แผนปฏิบัติราชการประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2557
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ผลผลิต : ผู้สาเร็จการศึกษาด้ านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ตัวชี้วดั ระดับผลลัพธ์

ตัวชี้วดั ระดับผลผลิต

เชิงปริมาณ :
- ผูส้ ำเร็ จกำรศึกษำที่ได้งำนทำตรงสำขำ
เชิงคุณภาพ :
- ควำมพึงพอใจ ของนำยจ้ำงที่มีต่อผูส้ ำเร็ จกำรศึกษำ
เชิงเวลา :
- ผูส้ ำเร็ จกำรศึกษำที่ได้งำนทำ ศึกษำต่อ หรื อประกอบอำชีพอิสระภำยในระยะเวลำ 1 ปี

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

ร้อยละ

72

ร้อยละ

82

ร้อยละ

74

- ผูส้ ำเร็ จกำรศึกษำที่จบกำรศึกษำตำมหลักสูตรภำยในระยะเวลำที่กำหนด

488 คน
530 คน
1,747 คน
ร้อยละ

90

ร้อยละ

85

เชิงต้ นทุน :
- ค่ำใช้จ่ำยกำรผลิตตำมงบประมำณที่ได้รับจัดสรร
เป้าหมาย

กลยุทธ์ / กลวิธ/ี
มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม
งบบุคลากร
งบดาเนินการ
- ค่าตอบแทน
- ค่าใช้สอย
- ค่าวัสดุ
- ค่าสาธารณูปโภค

ปริมาณ คุณภาพ

เวลา

65,806,900 บำท

งบประมาณ (บาท)
ระยะเวลาดาเนินงาน
ผู้รับ
อื่น ๆ ปี 2556
ปี 2557
ผิดชอบ หมายเหตุ
ต้นทุน (ล้านบาท) งบประมาณ
เงินรายได้
(ระบุ) ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
แผ่นดิน เงินรายได้ รายจ่าย
29,468,400 4,691,640
0
คณะเทคโนโลยี
11,500,000 4,753,260
0
คหกรรมศาสตร์
3,190,250 3,031,260
4,304,880 1,000,000
4,004,870 700,000
22,000

เป้าหมาย

กลยุทธ์ / กลวิธ/ี
มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

ปริมาณ คุณภาพ

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์
กลยุทธ์ที่ 1.2 สร้างความ

1 กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจติ อล

เข้มแข็งทางวิชาชีพเฉพาะทาง

กลวิธ/ี มาตรการที่ 1.2.1

2 เครือ่ งทาลายเอกสาร แบบทาลาย 20 แผ่น

พัฒนาห้องปฏิบัติการ

3 เครือ่ งพิมพ์ชนิดเลเซอร์ขาวดาแบบ Network แบบที่ 1
4 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์สแี บบ Network
5 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์สสี าหรับกระดาษขนาด A3
6 เครือ่ งถ่ายเอกสารระบบดิจติ อล
ค่าที่ดนิ สิ่งก่อสร้าง
1 ก่อสร้างอาคารปฏิบัตกิ ารคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
งบเงินอุดหนุน
1 เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จา่ ยบุคลากร (พนักงานมหาวิทยาลัย)

กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนา

งบรายจ่ายอื่น
1 โครงการการอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร การฝึกทักษะกระบวนการคิด

หลักสูตรให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของชุมชน
สังคมและชุมชน
กลวิธี / มาตรการที่ 1.1.1
พัฒนาหลักสูตรที่ตอบสนอง
ความต้องการของสังคมและชุมชน

การจัดการและการประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)

P 1 กล้อง
A

เวลา

งบประมาณ (บาท)
ระยะเวลาดาเนินงาน
ผู้รับ
อื่น ๆ ปี 2556
ปี 2557
ผิดชอบ หมายเหตุ
ต้นทุน (ล้านบาท) งบประมาณ
เงินรายได้
(ระบุ) ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
แผ่นดิน เงินรายได้ รายจ่าย
13,260,000 442,300
0
0 442,300
0
0.050
50,000
งานประชาสัมพันธ์
ฝ่ายบริหาร

