คำนำ
แผนปฏิ บั ติ ร าชการคณะครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรมประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2558 ซึ่ ง เป็ น
แผนปฏิบัติราชการที่จัดทาขึ้น โดยการทบทวนแผนปฏิบัติ ราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และมีความ
สอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล ตลอดจนเป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของคณะครุ
ศาสตร์อุตสาหกรรม ซึ่งใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทาคาเสนอของบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
หน่ ว ยงานต่าง ๆ ในคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มีห น้าที่ในการศึกษา ทาความเข้าใจและ
ดาเนินการตามแผนปฏิบัติราชการให้สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน รวมทั้ง
ควบคุมกากับดูแลผลักดัน และขับเคลื่อนให้มีการดาเนินการตามแผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการเพื่อให้
การปฏิชบัติราชการบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้

สำรบัญ
บทสรุปผู้บริหำร
1. คำนำ
2. กำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ปัจจุบันของคณะครุศำสตร์อุตสำหกรรม มทร.พระนคร
3. ปรัชญำ/ปณิธำน/อัตลักษณ์/เอกลักษณ์/วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ค่ำนิยมองค์กร
4. ผังยุทธศำสตร์คณะครุศำสตร์อุตสำหกรรม มทร.พระนคร
5. ตัวชี้วัดควำมสำเร็จตำมแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำมหำวิทยำลัยรำชมงคลพระนคร
คณะครุศำสตร์อุตสำหกรรม
6. ตัวชี้วัดควำมสำเร็จตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558
7. ภำคผนวก
แผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558
โครงกำรเตรียมควำมพร้อมสู่ประชำคมอำเซียน
ผลผลิต ผู้สำเร็จกำรศึกษำด้ำนสังคมศำสตร์
ผลผลิต ผลงำนกำรให้บริกำรวิชำกำร
ผลผลิต ผู้สำเร็จกำรศึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
ผลผลิต ผลงำนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ผลผลิต ผลงำนวิจัยเพื่อถ่ำยทอดเทคโนโลยี
ผลผลิต ผลงำนวิจัยเพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้
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การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis) เป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกที่ส่งผล
กระทบต่อการดาเนินงานของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในเพื่อศึกษาองค์ประกอบและความสามารถภายในคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ซึ่งได้แก่ จุดแข็ง (Strenghts) และจุดอ่อน (Weaknesses) ดังนี้
1.
2.

3.
4.
5.
6.

จุดแข็ง (Strenghts)
เป็นสถานศึกษาที่ผลิตครูช่างแห่งแรกของประเทศ
ในระดับอาชีวศึกษา และมีการปฏิบัติการเรียนการ
สอน ที่มุ่งเน้นการปฏิบัติงานจริงในการพัฒนาครูช่าง
มีหลักสูตรการสอนบัณฑิตสายครุศาสตร์ที่มีคุณภาพ
มุ่งมั่นในผู้เรียนมีความรู้ทฤษฎี ปฏิบัติประสบการณ์
วิชาชีพ เป็นที่ยอมรับของบัณฑิต องค์กรงานอาชีพ
นายจ้าง และสถานประกอบการ
มีบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ
มีการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องทาให้
บุคลากรมีความรู้และประสบการณ์
คณะฯ มีวิสัยทัศน์ ปรัชญา ปณิธาน อัตลักษณ์
พันธกิจ ในการจัดการศึกษาด้านครูช่างอุตสาหกรรม
เป็นแนวทางในการดาเนินงาน
มีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง ชัดเจนและ
มีกรอบการบริหารที่ชัดเจนตรวจสอบได้

จุดอ่อน (Weaknesses)
1. สัดส่วนคุณวุฒิและตาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์
ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
2. บุคลากรบางส่วนขาดแนวคิดเชิงรุก และขาดกระบวน
ทัศน์ใหม่ในการแก้ปัญหา
3. งานวิจัยบางสาขายังมีน้อย
4. ขาดระบบส่งเสริม การพัฒนา การวิจัยให้สู่สากล
5. ขาดระบบติดตามประเมินผลและการนาผลประเมิน
มาปรับปรุงและพัฒนา
6. ขาดการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
7. นักศึกษาส่วนมากมีพื้นฐานความรู้ในระดับปานกลาง
ถึงต่า ขาดทักษะความคิด และการจัดการตัวเองให้
เป็นระเบียบ วินัย
8. ขาดบุคลากรและเทคโนโลยีใหม่ในการจัดเก็บ การ
อ่านข้อมูลที่เป็นระบบเพื่อการบริหารงานและการ
ตรวจสอบ
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกเพื่อศึกษาปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานของคณะครุ
ศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่เป็นทั้งโอกาส (Opportunities) และอุปสรรค
(Threats) ดังนี้
โอกาส (Opportunities)
1. การขยายตัวทางเศรษฐกิจทาให้เกิดความต้องการ
บุคลากร ทีมีความรู้และทักษะในวิชาชีพและบัณฑิต
นักปฏิบัติ
2. นโยบายของรัฐบาลสนับสนุนสถานศึกษาที่ผลิต
บุคลากรด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี
3. ภาครัฐมีนโยบายสนับสนุนระบบให้ทุนกู้ยืมเพื่อ
การศึกษาเป็นการสร้างโอกาส ให้กับผู้ด้อยโอกาส
มากขึ้น

อุปสรรค (Threats)
1. การเปลี่ยนแปลงนโยบายทางด้านการศึกษามี
ผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนและ
งบประมาณที่สนับสนุน
2. มีสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนในหลักสูตรเช่นเดียวกับ
มหาวิทยาลัยเปิดสอน ทาให้คณะฯ มีผลกระทบต่อ
การจัดทาหลักสูตรในสถาบันฯ
3. สภาพเศรษฐกิจและสังคมส่งผลกระทบบุคลากรทาง
การศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษา ที่มีพฤติกรรมที่ไม่
สอดคล้องกับการเป็นตัวอย่างทางการศึกษาของครุ
ศาสตร์ ทาให้นักศึกษาขาดการยอมรับในสังคม

