แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร
ผลผลิต : ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต

เชิงปริมาณ :
- ผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําตรงสาขา
เชิงคุณภาพ :
- ความพึงพอใจ ของนายจางที่มีตอผูสําเร็จการศึกษา
เชิงเวลา :
- ผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทํา ศึกษาตอ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ป

รอยละ

71

รอยละ

80

รอยละ

76

เชิงปริมาณ :
- จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
- จํานวนนักศึกษาที่เขาใหม
- จํานวนนักศึกษาที่คงอยู
เชิงคุณภาพ :
- ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
เชิงเวลา :
- ผูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด

366
435
1512

คน
คน
คน

รอยละ

90

รอยละ

85

เชิงตนทุน :
- คาใชจายการผลิตตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร

9,557,800

บาท

เปาหมาย
กลยุทธ / กลวิธี/มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

ปริมาณ คุณภาพ เวลา

งบบุคลากร
งบดําเนินการ
- คาตอบแทน
- คาใชสอย
- คาวัสดุ
- คาสาธารณูปโภค
งบลงทุน

คาครุภัณฑ
กลยุทธที่ 1.2 สรางความ
เขมแข็งทางวิชาชีพเฉพาะ
ทาง
กลวิธี/มาตรการที่
พัฒนาหองปฏิบัติการ

1 เครื่องชั่งทศนิยม 4 ตําแหนง 2 เครื่อง

2 จักรเย็บผาแบบกระเปาหิ้ว 30 คัน

P 1รายการ
A
P 1รายการ
A

งบประมาณ (บาท)
ระยะเวลาดําเนินงาน
ผูรับ
หมายเหตุ
ตนทุน (ลานบาท) งบประมาณ
อื่น ๆ ป 2555
ป 2556
ผิดชอบ
เงินรายได
แผนดิน เงินรายได
รายจาย
(ระบุ) ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
23,378,600 4,236,840
0
คณะเทคโนโลยี
15,060,500 4,165,520
0
คหกรรมศาสตร
6,240,000 2,765,520
3,703,000
700,000
5,117,500
700,000
0
22,000
22,800,000
824,000
0
0 824,000
0
0.134
134,000
สาขาวิชาวิทยาศาสตรฯ
0.690

690,000

สาขาออกแบบแฟชั่น ฯ

เปาหมาย
กลยุทธ / กลวิธี/มาตรการ

กลยุทธที่ 1.2 สรางความ
เขมแข็งทางวิชาชีพเฉพาะ
ทาง
กลวิธี/มาตรการที่ 1.2.1
พัฒนาหองปฏิบัติการ

โครงการ/กิจกรรม
คาที่ดินสิ่งกอสราง
1 กอสรางอาคารปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร

ปริมาณ คุณภาพ เวลา

P 1 หลัง
A

งบประมาณ (บาท)
ระยะเวลาดําเนินงาน
ตนทุน (ลานบาท) งบประมาณ
อื่น ๆ ป 2555
ป 2556
เงินรายได
แผนดิน เงินรายได
รายจาย
(ระบุ) ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
22,800,000
22.800
22,800,000

6,320,800
6,320,800

งบเงินอุดหนุน

กลยุทธที่ 1.3 บริหาร
จัดการเชิงรุก
กลวิธี/มาตรการที่ 1.3.8
พัฒนาระบบบริหาร
จัดการองคกรดวยหลัก
ธรรมาภิบาล

1 เงินอุดหนุนเปนคาใชจายบุคลากร (พนักงานมหาวิทยาลัย)

P
A

งบรายจายอื่น

กลยุทธที่ 1.1 บูรณาการ 1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
กลยุทธการสอน การวัดและประเมินผล การทวนสอบผลสัมฤทธิ์
หลักสูตรแบบองครวม
กลวิธี/มาตรการที่
พัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตรที่ตอบสนอง
ความตองการของ
สังคมและชุมชน
กลยุทธที่ 1.4 พัฒนา
2 โครงการปลูกจิตสํานึกนักศึกษาเพื่อสรางความรับผิดชอบตอสังคมตาม
นักศึกษาและบัณฑิตใหเปน
นโยบาย 3 D
ทรัพยากรมนุษยที่มีคุณคา
(พัฒนานักศึกษา บัณฑิต
และรวมมือกับศิษยเกา
กลวิธี/มาตรการที่
สงเสริมคุณธรรมจริยธรรม
เพื่อการสรางบัณฑิตให
เปนคนอยางสมบูรณ
กลยุทธที่ 1.4 พัฒนา
3 โครงการพัฒนาความเปนเลิศทางวิชาชีพรวมกับสมาคมวิชาชีพ
นักศึกษาและบัณฑิตใหเปน

