 

 2.4 พัฒนาการจัดการความรูโดยใช ICT เปน
ฐาน (ICT – Based Knowledge)  

5. จํานวนสาขาวิชาที่จัดทําคลังความรู 
6. จํานวนทรัพยากรเพื่อการพัฒนาการเรียนรูโดย

ใช ICT เปนฐาน 

สาขา 
ระบบ 

14 
2 



กลยุทธ กลวิธี/มาตรการ ตัวชี้วัด 
คาเปาหมาย             

การดําเนินงานพ.ศ. 2556 ผูรับผดิชอบ 
หนวย จํานวน 

 2.5 จัดตั้งศูนยนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู  
 

7. จํานวนศูนยนวัตกรรม เพื่อการเรียนรูที่ไดรับ
จัดตั้ง 

ศูนย 
 

4 
 

 

 2.6 เรงสงเสริมสหกิจศึกษาเต็มรูปแบบ 
 

8. จํานวนสาขาวิชาที่จัดสหกิจศึกษาในประเทศ 
9. จํานวนสาขาวิชาที่จัดสหกิจศึกษาใน

ตางประเทศ 

สาขา 
สาขา 

33 
2 

 

 2.7 พัฒนาระบบคุณภาพที่เนนมาตรฐานสากล 10. จํานวนระบบคุณภาพที่เนนมาตรฐานสากลที่
ไดรับการพัฒนา 

ระบบ 11  

3. บริหารจัดการเชิงรุก 3.1 สรางเครือขายฐานขอมูล และระบบ
สารสนเทศ เพื่อการบริหาร 

1. จํานวนมาตรฐานและระบบสถาปตยกรรมของ
ระบบ ICT 

มาตรฐาน/
ระบบ 

2/5 
 

รอง อมทรพ. ทุกทาน 
/ สวพ. / สวท. / 
สสท. / คณะ / สอ.  3.2 พัฒนาผูบริหารยุคใหมที่พึงประสงค 2. จํานวนผูบริหารที่ไดรับพัฒนา 

3. จํานวนโครงการพัฒนาผูบริหารที่ไดรับพัฒนา 
คน 

โครงการ 
283 

4 
 3.3 ปรับปรุงพัฒนาระบบงานสูการเปลี่ยนแปลง 

 
4. จํานวนระบบที่รองรับการทําธุรกรรมทาง

อิเล็กทรอนิกส 
5. จํานวนระบบการบริหารจัดการและการ

ใหบริการทางการศึกษาโดยใช  ICT เปนฐาน 
6. จํานวนระบบงานที่ไดรับการพัฒนาสูการ

เปลี่ยนแปลง 

ระบบ 
 

ระบบ 
 

ระบบ 

2 
 

3 
 

3 

 3.4 ประชาสัมพันธเชิงรุก 7. จํานวนสื่อที่ใชประชาสัมพันธ 
8. ประเภทของสื่อประชาสัมพันธที่ใชเผยแพร

สื่อ 
ประเภท 

39 
49 

 



กลยุทธ กลวิธี/มาตรการ ตัวชี้วัด 
คาเปาหมาย             

การดําเนินงานพ.ศ. 2556 ผูรับผดิชอบ 
หนวย จํานวน 

เพื่อสรางภาพลักษณมหาวิทยาลัย 
 3.5 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดาน ICT เพื่อการ

บริหารจัดการและการใหบริการทาง
การศึกษา 

9. จํานวนระบบสื่อสารภายในและภายนอก
องคกรที่ไดรับการพัฒนา 

10. จํานวนทรัพยากร ICT เพื่อการบริหารจัดการ
และการใหบริการทางการศึกษา 

11. ระบบความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ระบบ 
 

ระบบ 
 

ระบบ 

17 
 

6 
 

3 

 

 3.6 แนะแนวการศึกษาเชิงรุก 12. จํานวนครั้งที่จะดําเนินการแนะแนว ครั้ง 59  

 3.7 หารายไดจากสินทรัพยและองคความรูที่
บุคลากรมีอยู 

13. จํานวนรายไดที่คาดวาจะไดรับจากการบริหาร
ทรัพยสิน 

ลานบาท 1.71385  

 3.8 พัฒนาระบบบริหารจัดการองคกรดวยหลัก   
ธรรมาภิบาล 

14. จํานวนหนวยงานที่มีการบริหารจัดการดวย
หลักธรรมาภิบาลตามพันธกิจ 

รอยละ 100  

4. พัฒนานักศึกษาและ
บัณฑิตใหเปน
ทรัพยากรมนุษยที่มี
คุณคา และมี
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค 

4.1  เตรียมความพรอมนักศึกษาสูโลกอาชีพ 1. จํานวนโครงการฝกอบรมเพื่อพัฒนาความ
พรอมของนักศึกษาสูโลกอาชีพ 

โครงการ 21 รอง อมทรพ. ดาน
วิชาการและวิเทศสัม 
พันธ / ดานวางแผน
และพัฒนาคุณภาพ / 
ดานเทคโนโลยีสาร 
สนเทศและพัฒนา
กายภาพ / ดานกิจการ

4.2 พัฒนาความเปนเลิศทางวิชาชีพ 
 

2. จํานวนโครงการฝกอบรมเพื่อพัฒนาความเปน
เลิศของนักศึกษาทางวิชาชีพ 

โครงการ 15 

4.3 สงเสรมิคุณธรรม จริยธรรม เพื่อการสราง
บัณฑิตใหเปนคนอยางสมบรูณ 

3. จํานวนโครงการฝกอบรมเพื่อสงเสริม
คุณธรรมจริยธรรม เพื่อสรางบัณฑิตใหเปนคน
อยางสมบูรณ 

โครงการ 12 



กลยุทธ กลวิธี/มาตรการ ตัวชี้วัด 
คาเปาหมาย             

การดําเนินงานพ.ศ. 2556 ผูรับผดิชอบ 
หนวย จํานวน 

4.3 สรางเสริมสุขภาวะที่ดีใหแกนักศึกษา 
 

4. จํานวนโครงการเพื่อสรางเสริมสุขภาวะที่ดี
ใหแกนักศึกษา 

โครงการ 15 นักศึกษาฯ / คณะ / 
สสท. / สวท. / สอ. 

 4.4 แลกเปลี่ยนนักศึกษาระดับนานาชาติ 5. จํานวนนักศึกษาที่เขาโครงการแลกเปลี่ยน
นักศึกษาในระดับนานาชาติ 

คน 13 

 4.5 ทําความรวมมือกับสถานศึกษา/สถาน
ประกอบการทั้งในและตางประเทศ  

6. จํานวนสถานศึกษาที่ทําความรวมมือทาง
วิชาการในประเทศ 

7. จํานวนสถานศึกษาที่ทําความรวมมือทาง
วิชาการในตางประเทศ 

8. จํานวนสถานประกอบการที่ทําความรวมมือ
ทางวิชาการในประเทศ 

แหง 
 

แหง 
 

แหง 
 

7 
 

3 
 

135 
 

 

 4.6 จัดการเรียนรูเพื่อเสริมสรางและซอมเสริม
ฐานความรูใหแกนักศึกษา  

9. จํานวนสาขาวิชาที่จะใชในการจัดการเรียนรู 
เพื่อเสริมสรางและซอมเสริมฐานความรูใหแก
นักศึกษา 

10. จํานวนทรัพยากรสําหรับพัฒนานักศึกษาใหมี
ความพรอมดาน  ICT 

11. จํานวนนักศึกษาที่ไดรับการพัฒนาใหมีความ
พรอมดานICT 

สาขา 
 
 

ระบบ 
 

คน 

9 
 
 

1 
 

900 

 

 4.7 พัฒนาองคกรนักศึกษาใหเขมแข็ง 12. จํานวนโครงการที่จัดอบรมเพื่อพัฒนาองคกร
นักศึกษาใหมีความเขมแข็ง 

โครงการ 11  



กลยุทธ กลวิธี/มาตรการ ตัวชี้วัด 
คาเปาหมาย             

การดําเนินงานพ.ศ. 2556 ผูรับผดิชอบ 
หนวย จํานวน 

 4.8 จัดตั้งสมาคมศิษยเกาและชุมชนสัมพันธ
ระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัย 

13. จํานวนศิษยเกาที่จะประสานความรวมมือ 
14. จํานวนโครงการรวมระหวางศิษยเกากับ

นักศึกษา 
15. จํานวนโครงการที่มีการพัฒนามาตรฐาน

คุณภาพ 3 ดี 

คน 
โครงการ 
โครงการ 

332 
10  
9 

 

5. พัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรทาง
การศึกษาทุกระดับ 

5.1  ปลูกจิตสํานึกการมีสวนรวมและความ
รับผิดชอบตอสังคม 

1. จํานวนโครงการฝกอบรมเพื่อปลูกจิตสํานึก
การมีสวนรวมและความรับผิดชอบตอสังคม 

2. จํานวนบุคลากรที่เขารวมโครงการฝกอบรม
เพื่อปลูกจิตสํานึก ฯ 

โครงการ 
 

คน 

13 
 

768 

รอง อมทรพ. ดาน
บริหารฯ / ดาน
วางแผน และพัฒนา
คุณภาพ / ดานกิจการ
นักศึกษาฯ / สอ.  5.2 สรางเครือขายความรวมมือการจัดการความรู 

เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
3. จํานวนเครือขายที่ไดสรางความรวมมือการ

จัดการความรูเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
เครือขาย 10 

 5.3 สรางเสริมสุขภาวะที่ดีใหแกบุคลากร 4. จํานวนโครงการสรางเสริมสุขภาวะที่ดีใหแก
บุคลากร 

5. จํานวนบุคลากรที่เขาโครงการสรางเสริมสุข
ภาวะที่ดี 

โครงการ 
 

คน 

15 
 

923 

 



กลยุทธ กลวิธี/มาตรการ ตัวชี้วัด 
คาเปาหมาย             

การดําเนินงานพ.ศ. 2556 ผูรับผดิชอบ 
หนวย จํานวน 

 5.4 จัดทํา Training Roadmap สําหรับสาย
วิชาการ   

6. จํานวนโครงการฝกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร
สายวิชาการ 

7. จํานวนบุคลากรที่เขาโครงการฝกอบรมเพื่อ
พัฒนาฯ 

8. จํานวนบุคลากรสายวิชาการที่ไดรับการพัฒนา
ดาน ICT ฯ 

โครงการ 
 

คน 
 

คน 

27 
 

605 
 

60 

 

 5.5 จัดทํา Training Roadmap สําหรับสาย
สนับสนุน   

9. จํานวนโครงการฝกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร
สายสนับสนุน 

10. จํานวนบุคลากรที่เขารวมโครงการฝกอบรม
เพื่อพัฒนา ฯ 

11. จํานวนผูบริหารมหาวิทยาลัยที่ไดรับการพัฒนา
ดาน ICT 

12. จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ไดรับการ
พัฒนาดาน ICT ฯ 

โครงการ 
 

คน 
 

คน 
 

คน 

10 
 

548 
 

30 
 

60 

 

 5.6 พัฒนาความกาวหนาของบุคลากร 13. จํานวนโครงการฝกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร
ทุกระดับ 

14. จํานวนบุคลากรที่เขาโครงการฝกอบรมเพื่อพัฒนา
ฯ 

15. จํานวนบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาคุณวุฒิ 

โครงการ 
 

คน 
 

คน 

11 
 

376 
 

25 

 



กลยุทธ กลวิธี/มาตรการ ตัวชี้วัด 
คาเปาหมาย             

การดําเนินงานพ.ศ. 2556 ผูรับผดิชอบ 
หนวย จํานวน 

 ผูลาศึกษาตอ 
 ผูสําเร็จการศึกษา 

16. จํานวนบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาตําแหนง
วิชาการ 
 ผูเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 
 ผูไดรับการดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
 ผูเสนอขอกําหนดตําแหนงสูงขึ้น (สาย
สนับสนุน) 
 ผูไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น 
(สายสนับสนุน) 

คน 
 
 

คน 
คน 
คน 

 
คน 

 

12 
 
 

30 
15 
15 

 
15 

 
 
 
 
 
 

ดานบริการวิชาการ 
 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2   พฒันาสงัคมโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 



 

กลยุทธ กลวิธี/มาตรการ ตัวชี้วัด 
คาเปาหมาย             

การดําเนินงานพ.ศ. 2555 ผูรับผดิชอบ 
หนวย จํานวน 

6. ใหบริการวิชาการแก
สังคม เพื่อสรางและ
พัฒนาอาชีพโดยยึด
หลักของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

6.1 พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นที่ไดรับการพัฒนา
เพื่อสงเสริมอาชีพเดิม และสรางอาชีพใหม
ใหแกชุมชนบนพื้นฐานของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1. จํานวนหลักสูตรระยะสั้นที่ไดรับการพัฒนา 
เพื่อสงเสริมอาชีพเดิมและสรางอาชีพใหม 

2. จํานวนผูรับการอบรมตามหลักสูตรที่ไดรับการ
พัฒนา 

3. มีงานบริการวิชาการ / วิชาชีพ เพื่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสังคม รวมทั้งถายทอดความรู
และเทคโนโลยีสูชุมชน อยางนอย 2 อาชีพ 1 
ชุมชน 

หลักสูตร 
 

คน 
 

อาชีพ/ 
ชุมชน 

22 
 

1,405 
 

16 / 9 

รอง อมทรพ. ดาน
วิจัยและบริการ
วิชาการ / คณะ / 
สวพ.  

 6.2 ผลิตสื่อเพื่อสรางและพัฒนาวิชาชีพทั้ง
ภาษาไทยและภาษาตางประเทศ 

4. พัฒนาสื่อบริการวิชาชีพทั้งภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศ 

ชิ้น 7  

 6.3 พัฒนาศูนยสารนิเทศและการบริการวิชาการ 
(e-Resource) 

5. จํานวนทรัพยากรของศูนยสารนิเทศและการ
บริการวิชาการ 
 พัฒนาศูนยสารนิเทศและการบริการวิชาการ 
 พัฒนาระบบบริการเครือขายสังคมออนไลน 
 พัฒนาระบบบริการฐานขอมูลงานวิจัย 

 
 

ระบบ 
ระบบ 
เรื่อง 

 
 

1 
1 
25 

 

 6.4 พัฒนาศูนยภาษาเพื่อใหบริการวิชาการ 6. จํานวนศูนยภาษาเพื่อใหบริการวิชาการที่ไดรับ
การพัฒนา 

ศูนย 1  



กลยุทธ กลวิธี/มาตรการ ตัวชี้วัด 
คาเปาหมาย             

การดําเนินงานพ.ศ. 2555 ผูรับผดิชอบ 
หนวย จํานวน 

 6.5 พัฒนาหนวย / ศูนยซอมบํารุงเครื่องจักร 7. จํานวนศูนยซอมบํารุงเครื่องจักรที่ไดรับการ
พัฒนา 

ศูนย 1  

 6.6 สรางเครือขายความรวมมือการบริการ
วิชาการรวมกับหนวยงานภายนอกภาครัฐ
และเอกชนทั้งภายในประเทศและ
ตางประเทศ 

8. จํานวนเครือขายความรวมมือการบริการ
วิชาการภายนอกภาครัฐและเอกชนในประเทศ
ที่เพิ่มขึ้น 

9. จํานวนเครือขายความรวมมือการบริการ
วิชาการภายนอกภาครัฐและเอกชนตางประเทศ
ที่เพิ่มขึ้น 

10. จํานวนแหลงใหบริการวิชาการและวิชาชีพที่
ไดรับการยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ 

เครือขาย 
 

เครือขาย 
 

แหลง 

15 
 

2 
 

6 

 

 
 
 
 
 
 
 



ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2   พฒันาสงัคมโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
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7. สนับสนุนและสืบ
สานงานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมและ
รักษาสิ่งแวดลอม 

7.1 บูรณาการการจัดกิจกรรมดานอนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรมไทย และสิ่งแวดลอมให
หลากหลายรวมกับชุมชนอยางตอเนื่อง 

1. จํานวนโครงการ/กิจกรรมดานอนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดลอมที่มีการ 
บูรณาการรวมกับชุมชน 

โครงการ 21 รอง อมทรพ. ดาน
วิชาการและวิเทศ
สัมพันธ / ดานกิจการ
นักศึกษาฯ / คณะ / 
สอ. 

7.2 สงเสริมการศึกษา การนําเทคโนโลยี
ผสมผสานกับภูมิปญญาทองถิ่น 

2. จํานวนผลงานการศึกษาคนควาผสมผสาน
เทคโนโลยีกับภูมิปญญาทองถิ่น 

ชิ้น 11 

 7.3 บูรณาการการอนุรักษ สงเสริม และทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม ใน
การจัดการศึกษา และการใหบริการวิชาการ 

3. จํานวนผลงานการบูรณาการการอนุรักษ 
สงเสริม และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ในการ
จัดการศึกษา และการใหบริการวิชาการ 

ชิ้น 10  

 7.4 เผยแพรศิลปวัฒนธรรมสูสากล 4. จํานวนผลงานการเผยแพรศิลปวัฒนธรรมสู
สากล 

กิจกรรม/ 
ชิ้น 

6  

 7.5 จัดตั้งศูนยอนุรักษ ศิลปวัฒนธรรม 5. จํานวนศูนยอนุรักษศิลปวัฒนธรรม ศูนย 3  

 
 



ดานงานวิจัยและงานสรางสรรค 
 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3   สรางและถายทอดองคความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเชิงบูรณาการที่ไดมาตรฐาน 
 

กลยุทธ กลวิธี/มาตรการ ตัวชี้วัด 
คาเปาหมาย             

การดําเนินงานพ.ศ. 2555 ผูรับผดิชอบ 
หนวย จํานวน 

8. พัฒนางานวิจัย/
นวัตกรรม/
สิ่งประดิษฐเชิง
บูรณาการ เพื่อ
ประโยชนเชิงพาณิชย
ที่ไดมาตรฐานเพื่อ
การแขงขันใน
ระดับชาติและระดับ
นานาชาติ 

8.1 ทําวิจัยรวมกับภาครัฐและเอกชน 1. จํานวนผลงานวิจัยที่ทํารวมกับภาครัฐและ
เอกชน 

เรื่อง 11 รอง อมทรพ. ดาน
วิจัยและบริการ
วิชาการ / คณะ / 
สวพ. / สอ. 

8.2 สรางเครือขายการวิจัยแบบบูรณาการ 2. จํานวนเครือขายการวิจัยที่บูรณาการ 
3. มีเครือขายความรวมมือการเผยแพรผลงานวิจัย

และการถายทอดเทคโนโลยี 

เครือขาย 
 

เครือขาย 

9 
 

2 

8.3 พัฒนาศักยภาพนักวิจัย 4. จํานวนนักวิจัยที่ไดรับการพัฒนา คน 100  

8.4 พัฒนานักวิจัยมืออาชีพ 5. จํานวนนักวิจัยที่ไดรับการพัฒนา คน 45  

8.5 จัดตั้ง ศูนยแกปญหาและพัฒนางานวิจัย 6. จํานวนศูนยแกปญหาและพัฒนางานวิจัย ศูนย 1  

8.6 พัฒนา หนวยบมเพาะธุรกิจ 7. จํานวนหนวยบมเพาะธุรกิจที่ไดรับการพัฒนา หนวย 7  

8.7 พัฒนางานวิจัยสถาบันเพื่อพัฒนาระบบงาน 8. จํานวนงานวิจัยสถาบันเพื่อพัฒนาระบบงาน งาน 1  

8.8 จัดตั้งหนวยจัดการทรัพยสินทางปญญา 9. จํานวนหนวยจัดการทรัพยสินทางปญญาที่
จัดตั้ง 

10. มีกิจกรรมที่เกี่ยวของกับงานทรัพยสินทาง
ปญญา 

หนวย 
กิจกรรม 

1 
1 

 



กลยุทธ กลวิธี/มาตรการ ตัวชี้วัด 
คาเปาหมาย             

การดําเนินงานพ.ศ. 2555 ผูรับผดิชอบ 
หนวย จํานวน 

9. เผยแพรและถายทอด
องคความรูสูความ
เปนเลิศ 

9.1 จัดตั้งศูนยความเปนเลิศในดานตาง ๆ 1. จํานวนศูนยความเปนเลิศที่จัดตั้ง ศูนย 5 รอง อมทรพ. ดาน
วิจัยและบริการ
วิชาการ / คณะ / 
สวพ. / สอ. 

9.2 จัดตั้งหนวยประสานงานเพื่อการเผยแพร
ประชาสัมพันธ และสรางเครือขายดาน
งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ/นวัตกรรม ระดับชาติ
และระดับนานาชาติ 

2. จํานวนหนวยประสานงานเพื่อเผยแพร
ประชาสัมพันธและสรางเครือขายดานงานวิจัย/
สิ่งประดิษฐ/นวัตกรรม ระดับชาติและระดับ
นานาชาติที่จัดตั้ง 

หนวย 1 

 



 

 

 

 

แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556  

 

 

 

 



 

 

 

 

ผลผลิตที่  1  

ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร  

 

 

 



แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ  :  ที่ 4 ยุทธศาสตร์การศกึษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันในสังคม

แผนงบประมาณ  :  ขยายโอกาสและพัฒนาการศกึษา

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง  :  ก าลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคุณภาพมาตรฐานสามารถแขง่ขนัได้ในระดับสากล

เป้าหมายหน่วยงาน  :  เพ่ือผลิตก าลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพตามความตอ้งการของประเทศ

ผลผลิต  :  ผู้ส าเร็จการศกึษาด้านสังคมศาสตร์

กิจกรรม  :  จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

ตวัช้ีวัดระดับผลลัพธ์
เชิงปริมาณ  :  
 - ผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท าตรงสาขา ร้อยละ 70
เชิงคุณภาพ  :   
 - ความพึงพอใจ ของนายจ้างที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษา ร้อยละ 81
เชิงเวลา  :  
 - ผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท า ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชพีอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี ร้อยละ 73
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ตวัช้ีวัดระดับผลผลิต
เชิงปริมาณ  :  

 - จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 0 1,399 คน
 - จ านวนนักศึกษาเข้าใหม่ #REF! 1,525 คน
 - จ านวนนักศึกษาคงอยู่ #REF! 4,170 คน
เชิงคุณภาพ  :   
 - ผู้ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร ร้อยละ 90
เชิงเวลา  :  

 - ผู้ส าเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด ร้อยละ 85
เชิงตน้ทุน  :  

 - ค่าใชจ่้ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร บาท

ล า ผู้รบั

ดับ ต้นทุน อ่ืน ๆ ผิดชอบ
ที่ แผ่นดิน เงินรายได้ (ระบุ) ตค. พย. ธค. มค. กพ. มคี. เมย.พค. มยิ. กค. สค. กย.

ผลผลิตที่  ผู้ส าเรจ็การศกึษาด้านสังคมศาสตร์ 237,271,700 110,493,200 0

งบบุคลากร 83,813,400 17,853,750 0
งบด าเนินการ 36,877,300 69,431,200 0

งบลงทนุ 80,233,000 11,902,500 0

ค่าครภัุณฑ์ 15,203,000 6,612,500 0
1 โปรเจคเตอร์พร้อมขาต้ัง (นอกสถานที)่ P 3 ชดุ 225,000

A ค.บริหารธรุกจิ
2 เคร่ืองวิชวลไลเซอร์ P 17 เคร่ือง 595,000

A ค.บริหารธรุกจิ

ปี  2555 ปี  2556

เป้าหมาย งบประมาณ

153,962,250

ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม
ระยะเวลาด าเนินงาน

หมายเหตุ
ปรมิาณ คุณภาพ เวลา แผ่นดิน เงินรายได้
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ล า ผู้รบั

ดับ ต้นทุน อ่ืน ๆ ผิดชอบ
ที่ แผ่นดิน เงินรายได้ (ระบุ) ตค. พย. ธค. มค. กพ. มคี. เมย.พค. มยิ. กค. สค. กย.

ปี  2555 ปี  2556

เป้าหมาย งบประมาณ
ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม

ระยะเวลาด าเนินงาน
หมายเหตุ

ปรมิาณ คุณภาพ เวลา แผ่นดิน เงินรายได้

3 เคร่ืองขยายเสยีง ขนาดไมน่อ้ยกว่า 2000 W P 1 เคร่ือง 900,000
A ค.บริหารธรุกจิ

4 อุปกรณ์กระจายสญัญาณภาพพร้อมสายสญัญาณภาพ P 7 เคร่ือง 70,000
A ค.บริหารธรุกจิ

5 จอ LCD ส าหรับถา่ยทอดการเรียนการสอน P 14 เคร่ือง 336,000
A ค.บริหารธรุกจิ

6 กลอ้งถา่ยภาพนิ่ง พร้อมอุปกรณ์ P 1 ชดุ 315,000
A ค.บริหารธรุกจิ

7 เคร่ืองโปรเจคเตอร์พร้อมจอรับภาพ P 29 เคร่ือง 1,015,000
A ค.บริหารธรุกจิ

8 เคร่ืองขยายเสยีง ขนาดไมน่อ้ยกว่า 1000 W P 50 เคร่ือง 3,000,000
A ค.บริหารธรุกจิ

9 ระบบกลอ้งวงจรปดิ พร้อมอุปกรณ์ P 1 ชดุ 2,858,000
A ค.บริหารธรุกจิ

10 ระบบโทรศพัท ์พร้อมอุปกรณ์ P 1 ชดุ 1,965,000
A ค.บริหารธรุกจิ

11 ชดุมลัติมเีดยี P 1 ชดุ 1,915,000
A ค.บริหารธรุกจิ

12 โต๊ะ เกา้อ้ี พร้อมปลั๊กไฟฟ้า P 287 ชดุ 2,009,000
A ค.บริหารธรุกจิ

13 อุปกรณ์และหอ้งปฏบิติัการพัฒนาคณุภาพ P 1 ชดุ 6,612,500
การจัดการศกึษา A ค.ศลิปศาสตร์
ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 65,030,000 5,290,000 0

1 ปรับปรุงโรงอาหาร 1 โรง อาคาร 90 ปี P 1 รายการ 3,000,000
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ล า ผู้รบั

ดับ ต้นทุน อ่ืน ๆ ผิดชอบ
ที่ แผ่นดิน เงินรายได้ (ระบุ) ตค. พย. ธค. มค. กพ. มคี. เมย.พค. มยิ. กค. สค. กย.

ปี  2555 ปี  2556

เป้าหมาย งบประมาณ
ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม

ระยะเวลาด าเนินงาน
หมายเหตุ

ปรมิาณ คุณภาพ เวลา แผ่นดิน เงินรายได้

A ค.บริหารธรุกจิ
2 ปรับปรุงอาคาร 2 P 1 รายการ 2,000,000

A ค.บริหารธรุกจิ
3 ร้ือถอนหอ้งน้ าชาย และปรับสภาพภูมทิศัน์ P 2 รายการ 2,000,000
บริเวณสหกรณ์ ระหว่างอาคาร 1 และ 2 A ค.บริหารธรุกจิ

4 ปรับปรุงหอ้งปฏบิติัการคอมพิวเตอร์ P 1 ห้อง 18,330,000
A ค.บริหารธรุกจิ

5 ปรับปรุงหอ้งประชมุอาภากรและระเบยีงทางเดนิ P 1 รายการ 4,000,000
A ค.ศลิปศาสตร์

6 ปรับปรุงปา้ยคณะศลิปศาสตร์ P 1 รายการ 700,000
A ค.ศลิปศาสตร์

7 ปรับปรุงอาคาร 1 P 1 หลงั 5,000,000
A ค.ศลิปศาสตร์

8 ปรับปรุงอาคารเรียน 3 และถนนบริเวณรอบอาคาร 3 P 1 หลงั 30,000,000
A ค.ศลิปศาสตร์

9 คา่ปรับปรุงหอ้งประชมุภายในศนูย์ P 1 รายการ 5,290,000
A ค.ศลิปศาสตร์

งบเงินอุดหนนุ 31,520,600 1,983,750 0
1 เงินอุดหนุนเป็นคา่ใชจ่้ายบุคลากร P 102 คน 30,662,600

 (พนักงานมหาวิทยาลยั) A มทร.พระนคร
2 เงินอุดหนนุทนุผลติและพัฒนาบคุลากร P 11  คน 858,000 1,983,750

A มทร.พระนคร
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ล า ผู้รบั

ดับ ต้นทุน อ่ืน ๆ ผิดชอบ
ที่ แผ่นดิน เงินรายได้ (ระบุ) ตค. พย. ธค. มค. กพ. มคี. เมย.พค. มยิ. กค. สค. กย.

ปี  2555 ปี  2556

เป้าหมาย งบประมาณ
ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม

ระยะเวลาด าเนินงาน
หมายเหตุ

ปรมิาณ คุณภาพ เวลา แผ่นดิน เงินรายได้

งบรายจา่ยอ่ืน 4,827,400 9,322,000 0
1 โครงการสมัมนางานสปัดาหวิ์ชาการ & งานวิจัย P 3,000 คน 663,000
สิ่งประดษิฐ ์คณะบริหารธรุกจิ A ค.บริหารธรุกจิ

2 โครงการกฬีามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล P 150 คน 70,300
พระนคร A ค.บริหารธรุกจิ

3 โครงการสร้างเสริมคณุธรรม จริยธรรม แกผู้่น า P 40 คน 57,500
นกัศกึษาคณะบริหารธรุกจิ A ค.บริหารธรุกจิ

4 โครงการแนะแนวเชงิรุก P 100 คน 30,000
A ค.บริหารธรุกจิ

5 โครงการเตรียมความพร้อมนกัศกึษาสู่โลกอาชพี P 1,100 คน 116,000
A ค.บริหารธรุกจิ

6 โครงการประกวดผลงานสหกจิศกึษา P 985 คน 233,400
คณะบริหารธรุกจิ A ค.บริหารธรุกจิ

7 โครงการอบรม เร่ือง "เตรียมความพร้อมและบทบาท P 420 คน 492,400
หนา้ที่ของนกัศกึษาสหกจิศกึษาคณะบริหารธรุกจิ A ค.บริหารธรุกจิ

8 โครงการพัฒนาศกัยภาพนกัศกึษาเพ่ือสร้าง P 424 คน 56,300
ความพร้อมในการแขง่ขนัในตลาดแรงงาน A
กอ่นการเปิดเสรีของประชาคมอาเซียน ค.บริหารธรุกจิ

9 โครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิติัการ เร่ือง "ความรู้เกี่ยว P 100 คน 31,800
กบัลขิสทิธิ์ ทรัพย์สนิทางปญัญา และการแจ้งขอ้มลู" A ค.บริหารธรุกจิ

10 โครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิติัการ เร่ือง "การสบืคน้ P 95 คน 31,800
ขอ้มูลและการทบทวนวรรณกรรมเพ่ือการวิจัย" A ค.บริหารธรุกจิ

11 โครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิติัการ เร่ือง "เทคนคิ P 45 คน 166,150
การเขยีนรายงานการวิจัย" A ค.บริหารธรุกจิ
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ล า ผู้รบั

ดับ ต้นทุน อ่ืน ๆ ผิดชอบ
ที่ แผ่นดิน เงินรายได้ (ระบุ) ตค. พย. ธค. มค. กพ. มคี. เมย.พค. มยิ. กค. สค. กย.

ปี  2555 ปี  2556

เป้าหมาย งบประมาณ
ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม

ระยะเวลาด าเนินงาน
หมายเหตุ

ปรมิาณ คุณภาพ เวลา แผ่นดิน เงินรายได้

12 โครงการอบรมสมัมนาเชงิปฏบิติัการ : พัฒนาประกนั P 60 คน 203,000
คณุภาพทางการศกึษา A ค.บริหารธรุกจิ

13 โครงการอบรมสมัมนาเชงิปฏบิติัการ P 100 คน 100,000
เร่ือง การทบทวนแผนยุทธศาสตร์คณะบริหารธรุกจิ A ค.บริหารธรุกจิ

14 โครงการฝีกอบรมสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ P 36 คน 37,600
A ค.บริหารธรุกจิ

15 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการจัดการ P 120 คน 31,400
ความรู้ A ค.บริหารธรุกจิ

16 โครงการเปรียบเทยีบความต้องการทกัษะการสื่อสาร P 30 คน 52,500
ภาษาอังกฤษของผู้เกี่ยวขอ้งด้านวิชาบัญชี A ค.บริหารธรุกจิ

17 โครงการสร้างเสริมคณุภาพนกัศกึษากบักจิกรรม P 40 คน 108,150
คา่ยภาษาสู่อาเซียน A ค.บริหารธรุกจิ

18 โครงการอบรมมาตรฐานวิชาชพีการบญัชี P 60 คน 24,000
A ค.บริหารธรุกจิ

19 โครงการสง่เสริมและพัฒนาบคุลกิภาพ P 130 คน 97,500
นักศกึษาบริหารธรุกจิต้นแบบ A ค.บริหารธรุกจิ

20 โครงการเตรียมความพร้อมในการจัดหลกัสตูร P 40 คน 529,950
"การจัดการเทคโนโลยีโลจิสติกส์" A ค.บริหารธรุกจิ

21 โครงการความร่วมมอืกบัมหาวิทยาลยัในต่างประเทศ P 2 คน 158,200
เพ่ือแลกเปลี่ยนบุคลากรสายผู้สอน A ค.บริหารธรุกจิ

22 โครงการแลกเปลี่ยนนกัศกึษากบัมหาวิทยาลยั P 1 คน 188,300
ในคู่สญัญา A ค.บริหารธรุกจิ

23 โครงการเสริมสร้างจิตส านกึสาธารณะและ P 75 คน 375,000
พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้มีจิตอาสาในองคก์ร A ค.บริหารธรุกจิ
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ล า ผู้รบั

ดับ ต้นทุน อ่ืน ๆ ผิดชอบ
ที่ แผ่นดิน เงินรายได้ (ระบุ) ตค. พย. ธค. มค. กพ. มคี. เมย.พค. มยิ. กค. สค. กย.