4. คณะได้รับการตอบรับให้เปิดการเรียนการสอนนอก
ศูนย์ที่ตั้งมากขึ้นทาให้มีโอกาสในการสร้างบัณฑิตและ
เผยแพร่ชื่อเสียงของคณะมากขึ้น
5. ศิษย์เก่าของคณะมีชื่อเสียง ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น
ผู้บริหารสถานศึกษามากขึ้นซึ่งเป็นต้นแบบที่ดีในการ
เรียนครุศาสตร์อุตสาหกรรมเทเวศร์
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ปรัชญา (Philosophy)

สร้างบัณฑิตพร้อมทางาน เชี่ยวชาญการปฏิบัติ

ปณิธาน (Determination)

อัตลักษณ์ (Identity) (LPE/รพี)

มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในการผลิตครูวิชาชีพ และนักเทคโนโลยีที่มี
สมรรถนะทางวิชาชีพ จรรยาบรรณพร้อมทั้งคุณธรรม
และจริยธรรม
ครูวชิ าชีพและนักเทคโนโลยีที่เน้นปฏิบัติการและสร้างงาน

เอกลักษณ์ (UnIqueness)

สร้างคน พัฒนาคน เชี่ยวชาญงานปฏิบัติ

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นผู้นาการศึกษาด้านครุศาสตร์อุตสาหกรรม ที่มีศักยภาพสูงในการ
ผลิตครูวชิ าชีพ และนักเทคโนโลยีเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

พันธกิจ (Mission)
1. สร้างครูวิชาชีพและนักเทคโนโลยี ที่มุ่งเน้นสมรรถนะทางวิชาชีพควบคู่คุณธรรม มาตรฐานเป็นที่
ยอมรับทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ
2. พัฒนา ส่งเสริม บูรณาการองค์ความรู้ด้านครุศาสตร์อุตสาหกรรม เพื่องานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาวิชาชีพ
3. บริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล
4. ให้บริการทางวิชาการ และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาศักยภาพของภาคการศึกษาอาชีพและภาค
ประกอบการรวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถด้านการอาชีวศึกษาของประเทศและต่างประเทศ
5. ส่งเสริม สนับสนุนทานุบารุง ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม
ค่านิยมองค์กร (Core Value)

ใฝ่เรียนรู้

เชิดชูคุณธรรม

นาการเปลี่ยนแปลง
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ผังยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วิสัยทัศน์
นโยบายรัฐบาล

เป็นผู้นาการจัดการศึกษาด้านครุศาสตร์อุตสาหกรรม ที่มีศักยภาพสูงในการผลิตครูวิชาชีพ และนักเทคโนโลยีเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
นโยบายสภามหาวิทยาลัย

ด้านการจัดการเรียนการสอน

นโยบายที่ 7
การส่งเสริมบทบาท
และการใช้โอกาสใน
ประชาคมอาเซียน

นโยบายที่ 4
การศึกษาและเรียนรู้
การทานุบารุงศาสนา
ศิลปและวฒนธรรม

- มหาวิทยาลัยต้องผลิตผู้สาเร็จการศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และผูส้ าเร็จการ
ศึกษาด้านสังคมศาสตร์ให้ได้สัดส่วนตามแผน
คือ 70:30 โดยค่อยๆ ลดการผลิตบัณฑิตด้าน
สังคมศาสตร์ลงและผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีให้มากขึ้นในแต่ละปี
- พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของสังคมและชุมชน
- พัฒนานักศึกษา และบัณฑิตให้เป็นทรัพยากร
มนุษย์ที่มีคุณค่า และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
- สร้างความเข้มแข็งทางด้านวิชาชีพเฉพาะทาง
- พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ
ทั้งในด้านคุณวุฒิ และตาแหน่งทางวิชาการ
- พัฒนาการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยเชิงรุก
- เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม
- เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน และ ประเทศอาเซียน + 6
(CEPEA)

ด้านบริการทางวิชาการแก่สังคม
- ต้องให้บริการวิชาการแก่สังคมและพัฒนาอาชีพ
โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
- มหาวิทยาลัยต้องสนับสนุนและสืบสานงานทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรม และรักษาสิ่งแวดล้อม

นโยบายที่ 8
การพัฒนาและส่งเสริม
การใช้ประโยชน์
จากวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี
การวิจัยและพัฒนา
และนวัตกรรม

ด้านวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม
- มหาวิทยาลัยต้องพัฒนางานวิจัย / นวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์เชิงบูรณาการ เพื่อประโยชน์
เชิงพาณิชย์ที่ได้มาตรฐาน เพื่อการแข่งขัน
ระดับชาติและระดับนานาชาติ และให้เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษา
และถือเป็นภารกิจที่ต้องให้ความสาคัญ
- มหาวิทยาลัยต้องจัดให้มกี ารเผยแพร่ และถ่าย
ทอดองค์ความรู้จากการวิจัยสู่ความเป็นเลิศ

พันธกิจ
(5 พันธกิจ)

1. สร้างครูวิชาชีพ
และนักเทคโนโลยี
ที่มุ่งเน้นสมรรถนะ
ทางวิชาชีพควบคู่
คุณธรรม
มาตรฐานเป็นที่
ยอมรับทั้งใน
ระดับชาติและ
ระดับนานาชาติ
3. บริการจัดการ
องค์กรด้วยหลัก
ธรรมาภิบาล

4.ให้บริการทาง
วิชาการแก่สังคม
เพื่อสร้างและพัฒนา
อาชีพโดยยึดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

5. ทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
และสิ่งแวดล้อม

2. สร้างงานวิจัย
สิ่งประดิษฐ์
นวัตกรรม เพื่อ
ถ่ายทอดและสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้แก่
ภาคการผลิตและ
ภาคบริการ

ประเด็นยุทธศาสตร์
(5 ประเด็นฯ)

