
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2557

ผลผลิต  :  ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตัวช้ีวดัระดับผลลัพธ์ ตัวช้ีวดัระดับผลผลิต
เชิงปริมาณ  :  เชิงปริมาณ  :  
 - ผูส้ ำเร็จกำรศึกษำท่ีไดง้ำนท ำตรงสำขำ ร้อยละ 72  - จ ำนวนผูส้ ำเร็จกำรศึกษำ คน
เชิงคุณภาพ  :   - จ ำนวนนกัศึกษำท่ีเขำ้ใหม่ คน
 - ควำมพึงพอใจ ของนำยจำ้งท่ีมีต่อผูส้ ำเร็จกำรศึกษำ ร้อยละ 82  - จ ำนวนนกัศึกษำท่ีคงอยู่ คน
เชิงเวลา  :  เชิงคุณภาพ  :  
 - ผูส้ ำเร็จกำรศึกษำท่ีไดง้ำนท ำ ศึกษำต่อ หรือประกอบอำชีพอิสระภำยในระยะเวลำ 1 ปี ร้อยละ 74  - ผูส้ ำเร็จกำรศึกษำจบกำรศึกษำตำมมำตรฐำนหลกัสูตร ร้อยละ 90

เชิงเวลา  :  

 - ผูส้ ำเร็จกำรศึกษำท่ีจบกำรศึกษำตำมหลกัสูตรภำยในระยะเวลำท่ีก ำหนด ร้อยละ 85

เชิงต้นทุน  :  

 - ค่ำใชจ่้ำยกำรผลิตตำมงบประมำณท่ีไดรั้บจดัสรร บำท

ผู้รับ

ตน้ทุน (ลา้นบาท) งบประมาณ อ่ืน ๆ ผิดชอบ

แผ่นดนิ เงินรายได้ รายจา่ย (ระบ)ุ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

งบบุคลากร 29,468,400 4,691,640 0

งบด าเนินการ 11,500,000 4,753,260 0

 - ค่าตอบแทน 3,190,250 3,031,260

 - ค่าใชส้อย 4,304,880 1,000,000

 - ค่าวสัดุ 4,004,870 700,000

22,000

488
530

1,747

65,806,900        

เป้าหมาย งบประมาณ (บาท) ระยะเวลาด าเนินงาน

หมายเหตุ
ปริมาณ เงินรายได้

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

คณะเทคโนโลยี

  คหกรรมศาสตร์

คุณภาพ เวลา
กลยทุธ ์/ กลวธิ/ี

มาตรการ
โครงการ/กิจกรรม ปี  2556 ปี  2557

 - ค่าสาธารณูปโภค



ผู้รับ

ตน้ทุน (ลา้นบาท) งบประมาณ อ่ืน ๆ ผิดชอบ

แผ่นดนิ เงินรายได้ รายจา่ย (ระบ)ุ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

เป้าหมาย งบประมาณ (บาท) ระยะเวลาด าเนินงาน

หมายเหตุ
ปริมาณ เงินรายได้คุณภาพ เวลา

กลยทุธ ์/ กลวธิ/ี
มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม ปี  2556 ปี  2557

งบลงทุน 13,260,000 442,300 0

ค่าครุภัณฑ์ 0 442,300 0

กลยุทธท์ี ่1.2 สร้างความ 1 กล้องถา่ยภาพนิ่งระบบดิจติอล P 1 กล้อง 0.050 50,000

เข้มแข็งทางวชิาชีพเฉพาะทาง A

กลวธิ/ีมาตรการที่ 1.2.1 2 เคร่ืองท าลายเอกสาร แบบท าลาย 20 แผ่น P 1 เคร่ือง 0.032 32,000
พัฒนาห้องปฏิบัติการ A

3 เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ขาวด าแบบ Network แบบที่ 1 P 7 เคร่ือง 0.139 139,300
A

4 เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์สีแบบ Network P 2 เคร่ือง 0.036 36,000
A

5 เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์สีส าหรับกระดาษขนาด A3 P 1 เคร่ือง 0.085 85,000
A

6 เคร่ืองถา่ยเอกสารระบบดิจติอล P 1 เคร่ือง 0.100 100,000
A

1 กอ่สร้างอาคารปฏิบัติการคณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ P 1 หลัง 13.260 13,260,000
A

งบเงินอุดหนุน 10,432,700 0 0
1  เงินอดุหนุนเป็นค่าใชจ้า่ยบุคลากร (พนักงานมหาวทิยาลัย) P 10,432,700

งบรายจา่ยอ่ืน 1,625,000 1,449,500 0

กลยุทธท์ี่ 1.1 พัฒนา 1 โครงการการอบรมเชงิปฏบิัติการ การฝึกทักษะกระบวนการคิด P 1 โครงการ 0.300 300,000
หลักสูตรให้สอดคล้องกับ การจดัการและการประยกุต์ใชเ้พื่อพัฒนาการจดัการเรียนการสอน A 65 คน