ปี  2555 ปี  2556

เป้าหมาย งบประมาณ
ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม

ระยะเวลาด าเนินงาน
หมายเหตุ

ปรมิาณ คุณภาพ เวลา แผ่นดิน เงินรายได้

24 โครงการศกึษาดงูานภายในประเทศของนกัศกึษา P 60 คน 35,150
MBA A ค.บริหารธรุกจิ

25 โครงการเสวนาวิชาการ เร่ือง "การบริหารจัดการ P 200 คน 48,750
ภัยพิบัติในศตวรรษที่ 21" A ค.บริหารธรุกจิ

26 โครงการการศกึษาดงูานเพ่ือพัฒนาคณุภาพ P 15 คน 172,500
บัณฑิตศกึษา คณะบริหารธรุกจิ ในการเขา้ร่วม A
ประชาคมอาเซียน ปี พ.ศ.2558 ค.บริหารธรุกจิ

27  โครงการฝึกทกัษะภาษาอังกฤษและสง่เสริมความรู้ P 100 คน 79,550
ประชาคมอาเซยีนส าหรับนกัศกึษา A ค.ศลิปศาสตร์

28  โครงการคา่ยภาษาอังกฤษสู่ประชาคมอาเซยีน P 50 คน 282,900
ส าหรับอาจารย์ และบุคลากรทางการศกึษา A ค.ศลิปศาสตร์

29  โครงการสมัมนาวิชาการ "แลกเปลี่ยนเรียนรู้ P 40 คน 22,000
ดา้นการท างานวิจัย" A ค.ศลิปศาสตร์

30  โครงการอบรมเชงิปฏบิติัการ "กลยุทธก์ารเขยีน P 40 คน 18,400
โครงการวิจัยให้ได้ทุน” A ค.ศลิปศาสตร์

31 โครงการบรูณาการความรู้มนษุย์ศาสตร์และ P 30 คน 32,200
สงัคมศาสตร์เพ่ือเตรียมพร้อมสู่โลกอาชพี ฯ A ค.ศลิปศาสตร์

32  โครงการพัฒนาศกัยภาพดา้นภาษาอังกฤษแก่ P 60 คน 352,600
บุคลากรทางศกึษาเพ่ือตรียมความพร้อมสู่การเป็น A
ประชาคมอาเซียน ค.ศลิปศาสตร์

33  โครงการสง่เสริมและปฏบิติัการน าเที่ยว P 250 คน 300,000
ตามขอ้ก าหนดกรมการทอ่งเที่ยว A ค.ศลิปศาสตร์

34  โครงการนทิรรศการเปดิโลกทอ่งเที่ยว P 100 คน 29,000
A ค.ศลิปศาสตร์
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ล า ผู้รบั

ดับ ต้นทุน อ่ืน ๆ ผิดชอบ
ที่ แผ่นดิน เงินรายได้ (ระบุ) ตค. พย. ธค. มค. กพ. มคี. เมย.พค. มยิ. กค. สค. กย.

ปี  2555 ปี  2556

เป้าหมาย งบประมาณ
ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม

ระยะเวลาด าเนินงาน
หมายเหตุ

ปรมิาณ คุณภาพ เวลา แผ่นดิน เงินรายได้

35  โครงการการพัฒนาดา้นการเรียนรู้การผสมเคร่ืองดื่ม P 60 คน 40,000
บาร์เทนเดอร์ A ค.ศลิปศาสตร์

36  โครงการการพัฒนาทกัษะความรู้ดา้นงานโรงแรม P 70 คน 250,000
A ค.ศลิปศาสตร์

37 โครงการสง่เสริมทกัษะการเรียนรู้ใหก้บันกัศกึษา P 100 คน 288,000
A ค.ศลิปศาสตร์

38 โครงการพัฒนาบคุลากรสายสนบัสนนุฯ P 30 คน 153,000
A ค.ศลิปศาสตร์

39 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สหกจิศกึษาของนกัศกึษาฯ P 90 คน 30,000
A ค.ศลิปศาสตร์

40 โครงการพัฒนาบคุลากรเพ่ือเพ่ิมประสทิธภิาพ P 20 คน 110,300
ด้านการเรียนการสอน สาขาวิชาการท่องเที่ยว A ค.ศลิปศาสตร์

41 โครงการแนะแนวเชงิรุก P 100 คน 10,000
A ค.ศลิปศาสตร์

42 โครงการกฬีามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล P 100 คน 100,000
พระนคร A ค.ศลิปศาสตร์

43 โครงการงานประชาสมัพันธค์ณะศลิปศาสตร์ P 3 100,000
A ค.ศลิปศาสตร์

44 โครงการฝึกอบรมการท าบทเรียน Online P 30 คน 30,000
A ค.ศลิปศาสตร์

45 คา่ใชจ่้ายพัฒนาคณุภาพการจัดการศกึษา P 1 รายการ 7,810,800
A มทร.พระนคร
P
A
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ผลผลิตที่  2  

ผลงานการใหบริการวิชาการ  

 

 

 



แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ยุทธศาสตรก์ารจัดสรรงบประมาณ  :  ที ่4 ยุทธศาสตรก์ารศกึษา คุณธรรม จรยิธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันในสังคม

แผนงบประมาณ  :  ขยายโอกาสและพัฒนาการศกึษา

เป้าหมายการให้บรกิารกระทรวง  :  ประชาชนได้รบัการศกึษาและการเรยีนรูต้ลอดชีวิตทีม่ีมาตรฐาน คุณภาพ

เป้าหมายหน่วยงาน  :  เพ่ือบรกิารวิชาการแก่หน่วยงาน / ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรูค้วามสามารถในการพัฒนาตนเอง เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพในการแขง่ขนัของประเทศ

ผลผลิต  :  ผลงานการให้บรกิารวิชาการ

กิจกรรม  :  จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรอืปฏิบัติ

ตัวช้ีวัดระดับผลลัพธ์
เชิงปริมาณ  :  
 - ผู้เข้ารับบริการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 85
เชิงคุณภาพ  :   
 - ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการและวิชาชีพ ต่อประโยชน์จากการบริการ ร้อยละ 79
เชิงเวลา  :  
 - โครงการบริการวิชาการที่ส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศในเวลา 1 ปี ร้อยละ 8
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ตัวช้ีวัดระดับผลผลิต (ตาม พรบ.งบประมาณ)
เชิงปริมาณ  :  
 - จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม #REF! 81 โครงการ/กิจกรรม
เชิงคุณภาพ  :  
 - ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการใหบ้ริการ ร้อยละ 86
เชิงเวลา  :  
 - งานบริการวิชาการแลว้เสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด ร้อยละ 93
เชิงต้นทุน  :  
 - ต้นทุน / ค่าใช้จ่ายการผลติตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร บาท

ล า ผู้รับ

ดับ ต้นทนุ อ่ืน ๆ ผิดชอบ
ที่ แผ่นดิน เงินรายได้ (ระบุ) ตค. พย. ธค. มค. กพ. มคี. เมย.พค. มยิ. กค. สค. กย.

ผลผลิตที่  ผลงานการให้บริการวิชาการ 8,978,900 712,000 0

งบเงินอุดหนุน

1 โครงการฝึกอบรมการสอนระบบไฮดรอลิกส์และ P 1 โครงการ มีความพึง เสร็จตามระยะ 78,800
ระบบนวิแมติกส ์การอาชีวศึกษา A พอใจ 86% เวลา 93.% ค.ครุศาสตร์ฯ

2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตนวัตกรรม P 1 โครงการ มีความพึง เสร็จตามระยะ 53,000
ทางการสอนการควบคุมระบบอัตโนมัติ A พอใจ 86% เวลา 93.% ค.ครุศาสตร์ฯ

3 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง  การพัฒนาระบบ P 1 โครงการ มีความพึง เสร็จตามระยะ 52,450
สมองกลฝังตัวด้วย Fio board และ Rapid STM32 A พอใจ 86% เวลา 93.%

Blockset ค.ครุศาสตร์ฯ
4 โครงการสร้างนักประดิษฐ์หุ่นยนต์  รุ่นจ๋ิว P 1 โครงการ มีความพึง เสร็จตามระยะ 60,500

A พอใจ 86% เวลา 93.% ค.ครุศาสตร์ฯ

ปี  2555

เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาด าเนนิงาน
ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม

9,690,900

หมายเหตุ
ปริมาณ คุณภาพ เวลา แผ่นดิน เงินรายได้

ปี  2554
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ล า ผู้รับ

ดับ ต้นทนุ อ่ืน ๆ ผิดชอบ
ที่ แผ่นดิน เงินรายได้ (ระบุ) ตค. พย. ธค. มค. กพ. มคี. เมย.พค. มยิ. กค. สค. กย.

ปี  2555

เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาด าเนนิงาน
ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม หมายเหตุ

ปริมาณ คุณภาพ เวลา แผ่นดิน เงินรายได้
ปี  2554

5 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง  การประยุกต์ใช้ P 1 โครงการ มีความพึง เสร็จตามระยะ 75,400
ซอฟต์แวร์ต่าง ๆ ส าหรับวิเคราะหโ์ครงสร้าง A พอใจ 86% เวลา 93.%

และเขียนแบบ (AUTOCAD) ค.ครุศาสตร์ฯ
6 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการวัดและ P 1 โครงการ มีความพึง เสร็จตามระยะ 56,300

ประเมินผลการเรียนวิชาปฏิบัติการ A พอใจ 86% เวลา 93.% ค.ครุศาสตร์ฯ
7 โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีงานวิจัย P 1 โครงการ มีความพึง เสร็จตามระยะ 300,000
ทางคหกรรมศาสตร์สู่ชุมชน A พอใจ 86% เวลา 93.% ค.คหกรรม

8 โครงการการเสริมสร้างอาชีพทางคหกรรมศาสตร์แก่ P 1 โครงการ มีความพึง เสร็จตามระยะ 250,000
เยาวชนสู่อาเซียน A พอใจ 86% เวลา 93.% ค.คหกรรม

9 โครงการการบริการวิชาการโดยชุมชนมีส่วนร่วม P 1 โครงการ มีความพึง เสร็จตามระยะ 220,000
ในการสร้างอาชีพทางด้านคหกรรมศาสตร์ A พอใจ 86% เวลา 93.% ค.คหกรรม

10 โครงการสร้างศักยภาพชุมชนเข้มแข็งด้วยงาน P 1 โครงการ มีความพึง เสร็จตามระยะ 150,000
คหกรรมศาสตร์ A พอใจ 86% เวลา 93.% ค.คหกรรม

11 โครงการการถ่ายองค์ความรู้จากผลงานวิจัยการพัฒนา P 1 โครงการ มีความพึง เสร็จตามระยะ 120,000
บรรจุภัณฑ์เพ่ือสิ่งแวดล้อมจากเสน้ใยกล้วยส าหรับ A พอใจ 86% เวลา 93.%

บรรจุภัณฑ์อาหารส าเร็จรูป ค.คหกรรม
12 โครงการเสริมสร้างความรู้เพ่ือการสร้างภาพลักษณ์สินค้า P 1 โครงการ มีความพึง เสร็จตามระยะ 110,000

และจัดการสินค้าแฟชั่น A พอใจ 86% เวลา 93.% ค.คหกรรม
13 โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านโภชนาการและ P 1 โครงการ มีความพึง เสร็จตามระยะ 150,000

การประกอบอาหารเพ่ือเด็กอ้วน A พอใจ 86% เวลา 93.% ค.คหกรรม
14 โครงการบริการความรู้วิชาชีพคหกรรมศาสตร์ด้าน P 1 โครงการ มีความพึง เสร็จตามระยะ 95,000

การบริการอาหารและเคร่ืองดื่มสู่ภาคอุตสาหกรรม A พอใจ 86% เวลา 93.%

การบริการ ค.คหกรรม
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15 โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้การศึกษาวิเคราะห์ P 1 โครงการ มีความพึง เสร็จตามระยะ 200,000
ศิลปะประดิษฐ์จากงานศิลปะไทยในเกาะรัตนโกสนิทร์ A พอใจ 86% เวลา 93.%

สู่ชุมชน ค.คหกรรม
16 โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้จากผลงานวิจัย P 1 โครงการ มีความพึง เสร็จตามระยะ 100,000

การออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ดอกกล้วยไม้ป่า A พอใจ 86% เวลา 93.%

จากโสนหางไก่เพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจและ

อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยสู่ชุมชน ค.คหกรรม
17 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การผลิต P 1 โครงการ มีความพึง เสร็จตามระยะ 28,000

สื่อประชาสมัพันธ์ในกระบวนการยุติธรรม” A พอใจ 86% เวลา 93.% ค.สือ่สารมวลชน

18 โครงการฝึกปฏิบัติการการถ่ายภาพเบื้องต้น P 1 โครงการ มีความพึง เสร็จตามระยะ 27,500
ด้วยกล้องดิจิตอล A พอใจ 86% เวลา 93.% ค.สือ่สารมวลชน

19 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบและ P 1 โครงการ มีความพึง เสร็จตามระยะ 25,000
จัดท าเว็บไซต์เบื้องต้น A พอใจ 86% เวลา 93.% ค.สือ่สารมวลชน

20 โครงการให้ความรู้ทางด้านสื่อสารการตลาดแก่ P 1 โครงการ มีความพึง เสร็จตามระยะ 50,000
ผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs อ าเภอสามโคก A พอใจ 86% เวลา 93.%

จังหวัดปทมุธานี ค.สือ่สารมวลชน

21 โครงการ "การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการตลาดและ P 1 โครงการ มีความพึง เสร็จตามระยะ 94,800
อาชีวอนามัยของผู้ประกอบการธุรกิจ SME ผ้าจก A พอใจ 86% เวลา 93.%

ในจังหวัดราชบรีุ" ค.บริหารธุรกิจ
22 โครงการฝึกอบรม เร่ือง “ทางเลือก   ทางรอด  P 1 โครงการ มีความพึง เสร็จตามระยะ 91,000

ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง” A พอใจ 86% เวลา 93.% ค.บริหารธุรกิจ
23 โครงการการพัฒนาและการท าการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน P 1 โครงการ มีความพึง เสร็จตามระยะ 103,270

A พอใจ 86% เวลา 93.% ค.บริหารธุรกิจ
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24 โครงการกลยุทธ์การตลาดในยุคประชาคมเศรษฐกิจ P 1 โครงการ มีความพึง เสร็จตามระยะ 39,600
อาเซียน A พอใจ 86% เวลา 93.% ค.บริหารธุรกิจ

25 โครงการทันกระแสอาเซียนด้วยการสื่อสารภาษาอังกฤษ P 1 โครงการ มีความพึง เสร็จตามระยะ 55,900
ส าหรับชุมชนบางไทร A พอใจ 86% เวลา 93.% ค.บริหารธุรกิจ

26 โครงการการเสริมสร้างความเข็มแข็งทางภาษาอังกฤษ P 1 โครงการ มีความพึง เสร็จตามระยะ 36,500
เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน A พอใจ 86% เวลา 93.% ค.บริหารธุรกิจ

27 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเว็บไซต์ P 1 โครงการ มีความพึง เสร็จตามระยะ 103,600
โดยใช้เทคโนโลยีOpen Source A พอใจ 86% เวลา 93.% ค.บริหารธุรกิจ

28 โครงการค่ายพัฒนาการบัญชีสู่ชมชนเพ่ือความเป็นอยู่ P 1 โครงการ มีความพึง เสร็จตามระยะ 191,880
อย่างพอเพียง A พอใจ 86% เวลา 93.% ค.บริหารธุรกิจ

29 โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ "๒ วัน สร้างอาชีพ" P 1 โครงการ มีความพึง เสร็จตามระยะ 50,000
A พอใจ 86% เวลา 93.% ค.วิทย์

30 โครงการตรวจวัดคุณภาพน้ าล าคลอง P 1 โครงการ มีความพึง เสร็จตามระยะ 50,000
เขตกรุงเทพมหานครและปริมลฑล A พอใจ 86% เวลา 93.% ค.วิทย์

31 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาผลิตภัณฑ์เคมี P 1 โครงการ มีความพึง เสร็จตามระยะ 100,000
จากวัสดุธรรมชาติเพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์" A พอใจ 86% เวลา 93.% ค.วิทย์

32 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาวัสดุ P 1 โครงการ มีความพึง เสร็จตามระยะ 100,000
การเกษตรและวัสดุเหลือใช้เพ่ือการบ าบัดน้ าเสีย" A พอใจ 86% เวลา 93.% ค.วิทย์

33 โครงการ การอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ืองการใช้เคร่ืองมือ P 1 โครงการ มีความพึง เสร็จตามระยะ 100,000
เชิงสเปกโทรสโกป ีส าหรับการวิเคราะหท์างเคมีแก่ A พอใจ 86% เวลา 93.%

นกัศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ค.วิทย์
34 โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของเยาวชนสู่ P 1 โครงการ มีความพึง เสร็จตามระยะ 35,000

ความย่ังยืนกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล A พอใจ 86% เวลา 93.% ค.วิทย์
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35 โครงการความร่วมมือการบริการวิชาการแก่ชุมชน P 1 โครงการ มีความพึง เสร็จตามระยะ 50,000
ด้านพ้ืนฐานการค านวณโดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง A พอใจ 86% เวลา 93.% ค.วิทย์

36 โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้พ้ืนฐานการค านวณ P 1 โครงการ มีความพึง เสร็จตามระยะ 30,000
ของนักศึกษา มทร.พระนคร A พอใจ 86% เวลา 93.% ค.วิทย์

37 โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การดูแลรักษา P 1 โครงการ มีความพึง เสร็จตามระยะ 45,000
คอมพิวเตอร์ A พอใจ 86% เวลา 93.% ค.วิทย์

38 โครงการการเพ่ิมมูลค่าของกระดาษสาโดยการ P 1 โครงการ มีความพึง เสร็จตามระยะ 193,600
เพ่ิมขนาดของกระดาษ A พอใจ 86% เวลา 93.% ค.วิศวฯ

39 โครงการการประเมินประสิทธิภาพของระบบก าจัดฝุ่น P 1 โครงการ มีความพึง เสร็จตามระยะ 16,800
ในอุตสาหกรรม A พอใจ 86% เวลา 93.% ค.วิศวฯ

40 โครงการวิศวกรกับการประหยัดพลังงาน P 1 โครงการ มีความพึง เสร็จตามระยะ 16,300
A พอใจ 86% เวลา 93.% ค.วิศวฯ

41 โครงการการประหยัดพลังงานจากการตรวจสอบคุณภาพ P 1 โครงการ มีความพึง เสร็จตามระยะ 14,200
ไฟฟ้าในอาคารทั่วไปและโรงงานอุตสาหกรรม A พอใจ 86% เวลา 93.% ค.วิศวฯ

42 โครงการการให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยส าหรับท าแขน P 1 โครงการ มีความพึง เสร็จตามระยะ 400,000
A พอใจ 86% เวลา 93.% ค.วิศวฯ

43 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการบ ารุงรักษา P 1 โครงการ มีความพึง เสร็จตามระยะ 130,000
เคร่ืองปรับอากาศภายในอาคาร A พอใจ 86% เวลา 93.% ค.วิศวฯ

44 โครงการการใช้โปรแกรมแตกต่าง Adobe Photoshop P 1 โครงการ มีความพึง เสร็จตามระยะ 69,100
และโปรแกรม Adobe Illustrator เบื้องต้น A พอใจ 86% เวลา 93.% ค.วิศวฯ

45 โครงการพ้ืนฐานการเลือกใช้และดูแลรักษาตลับลูกปืน P 1 โครงการ มีความพึง เสร็จตามระยะ 41,000
A พอใจ 86% เวลา 93.% ค.วิศวฯ

46 โครงการการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยี P 1 โครงการ มีความพึง เสร็จตามระยะ 40,000
การตัดเฉือนโลหะและการเลือกใช้เคร่ืองมือตัด A พอใจ 86% เวลา 93.% ค.วิศวฯ
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47 โครงการฝึกอบรมพ้ืนฐานระบบควบคุมไฮดรอลิกส์ P 1 โครงการ มีความพึง เสร็จตามระยะ 44,000
 (Hydraulics) A พอใจ 86% เวลา 93.% ค.วิศวฯ

48 โครงการฝึกอบรมพ้ืนฐานระบบควบคุมนิวแมติกส์ P 1 โครงการ มีความพึง เสร็จตามระยะ 47,000
 (Pneumatics) A พอใจ 86% เวลา 93.% ค.วิศวฯ

49 โครงการการควบคุมพ้ืนฐานด้วย PLC P 1 โครงการ มีความพึง เสร็จตามระยะ 44,000
A พอใจ 86% เวลา 93.% ค.วิศวฯ

50 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  "การสร้างต้นแบบ P 1 โครงการ มีความพึง เสร็จตามระยะ 90,100
เคร่ืองประดับด้วยเคร่ือง  Rapid  Prototype" A พอใจ 86% เวลา 93.% ค.วิศวฯ

51 โครงการ "ค่ายมัคคุเทศก์น้อย" P 1 โครงการ มีความพึง เสร็จตามระยะ 25,000
A พอใจ 86% เวลา 93.% ค.ศิลปศาสตร์

52 โครงการเผยแพร่กีฬาสู่ชุมชน P 1 โครงการ มีความพึง เสร็จตามระยะ 12,000
A พอใจ 86% เวลา 93.% ค.ศิลปศาสตร์

53 โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเที่ยว P 1 โครงการ มีความพึง เสร็จตามระยะ 25,000
ส าหรับผู้ใหบ้ริการรถสาธารณะ A พอใจ 86% เวลา 93.% ค.ศิลปศาสตร์

54 โครงการพ่ีสอนน้อง P 1 โครงการ มีความพึง เสร็จตามระยะ 29,000
A พอใจ 86% เวลา 93.% ค.ศิลปศาสตร์

55 โครงการอบรมการใช้ภาษาอังกฤษส าหรับบุคลากร P 1 โครงการ มีความพึง เสร็จตามระยะ 55,000
ในส านกังาน A พอใจ 86% เวลา 93.% ค.ศิลปศาสตร์

56 โครงการอบรมเพ่ือเสริมรายได้แก่ชุมชน P 1 โครงการ มีความพึง เสร็จตามระยะ 20,000
A พอใจ 86% เวลา 93.% ค.ศิลปศาสตร์

57 โครงการอบรมภาษาจีนเบื้องต้นเพ่ือเตรียมความพร้อม P 1 โครงการ มีความพึง เสร็จตามระยะ 20,800
สู่ประชาคมอาเซยีน (ASEAN  Community) A พอใจ 86% เวลา 93.% ค.ศิลปศาสตร์

58 โครงการเผยแพร่องค์ความรู้สู่ชนบท P 1 โครงการ มีความพึง เสร็จตามระยะ 29,700
A พอใจ 86% เวลา 93.% ค.ศิลปศาสตร์

หน้าที ่7 จาก 10



ล า ผู้รับ

ดับ ต้นทนุ อ่ืน ๆ ผิดชอบ
ที่ แผ่นดิน เงินรายได้ (ระบุ) ตค. พย. ธค. มค. กพ. มคี. เมย.พค. มยิ. กค. สค. กย.

ปี  2555

เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาด าเนนิงาน
ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม หมายเหตุ

ปริมาณ คุณภาพ เวลา แผ่นดิน เงินรายได้
ปี  2554

59 โครงการลีลาศเพ่ือสุขภาพ P 1 โครงการ มีความพึง เสร็จตามระยะ 12,000
A พอใจ 86% เวลา 93.% ค.ศิลปศาสตร์

60 โครงการบูรณาการเพ่ือการท่องเที่ยว P 1 โครงการ มีความพึง เสร็จตามระยะ 24,000
A พอใจ 86% เวลา 93.% ค.ศิลปศาสตร์

61 โครงการค่ายภาษาอังกฤษ P 1 โครงการ มีความพึง เสร็จตามระยะ 25,000
A พอใจ 86% เวลา 93.% ค.ศิลปศาสตร์

62 โครงการอบรมการท าน้ าผักและผลไม้บรรจุขวดเพ่ืออาชีพ P 1 โครงการ มีความพึง เสร็จตามระยะ 20,000
A พอใจ 86% เวลา 93.% ค.ศิลปศาสตร์

63 โครงการฝึกอบรมวิชาชีพเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต P 1 โครงการ มีความพึง เสร็จตามระยะ 300,000
แก่ผู้ด้อยโอกาส A พอใจ 86% เวลา 93.% ค.สิ่งทอฯ

64 โครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาสินค้าหนึ่งต าบล P 1 โครงการ มีความพึง เสร็จตามระยะ 300,000
หนึ่งผลิตภัณฑ์ A พอใจ 86% เวลา 93.% ค.สิ่งทอฯ

65 โครงการอบรมเพ่ือพัฒนาอาชีพคืนคนดีสู่สังคม P 1 โครงการ มีความพึง เสร็จตามระยะ 350,000
A พอใจ 86% เวลา 93.% ค.สิ่งทอฯ

66 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนามาตรฐานสินค้า P 1 โครงการ มีความพึง เสร็จตามระยะ 350,000
ชุมชน A พอใจ 86% เวลา 93.% ค.สิ่งทอฯ

67 โครงการฝึกอบรมเพ่ือสร้างและพัฒนาอาชีพ P 1 โครงการ มีความพึง เสร็จตามระยะ 100,000
นกัออกแบบผลิตภัณฑ์ส าหรับธุรกิจขนาดย่อม A พอใจ 86% เวลา 93.% ค.สถาปตัย์ฯ

68 โครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนามาตรฐานบรรจุภัณฑ์ P 1 โครงการ มีความพึง เสร็จตามระยะ 120,000
ท้องถิ่น A พอใจ 86% เวลา 93.% ค.สถาปตัย์ฯ

69 โครงการฝึกอบรมสถาปนิกรุ่นเยาว์สู่ความพร้อมวิชาชีพ P 1 โครงการ มีความพึง เสร็จตามระยะ 100,000
สถาปตัยกรรม A พอใจ 86% เวลา 93.% ค.สถาปตัย์ฯ

หน้าที ่8 จาก 10



ล า ผู้รับ

ดับ ต้นทนุ อ่ืน ๆ ผิดชอบ
ที่ แผ่นดิน เงินรายได้ (ระบุ) ตค. พย. ธค. มค. กพ. มคี. เมย.พค. มยิ. กค. สค. กย.

ปี  2555

เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาด าเนนิงาน
ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม หมายเหตุ

ปริมาณ คุณภาพ เวลา แผ่นดิน เงินรายได้
ปี  2554

70 การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือยกระดับคุณภาพสินค้า P 1 โครงการ มีความพึง เสร็จตามระยะ 300,000
หนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ของผู้ประกอบการ A พอใจ 86% เวลา 93.%

จังหวัดสมุทรสงคราม สถาบนัวิจัยฯ
71 โครงการการพัฒนาอาหารพ้ืนบ้านจังหวัดเพชรบุรี P 1 โครงการ มีความพึง เสร็จตามระยะ 350,000

แบบมีสว่นร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต(ปทีี่2) ภายใต้ A พอใจ 86% เวลา 93.%

โครงการบรูณาการการมีสว่นร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตชุมชน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สถาบนัวิจัยฯ

72 โครงการบูรณาการด้านทักษะคอมพิวเตอร์ P 1 โครงการ มีความพึง เสร็จตามระยะ 114,000
ในการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน A พอใจ 86% เวลา 93.% สถาบนัวิจัยฯ

73 โครงการการบูรณาการการมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาอาชีพ P 1 โครงการ มีความพึง เสร็จตามระยะ 300,000
เดิม และสร้างอาชีพใหม่ทางด้านคหกรรมศาสตร์ของ A พอใจ 86% เวลา 93.%

กลุม่วิสาหกิจแม่บา้นเกษตรกรสวนเก้าแสน 
จังหวัดสมุทรปราการ สถาบนัวิจัยฯ

74 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการความรู้ P 1 โครงการ มีความพึง เสร็จตามระยะ 250,000
ด้านสื่อสารการตลาดเพ่ือผลิตภัณฑ์ชุมชน A พอใจ 86% เวลา 93.% สถาบนัวิจัยฯ

75 โครงการการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ เพ่ือพัฒนา P 1 โครงการ มีความพึง เสร็จตามระยะ 70,000
คุณภาพชีวิตของชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง A พอใจ 86% เวลา 93.% สถาบนัวิจัยฯ

76 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ P 1 โครงการ มีความพึง เสร็จตามระยะ 200,000
เพ่ือบ าบัดน้ าเสียในชุมชนเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต A พอใจ 86% เวลา 93.%

ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” สถาบนัวิจัยฯ
77 โครงการพัฒนาเคร่ืองห่อขนมจีบเพ่ือชุมชนมุสลิม P 1 โครงการ มีความพึง เสร็จตามระยะ 214,000

จังหวัดนนทบรีุ A พอใจ 86% เวลา 93.% สถาบนัวิจัยฯ

หน้าที ่9 จาก 10



ล า ผู้รับ

ดับ ต้นทนุ อ่ืน ๆ ผิดชอบ
ที่ แผ่นดิน เงินรายได้ (ระบุ) ตค. พย. ธค. มค. กพ. มคี. เมย.พค. มยิ. กค. สค. กย.

ปี  2555

เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาด าเนนิงาน
ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม หมายเหตุ

ปริมาณ คุณภาพ เวลา แผ่นดิน เงินรายได้
ปี  2554

78 โครงการบูรณาการการมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต P 1 โครงการ มีความพึง เสร็จตามระยะ 299,800
ชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง: กรณีศึกษา A พอใจ 86% เวลา 93.%

การพัฒนาและฝึกอบรมการเสริมรายได้เพ่ือครอบครัว

เป็นสุข จังหวัดกาญจนบุรี สถาบนัวิจัยฯ
79 โครงการบูรณาการความรู้ด้านการออกแบบเพ่ือพัฒนา P 1 โครงการ มีความพึง เสร็จตามระยะ 120,000

ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์กลุม่เสื่อกกจันทบรู A พอใจ 86% เวลา 93.%

จังหวัดจันทบรีุ สถาบนัวิจัยฯ
80 โครงการฝึกอบรบเพ่ือการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าจก P 1 โครงการ มีความพึง เสร็จตามระยะ 300,000

พ้ืนเมือง ต าบลคูบัว อ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี  A พอใจ 86% เวลา 93.% สถาบนัวิจัยฯ
81 โครงการ การบริการวิชาการสัญจร P 1 โครงการ มีความพึง เสร็จตามระยะ 631,000

A พอใจ 86% เวลา 93.% สถาบนัวิจัยฯ
P
A
P
A

P = แผนปฏบิติังาน           A = ผลการปฏบิติังาน

หน้าที ่10 จาก 10



 

 

 

 

ผลผลิตที่  3  

ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

 

 

 



แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ยุทธศาสตรก์ารจัดสรรงบประมาณ  :  ที ่4 ยุทธศาสตรก์ารศกึษา คุณธรรม จรยิธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันในสังคม

แผนงบประมาณ  :  ขยายโอกาสและพัฒนาการศกึษา

เป้าหมายการให้บรกิารกระทรวง  :  ก าลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคุณภาพมาตรฐานสามารถแขง่ขนัได้ในระดับสากล

เป้าหมายหน่วยงาน  :  เพ่ือผลิตก าลังคนด้านวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีทีม่ีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ

ผลผลิต  :  ผู้ส าเรจ็การศกึษาด้านวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

กิจกรรม  :  จัดการเรยีนการสอนด้านวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

ตัวช้ีวัดระดับผลลัพธ์
เชิงปริมาณ  :  
 - ผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท าตรงสาขา ร้อยละ 71
เชิงคุณภาพ  :   
 - ความพึงพอใจ ของนายจ้างที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษา ร้อยละ 80
เชิงเวลา  :  
 - ผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท า ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี ร้อยละ 76

ผลผลติ ผู้ส ำเร็จกำรศกึษำดำ้นวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี



ตัวช้ีวัดระดับผลผลิต
เชิงปริมาณ  :  
- จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 0 2,123 คน
 - จ านวนนักศึกษาเข้าใหม่ 0 2,785 คน
 - จ านวนนักศึกษาคงอยู่ 0 8,993 คน
เชิงคุณภาพ  :   
 - ผู้ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลกัสูตร ร้อยละ 90
เชิงเวลา  :  
 - ผู้ส าเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลกัสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด ร้อยละ 85
เชิงต้นทุน  :  
 - ค่าใช้จ่ายการผลติตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร บาท

ล า ผู้รับ

ดับ ต้นทนุ อ่ืน ๆ ผิดชอบ
ที่ แผ่นดิน เงินรายได้ (ระบุ) ตค. พย. ธค. มค. กพ. มคี. เมย.พค. มยิ. กค. สค. กย.