1. การพัฒนา
ความเข้มแข็งใน
การจัดการศึกษา
ให้บัณฑิตมี
คุณภาพตาม
มาตรฐาน พร้อม
เข้าสู่ประชาคม
อาเซียน
3. สร้างความ
เข้มแข็งของการ
บริหารจัดการและ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาสู่ความ
เป็นเลิศ
4. การส่งเสริมการ
การให้บริการ
วิชาการ และ
การพัฒนาอาชีพ
5. ส่งเสริมการ
ทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
และรักษา
สิ่งแวดล้อมให้
คงอยู่อย่างมั่นคง
เพื่อสร้างคุณค่า
ทางเศรษฐกิจ
2. การพัฒนา
ความเข้มแข็ง
งานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ที่มี
คุณภาพเพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน
ของประเทศ

เป้าประสงค์
(7 เป้าประสงค์)

1.1 จัดการศึกษา
ด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีที่
สามารถแข่งขันได้ในระดับ
อาเซียน/นานาชาติ

1.2 ผลิตบัณฑิตให้เป็นคนดี
คนเก่ง และมีทักษะ ในการ
ดารงชีวิตที่ดี
1.3 มีระบบบริหารจัดการที่
คล้องตัว ยืดหยุ่น
และมีประสิทธิภาพ
3.2 มีระบบประกัน
คุณภาพสู่ความเป็นเลิศทาง
การศึกษา

4.1 เป็นแหล่งให้บริการ
วิชาการวิชาชีพที่ได้
มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของ
สังคม

กลยุทธ
(9 กลยุทธ์)

1. การพัฒนาการจัดการศึกษาที่เน้น
ความเป็นเลิศทางวิชาการและความ
เชี่ยวชาญในวิชาชีพ
2. การนามหาวิทยาลัยสู่ประชาคม
อาเซียนและการเป็นที่ยอมรับใน
ระดับนานาชาติ

3. การพัฒนาคุณภาพนักศึกษาที่
สะท้อนอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

5. การพัฒนาบุคลากรเพื่อให้เป็น
ทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพและ
มีคุณค่าของมหาวิทยาลัย

6. การเตรียมความพร้อมในการเป็น
มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ

7. การบริหารจัดการสู่องค์กรคุณภาพ
และมีธรรมาภิบาล

8. การบริการวิชาการที่มีศักยภาพ ในการ
พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

1.5 สร้างจิตสานึกและสร้าง
ค่านิยมให้เกิดความรักใน
ศิลปวัฒนธรรมไทย
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
รักษาสิง่ แวดล้อมอย่างยั่งยืน

2.1 จานวนผลงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ที่ได้
มาตรฐาน มีคุณภาพ และ
นาไปต่อยอดได้

9. การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
และสิ่งแวดล้อมที่เป็นภูมิปัญญา
ไทยและภูมิปัญญาของโลก

มาตราการ
(43 มาตรการ)
1. ยกระดับคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนของบัณฑิตมืออาชีพให้มีสมรรถนะ
วิชาชีพตามมาตรฐานอาเซียน/สากล
2. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้
3. พัฒนาความร่วมมือทางวิชาการกับสมาคมวิชาชีพ/สถานประกอบการ
4. จัดตั้งหน่วยงานการศึกษาและสนับสนุนการศึกษาที่เสริมสร้างอัตลักษณ์ มทร.พระนคร
5. สร้างอัตลักษณ์ของบัณฑิตให้มีความชัดเจนและวัดสัมฤทธิผลได้

1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการปฏิบัติงานในระดับนานาชาติ
2. เตรียมความพร้อมเพื่อการจัดอันดับสถาบันอุดมศึกษาระดับนานาชาติ
1. พัฒนาคุณภาพพื้นฐานของผู้เรียน
2. พัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะ Soft Skill ตรงตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
3. พัฒนาระบบการสนับสนุนนักศึกษาเก่งพิเศษ (Premium Students)
4. พัฒนาระบบการติดตามผลการทางานของบัณฑิต
5. สร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างคณะฯและศิษย์เก่า
1. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคล
2. พัฒนาอาจารย์ทางด้านวิชาการ/วิชาชีพ
3. พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
4. นาการจัดการความรู้มาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากร
5. พัฒนารูปแบบการทางานที่มีวัฒนธรรมองค์กรที่ดี
6. สร้างหลักประกันความมั่นคงในการทางาน
7. พัฒนาระบบสวัสดิการและสร้างความสุขในการทางาน

1. พัฒนารูปแบบการบริหารงานของมหาวิทยาลัยเมื่อเป็นหน่วยงานในกากับของรัฐ
2. สร้างความพร้อมของบุคลากร
3. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลเมื่อเป็นหน่วยงานในกากับของรัฐ
4. เตรียมความพร้อมด้านกฎหมาย/ระเบียบ
5. เพิ่มรายได้ของมหาวิทยาลัยเพื่อรองรับการพึงพาตนเอง
1. บริหารจัดการ คณะครุศาสตร์ฯ เพื่อมุ่งมั่นสู่การเป็นองค์กรทีมีคุณภาพและธรรมภิบาล
2. ยกระดับชื่อเสียงของ มทร.พระนคร
3. สร้างรายได้ด้วยการบริหารทรัพย์สินทางกายภาพและทรัพย์สินทางปัญญา
4. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการเรียนรู้ ทั้งทางกายภาพและทางระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและสนับสนุนภารกิจทุกด้านของ มทร.พระนคร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. การเป็น คณะครุศาสตร์ฯ ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม
6. สร้างความเป็นสากลด้านกายภาพที่มีความเหมาะสมทางด้านภาพลักษณ์และความงาม
7. ประกันคุณภาพการศึกษาโดยใช้เกณฑ์การประเมินพื้นฐานของ สกอ. สมศ. และ กพร.
8. บริหารการเงินของ มทร.พระนคร ให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ

1. พัฒนางานบริการวิชาการที่สร้างมูลค่าเพิ่มและพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน
2. สร้างชุมชน/หมู่บ้านต้นแบบ มทร.พระนคร
3. พัฒนาระบบบริหารงานบริการวิชาการที่มีประสิทธิภาพ
4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านบริการวิชาการแบบบูรณาการ
1. อนุรักษ์สืบสานและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมไทย
2. อนุรักษ์สงิ่ แวดล้อมแบบยั่งยืนตามโครงการอันเนื่องจากพระราชดาริฯ
3. พัฒนาระบบบริหารงานศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม

4. การพัฒนางานวิจัยเชิงสร้างสรรค์

1. พัฒนานักวิจัย/บุคลากรวิจัยที่มีศักยภาพเพื่อการแข่งขันในเวทีโลก
2. พัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพตอบสนองความต้องการของสังคม
3. พัฒนาระบบบริหารงานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศ
4. พัฒนาเครือข่ายวิจัยระดับชาติและนานาชาติ
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ตัวชี้วัดความสาเร็จตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ด้านการจัดการเรียนการสอน จานวน 20 ตัวชี้วัด
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนความเข้มแข็งในการจัดการศึกษาให้บัณฑิตมีคุณภาพตามมาตรฐาน
พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
เป้าประสงค์
.1 จัดการศึกษาด้าน
วิชาชีพและเทคโนโลยี
ที่สามารถแข่งขันได้ใน
ระดับอาเซียน/นานาชาติ
1.2 ผลิตบัณฑิตให้เป็น
คนดี คนเก่ง และมีทักษะ
ในการดารงชีวิตที่ดี

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
หน่วยนับ
จานวน
หลักสูตร
-

ผู้รับผิดชอบ

1. จานวนหลักสูตรใหม่/หลักสูตรนานาชาติที่ตรง
กับความต้องการ ทันสมัย และพัฒนาร่วมกัน
สถานประกอบการ มีสมรรถนะวิชาชีพตาม
มาตรฐานอาเซียน/สากล
2. ร้อยละของจานวนหลักสูตรที่ตอ้ งทา
ร้อยละ
55
Mini Project ในแต่ละปีการศึกษา
3. จานวนหลักสูตร/สาขาวิชา ในระดับปริญญา
หลักสูตร/
โท/ปริญญาเอก เพิ่มขึ้น
สาขาวิชา
4. สัดส่วนนักศึกษาสายวิทยาศาสตร์และ
ร้อยละ
860:174
เทคโนโลยี ต่อสายสังคมศาสตร์
5. จานวนกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยมีส่วนร่วม
กิจกรรม
1
พัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และเชี่ยวในด้าน
อัตลักษณ์ โดยเฉพาะด้านนักปฏิบัติ ด้านวิจยั
ที่เกิดจากเครือข่ายความร่วมมือกับ
ภาคอุตสาหกรรม การผลิตและบริการ
6. จานวนวิทยาลัย/ศูนย์ ส่งเสริมอัตลักษณ์
วิทยาลัย/
บัณฑิต
ศูนย์
มหาวิทยาลัยฯ
7. ผลการประเมินการบริหารหลักสูตรโดยรวม
คะแนน
3.55
ของมหาวิทยาลัย
8. ร้อยละความสาเร็จตามแผนพัฒนาโครงสร้าง
ร้อยละ
76
พื้นฐานทางการศึกษา
ความสาเร็จ
ตามแผนฯ
9. จัดทามาตรฐานสมรรถนะบัณฑิตตาม
จานวน
อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัย
หลักสูตร
10. ร้อยละนักศึกษาที่ผ่านการปฏิบัติงานใน
ร้อยละ
80
ทักษะวิชาชีพเทียบกับสมรรถนะวิชาชีพ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนความเข้มแข็งในการจัดการศึกษาให้บัณฑิตมีคุณภาพตามมาตรฐาน
พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ต่อ)
เป้าประสงค์
.

ตัวชี้วัด
11. ร้อยละของนักศึกษาสอบผ่านเกณฑ์และ
ได้รับใบประกอบวิชาชีพต่อจานวนนักศึกษา
ที่สมัครเข้ารับการทดสอบ
12. บัณฑิตระดับปริญญาตรีทไี่ ด้งานทาหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
13. ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อ
บัณฑิต
14. ร้อยละของนักศึกษาทึ่เข้าร่วมกิจกรรมผ่าน
ตามเกณฑ์ระบบการวัดทรานสครอปต์
กิจกรรมของมหาวิทยาลัย
15. จานวนกิจกรรม ความร่วมมือ/ความสัมพันธ์
ระหว่างศิษย์เก่ากับมหาวิทยาลัยฯ
16. จานวนผลงานของนักศึกษาที่ได้รับรางวัลใน
ระดับชาติ/นานาชาติ
17. ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการที่สอบผ่าน
เกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ เทียบกับผู้เข้า
สอบทั้งหมด
18. ร้อยละของนักศึกษาต่างชาติเพิ่มขึ้น
19. การแลกเปลีย่ นอาจารย์/นักวิชาการ/
นักศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและ
การวิจัย
20. ร้อยละของจานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน
วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานที่สอบผ่านเกณฑ์การทอ
สอบความรูค้ วามสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ

ค่าเป้าหมาย
หน่วยนับ จานวน
หลักสูตร
ร้อยละ

80

ร้อยละ

83

ร้อยละ

60

กิจกรรม

1

เรื่อง/
รางวัล
ร้อยละ

1

ผู้รับผิดชอบ

50

ร้อยละ

1

ร้อยละ

50
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ด้านวิจัยสิ่งประดิษฐและนวัตกรรม จานวน 8 ตัวชี้วัด
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนความเข้มแข็งงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถ
เป้าประสงค์
2.1 จานวนผลงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ที่ได้
มาตรฐานมีคณ
ุ ภาพและ
นาไปต่อยอดได้