ความต้องการของชุมชน ตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดับอดุมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 1 คร้ัง

สังคมและชุมชน

กลวธิ ี/ มาตรการที่ 1.1.1

พัฒนาหลักสูตรที่ตอบสนอง

ความต้องการของสังคมและชุมชน

คณะเทคโนโลยี

คณะเทคโนโลยี

ฝ่ายบริหาร

ฝ่ายบริหาร

ค่าที่ดนิสิ่งก่อสร้าง

คหกรรมศาสตร์

คหกรรมศาสตร์

งานประชาสัมพันธ์

ฝ่ายวางแผน

สาขาวชิา

ฝ่ายวชิาการและวจิยั

ฝ่ายวชิาการ

สาขาวชิา

ฝ่ายวชิาการ



ผู้รับ

ตน้ทุน (ลา้นบาท) งบประมาณ อ่ืน ๆ ผิดชอบ

แผ่นดนิ เงินรายได้ รายจา่ย (ระบ)ุ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

เป้าหมาย งบประมาณ (บาท) ระยะเวลาด าเนินงาน

หมายเหตุ
ปริมาณ เงินรายได้คุณภาพ เวลา

กลยทุธ ์/ กลวธิ/ี
มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม ปี  2556 ปี  2557

กลยุทธท์ี่ 2.1 พัฒนา 2 โครงการปลูกจติส านึกนักศึกษาเพื่อสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมตาม P 1 โครงการ 0.300 300,000
นักศึกษาและบัณฑิตให้ นโยบาย 3 D A 370  คน

เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มี 1 คร้ัง

คุณค่าและมีคุณลักษณะที่

พึงประสงค์

กลวธิ ี/ มาตรการที่ 2.1.3

ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

เพื่อการสร้างบัณฑิตให้เป็น

คนอย่างสมบูรณ์

กลยุทธท์ี่ 2.1 พัฒนา 3 โครงการพัฒนาความเป็นเลิศทางวชิาชพีร่วมกบัสมาคมวชิาชพี P 1 โครงการ 0.300 300,000
นักศึกษาและบัณฑิตให้ เพื่อยกระดับสมรรถนะทางวชิาชพีด้านคหกรรมศาสตร์ให้มี A 100 คน

เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มี ศักยภาพสูงขึ้น 1 คร้ัง

คุณค่าและมีคุณลักษณะที่

พึงประสงค์

กลวธิ ี/ มาตรการที่ 2.1.2

พัฒนาความเป็นเลิศทาง

วชิาชีพ

กลยุทธท์ี่ 2.2 พัฒนา 4 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวชิาการเพื่อเตรียมความพร้อม P 1 โครงการ 0.456 456,500
ศักยภาพของบุคลากรทาง สู่ประชาคมอาเซียน A 57 คน

การศึกษาทุกระดับ 1 คร้ัง

กลวธิ ี/ มาตรการที่ 2.2.4

จดัท า Training Roadmap

ส าหรับสายวชิาการ

ฝ่ายบริหาร

ฝ่ายวชิาการและวจิยั

ฝ่ายกิจการนักศึกษา



ผู้รับ

ตน้ทุน (ลา้นบาท) งบประมาณ อ่ืน ๆ ผิดชอบ

แผ่นดนิ เงินรายได้ รายจา่ย (ระบ)ุ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

เป้าหมาย งบประมาณ (บาท) ระยะเวลาด าเนินงาน

หมายเหตุ
ปริมาณ เงินรายได้คุณภาพ เวลา

กลยทุธ ์/ กลวธิ/ี
มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม ปี  2556 ปี  2557

กลยุทธท์ี่ 2.2 พัฒนา 5 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนด้านเทคโนโลยี P 1 โครงการ 0.443 443,000
ศักยภาพของบุคลากรทาง คหกรรมศาสตร์ A  60 คน

การศึกษาทุกระดับ 1 คร้ัง

กลวธิ ี/ มาตรการที่ 2.2.5

จดัท า Training Roadmap

ส าหรับสายสนับสนุน

กลยุทธท์ี่ 2.1 พัฒนา 6 โครงการกฬีามหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร P 1 โครงการ 0.100 100,000
นักศึกษาและบัณฑิตให้ A  300 คน

เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มี 1 คร้ัง

คุณค่าและมีคุณลักษณะที่

พึงประสงค์

กลวธิ ี/ มาตรการที่ 2.1.4

สร้างเสริมสุขภาวะที่ดีให้

แก่นักศึกษา

กลยุทธท์ี่ 2.2 พัฒนา 7 โครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิัติการ หลักสูตร "เทคนิคและวธิวีจิยัทาง P 1 โครงการ 0.100 100,000
ศักยภาพของบุคลากรทาง คหกรรมศาสตร์ " A  35 คน