ผลผลิตที่ 3 :  ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยา 997,609,400 300,226,700 0
ศาสตร์และเทคโนโลยี

งบบุคลากร 211,413,900 36,115,900 0
งบด าเนนิการ 196,404,400 146,857,650 0

งบลงทุน 352,262,200 55,669,000 0

ค่าครุภัณฑ์ 118,762,600 35,000,000 0
1 ครุภัณฑ์ประกอบอาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรม P 5 รายการ
ประกอบด้วย A
 - ชุดระบบถ่ายทอดสญัญาณมัลติมีเดีย Digital signage 1 ชุด 1,998,220

ปี  2555 ปี  2556

เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาด าเนนิงาน

642,375,100

ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม หมายเหตุ
ปริมาณ คุณภาพ เวลา แผ่นดิน เงินรายได้

8,060,552

ผลผลติ ผู้ส ำเร็จกำรศกึษำดำ้นวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี



ล า ผู้รับ

ดับ ต้นทนุ อ่ืน ๆ ผิดชอบ
ที่ แผ่นดิน เงินรายได้ (ระบุ) ตค. พย. ธค. มค. กพ. มคี. เมย.พค. มยิ. กค. สค. กย.

ปี  2555 ปี  2556

เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาด าเนนิงาน
ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม หมายเหตุ

ปริมาณ คุณภาพ เวลา แผ่นดิน เงินรายได้

 - ครุภัณฑ์ระบบภาพและเสยีงหอ้ง Theater 1 ระบบ 2,583,000
 - ครุภัณฑ์ปรับอากาศหอ้งประชุมใหญ่ 1 ระบบ 1,384,800
 - ปา้ยประชาสมัพันธ์พร้อมใหข้้อมูลระบบ 1 ระบบ 931,950
   Touch Screen
 - ปา้ยประชาสมัพันธ์อิเล็กทรอนสิก์ 1 ระบบ 1,162,560 ค.ครุศาสตร์ฯ

2 โครงการจัดต้ังศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ P 1 ศูนย์ 15,000,000
A ค.ครุศาสตร์ฯ

3 ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทดลองงานกลไฟฟ้า P 1 ชุด 5,000,000
พร้อมโปรแกรม A ค.ครุศาสตร์ฯ

4 ชุดฝึกปฏิบัติการเครือข่ายไร้สาย P 1 ชุด 1,181,000
A ค.ครุศาสตร์ฯ

5 ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสอน P 2 ชุด 2,212,000
A ค.ครุศาสตร์ฯ

6 ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทดลองและวิจัยพลังงานทดแทน P 1 ชุด 4,300,000
เซลล์เชือ้เพลิง A ค.ครุศาสตร์ฯ

7 เคร่ืองประมวลผลคอมพิวเตอร์แบบพกพา P 4 ชุด 124,000
A ค.ครุศาสตร์ฯ

8 เคร่ืองฉายภาพ 3 มิติ P 4 ชุด 68,000
A ค.ครุศาสตร์ฯ

9 SMART IV P 2 ชุด 192,000
A ค.ครุศาสตร์ฯ

10 Samsung Galaxy Tab 10.0 P 30 ชุด 482,000
A ค.ครุศาสตร์ฯ
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11 เคร่ืองฉายภาพ Projector P 4 ชุด 100,000
A ค.ครุศาสตร์ฯ

12 ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการตัดเย็บเสื้อผ้า P 1 ชุด 1,150,000
A ค.คหกรรม

13 ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ออกแบบแฟชั่น P 1 ชุด 1,669,200
A ค.คหกรรม

14 ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการอาหารและโภชนาการ P 1 ชุด 1,577,000
A ค.คหกรรม

15 ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การอาหาร P 1 ชุด 1,006,000
A ค.คหกรรม

16 ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการไอศกรีม P 1 ชุด 312,000
A ค.คหกรรม

17 ครุภัณฑ์คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ P 1 รายการ 1,000,000
A ค.คหกรรม

18 เคร่ืองปรับอากาศ P 1 เคร่ือง 28,500
A ค.สือ่สารมวลชน

19 โต๊ะม้านั่งสนาม P 5 ชุด 65,000
A ค.สือ่สารมวลชน

20 คอมพิวเตอร์ส าหรับงานธุรการ P 2 เคร่ือง 110,000
A ค.สือ่สารมวลชน

21 COPY SCAN PRINT FAX P 1 เคร่ือง 35,000
A ค.สือ่สารมวลชน

22 สว่านไขควง (DC) เจาะกระแทก P 1 เคร่ือง 17,500
A ค.สือ่สารมวลชน
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20 ชุดครุภัณฑ์ห้องประชุมใหญ่ P 1 ชุด 800,000
A ค.วิทย์

21 ชุดครุภัณฑ์ห้องประชุมเล็ก P 1 ชุด 500,000
A ค.วิทย์

22 เก้าอ้ีเลคเซอร์ P 100 ตัว 110,000
A ค.วิทย์

23 เคร่ืองปรับอากาศ 24,000 btu P 5 เคร่ือง 189,500
A ค.วิทย์

24 เคร่ืองปรับอากาศ 36,000 btu P 20 เคร่ือง 1,020,000
A ค.วิทย์

25 เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ขาวด า P 5 เคร่ือง 126,000
A ค.วิทย์

26 เคร่ืองพิมพ์ Multifunction  แบบฉีดหัว  Inkjet P 1 เคร่ือง 6,890
A ค.วิทย์

27 Scanner ส าหรับเก็บเอกสาร P 4 เคร่ือง 108,000
A ค.วิทย์

28 ตู้บานเลื่อนกระจก P 16 ตู้ 105,600
A ค.วิทย์

29 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน P 16 ตู้ 84,800
A ค.วิทย์

30 ชุดเคร่ืองขยายเสียง P 1 ชุด 49,000
A ค.วิทย์

31 ชุดล าโพงเคร่ืองเสียง P 1 ชุด 49,000
A ค.วิทย์
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32 โต๊ะสนามขาเหล็กขนาด 1.5 เมตร P 50 ตัว 440,000
A ค.วิทย์

33 กล้องวงจรปิด  จ านวน 1 ชุด P 1 ชุด 97,690
A ค.วิทย์

34 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 P 8 ชุด 400,000
 (จอไม่นอ้ยกว่า 18 นิ้ว) พร้อมเคร่ืองส ารองไฟ  A ค.วิทย์

35 ครุภัณฑ์สาขาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ P 1 ชุด 2,500,000
A ค.วิทย์

36 โครงการจัดหาครุภัณฑ์กลุ่มวิชาฟิสิกส์ P 2 ชุด 400,000
A ค.วิทย์

37 ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเคมี P 1 ชุด 1,125,000
A ค.วิทย์

38 โครงการบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ P 1 โครงการ 500,000
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ A ค.วิทย์

39 โครงการจัดหาครุภัณฑ์รองรับการบริการเทคโนโลยี P 1 โครงการ 100,000
A ค.วิทย์

40 โครงการจัดหาครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ P 1 โครงการ 2,000,000
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ A ค.วิทย์

41 โครงการจัดหาครุภัณฑ์ซอฟต์แวร์ห้องปฏิบัติการ P 1 โครงการ 1,000,000
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ A ค.วิทย์

42 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ P 1 ชุด 866,200
A ค.วิทย์

43 รายการห้องปฏิบัติการชลศาสตร์ P 1 หอ้ง 7,030,000
A ค.วิศวฯ

ผลผลติ ผู้ส ำเร็จกำรศกึษำดำ้นวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี



ล า ผู้รับ

ดับ ต้นทนุ อ่ืน ๆ ผิดชอบ
ที่ แผ่นดิน เงินรายได้ (ระบุ) ตค. พย. ธค. มค. กพ. มคี. เมย.พค. มยิ. กค. สค. กย.

ปี  2555 ปี  2556

เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาด าเนนิงาน
ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม หมายเหตุ

ปริมาณ คุณภาพ เวลา แผ่นดิน เงินรายได้

43 รายการห้องปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์ P 1 หอ้ง 11,852,000
A ค.วิศวฯ

44 รายการห้องปฏิบัติการทดสอบคอนกรีต P 1 หอ้ง 9,405,390
A ค.วิศวฯ

45 เคร่ืองย้อมผ้าแบบวินซ์ P 1 ชุด 3,000,000
A ค.สิ่งทอฯ

34 เคร่ืองย้อมผ้าตัวอย่างอัตโนมัติระบบ IR P 1 ชุด 450,000
A ค.สิ่งทอฯ

35 เคร่ืองทอพรมเอนกประสงค์ P 4 เคร่ือง 480,000
A ค.สิ่งทอฯ

36 กี่ทอมืออัตโนมัติพร้อมโปรแกรมออกแบบลายผ้า P 6 เคร่ือง 1,020,000
A ค.สิ่งทอฯ

37 โครงการครุภัณฑ์ชุดเคร่ืองสแกนวัตถุ 3 มิติ P 1 ชุด 3,000,000
เพ่ือการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม A ค.สถาปตัย์ฯ

38 โครงการครุภัณฑ์ชุดเคร่ืองทดสอบบรรจุภัณฑ์ P 1 ชุด
ประกอบด้วย A
     - เคร่ืองทดสอบการตกกระแทก 1 เคร่ือง 1,200,000
     - เคร่ืองทดสอบการกดทบั 1 เคร่ือง 2,800,000 ค.สถาปตัย์ฯ

40 ครุภัณฑ์ส านักงาน P 1 ชุด 50,000
A ค.สถาปตัย์ฯ

41 ครุภัณฑ์โครงสร้างพ้ืนฐานทางด้าน P 1 ระบบ 7,717,500
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร A ส านักวิทยบริการฯ

40 ครุภัณฑ์ระบบรักษาความปลอดภัยผ่านกล้องวงจรปิด P 1 ระบบ 9,000,000
ชนดิ TCP/IP A ส านักวิทยบริการฯ

4,000,000
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41 ครุภัณฑ์ระบบโทรศัพท์ชนิดรวมศูนย์ผ่านตู้สาขา P 1 ระบบ 8,000,000
A ส านักวิทยบริการฯ

42 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ P 1 เคร่ือง 31,000
A กองกลาง

43 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ลูกข่าย ส าหรับงานประมวลผล P 1 เคร่ือง 31,000
A กองกลาง

44 วิทยุสื่อสาร ก าลังส่ง 5 วัตต์ P 6 เคร่ือง 48,000
A กองกลาง

45 เคร่ืองฟอกอากาศ P 4 เคร่ือง 100,000
A กองกลาง

45 เคร่ืองโปรเจคเตอร์ P 1 เคร่ือง 35,000
A กบ.

46 เคร่ืองคอมพิวเตอร์กราฟฟิค ขนาดหน้าจอ 27 นิ้ว P 1 เคร่ือง 90,000
A ปชส.

43 อุปกรณ์เสริมคอมพิวเตอร์ (Hard Disk drive แบบพกพา) P 2 ชุด 20,000
A ปชส.

44 รถเข็นอเนกประสงค์ แบบพับได้ P 1 คัน 9,000
A ปชส.

45 เคร่ืองส ารองไฟ ขนาด 1KVA P 2 เคร่ือง 16,000
A ปชส.

46 อุปกรณ์เสริมกล้องถ่ายรูป (เลนส์ซูม) P 1 ชุด 35,000
A ปชส.

47 กล้องวิดิโอ P 1 เคร่ือง 155,000
A ปชส.
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48 อุปกรณ์และห้องปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพ P 1 ชุด 31,920,300
การจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี A มทร.พระนคร

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 233,499,600 20,669,000 0
1 ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม P 1 รายการ 12,046,800

A ค.ครุศาสตร์ฯ
2 อาคารปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ P 1 หลัง 24,000,000

A ค.คหกรรม
3 ปรับปรุงอาคารคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน P 1 หลัง 1,900,000

A ค.สือ่สารมวลชน

4 ปรับปรุงห้องพักอาจารย์ P 1 หอ้ง 450,000
A ค.วิทย์

5 พัฒนาและปรับปรุงห้องปฏิบัติการ P 1 หอ้ง 1,000,000
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ A ค.วิทย์

6 อาคารเรียนรวมคณะวิศวกรรมศาสตร์ P 1 หลัง 121,486,800
A ค.วิศวฯ

7 ปรับปรุงต่อเติมอาคารคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ P 1 หลัง 40,375,000
พร้อมปรับปรุงภูมิทศัน์ A ค.สิ่งทอฯ

8 ปรับปรุงห้องน้ าอาคาร 6 ชั้น 3 P 1 หอ้ง 350,000
คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์และการออกแบบ A ค.สถาปตัย์ฯ

9 ปรับปรุงอาคารเรียนรวม 5 ชั้น (อาคาร 4) P 1 หลัง 30,000,000
A ส านักวิทยบริการฯ

10 ปรับปรุงห้อง 1506 เป็นสถานีวิทยุสาธารณะ P 1 หอ้ง 1,891,000
90.75 MHz. A สถานวิีทยุฯ
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11 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ P 1 รายการ 20,669,000
เทคโนโลยี และสิ่งก่อสร้างประกอบ A มทร.พระนคร

งบเงินอุดหนุน 118,995,000 5,951,250 0
1 เงินอุดหนนุเปน็ค่าใช้จ่ายบคุลากร P 334 คน 116,755,000

 (พนกังานมหาวิทยาลัย) A มทร.พระนคร
2 โครงการนกัศึกษา IAESTE Thailand P 1 คน 580,000

A ค.วิศวฯ
3 เงินอุดหนนุทนุผลิตและพัฒนาบคุลากร P 24 ทนุ 1,240,000 5,371,250

A กบ.
4 โครงการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม P 100 ผลงาน 1,000,000
เพ่ือคนรุ่นใหม่ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2556 A สถาบนัวิจัยฯ

งบรายจ่ายอ่ืน 118,533,900 55,632,900 0
1 โครงการพัฒนานักศึกษาสู่สังคมอาเซียน P 60 คน 157,700
ด้านภาษาต่างประเทศ A ค.ครุศาสตร์ฯ

2 โครงการพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษให้กับ P 30 คน 75,700
บคุลากรสายสนบัสนนุ A ค.ครุศาสตร์ฯ

3 โครงการการเขียนบทความวิจัยเพ่ือตีพิมพ์ P 20 คน 30,000
ในวาระสารระดับชาติและระดับนานาชาติ A ค.ครุศาสตร์ฯ

4 โครงการสร้างความเป็นเลิศทางวิชาชีพครู P 20 คน 30,000
A ค.ครุศาสตร์ฯ

5 โครงการพัฒนาเครือข่ายด้านประกันคุณภาพการศึกษา P 40 คน 72,400
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม A ค.ครุศาสตร์ฯ
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6 โครงการพัฒนาบุคลากรคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม P 60 คน 380,000
A ค.ครุศาสตร์ฯ

7 โครงการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ P 3 ประเภท 100,000
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม A ค.ครุศาสตร์ฯ

8 โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาศักยภาพ P 200 คน 70,000
นกัศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมด้านการประกัน A
คุณภาพส าหรับนกัศึกษา ค.ครุศาสตร์ฯ

9 โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา P 150 คน 80,000
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม A ค.ครุศาสตร์ฯ

10 โครงการแนะแนวสัญจร P 10 แหง่ 80,000
A ค.ครุศาสตร์ฯ

11 โครงการกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร P 150 คน 100,000
A ค.ครุศาสตร์ฯ

12 โครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนานักศึกษาสู่โลกอาชีพ P 50 คน 50,000
A ค.ครุศาสตร์ฯ

13 โครงการนิทรรศการผลงานทางวิชาการของนักศึกษา P 100 คน 100,000
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม A ค.ครุศาสตร์ฯ

14 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการจัด P 65 คน 300,000
การเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน การวัดและ A
ประเมินผล การทวนสอบผลสมัฤทธิ์ ค.คหกรรม

15 โครงการปลูกจิตส านึกนักศึกษาเพ่ือสร้าง P 300 คน 300,000
ความรับผิดชอบต่อสังคมตามนโยบาย 3D A ค.คหกรรม

16 โครงการพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาชีพร่วมกับ P 100 คน 400,000
สมาคมวิชาชีพ A ค.คหกรรม
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17 โครงการอบรมเตรียมความพร้อม นักศึกษาสหกิจศึกษา P 283 คน 250,000
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ A ค.คหกรรม

18 โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้น ากิจกรรมนักศึกษา P 90 คน 200,000
A ค.คหกรรม

19 โครงการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในกลุ่มอาเซียน P 10 คน 1,300,000
เพ่ือแลกเปลี่ยนอาจารย์ A ค.คหกรรม

20 โครงการเสริมสร้างนักศึกษาเพ่ือความมั่นคงในอาชีพ P 25 คน 200,000
สู่สากล A ค.คหกรรม

21 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะ P 10 คน 140,000
ด้านการสร้างสรรค์แบบตัดและการตัดเย็บ A ค.คหกรรม

22 โครงการฝึกอบรมวิชาชีพเฉพาะทางด้าน P 17 คน 110,000
การจัดการสนิค้าแฟชัน่ (Fashion Merchandising) A ค.คหกรรม

23 โครงการเสริมสร้างทักษะด้านอุตสาหกรรม P 100 คน 90,000
แปรรูปอาหาร A ค.คหกรรม

24 โครงการเสริมทักษะวิชาชีพเพ่ือความช านาญของ P 106 คน 400,000
สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร A ค.คหกรรม

25 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการและ P 70 คน 650,000
สายสนบัสนนุโดยการสร้างองค์ความรู้ทอ้งถิน่ A ค.คหกรรม

26 โครงการการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ P 5 ประเภท 200,000
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ A ค.คหกรรม

27 โครงการพัฒนาผู้บริหารเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง P 16 คน 400,000
สู่สากล A ค.คหกรรม

28 โครงการกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร P 300 คน 100,000
A ค.คหกรรม
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29 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร P 25 คน 100,000
ในอาชีพของบคุลากร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ A
 (English for all ) ค.คหกรรม

30 โครงการบริหารการจัดการองค์ความรู้ของ P 48 คน 15,000
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน A ค.สือ่สารมวลชน

31 โครงการพัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพสื่อสารมวลชน P 25 คน 84,000
A ค.สือ่สารมวลชน

32 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการท าผลงาน P 25 คน 50,000
ทางวิชาการและการผลิตต าราเรียน A ค.สือ่สารมวลชน

33 โครงการวิจัยร่วมคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน P 5 คน 356,000
มทร.พระนครกับมหาวิทยาลัยในเอเชีย A ค.สือ่สารมวลชน

34 โครงการฝึกอบรมเพ่ือปลูกฝังเสริมสร้างความมีวินัย P 50 คน 292,400
คุณธรรม จริยธรรม และความสามัคคีของบุคลากร A
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ค.สือ่สารมวลชน

35 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านภาษาอังกฤษ P 20 คน 60,000
A ค.สือ่สารมวลชน

36 โครงการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษา P 220 คน 70,000
ก่อนเข้าสู่โลกอาชีพ A ค.สือ่สารมวลชน

37 โครงการให้ความรู้และส่งเสริมด้านสหกิจศึกษาสู่สากล P 415 คน 107,000
A ค.สือ่สารมวลชน

38 โครงการสัปดาห์วิชาการ P 500 คน 60,000
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน A ค.สือ่สารมวลชน

39 โครงการก าหนดมาตรฐานวิชาชีพนักศึกษา P 40 คน 20,000
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร A ค.สือ่สารมวลชน
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40 โครงการอบรมเพ่ือปลูกฝังส่งเสริมประชาธิปไตย P 60 คน 163,540
คุณธรรม ความเป็นไทยและต่อต้านยาเสพติดส าหรับ A
นักศึกษา คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ค.สือ่สารมวลชน

41 โครงการ MCT POST สื่อสร้างสรรค์สังคม P 350 คน 67,200
A ค.สือ่สารมวลชน

42 โครงการ 41+10 เราคือ ราชมงคล P 1,050 คน 147,000
A ค.สือ่สารมวลชน

43 โครงการ MCT Day P 500 คน 120,000
A ค.สือ่สารมวลชน

44 โครงการกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร P 240 คน 120,000
A ค.สือ่สารมวลชน

45 โครงการ “ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการ P 30 คน 122,800
สถานวิีทยุและการผลิตรายการวิทยุกระจายเสยีง A
อย่างมืออาชีพ” ค.สือ่สารมวลชน

46 โครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม P 200 คน 400,000
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร A ค.วิทย์

47 โครงการการพัฒนาประชาสัมพันธ์ P 3 ชิน้ 100,000
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี A ค.วิทย์

48 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเสนอผลงานวิจัย P 30 คน 300,000
ในระดับชาติและนานาชาติ A ค.วิทย์

49 โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร P 20 คน 100,000
ส าหรับบคุลากรทางการศึกษา A ค.วิทย์

50 โครงการมหาวิทยาลัยแห่งสุขภาพและความสุข P 27 คน 50,000
ของบคุลากร A ค.วิทย์
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51 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ คุณธรรม จริยธรรม P 20 คน 80,000
ส าหรับผู้ปฏบิติังาน A ค.วิทย์

52 โครงการเพ่ิมศักยภาพการท างานบุคลากรสายสนับสนุน P 25 คน 250,000
A ค.วิทย์

53 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และ P 20 คน 100,000
เทคโนโลยีด้านผลงานวิชาการสู่ความย่ังยืน A ค.วิทย์

54 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือ P 80 คน 50,000
เผยแพร่ถ่ายทอดองค์ความรู้ของคณะวิทยาศาสตร์และ A
เทคโนโลยีสู่ความเป็นเลิศ ทางด้านวิชาการและ

ด้านการบริหารงาน ค.วิทย์
55 โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือส่งเสริมงาน P 105 คน 50,000

ประกันคุณภาพ เร่ืองระบบและกลไกด้านการประกัน A
คุณภาพส าหรับนกัศึกษา 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ค.วิทย์

56 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านประกันคุณภาพการศึกษา P 80 คน 50,000
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี A
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ค.วิทย์

57 โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานเป็นทีม P 50 คน 80,000
ส าหรับนกัศึกษา A ค.วิทย์

58 โครงการพัฒนาบุคลิกภาพความเป็นผู้น า P 50 คน 80,000
ส าหรับนักศึกษา A ค.วิทย์

59 โครงการพระนครเกมส์ P 133 คน 100,000
A ค.วิทย์

ผลผลติ ผู้ส ำเร็จกำรศกึษำดำ้นวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
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60 โครงการสหกิจศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี P 80 คน 200,000
A ค.วิทย์

61 โครงการการศึกษาดูงาน วิชาการด้านคอมพิวเตอร์ P 55 คน 15,000
A ค.วิทย์

62 โครงการฝึกอบรมเพ่ิมทักษะการปฏิบัติงาน P 60 คน 175,000
ด้านสิ่งแวดล้อม A ค.วิทย์

63 โครงการศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อมและ P 55 คน 55,500
ทรัพยากรธรรมชาติ A ค.วิทย์

64 โครงการฝึกทักษะด้านภาษาอังกฤษเพ่ือ P 20 คน 500,000
เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน A ค.วิทย์

65 โครงการพัฒนาอาจารย์ทางด้านภาษาอังกฤษ P 1 200,000
A ค.วิศวฯ

66 โครงการพัฒนาประกันคุณภาพการศึกษา P 1 250,000
A ค.วิศวฯ

67 โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ P 1 250,000
A ค.วิศวฯ

68 โครงการสหกิจศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ P 1 200,000
A ค.วิศวฯ

69 โครงการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ P 1 100,000
A ค.วิศวฯ

70 โครงการพัฒนาบุคลากร P 2 1,000,000
A ค.วิศวฯ

71 โครงการจัดการความรู้ให้กับนักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ P 1 60,000
A ค.วิศวฯ

ผลผลติ ผู้ส ำเร็จกำรศกึษำดำ้นวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
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72 โครงการจัดประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า P 1 500,000
EENET A ค.วิศวฯ

73 โครงการเตรียมความพร้อมสหกิจ P 2 472,000
A ค.วิศวฯ

74 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา P 2 119,000
A ค.วิศวฯ

75 โครงการจัดแสดงผลงานนักศึกษา P 200 500,000
ด้านอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น A ค.สิ่งทอฯ

76 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ P 70 คน 200,000
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชัน่ A ค.สิ่งทอฯ

77 โครงการเข้าค่ายเรียนรู้ด้านสิ่งทอ P 40 คน 80,000
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น A ค.สิ่งทอฯ

78 โครงการสัมนาเครือข่ายอาจารย์ผู้สอนทางด้าน P 30 คน 50,000
ออกแบบแฟชัน่และสิ่งทอ A ค.สิ่งทอฯ

79 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานในสถานประกอบการ P 15 คน 58,000
ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ A ค.สิ่งทอฯ

80 โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพทางสิ่งทอและแฟชั่น P 200 คน 100,000
A ค.สิ่งทอฯ

81 โครงการค่าย English for Design Camp P 50 คน 100,000
A ค.สถาปตัย์ฯ

82 โครงการส่งเสริมการสร้างจิตสาธารณะและป้องกัน P 48 คน 150,000
สิ่งเสพติด A ค.สถาปตัย์ฯ

83 โครงการสร้างสุขภาวะคนสถาปัตย์ P 150 คน 100,000
A ค.สถาปตัย์ฯ

ผลผลติ ผู้ส ำเร็จกำรศกึษำดำ้นวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
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84 โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและ P 35 คน 175,000
สายสนบัสนนุในการศึกษาความรู้จากภายนอก A ค.สถาปตัย์ฯ

85 โครงการผลิตสื่อการสอนวิชาชีพด้านสถาปัตยกรรม P 1 ผลงาน 60,000
2 ภาษา “สถาปัตยกรรมไทยกับภูมิปัญญาท้องถิ่น” A ค.สถาปตัย์ฯ

86 โครงการค่ายนักออกแบบรุ่นเยาว์ P 50 คน 60,000
A ค.สถาปตัย์ฯ

87 โครงการค่ายสถาปนิกรุ่นเยาว์ P 30 คน 40,000
A ค.สถาปตัย์ฯ

88 โครงการสหกิจศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ P 85 คน 100,000
การออกแบบ A ค.สถาปตัย์ฯ

89 โครงการค่ายผู้น านักศึกษา P 30 คน 80,000
A ค.สถาปตัย์ฯ

90 โครงการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์คณะสถาปัตยกรรม P 2 ประเภท 50,000
ศาสตร์และการออกแบบ A ค.สถาปตัย์ฯ

91 โครงการกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร P 100 คน 50,000
A ค.สถาปตัย์ฯ

92 โครงการจัดท าวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร P 30 ผลงาน 500,000
A สถาบนัวิจัยฯ

93 โครงการการจัดนิทรรศการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ P 60 ผลงาน 500,000
ร่วมกับหน่วยงานภายนอก A สถาบนัวิจัยฯ

94 โครงการการสร้างเครือข่ายวิจัยและบริการวิชาการ P 100 คน 780,000
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร A สถาบนัวิจัยฯ

ผลผลติ ผู้ส ำเร็จกำรศกึษำดำ้นวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี



ล า ผู้รับ

ดับ ต้นทนุ อ่ืน ๆ ผิดชอบ
ที่ แผ่นดิน เงินรายได้ (ระบุ) ตค. พย. ธค. มค. กพ. มคี. เมย.พค. มยิ. กค. สค. กย.

ปี  2555 ปี  2556

เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาด าเนนิงาน
ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม หมายเหตุ

ปริมาณ คุณภาพ เวลา แผ่นดิน เงินรายได้

95 โครงการการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี P 100 คน 1,500,000
ราชมงคลวิชาการ คร้ังที่ 5 และการประชุมวิชาการ A 50 ผลงาน

นานาชาติ คร้ังที่ 4 สถาบนัวิจัยฯ
96 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านตัวชี้วัด P 50 คน 200,000

การบริการวิชาการ A สถาบนัวิจัยฯ
97 โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย P 100 คน 750,000

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร A สถาบนัวิจัยฯ
98 โครงการวิจัยสัญจร P 50 คน 250,000

A สถาบนัวิจัยฯ
99 โครงการ การบริการวิชาการสัญจร P 50 คน 235,000

A สถาบนัวิจัยฯ
100 โครงการจัดท าเอกสารและซีดีเผยแพร่งานวิจัยและ P 1,000 เล่ม 500,000

บริการวิชาการ A สถาบนัวิจัยฯ
101 โครงการต้นกล้านักวิจัย มทร.พระนคร P 1 โครงการ 700,000

A สถาบนัวิจัยฯ
102 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือสร้างนักวิจัยมืออาชีพ P 1 โครงการ 650,000

A สถาบนัวิจัยฯ
103 ครุภัณฑ์สถาบันวิจัยและพัฒนา P 1 โครงการ 800,000

A สถาบนัวิจัยฯ
104 โครงการจัดท าฐานข้อมูลงานวิจัยและบริการวิชาการ P 1 โครงการ 500,000

เพ่ือ วิชาการเพ่ือบริหารจัดการ A สถาบนัวิจัยฯ
105 โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพเพ่ือการศึกษา P 1 โครงการ 300,000

A สถาบนัวิจัยฯ
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106 โครงการพัฒนาระบบบริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง P 1 ระบบ 19,500,000
A ส านักวิทยบริการฯ

107 โครงการพัฒนาระบบบ ารุงรักษาอุปกรณ์เครือข่าย P 1 ระบบ 5,900,000
สารสนเทศระดับWAN A ส านักวิทยบริการฯ

108 โครงการติดต้ังชุดตู้คืนหนังสืออัตโนมัติ P 2 ระบบ 2,100,000
A ส านักวิทยบริการฯ

109 โครงการพัฒนาระบบการระบุหนังสือด้วยคลื่นวิทยุ P 1 ระบบ 590,000
A ส านักวิทยบริการฯ

110 โครงการจ้างบ ารุงรักษาโปรแกรมระบบบริการศึกษา P 1 ระบบ 250,000
A ส านักสง่เสริมวิชาการฯ

111 โครงการการพัฒนาความรู้ด้านการวิจัยในชั้นเรียน P 65 คน 170,000
A ส านักสง่เสริมวิชาการฯ

112 โครงการติดตามและประเมินผลหลักสูตร P 100 คน 45,000
ระดับปริญญาตรี A ส านักสง่เสริมวิชาการฯ

113 โครงการศึกษาและพัฒนาศักยภาพองค์ความรู้ P 30 คน 860,000
การจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี A ส านักสง่เสริมวิชาการฯ

114 โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน P 60 คน 155,000
A ส านักสง่เสริมวิชาการฯ

115 โครงการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ P 120 คน 127,000
ที่เนน้ผู้เรียนเปน็ส าคัญ A ส านักสง่เสริมวิชาการฯ

116 โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการวิจัย P 70 คน 85,000
A ส านักสง่เสริมวิชาการฯ

117 โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานนักศึกษา P 150 คน 80,000
สหกิจศึกษา A ส านักสง่เสริมวิชาการฯ
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118 โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจในระบบสหกิจศึกษา P 60 คน 41,000
A ส านักสง่เสริมวิชาการฯ

119 โครงการการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา P 600 คน 2,090,000
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร A กองกลาง

120 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการท างานของ P 130 คน 600,000
บคุลากรด้านการเงิน บญัชี พัสดุ A กองคลัง

121 โครงการการบ ารุงรักษาระบบงาน ERP, BPM P 3 ระบบ 1,300,000
และ HRM A กองคลัง

122 โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเร่ืองการจัดท าแผนพัฒนามหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครP 92 คน 750,000
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครA
ราชมงคลพระนคร กนผ.

123 โครงการพัฒนาผู้บริหารและเตรียมผู้บริหาร P 215 คน 1,285,000
ประจ าป ี2556 A กบ.

124 โครงการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ P 70 คน 460,000
A กบ.

125 โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนา P 200 คน 216,550
ผลการสอนและผลงานทางวิชาการในการเสนอขอ A
ก าหนดต าแหนง่ทางวิชาการ กบ.

126 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ืองเทคนิคการเขียนคู่มือ P 70 คน 69,110
ปฏิบัติงานผลงานและงานวิจัยของข้าราชการพลเรือน A
ในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุนในระบบ

บริหารงานบุคคลใหม่ กบ.
127 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ P 80 คน 280,000

A กบ.
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128 โครงการสร้างเสริมราชการใสสะอาด P 150 คน 70,000
A กบ.

129 โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านจริยธรรม P 300 คน 75,000
A กบ.

130 โครงการพัฒนาบุคลากรทางด้านกีฬา P 60 คน 392,200
A กบ.

131 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสุขภาวะที่ดี P 300 คน 211,000
ในการปฏิบัติงาน A กบ.

132 โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร P 30 คน 200,000
กองบริหารงานบุคคล A กบ.

133 โครงการปฐมนิเทศบุคลากรสายสนับสนุนบรรจุใหม่ P 120 คน 290,000
A กบ.

134 โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือส่งเสริม P 50 คน 200,000
สนบัสนนุการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่าง A
มหาวิทยาลัย กพศ.

135 โครงการราชมงคลนัดพบสถานประกอบการ P 2,000 คน 120,000
A กพศ.

136 โครงการส ารวจภาวะการมีงานท าของบัณฑิต P 3,500 คน 150,000
มทร.พระนคร A กพศ.

137 โครงการแนะแนวการศึกษาสัญจร มทร.พระนคร P 35,000 คน 180,000
A กพศ.

138 โครงการประชุมสัมมนาอาจารย์แนะแนวการศึกษา P 50 คน 300,000
เพ่ือพัฒนาเครือข่ายแนะแนวการศึกษาเชิงรุก A กพศ.
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139 โครงการพัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศนักศึกษา P 65 คน 500,000
"เพชรราชมงคลพระนคร" ปีงบประมาณ 2556 A กพศ.

140 โครงการ " การจัดการความดีเพ่ือชีวีมีสุข " P 60 คน 100,000
A กพศ.

141 โครงการฝึกอบรมผู้น านักศึกษาเพ่ือพัฒนาสู่ความเป็น P 70 คน 180,000
พลเมือง A กพศ.