ตัวชี้วัด
1. ผลงานวิจัยแบบมุ่งเป้า
2. จานวนเงินสนับสนุนวิจัยต่ออาจารย์และ
นักวิจัยทั้งหมด
3. ร้อยละของผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัย/
สิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม/งานสร้างสรรค์ ที่
ตีพิมพ์เผยแพร่ต่ออาจารย์ประจา
4. ร้อยละของผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัย/
สิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม/งานสร้างสรรค์ ที่นา
ไปใช้ประโยชน์ต่ออาจารย์ประจา
5. ผลงานวิจัย/นวัตกรรม/สร้างสรรค์ ได้รับ
รางวัลระดับชาติ/นานาชาติ หรือจดทะเบียน
ทรัพย์สินทางปัญญา
6. จานวนโครงการส่งเสริมงานวิจยั /
สิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม ของนักศึกษาที่ได้รับ
การสนับสนุนงบประมาณ
7. จานวนชุมชนและ/หรือภาคอุตสาหกรรม
และ/หรือสถานประกอบการ ที่มีความ
ร่วมมือด้านวิจัย
8. จานวนผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม
และงานสร้างสรรค์ ที่เกิดจากความร่วมมือของ
ชุมชนและ/ หรือภาคอุตสาหกรรม และ/หรือ
สถานประกอบการ

ค่าเป้าหมาย
หน่วยนับ
จานวน
จานวนงานวิจัย
สายวิทย์ (บาท) 12,000
สายสังคม (บาท)
ร้อยละ
10
ร้อยละ

50

ผลงาน

-

โครงการ

45

จานวนชุมชน/
ภาคอุตสาหกรรม/
สถาน
ประกอบการ
ผลงาน

-

ผู้รับผิดชอบ

-
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ด้านการบริหารจัดการ จานวน 16 ตัวชี้วัด
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งของการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความ
เป็นเลิศ
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

3.1 มีระบบบริหารจัดการ 1. คณบดี ผู้อานวยการสถาบัน/สานัก ผ่าน
ที่คล่องตัว ยืดหยุ่นและมี
เกณฑ์การประเมินร้อยละ 80 ของเกณฑ์การ
ประสิทธิภาพ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยกรรมการที่
3.2 มีระบบประกัน
สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
คุณภาพสู่ความเป็นเลิศ
2. ร้อยละของเงินรายได้ที่เกิดจากการบริหาร
ทางการศึกษา
ทรัพย์สิน ต่องบประมาณรายได้ประจาปี
3. ร้อยละความสาเร็จตามแผนพัฒนาและ
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางกายภาพให้
เป็นไปอย่างเหมาะสมที่มีการประเมินและ
นามาทบทวนทุกปี ที่สอดคล้องกับนโยบาย
ของมหาวิทยาลัยฯ ตามกระบวนการพัฒนา
แผน
4. ร้อยละความสาเร็จตามแผนปฏิบัติการการ
พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและ
การบริการการศึกษา
5. ร้อยละความสาเร็จตามแผนปฏิบัติการการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานไอซีที
6. จานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่สอบผ่าน
มาตรฐานภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ของ
มหาวิทยาลัย
7. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยต่อการ
ให้บริการของบุคลากร
8. ร้อยละของอาจารย์ประจาคณะทีมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก
9. ร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่ดารง
ตาแหน่งทางวิชาการ
10. มีแผนพัฒนาการรับอาจารย์ใหม่ที่มาจากผู้มี
ประสบการณ์วิชาชีพ/ผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ
โดยเพิ่มค่าตอบแทนพิเศษ
11. ร้อยละของอาจารย์ประจาของคณะ ที่เข้า
ไปฝังตัวในสถานประกอบการหรือหน่วย
งานวิจัยภายนอก

ค่าเป้าหมาย
หน่วยนับ
จานวน
ร้อยละ
80

ร้อยละ

0.2

ร้อยละ
ความสาเร็จตาม
แผนฯ

70

ร้อยละ
ความสาเร็จตาม
แผนฯ
ร้อยละ

76

ร้อยละ

50

ร้อยละ

70

ร้อยละ

20

ร้อยละ

25

คณะ

-

ร้อยละ

1

ผู้รับผิดชอบ

76
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งของการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความ
เป็นเลิศ (ต่อ)
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด
1.2 ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุนที่ศึกษาต่อในระดับทีส่ ูงขึ้น
1.3 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับ
การสร้างเสริมสมรรถนะด้านวิชาชีพการบริหาร
จัดการและทักษะตามสายงาน
1.4 ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรต่อการ
บริหารของมหาวิทยาลัยฯ
1.5 มีกิจกรรมที่ส่งเสริมการนา การจัดการ
ความรู้/การสร้างนวัตกรรม/การพัฒนา
ระบบงาน มาใช้การพัฒนาบุคลากร
16. ร้อยละความสาเร็จของการเตรียมความ
พร้อมในการเป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ

ค่าเป้าหมาย
หน่วยนับ
จานวน
ร้อยละ
10
ร้อยละ

90

ร้อยละ

70

กิจกรรมต่อ
หน่วยงาน

2

ร้อยละ

-

ผู้รับผิดชอบ

ด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคม จานวน 5 ตัวชี้วัด
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมการให้บริการวิชาการและการพัฒนาอาชีพ
เป้าประสงค์
4.1 เป็นแหล่งให้บริการ
วิชาการวิชาชีพที่ได้
มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ
ของสังคม

ตัวชี้วัด
1. จานวนให้บริการวิชาการที่เกิดประโยชน์ต่อ
สังคม
2. จานวนเงินรายได้ที่เกิดจากการให้บริการ
วิชาการ
3. จานวนหมู่บ้าน/ชุมชนที่ได้รับการยกระดับ
คุณภาพชีวิต
4. เครือข่ายการให้บริการวิชาการ
5. จานวนผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลาง/ขนาด
ย่อม ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ

ค่าเป้าหมาย
หน่วยนับ
จานวน
โครงการ
4
ล้านบาท

1

หมู่บ้าน/ชุมชน

-

เครือข่าย
จานวน
ผู้ประกอบการ

1

ผู้รับผิดชอบ
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ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม จานวน 5 ตัวชี้วัด
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม และรักษาสิ่งแวดลั้อมให้คงอยู่อย่าง มั่นคง
เพื่อสร้างคุณค่าทางสังคมและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐงกิจ
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

