
ผลผลิต  :  ผู ้สําเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตัวชีวัดระดับผลลัพธ์ ตัวชีวัดระดับผลผลิต

เชิงปริมาณ  :  เชิงปริมาณ  :  

 - ผู ้สําเร็จการศึกษาทีได้งานทําตรงสาขาหรือสาขาทีเกียวข้อง ร้อยละ 75  - จ ํานวนผู ้สําเร็จการศึกษา คน

เชิงคุณภาพ  :   - จ ํานวนนักศึกษาทีเข้าใหม่ คน

 - ความพึงพอใจ ของนายจ้างทีมีต่อผู ้สําเร็จการศึกษา ร้อยละ 83  - จ ํานวนนักศึกษาทีคงอยู่ คน

เชิงเวลา  :  เชิงคุณภาพ  :  

 - ผู ้สําเร็จการศึกษาทีได้งานทํา ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี ร้อยละ 80  - ผู ้สําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร ร้อยละ 90

เชิงเวลา  :  

 - ผู ้สําเร็จการศึกษาทีจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาทีกําหนด ร้อยละ 85

เชิงต้นทุน  :  

 - ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณทีได้รับจัดสรร บาท

ผูรับ

ตนทุน (ลานบาท) งบประมาณ อ่ืน ๆ ผิดชอบ

แผนดิน เงินรายได รายจาย (ระบุ) ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

งบบุคลากร 29,557,500 5,480,040

งบดําเนินการ 11,696,100 4,553,570

- คาตอบแทน 3,190,250 2,161,490

- คาใชสอย 4,500,980 2,000,000

- คาวัสดุ 4,004,870 370,080

- คาสาธารณูปโภค 22,000

คณะเทคโนโลยี

  คหกรรมศาสตร

โครงการ/กิจกรรม

เปาหมาย งบประมาณ (บาท) ระยะเวลาดําเนินงาน

หมายเหตุป  2557
ปริมาณ

ป  2558
คุณภาพ เวลา เงินรายได

แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

443

510

1,776

61,391,000

กลยุทธ / กลวิธ/ี

มาตรการ



ผูรับ

ตนทุน (ลานบาท) งบประมาณ อ่ืน ๆ ผิดชอบ

แผนดิน เงินรายได รายจาย (ระบุ) ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

โครงการ/กิจกรรม

เปาหมาย งบประมาณ (บาท) ระยะเวลาดําเนินงาน

หมายเหตุป  2557
ปริมาณ

ป  2558
คุณภาพ เวลา เงินรายได

กลยุทธ / กลวิธ/ี

มาตรการ

งบลงทุน 79,418,200 849,000

คาครุภัณฑ 1,669,200 849,000

กลยุทธท่ี 1 การพัฒนา 1 ครุภัณฑหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรออกแบบแฟชั่น P 1 ชุด 1.6692 1,669,200

การจัดการศึกษาท่ีเนน A

ความเปนเลิศทางวิชาการ 2 เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร ระดับ XGA ขนาดไมนอยกวา P 1 ชุด 0.165 165,000

และความเช่ียวชาญใน 3000 ANSI Lumens A

วิชาชีพ 3 เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) P 1 ชุด 0.074 74,000

มาตรการท่ี 1 ยกระดับ ขนาด 30,000 บีทียู A

คุณภาพหลักสูตรและ 4 เครื่องถายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดํา) ความเร็ว P 1 ชุด 0.180 180,000

การเรียนการสอนของ 40 แผนตอนาที A

บัณฑิตมืออาชีพใหมี 5 เคร่ืองผสมอาหาร P 1 ชุด 0.175 175,000

สมรรถนะวิชาชีพตาม A

มาตรฐานอาเซียน/สากล 6 หมอหุงขาวไฟฟา P 1 ชุด 0.030 30,000

A

7 เครื่องทําไอศกรีม P 1 ชุด 0.075 75,000

A

8 เครื่องชั่งทศนิยม 4 ตําแหนง P 1 ชุด 0.150 150,000

A

77,749,000

1 กอสรางอาคารปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร P 1 หลัง 77.749 77,749,000

A

งบเงินอุดหนุน 13,059,900

1 คาใชจายบุคลากร (พนักงานมหาวิทยาลัย) P 13,059,900
A

สาขาวิชาอุตสาหกรรม

แฟช่ันฯ

ฝายวิชาการ

ฝายวางแผน

สาขาวิชาอาหาร

คณะเทคโนโลยี

คณะเทคโนโลยี

และโภชนาการ

สาขาวิชาอาหาร

ฝายวางแผน

การบริการอาหาร

สาขาวิชาวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีการอาหาร

และโภชนาการ

คาท่ีดินสิ่งกอสราง

คหกรรมศาสตร

คหกรรมศาสตร

สาขาวิชาออกแบบ



ผูรับ

ตนทุน (ลานบาท) งบประมาณ อ่ืน ๆ ผิดชอบ

แผนดิน เงินรายได รายจาย (ระบุ) ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

โครงการ/กิจกรรม

เปาหมาย งบประมาณ (บาท) ระยะเวลาดําเนินงาน

หมายเหตุป  2557
ปริมาณ

ป  2558
คุณภาพ เวลา เงินรายได

กลยุทธ / กลวิธ/ี

มาตรการ

งบรายจายอ่ืน 7,077,500 1,673,000

กลยุทธท่ี 1 การพัฒนา 1 โครงการกลยุทธการจัดการเรียนการสอนยุคใหมสูโลกดิจิตอล P 1 โครงการ 0.217 217,500