การศึกษาทุกระดับ 1 คร้ัง

กลวธิ ี/ มาตรการที่ 2.2.4

จดัท า Training Roadmap

ส าหรับสายวชิาการ

กลยุทธท์ี่ 1.2 สร้างความ 8 โครงการพัฒนาการจดัการองค์ความรู้ในงานคหกรรมศาสตร์ P 1 โครงการ 0.060 60,000
เข้มแข็งทางวชิาชีพเฉพาะทาง A  50 คน

กลวธิ/ีมาตรการที่ 1.2.8 1 คร้ัง

พัฒนาระบบคุณภาพ

ที่เน้นมาตรฐานสากล

งานวจิยัและพัฒนา

ฝ่ายกิจการนักศึกษา

งานประกันคุณภาพ

การศึกษา

ส านักงานคณบดี



ผู้รับ

ตน้ทุน (ลา้นบาท) งบประมาณ อ่ืน ๆ ผิดชอบ

แผ่นดนิ เงินรายได้ รายจา่ย (ระบ)ุ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

เป้าหมาย งบประมาณ (บาท) ระยะเวลาด าเนินงาน

หมายเหตุ
ปริมาณ เงินรายได้คุณภาพ เวลา

กลยทุธ ์/ กลวธิ/ี
มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม ปี  2556 ปี  2557

กลยุทธท์ี่ 1.2 สร้างความ 9 โครงการอบรมเชงิปฏบิัติการการจดัท าฐานขอ้มลูคอมพิวเตอร์เพื่องาน P 1 โครงการ 0.040 40,000
เข้มแข็งทางวชิาชีพเฉพาะ คหกรรมศาสตร์ผ่านเวบ็ไซต์ A  30 คน

ทาง 1 คร้ัง

กลวธิ ี/ มาตรการ 1.2.5 

พัฒนาการจดัการความรู้

โดยใช้ ICT เป็นฐาน (ICT-

Based Knowledge)

กลยุทธท์ี่ 1.2 สร้างความ 10 โครงการอบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกจิศึกษา P 1 โครงการ 0.150 150,000
เข้มแข็งทางวชิาชีพเฉพาะ คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ A 336 คน

ทาง 1 คร้ัง

กลวธิ ี/ มาตรการ 1.2.7

เร่งส่งเสริมสหกิจศึกษา

เต็มรูปแบบ

กลยุทธท์ี่ 2.1 พัฒนา 11 โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้น ากจิกรรมนักศึกษา P 1 โครงการ 0.100 100,000
นักศึกษาและบัณฑิตให้ A 100 คน

เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มี 1 คร้ัง

คุณค่าและมีคุณลักษณะที่

พึงประสงค์

กลวธิ ี/ มาตรการที่ 2.1.2

พัฒนาความเป็นเลิศทาง

วชิาชีพ

12 โครงการพัฒนาการจดัการศึกษาตามยทุธศาสตร์การพัฒนา

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

   - โครงการพัฒนาการจดัการศึกษาดา้นอาหารและโภชนาการ

พัฒนาบุคลากร 795,000

1. ศึกษาตอ่ระดบัปริญญาเอก P 1 ทุน 70,000

(ทุนเก่าผูกพันจากงบประมาณปี พ.ศ. 2555) A

งานสารสนเทศ

ฝ่ายวชิาการและวจิยั

ฝ่ายกิจการนักศึกษา



ผู้รับ

ตน้ทุน (ลา้นบาท) งบประมาณ อ่ืน ๆ ผิดชอบ

แผ่นดนิ เงินรายได้ รายจา่ย (ระบ)ุ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

เป้าหมาย งบประมาณ (บาท) ระยะเวลาด าเนินงาน

หมายเหตุ
ปริมาณ เงินรายได้คุณภาพ เวลา

กลยทุธ ์/ กลวธิ/ี
มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม ปี  2556 ปี  2557

2. ฝึกอบรม

     -โครงการพัฒนาศักยภาพของอาจารยเ์พ่ือเสริมสร้างทักษะ P  4 คน 0.725 725,000

วชิาชีพดา้นอาหาร A

งบกลาง 1,142,200

งบบริหารจดัการมหาวทิยาลยัฯ 10,359,700

1 การจดัการศึกษา 9,217,500

2 ค่าไฟฟ้าสมทบมหาวทิยาลยัฯ 1,142,200

หมายเหตุ  - โปรดเลือกเฉพาะกลวธิี/มาตรการที่ตรงกบัวตัถปุระสงค์ของโครงการ/กจิกรรม/รายการเท่านั้น  

 - ในแต่ละ 1 โครงการ/กจิกรรม/รายการ เชื่อมโยงได้เพียงแค่ 1 กลวธิ/ีมาตรการ เท่านั้น 

คหกรรมศาสตร์

คณะเทคโนโลยี