P 1 โครงการ
A 65 คน

1.690
0.300

1.547

0

0

1,690,000 1,547,000
300,000

0

ผูรับ
ผิดชอบ

ฝายบริหาร

คณะเทคโนโลยี
คหกรรมศาสตร

ฝายวิชาการและวิจัย

1 ครั้ง

P 1 โครงการ
A 300 คน

0.300

300,000

ฝายกิจการนักศึกษา

0.300

300,000

ฝายวิชาการและวิจัย

1 ครั้ง

P 1 โครงการ
A 100 คน

หมายเหตุ

เปาหมาย
กลยุทธ / กลวิธี/มาตรการ
ทรัพยากรมนุษยที่มีคุณคา
(พัฒนานักศึกษา บัณฑิต
และรวมมือกับศิษยเกา
กลวิธี/มาตราการที่
พัฒนาความเปนเลิศทางวิชาชีพ

โครงการ/กิจกรรม

ปริมาณ คุณภาพ เวลา
4 ครั้ง

งบประมาณ (บาท)
ระยะเวลาดําเนินงาน
ตนทุน (ลานบาท) งบประมาณ
อื่น ๆ ป 2555
ป 2556
เงินรายได
แผนดิน เงินรายได
รายจาย
(ระบุ) ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

ผูรับ
ผิดชอบ

หมายเหตุ

เปาหมาย
กลยุทธ / กลวิธี/มาตรการ
กลยุทธที่ 1.2 สรางความ
เขมแข็งทางวิชาชีพเฉพาะ
ทาง
กลวิธี/มาตรการที่
เรงสงเสริมสหกิจศึกษา
เต็มรูปแบบ

โครงการ/กิจกรรม
4 โครงการอบรมเตรียมความพรอมนักศึกษาสหกิจศึกษา
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร

กลยุทธที่ 1.4 พัฒนา
5 โครงการเสริมสรางศักยภาพผูนํากิจกรรมนักศึกษา
นักศึกษาและบัณฑิตใหเปน
ทรัพยากรมนุษยที่มีคุณคา
(พัฒนานักศึกษา บัณฑิต
และรวมมือกับศิษยเกา
กลวิธี/มาตรการที่
พัฒนาองคกรนักศึกษา
ใหเขมแข็ง
กลยุทธที่ 1.4 พัฒนา
6 โครงการเสริมทักษะวิชาชีพเพื่อความชํานาญของสาขาวิชา
อุตสาหกรรมการบริการอาหาร
นักศึกษาและบัณฑิตใหเปน
ทรัพยากรมนุษยที่มีคุณคา
(พัฒนานักศึกษา บัณฑิต
และรวมมือกับศิษยเกา
กลวิธี/มาตราการที่
พัฒนาความเปนเลิศทาง
วิชาชีพ
7 โครงการเสริมสรางทักษะดานอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร

ปริมาณ คุณภาพ เวลา
P 1 โครงการ
A 283 คน

งบประมาณ (บาท)
ระยะเวลาดําเนินงาน
ผูรับ
หมายเหตุ
ตนทุน (ลานบาท) งบประมาณ
อื่น ๆ ป 2555
ป 2556
ผิดชอบ
เงินรายได
แผนดิน เงินรายได
รายจาย
(ระบุ) ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
0.250
250,000
ฝายวิชาการและวิจัย

1 ครั้ง

P 1 โครงการ
A 90 คน

0.150

150,000

ฝายกิจการนักสึกษา

0.100

100,000

สาขาวิชาอุตสาหกรรมฯ

0.090

90,000

สาขาวิชาวิทยาศาสตรฯ

0.100

100,000

1 ครั้ง

P 1 โครงการ
A 106 คน
1 ครั้ง

P 1 โครงการ
A 100 คน
1 ครั้ง

กลยุทธที่ 1.5 พัฒนา
8 โครงการฝกอบรมวิชาชีพเฉพาะทางดานการจัดการสินคาแฟชั่น
(Fashion Merchandising)
ศักยภาพของบุคลากรทาง
การศึกษาทุกระดับ
กลวิธี/มาตรการที่ 2.2.4
จัดทํา Training Roadmap
สําหรับสายวิชาการ