142 โครงการอบรมแกนน านักศึกษาเพ่ือป้องกันโรคเอดส์ P 70 คน 110,500
และสารเสพติดในสถานศึกษา A กพศ.

143 โครงการประชุมสัมมนาบุคลากรด้านกิจการนักศึกษา P 70 คน 400,000
มทร.พระนคร A กพศ.

144 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนางานกิจการ P 60 คน 550,000
นกัศึกษา 9 มทร. A กพศ.

145 โครงการวิจัยศึกษาความพึงพอใจของผู้ประกอบการ P 30 เล่ม 50,000
ต่อผู้ส าเร็จการศึกษา A กพศ.

146 โครงการพัฒนาฐานข้อมูลศิษย์เก่า (ปี พ.ศ.2549-2554) P 9 คณะ 720,000
A กพศ.

147 โครงการกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร P 1,150 คน 7,459,000
A กพศ.

148 โครงการสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย P 132 คน 2,200,000
แหง่ประเทศไทย A กพศ.

149 โครงการส่งเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย P 102 คน 2,970,000
แหง่ประเทศไทย A กพศ.

150 โครงการกีฬาภายนอก P 34 คน 181,200
A กพศ.
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151 โครงการเตรียมตัวอย่างไรเมื่อไทยเข้าสู่ P 51 คน 200,000
ประชาคมอาเซี่ยน A กพศ.

152 โครงการฝึกอบรมเพ่ือสร้างผู้น านักศึกษาในศตวรรษ P 68 คน 300,000
ที่ 21 A กพศ.

153 โครงการพัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศนักศึกษา P 30 คน 1,050,000
"เพชรราชมงคล" (ต่างประเทศ) A กพศ.

154 โครงการยกย่องเชิดชูนักศึกษาคนดีศรีราชมงคล P 30 คน 25,000
พระนคร "นกัศึกษาดีเด่น" A กพศ.

155 โครงการฝึกอบรมผู้น านักศึกษาเพ่ือพัฒนาศักยภาพและ P 42 คน 266,000
เสริมสร้างการรักและเหน็คุณค่าในตนเอง A กพศ.

156 โครงการฝึกอบรมผู้น านักศึกษาเพ่ือพัฒนาศักยภาพและ P 42 คน 150,000
สง่เสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ A กพศ.

157 โครงการการประชุมวิชาการนานาชาติ คร้ังที่ 5 P 100 คน 1,500,000
A กวส.

158 โครงการจัดท า Newsletters วิเทศสัมพันธ์ P 2 ฉบบั 100,000
A กวส.

159 โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ต่างประเทศ P 80 คน 1,000,000
A กวส.

160 โครงการจัดท าจดหมายข่าว P 18,000ฉบบั 450,000
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร A ปชส.

161 โครงการจัดท าจุลสาร P 15,000 เลม่ 500,000
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร A ปชส.

162 โครงการจัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์ P 5,000 แผ่น 70,000
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร A ปชส.
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163 โครงการจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ P 35 ปา้ย 95,000
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร A ปชส.

164 โครงการจัดท าสื่อเพ่ือการประชาสัมพันธ์ P 5 กิจกรรม 1,700,000
A ปชส.

165 โครงการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ P 3 ลา้นคร้ัง 100,000
A ปชส.

166 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "งานเป็นข่าว" P 30 คน 140,000
A ปชส.

167 โครงการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อและรายการโทรทัศน์ P 2 กิจกรรม 3,800,000
มทร.พระนคร A ปชส.

168 โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้ประเมินคุณภาพ P 40 คน 150,000
การศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา A ส านักประกนัฯ

169 โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพ P 40 คน 130,000
บุคลากร : ด้านการจัดการความรู้พัฒนาคุณภาพ A ส านักประกนัฯ

170 โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ : การจัดท า P 30 คน 150,000
เอกสารคุณภาพส าหรับใช้ในระบบประกันคุณภาพ A
ของนกัศึกษา ส านักประกนัฯ

171 โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ P 30 คน 200,000
เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านความรู้เร่ืองการพัฒนา A
คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (Ed.Pex.) ส านักประกนัฯ

172 การบริหารจัดการความรู้สู่การปฏิบัติ P 36 คน 150,000
A ศูนย์ KM

173 โครงการพัฒนาบุคลากรวิสัยทัศน์สื่อวิทยุอย่างมุมกว้าง P 10 คน 50,000
(Radio vision Panorama ) A สถานวิีทยุฯ
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174 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะ P 50 คน 50,000
การเปน็ผู้ผลิตรายการวิทยุกระจายเสยีง(รุ่น 3) A สถานวิีทยุฯ

175 ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา P 1 รายการ 20,709,700
A มทร.พระนคร

176 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตาม P 62,243,300
ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ A
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

พัฒนาบคุลากร 21,019,550
 - ศึกษาต่อ 20 ทนุ 11,519,550
 - ดูงาน/ฝึกอบรม 50 คน 9,500,000

ชุดอุปกรณ์หอ้งปฏบิติัการ  14 รายการ 41,223,750 มทร.พระนคร
 - โปรดเลือกเฉพาะกลวิธ/ีมาตรการที่ตรงกับวัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม/รายการเทา่นั้น  
 - ในแต่ละ 1 โครงการ/กิจกรรม/รายการ เชือ่มโยงได้เพียงแค่ 1 กลวิธี/มาตรการ เทา่นั้น 
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ผลผลิตที่  5  

ผลงานวิจัยเพื่อถายทอดเทคโนโลยี  

 

 

 



แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ  :  ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม

แผนงบประมาณ  :  ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง  :  มีผลงานวิจัย และนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่ น าไปใช้ประโยชน์ หรือตอ่ยอดในเชิงพาณิชย์

เป้าหมายหน่วยงาน  :  เพ่ือวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่น าไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ

ผลผลิต  :  ผลงานวิจัยเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยี

กิจกรรม  :  ด าเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี

ตวัช้ีวัดระดับผลลัพธ์
เชิงปริมาณ  :  
 - จ านวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ 10 เร่ือง
เชิงคุณภาพ  :   
 - จ านวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม ที่น าไปใชป้ระโยชน์ในเชงิพาณิชย์/ประโยชน์ต่อสังคม ชมุชน 11 เร่ือง
เชิงเวลา  :  
 - ผลงานวิจัย/นวัตกรรม ที่น าไปใชป้ระโยชน์ภายในระยะเวลา 1 ปี ร้อยละ 52

หน้าที ่1 จาก 10



ตวัช้ีวัดระดับผลผลิต
เชิงปริมาณ  :  
- จ านวนโครงการวิจัย 81 โครงการ
เชิงคุณภาพ  :  
 - จ านวนโครงการวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด ###### 81 โครงการ
เชิงเวลา  :  
 - โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด ร้อยละ 70
เชิงตน้ทุน  :  
 - ค่าใชจ่้ายการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร บาท

ล า ผู้รบั

ดับ ต้นทุน อ่ืน ๆ ผิดชอบ
ที่ แผ่นดิน เงินรายได้ (ระบุ) ตค. พย. ธค. มค. กพ. มคี. เมย.พค. มยิ. กค. สค. กย.

ผลผลิต  ผลงานวจิยัเพ่ือถา่ยทอดเทคโนโลยี 27,280,900 5,927,200 0

งบเงินอุดหนนุ

1 ความต้านทานการซมึผ่านของคลอไรดข์อง P 1 โครงการ โครงการตาม เสร็จตามระยะ 500,000
ปอซโซลานิคคอนกรีต A มาตรฐานที่ก าหนด เวลาที่ก าหนด ค.ครุศาสตร์ฯ

2 การศกึษาประสทิธผิลการตรวจสอบความปลอดภัย P 1 โครงการ โครงการตาม เสร็จตามระยะ 200,000
ทางถนนของโครงการกอ่สร้าง กรณีศกึษาโครงการ A มาตรฐานที่ก าหนด เวลาที่ก าหนด

กอ่สร้างทางหลวงหมายเลข 318 สายตราด-หาดเลก็ ค.ครุศาสตร์ฯ
3 อิทธพิลของระบบการปอ้งกนัการเกดิสนมิต่อระดบั P 1 โครงการ โครงการตาม เสร็จตามระยะ 500,000
คลอไรด์ในคอนกรีต A มาตรฐานที่ก าหนด เวลาที่ก าหนด ค.ครุศาสตร์ฯ

4 การพัฒนาแผ่นใยไมอั้ดซเีมนต์จากการประยุกต์ใช้ P 1 โครงการ โครงการตาม เสร็จตามระยะ 500,000
เส้นใยธรรมชาติจากกากมะพร้าวและต้นขา้วโพด A มาตรฐานที่ก าหนด เวลาที่ก าหนด ค.ครุศาสตร์ฯ

ปี  2555

เป้าหมาย งบประมาณ

33,208,100

ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม
ระยะเวลาด าเนินงาน

หมายเหตุ
ปรมิาณ คุณภาพ เวลา แผ่นดิน เงินรายได้

ปี  2554

หน้าที ่2 จาก 10



ล า ผู้รบั

ดับ ต้นทุน อ่ืน ๆ ผิดชอบ
ที่ แผ่นดิน เงินรายได้ (ระบุ) ตค. พย. ธค. มค. กพ. มคี. เมย.พค. มยิ. กค. สค. กย.

ปี  2555

เป้าหมาย งบประมาณ
ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม

ระยะเวลาด าเนินงาน
หมายเหตุ

ปรมิาณ คุณภาพ เวลา แผ่นดิน เงินรายได้
ปี  2554

5 การพัฒนาแบบจ าลองดา้นอุบติัเหตุบนถนน P 1 โครงการ โครงการตาม เสร็จตามระยะ 340,000
ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง กรณีศกึษาประเทศไทย A มาตรฐานที่ก าหนด เวลาที่ก าหนด ค.ครุศาสตร์ฯ

6 การผลติแผ่นเฟอร์นเิจอร์ที่ท าจากวัสดเุหลอืทิ้ง P 1 โครงการ โครงการตาม เสร็จตามระยะ 500,000
จากต้นสบู่ด า A มาตรฐานที่ก าหนด เวลาที่ก าหนด ค.ครุศาสตร์ฯ

7 การศกึษาวิเคราะหส์าเหตุเชงิลกึปญัหาดา้นความ P 1 โครงการ โครงการตาม เสร็จตามระยะ 400,000
ปลอดภัยของรถตู้โดยสารสาธารณะในประเทศไทย A มาตรฐานที่ก าหนด เวลาที่ก าหนด ค.ครุศาสตร์ฯ

8 การหาศกัยภาพและความเปน็ไปไดใ้นการใชพ้ลงังาน P 1 โครงการ โครงการตาม เสร็จตามระยะ 496,920
จากกงัหันลมขนาดเลก็บริเวณริมแม่น้ าเจ้าพระยา A มาตรฐานที่ก าหนด เวลาที่ก าหนด ค.ครุศาสตร์ฯ

9 การน าความร้อนจากไอเสยีเคร่ืองยนต์มาเพ่ิมแหลง่ P 1 โครงการ โครงการตาม เสร็จตามระยะ 496,920
ก าเนดิไฟฟ้าในรถยนต์โดยใชห้ลกัการสเตร่ิงเอ็นจ้ิน A มาตรฐานที่ก าหนด เวลาที่ก าหนด ค.ครุศาสตร์ฯ

10 การปรับปรุงการจ่ายก าลงัไฟฟ้าใหเ้หมาะสมกบั P 1 โครงการ โครงการตาม เสร็จตามระยะ 485,300
สัญญาณตรวจสอบคา่การเกดิสนิมเหลก็ของเหลก็ A มาตรฐานที่ก าหนด เวลาที่ก าหนด

เสริมในคอนกรีต ค.ครุศาสตร์ฯ
11 สร้างชดุฝึกปฏบิติัดว้ยตนเองระบบการควบคมุ P 1 โครงการ โครงการตาม เสร็จตามระยะ 373,200

งานอัตโนมติัพ้ืนฐาน A มาตรฐานที่ก าหนด เวลาที่ก าหนด ค.ครุศาสตร์ฯ
12 วัสดธุรรมชาติที่ใชท้ดแทน Cooling Pad  ในระบบ P 1 โครงการ โครงการตาม เสร็จตามระยะ 100,000

ท าความเย็นแบบ Evaporative Cooling System A มาตรฐานที่ก าหนด เวลาที่ก าหนด ค.ครุศาสตร์ฯ
13 การพัฒนารูปแบบผลติภัณฑ์ของที่ระลกึจากแปง้ P 1 โครงการ โครงการตาม เสร็จตามระยะ 250,000

เปลอืกทเุรียน A มาตรฐานที่ก าหนด เวลาที่ก าหนด ค.คหกรรม
การพัฒนาผลิตภัณฑอ์าหารจากกากมะพรา้วเหลือใช้

ในอุตสาหกรรมเพ่ือเพ่ิมมลูค่าทางเศรษฐกิจ
14  - การพัฒนาผลติภัณฑ์อาหารแปรรูปจากกากมะพร้าว P 1 โครงการ โครงการตาม เสร็จตามระยะ 150,000 โครงการต่อเนื่อง 2 ปี 

ที่เหลอืใช้ A มาตรฐานที่ก าหนด เวลาที่ก าหนด ค.คหกรรม ปี 56 เป็นปีแรก

15  - การพัฒนาผลติภัณฑ์อาหารเสริมเสน้ใยอาหาร P 1 โครงการ โครงการตาม เสร็จตามระยะ 210,000 โครงการต่อเนื่อง 2 ปี 

จากกากมะพร้าวเหลอืใช้ A มาตรฐานที่ก าหนด เวลาที่ก าหนด ค.คหกรรม ปี 56 เป็นปีแรก

710,000

หน้าที ่3 จาก 10



ล า ผู้รบั

ดับ ต้นทุน อ่ืน ๆ ผิดชอบ
ที่ แผ่นดิน เงินรายได้ (ระบุ) ตค. พย. ธค. มค. กพ. มคี. เมย.พค. มยิ. กค. สค. กย.

ปี  2555

เป้าหมาย งบประมาณ
ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม

ระยะเวลาด าเนินงาน
หมายเหตุ

ปรมิาณ คุณภาพ เวลา แผ่นดิน เงินรายได้
ปี  2554

16  - การพัฒนาผลติภัณฑ์ขนมไทยจากกากมะพร้าว P 1 โครงการ โครงการตาม เสร็จตามระยะ 200,000 โครงการต่อเนื่อง 2 ปี 

ที่เหลอืใช้ A มาตรฐานที่ก าหนด เวลาที่ก าหนด ค.คหกรรม ปี 56 เป็นปีแรก

17  - การเสริมใยอาหารในผลติภัณฑ์เบเกอร่ีดว้ยแปง้ P 1 โครงการ โครงการตาม เสร็จตามระยะ 150,000 โครงการต่อเนื่อง 2 ปี 

มะพร้าวจากส่วนเหลอืทิ้งจากกระบวนการสกดั A มาตรฐานที่ก าหนด เวลาที่ก าหนด ปี 56 เป็นปีแรก

น้ ามันออก ค.คหกรรม
18 การใชก้ลว้ยทดแทนเนื้อสตัว์ในผลติภัณฑ์เนื้อ P 1 โครงการ โครงการตาม เสร็จตามระยะ 350,000 โครงการต่อเนื่อง 2 ปี 

A มาตรฐานที่ก าหนด เวลาที่ก าหนด ค.คหกรรม ปี 56 เป็นปีแรก

19 การพัฒนาผลติภัณฑ์ขนมไทยจากแปง้กลว้ย P 1 โครงการ โครงการตาม เสร็จตามระยะ 300,000
สู่เชงิพาณิชย์ A มาตรฐานที่ก าหนด เวลาที่ก าหนด ค.คหกรรม

20 การพัฒนาต ารับและกรรมวิธกีารผลติขนมไทย P 1 โครงการ โครงการตาม เสร็จตามระยะ 150,000
ท ายากเพ่ือการอนรัุกษ์ A มาตรฐานที่ก าหนด เวลาที่ก าหนด ค.คหกรรม
การเพ่ิมมลูค่าจากเศษวสัดุสิ่งทอเหลือทิ้ง

21  - การพัฒนาผืนผ้าดว้ยเสน้ดา้ยพิเศษจาก P 1 โครงการ โครงการตาม เสร็จตามระยะ 300,000 โครงการต่อเนื่อง 2 ปี 

เศษวัสดสุิ่งทอเหลอืทิ้ง A มาตรฐานที่ก าหนด เวลาที่ก าหนด ค.คหกรรม ปี 56 เป็นปีแรก

22  - การเพ่ิมมลูคา่เศษวัสดสุิ่งทอเหลอืทิ้งเปน็ผลติภัณฑ์ P 1 โครงการ โครงการตาม เสร็จตามระยะ 300,000 โครงการต่อเนื่อง 2 ปี 

เคร่ืองใชใ้นบ้านและของที่ระลกึ A มาตรฐานที่ก าหนด เวลาที่ก าหนด ค.คหกรรม ปี 56 เป็นปีแรก

23  - การสร้างตราสนิคา้และบรรจุภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมมลูคา่ P 1 โครงการ โครงการตาม เสร็จตามระยะ 200,000 โครงการต่อเนื่อง 2 ปี 

เศษวัสดุสิ่งทอเหลอืทิ้ง A มาตรฐานที่ก าหนด เวลาที่ก าหนด ค.คหกรรม ปี 56 เป็นปีแรก

24 การแปรรูปผ้าขาวมา้เปน็ผลติภัณฑ์ประเภทกระเปา๋ P 1 โครงการ โครงการตาม เสร็จตามระยะ 200,000
เพ่ือจ าหน่ายเป็นสินคา้OTOP A มาตรฐานที่ก าหนด เวลาที่ก าหนด ค.คหกรรม

25 การพัฒนาผ้าบาติกเพ่ือผลติภัณฑ์ของที่ระลกึส าหรับ P 1 โครงการ โครงการตาม เสร็จตามระยะ 300,000
กลุ่มอาชพีสหกรณ์ศลิปประดิษฐเ์กาะเกร็ด A มาตรฐานที่ก าหนด เวลาที่ก าหนด

จังหวัดนนทบุรี ค.คหกรรม
26 การออกแบบและพัฒนาจักรเย็บผ้าอุตสาหกรรม P 1 โครงการ โครงการตาม เสร็จตามระยะ 240,000

เพ่ือการใชง้านส าหรับคนพิการ A มาตรฐานที่ก าหนด เวลาที่ก าหนด ค.คหกรรม

800,000

หน้าที ่4 จาก 10



ล า ผู้รบั

ดับ ต้นทุน อ่ืน ๆ ผิดชอบ
ที่ แผ่นดิน เงินรายได้ (ระบุ) ตค. พย. ธค. มค. กพ. มคี. เมย.พค. มยิ. กค. สค. กย.

ปี  2555

เป้าหมาย งบประมาณ
ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม

ระยะเวลาด าเนินงาน
หมายเหตุ

ปรมิาณ คุณภาพ เวลา แผ่นดิน เงินรายได้
ปี  2554

27 การสร้างเสริมประสบการณ์ผู้ประกอบการผลติภัณฑ์ P 1 โครงการ โครงการตาม เสร็จตามระยะ 500,000
ชมุชนด้านอาหารไทยให้เกดิคณุภาพดีและมีมาตรฐาน A มาตรฐานที่ก าหนด เวลาที่ก าหนด ค.คหกรรม

28 การศกึษาและวิจัยพัฒนาผลติภัณฑ์เคร่ืองดื่มสมนุไพร P 1 โครงการ โครงการตาม เสร็จตามระยะ 500,000
เพ่ือสุขภาพ A มาตรฐานที่ก าหนด เวลาที่ก าหนด ค.คหกรรม
การศกึษาความเป็นไปได้ของการสรา้งเครื่องหมาย

รบัรองอาหารปลอดภัยฮาลาลของไทยสู่การเป็น

ผู้น าในภูมภิาคอาเซยีน

29  - ผลกระทบต่อประสทิธภิาพกระบวนการผลติ P 1 โครงการ โครงการตาม เสร็จตามระยะ 500,000
อาหารฮาลาลในประเทศไทย A มาตรฐานที่ก าหนด เวลาที่ก าหนด ค.บริหารธรุกจิ

30  - ความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการไทยต่อเคร่ืองหมาย P 1 โครงการ โครงการตาม เสร็จตามระยะ 500,000

อาหารปลอดภัยฮาลาลของประเทศไทย A มาตรฐานที่ก าหนด เวลาที่ก าหนด ค.บริหารธรุกจิ

31  - ความไดเ้ปรียบทางการแขง่ขนัของธรุกจิ P 1 โครงการ โครงการตาม เสร็จตามระยะ 500,000

อุตสาหกรรมอาหารฮาลาลในภูมิภาคอาเซียน A มาตรฐานที่ก าหนด เวลาที่ก าหนด ค.บริหารธรุกจิ

32 โครงการวิจัย เร่ือง สมบติัของแปง้จากเมลด็ขนนุ P 1 โครงการ โครงการตาม เสร็จตามระยะ 200,000

เสริมไอโอดนี A มาตรฐานที่ก าหนด เวลาที่ก าหนด ค.วิทย์

33 โครงการวิจัย เร่ือง การพัฒนาศกัยภาพของมะเดื่อดา้น P 1 โครงการ โครงการตาม เสร็จตามระยะ 440,000

การใชเ้ป็นสมุนไพรพ้ืนบ้านเพ่ือสร้างองคค์วามรู้ A มาตรฐานที่ก าหนด เวลาที่ก าหนด

และคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่น ค.วิทย์

34 พัฒนาดนิซเีมนต์ลกูรังผสมเถา้หนกัเปน็อิฐประสาน P 1 โครงการ โครงการตาม เสร็จตามระยะ 500,000

A มาตรฐานที่ก าหนด เวลาที่ก าหนด ค.วิศวฯ

35 พัฒนาวัสดเุหลอืทิ้งทางการเกษตรผสมเถา้ทิ้ง P 1 โครงการ โครงการตาม เสร็จตามระยะ 500,000

จากผลผลติอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม A มาตรฐานที่ก าหนด เวลาที่ก าหนด

เป็นวัสดุดูดซับของเหลวมีกลิ่น ค.วิศวฯ

1,500,000

หน้าที ่5 จาก 10



ล า ผู้รบั

ดับ ต้นทุน อ่ืน ๆ ผิดชอบ
ที่ แผ่นดิน เงินรายได้ (ระบุ) ตค. พย. ธค. มค. กพ. มคี. เมย.พค. มยิ. กค. สค. กย.

ปี  2555

เป้าหมาย งบประมาณ
ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม

ระยะเวลาด าเนินงาน
หมายเหตุ

ปรมิาณ คุณภาพ เวลา แผ่นดิน เงินรายได้
ปี  2554

36 นวัตกรรมคอนกรีตต้นทนุต่ าไหลเขา้แบบง่าย P 1 โครงการ โครงการตาม เสร็จตามระยะ 500,000

โดยการใชเ้ถา้ทิ้ง A มาตรฐานที่ก าหนด เวลาที่ก าหนด ค.วิศวฯ

37 การศกึษาความเปน็ไปไดใ้นการลดความชื้น P 1 โครงการ โครงการตาม เสร็จตามระยะ 195,000

ขา้วเปลอืกด้วยท่อเทอร์โมไซฟอน A มาตรฐานที่ก าหนด เวลาที่ก าหนด ค.วิศวฯ

38 การพัฒนาผลติภัณฑ์พ้ืนจากวัสดคุอมโพสทิใยสบู่ด า P 1 โครงการ โครงการตาม เสร็จตามระยะ 500,000

ผสมพสาสติกในอุตสาหกรรมกอ่สร้าง A มาตรฐานที่ก าหนด เวลาที่ก าหนด ค.วิศวฯ

39 การใชป้ระโยชนข์องเคร่ืองสขีา้วเพ่ือสขุภาพ P 1 โครงการ โครงการตาม เสร็จตามระยะ 500,000

ขนาดเลก็พิเศษเพ่ือใชใ้นครัวเรือน A มาตรฐานที่ก าหนด เวลาที่ก าหนด ค.วิศวฯ

40 การเพ่ิมสมัประสทิธส์รรถนะของเคร่ืองปรับอากาศ P 1 โครงการ โครงการตาม เสร็จตามระยะ 495,500

โดยการใชน้้ าคอนเดนเชตร่วมกบัวัสดพุรุน A มาตรฐานที่ก าหนด เวลาที่ก าหนด ค.วิศวฯ
41 การออกแบบและพัฒนาเคร่ืองมอืตัดทงัสเตนคาร์ไบด ์ P 1 โครงการ โครงการตาม เสร็จตามระยะ 440,000

A มาตรฐานที่ก าหนด เวลาที่ก าหนด ค.วิศวฯ
42 ออกแบบและสร้างเรือนแพลอยผลติกระแสสลบั P 1 โครงการ โครงการตาม เสร็จตามระยะ 500,000

จากกงัหนัน้ า A มาตรฐานที่ก าหนด เวลาที่ก าหนด ค.วิศวฯ
43 เซลลแ์สงอาทติย์ที่มรีะบบติดตามตามดวงอาทติย์ P 1 โครงการ โครงการตาม เสร็จตามระยะ 276,000

แบบหลายระนาบท างานร่วมกบัระบบผู้ช านาญการ A มาตรฐานที่ก าหนด เวลาที่ก าหนด

ควบคมุด้วยระบบฝังตัว ค.วิศวฯ
44 พัฒนากงัหนัน้ าผลติไฟฟ้าเพ่ือการขาย P 1 โครงการ โครงการตาม เสร็จตามระยะ 500,000

A มาตรฐานที่ก าหนด เวลาที่ก าหนด ค.วิศวฯ
45 การศกึษาการถา่ยเทความร้อนแบบอิสระโดยใชท้อ่ P 1 โครงการ โครงการตาม เสร็จตามระยะ 265,000

เทอร์โมไซฟอนแบบปิดในระบบหม้อน้ ารถยนต์ A มาตรฐานที่ก าหนด เวลาที่ก าหนด ค.วิศวฯ
46 การพัฒนาเคร่ืองลา้งปลาสลดิ P 1 โครงการ โครงการตาม เสร็จตามระยะ 101,760

A มาตรฐานที่ก าหนด เวลาที่ก าหนด ค.วิศวฯ

1,500,000
หน้าที ่6 จาก 10



ล า ผู้รบั

ดับ ต้นทุน อ่ืน ๆ ผิดชอบ
ที่ แผ่นดิน เงินรายได้ (ระบุ) ตค. พย. ธค. มค. กพ. มคี. เมย.พค. มยิ. กค. สค. กย.

ปี  2555

เป้าหมาย งบประมาณ
ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม

ระยะเวลาด าเนินงาน
หมายเหตุ

ปรมิาณ คุณภาพ เวลา แผ่นดิน เงินรายได้
ปี  2554

การศกึษาจดุศนูยก์ลางมวลและสดัสว่นการเบรก

ที่ส่งผลกระทบต่อเสถยีรภาพการบังคับยานยนต์
47  - เคร่ืองทดสอบจุดศนูย์กลางมวลส าหรับ P 1 โครงการ โครงการตาม เสร็จตามระยะ 500,000

รถยนต์บงัคบัรถ A มาตรฐานที่ก าหนด เวลาที่ก าหนด ค.วิศวฯ
48  - การศกึษาต าแหนง่จุดศนูย์กลางมวลที่มผีลต่อ P 1 โครงการ โครงการตาม เสร็จตามระยะ 500,000

เสถยีรภาพการบังคบัรถ A มาตรฐานที่ก าหนด เวลาที่ก าหนด ค.วิศวฯ
49  - การแปรผันของสดัสว่นแรงเบรกที่สง่ผลต่อ P 1 โครงการ โครงการตาม เสร็จตามระยะ 500,000

เสถยีรภาพการบงัคบัรถ A มาตรฐานที่ก าหนด เวลาที่ก าหนด ค.วิศวฯ
50 การทดสอบการอัดตัวของวัสดผุสมภายใต้สภาวะ P 1 โครงการ โครงการตาม เสร็จตามระยะ 500,000

อุณหภูมิต่างๆ A มาตรฐานที่ก าหนด เวลาที่ก าหนด ค.วิศวฯ
51 การศกึษาปจัจัยของโครงกนักระแทกของรถยนต์ P 1 โครงการ โครงการตาม เสร็จตามระยะ 500,000

ที่สง่ผลต่อการดดูซบัพลงังาน A มาตรฐานที่ก าหนด เวลาที่ก าหนด ค.วิศวฯ
52 การการพัฒนาหุ่นยนต์คน้หาและดบัเพลงิอัตโนมติั P 1 โครงการ โครงการตาม เสร็จตามระยะ 500,000

A มาตรฐานที่ก าหนด เวลาที่ก าหนด ค.วิศวฯ
53 การศกึษาประสทิธภิาพเคร่ืองยนต์เสตอร์ลงิที่ใชส้ว่น P 1 โครงการ โครงการตาม เสร็จตามระยะ 398,500

แลกเปลี่ยนความร้อนแตกต่างกนัโดยใชแ้กส๊ A มาตรฐานที่ก าหนด เวลาที่ก าหนด

โปรดวิเซอร์เปน็แหลง่ความร้อน ค.วิศวฯ
การใช้องค์ความรู้ทางสิ่งทอในการพัฒนาและอนรุกัษ์

ภูมปัิญญาชุมชน กรณีศกึษาผ้าทอกะเหรี่ยง
54  - การพัฒนาหมอ้อัดความดนัเพ่ือการสกดัสแีละ P 1 โครงการ โครงการตาม เสร็จตามระยะ 500,000

ย้อมสธีรรมชาติ A มาตรฐานที่ก าหนด เวลาที่ก าหนด ค.สิ่งทอฯ
55  - การควบคมุการย้อมสธีรรมชาติและพัฒนาประยุกต์ P 1 โครงการ โครงการตาม เสร็จตามระยะ 250,000

กบัลายทอกะเหร่ียง A มาตรฐานที่ก าหนด เวลาที่ก าหนด ค.สิ่งทอฯ
56  - การพัฒนาและแปรรูปเคร่ืองแต่งกายและ P 1 โครงการ โครงการตาม เสร็จตามระยะ 400,000

สว่นประกอบการแต่งกายจากผ้าทอกะเหร่ียง A มาตรฐานที่ก าหนด เวลาที่ก าหนด ค.สิ่งทอฯ

1,500,000

1,150,000

หน้าที ่7 จาก 10



ล า ผู้รบั

ดับ ต้นทุน อ่ืน ๆ ผิดชอบ
ที่ แผ่นดิน เงินรายได้ (ระบุ) ตค. พย. ธค. มค. กพ. มคี. เมย.พค. มยิ. กค. สค. กย.

ปี  2555

เป้าหมาย งบประมาณ
ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม

ระยะเวลาด าเนินงาน
หมายเหตุ

ปรมิาณ คุณภาพ เวลา แผ่นดิน เงินรายได้
ปี  2554

57 การพัฒนาผลติภัณฑ์จากผ้าขาวมา้โดยใชแ้นวคดิ P 1 โครงการ โครงการตาม เสร็จตามระยะ 500,000
ภูมิปัญญาท้องถิ่นกบัแนวคดิการออกแบบแฟชั่น A มาตรฐานที่ก าหนด เวลาที่ก าหนด

เพ่ือพัฒนาอาชพีและผลติภัณฑ์ชมุชน
อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ค.สิ่งทอฯ

58 การย้อมผ้าจากใบล าใย สู่การออกแบบผลติภัณฑ์ P 1 โครงการ โครงการตาม เสร็จตามระยะ 200,000
สิ่งทอเพ่ือสง่เสริมเศรษฐกจิสร้างสรรคใ์นพ้ืนที่ A มาตรฐานที่ก าหนด เวลาที่ก าหนด

ต าบลยุหว่า อ าเภอสนัปา่ตอง จังหวัดเชยีงใหม่ ค.สิ่งทอฯ
59 การพัฒนาผลติภัณฑ์สิ่งทอจากเสน้ใยตะไคร้ P 1 โครงการ โครงการตาม เสร็จตามระยะ 350,000

A มาตรฐานที่ก าหนด เวลาที่ก าหนด ค.สิ่งทอฯ
60 พัฒนาภูมปิญัญาเสื้อผ้าชนกลุ่มนอ้ยไทย-จีน P 1 โครงการ โครงการตาม เสร็จตามระยะ 500,000 โครงการต่อเนื่อง 2 ปี 

เพ่ือสู่ประชาคมอาเซยีน กรณีศกึษาชาวไททรงด า A มาตรฐานที่ก าหนด เวลาที่ก าหนด ปี 56 เป็นปีแรก

กบัชาวจ้วงกวางสี ค.สิ่งทอฯ
61 การพัฒนาสารกั้นสจีากแปง้ที่ไดจ้ากหวับอน P 1 โครงการ โครงการตาม เสร็จตามระยะ 500,000

เพ่ือใชใ้นการพิมพ์ย้อมผ้าแบบรีซิสต์ A มาตรฐานที่ก าหนด เวลาที่ก าหนด ค.สิ่งทอฯ
62 การศกึษาและพัฒนาอุปกรณ์ชว่ยฝึกคลาน P 1 โครงการ โครงการตาม เสร็จตามระยะ 290,000

เพ่ือฝึกพัฒนาการทางการเคลื่อนไหวส าหรับเด็ก A มาตรฐานที่ก าหนด เวลาที่ก าหนด

ที่มีความบกพร่องทางร่างกายและสุขภาพ ค.สถาปัตย์ฯ
63 การศกึษาและพัฒนาผลติภัณฑ์จากกระบวนการผลติ P 1 โครงการ โครงการตาม เสร็จตามระยะ 350,000

ของตกแต่งบ้านจากวัชพืชเถาวัลย์และต้น A มาตรฐานที่ก าหนด เวลาที่ก าหนด

ไมยราบยักษ์กลุ่มหมู่บ้านแปรรูปเพ่ือการผลติ
บ้านหนองคมี อ าเภอประจันตคามจังหวัดปราจีนบุรี ค.สถาปัตย์ฯ

64 โครงการออกแบบและพัฒนาเฟอร์นเิจอร์ของตกแต่ง P 1 โครงการ โครงการตาม เสร็จตามระยะ 320,000
บ้านจากวัสดุฟางขา้วส าหรับบ้านพักอาศยัขนาดกลาง A มาตรฐานที่ก าหนด เวลาที่ก าหนด ค.สถาปัตย์ฯ

หน้าที ่8 จาก 10



ล า ผู้รบั

ดับ ต้นทุน อ่ืน ๆ ผิดชอบ
ที่ แผ่นดิน เงินรายได้ (ระบุ) ตค. พย. ธค. มค. กพ. มคี. เมย.พค. มยิ. กค. สค. กย.