P 1 เครื่อง
A
P 7 เครื่อง
A
P 2 เครื่อง
A
P 1 เครื่อง
A
P 1 เครื่อง
A
P 1 หลัง
A

13.260

0.032

32,000

ฝ่ายวิชาการ

0.139

139,300

สาขาวิชา

0.036

36,000

ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายบริหาร

0.085

85,000

ฝ่ายวางแผน

0.100

100,000

สาขาวิชา

13,260,000
10,432,700
10,432,700

P

P 1 โครงการ
A 65 คน
1 ครั้ง

0.300

0

0

1,625,000 1,449,500
300,000

0

คณะเทคโนโลยี
คหกรรมศาสตร์
คณะเทคโนโลยี
คหกรรมศาสตร์

ฝ่ายวิชาการและวิจยั

เป้าหมาย

กลยุทธ์ / กลวิธ/ี
มาตรการ
กลยุทธ์ที่ 2.1 พัฒนา
นักศึกษาและบัณฑิตให้

โครงการ/กิจกรรม
2 โครงการปลูกจิตสานึกนักศึกษาเพื่อสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมตาม
นโยบาย 3 D

เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มี

ปริมาณ คุณภาพ
P 1 โครงการ
A 370 คน

เวลา

งบประมาณ (บาท)
ระยะเวลาดาเนินงาน
ผู้รับ
อื่น ๆ ปี 2556
ปี 2557
ผิดชอบ หมายเหตุ
ต้นทุน (ล้านบาท) งบประมาณ
เงินรายได้
(ระบุ) ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
แผ่นดิน เงินรายได้ รายจ่าย
ฝ่ายกิจการนักศึกษา
0.300
300,000

1 ครั้ง

คุณค่าและมีคุณลักษณะที่
พึงประสงค์
กลวิธี / มาตรการที่ 2.1.3
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
เพื่อการสร้างบัณฑิตให้เป็น
คนอย่างสมบูรณ์
กลยุทธ์ที่ 2.1 พัฒนา
นักศึกษาและบัณฑิตให้
เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มี

3 โครงการพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาชีพร่วมกับสมาคมวิชาชีพ
เพื่อยกระดับสมรรถนะทางวิชาชีพด้านคหกรรมศาสตร์ให้มี
ศักยภาพสูงขึ้น

P 1 โครงการ
A 100 คน

4 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อม

P 1 โครงการ
A 57 คน

0.300

300,000

ฝ่ายวิชาการและวิจยั

1 ครั้ง

คุณค่าและมีคุณลักษณะที่
พึงประสงค์
กลวิธี / มาตรการที่ 2.1.2
พัฒนาความเป็นเลิศทาง
วิชาชีพ
กลยุทธ์ที่ 2.2 พัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรทาง
การศึกษาทุกระดับ
กลวิธี / มาตรการที่ 2.2.4
จัดทา Training Roadmap
สาหรับสายวิชาการ

สู่ประชาคมอาเซียน

1 ครั้ง

0.456

456,500

ฝ่ายบริหาร

เป้าหมาย

กลยุทธ์ / กลวิธ/ี
มาตรการ
กลยุทธ์ที่ 2.2 พัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรทาง

โครงการ/กิจกรรม
5 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนด้านเทคโนโลยี

คหกรรมศาสตร์

การศึกษาทุกระดับ

ปริมาณ คุณภาพ
P 1 โครงการ
A 60 คน

เวลา

งบประมาณ (บาท)
ระยะเวลาดาเนินงาน
ผู้รับ
อื่น ๆ ปี 2556
ปี 2557
ผิดชอบ หมายเหตุ
ต้นทุน (ล้านบาท) งบประมาณ
เงินรายได้
(ระบุ) ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
แผ่นดิน เงินรายได้ รายจ่าย
สานักงานคณบดี
0.443
443,000

1 ครั้ง

กลวิธี / มาตรการที่ 2.2.5
จัดทา Training Roadmap
สาหรับสายสนับสนุน
นักศึกษาและบัณฑิตให้

P 1 โครงการ
A 300 คน

เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มี

1 ครั้ง

กลยุทธ์ที่ 2.1 พัฒนา

6 โครงการกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

0.100

100,000

ฝ่ายกิจการนักศึกษา

0.100

100,000

งานวิจยั และพัฒนา

0.060

60,000

งานประกันคุณภาพ

คุณค่าและมีคุณลักษณะที่
พึงประสงค์
กลวิธี / มาตรการที่ 2.1.4
สร้างเสริมสุขภาวะที่ดีให้
แก่นักศึกษา
กลยุทธ์ที่ 2.2 พัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรทาง

7 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร หลักสูตร "เทคนิคและวิธวี จิ ยั ทาง

คหกรรมศาสตร์ "

การศึกษาทุกระดับ

P 1 โครงการ
A 35 คน
1 ครั้ง

กลวิธี / มาตรการที่ 2.2.4
จัดทา Training Roadmap
สาหรับสายวิชาการ
กลยุทธ์ที่ 1.2 สร้างความ
เข้มแข็งทางวิชาชีพเฉพาะทาง
กลวิธ/ี มาตรการที่ 1.2.8
พัฒนาระบบคุณภาพ
ที่เน้นมาตรฐานสากล

8 โครงการพัฒนาการจัดการองค์ความรูใ้ นงานคหกรรมศาสตร์

P 1 โครงการ
A 50 คน
1 ครั้ง

การศึกษา

กลยุทธ์ / กลวิธ/ี
มาตรการ
กลยุทธ์ที่ 1.2 สร้างความ
เข้มแข็งทางวิชาชีพเฉพาะ

เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม
9 โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารการจัดทาฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์เพื่องาน
คหกรรมศาสตร์ผ่านเว็บไซต์

ทาง

ปริมาณ คุณภาพ
P 1 โครงการ
A 30 คน

เวลา

งบประมาณ (บาท)
ระยะเวลาดาเนินงาน
ผู้รับ
อื่น ๆ ปี 2556
ปี 2557
ผิดชอบ หมายเหตุ
ต้นทุน (ล้านบาท) งบประมาณ
เงินรายได้
(ระบุ) ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
แผ่นดิน เงินรายได้ รายจ่าย
งานสารสนเทศ
0.040
40,000

1 ครั้ง

กลวิธี / มาตรการ 1.2.5
พัฒนาการจัดการความรู้
โดยใช้ ICT เป็นฐาน (ICTBased Knowledge)
กลยุทธ์ที่ 1.2 สร้างความ
เข้มแข็งทางวิชาชีพเฉพาะ

10 โครงการอบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

ทาง

P 1 โครงการ
A 336 คน

0.150

150,000

ฝ่ายวิชาการและวิจยั

0.100

100,000

ฝ่ายกิจการนักศึกษา

1 ครั้ง

กลวิธี / มาตรการ 1.2.7
เร่งส่งเสริมสหกิจศึกษา
เต็มรูปแบบ
นักศึกษาและบัณฑิตให้

P 1 โครงการ
A 100 คน

เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มี

1 ครั้ง

กลยุทธ์ที่ 2.1 พัฒนา

11 โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้นากิจกรรมนักศึกษา

คุณค่าและมีคุณลักษณะที่
พึงประสงค์
กลวิธี / มาตรการที่ 2.1.2
พัฒนาความเป็นเลิศทาง
วิชาชีพ
12 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาด้านอาหารและโภชนาการ
พัฒนาบุคลากร
1. ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
(ทุนเก่าผูกพันจากงบประมาณปี พ.ศ. 2555)

P 1 ทุน
A

795,000
70,000

เป้าหมาย

กลยุทธ์ / กลวิธ/ี
มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

ปริมาณ คุณภาพ

เวลา

งบประมาณ (บาท)
ระยะเวลาดาเนินงาน
ผู้รับ
อื่น ๆ ปี 2556
ปี 2557
ผิดชอบ หมายเหตุ
ต้นทุน (ล้านบาท) งบประมาณ
เงินรายได้
(ระบุ) ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
แผ่นดิน เงินรายได้ รายจ่าย

2. ฝึกอบรม
-โครงการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์เพื่อเสริมสร้างทักษะ
วิชาชีพด้านอาหาร

P 4 คน
A

งบกลาง
งบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยฯ
1 การจัดการศึกษา
2 ค่าไฟฟ้าสมทบมหาวิทยาลัยฯ

หมายเหตุ

- โปรดเลือกเฉพาะกลวิธี/มาตรการที่ตรงกับวัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม/รายการเท่านั้น
- ในแต่ละ 1 โครงการ/กิจกรรม/รายการ เชื่อมโยงได้เพียงแค่ 1 กลวิธ/ี มาตรการ เท่านั้น

0.725

คณะเทคโนโลยี
คหกรรมศาสตร์

725,000
1,142,200
10,359,700
9,217,500
1,142,200