5.1 สร้างจิตสานึกและ
สร้างค่านิยมให้เกิดความ
รักในศิลปวัฒนธรรมไทย
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
รักษาสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน

1. จานวนให้บริการวิชาการที่เกิดประโยชน์ต่อ
สังคม
2. จานวนผู้สืบทอดผลงานศิลปวัฒนธรรมในคลัง
ปัญญาของมหาวิทยาลัย
3. ผลงานการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมที่มีการ
เผยแพร่ในระดับชาติ/นานาชาติ
4. จานวนผลงานด้านดิลปวัฒนธรรมและ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ที่ได้รับรางวัลใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ
5. จานวนโครงการสนองงานในโครงการ
พระราชดาริ/โครงการอนุรักษ์พนั ธุกรรมพืชฯ/
โครงการภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ค่าเป้าหมาย
หน่วยนับ
จานวน
โครงการ
1
จานวนคน

-

เรื่อง

-

ผลงาน

-

โครงการ/
กิจกรรม

1

ผู้รับผิดชอบ
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ตัวชี้วัดความสาเร็จตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ด้านการจัดการเรียนการสอน จานวน 3 ตัวบ่งชี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาความเข้มแข็งในการจัดการศึกษาให้บัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานพร้อม
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

1.1 จัดการศึกษาด้าน
1. ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดตาม
วิชาชีพและเทคโนโลยีที่
แผนปฏิบัติราชการ โครงการเตรียมความพร้อม
สามารถแข่งขันได้ในระดับ สู่ประชาคมอาเซียน
อาเซียน/นานาชาติ
1.1 จานวนนักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา
1.2 ผลิตบัณฑิตให้เป็นคน
สถานประกอบการ และประชาชนทั่วไปที่
ดี คนเก่งและมีทักษะใน
เข้าร่วมการอบรมด้านภาษา เทคโนโลยี
การดารงชีวิตที่ดี
สารสนเทศ และวิชาชีพพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน
1.2 ผู้เข้าร่วมโครงการที่มีทักษะด้านภาษา
เทคโนโลยีสารสนเทศ และวิชาชีพพร้อม
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน
1.3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาอยู่ใน
ระดับที่ดีมาก ส่งผลให้เกิดการยกระดับ
คุณภาพมาตรฐานการศึกษา
1.4 การสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการและ
วิชาชีพ
1.5 ร้อยละโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาที่กาหนด
1.6 ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายโครงการตามงบประมาณที่
ได้รับจัดสรร
2. ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัดตาม
แผนปฏิบัติราชการ ผลผลิตผูส้ าเร็จการศึกษา
ด้านสังคมศาสตร์
2.1 ผูส้ าเร็จการศึกษาทีไ่ ด้งานทาตรงสาขา
หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2.2 ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สาเร็จ
การศึกษา
2.3 ผู้สาเร็จการศึกษาทีไ่ ด้งานทาศึกษาต่อ
หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน
ระยะเวลา 1 ปี
2.4 จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
2.5 จานวนนักศึกษาที่เข้าใหม่

ค่าเป้าหมาย
หน่วยนับ
จานวน
ร้อยละ
คน

-

ร้อยละ

-

ระดับ

-

สาขา

-

ร้อยละ

-

ล้านบาท

-

ร้อยละ

-

ร้อยละ

-

ร้อยละ

-

ร้อยละ

-

คน
คน

-

ผู้รับผิดชอบ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาความเข้มแข็งในการจัดการศึกษาให้บัณฑิตมีคุณภาพตามมาตรฐานพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน (ต่อ)
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด
2.6 จานวนนักศึกษาที่คงอยู่
2.7 ผู้สาเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม
มาตรฐานหลักสูตร
2.8 ผู้สาเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม
หลักสูตรภายในระยะเวลาที่กาหนด
2.9 ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร
3. ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัด
ตามแผนปฏิบตั ิราชการ ผลผลิตผู้สาเร็จ
การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3.1 ผู้สาเร็จการศึกาที่ได้งานทาตรงสาขา
หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3.2 ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สาเร็จ
การศึกษา
3.3 ผู้สาเร็จการศึกษาทีไ่ ด้งานทาศึกษาต่อ
หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน
ระยะเวลา 1 ปี
3.4 จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
3.5 จานวนนักศึกษาที่เข้าใหม่
3.6 จานวนนักศึกษาที่คงอยู่
3.7 ผู้สาเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม
มาตรฐานหลักสูตร
3.8 ผู้สาเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม
หลักสูตรภายในระยะเวลาที่กาหนด
3.9 ค่าใช่จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่
ได้รับจัดสรร

ค่าเป้าหมาย
หน่วยนับ
จานวน
คน
ร้อยละ
ร้อยละ

-

บาท

-

ร้อย

85

ร้อยละ

75

ร้อยละ

83

ร้อยละ

80

คน
คน
คน
ร้อยละ

375
465
1208
90

ร้อยละ

85

บาท

31,213,300

ผู้รับผิดชอบ
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ด้านวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม จานวน 2 ตัวบ่งชี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาความเข้มแข็งงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถ ในการแข่งขันของประเทศ
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

2.1 จานวนผลงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ที่ได้
มาตรฐานมีคณ
ุ ภาพและ
นาไปต่อยอดได้

1. ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัด
ตามแผนปฏฺบตั ิราชการ ผลผลิตผลงานวิจยั
เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี
1.1 จานวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่
ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือ
นานาชาติ
1.2 จานวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม ที่นาไปใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ประโยชน์ต่อ
สังคมชุมชน
1.3 จานวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่นาไปใช้
ประโยชน์ภายในระยะเวลา 1 ปี
1.4 จานวนโครงการวิจัย
1.5 จานวนโครงการวิจัยเป็นไปตาม
มาตรฐานที่กาหนด
1.6 โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด
1.7 ค่าใช้จ่ายการวิจัยตามงบประมาณที่
ได้รับจัดสรร
2. ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัด
ตามแผนปฏิบตั ิราชการ ผลผลิตผลงานวิจยั
เพื่อสร้างองค์ความรู้
2.1 จานวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่
ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือ
นานาชาติ
2.2 จานวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม ที่นาไปใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณิช/ประโยชน์ต่อ
สังคมชุมชน
2.3 จานวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม ที่นาไปใช้
ประโยชน์ภายในระยะเวลา 1 ปี
2.4 จานวนโครงการวิจัย
2.5 จานวนโครงการวิจัยเป็นไปตามมาตรฐาน
ที่กาหนด
2.6 โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด
2.7 ค่าใช้จ่ายการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร

ค่าเป้าหมาย
หน่วยนับ
จานวน
ร้อยละ
85
เรื่อง

3

เรื่อง

1

ร้อยละ

71

โครงการ
โครงการ

7
7

ร้อยละ

81

บาท

2,544,500

ร้อยละ

-

เรื่อง

-

เรื่อง

-

ร้อยละ

-

โครงการ
โครงการ

-

ร้อยละ

-

บาท

-

ผู้รับผิดชอบ
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ด้านการบริหารทางวิชาการแก่สังคม จานวน 1 ตัวชี้วัด
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการให้บริการวิชาการและการพัฒนาอาชีพ
เป้าประสงค์
4.1 เป็นแหล่งให้บริการ
วิชาการวิชาชีพที่ได้
มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ
ของสังคม

ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัดตาม
แผนปฏิบัตริ าชการ ผลผลิตผลงานการให้บริการ
วิชาการ
1.1 ผู้เข้ารับบริการนาความรูไ้ ปใช้ประโยชน์
1.2 ความพึงพอใจของผู้รับบริหารวิชาการและ
วิชาชีพ ต่อประโยชน์จากกการบริการ
1.3 โครงการบริการวิชาการทีส่ ่งเสริมศักยภาพ
ในการแข่งขันของประเทศในเวลา 1 ปี
1.4 จานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ
แก่สังคม
1.5 ความพึงพอใจของผู้รับบริการใน
กระบวนการให้บริการ
1.6 งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาที่กาหนด
1.7 ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตาม
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร

ค่าเป้าหมาย
หน่วยนับ
จานวน
ร้อยละ
85
ร้อยละ
ร้อยละ

86
85

ร้อยละ

15

โครงการ/
กิจกรรม
ร้อยละ

4
88

ร้อยละ

95

บาท

257,540

ผู้รับผิดชอบ
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ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม จานวน 1 ตัวชี้วัด
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม และรักษาสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างมั่นคง
เพื่อสร้างคุณค่าทางสังคมและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

5.1 สร้างจิตสานึกและ
สร้างค่านิยมให้เกิดความ
รักในศิลปวัฒนธรรมไทย
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
รักษาสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน

1. ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัดตาม
แผนปฏิบัติราชการ ผลผลิตทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
1.1 จานวนโครงการ/กิจกรรม ทีมีการเผยแพร่
ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
1.2 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อ
ประโยชน์ของการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
1.3 จานวนโครงการ / กิจกรรม ที่มีการ
เผยแพร่ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ภายในระยะเวลา 1 ปี
1.4 จานวนโครงการ / กิจกรรม
ศิลปวัฒนธรรม
1.5 โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ
1.6 โครงการ/กิจกรรม ที่แล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาที่กาหนด
1.7 ค่าใช้จ่ายของการให้ทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร

ค่าเป้าหมาย
หน่วยนับ
จานวน
ร้อยละ
85
ร้อยละ

84

ร้อยละ

90

ร้อยละ

85

โครงการ/
กิจกรรม
ร้อยละ

2
90

ร้อยละ

94

บาท

250,200

ผู้รับผิดชอบ
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แผนปฏิบัติราชการประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2558
หน่ วยงาน คณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรม
ผลผลิต : ผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ตัวชี้วดั ระดับผลลัพธ์

ตัวชี้วดั ระดับผลผลิต

เชิงปริมาณ :
- ผูส้ ำเร็ จกำรศึกษำที่ได้งำนทำตรงสำขำหรื อสำขำที่เกี่ ยวข้อง
เชิงคุณภาพ :
- ควำมพึงพอใจ ของนำยจ้ำงที่มีตอ่ ผูส้ ำเร็ จกำรศึกษำ
เชิงเวลา :
- ผูส้ ำเร็ จกำรศึกษำที่ได้งำนทำ ศึกษำต่อ หรื อประกอบอำชีพอิสระภำยในระยะเวลำ 1 ปี

เชิงปริมาณ :
- จำนวนผูส้ ำเร็ จกำรศึกษำ
- จำนวนนักศึกษำที่เข้ำใหม่
- จำนวนนักศึกษำที่คงอยู่
เชิงคุณภาพ :
- ผูส้ ำเร็ จกำรศึกษำจบกำรศึกษำตำมมำตรฐำนหลักสูตร
เชิงเวลา :

ร้อยละ

75

ร้อยละ

83

ร้อยละ

80

- ผูส้ ำเร็ จกำรศึกษำที่จบกำรศึกษำตำมหลักสูตรภำยในระยะเวลำที่กำหนด

227
325
868

คน
คน
คน

ร้อยละ

90

ร้อยละ

85

เชิงต้นทุน :
- ค่ำใช้จ่ำยกำรผลิตตำมงบประมำณที่ได้รับจัดสรร
เป้าหมาย
ลาดับที่

โครงการ/กิจกรรม

ปริมาณ คุณภาพ

งบบุคลากร
งบดาเนินการ
- ค่ำตอบแทน
- ค่ำใช้สอย
- ค่ำวัสดุ
- ค่ำสำธำรณูปโภค
งบลงทุน
ค่ าครุภณ
ั ฑ์
1 เครื่ องสแกนเนอร์ สำหรับงำนเก็บเอกสำรระดับศูนย์บริ กำร แบบที่ 2

2 รำยกำร...............................................