ปี  2555

เป้าหมาย งบประมาณ
ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม

ระยะเวลาด าเนินงาน
หมายเหตุ

ปรมิาณ คุณภาพ เวลา แผ่นดิน เงินรายได้
ปี  2554

65 การศกึษาและพัฒนาผลติภัณฑ์จากกระบวนการผลติ P 1 โครงการ โครงการตาม เสร็จตามระยะ 350,000
ของตกแต่งบ้านจากไม้เหลอืทิ้งจากการกอ่สร้าง A มาตรฐานที่ก าหนด เวลาที่ก าหนด

กลุ่มหมู่บ้านแปรรูปเพ่ือการผลติบ้านหนองโง้ง 
อ าเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ค.สถาปัตย์ฯ

66 การศกึษาและพัฒนาผลติภัณฑ์จากกระบวนการผลติ P 1 โครงการ โครงการตาม เสร็จตามระยะ 350,000
ของตกแต่งเพ่ือลดกลิ่นอับชื้นภายในบา้นจาก A มาตรฐานที่ก าหนด เวลาที่ก าหนด

ผงถา่นไมก้ลุ่มวิสาหกจิชมุชนเขาสารภี  
อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแกว้ ค.สถาปัตย์ฯ

67 การศกึษาและพัฒนาวัสดฉุนวนปอ้งกนัและ P 1 โครงการ โครงการตาม เสร็จตามระยะ 320,000
ดูดซับเสียงจากเส้นใยตาล A มาตรฐานที่ก าหนด เวลาที่ก าหนด ค.สถาปัตย์ฯ

68 โครงการออกแบบและพัฒนารถจักรยานยนต์ส าหรับ P 1 โครงการ โครงการตาม เสร็จตามระยะ 400,000
ต ารวจจราจรในโครงการพระราชด าริ A มาตรฐานที่ก าหนด เวลาที่ก าหนด ค.สถาปัตย์ฯ

69 การใชป้ระโยชนเ์ศษไมเ้หลอืทิ้งในกระบวนการผลติ P 1 โครงการ โครงการตาม เสร็จตามระยะ 350,000
เฟอร์นิเจอร์เพ่ือการออกแบบและพัฒนาเฟอร์นิเจอร์ A มาตรฐานที่ก าหนด เวลาที่ก าหนด

สนามส าหรับบ้านพักอาศยัขนาดกลาง ค.สถาปัตย์ฯ
70 การศกึษาและออกแบบศนูย์บริการและจุดพักจักรยาน P 1 โครงการ โครงการตาม เสร็จตามระยะ 370,000

นกัทอ่งเที่ยวตามเสน้ทางประวัติศาสตร์กรุงธนบรีุเพ่ือ A มาตรฐานที่ก าหนด เวลาที่ก าหนด

สง่เสริมการทอ่งเที่ยวเชงิศลิปะวัฒนธรรมกรุงธนบรีุ ค.สถาปัตย์ฯ
71 การใชป้ระโยชนจ์ากเปลอืกหอยนางรมเหลอืทิ้ง P 1 โครงการ โครงการตาม เสร็จตามระยะ 350,000

สู่การสร้างสรรคเ์ป็นผลติภัณฑ์ของตกแต่งบ้าน A มาตรฐานที่ก าหนด เวลาที่ก าหนด

ส่งเสริมรายได้สร้างอาชพีให้ชมุชน ค.สถาปัตย์ฯ
72 การสร้างมลูคา่เพ่ิมน้ าตาลมะพร้าวของชมุชนจังหวัด P 1 โครงการ โครงการตาม เสร็จตามระยะ 300,000 โครงการต่อเนื่อง 2 ปี 

สมทุรสงครามเพ่ือใชป้ระโยชนเ์ชงิพาณิชย์ A มาตรฐานที่ก าหนด เวลาที่ก าหนด สถาบันวิจัยฯ ปี 56 เป็นปีสุดท้าย

73 การพัฒนาผลติภัณฑ์สิ่งทอจากเสน้ใยเผือกของชมุชน P 1 โครงการ โครงการตาม เสร็จตามระยะ 500,000 โครงการต่อเนื่อง 2 ปี 

อ าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี A มาตรฐานที่ก าหนด เวลาที่ก าหนด สถาบันวิจัยฯ ปี 56 เป็นปีแรก

หน้าที ่9 จาก 10



ล า ผู้รบั

ดับ ต้นทุน อ่ืน ๆ ผิดชอบ
ที่ แผ่นดิน เงินรายได้ (ระบุ) ตค. พย. ธค. มค. กพ. มคี. เมย.พค. มยิ. กค. สค. กย.

ปี  2555

เป้าหมาย งบประมาณ
ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม

ระยะเวลาด าเนินงาน
หมายเหตุ

ปรมิาณ คุณภาพ เวลา แผ่นดิน เงินรายได้
ปี  2554

74 การพัฒนาผลติภัณฑ์อาหารจากสว่นเหลอืใชแ้ละ P 1 โครงการ โครงการตาม เสร็จตามระยะ 450,000 โครงการต่อเนื่อง 2 ปี 

สว่นบกพร่องจากการปลกูของต้นและผลเผือกหอม A มาตรฐานที่ก าหนด เวลาที่ก าหนด ปี 56 เป็นปีแรก

ชมุชนอ าเภอบา้นหมอจังหวัดสระบรีุเพ่ือประโยชน์

เชงิพาณิชย์ สถาบันวิจัยฯ
75 ต ารับอาหารไทยออนไลนเ์พ่ือเสริมสร้างสมรรถนะ P 1 โครงการ โครงการตาม เสร็จตามระยะ 500,000

การเรียนรู้ A มาตรฐานที่ก าหนด เวลาที่ก าหนด สถาบันวิจัยฯ
76 การพัฒนาผลติภัณฑ์ขนมปงัจากเนื้อลกูตาลสกุ P 1 โครงการ โครงการตาม เสร็จตามระยะ 350,000 โครงการต่อเนื่อง 2 ปี 

เพ่ือสร้างมลูคา่เพ่ิมผลติผลทางการเกษตร A มาตรฐานที่ก าหนด เวลาที่ก าหนด สถาบันวิจัยฯ ปี 56 เป็นปีแรก

77 โครงการวิจัยการออกฤทธิ์ทางชวีภาพ : สารดา้น P 1 โครงการ โครงการตาม เสร็จตามระยะ 200,000
มาลาเรีย สารต้านมะเร็ง สารต้านเชื้อวัณโรค A มาตรฐานที่ก าหนด เวลาที่ก าหนด

สารต้านการอักเสบ สถาบันวิจัยฯ
78  โครงการวิจัยดา้นวัฒนธรรม P 1 โครงการ โครงการตาม เสร็จตามระยะ 400,000

A มาตรฐานที่ก าหนด เวลาที่ก าหนด สถาบันวิจัยฯ
79  โครงการวิจัยเศรษฐกจิพอเพียง P 1 โครงการ โครงการตาม เสร็จตามระยะ 400,000

A มาตรฐานที่ก าหนด เวลาที่ก าหนด สถาบันวิจัยฯ
80  โครงการวิจัยพืชสมนุไพร P 1 โครงการ โครงการตาม เสร็จตามระยะ 500,000

A มาตรฐานที่ก าหนด เวลาที่ก าหนด สถาบันวิจัยฯ
81 โครงการวิจัยเพ่ือถา่ยทอดเทคโนโลยี P 1 โครงการ โครงการตาม เสร็จตามระยะ 2,954,000

A มาตรฐานที่ก าหนด เวลาที่ก าหนด มทร.พระนคร
P
A

P = แผนปฏบิัติงาน           A = ผลการปฏบิัติงาน

หน้าที ่10 จาก 10



 

 

 

 

ผลผลิตที่  6  

ผลงานวิจัยเพื่อสรางองคความรู  

 

 

 



แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ  :  ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม

แผนงบประมาณ  :  ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง  :  มีผลงานวิจัย และนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่ น าไปใช้ประโยชน์ หรือตอ่ยอดในเชิงพาณิชย์

เป้าหมายหน่วยงาน  :  เพ่ือวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่น าไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ

ผลผลิต  :  ผลงานวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้

กิจกรรม  :  ด าเนินการวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้

ตวัช้ีวัดระดับผลลัพธ์
เชิงปริมาณ  :  
 - จ านวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ 10 เร่ือง
เชิงคุณภาพ  :   
 - จ านวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม ที่น าไปใชป้ระโยชน์ในเชงิพาณิชย์/ประโยชน์ต่อสังคม ชมุชน 11 เร่ือง
เชิงเวลา  :  
 - ผลงานวิจัย/นวัตกรรม ที่น าไปใชป้ระโยชน์ภายในระยะเวลา 1 ปี ร้อยละ 52

ผลผลิต ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้



ตวัช้ีวัดระดับผลผลิต (ตาม พรบ.งบประมาณ)
เชิงปริมาณ  :  
- จ านวนโครงการวิจัย 91 โครงการ
เชิงคุณภาพ  :  
 - จ านวนโครงการวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด 91 โครงการ
เชิงเวลา  :  
 - โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด ร้อยละ 70
เชิงตน้ทุน  :  
 - ค่าใชจ่้ายการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร บาท

ล า ผู้รบั

ดับ ต้นทุน อ่ืน ๆ ผิดชอบ
ที่ แผ่นดิน เงินรายได้ (ระบุ) ตค. พย. ธค. มค. กพ. มคี. เมย.พค. มยิ. กค. สค. กย.

ผลผลิตที่  ผลงานวจิยัเพ่ือสรา้งองค์ความรู้ 26,216,300 9,235,000 0

งบเงินอุดหนนุ

1 การปรับปรุงคณุภาพภาพโดยยังคงรักษาคา่เฉลี่ย P 1 โครงการ โครงการตาม เสร็จตามระยะ 100,000
ความสว่างของภาพโดยใชก้ารถว่งน้ าหนัก A มาตรฐานที่ก าหนด เวลาที่ก าหนด

ฮีสโตแกรมกระจายตามพ้ืนที่ ค.ครุศาสตร์ฯ
2 การพัฒนาศกัยภาพการจ่ายโหลดร่วมกนัระหว่าง P 1 โครงการ โครงการตาม เสร็จตามระยะ 481,900
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงกบัมอเตอร์ลม A มาตรฐานที่ก าหนด เวลาที่ก าหนด ค.ครุศาสตร์ฯ

3 องคป์ระกอบที่มอิีทธพิลต่อการเสริมสร้างสมรรถนะ P 1 โครงการ โครงการตาม เสร็จตามระยะ 250,000
ครูและบุคลากรทางการศกึษา A มาตรฐานที่ก าหนด เวลาที่ก าหนด ค.ครุศาสตร์ฯ

ปี  2554 ปี  2555

เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน
ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม

35,451,300

หมายเหตุ
ปรมิาณ คุณภาพ เวลา แผ่นดิน เงินรายได้

ผลผลิต ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้



ล า ผู้รบั

ดับ ต้นทุน อ่ืน ๆ ผิดชอบ
ที่ แผ่นดิน เงินรายได้ (ระบุ) ตค. พย. ธค. มค. กพ. มคี. เมย.พค. มยิ. กค. สค. กย.

ปี  2554 ปี  2555

เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน
ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม หมายเหตุ

ปรมิาณ คุณภาพ เวลา แผ่นดิน เงินรายได้

4 การพัฒนาระบบใหค้ าปรึกษาทางดา้นการวิจัย P 1 โครงการ โครงการตาม เสร็จตามระยะ 300,000
ส าหรับการวิจัยทางการศกึษา A มาตรฐานที่ก าหนด เวลาที่ก าหนด ค.ครุศาสตร์ฯ

5 การพัฒนารูปแบบมาตรฐานการผลติครูสายวิชาชพี P 1 โครงการ โครงการตาม เสร็จตามระยะ 5,000,000
สู่อาเซียน A มาตรฐานที่ก าหนด เวลาที่ก าหนด ค.ครุศาสตร์ฯ

6 การพัฒนารูปแบบระบบฐานขอ้มลูและโปรแกรม P 1 โครงการ โครงการตาม เสร็จตามระยะ 30,000
คอมพิวเตอร์เกี่ยวกบัการฝึกประสบการณ์วิชาชพี A มาตรฐานที่ก าหนด เวลาที่ก าหนด

ของนักศกึษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ค.ครุศาสตร์ฯ
7 สขุภาพจิตของอาจารย์ในเขตกรุงเทพมหานคร P 1 โครงการ โครงการตาม เสร็จตามระยะ 20,000
และปริมลฑล A มาตรฐานที่ก าหนด เวลาที่ก าหนด ค.ครุศาสตร์ฯ

8 คณุลกัษณะที่พึงประสงคข์องนกัศกึษา P 1 โครงการ โครงการตาม เสร็จตามระยะ 20,000
ฝึกประสบการณ์วิชาชพีครูในระดับอาชวีศกึษา A มาตรฐานที่ก าหนด เวลาที่ก าหนด

ตามความคดิเห็นของสถานศกึษา ค.ครุศาสตร์ฯ
9 การปรับปรุงคณุภาพและการยืดอายุการเกบ็รักษา P 1 โครงการ โครงการตาม เสร็จตามระยะ 400,000
ผักและผลไม้แกะสลกัเพ่ือภาคอุตสาหกรรม A มาตรฐานที่ก าหนด เวลาที่ก าหนด

การบริการอาหาร ค.คหกรรม
10 การสร้างหลกัสตูรผู้สงูอายุวัยหลงัเกษียณ : กรณีศกึษา P 1 โครงการ โครงการตาม เสร็จตามระยะ 380,000

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล A มาตรฐานที่ก าหนด เวลาที่ก าหนด

จังหวัดกรุงเทพมหานคร ค.คหกรรม
11 การศกึษาและวิจัยพัฒนาผลติภัณฑ์อาหารเพ่ือสขุภาพ P 1 โครงการ โครงการตาม เสร็จตามระยะ 500,000

เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพเชงิพาณิชย์ A มาตรฐานที่ก าหนด เวลาที่ก าหนด ค.คหกรรม
12 โครงการวิจัยคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ P 1 โครงการ โครงการตาม เสร็จตามระยะ 130,000

A มาตรฐานที่ก าหนด เวลาที่ก าหนด ค.คหกรรม
13 การวิจัยพัฒนาการแปรรูปอาหารจากสว่นเหลอืทิ้ง P 1 โครงการ โครงการตาม เสร็จตามระยะ 500,000

ของผักและผลไม้ A มาตรฐานที่ก าหนด เวลาที่ก าหนด ค.คหกรรม
ผลผลิต ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้



ล า ผู้รบั

ดับ ต้นทุน อ่ืน ๆ ผิดชอบ
ที่ แผ่นดิน เงินรายได้ (ระบุ) ตค. พย. ธค. มค. กพ. มคี. เมย.พค. มยิ. กค. สค. กย.

ปี  2554 ปี  2555

เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน
ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม หมายเหตุ

ปรมิาณ คุณภาพ เวลา แผ่นดิน เงินรายได้

14 ผลกระทบของการใช ้Tablet เพ่ือการศกึษา P 1 โครงการ โครงการตาม เสร็จตามระยะ 240,000
ด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดียในระดับอุดมศกึษา A มาตรฐานที่ก าหนด เวลาที่ก าหนด ค.สื่อสารมวลชน

15 ปจัจัยที่สง่ผลต่อพฤติกรรมการปฏบิติัตนต่อผู้สงูอายุ P 1 โครงการ โครงการตาม เสร็จตามระยะ 350,000
ของวัยรุ่นในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล A มาตรฐานที่ก าหนด เวลาที่ก าหนด ค.สื่อสารมวลชน

16 การน าเสนอภาพความเปน็ทอ้งถิ่นผ่านสนิคา้ P 1 โครงการ โครงการตาม เสร็จตามระยะ 150,000
วัฒนธรรมของชมุชนตลาดน้ าคลองลดัมะยม A มาตรฐานที่ก าหนด เวลาที่ก าหนด ค.สื่อสารมวลชน

17 ปจัจัยที่มอิีทธพิลต่อความส าเร็จในการสร้าง P 1 โครงการ โครงการตาม เสร็จตามระยะ 500,000
ความเขม้แขง็ของการจัดการโซอุ่ปทานเชงิความ A มาตรฐานที่ก าหนด เวลาที่ก าหนด

ร่วมมอืในการสง่ออกของอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล

แปรรูปเนื้อสตัว์ของประเทศไทยสู่ประเทศในกลุ่ม

เอเซยีน ค.บริหารธรุกจิ
18 ปจัจัยที่สง่ผลต่อต้นทนุการขนสง่สนิคา้เกษตรดว้ย P 1 โครงการ โครงการตาม เสร็จตามระยะ 500,000

พลงังานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้ม A มาตรฐานที่ก าหนด เวลาที่ก าหนด ค.บริหารธรุกจิ
19 การเตรียมความพร้อมและความเสี่ยงจากผลกระทบ P 1 โครงการ โครงการตาม เสร็จตามระยะ 500,000

จากการเปดิเสรีดา้นแรงงานของกลุ่มเอเซยีน A มาตรฐานที่ก าหนด เวลาที่ก าหนด ค.บริหารธรุกจิ
ในการจ้างของบณัฑิตในประเทศไทย

20 การวิจัยและพัฒนารูปแบบกจิกรรมการสนทนา P 1 โครงการ โครงการตาม เสร็จตามระยะ 500,000
ภาษาอังกฤษเพ่ือการซื้อขายสินคา้หนึ่งต าบล A มาตรฐานที่ก าหนด เวลาที่ก าหนด

หนึ่งผลติภัณฑ์ ค.บริหารธรุกจิ
21 รูปแบบการจัดอบรมการสนทนาภาษาอังกฤษ P 1 โครงการ โครงการตาม เสร็จตามระยะ 500,000

เพ่ือการแนะน าสถานที่ทอ่งเที่ยวใน  อ าเภอบางไทร A มาตรฐานที่ก าหนด เวลาที่ก าหนด

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ค.บริหารธรุกจิ
22 รูปแบบการอ่านขา่วสารภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาวิถี P 1 โครงการ โครงการตาม เสร็จตามระยะ 500,000

ประชาธปิไตยส าหรับการสอนและการจัดอบรม A มาตรฐานที่ก าหนด เวลาที่ก าหนด ค.บริหารธรุกจิ
ผลผลิต ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้



ล า ผู้รบั

ดับ ต้นทุน อ่ืน ๆ ผิดชอบ
ที่ แผ่นดิน เงินรายได้ (ระบุ) ตค. พย. ธค. มค. กพ. มคี. เมย.พค. มยิ. กค. สค. กย.

ปี  2554 ปี  2555

เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน
ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม หมายเหตุ

ปรมิาณ คุณภาพ เวลา แผ่นดิน เงินรายได้

23 การวิเคราะหเ์ปรียบเทยีบผลตอบแทนทางการเงิน P 1 โครงการ โครงการตาม เสร็จตามระยะ 500,000
ของการลงทนุระหว่างการปลกูยางพาราใน A มาตรฐานที่ก าหนด เวลาที่ก าหนด

ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอืกบัภาคใต้ ค.บริหารธรุกจิ
24 ปจัจัยที่สง่ผลต่อการจัดการการเงินสว่นบคุคลของ P 1 โครงการ โครงการตาม เสร็จตามระยะ 400,000

บุคลากรกลุ่ม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล A มาตรฐานที่ก าหนด เวลาที่ก าหนด

ในเขตกรุงเทพมหานคร ค.บริหารธรุกจิ
25 อิทธพิลของแรงจูงใจและการพัฒนาตนเองที่มผีลต่อ P 1 โครงการ โครงการตาม เสร็จตามระยะ 250,000

ประสทิธภิาพในการท างานของพนกังานบญัชใีน A มาตรฐานที่ก าหนด เวลาที่ก าหนด

บริษัทที่จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์

แหง่ประเทศไทย ค.บริหารธรุกจิ
26 การจัดการโซอุ่ปทานผลติภัณฑ์เกษตร กรณี ศกึษา P 1 โครงการ โครงการตาม เสร็จตามระยะ 338,500

หอมหัวใหญ่ในจังหวัดกาญจนบุรี A มาตรฐานที่ก าหนด เวลาที่ก าหนด ค.บริหารธรุกจิ
27 ปจัจัยที่เกี่ยวขอ้งกบัพฤติกรรมการใชพ้ลงังาน P 1 โครงการ โครงการตาม เสร็จตามระยะ 300,000

ทดแทนกา๊ซธรรมชาติ NGV ทดแทนการใชน้้ ามนั A มาตรฐานที่ก าหนด เวลาที่ก าหนด ค.บริหารธรุกจิ
28 ประเภทโบราณสถาน ศกึษากรณีอุทยาน P 1 โครงการ โครงการตาม เสร็จตามระยะ 400,000

ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยามูลคา่ทาง A มาตรฐานที่ก าหนด เวลาที่ก าหนด

เศรษฐศาสตร์ของแหลง่ท่องเที่ยว ค.บริหารธรุกจิ
29 การพัฒนากลยุทธก์ารตลาดทอ่งเที่ยวเชงินเิวศ : P 1 โครงการ โครงการตาม เสร็จตามระยะ 300,000

กรณีศกึษาชมุชนบางกะเจ้า พระประแดง A มาตรฐานที่ก าหนด เวลาที่ก าหนด

จังหวัดสมุทรปราการ ค.บริหารธรุกจิ
30 การเพ่ิมมลูคา่ร้านอาหารริมบาทวิถใีนพ้ืนที่ P 1 โครงการ โครงการตาม เสร็จตามระยะ 250,000

เกาะรัตนโกสินทร์ A มาตรฐานที่ก าหนด เวลาที่ก าหนด ค.บริหารธรุกจิ
31 การพัฒนาระบบบริหารจัดการความรู้สู่ชมุชนเพ่ือ P 1 โครงการ โครงการตาม เสร็จตามระยะ 300,000

การเรียนรู้ตลอดชวิีตอย่างย่ังยืน A มาตรฐานที่ก าหนด เวลาที่ก าหนด ค.บริหารธรุกจิ
ผลผลิต ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้



ล า ผู้รบั

ดับ ต้นทุน อ่ืน ๆ ผิดชอบ
ที่ แผ่นดิน เงินรายได้ (ระบุ) ตค. พย. ธค. มค. กพ. มคี. เมย.พค. มยิ. กค. สค. กย.

ปี  2554 ปี  2555

เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน
ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม หมายเหตุ

ปรมิาณ คุณภาพ เวลา แผ่นดิน เงินรายได้

32 สขุอนามยัและความต้องการที่จะไดรั้บการดแูลของ P 1 โครงการ โครงการตาม เสร็จตามระยะ 169,660
ผู้สูงวัยในเขตอ าเภอสรรพยา จังหวัดชยันาท A มาตรฐานที่ก าหนด เวลาที่ก าหนด ค.บริหารธรุกจิ

33 ความพึงพอใจและการคุ้มครองผู้บริโภคในสนิคา้ P 1 โครงการ โครงการตาม เสร็จตามระยะ 339,400
ขายตรงในเขตกรุงเทพมหานคร A มาตรฐานที่ก าหนด เวลาที่ก าหนด ค.บริหารธรุกจิ

34 การพัฒนาและศกึษาจุลนิทรีย์ที่มศีกัยภาพในการ P 1 โครงการ โครงการตาม เสร็จตามระยะ 400,000
ปรับปรุงคณุภาพทองในระดับนาโน A มาตรฐานที่ก าหนด เวลาที่ก าหนด ค.วิทย์

35 การพัฒนาและศกึษาจุลนิทรีย์ที่มศีกัยภาพในการ P 1 โครงการ โครงการตาม เสร็จตามระยะ 400,000
ปรับปรุงคณุภาพเงินในระดบันาโน A มาตรฐานที่ก าหนด เวลาที่ก าหนด ค.วิทย์

36 อนกุรมวิธานและการกระจายพันธุ์ของพืชวงศ ์ P 1 โครงการ โครงการตาม เสร็จตามระยะ 480,000
Podostemaceae ในจังหวัดพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ A มาตรฐานที่ก าหนด เวลาที่ก าหนด ค.วิทย์

37 สภาพการจัดการศกึษานอกสถานที่ต้ัง : กรณีศกึษา P 1 โครงการ โครงการตาม เสร็จตามระยะ 400,000
กลุ่มมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล A มาตรฐานที่ก าหนด เวลาที่ก าหนด ค.วิทย์

38 ความตระหนกัและพฤติกรรมของเยาวชนใน P 1 โครงการ โครงการตาม เสร็จตามระยะ 193,300
กรุงเทพมหานคร ต่อการจัดการซากของเสีย : A มาตรฐานที่ก าหนด เวลาที่ก าหนด

กรณีศกึษาโทรศพัท์เคลื่อนที่ ค.วิทย์
39 การวิเคราะหท์างคณิตศาสตร์เชงิพ้ืนที:่ประยุกต์ใช้ P 1 โครงการ โครงการตาม เสร็จตามระยะ 78,000

ในการสร้างแผนที่โรคไขเ้ลอืดออกในประเทศไทย A มาตรฐานที่ก าหนด เวลาที่ก าหนด ค.วิทย์
40 โครงาการวิจัยดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี P 1 โครงการ โครงการตาม เสร็จตามระยะ 200,000

A มาตรฐานที่ก าหนด เวลาที่ก าหนด ค.วิทย์
41 การประเมนิศกัยภาพ การจัดการการ P 1 โครงการ โครงการตาม เสร็จตามระยะ 207,000

สุขาภิบาลสิ่งแวดลอ้มในวัด ที่เป็นแหลง่ท่องเที่ยว A มาตรฐานที่ก าหนด เวลาที่ก าหนด

กรณีวัดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ค.วิทย์
42 ผลกระทบของระบบความปลอดภัยในงานกอ่สร้าง P 1 โครงการ โครงการตาม เสร็จตามระยะ 378,000

ที่มผีลต่ออัตราผลผลติ... A มาตรฐานที่ก าหนด เวลาที่ก าหนด ค.วิศวฯ
ผลผลิต ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้



ล า ผู้รบั

ดับ ต้นทุน อ่ืน ๆ ผิดชอบ
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เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน
ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม หมายเหตุ

ปรมิาณ คุณภาพ เวลา แผ่นดิน เงินรายได้

43 ออกแบบและพัฒนากระบวนการสลายโลหะประสาน P 1 โครงการ โครงการตาม เสร็จตามระยะ 480,000
โคบอลด์ออกจากซิเมนต์คาร์ไบด์ ด้วยระบบ A มาตรฐานที่ก าหนด เวลาที่ก าหนด

ไฮโดรเทอร์มอลท์รีตเม้นต์ ค.วิศวฯ
การส ารวจปัจจยัที่มผีลกระทบตอ่ประสทิธิภาพ

การเบรกแบบดิสก์

44  - การศกึษาเชงิลกัษณะทางกายภาพจานเบรก P 1 โครงการ โครงการตาม เสร็จตามระยะ 500,000
ที่มีผลต่อประสิทธภิาพการเบรกแบบดิสก์ A มาตรฐานที่ก าหนด เวลาที่ก าหนด ค.วิศวฯ

45  - การศกึษาเชงิการสะสมความร้อนที่มผีลกระทบต่อ P 1 โครงการ โครงการตาม เสร็จตามระยะ 500,000
ประสทิธภิาพการเบรกแบบดสิก์ A มาตรฐานที่ก าหนด เวลาที่ก าหนด ค.วิศวฯ

46  - การศกึษาเชงิการสกึหรอที่มผีลกระทบต่อ P 1 โครงการ โครงการตาม เสร็จตามระยะ 500,000
ประสิทธภิาพการเบรกแบบดิสก์ A มาตรฐานที่ก าหนด เวลาที่ก าหนด ค.วิศวฯ

47 การศกึษาความเปน็ไปไดก้ารใชก้ารใชเ้ชื้อเพลงิ P 1 โครงการ โครงการตาม เสร็จตามระยะ 481,040
จากกระบวนการไพโรไลสสิยางรถยนต์เกา่ A มาตรฐานที่ก าหนด เวลาที่ก าหนด

ทดแทนการใชเ้ชื้อเพลงิดเีซลในเคร่ืองยนต์ ค.วิศวฯ
48 ศกึษาความเปน็ไปไดก้ารน าแทง่อ้างอิงทางความแขง็ P 1 โครงการ โครงการตาม เสร็จตามระยะ 174,950

ในหน่วยร็อคเวลล ์สเกลบี กลบัมาใชใ้หม่ A มาตรฐานที่ก าหนด เวลาที่ก าหนด ค.วิศวฯ
49 การเปรียบเทยีบวัสดทุี่ใชท้ าแมพิ่มพ์ฉดีที่ท าจาก P 1 โครงการ โครงการตาม เสร็จตามระยะ 362,450

อลมูิเนียมเกรด7045กบัเหลก็P 20 A มาตรฐานที่ก าหนด เวลาที่ก าหนด ค.วิศวฯ
50 ตัวแบบการพยากรณ์ความต้องการเหลก็กลา้ภายใต้ P 1 โครงการ โครงการตาม เสร็จตามระยะ 105,000

ความไม่แน่นอนโดยวิธเีบย์ A มาตรฐานที่ก าหนด เวลาที่ก าหนด ค.วิศวฯ
51 การศกึษาการสะสมความร้อนของจานเบรก P 1 โครงการ โครงการตาม เสร็จตามระยะ 500,000

แบบปกติและแบบกลบั A มาตรฐานที่ก าหนด เวลาที่ก าหนด ค.วิศวฯ
52 การวิจัยปญัหาในงานหลอ่และการพัฒนาแนวทาง P 1 โครงการ โครงการตาม เสร็จตามระยะ 131,500

แกไ้ขปัญหาในงานหลอ่เคร่ืองประดับสมัยใหม่ A มาตรฐานที่ก าหนด เวลาที่ก าหนด ค.วิศวฯ

1,150,000

ผลผลิต ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้



ล า ผู้รบั

ดับ ต้นทุน อ่ืน ๆ ผิดชอบ
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ปรมิาณ คุณภาพ เวลา แผ่นดิน เงินรายได้

53 การผลติภาชนะใสแ่อลกอฮอลเ์จลอุ่นอาหาร P 1 โครงการ โครงการตาม เสร็จตามระยะ 201,600

จากขี้เถา้แกลบ A มาตรฐานที่ก าหนด เวลาที่ก าหนด ค.วิศวฯ

54 สภาพปญัหาและแนวทางการพัฒนาความมั่นคง P 1 โครงการ โครงการตาม เสร็จตามระยะ 120,000

ในชวิีตของผู้สูงอายุในจังหวัดสุพรรณบุรี A มาตรฐานที่ก าหนด เวลาที่ก าหนด ค.ศลิปศาสตร์

55 กลไกสนบัสนนุการเขา้ร่วมกจิกรรมเพ่ือสงัคม P 1 โครงการ โครงการตาม เสร็จตามระยะ 100,000

ของเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร A มาตรฐานที่ก าหนด เวลาที่ก าหนด ค.ศลิปศาสตร์

56 ปจัจัยน า ปจัจัยเอ้ือ ปจัจัยเสริมการน าแนว P 1 โครงการ โครงการตาม เสร็จตามระยะ 200,000

พระราชด ารัสปรัชญญาเศรษฐกจิพอเพียงไปสู่ A มาตรฐานที่ก าหนด เวลาที่ก าหนด

การปฎิบัติของสถาบันอุดมศกึษาในเขต

กรุงเทพมหานคร ค.ศลิปศาสตร์

57 ผลการเรียนแบบร่วมมอืโดยใชร้ะบบการจัดการเรียน P 1 โครงการ โครงการตาม เสร็จตามระยะ 100,000

การสอนแบบออนไลนท์ี่มต่ีอความสมารถในการอ่าน A มาตรฐานที่ก าหนด เวลาที่ก าหนด

เชงิวิเคราะหร์ะบบปริญญาตรี ค.ศลิปศาสตร์

58 แนวทางการพัฒนาศกัยภาพทนุทางสงัคมของ P 1 โครงการ โครงการตาม เสร็จตามระยะ 300,000

ชมุชนภูมินาม จังหวัดเพชรบุรี ตามเส้นทางใน A มาตรฐานที่ก าหนด เวลาที่ก าหนด

นิราศเมืองเพชร ค.ศลิปศาสตร์

59 การศกึษาการเตรียมความพร้อมของมหาวิทยาลยั P 1 โครงการ โครงการตาม เสร็จตามระยะ 400,000

เทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แหง่ ในการเขา้สู่ A มาตรฐานที่ก าหนด เวลาที่ก าหนด

ประชาคมอาเซยีนในป ี2558 ค.ศลิปศาสตร์

60 การสร้างนวัตกรรมและเว็บไซต์เพ่ือเสริมสร้าง P 1 โครงการ โครงการตาม เสร็จตามระยะ 500,000

ความปรองดองสมานฉันท์ของประชาชนไทย A มาตรฐานที่ก าหนด เวลาที่ก าหนด

ในจังหวัดชายแดนภาคตะวันออก ค.ศลิปศาสตร์

ผลผลิต ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
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61 ปจัจัยและกระบวนการปลกูฝังคณุธรรมที่เอ้ือต่อ P 1 โครงการ โครงการตาม เสร็จตามระยะ 300,000
วิถดี าเนนิชวิีตตามปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงของ A มาตรฐานที่ก าหนด เวลาที่ก าหนด

นสิตินกัศกึษาสถาบนัอุดมศกึษาของรัฐ ค.ศลิปศาสตร์
62 การประยุกต์ใชห้ลกัปรัชญาเศษฐกจิพอเพียง P 1 โครงการ โครงการตาม เสร็จตามระยะ 170,000

สู่การปฎิบัติ : กรณีศกึษานักศกึษาที่ได้เรียนวิชา A มาตรฐานที่ก าหนด เวลาที่ก าหนด

ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงของ
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ค.ศลิปศาสตร์

63 การศกึษาความต้องการการจัดกจิกรรมการออกก าลงั P 1 โครงการ โครงการตาม เสร็จตามระยะ 200,000
กายเพ่ือสขุภาพของผู้สงูอายุใน กรุงเทพมหานคร A มาตรฐานที่ก าหนด เวลาที่ก าหนด ค.ศลิปศาสตร์

64 การประเมนิศกัยภาพโครงการที่ไดรั้บรางวัลจากการ P 1 โครงการ โครงการตาม เสร็จตามระยะ 154,000
ประกวดผลงานตามปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง A มาตรฐานที่ก าหนด เวลาที่ก าหนด

ภาคการเกษตรในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ค.ศลิปศาสตร์
65 การศกึษาเพ่ือพัฒนาชมุชนนางเลิ้งเปน็แหลง่ทอ่งเที่ยว P 1 โครงการ โครงการตาม เสร็จตามระยะ 20,000

เชงิวัฒนธรรม A มาตรฐานที่ก าหนด เวลาที่ก าหนด ค.ศลิปศาสตร์
66 การศกึษาความฉลาดทางอารมณ์ของนกัศกึษา P 1 โครงการ โครงการตาม เสร็จตามระยะ 20,000

ปริญญาตรี คณะศลิปศาสตร์ A มาตรฐานที่ก าหนด เวลาที่ก าหนด

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ค.ศลิปศาสตร์
67 รูปแบบการเรียนภาษาอังกฤษของนกัศกึษา P 1 โครงการ โครงการตาม เสร็จตามระยะ 20,000

คณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล A มาตรฐานที่ก าหนด เวลาที่ก าหนด

พระนคร ค.ศลิปศาสตร์
68 ปญัหาการจัดการแขง่ขนักฬีาภายในคณะศลิปศาสตร์ P 1 โครงการ โครงการตาม เสร็จตามระยะ 20,000

A มาตรฐานที่ก าหนด เวลาที่ก าหนด ค.ศลิปศาสตร์
69 ปจัจัยที่น าไปสู่ความส าเร็จในการเตรียมความพร้อม P 1 โครงการ โครงการตาม เสร็จตามระยะ 20,000

คณะศลิปศาสตร์สู่ประชาคมอาเซยีน ปพี.ศ.2558 A มาตรฐานที่ก าหนด เวลาที่ก าหนด ค.ศลิปศาสตร์
ผลผลิต ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
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70 ปจัจัยที่สง่ผลต่อขวัญก าลงัใจในการปฏบิติังานของ P 1 โครงการ โครงการตาม เสร็จตามระยะ 20,000
คณาจารย์และบคุลากรใน คณะศลิปศาสตร์ A มาตรฐานที่ก าหนด เวลาที่ก าหนด

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ค.ศลิปศาสตร์
71 การพัฒนาเนื้อหาเกี่ยวกบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน P 1 โครงการ โครงการตาม เสร็จตามระยะ 20,000

ส าหรับวิชาการเขยีนภาษาอังกฤษ A มาตรฐานที่ก าหนด เวลาที่ก าหนด ค.ศลิปศาสตร์
72 การจัดการธรุกจิทอ่งเที่ยวเชงินเิวศ : กรณีศกึษา P 1 โครงการ โครงการตาม เสร็จตามระยะ 20,000

ตลาดบางน้ าผ้ึง จังหวัดสมทุรปราการ A มาตรฐานที่ก าหนด เวลาที่ก าหนด ค.ศลิปศาสตร์
73 ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษของ P 1 โครงการ โครงการตาม เสร็จตามระยะ 20,000

นกัศกึษาสาขาการโรงแรม A มาตรฐานที่ก าหนด เวลาที่ก าหนด ค.ศลิปศาสตร์
74 ปญัหา อุปสรรค  ที่มกีารเรียนรู้ของนกัศกึษา P 1 โครงการ โครงการตาม เสร็จตามระยะ 20,000

การโรงแรม A มาตรฐานที่ก าหนด เวลาที่ก าหนด ค.ศลิปศาสตร์
75 รูปแบบการเรียนที่มคีวามสขุของนกัศกึษา P 1 โครงการ โครงการตาม เสร็จตามระยะ 20,000

คณะศลิปศาสตร์  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล A มาตรฐานที่ก าหนด เวลาที่ก าหนด

พระนคร ค.ศลิปศาสตร์
76 ศกึษาผลของโปรแกรมการเตรียมตัวสู่โลกอาชพี  P 1 โครงการ โครงการตาม เสร็จตามระยะ 20,000

เพ่ือเพ่ิมความพร้อมในการสมคัรงานของนกัศกึษา A มาตรฐานที่ก าหนด เวลาที่ก าหนด

ชั้นปทีี่ 3 คณะศลิปศาสตร์  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี

ราชมงคลพระนคร ค.ศลิปศาสตร์
77 โครงการงานวิจัยคณะฯ ร่วมกบัสถานประกอบการ P 1 โครงการ โครงการตาม เสร็จตามระยะ 200,000

ส าหรับอาจารย์ A มาตรฐานที่ก าหนด เวลาที่ก าหนด ค.สิ่งทอฯ
78 โครงการงานวิจัยคณะฯ ร่วมกบัสถานประกอบการ P 1 โครงการ โครงการตาม เสร็จตามระยะ 300,000

ส าหรับนักศกึษา A มาตรฐานที่ก าหนด เวลาที่ก าหนด ค.สิ่งทอฯ
79 การออกแบบหอ้งน้ าส าหรับคนพิการทางการเหน็ P 1 โครงการ โครงการตาม เสร็จตามระยะ 350,000

A มาตรฐานที่ก าหนด เวลาที่ก าหนด ค.สถาปัตย์ฯ
ผลผลิต ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
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80 การผลติกระดาษสาจากกากพลงังานมลูชา้งกบัผลได้ P 1 โครงการ โครงการตาม เสร็จตามระยะ 350,000
ทางเศรษฐกจิและการรักษาระบบนิเวศกรณีศกึษา A มาตรฐานที่ก าหนด เวลาที่ก าหนด

การเปรียบเทียบกระดาษมูลชา้งโดยใชก้ระดาษสา
และกระดาษจากสับปะรด ค.สถาปัตย์ฯ

81 การศกึษาและพัฒนาวัสดทุดแทนไมจ้ากเสน้ใยพืช P 1 โครงการ โครงการตาม เสร็จตามระยะ 320,000
มะละกอเพ่ือสร้างผลติภัณฑ์ของตกแต่งภายในบา้น A มาตรฐานที่ก าหนด เวลาที่ก าหนด ค.สถาปัตย์ฯ

82 การศกึษาและพัฒนาชดุอุปกรณ์เขยีนผ้าบาติก P 1 โครงการ โครงการตาม เสร็จตามระยะ 350,000
ลายเขยีน ส าหรับผู้ต้องขงัเรือนจ าพิเศษธนบุรี A มาตรฐานที่ก าหนด เวลาที่ก าหนด ค.สถาปัตย์ฯ

83 การศกึษาปจัจัยในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่กอ่ P 1 โครงการ โครงการตาม เสร็จตามระยะ 290,000
ให้เกดิสภาพแวดลอ้มที่ย่ังยืน:กรณีศกึษาการใชส้ี A มาตรฐานที่ก าหนด เวลาที่ก าหนด

และวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่สื่อถงึประโยชน์ใชส้อย
เพ่ือการอนุรักษ์สิ่งแวดลอ้ม ค.สถาปัตย์ฯ

84 ปจัจัยที่สง่ผลต่อแนวคดิการออกแบบบรรจุภัณฑ์ P 1 โครงการ โครงการตาม เสร็จตามระยะ 140,000
อย่างเป็นสากล A มาตรฐานที่ก าหนด เวลาที่ก าหนด ค.สถาปัตย์ฯ

85 การศกึษาและพัฒนาแผ่นวีเนยีร์จากจากขี้เลื่อยไม้ P 1 โครงการ โครงการตาม เสร็จตามระยะ 250,000
เพ่ือการตกแต่งเคร่ืองเรือนในที่พักอาศยั A มาตรฐานที่ก าหนด เวลาที่ก าหนด ค.สถาปัตย์ฯ

86 การศกึษาและพัฒนาหนงัสอืภาพการ์ตูนอ่านเพ่ิมเติม P 1 โครงการ โครงการตาม เสร็จตามระยะ 280,000
ส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน A มาตรฐานที่ก าหนด เวลาที่ก าหนด

ระดับชั้นมัธยมศกึษา ค.สถาปัตย์ฯ
87 การศกึษาวิเคราะหรู์ปแบบเคร่ืองจักสานสู่การ P 1 โครงการ โครงการตาม เสร็จตามระยะ 350,000

สร้างสรรคเ์ปน็งานประติมากรรมตกแต่งบา้นโดย A มาตรฐานที่ก าหนด เวลาที่ก าหนด

ใชป้ระโยชนจ์ากกากกาแฟเหลอืทิ้ง ค.สถาปัตย์ฯ

ผลผลิต ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
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เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน
ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม หมายเหตุ

ปรมิาณ คุณภาพ เวลา แผ่นดิน เงินรายได้

88 การทดสอบระบบการพิมพ์พ้ืนนนูบน P 1 โครงการ โครงการตาม เสร็จตามระยะ 320,000
กระดาษหัตถกรรมเพ่ือเพ่ิมมูลคา่และการใชง้าน A มาตรฐานที่ก าหนด เวลาที่ก าหนด

ด้านบรรจุภัณฑ์ ค.สถาปัตย์ฯ
89 การศกึษาวิจัยดา้นการออกแบบบรรจุภัณฑ์ P 1 โครงการ โครงการตาม เสร็จตามระยะ 100,000

และการพิมพ์ A มาตรฐานที่ก าหนด เวลาที่ก าหนด ค.สถาปัตย์ฯ
90 โครงการวิจัยสถาบนั P 1 โครงการ โครงการตาม เสร็จตามระยะ 1,000,000

A มาตรฐานที่ก าหนด เวลาที่ก าหนด สถาบันวิจัยฯ
91 โครงการวิจัยเพ่ือสร้างองคค์วามรู้ P 1 โครงการ โครงการตาม เสร็จตามระยะ 5,995,000

A มาตรฐานที่ก าหนด เวลาที่ก าหนด มทร.พระนคร
P
A
P
A
P
A
P
A

P = แผนปฏบิัติงาน           A = ผลการปฏบิัติงาน

ผลผลิต ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้



 

 

 

 

ผลผลิตที่  4  

ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  

 

 

 



แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ  :  ที่ 4 ยุทธศาสตร์การศกึษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันในสังคม

แผนงบประมาณ  :  อนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา ศลิปะ และวัฒนธรรม

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง  :  ประชาชนได้รับความรูค้วามเขา้ใจ มีความตระหนัก ร่วมอนุรักษ์และท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรมไทย

เป้าหมายหน่วยงาน  :  ปลูกฝังค่านิยมให้นักศกึษาและชุมชนในการอนุรักษ์ท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรมไทย

ผลผลิต  :  ผลงานท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม

กิจกรรม  :  ส่งเสริมและท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม

ตวัช้ีวัดระดับผลลัพธ์
เชิงปริมาณ  :  
 - โครงการ / กิจกรรม ที่มีการเผยแพร่ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ร้อยละ 82
เชิงคุณภาพ  :   
 - ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ร้อยละ 88
เชิงเวลา  :  
 - โครงการ / กิจกรรม ที่มีการเผยแพร่ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมภายในระยะเวลา 1 ปี ร้อยละ 82
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ตวัช้ีวัดระดับผลผลิต
เชิงปริมาณ  :  
- จ านวนโครงการ / กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม #REF! 62 โครงการ/กิจกรรม
เชิงคุณภาพ  :  
- โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ร้อยละ 88
เชิงเวลา  :  
 - โครงการ / กิจกรรม ที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด ร้อยละ 93
เชิงตน้ทุน  :  
 - ค่าใชจ่้ายของการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร บาท

ล า ผู้รบั

ดับ ต้นทุน อ่ืน ๆ ผิดชอบ
ที่ แผ่นดิน เงินรายได้ (ระบุ) ตค. พย. ธค. มค. กพ. มคี. เมย.พค. มยิ. กค. สค. กย.

ผลผลิตที่  ผลงานท านุบ ารงุศลิปวฒันธรรม 6,958,200 2,137,300 0

งบรายจา่ยอ่ืน

1 โครงการสร้างเสริมคา่นยิมและวัฒนธรรมขององคก์ร P 1 โครงการ บรรลุผลตาม เสร็จตามระยะ 50,000
A วัตถปุระสงค8์8% เวลาที่ก าหนด ค.ครุศาสตร์ฯ

2 โครงการพัฒนากจิกรรมดนตรีภาคทฤษฎแีละ P 1 โครงการ บรรลุผลตาม เสร็จตามระยะ 64,000
ปฏบิัติ โดยการประยุกต์ใชก้บัดนตรีไทยและสากล A วัตถปุระสงค8์8% เวลาที่ก าหนด ค.ครุศาสตร์ฯ

3 โครงการคา่ยภาษาอังกฤษเพ่ืองานวัฒนธรรมไทย P 1 โครงการ บรรลุผลตาม เสร็จตามระยะ 300,000
ด้านคหกรรมศาสตร์ A วัตถปุระสงค8์8% เวลาที่ก าหนด ค.คหกรรม

4 โครงการภูมแิผ่นดนิพิธพีระราชทานปริญญาบตัร P 1 โครงการ บรรลุผลตาม เสร็จตามระยะ 300,000
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร A วัตถปุระสงค8์8% เวลาที่ก าหนด ค.คหกรรม

ระยะเวลาด าเนินงาน

9,095,500

ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม หมายเหตุ
ปรมิาณ คุณภาพ เวลา แผ่นดิน เงินรายได้

ปี  2554 ปี  2555

เป้าหมาย งบประมาณ
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ล า ผู้รบั

ดับ ต้นทุน อ่ืน ๆ ผิดชอบ
ที่ แผ่นดิน เงินรายได้ (ระบุ) ตค. พย. ธค. มค. กพ. มคี. เมย.พค. มยิ. กค. สค. กย.

ระยะเวลาด าเนินงาน
ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม หมายเหตุ

ปรมิาณ คุณภาพ เวลา แผ่นดิน เงินรายได้
ปี  2554 ปี  2555

เป้าหมาย งบประมาณ

5 โครงการคา่ยภาษาและวัฒนธรรมจีนเพ่ือกา้วสู่ P 1 โครงการ บรรลุผลตาม เสร็จตามระยะ 300,000
ประชาคมอาเซียน A วัตถปุระสงค8์8% เวลาที่ก าหนด ค.คหกรรม

6 โครงการพัฒนาผลติภัณฑ์จากสมนุไพรใชป้ระโยชน์ P 1 โครงการ บรรลุผลตาม เสร็จตามระยะ 250,000
จากพันธกุรรมพืชเพ่ือสนองพระราชด าริ A วัตถปุระสงค8์8% เวลาที่ก าหนด ค.คหกรรม

7 โครงการคา่ยสร้างสรรครั์กษ์ศลิปวัฒนธรรมไทย P 1 โครงการ บรรลุผลตาม เสร็จตามระยะ 200,000
และภูมปิญัญาแหง่แผ่นดนิ A วัตถปุระสงค8์8% เวลาที่ก าหนด ค.คหกรรม

8 โครงการอนรัุกษ์ผ้าพ้ืนเมอืงภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื P 1 โครงการ บรรลุผลตาม เสร็จตามระยะ 150,000
ของไทย A วัตถปุระสงค8์8% เวลาที่ก าหนด ค.คหกรรม

9 โครงการสบืสานต านานพ้ืนเมอืงของไทยในกลุ่ม P 1 โครงการ บรรลุผลตาม เสร็จตามระยะ 200,000
จังหวัดภาคเหนอื เพ่ือพัฒนาดา้นการออกแบบและ A วัตถปุระสงค8์8% เวลาที่ก าหนด

การจัดการสนิคา้แฟชั่น ค.คหกรรม
10 โครงการตามรอยอารยธรรมอาหารไทย P 1 โครงการ บรรลุผลตาม เสร็จตามระยะ 300,000

เพ่ือการอนุรักษ์ A วัตถปุระสงค8์8% เวลาที่ก าหนด ค.คหกรรม
11 โครงการสบืสานภูมศิลิปด์า้นงานศลิปประดษิฐ์ P 1 โครงการ บรรลุผลตาม เสร็จตามระยะ 100,000

จากของเหลอืใชใ้นธรรมชาติ A วัตถปุระสงค8์8% เวลาที่ก าหนด ค.คหกรรม
12 โครงการตามรอยอารยธรรมไทยเพ่ือการอนรัุกษ์ P 1 โครงการ บรรลุผลตาม เสร็จตามระยะ 300,000

และท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม A วัตถปุระสงค8์8% เวลาที่ก าหนด ค.คหกรรม
13 โครงการคา่ยเยาวชน  MCT  พระนครรักษ์วัฒนธรรม P 1 โครงการ บรรลุผลตาม เสร็จตามระยะ 45,600

A วัตถปุระสงค8์8% เวลาที่ก าหนด ค.สื่อสารมวลชน

14 โครงการอนรัุกษ์และปลกูจิตส านกึเยาวชนรุ่นใหม ่ P 1 โครงการ บรรลุผลตาม เสร็จตามระยะ 60,600
ใส่ใจสิ่งแวดลอ้มในการอนุรักษ์พันธกุรรมพืช A วัตถปุระสงค8์8% เวลาที่ก าหนด

อันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี ค.สื่อสารมวลชน
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ล า ผู้รบั

ดับ ต้นทุน อ่ืน ๆ ผิดชอบ
ที่ แผ่นดิน เงินรายได้ (ระบุ) ตค. พย. ธค. มค. กพ. มคี. เมย.พค. มยิ. กค. สค. กย.

ระยะเวลาด าเนินงาน
ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม หมายเหตุ

ปรมิาณ คุณภาพ เวลา แผ่นดิน เงินรายได้
ปี  2554 ปี  2555

เป้าหมาย งบประมาณ

15 โครงการศลิปวัฒนธรรมเชงิสร้างสรรคท์าง P 1 โครงการ บรรลุผลตาม เสร็จตามระยะ 36,800
การสื่อสารการตลาด A วัตถปุระสงค8์8% เวลาที่ก าหนด ค.สื่อสารมวลชน

16 โครงการปลกูปา่ชายเลนเพ่ืออนรัุกษ์ชายฝ่ังทะเลไทย P 1 โครงการ บรรลุผลตาม เสร็จตามระยะ 100,000
A วัตถปุระสงค8์8% เวลาที่ก าหนด ค.สื่อสารมวลชน

17 โครงการอนรัุกษ์สบืสานดนตรีไทย P 1 โครงการ บรรลุผลตาม เสร็จตามระยะ 56,000
A วัตถปุระสงค8์8% เวลาที่ก าหนด ค.บริหารธรุกจิ

18 โครงการวิถไีทยวิถเีศรษฐกจิพอเพียง P 1 โครงการ บรรลุผลตาม เสร็จตามระยะ 60,000
A วัตถปุระสงค8์8% เวลาที่ก าหนด ค.บริหารธรุกจิ

19 โครงการสง่เสริมประเพณีลอยกระทง P 1 โครงการ บรรลุผลตาม เสร็จตามระยะ 64,500
A วัตถปุระสงค8์8% เวลาที่ก าหนด ค.บริหารธรุกจิ

20 โครงการเทดิพระเกยีรติวันอาภากรร าลกึ P 1 โครงการ บรรลุผลตาม เสร็จตามระยะ 76,000
"19 ธนัวาคม" A วัตถปุระสงค8์8% เวลาที่ก าหนด ค.บริหารธรุกจิ

21 โครงการปลกูปา่ชายเลนเพ่ืออนรัุกษ์ฝ่ังทะเลไทย P 1 โครงการ บรรลุผลตาม เสร็จตามระยะ 36,100
เฉลมิพระเกยีรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ A วัตถปุระสงค8์8% เวลาที่ก าหนด ค.บริหารธรุกจิ

22 โครงการการจัดท าโปง่เทยีม คนืปา่ รักษ์น้ า P 1 โครงการ บรรลุผลตาม เสร็จตามระยะ 200,000
เพ่ือโลกสีเขยีว A วัตถปุระสงค8์8% เวลาที่ก าหนด ค.บริหารธรุกจิ

23 ปลกูจิตส านกึในการอนรัุกษ์และเพ่ิมปริมาณพืชพันธุ์ P 1 โครงการ บรรลุผลตาม เสร็จตามระยะ 124,800
A วัตถปุระสงค8์8% เวลาที่ก าหนด ค.วิทย์

24 ปลกูจิตส านกัในการลดสภาวะโลกร้อนดว้ยการ P 1 โครงการ บรรลุผลตาม เสร็จตามระยะ 130,000
ลดการใชพ้ลงังานและการปลกูพันธุ์ไม้ไทย A วัตถปุระสงค8์8% เวลาที่ก าหนด ค.วิทย์

25 วัฒนธรรมสญัจรและสิ่งแวดลอ้ม P 1 โครงการ บรรลุผลตาม เสร็จตามระยะ 58,200
A วัตถปุระสงค8์8% เวลาที่ก าหนด ค.วิทย์

26 โครงการจิตปญัญาวิถธีรรม วิถไีทยคงไว้แหง่ปญัญา P 1 โครงการ บรรลุผลตาม เสร็จตามระยะ 150,000
A วัตถปุระสงค8์8% เวลาที่ก าหนด ค.วิทย์
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ล า ผู้รบั

ดับ ต้นทุน อ่ืน ๆ ผิดชอบ
ที่ แผ่นดิน เงินรายได้ (ระบุ) ตค. พย. ธค. มค. กพ. มคี. เมย.พค. มยิ. กค. สค. กย.

ระยะเวลาด าเนินงาน
ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม หมายเหตุ

ปรมิาณ คุณภาพ เวลา แผ่นดิน เงินรายได้
ปี  2554 ปี  2555

เป้าหมาย งบประมาณ

27 โครงการศกึษาวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ P 1 โครงการ บรรลุผลตาม เสร็จตามระยะ 118,200
ดินแดนสุวรรณภูมิ คร้ังที่2 A วัตถปุระสงค8์8% เวลาที่ก าหนด ค.วิศวฯ

28 โครงการศกึษาศลิปวัฒนธรรมชายฝ่ังทะเลภาคกลาง P 1 โครงการ บรรลุผลตาม เสร็จตามระยะ 116,300
คร้ังที่ 2 A วัตถปุระสงค8์8% เวลาที่ก าหนด ค.วิศวฯ

29 โครงการเรียนรู้ร่วมกนัสร้างสรรคธ์รรมชาติและ P 1 โครงการ บรรลุผลตาม เสร็จตามระยะ 120,000
อนุรักษ์ป่า  คร้ังที่  7 A วัตถปุระสงค8์8% เวลาที่ก าหนด ค.วิศวฯ

30 โครงการศกึษาและอนรัุกษ์พันธกุรรมพืช  คร้ังที่  4 P 1 โครงการ บรรลุผลตาม เสร็จตามระยะ 185,000
A วัตถปุระสงค8์8% เวลาที่ก าหนด ค.วิศวฯ

31 โครงการศกึษาหลกัการเบื้องต้นแหง่ดริุยศลิปไ์ทย  P 1 โครงการ บรรลุผลตาม เสร็จตามระยะ 56,300
คร้ังที่  4 A วัตถปุระสงค8์8% เวลาที่ก าหนด ค.วิศวฯ

32 โครงการเรียนรู้ร่วมกนัสร้างสรรคธ์รรมชาติ P 1 โครงการ บรรลุผลตาม เสร็จตามระยะ 160,000
และอนุรักษ์ป่า A วัตถปุระสงค8์8% เวลาที่ก าหนด ค.วิศวฯ

33  โครงการศกึษาและเรียนรู้ศลิปวัฒนธรรมเชงิวิจักษ์ P 1 โครงการ บรรลุผลตาม เสร็จตามระยะ 90,000
A วัตถปุระสงค8์8% เวลาที่ก าหนด ค.ศลิปศาสตร์

34  โครงการอนรัุกษ์ละคอนชาตรีหลานหลวง P 1 โครงการ บรรลุผลตาม เสร็จตามระยะ 30,000
A วัตถปุระสงค8์8% เวลาที่ก าหนด ค.ศลิปศาสตร์

35  โครงการสบืสานวันภาษาไทย P 1 โครงการ บรรลุผลตาม เสร็จตามระยะ 123,000
A วัตถปุระสงค8์8% เวลาที่ก าหนด ค.ศลิปศาสตร์

36  โครงการเทดิพระเกยีรติพระเจ้าบรมวงศเ์ธอ P 1 โครงการ บรรลุผลตาม เสร็จตามระยะ 32,000
กรมหลวง ชมุพรเขตรอุดมศกัดิ์ A วัตถปุระสงค8์8% เวลาที่ก าหนด ค.ศลิปศาสตร์

37  โครงการอบรมคณุธรรมนกัศกึษา P 1 โครงการ บรรลุผลตาม เสร็จตามระยะ 117,500
A วัตถปุระสงค8์8% เวลาที่ก าหนด ค.ศลิปศาสตร์

38  โครงการปลกูต้นไมช้ายเลนเพ่ืออนรัุกษ์ทะเลไทย P 1 โครงการ บรรลุผลตาม เสร็จตามระยะ 42,300
A วัตถปุระสงค8์8% เวลาที่ก าหนด ค.ศลิปศาสตร์
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39  โครงการคา่ยเยาวชนอนรัุกษ์และสบืสาน P 1 โครงการ บรรลุผลตาม เสร็จตามระยะ 86,000
ศลิปวัฒนธรรมไทย A วัตถปุระสงค8์8% เวลาที่ก าหนด ค.ศลิปศาสตร์

40  โครงการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย P 1 โครงการ บรรลุผลตาม เสร็จตามระยะ 272,000
กบัประเทศเพ่ือนบ้าน A วัตถปุระสงค8์8% เวลาที่ก าหนด ค.ศลิปศาสตร์

41  โครงการพระนครรักษ์สิ่งแวดลอ้ม P 1 โครงการ บรรลุผลตาม เสร็จตามระยะ 50,000
A วัตถปุระสงค8์8% เวลาที่ก าหนด ค.ศลิปศาสตร์

42  โครงการวันสนุทรภู่ P 1 โครงการ บรรลุผลตาม เสร็จตามระยะ 41,000
A วัตถปุระสงค8์8% เวลาที่ก าหนด ค.ศลิปศาสตร์

43 โครงการทศันศกึษาเมอืงโบราณ P 1 โครงการ บรรลุผลตาม เสร็จตามระยะ 70,000
A วัตถปุระสงค8์8% เวลาที่ก าหนด ค.ศลิปศาสตร์

44 โครงการสบืสานศลิปวัฒนธรรมภูมปิญัญาทอ้งถิ่น P 1 โครงการ บรรลุผลตาม เสร็จตามระยะ 100,000
ดา้นสิ่งทอ A วัตถปุระสงค8์8% เวลาที่ก าหนด ค.สิ่งทอฯ

45 โครงการอบรมคณุธรรมจริยธรรมในการด ารงชวิีต P 1 โครงการ บรรลุผลตาม เสร็จตามระยะ 151,000
อย่างมีคณุคา่ A วัตถปุระสงค8์8% เวลาที่ก าหนด ค.สิ่งทอฯ

46 โครงการประกวดพัฒนาผลติภัณฑ์ผ้าไทย P 1 โครงการ บรรลุผลตาม เสร็จตามระยะ 120,000
A วัตถปุระสงค8์8% เวลาที่ก าหนด ค.สิ่งทอฯ

47 โครงการศกึษาศลิปวัฒนธรรมร่วมสมยัในเขตพ้ืนที่ P 1 โครงการ บรรลุผลตาม เสร็จตามระยะ 115,000
วัฒนธรรม A วัตถปุระสงค8์8% เวลาที่ก าหนด ค.สิ่งทอฯ

48 โครงการสร้างจิตส านกึในการอนรัุกษ์พันธกุรรมพืช P 1 โครงการ บรรลุผลตาม เสร็จตามระยะ 200,000
อันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเดจ็พระเทพรัตน A วัตถปุระสงค8์8% เวลาที่ก าหนด

ราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี 

คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ค.สถาปัตย์ฯ
49 โครงการชมุชนศลิปวัฒนธรรมอนรัุกษ์สิ่งแวดลอ้ม P 1 โครงการ บรรลุผลตาม เสร็จตามระยะ 200,000

A วัตถปุระสงค8์8% เวลาที่ก าหนด ค.สถาปัตย์ฯ
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50 โครงการศกึษาการใชเ้ทคโนโลยีในการออกแบบ P 1 โครงการ บรรลุผลตาม เสร็จตามระยะ 250,000
กบัภูมปิญัญาทอ้งถิ่น A วัตถปุระสงค8์8% เวลาที่ก าหนด ค.สถาปัตย์ฯ

51 โครงการคนรุ่นใหมใ่สใ่จคณุธรรม จริยธรรม P 1 โครงการ บรรลุผลตาม เสร็จตามระยะ 150,000
A วัตถปุระสงค8์8% เวลาที่ก าหนด ค.สถาปัตย์ฯ

52 โครงการ 5 ธนัวามหามงคล เฉลมิพระชนม ์ P 1 โครงการ บรรลุผลตาม เสร็จตามระยะ 160,000
85 พรรษา มหาราชา A วัตถปุระสงค8์8% เวลาที่ก าหนด กองศลิปวัฒนธรรม

53 โครงการ 12 สงิหามหามงคล เฉลมิพระชนม ์ P 1 โครงการ บรรลุผลตาม เสร็จตามระยะ 160,000
81 พรรษา มหาราชนิี A วัตถปุระสงค8์8% เวลาที่ก าหนด กองศลิปวัฒนธรรม

54 โครงการปลกูต้นไมถ้าวรเฉลมิพระเกยีรติ P 1 โครงการ บรรลุผลตาม เสร็จตามระยะ 270,000
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี A วัตถปุระสงค8์8% เวลาที่ก าหนด กองศลิปวัฒนธรรม

55 โครงการรักษาดแูลและปรับปรุงต้นไมใ้นแปลง 905 P 1 โครงการ บรรลุผลตาม เสร็จตามระยะ 150,000
A วัตถปุระสงค8์8% เวลาที่ก าหนด กองศลิปวัฒนธรรม

56 โครงการราชมงคลพระนครเกรียงไกร P 1 โครงการ บรรลุผลตาม เสร็จตามระยะ 160,000
ผลติสื่อวัฒนธรรมไทยสู่สากล A วัตถปุระสงค8์8% เวลาที่ก าหนด กองศลิปวัฒนธรรม

57 โครงการประชมุสมัมนาเพ่ือการท านบุ ารุง P 1 โครงการ บรรลุผลตาม เสร็จตามระยะ 200,000
ศลิปวัฒนธรรมไทย 9 มทร.อย่างย่ังยืน A วัตถปุระสงค8์8% เวลาที่ก าหนด กองศลิปวัฒนธรรม

58 โครงการฝึกอบรมสมัมนา เร่ือง รักษ์ทรัพยากร P 1 โครงการ บรรลุผลตาม เสร็จตามระยะ 250,000
คอืรักชาติ A วัตถปุระสงค8์8% เวลาที่ก าหนด กองศลิปวัฒนธรรม

59 โครงการนทิรรศการงานศลิปวัฒนธรรมของแผ่นดนิ P 1 โครงการ บรรลุผลตาม เสร็จตามระยะ 200,000
ถิ่นราชมงคลพระนคร A วัตถปุระสงค8์8% เวลาที่ก าหนด กองศลิปวัฒนธรรม

60 โครงการอบรมจัดท าฐานขอ้มลูเพ่ือการเรียนรู้ P 1 โครงการ บรรลุผลตาม เสร็จตามระยะ 45,000
พันธกุรรมพืช A วัตถปุระสงค8์8% เวลาที่ก าหนด กองศลิปวัฒนธรรม