P 1 โครงการ
A 7 คน
1 ครั้ง

สาขาวิชาเทคโนโลยีฯ

เปาหมาย
กลยุทธ / กลวิธี/มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

กลยุทธที่ 1.5 พัฒนา
9 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะดานการสรางสรรค
แบบตัด และการตัดเย็บ
ศักยภาพของบุคลากรทาง
การศึกษาทุกระดับ
กลวิธี/มาตรการที่
จัดทํา Training Roadmap
สําหรับสายวิชาการ
10 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการดานเทคโนโลยี
คหกรรมศาสตร

ปริมาณ คุณภาพ เวลา
P 1 โครงการ
A 10 คน

งบประมาณ (บาท)
ระยะเวลาดําเนินงาน
ผูรับ
ตนทุน (ลานบาท) งบประมาณ
อื่น ๆ ป 2555
ป 2556
ผิดชอบ
เงินรายได
แผนดิน เงินรายได
รายจาย
(ระบุ) ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
0.100
100,000
สาขาวิชาออกแบบฯ

1 ครั้ง

P 1 โครงการ
A 70 คน

0.514

514,000

ฝายบริหาร

0.325

325,000

สํานักงานคณบดี

0.428

428,000

ฝายบริหาร

0.100

100,000

ฝายวิชาการและวิจัย

1 ครั้ง

กลยุทธที่ 1.5 พัฒนา
11 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพของบุคลากรทาง
ประสิทธิภาพในการทํางาน
การศึกษาทุกระดับ
กลวิธี/มาตรการที่
จัดทํา Training Roadmap
สําหรับสายสนับสนุน

P 1 โครงการ
A 50 คน

กลยุทธที่ 1.3 บริหาร
จัดการเชิงรุก
กลวิธี/มาตรการที่
พัฒนาผูบริหารยุคใหมที่
พึงประสงค

P 1 โครงการ
A 6 คน

12 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสูสากล
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร

กลยุทธที่ 1.5 พัฒนา
13 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมความพรอมของ
ศักยภาพของบุคลากรทาง
บุคลากรคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตรเขาสูประชาคมอาเซียน
การศึกษาทุกระดับ
กลวิธี/มาตรการที่
จัดทํา Training Roadmap
สําหรับสายวิชาการ

1 ครั้ง

1 ครั้ง

P 1 โครงการ
A 25 คน
1 ครั้ง

หมายเหตุ

เปาหมาย
กลยุทธ / กลวิธี/มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

กลยุทธที่ 1.4 พัฒนา
14 โครงการกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
นักศึกษาและบัณฑิตใหเปน
ทรัพยากรมนุษยที่มีคุณคา
(พัฒนานักศึกษา บัณฑิต
และรวมมือกับศิษยเกา
กลวิธี/มาตรการที่
สรางเสริมสุขภาวะที่ดีให
แกนักศึกษา
กลยุทธที่ 1.3 บริหาร
15 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศ
จัดการเชิงรุก
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร
กลวิธี/มาตรการที่
พัฒนาผูบริหารยุคใหม
ที่พึงประสงค

ปริมาณ คุณภาพ เวลา
P 1 โครงการ
A 300 คน

หมายเหตุ

1 ครั้ง

P 1 โครงการ
A 50 คน

0.080

80,000

1 ครั้ง

งบกลาง
งบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยฯ
1 การจัดการศึกษา
2 คาไฟฟาสมทบมหาวิทยาลัยฯ

หมายเหตุ

งบประมาณ (บาท)
ระยะเวลาดําเนินงาน
ผูรับ
ตนทุน (ลานบาท) งบประมาณ
อื่น ๆ ป 2555
ป 2556
ผิดชอบ
เงินรายได
แผนดิน เงินรายได
รายจาย
(ระบุ) ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
0.100
100,000
ฝายกิจการนักศึกษา

- โปรดเลือกเฉพาะกลวิธี/มาตรการที่ตรงกับวัตถุประสงคของโครงการ/กิจกรรม/รายการเทานั้น
- ในแตละ 1 โครงการ/กิจกรรม/รายการ เชื่อมโยงไดเพียงแค 1 กลวิธี/มาตรการ เทานั้น

1,098,530
9,886,810
8,788,280
1,098,530

งานประกันคุณภาพการศึกษา