เวลา

งบประมาณ
ต้ นทุน
แผ่ นดิน
แผ่ นดิน เงินรายได้
18,643,100
5,807,300
2,000,000
1,800,000
2,007,300

เงินรายได้

2,303,640
7,980,340
4,015,510
2,100,000
1,800,000
64,830
0 58,000
0 58,000
58,000

P 2 เครื่ อง
A
P
A
หน ้าที่ 1 จาก 6

บำท

ระยะเวลาดาเนินงาน
ผู้รับ
อืน่ ๆ
ปี 2557
ปี 2558
ผิดชอบ หมายเหตุ
(ระบุ) ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
0
0
ฝ.บริ หำร
ฝ.บริ หำร
ฝ.บริ หำร
ฝ.บริ หำร
0
0

เป้าหมาย
ลาดับที่

โครงการ/กิจกรรม
ทีด่ นิ และสิ่งก่ อสร้ าง
1 รำยกำร...............................................

2 รำยกำร...............................................

ปริมาณ คุณภาพ

เวลา

งบประมาณ

2 โครงกำร IAESTE Thailan
3 เงินสนับสนุนโครงกำร Teaching academy
งบรายจ่ ายอื่น
1 โครงกำรอบรมสัมมนำเชิงปฏิบตั ิกำร กำรทบทวนแผนยุทธศำสตร์

คณะครุ ศำสตร์อุตสำหกรรม
2 โครงกำรพัฒนำระบบกสนจัดกำรควำมรู้องค์กร คณะครุ ศำสตร์อุตสำห
กรรม (Faculty of Induatrial Education Knowledge Management:
FIEKM)
3 โครงกำรครุ ศำสตร์ Teaching Contest ครั้งที่ 1
4 โครงกำรอบรมสัมมนำเชิงปฏิบตั ิกำรเพื่อพัฒนำศักยภำพบุคลำกรด้ำน
ประกันคุณภำพกำรศึกษำมุ่งสู่กำรประกันคุณภำพของอำเซี่ยน
5 โครงกำรประกวดนิทรรศกำรแสดงผลงำนนักศึกษำ "ครู ช่ำงไทยใส่ใจ
สู่อำเซี่ยน"
6 โครงกำรฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั ิกำรกำรเขียนรำยงำนประเมินตนเอง
7 โครงกำรฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั ิกำร กำรจัดทำแผนปรับปรุ งงำน
(Improvement plan)

ผู้รับ

ต้ นทุน
อืน่ ๆ
ปี 2557
ปี 2558
ผิดชอบ หมายเหตุ
แผ่ นดิน เงินรายได้
(ระบุ) ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
แผ่ นดิน เงินรายได้
0
0
0

P
A
P
A
0

งบเงินอุดหนุน
1 ค่ำบำรุ งสภำคณบดี

ระยะเวลาดาเนินงาน

P
A
P
A
P
A
450,000
100,000

P 45 คน
A
P 50 คน
A
P 50 คน
A
P 25 คน
A
P 50 คน
A
P 25 คน
A
P 20 คน
A
หน ้าที่ 2 จาก 6

95,000
15,000

0
ฝ่ ำยบริ หำร

65,000

ฝ่ ำยวิชำกำร

15,000

ฝ่ ำยกิจกำรฯ

988,360

0
ฝ.วำงแผน

100,000

งำน KM

100,000

ฝ.กิจกำรฯ

100,000

ฝ. วิชำกำร

50,000

ฝ.กิจกำรฯ
110,000

งำนประกัน

95,000

งำนประกัน

เป้าหมาย
ลาดับที่

โครงการ/กิจกรรม
8 โครงกำรอบรมเพื่อเพิ่มประสิ ทธิภำพในกำรปฏิบตั ิงำนเป็ นทีม
9 โครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรทำงกำรจัดกำรศึกษำด้ำนกำรอำชีว
ศึกษำ
9 โครงกำรกีฬำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร
10 โครงกำรกำรนำเสนอผลงำนทำงวิชำกำรในประเทศ - ต่ำงประเทศ
10 โครงกำรปฐมนิเทศนักศึกษำฝึ กงำนทำงวิชำชีพวิศวกรรม ภำคกำร
ศึกษำฤดูร้อน /2558
11 โครงกำรปัจฉิ มนิเทศนักศึกษำฝึ กงำนทำงวิชำชีพวิศวกรรม ภำคกำร
ศึกษำฤดูร้อน /2558
12 โครงกำรปฐมนิเทศนักศึกษำฝึ กประสบกำรณ์วชิ ำชีพครู
13 โครงกำรปัจฉิ มนิเทศนักศึกษำฝึ กประสบกำรณ์วชิ ำชีพครู
14 โครงกำรอบรมสัมมนำเชิงปฏิบตั ิกำรเพื่อพัฒนำศักยภำพนักศึกษำ คณะ
ครุ ศำสตร์อุตสำหกรรม ด้ำนระบบและกลไกด้ำนกำรประกันคุณภำพ
สำหรับนักศึกษำ

ปริมาณ คุณภาพ
P 50 คน
A
P 20 คน
A
P 100 คน
A
P 3 คน
A
P 150 คน
A
P 150 คน
A
P 175 คน
A
P 175 คน
A
P 50 คน
A
A

เวลา

งบประมาณ

ระยะเวลาดาเนินงาน

ผู้รับ

ต้ นทุน
อืน่ ๆ
ปี 2557
ปี 2558
ผิดชอบ หมายเหตุ
แผ่ นดิน เงินรายได้
(ระบุ) ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
แผ่ นดิน เงินรายได้
ฝ. บริ หำร
230,000

หน ้าที่ 3 จาก 6

220,000

ฝ. บริ หำร

100,000

ฝ.กิจกำรฯ

300,000

ฝ.วิชำกำรฯ

36,760

อ. ขนิ ษฐำ

42,000

อ.ขนิ ษฐำ

64,800

ฝ.วิชำกำร

64,800

ฝ.วิชำกำร

25,000

ฝ.วิชำกำร
ฝ. กิจกำรฯ