61 โครงการชมรมนกัชวีวิทยา อพ.สธ. P 1 โครงการ บรรลุผลตาม เสร็จตามระยะ 120,000
A วัตถปุระสงค8์8% เวลาที่ก าหนด กองศลิปวัฒนธรรม
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62 โครงการสง่เสริมและท านบุ ารุงศลิปวัฒนธรรม P 1 โครงการ บรรลุผลตาม เสร็จตามระยะ 672,300
และอนรัุกษ์สิ่งแวดลอ้ม A วัตถปุระสงค8์8% เวลาที่ก าหนด มทร.พระนคร

P
A
P
A
P
A
P
A

P = แผนปฏบิัติงาน           A = ผลการปฏบิัติงาน
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หนาที่ 1

วิสัยทัศน์

พันธกิจ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน เป้าหมายการให้บริการกระทรวง กลยุทธ์/
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน วิธีดําเนินการที่กําหนดในแผนบริหารราชการแผ่นดิน

นโยบายที่ 4 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต

ประเด็นนโยบายที่ 4.1 นโยบายการศึกษา
เป้าหมายเชิงนโยบาย : 4.1(1) พัฒนา ๕ 
ศักยภาพของพื้นที่ ใน ๕ กลุ่มอาชีพใหม่ ให้
สามารถแข่งขันได้ ใน ๕ ภูมิภาคหลักของโลก

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง :  กําลังคน
ระดับกลางและระดับสูงมีคุณภาพมาตรฐาน 
สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน :  เพื่อผลิต
กําลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพตาม
ความต้องการของประเทศ

4.1.16 ผลิตและพัฒนากําลังคนระดับกลางและ
ระดับสูงที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน โดยเน้นการปฏิบัติมากกว่าทฤษฎี 
ควบคู่กับการขยายการศึกษาระบบทวิภาคี สหกิจ
ศึกษา และการฝึกงานให้มากขึ้น รวมทั้งส่งเสริม
การมีงานทําระหว่างเรียน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน :  เพื่อผลิต
กําลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มี
คุณภาพตามความต้องการของประเทศ

4.1.16 ผลิตและพัฒนากําลังคนระดับกลางและ
ระดับสูงที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน โดยเน้นการปฏิบัติมากกว่าทฤษฎี 
ควบคู่กับการขยายการศึกษาระบบทวิภาคี สหกิจ
ศึกษา และการฝึกงานให้มากขึ้น รวมทั้งส่งเสริม
การมีงานทําระหว่างเรียน

PLN52RDOC1001_SHEET1  ข้อมูล ณ ปี :2556 Version : 1A.3 ขั้นทบทวนแผน(1) >> หน่วยปฏิบัติกรม : 20168 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครหน่วย
ปฏิบัติ : 201680000001 หน่วยปฏิบัติกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
(ผู้พิมพ์รายงาน : น.ส.สงกรานต์ เนียมจ้อย   วันที่ : 15 มีนาคม 2555  เวลา : 14:15:13)

กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

มหาวิทยาลัยชั้นนําแห่งโลกอาชีพ ผลิตผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยี สร้างคุณค่าสู่สากล

1. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มุ่งเน้นวิชาชีพบนพื้นฐาน ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล   สามารถสร้างบัณฑิต
พร้อมเข้าสู่อาชีพ2. สร้างงานวิจัย ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม เพื่อถ่ายทอดและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ภาคการผลิต ภาคบริการ  และชุมชน3. ให้บริการ
วิชาการแก่สังคม เพื่อการสร้างอาชีพอิสระและการพัฒนาอาชีพโดยยึดหลักปรัชญา เศรษฐกจิพอเพียง4. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษา
ส่ิงแวดล้อม



หนาที่ 2แผนการบริหารราชการแผ่นดิน เป้าหมายการให้บริการกระทรวง กลยุทธ์/
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน วิธีดําเนินการที่กําหนดในแผนบริหารราชการแผ่นดิน

เป้าหมายเชิงนโยบาย : 4.1(2) ผู้เรียนได้รับ
การศึกษาที่มีคุณภาพ มาตรฐาน และมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : 1. 
ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน :  เพื่อ
บริการวิชาการแก่หน่วยงาน / ประชาชนใน
ชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถใน
การพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพ ในการ
แข่งขันของประเทศ

4.1.10 สร้างโอกาสและทางเลือกสําหรับเด็ก 
เยาวชน และประชาชนทั้งในระบบและนอกระบบ
การศึกษาในการเข้าถึงบริการการศึกษาและแหล่ง
เรียนรู้ที่มีความยืดหยุ่นและหลากหลาย นําไปสู่
สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต

เป้าหมายเชิงนโยบาย : 4.1(5) ผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมมีคุณภาพ ได้รับการเผยแพร่ 
นําไปใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาสังคม ประเทศ
 หรือต่อยอดในเชิงพาณิชย์

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : 6 มี
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่ 
นําไปใช้ประโยชน์ หรือต่อยอดในเชิงพาณิชย์

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน :  เพื่อวิจัย
และพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และ
สร้างนวัตกรรมที่นําไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของท้องถิ่นและประเทศ

4.1.22 พัฒนาองค์ความรู้/วิจัย
ประเด็นนโยบายที่ 4.4 นโยบายศาสนา ศิลปะ 
และวัฒนธรรม

เป้าหมายเชิงนโยบาย : 4.4(3)  ทุนทาง
วัฒนธรรมมีบทบาทในการขับเคลื่อน พัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศมากขึ้น

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง :  ประชาชน
ได้รับความรู้ ความเข้าใจ มีความตระหนัก ร่วม
อนุรักษ์ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน :  ปลูกฝัง
ค่านิยมให้นักศึกษาและชุมชน ในการอนุรักษ์
ทํานุบํารุง ศิลปวัฒนธรรมไทย



หนาที่ 3แผนการบริหารราชการแผ่นดิน เป้าหมายการให้บริการกระทรวง กลยุทธ์/
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน วิธีดําเนินการที่กําหนดในแผนบริหารราชการแผ่นดิน

4.4.9 นําวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมาสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างผลิตภัณฑ์
และบริการด้านวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ และนํา
รายได้สู่ชุมชน



รายการ ผู้รับผิดชอบ
หน่วยนับ 55 56 งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม

รวมทั้งสิ้น  765.1251  249.2926   1,014.4177   1,304.3154   428.7314   1,733.0468

นโยบายที่ 4 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต  765.1251  249.2926    1,014.4177    1,304.3154    428.7314    1,733.0468

ประเด็นนโยบายที่ 4.1 นโยบายการศึกษา  761.2949  248.4634    1,009.7583    1,297.3572    426.5941    1,723.9513

ภารกิจพื้นฐาน  761.2949  248.4634    1,009.7583    1,297.3572    426.5941    1,723.9513

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : 1. ประชาชนได้รับการศึกษาและการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ      5.5000      0.3565          5.8565          8.9789       0.7120          9.6909

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน :  เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน / 
ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง 
เพื่อเพิ่มศักยภาพ ในการแข่งขันของประเทศ

     5.5000      0.3565          5.8565          8.9789       0.7120          9.6909

ผลผลิต/โครงการ : ผลงานการให้บริการวิชาการ      5.5000      0.3565          5.8565          8.9789       0.7120          9.6909

<<ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม>> โครงการ/
กิจกรรม 40 76

<<ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ>> ร้อยละ 85 86

<<ตัวชี้วัดเชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด>> ร้อยละ 92 93

<<ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร >> ล้านบาท 5.5 8.9789

กิจกรรม : จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ      5.5000      0.3565          5.8565          8.9789       0.7120          9.6909

<<ตัวชี้วัด : เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ>> ร้อยละ 85 86

<<ตัวชี้วัด : เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่
ได้รับจัดสรร >> ล้านบาท 5.5000 8.9789

PLN52RDOC1001_SHEET3  ข้อมูล ณ ปี :2556 Version : 1A.3 ขั้นทบทวนแผน(1) >> หน่วยปฏิบัติกรม : 20168 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครหน่วยปฏิบัติ : 201680000001 หน่วยปฏิบัติกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
(ผู้พิมพ์รายงาน : น.ส.สงกรานต์ เนียมจ้อย   วันที่ : 15 มีนาคม 2555  เวลา : 14:15:13)

กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร หน่วย : ล้านบาท

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 2555 ปีงบประมาณ 2556



รายการ ผู้รับผิดชอบ
หน่วยนับ 55 56 งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 2555 ปีงบประมาณ 2556

<<ตัวชี้วัด : เชิงปริมาณ : จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม>> โครงการ/
กิจกรรม 40 76

<<ตัวชี้วัด : เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด>> ร้อยละ 92 93

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง :  กําลังคนระดับกลางและระดับสูงมี
คุณภาพมาตรฐาน สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล  742.8592  244.6195       987.4787    1,234.8811    410.7199    1,645.6010

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน :  เพื่อผลิตกําลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มี
คุณภาพตามความต้องการของประเทศ  128.2931    60.8179       189.1110       237.5617    110.4932       348.0549

ผลผลิต/โครงการ : ผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์  128.2931    60.8179       189.1110       237.5617    110.4932       348.0549

<<ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนนักศึกษาคงอยู่>> คน 4,113 4,170
<<ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนนักศึกษาที่เข้าใหม่>> คน 1,520 1,525
<<ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา>> คน 1,276 1,399

<<ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร>> ร้อยละ 90 90

<<ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่
กําหนด>> ร้อยละ 85 85

<<ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร >> ล้านบาท 41.6317 73.5153

กิจกรรม : จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์  128.2931    60.8179       189.1110       237.5617    110.4932       348.0549

<<ตัวชี้วัด : เชิงคุณภาพ : ผู้สําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร>> ร้อยละ 90 90

<<ตัวชี้วัด : เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร >> ล้านบาท 41.6317 73.5153

<<ตัวชี้วัด : เชิงปริมาณ : จํานวนนักศึกษาที่เข้าใหม่>> คน 1,520 1,525
<<ตัวชี้วัด : เชิงปริมาณ : จํานวนนักศึกษาที่คงอยู่>> คน 4,113 4,170
<<ตัวชี้วัด : เชิงปริมาณ : จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา>> คน 1,276 1,399
<<ตัวชี้วัด : เชิงเวลา : ผู้สําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด>> ร้อยละ 85 85

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน :  เพื่อผลิตกําลังคนด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ  614.5661  183.8016       798.3677       997.3194    300.2267    1,297.5461



รายการ ผู้รับผิดชอบ
หน่วยนับ 55 56 งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 2555 ปีงบประมาณ 2556

ผลผลิต/โครงการ : ผู้สําเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  614.5661  183.8016       798.3677       997.3194    300.2267    1,297.5461
<<ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :  จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา>> คน 2,142 2,123
<<ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนนักศึกษาที่เข้าใหม่>> คน 2,606 2,785
<<ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนนักศึกษาที่คงอยู่>> คน 8,732 8,993

<<ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร>> ร้อยละ 90 90

<<ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่
กําหนด>> ร้อยละ 85 85

<<ตัวชี้วัดเชิงต้นทนุ : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  >> ล้านบาท 280.5815 433.6433

กิจกรรม : จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  614.5661  183.8016       798.3677       997.3194    300.2267    1,297.5461

<<ตัวชี้วัด : เชิงคุณภาพ : ผู้สําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร>> ร้อยละ 90 90

<<ตัวชี้วัด : เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  >> ล้านบาท 285.9783 433.6433

<<ตัวชี้วัด : เชิงปริมาณ :  จํานวนนักศึกษาที่เข้าใหม่>> คน 2,606 2,785
<<ตัวชี้วัด : เชิงปริมาณ : จํานวนนักศึกษาที่คงอยู่>> คน 8,732 8,993
<<ตัวชี้วัด : เชิงปริมาณ : จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา>> คน 2,142 2,123
<<ตัวชี้วัด : เชิงเวลา : ผู้สําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด>> ร้อยละ 85 85

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : 6 มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับ
การเผยแพร่ นําไปใช้ประโยชน์ หรือต่อยอดในเชิงพาณิชย์    12.9357      3.4873        16.4230        53.4972     15.1622        68.6594

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน :  เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอด
องค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นําไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ท้องถิ่นและประเทศ

   12.9357      3.4873        16.4230        53.4972     15.1622        68.6594

ผลผลิต/โครงการ : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี      7.3551      1.1900          8.5451        27.2809       5.9272        33.2081
<<ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนโครงการวิจัย>> โครงการ 26 72

<<ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จํานวนโครงการวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนด>> โครงการ 26 72

<<ตัวชี้วัดเชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด>> ร้อยละ 65 70

<<ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร>> ล้านบาท 7.3551 27.2808



รายการ ผู้รับผิดชอบ
หน่วยนับ 55 56 งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 2555 ปีงบประมาณ 2556

กิจกรรม : ดําเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี      7.3551      1.1900          8.5451        27.2809       5.9272        33.2081
<<ตัวชี้วัด : เชิงคุณภาพ : จํานวนโครงการวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนด>> โครงการ 26 72

<<ตัวชี้วัด : เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร>> ล้านบาท 7.3551 27.2809
<<ตัวชี้วัด : เชิงปริมาณ : จํานวนโครงการวิจัย>> โครงการ 26 72
<<ตัวชี้วัด : เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด>> ร้อยละ 65 70
ผลผลิต/โครงการ : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้      5.5806      2.2973          7.8779        26.2163       9.2350        35.4513
<<ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนโครงการวิจัย>> โครงการ 24 67
<<ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จํานวนโครงการวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนด>> โครงการ 24 67

<<ตัวชี้วัดเชิงเวลา :  โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด>> ร้อยละ 65 70
<<ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร>> ล้านบาท 5.5806 26.2163
กิจกรรม : ดําเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้      5.5806      2.2973          7.8779        26.2163       9.2350        35.4513
<<ตัวชี้วัด : เชิงคุณภาพ : จํานวนโครงการวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนด>> โครงการ 24 67
<<ตัวชี้วัด : เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร>> ล้านบาท 5.5806 26.2163
<<ตัวชี้วัด : เชิงปริมาณ :  จํานวนโครงการวิจัย>> โครงการ 24 67
<<ตัวชี้วัด : เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด>> ร้อยละ 65 70
ประเด็นนโยบายที่ 4.4 นโยบายศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม      3.8302      0.8292          4.6594          6.9582       2.1373          9.0955
ภารกิจพื้นฐาน      3.8302      0.8292          4.6594          6.9582       2.1373          9.0955
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง :  ประชาชนได้รับความรู้ ความเข้าใจ มี
ความตระหนัก ร่วมอนุรักษ์ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย      3.8302      0.8292          4.6594          6.9582       2.1373          9.0955

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน :  ปลูกฝังค่านิยมให้นักศึกษาและชุมชน 
ในการอนุรักษ์ทํานุบํารุง ศิลปวัฒนธรรมไทย      3.8302      0.8292          4.6594          6.9582       2.1373          9.0955

ผลผลิต/โครงการ : ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม      3.8302      0.8292          4.6594          6.9582       2.1373          9.0955

<<ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม>> โครงการ/
กิจกรรม 39 51

<<ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ>> ร้อยละ 86 88

<<ตัวชี้วัดเชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด>> ร้อยละ 92 93

<<ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการของการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรร >> ล้านบาท 3.8302 6.9582

กิจกรรม : ส่งเสริมและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม      3.8302      0.8292          4.6594          6.9582       2.1373          9.0955
<<ตัวชี้วัด : เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ>> ร้อยละ 86 88



รายการ ผู้รับผิดชอบ
หน่วยนับ 55 56 งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 2555 ปีงบประมาณ 2556

<<ตัวชี้วัด : เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการของการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมตาม
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร >> ล้านบาท 3.8302 6.9582

<<ตัวชี้วัด : เชิงปริมาณ : จํานวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม>> โครงการ/
ิ

39 51

<<ตัวชี้วัด : เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด>> ร้อยละ 92 93



รายการ ผู้รับผิดชอ
บ

หน่วยนับ 55 56 57 58 งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม

รวมทั้งสิ้น    765.1251    249.2926     1,014.4177     1,304.3154    428.7314     1,733.0468     2,031.1718    471.6048     2,502.7766     2,608.1555    567.4344     3,175.5899     6,708.7678     1,717.0631     8,425.8309

นโยบายที่ 4 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต     765.1251     249.2926      1,014.4177      1,304.3154     428.7314      1,733.0468      2,031.1718     471.6048      2,502.7766      2,608.1555     567.4344      3,175.5899      6,708.7678      1,717.0631      8,425.8309

ประเด็นนโยบายที่ 4.1 นโยบายการศึกษา     761.2949     248.4634      1,009.7583      1,297.3572     426.5941      1,723.9513      2,026.3140     469.2537      2,495.5677      2,603.1454     564.6130      3,167.7585      6,688.1115      1,708.9242      8,397.0357
ภารกิจพื้นฐาน     761.2949     248.4634      1,009.7583      1,297.3572     426.5941      1,723.9513      2,026.3140     469.2537      2,495.5677      2,603.1454     564.6130      3,167.7585      6,688.1115      1,708.9242      8,397.0357
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : 1. 
ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้
ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ

       5.5000        0.3565            5.8565            8.9789        0.7120            9.6909          13.2207        0.7832          14.0039          13.9570        2.4210          16.3780          41.6566            4.2727          45.9293

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน :  เพื่อบริการ
วิชาการแก่หน่วยงาน / ประชาชนในชุมชนและ
สังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนา
ตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพ ในการแข่งขันของ
ประเทศ

       5.5000        0.3565            5.8565            8.9789        0.7120            9.6909          13.2207        0.7832          14.0039          13.9570        2.4210          16.3780          41.6566            4.2727          45.9293

ผลผลิต/โครงการ : ผลงานการให้บริการ
ิ

       5.5000        0.3565            5.8565            8.9789        0.7120            9.6909          13.2207        0.7832          14.0039          13.9570        2.4210          16.3780          41.6566            4.2727          45.9293
<<ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนโครงการ/กิจกรรม
บริการวิชาการแก่สังคม>>

โครงการ/
กิจกรรม 40 76 44 43

<<ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ>> ร้อยละ 85 86 87 87

<<ตัวชี้วัดเชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จ
ตามระยะเวลาที่กําหนด>> ร้อยละ 92 93 94 95

<<ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการของการ
ให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร >> ล้านบาท 5.5000 8.9789 13.2207 13.957

กิจกรรม : จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการ
หรือปฏิบัติการ        5.5000        0.3565            5.8565            8.9789        0.7120            9.6909          13.2207        0.7832          14.0039          13.9570        2.4210          16.3780          41.6566            4.2727          45.9293

<<ตัวชี้วัด : เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ>> ร้อยละ 85 86 87 87

<<ตัวชี้วัด : เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการของการ
ให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร >> ล้านบาท 5.5000 8.9789 13.2207 13.957

<<ตัวชี้วัด : เชิงปริมาณ : จํานวนโครงการ/กิจกรรม
บริการวิชาการแก่สังคม>>

โครงการ/
กิจกรรม 40 76 44 43

<<ตัวชี้วัด : เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จ
ตามระยะเวลาที่กําหนด>> ร้อยละ 92 93 94 95

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง :  กําลังคน
ระดับกลางและระดับสูงมีคุณภาพมาตรฐาน 
สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล

    742.8592     244.6195        987.4787      1,234.8811     410.7199      1,645.6010      1,990.2161     451.7920      2,442.0081      2,563.0796     542.1778      3,105.2574      6,531.0360      1,649.3092      8,180.3452

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน :  เพื่อผลิต
กําลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพตาม
ความต้องการของประเทศ

    128.2931       60.8179        189.1110        237.5617     110.4932        348.0549        319.6028     121.5426        441.1454        403.2511     144.9788        548.2299      1,088.7087        437.8325      1,526.5412

ผลผลิต/โครงการ : ผู้สําเร็จการศึกษาด้าน
สังคมศาสตร์     128.2931       60.8179        189.1110        237.5617     110.4932        348.0549        319.6028     121.5426        441.1454        403.2511     144.9788        548.2299      1,088.7087        437.8325      1,526.5412

<<ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนนักศึกษาคงอยู่>> คน 4,113 4,170 4,232 4,024
<<ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนนักศึกษาที่เข้าใหม่>> คน 1,520 1,525 1,525 1,305

<<ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา>> คน 1,276 1,399 1,445 1,287

<<ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สําเร็จการศึกษาจบ
การศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร>> ร้อยละ 90 90 90 90

ปีงบประมาณ 2557 ปีงบประมาณ 2558 ปีงบประมาณ 2555-2558

PLN52RDOC1001_SHEET2  ข้อมูล ณ ปี :2556 Version : 1A.3 ขั้นทบทวนแผน(1) >> หน่วยปฏิบัติกรม : 20168 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครหน่วยปฏิบัติ : 201680000001 หน่วยปฏิบัติกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
(ผู้พิมพ์รายงาน : น.ส.สงกรานต์ เนียมจ้อย   วันที่ : 15 มีนาคม 2555  เวลา : 14:15:13)

กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร หน่วย : ล้านบาท(ทศนิยม 4 ตําแหน่ง)

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 2555 ปีงบประมาณ 2556



รายการ ผู้รับผิดชอ
บ

หน่วยนับ 55 56 57 58 งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม

ปีงบประมาณ 2557 ปีงบประมาณ 2558 ปีงบประมาณ 2555-2558ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 2555 ปีงบประมาณ 2556

<<ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สําเร็จการศึกษาที่จบ
การศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด>> ร้อยละ 85 85 85 85

<<ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตาม
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร >> ล้านบาท 41.6317 73.5153 109.753 131.7039

กิจกรรม : จัดการเรียนการสอนด้าน
สังคมศาสตร์     128.2931       60.8179        189.1110        237.5617     110.4932        348.0549        319.6028     121.5426        441.1454        403.2511     144.9788        548.2299      1,088.7087        437.8325      1,526.5412

<<ตัวชี้วัด : เชิงคุณภาพ : ผู้สําเร็จการศึกษาจบ
การศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร>> ร้อยละ 90 90 90 90

<<ตัวชี้วัด : เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตาม
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร >> ล้านบาท 41.6317 73.5153 109.753 131.7039

<<ตัวชี้วัด : เชิงปริมาณ : จํานวนนักศึกษาที่เข้า
ใหม่>> คน 1,520 1,525 1,525 1,305

<<ตัวชี้วัด : เชิงปริมาณ : จํานวนนักศึกษาที่คงอยู่>> คน 4,113 4,170 4,232 4,024

<<ตัวชี้วัด : เชิงปริมาณ : จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา>> คน 1,276 1,399 1,445 1,287

<<ตัวชี้วัด : เชิงเวลา : ผู้สําเร็จการศึกษาที่จบ
การศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด>> ร้อยละ 85 85 85 85

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน :  เพื่อผลิต
กําลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มี
คุณภาพตามความต้องการของประเทศ

    614.5661     183.8016        798.3677        997.3194     300.2267      1,297.5461      1,670.6133     330.2494      2,000.8627      2,159.8285     397.1990      2,557.0275      5,442.3273      1,211.4768      6,653.8040

ผลผลิต/โครงการ : ผู้สําเร็จการศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     614.5661     183.8016        798.3677        997.3194     300.2267      1,297.5461      1,670.6133     330.2494      2,000.8627      2,159.8285     397.1990      2,557.0275      5,442.3273      1,211.4768      6,653.8040

<<ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :  จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา>> คน 2,142 2,123 2,761 2,685

<<ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนนักศึกษาที่เข้าใหม่>> คน 2,606 2,785 2,785 2,843

<<ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนนักศึกษาที่คงอยู่>> คน 8,732 8,993 9,540 9,504

<<ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สําเร็จการศึกษาจบ
การศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร>> ร้อยละ 90 90 90 90

<<ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สําเร็จการศึกษาที่จบ
การศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด>> ร้อยละ 85 85 85 85

<<ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตาม
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร  >> ล้านบาท 280.5815 433.6433 824.3864 989.1761

กิจกรรม : จัดการเรียนการสอนด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     614.5661     183.8016        798.3677        997.3194     300.2267      1,297.5461      1,670.6133     330.2494      2,000.8627      2,159.8285     397.1990      2,557.0275      5,442.3273      1,211.4768      6,653.8040

<<ตัวชี้วัด : เชิงคุณภาพ : ผู้สําเร็จการศึกษาจบ
การศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร>> ร้อยละ 90 90 90 90

<<ตัวชี้วัด : เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตาม
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร  >> ล้านบาท 285.9783 433.6433 824.3864 989.1761

<<ตัวชี้วัด : เชิงปริมาณ :  จํานวนนักศึกษาที่เข้า
ใหม่>> คน 2,606 2,785 2,785 2,843

<<ตัวชี้วัด : เชิงปริมาณ : จํานวนนักศึกษาที่คงอยู่>> คน 8,732 8,993 9,540 9,504

<<ตัวชี้วัด : เชิงปริมาณ : จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา>> คน 2,142 2,123 2,761 2,685

<<ตัวชี้วัด : เชิงเวลา : ผู้สําเร็จการศึกษาที่จบ
การศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด>> ร้อยละ 85 85 85 85

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : 6 มี
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่
 นําไปใช้ประโยชน์ หรือต่อยอดในเชิงพาณิชย์

      12.9357        3.4873          16.4230          53.4972       15.1622          68.6594          22.8772       16.6785          39.5557          26.1089       20.0142          46.1231        115.4190          55.3422        170.7612



รายการ ผู้รับผิดชอ
บ

หน่วยนับ 55 56 57 58 งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม

ปีงบประมาณ 2557 ปีงบประมาณ 2558 ปีงบประมาณ 2555-2558ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 2555 ปีงบประมาณ 2556

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน :  เพื่อวิจัยและ
พัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้าง
นวัตกรรมที่นําไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของท้องถิ่นและประเทศ

      12.9357        3.4873          16.4230          53.4972       15.1622          68.6594          22.8772       16.6785          39.5557          26.1089       20.0142          46.1231        115.4190          55.3422        170.7612

ผลผลิต/โครงการ : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด
เทคโนโลยี        7.3551        1.1900            8.5451          27.2809        5.9272          33.2081          15.3000        6.5200          21.8200          15.8000        7.8240          23.6240          65.7360          21.4612          87.1972

<<ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนโครงการวิจัย>> โครงการ 26 72 27 27
<<ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จํานวนโครงการวิจัยเป็นไป
ตามมาตรฐานที่กําหนด>> โครงการ 26 72 27 27

<<ตัวชี้วัดเชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด>> ร้อยละ 65 70 75 78

<<ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการวิจัยตาม
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร>> ล้านบาท 7.3551 27.2808 15.3000 15.8000

กิจกรรม : ดําเนินการวิจัยและถ่ายทอด
เทคโนโลยี        7.3551        1.1900            8.5451          27.2809        5.9272          33.2081          15.3000        6.5200          21.8200          15.8000        7.8240          23.6240          65.7360          21.4612          87.1972

<<ตัวชี้วัด : เชิงคุณภาพ : จํานวนโครงการวิจัย
เป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนด>> โครงการ 26 72 27 27

<<ตัวชี้วัด : เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการวิจัยตาม
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร>> ล้านบาท 7.3551 27.2809 15.3000 15.8000

<<ตัวชี้วัด : เชิงปริมาณ : จํานวนโครงการวิจัย>> โครงการ 26 72 27 27

<<ตัวชี้วัด : เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่กําหนด>> ร้อยละ 65 70 75 78

ผลผลิต/โครงการ : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์
ความรู้        5.5806        2.2973            7.8779          26.2163        9.2350          35.4513            7.5772       10.1585          17.7357          10.3089       12.1902          22.4991          49.6830          33.8810          83.5640

<<ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนโครงการวิจัย>> โครงการ 24 67 26 32
<<ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จํานวนโครงการวิจัยเป็นไป
ตามมาตรฐานที่กําหนด>> โครงการ 24 67 26 32

<<ตัวชี้วัดเชิงเวลา :  โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด>> ร้อยละ 65 70 75 78

<<ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการวิจัยตาม
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร>> ล้านบาท 5.5806 26.2163 7.5772 10.3088

กิจกรรม : ดําเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้        5.5806        2.2973            7.8779          26.2163        9.2350          35.4513            7.5772       10.1585          17.7357          10.3089       12.1902          22.4991          49.6830          33.8810          83.5640

<<ตัวชี้วัด : เชิงคุณภาพ : จํานวนโครงการวิจัย
เป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนด>> โครงการ 24 67 26 32

<<ตัวชี้วัด : เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการวิจัยตาม
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร>> ล้านบาท 5.5806 26.2163 7.5772 10.3088

<<ตัวชี้วัด : เชิงปริมาณ :  จํานวนโครงการวิจัย>> โครงการ 24 67 26 32

<<ตัวชี้วัด : เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่กําหนด>> ร้อยละ 65 70 75 78

ประเด็นนโยบายที่ 4.4 นโยบายศาสนา ศิลปะ และ
วัฒนธรรม        3.8302        0.8292            4.6594            6.9582        2.1373            9.0955            4.8578        2.3511            7.2089            5.0101        2.8213            7.8314          20.6563            8.1389          28.7952

ภารกิจพื้นฐาน        3.8302        0.8292            4.6594            6.9582        2.1373            9.0955            4.8578        2.3511            7.2089            5.0101        2.8213            7.8314          20.6563            8.1389          28.7952
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง :  ประชาชนได้รับ
ความรู้ ความเข้าใจ มีความตระหนัก ร่วมอนุรักษ์ 
และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย

       3.8302        0.8292            4.6594            6.9582        2.1373            9.0955            4.8578        2.3511            7.2089            5.0101        2.8213            7.8314          20.6563            8.1389          28.7952

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน :  ปลูกฝังค่านิยม
ให้นักศึกษาและชุมชน ในการอนุรักษ์ทํานุบํารุง 
ศิลปวัฒนธรรมไทย

       3.8302        0.8292            4.6594            6.9582        2.1373            9.0955            4.8578        2.3511            7.2089            5.0101        2.8213            7.8314          20.6563            8.1389          28.7952

ผลผลิต/โครงการ : ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม        3.8302        0.8292            4.6594            6.9582        2.1373            9.0955            4.8578        2.3511            7.2089            5.0101        2.8213            7.8314          20.6563            8.1389          28.7952
<<ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนโครงการ/กิจกรรม
ศิลปวัฒนธรรม>>

โครงการ/
กิจกรรม 39 51 38 41

<<ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ>> ร้อยละ 86 88 90 90



รายการ ผู้รับผิดชอ
บ

หน่วยนับ 55 56 57 58 งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม

ปีงบประมาณ 2557 ปีงบประมาณ 2558 ปีงบประมาณ 2555-2558ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 2555 ปีงบประมาณ 2556

<<ตัวชี้วัดเชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จ
ตามระยะเวลาที่กําหนด>> ร้อยละ 92 93 94 94

<<ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการของการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร >> ล้านบาท 3.8302 6.9582 4.8578 5.0101

กิจกรรม : ส่งเสริมและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม        3.8302        0.8292            4.6594            6.9582        2.1373            9.0955            4.8578        2.3511            7.2089            5.0101        2.8213            7.8314          20.6563            8.1389          28.7952
<<ตัวชี้วัด : เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ>> ร้อยละ 86 88 90 90

<<ตัวชี้วัด : เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการของการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร >> ล้านบาท 3.8302 6.9582 4.8578 5.0101

<<ตัวชี้วัด : เชิงปริมาณ : จํานวนโครงการ/กิจกรรม
ศิลปวัฒนธรรม>>

โครงการ/
กิจกรรม 39 51 38 41

<<ตัวชี้วัด : เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จ
ตามระยะเวลาที่กําหนด>> ร้อยละ 92 93 94 94



หนาที่ 1
กพร. 01

รหัสอ้างอิง เป้าหมายเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร์กระทรวง / กลยุทธ์ - วิธีการ (กรม)
กลยุทธ์- วิธีการ ยุทธศาสตร์หน่วยงาน

03-03-000-000 เป้าหมายเชิงนโยบาย :  ทุนทางวัฒนธรรมมีบทบาทในการขับเคล่ือน 
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศมากขึ้น
กลยุทธ์-วิธีการ : นําวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสร้าง
งาน สร้างอาชีพ สร้างผลิตภัณฑ์และบริการด้านวัฒนธรรมเชิง
สร้างสรรค์ และนํารายได้สู่ชุมชน

ยุทธ์ศาสตร์กระทรวง : การปลุกจิตสํานึกและกระตุ้นให้
เกิดการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย

ยุทธ์ศาสตร์หน่วยงาาน : สนับสนุนและสืบสานงานทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาส่ิงแวดล้อม

4.1.1 บูรณาการการจัดกิจกรรมด้านอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมไทย และส่ิงแวดล้อมให้หลากหลาย
ร่วมกับชุมชนอย่างต่อเนื่อง

4.1.2 ส่งเสริมการศึกษา การนําเทคโนโลยี
ผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่น
4.1.3 บูรณาการการอนุรักษ์ ส่งเสริม และทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม และส่ิงแวดล้อม ในการจัด
การศึกษา และการให้บริการวิชาการ
4.1.4 เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมสู่สากล
4.1.5 จัดต้ังศูนย์อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม

03-03-000-000 เป้าหมายเชิงนโยบาย : พัฒนา ๕ ศักยภาพของพื้นท่ี ใน ๕ กลุ่มอาชีพ
ใหม่ ให้สามารถแข่งขันได้ ใน ๕ ภูมิภาคหลักของโลก

กลยุทธ์-วิธีการ : ผลิตและพัฒนากําลังคนระดับกลางและระดับสูงท่ี
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน โดยเน้นการปฏิบัติ
มากกว่าทฤษฎี ควบคู่กับการขยายการศึกษาระบบทวิภาคี สหกิจศึกษา
 และการฝึกงานให้มากขึ้น รวมท้ังส่งเสริมการมีงานทําระหว่างเรียน

ยุทธ์ศาสตร์กระทรวง : ผลิตและพัฒนาคุณภาพกําลังคน
รองรับ การพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขัน
ของประเทศ

ยุทธ์ศาสตร์หน่วยงาาน : พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของสังคม ชุมชน สร้างความเข้มแข็งทาง
วิชาชีพเฉพาะทาง บริหารจัดการเชิงรุก พัฒนานักศึกษา
และบัณฑิตให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีคุณค่า และมี
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ พัฒนาศักยภาพของบุคลากร
ทางการศึกษาทุกระดับ

1.1.1 พัฒนาและปรับปรุงหลักสุตรท่ีตอบสนอง
ความต้องการของสังคมและชุมชน

1.1.2 พัฒนาหลักสูตรต่อยอดให้แก่ผู้มีงานทําและ
บัณฑิตท่ีจบการศึกษา

1.1.3 พัฒนาหลักสูตรรองรับสภาพบริบทของสังคม

1.1.4 สร้างหลักสูตรนานาชาติเพื่อก้าวไปสู่สากล
1.1.5 พัฒนาหลักสูตรร่วมกับมหาวิทยาลัยใน
ประเทศ และต่างประเทศ
1.1.6 พัฒนาหลักสูตรร่วมกับองค์กรภาครัฐและ
เอกชน
1.1.7 จัดการเรียนการสอน E-Learning
1.1.8 จัดระบบเทียบโอนประสบการณ์
1.1.9 ประเมินผลหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง
1.2.1 พัฒนาห้องปฏิบัติการ
1.2.2 พัฒนาระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Library)
1.2.3 พัฒนาการเรียนรู้โดยใช้ ICT เป็นฐาน
1.2.4 จัดทําหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพและกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา (TQF)
1.2.5 พัฒนาการจัดการความรู้โดยใช้ ICT เป็นฐาน 
(ICT Based Knowledge)

หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

pln52rdoc3001_SHEET1  ข้อมูล ณ ปี :2556 Version : 1A.3 ขั้นทบทวนแผน(1) >> หน่วยปฏิบัติกรม : 20168 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครหน่วยปฏิบัติ : 201680000001 หน่วย
(ผู้พิมพ์รายงาน : น.ส.สงกรานต์ เนียมจ้อย   วันท่ี : 15 มีนาคม 2555  เวลา : 14:14:13)

กระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ



หนาที่ 2
กพร. 01

รหัสอ้างอิง เป้าหมายเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร์กระทรวง / กลยุทธ์ - วิธีการ (กรม)
กลยุทธ์- วิธีการ ยุทธศาสตร์หน่วยงาน

1.2.6 จัดต้ังศูนย์นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้
1.2.7 เร่งส่งเสริมสหกิจศึกษาเต็มรูปแบบ
1.2.8 พัฒนาระบบคุณภาพท่ีเน้นมาตรฐานสากล
1.3.1 สร้างเครือข่ายฐานข้อมูล และระบบ
สารสนเทศ เพื่อการบริหาร
1.3.2 พัฒนาผู้บริหารยุคใหม่ท่ีพึงประสงค์

1.3.3 ปรับปรุงพัฒนาระบบงานสู่การเปล่ียนแปลง

1.3.4 ประชาสัมพันธ์เชิงรุก

1.3.5 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT เพื่อการ
บริหารจัดการและการให้บริการทางการศึกษา

1.3.6 แนะแนวการศึกษาเชิงรุก
1.3.7 หารายได้จากสินทรัพย์และองค์ความรู้ท่ี
บุคลากรมีอยู่
1.3.8 พัฒนาระบบบริหารจดัการองค์กรด้วยหลัก
ธรรมาภิบาล
2.1.1 เตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่โลกอาชีพ
2.1.2 พัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาชีพ
2.1.3 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อการสร้าง
บัณฑิตให้เป็นคนอย่างสมบูรณ์
2.1.4 สร้างเสริมสุขภาวะท่ีดีให้แก่นักศึกษา
2.1.5 แลกเปลี่ยนนักศึกษาระดับนานาชาติ
2.1.6 ทําความร่วมมือกับสถานศึกษาสถาน
ประกอบการท้ังในและต่างประเทศ
2.1.7 จัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างและซ่อมเสริม
ฐานความรู้ให้แก่นักศึกษา
2.1.8 พัฒนาองค์กรนักศึกษาให้เข้มแข็ง
2.1.9 จัดต้ังสมาคมศิษย์เกา่และชุมชนสัมพันธ์
ระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัย
2.2.1 ปลูกจิตสํานึกการมีส่วนร่วมและความ
รับผิดชอบต่อสังคม
2.2.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือการจัดการความรู้ 
เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
2.2.3 สร้างเสริมสุขภาวะท่ีดีให้แก่บุคลากร
2.2.4 จัดทํา Training Roadmap สําหรับสาย
วิชาการ
2.2.5 จัดทํา Training Roadmap สําหรับสาย
สนับสนุน
2.2.6 พัฒนาความก้าวหน้าของบุคลากร

03-03-000-000
เป้าหมายเชิงนโยบาย : ผลงานวิจัยและนวัตกรรมมีคุณภาพ ได้รับการ
เผยแพร่ นําไปใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาสังคม ประเทศ หรือต่อยอด
ในเชิงพาณิชย์

กลยุทธ์-วิธีการ : พัฒนาองค์ความรู้/วิจัย ยุทธ์ศาสตร์กระทรวง : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย
และพัฒนา ถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยี นวัตกรรม
ยุทธ์ศาสตร์หน่วยงาาน : พัฒนางานวิจัย/นวตกรรม/
ส่ิงประดิษฐ์ เชิงบูรณาการ เพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์ท่ีได้
มาตรฐานเพื่อการแขง่ขันในระดับชาติและระดับ
นานาชาติ  เผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ความเป็น
เลิศ

5.1.1 ทําวิจัยร่วมกับภาครัฐและเอกชน

5.1.2 สร้างเครือข่ายการวิจัยแบบบูรณาการ
5.1.3 พัฒนาศักยภาพนักวิจัย
5.1.4 พัฒนานักวิจัยมืออาชีพ
5.1.5 จัดต้ัง ศูนย์แก้ปัญหาและพัฒนางานวิจัย
5.1.6 พัฒนาหน่วยบ่มเพาะธุรกิจ



หนาที่ 3
กพร. 01

รหัสอ้างอิง เป้าหมายเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร์กระทรวง / กลยุทธ์ - วิธีการ (กรม)
กลยุทธ์- วิธีการ ยุทธศาสตร์หน่วยงาน

5.1.7 พัฒนางานวิจัยสถาบันเพื่อพัฒนาระบบงาน
5.1.8 จัดต้ังหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
5.2.1 จัดต้ังศูนย์ความเป็นเลิศในด้านต่าง ๆ

5.2.2 จัดต้ังหน่วยประสานงานเพื่อการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ และสร้างเครือข่ายด้านงานวิจัย
ส่ิงประดิษฐ์นวัตกรรม ระดับชาติและระดับนานาชาติ



หนาที่ 1
กพร. 02

รหัสอ้างอิง เป้าหมายเชิงนโยบาย / กลยุทธ์ - วิธีการ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง / เป้าหมายการ
ให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หน่วยนับ 56 57 58 59 งปม. นอกงปม. งปม. นอกงปม. งปม. นอกงปม. งปม. นอกงปม. งปม. นอกงปม.
รวมทั้งสิ้น 1,304.3154   428.7314   2,031.1718   471.6048   2,608.1555   567.4344   3,196.1192   567.4314   9,139.7619   2,035.2019   

เป้าหมายเชิงนโยบาย : 4.1(1) พัฒนา ๕ ศักยภาพของพื้นที่ 
ใน ๕ กลุ่มอาชีพใหม่ ให้สามารถแข่งขันได้ ใน ๕ ภูมิภาค
หลักของโลก

    1,234.8811     410.7199     1,990.2161    451.7920     2,563.0796    542.1778    3,142.0280    542.1748    8,930.2047    1,946.8646

03-03-00-000

กลยุทธ์-วิธีการ : 4.1.16 ผลิตและพัฒนากําลังคนระดับกลาง
และระดับสูงที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
โดยเน้นการปฏิบัติมากกว่าทฤษฎี ควบคู่กับการขยาย
การศึกษาระบบทวิภาคี สหกิจศึกษา และการฝึกงานให้มาก
ขึ้น รวมทั้งส่งเสริมการมีงานทําระหว่างเรียน

    1,234.8811     410.7199     1,990.2161    451.7920     2,563.0796    542.1778    3,142.0280    542.1748    8,930.2047    1,946.8646

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง :  กําลังคนระดับกลางและ
ระดับสูงมีคุณภาพมาตรฐาน สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล     1,234.8811     410.7199     1,990.2161    451.7920     2,563.0796    542.1778    3,142.0280    542.1748    8,930.2047    1,946.8646

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน :  เพื่อผลิตกําลังคนด้าน
สังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ        237.5617     110.4932       319.6028    121.5426       403.2511    144.9788       490.2282    144.9758    1,450.6438       521.9904

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร

ผลผลิต : ผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 237.5617 110.4932       319.6028    121.5426       403.2511    144.9788       490.2282    144.9758    1,450.6438       521.9904

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน :  เพื่อผลิตกําลังคนด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการ
ของประเทศ

       997.3194     300.2267     1,670.6133    330.2494     2,159.8285    397.1990    2,651.7998    397.1990    7,479.5610    1,424.8742
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร

ผลผลิต : ผู้สําเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 997.3194 300.2267     1,670.6133    330.2494     2,159.8285    397.1990    2,651.7998    397.1990    7,479.5610    1,424.8742

เป้าหมายเชิงนโยบาย : 4.1(2) ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มี
คุณภาพ มาตรฐาน และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น           8.9789        0.7120         13.2207        0.7832         13.9570        2.4210        16.7484        2.4210        52.9050          6.3372

03-03-00-000

กลยุทธ์-วิธีการ : 4.1.10 สร้างโอกาสและทางเลือกสําหรับเด็ก
 เยาวชน และประชาชนทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษา
ในการเข้าถึงบริการการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ที่มีความ
ยืดหยุ่นและหลากหลาย นําไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต

          8.9789        0.7120         13.2207        0.7832         13.9570        2.4210        16.7484        2.4210        52.9050          6.3372

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : 1. ประชาชนได้รับ
การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ           8.9789        0.7120         13.2207        0.7832         13.9570        2.4210        16.7484        2.4210        52.9050          6.3372

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 2556 ปีงบประมาณ 2557 ปีงบประมาณ 2558 ปีงบประมาณ 2559 ปีงบประมาณ 2556-2559

pln52rdoc3001_SHEET  ข้อมูล ณ ปี :2556 Version : 1A.3 ขั้นทบทวนแผน(1) >> หน่วยปฏิบัติกรม : 20168 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครหน่วยปฏิบัติ : 201680000001 หน่วยปฏิบัติกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
(ผู้พิมพ์รายงาน : น.ส.สงกรานต์ เนียมจ้อย   วันที่ : 15 มีนาคม 2555  เวลา : 14:14:13)

แผนปฎิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ 2555-2558
 กระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ

 กรม : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร



หนาที่ 2
กพร. 02

รหัสอ้างอิง เป้าหมายเชิงนโยบาย / กลยุทธ์ - วิธีการ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง / เป้าหมายการ
ให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หน่วยนับ 56 57 58 59 งปม. นอกงปม. งปม. นอกงปม. งปม. นอกงปม. งปม. นอกงปม. งปม. นอกงปม.

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 2556 ปีงบประมาณ 2557 ปีงบประมาณ 2558 ปีงบประมาณ 2559 ปีงบประมาณ 2556-2559

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน :  เพื่อบริการวิชาการแก่
หน่วยงาน / ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้
ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพ ในการ
แข่งขันของประเทศ

          8.9789        0.7120         13.2207        0.7832         13.9570        2.4210        16.7484        2.4210        52.9050          6.3372
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ 8.9789 0.712         13.2207        0.7832         13.9570        2.4210        16.7484        2.4210        52.9050          6.3372

เป้าหมายเชิงนโยบาย : 4.1(5) ผลงานวิจัยและนวัตกรรมมี
คุณภาพ ได้รับการเผยแพร่ นําไปใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนา
สังคม ประเทศ หรือต่อยอดในเชิงพาณิชย์

        53.4972       15.1622         22.8772      16.6785         26.1089      20.0142        31.3307      20.0142       133.8140        71.8691

03-03-00-000 กลยุทธ์-วิธีการ : 4.1.22 พัฒนาองค์ความรู้/วิจัย         53.4972       15.1622         22.8772      16.6785         26.1089      20.0142        31.3307      20.0142       133.8140        71.8691

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : 6 มีผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่ นําไปใช้ประโยชน์ หรือต่อยอด
ในเชิงพาณิชย์

        53.4972       15.1622         22.8772      16.6785         26.1089      20.0142        31.3307      20.0142       133.8140        71.8691

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน :  เพื่อวิจัยและพัฒนา
รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นําไปสู่การ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ

        53.4972       15.1622         22.8772      16.6785         26.1089      20.0142        31.3307      20.0142       133.8140        71.8691
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 27.2809 5.9272         15.3000        6.5200         15.8000        7.8240        18.9600        7.8240        77.3409        28.0952
ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 26.2163 9.235          7.5772      10.1585         10.3089      12.1902        12.3707      12.1902        56.4731        43.7739

เป้าหมายเชิงนโยบาย : 4.4(3)  ทุนทางวัฒนธรรมมีบทบาท
ในการขับเคลื่อน พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศมาก
ขึ้น

          6.9582        2.1373          4.8578        2.3511          5.0101        2.8213          6.0121        2.8213        22.8382        10.1310

03-03-00-000
กลยุทธ์-วิธีการ : 4.4.9 นําวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมาสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างผลิตภัณฑ์และบริการ
ด้านวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ และนํารายได้สู่ชุมชน

          6.9582        2.1373          4.8578        2.3511          5.0101        2.8213          6.0121        2.8213        22.8382        10.1310

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง :  ประชาชนได้รับความรู้ 
ความเข้าใจ มีความตระหนัก ร่วมอนุรักษ์ และทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมไทย

          6.9582        2.1373          4.8578        2.3511          5.0101        2.8213          6.0121        2.8213        22.8382        10.1310

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน :  ปลูกฝังค่านิยมให้
นักศึกษาและชุมชน ในการอนุรักษ์ทํานุบํารุง ศิลปวัฒนธรรม
ไทย

          6.9582        2.1373          4.8578        2.3511          5.0101        2.8213          6.0121        2.8213        22.8382        10.1310
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร

ผลผลิต : ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 6.9582 2.1373          4.8578        2.3511          5.0101        2.8213          6.0121        2.8213        22.8382        10.1310



หนาที่ 1
กพร. 02

รหัสอ้างอิง เป้าหมายเชิงนโยบาย / กลยุทธ์ - วิธีการ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง / เป้าหมายการ
ให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หน่วยนับ 55 56 57 58 งปม. นอกงปม. งปม. นอกงปม. งปม. นอกงปม. งปม. นอกงปม. งปม. นอกงปม.
รวมทั้งสิ้น 765.1251   249.2926   1,304.3154   428.7314   2,031.1718   471.6048   2,608.1555   567.4344   6,708.7678   1,717.0631   

เป้าหมายเชิงนโยบาย : 4.1(1) พัฒนา ๕ ศักยภาพของพื้นที่ 
ใน ๕ กลุ่มอาชีพใหม่ ให้สามารถแข่งขันได้ ใน ๕ ภูมิภาค
หลักของโลก

    742.8592     244.6195    1,234.8811    410.7199     1,990.2161    451.7920     2,563.0796    542.1778     6,531.0360    1,649.3092

03-03-00-000

กลยุทธ์-วิธีการ : 4.1.16 ผลิตและพัฒนากําลังคนระดับกลาง
และระดับสูงที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
โดยเน้นการปฏิบัติมากกว่าทฤษฎี ควบคู่กับการขยาย
การศึกษาระบบทวิภาคี สหกิจศึกษา และการฝึกงานให้มาก
ขึ้น รวมทั้งส่งเสริมการมีงานทําระหว่างเรียน

    742.8592     244.6195    1,234.8811    410.7199     1,990.2161    451.7920     2,563.0796    542.1778     6,531.0360    1,649.3092

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง :  กําลังคนระดับกลางและ
ระดับสูงมีคุณภาพมาตรฐาน สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล     742.8592     244.6195    1,234.8811    410.7199     1,990.2161    451.7920     2,563.0796    542.1778     6,531.0360    1,649.3092

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน :  เพื่อผลิตกําลังคนด้าน
สังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ     128.2931       60.8179       237.5617    110.4932       319.6028    121.5426       403.2511    144.9788     1,088.7087       437.8325

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร

ผลผลิต : ผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 128.2931 60.81787       237.5617    110.4932       319.6028    121.5426       403.2511    144.9788     1,088.7087       437.8325

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน :  เพื่อผลิตกําลังคนด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการ
ของประเทศ

    614.5661     183.8016       997.3194    300.2267     1,670.6133    330.2494     2,159.8285    397.1990     5,442.3273    1,211.4768
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร

ผลผลิต : ผู้สําเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 614.5661 183.80164       997.3194    300.2267     1,670.6133    330.2494     2,159.8285    397.1990     5,442.3273    1,211.4768

เป้าหมายเชิงนโยบาย : 4.1(2) ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มี
คุณภาพ มาตรฐาน และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น        5.5000        0.3565          8.9789        0.7120         13.2207        0.7832         13.9570        2.4210         41.6566          4.2727

03-03-00-000

กลยุทธ์-วิธีการ : 4.1.10 สร้างโอกาสและทางเลือกสําหรับเด็ก
 เยาวชน และประชาชนทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษา
ในการเข้าถึงบริการการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ที่มีความ
ยืดหยุ่นและหลากหลาย นําไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต

       5.5000        0.3565          8.9789        0.7120         13.2207        0.7832         13.9570        2.4210         41.6566          4.2727

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : 1. ประชาชนได้รับ
การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ        5.5000        0.3565          8.9789        0.7120         13.2207        0.7832         13.9570        2.4210         41.6566          4.2727

 กรม : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
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(ผู้พิมพ์รายงาน : น.ส.สงกรานต์ เนียมจ้อย   วันที่ : 15 มีนาคม 2555  เวลา : 14:14:13)

แผนปฎิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ 2555-2558
 กระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 2555 ปีงบประมาณ 2556 ปีงบประมาณ 2557 ปีงบประมาณ 2558 ปีงบประมาณ 2555-2558



หนาที่ 2
กพร. 02

รหัสอ้างอิง เป้าหมายเชิงนโยบาย / กลยุทธ์ - วิธีการ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง / เป้าหมายการ
ให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หน่วยนับ 55 56 57 58 งปม. นอกงปม. งปม. นอกงปม. งปม. นอกงปม. งปม. นอกงปม. งปม. นอกงปม.

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 2555 ปีงบประมาณ 2556 ปีงบประมาณ 2557 ปีงบประมาณ 2558 ปีงบประมาณ 2555-2558

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน :  เพื่อบริการวิชาการแก่
หน่วยงาน / ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้
ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพ ในการ
แข่งขันของประเทศ

       5.5000        0.3565          8.9789        0.7120         13.2207        0.7832         13.9570        2.4210         41.6566          4.2727
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ 5.5 0.35654          8.9789        0.7120         13.2207        0.7832         13.9570        2.4210         41.6566          4.2727

เป้าหมายเชิงนโยบาย : 4.1(5) ผลงานวิจัยและนวัตกรรมมี
คุณภาพ ได้รับการเผยแพร่ นําไปใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนา
สังคม ประเทศ หรือต่อยอดในเชิงพาณิชย์

      12.9357        3.4873        53.4972      15.1622         22.8772      16.6785         26.1089      20.0142       115.4190        55.3422

03-03-00-000 กลยุทธ์-วิธีการ : 4.1.22 พัฒนาองค์ความรู้/วิจัย       12.9357        3.4873        53.4972      15.1622         22.8772      16.6785         26.1089      20.0142       115.4190        55.3422

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : 6 มีผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่ นําไปใช้ประโยชน์ หรือต่อยอด
ในเชิงพาณิชย์

      12.9357        3.4873        53.4972      15.1622         22.8772      16.6785         26.1089      20.0142       115.4190        55.3422

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน :  เพื่อวิจัยและพัฒนา
รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นําไปสู่การ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ

      12.9357        3.4873        53.4972      15.1622         22.8772      16.6785         26.1089      20.0142       115.4190        55.3422
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 7.3551 1.19        27.2809        5.9272         15.3000        6.5200         15.8000        7.8240         65.7360        21.4612
ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 5.5806 2.2973        26.2163        9.2350          7.5772      10.1585         10.3089      12.1902         49.6830        33.8810

เป้าหมายเชิงนโยบาย : 4.4(3)  ทุนทางวัฒนธรรมมีบทบาท
ในการขับเคลื่อน พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศมาก
ขึ้น

       3.8302        0.8292          6.9582        2.1373          4.8578        2.3511          5.0101        2.8213         20.6563          8.1389

03-03-00-000
กลยุทธ์-วิธีการ : 4.4.9 นําวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมาสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างผลิตภัณฑ์และบริการ
ด้านวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ และนํารายได้สู่ชุมชน

       3.8302        0.8292          6.9582        2.1373          4.8578        2.3511          5.0101        2.8213         20.6563          8.1389

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง :  ประชาชนได้รับความรู้ 
ความเข้าใจ มีความตระหนัก ร่วมอนุรักษ์ และทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมไทย

       3.8302        0.8292          6.9582        2.1373          4.8578        2.3511          5.0101        2.8213         20.6563          8.1389

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน :  ปลูกฝังค่านิยมให้
นักศึกษาและชุมชน ในการอนุรักษ์ทํานุบํารุง ศิลปวัฒนธรรม
ไทย

       3.8302        0.8292          6.9582        2.1373          4.8578        2.3511          5.0101        2.8213         20.6563          8.1389
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร

ผลผลิต : ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 3.8302 0.8292          6.9582        2.1373          4.8578        2.3511          5.0101        2.8213         20.6563          8.1389



หนาที่ 3
กพร. 03

รายการ เป้าหมายบริการกระทรวง /เป้าหมายบริการหน่วยงาน / ชื่อตัวชี้วัด หน่วยงานรับผิดชอบ

ผลผลิต / กิจกรรม หน่วย
นับ 55 56 57 58 งปม. นอกงปม. งปม. นอกงปม. งปม. นอกงปม. งปม. นอกงปม. งปม. นอกงปม.

รวมทั้งสิ้น       3.8302       0.8292           6.9582       2.1373           4.8578       2.3511           5.0101       2.8213        20.6563          8.1389

เป้าหมายเชิงนโยบาย : 4.4(3)  
ทุนทางวัฒนธรรมมีบทบาทใน
การขับเคลื่อน พัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศมากขึ้น

       3.8302        0.8292            6.9582        2.1373            4.8578        2.3511            5.0101        2.8213         20.6563           8.1389

ภารกิจพื้นฐาน        3.8302        0.8292            6.9582        2.1373            4.8578        2.3511            5.0101        2.8213         20.6563           8.1389

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง :  ประชาชนได้รับความรู้ ความเข้าใจ 
มีความตระหนัก ร่วมอนุรักษ์ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย        3.8302        0.8292            6.9582        2.1373            4.8578        2.3511            5.0101        2.8213         20.6563           8.1389

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน :  ปลูกฝังค่านิยมให้นักศึกษาและ
ชุมชน ในการอนุรักษ์ทํานุบํารุง ศิลปวัฒนธรรมไทย        3.8302        0.8292            6.9582        2.1373            4.8578        2.3511            5.0101        2.8213         20.6563           8.1389 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลพระนคร

ผลผลิต/โครงการ : ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม        3.8302        0.8292            6.9582        2.1373            4.8578        2.3511            5.0101        2.8213         20.6563           8.1389
กิจกรรม : ส่งเสริมและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม        3.8302        0.8292            6.9582        2.1373            4.8578        2.3511            5.0101        2.8213         20.6563           8.1389

ประเด็นนโยบายที่ :4.4 นโยบายศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 2555 ปีงบประมาณ 2556 ปีงบประมาณ 2557 ปีงบประมาณ 2558 ปีงบประมาณ 2555-2558



หนาที่ 1
กพร. 03

รายการ เป้าหมายบริการกระทรวง /เป้าหมายบริการหน่วยงาน / ชื่อตัวชี้วัด หน่วยงานรับผิดชอบ

ผลผลิต / กิจกรรม หน่วยนับ 56 57 58 59 งปม. นอกงปม. งปม. นอกงปม. งปม. นอกงปม. งปม. นอกงปม. งปม. นอกงปม.

รวมทั้งสิ้น    1,297.3572   426.5941    2,026.3140   469.2537    2,603.1454   564.6130    3,190.1071   564.6100    9,116.9237    2,025.0709
เป้าหมายเชิงนโยบาย : 4.1(1) 
พัฒนา ๕ ศักยภาพของพื้นที่ ใน
 ๕ กลุ่มอาชีพใหม่ ให้สามารถ
แข่งขันได้ ใน ๕ ภูมิภาคหลัก
ของโลก

    1,234.8811    410.7199     1,990.2161    451.7920     2,563.0796    542.1778     3,142.0280    542.1748     8,930.2047     1,946.8646

ภารกิจพื้นฐาน     1,234.8811    410.7199     1,990.2161    451.7920     2,563.0796    542.1778     3,142.0280    542.1748     8,930.2047     1,946.8646
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง :  กําลังคนระดับกลางและระดับสูงมี
คุณภาพมาตรฐาน สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล     1,234.8811    410.7199     1,990.2161    451.7920     2,563.0796    542.1778     3,142.0280    542.1748     8,930.2047     1,946.8646

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน :  เพื่อผลิตกําลังคนด้านสังคมศาสตร์
ที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ       237.5617    110.4932       319.6028    121.5426       403.2511    144.9788       490.2282    144.9758     1,450.6438       521.9904 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลพระนคร

ผลผลิต/โครงการ : ผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์       237.5617    110.4932       319.6028    121.5426       403.2511    144.9788       490.2282    144.9758     1,450.6438       521.9904
กิจกรรม : จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์       237.5617    110.4932       319.6028    121.5426       403.2511    144.9788       490.2282    144.9758     1,450.6438       521.9904
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน :  เพื่อผลิตกําลังคนด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ       997.3194    300.2267     1,670.6133    330.2494     2,159.8285    397.1990     2,651.7998    397.1990     7,479.5610     1,424.8742 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลพระนคร

ผลผลิต/โครงการ : ผู้สําเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี       997.3194    300.2267     1,670.6133    330.2494     2,159.8285    397.1990     2,651.7998    397.1990     7,479.5610     1,424.8742
กิจกรรม : จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี       997.3194    300.2267     1,670.6133    330.2494     2,159.8285    397.1990     2,651.7998    397.1990     7,479.5610     1,424.8742

เป้าหมายเชิงนโยบาย : 4.1(2) 
ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มี
คุณภาพ มาตรฐาน และมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

          8.9789        0.7120         13.2207        0.7832         13.9570        2.4210         16.7484        2.4210         52.9050           6.3372

ภารกิจพื้นฐาน           8.9789        0.7120         13.2207        0.7832         13.9570        2.4210         16.7484        2.4210         52.9050           6.3372
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : 1. ประชาชนได้รับการศึกษาและการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ           8.9789        0.7120         13.2207        0.7832         13.9570        2.4210         16.7484        2.4210         52.9050           6.3372

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน :  เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน / 
ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนา
ตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพ ในการแข่งขันของประเทศ

          8.9789        0.7120         13.2207        0.7832         13.9570        2.4210         16.7484        2.4210         52.9050           6.3372 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร

ผลผลิต/โครงการ : ผลงานการให้บริการวิชาการ           8.9789        0.7120         13.2207        0.7832         13.9570        2.4210         16.7484        2.4210         52.9050           6.3372
กิจกรรม : จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ           8.9789        0.7120         13.2207        0.7832         13.9570        2.4210         16.7484        2.4210         52.9050           6.3372

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 2556 ปีงบประมาณ 2557 ปีงบประมาณ 2558 ปีงบประมาณ 2559 ปีงบประมาณ 2556-2559

pln52rdoc1003_Sheet  ข้อมูล ณ ปี :2556 Version : 1A.3 ขั้นทบทวนแผน(1) >> หน่วยปฏิบัติกรม : 20168 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครหน่วยปฏิบัติ : 201680000001 หน่วยปฏิบัติกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
(ผู้พิมพ์รายงาน : น.ส.สงกรานต์ เนียมจ้อย   วันที่ : 15 มีนาคม 2555  เวลา : 14:15:49)

แผนปฎิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ 2555-2558 กระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ กรม : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
นโยบายที่ :4 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
ประเด็นนโยบายที่ :4.1 นโยบายการศึกษา



หนาที่ 2
กพร. 03

รายการ เป้าหมายบริการกระทรวง /เป้าหมายบริการหน่วยงาน / ชื่อตัวชี้วัด หน่วยงานรับผิดชอบ

ผลผลิต / กิจกรรม หน่วยนับ 56 57 58 59 งปม. นอกงปม. งปม. นอกงปม. งปม. นอกงปม. งปม. นอกงปม. งปม. นอกงปม.

เป้าหมายเชิงนโยบาย : 4.1(5) 
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมมี
คุณภาพ ได้รับการเผยแพร่ 
นําไปใช้ประโยชน์เพื่อการ
พัฒนาสังคม ประเทศ หรือต่อ
ยอดในเชิงพาณิชย์

        53.4972      15.1622         22.8772      16.6785         26.1089      20.0142         31.3307      20.0142       133.8140         71.8691

ภารกิจพื้นฐาน         53.4972      15.1622         22.8772      16.6785         26.1089      20.0142         31.3307      20.0142       133.8140         71.8691
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : 6 มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับ
การเผยแพร่ นําไปใช้ประโยชน์ หรือต่อยอดในเชิงพาณิชย์         53.4972      15.1622         22.8772      16.6785         26.1089      20.0142         31.3307      20.0142       133.8140         71.8691

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน :  เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอด
องค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นําไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของท้องถิ่นและประเทศ

        53.4972      15.1622         22.8772      16.6785         26.1089      20.0142         31.3307      20.0142       133.8140         71.8691 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร

ผลผลิต/โครงการ : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี         27.2809        5.9272         15.3000        6.5200         15.8000        7.8240         18.9600        7.8240         77.3409         28.0952
กิจกรรม : ดําเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี         27.2809        5.9272         15.3000        6.5200         15.8000        7.8240         18.9600        7.8240         77.3409         28.0952
ผลผลิต/โครงการ : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้         26.2163        9.2350           7.5772      10.1585         10.3089      12.1902         12.3707      12.1902         56.4731         43.7739
กิจกรรม : ดําเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้         26.2163        9.2350           7.5772      10.1585         10.3089      12.1902         12.3707      12.1902         56.4731         43.7739

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 2556 ปีงบประมาณ 2557 ปีงบประมาณ 2558 ปีงบประมาณ 2559 ปีงบประมาณ 2556-2559



หนาที่ 3
กพร. 03

รายการ เป้าหมายบริการกระทรวง /เป้าหมายบริการหน่วยงาน / ชื่อตัวชี้วัด หน่วยงานรับผิดชอบ

ผลผลิต / กิจกรรม หน่วยนับ 56 57 58 59 งปม. นอกงปม. งปม. นอกงปม. งปม. นอกงปม. งปม. นอกงปม. งปม. นอกงปม.

รวมทั้งสิ้น         6.9582       2.1373         4.8578       2.3511         5.0101       2.8213         6.0121       2.8213        22.8382        10.1310

เป้าหมายเชิงนโยบาย : 4.4(3)  
ทุนทางวัฒนธรรมมีบทบาทใน
การขับเคลื่อน พัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศมากขึ้น

          6.9582        2.1373           4.8578        2.3511           5.0101        2.8213           6.0121        2.8213         22.8382         10.1310

ภารกิจพื้นฐาน           6.9582        2.1373           4.8578        2.3511           5.0101        2.8213           6.0121        2.8213         22.8382         10.1310

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง :  ประชาชนได้รับความรู้ ความเข้าใจ 
มีความตระหนัก ร่วมอนุรักษ์ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย           6.9582        2.1373           4.8578        2.3511           5.0101        2.8213           6.0121        2.8213         22.8382         10.1310

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน :  ปลูกฝังค่านิยมให้นักศึกษาและ
ชุมชน ในการอนุรักษ์ทํานุบํารุง ศิลปวัฒนธรรมไทย           6.9582        2.1373           4.8578        2.3511           5.0101        2.8213           6.0121        2.8213         22.8382         10.1310 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลพระนคร

ผลผลิต/โครงการ : ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม           6.9582        2.1373           4.8578        2.3511           5.0101        2.8213           6.0121        2.8213         22.8382         10.1310
กิจกรรม : ส่งเสริมและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม           6.9582        2.1373           4.8578        2.3511           5.0101        2.8213           6.0121        2.8213         22.8382         10.1310

ประเด็นนโยบายที่ :4.4 นโยบายศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 2556 ปีงบประมาณ 2557 ปีงบประมาณ 2558 ปีงบประมาณ 2559 ปีงบประมาณ 2556-2559
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