การจัดการศึกษาท่ีเนน A 40 คน

ความเปนเลิศทางวิชาการ 1 คร้ัง

และความเช่ียวชาญในวิชาชีพ

มาตรการท่ี 1 ยกระดับ

คุณภาพหลักสูตรและ

การเรียนการสอนของ

บัณฑิตมืออาชีพใหมี

สมรรถนะวิชาชีพตาม

มาตรฐานอาเซียน/สากล

กลยุทธท่ี 3 การพัฒนา 2 โครงการปลูกจิตสํานึกนักศึกษาเพื่อสรางความรับผิดชอบตอสังคม P 1 โครงการ 0.300 300,000
คุณภาพนักศึกษาท่ีสะทอน ตามนโยบาย 3 D A 501 คน

อัตลักษณของมหาวิทยาลัย 1 คร้ัง

มาตรการท่ี 2 พัฒนา

นักศึกษาใหมีคุณลักษณะ 

Soft Skill ตรงตาม

เอกลักษณของมหาวิทยาลัย

กลยุทธท่ี 2 การนํา 3 โครงการการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพดานคหกรรมศาสตรของ P 1 โครงการ 0.200 200,000

มหาวิทยาลัยสูประชาคม บุคลากรคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร เพ่ือการแขงขันใน A 60 คน

อาเซียนและการเปนท่ี โอกาสเปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 1 คร้ัง

ยอมรับในระดับนานาชาติ

มาตรการท่ี 1 พัฒนา

ศักยภาพบุคลากรเพ่ือ

การปฏิบัติงานในระดับ

นานาชาติ

ฝายวิชาการและวิจัย

ฝายกิจการนักศึกษา

ฝายวิชาการและวิจัย



ผูรับ

ตนทุน (ลานบาท) งบประมาณ อ่ืน ๆ ผิดชอบ

แผนดิน เงินรายได รายจาย (ระบุ) ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

โครงการ/กิจกรรม

เปาหมาย งบประมาณ (บาท) ระยะเวลาดําเนินงาน

หมายเหตุป  2557
ปริมาณ

ป  2558
คุณภาพ เวลา เงินรายได

กลยุทธ / กลวิธ/ี

มาตรการ

กลยุทธท่ี 2 การนํา 4 โครงการพัฒนาศักยภาพทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการติดตอสื่อสาร P 1 โครงการ 0.100 100,000

มหาวิทยาลัยสูประชาคม วิชาชีพคหกรรมศาสตรเพ่ือรองรับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจ A  30 คน

อาเซียนและการเปนท่ี อาเซียน 1 คร้ัง

ยอมรับในระดับนานาชาติ

มาตรการท่ี 1 พัฒนา

ศักยภาพบุคลากรเพ่ือ

การปฏิบัติงานในระดับ

นานาชาติ

กลยุทธท่ี 3 การพัฒนา 5 โครงการเสริมสรางศักยภาพผูนํานักศึกษาดานเทคโนโลยี P 1 โครงการ 0.100 100,000
คุณภาพนักศึกษาท่ีสะทอน คหกรรมศาสตร A 100  คน

อัตลักษณของมหาวิทยาลัย 1 คร้ัง

มาตรการท่ี 2 พัฒนา

นักศึกษาใหมีคุณลักษณะ 

Soft Skill ตรงตาม

เอกลักษณของมหาวิทยาลัย

การนําทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทยมาเพิ่มมูลคา

กลยุทธท่ี 5 การพัฒนา 6 โครงการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑอาหารไทยแหงเอเชีย P 1 โครงการ 6.000 6,000,000

บุคลากรเพ่ือใหเปน A 6 คน

ทรัพยากรบุคคลท่ีมี 1 คร้ัง

คุณภาพและมีคุณคา

ของมหาวิทยาลัย

มาตรการท่ี 2 พัฒนา

อาจารยทางดานวิชาการ/

วิชาชีพ

ฝายกิจการนักศึกษา

คหกรรมศาสตร

คณะเทคโนโลยี

ฝายวิชาการและวิจัย

งานวิเทศสัมพันธ



ผูรับ

ตนทุน (ลานบาท) งบประมาณ อ่ืน ๆ ผิดชอบ

แผนดิน เงินรายได รายจาย (ระบุ) ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

โครงการ/กิจกรรม

เปาหมาย งบประมาณ (บาท) ระยะเวลาดําเนินงาน

หมายเหตุป  2557
ปริมาณ

ป  2558
คุณภาพ เวลา เงินรายได

กลยุทธ / กลวิธ/ี

มาตรการ

กลยุทธท่ี 5 การพัฒนา โครงการการพัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตรการพัฒนา

บุคลากรเพ่ือใหเปน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ทรัพยากรบุคคลท่ีมี 7 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาดานอาหารและโภชนาการ 160,000

คุณภาพและมีคุณคา 7.1 พัฒนาบุคลากร

ของมหาวิทยาลัย      7.1.1 ศึกษาตอระดับปริญญาโท/เอก P 2 ทุน 160,000

มาตรการท่ี 2 พัฒนา A

อาจารยทางดานวิชาการ/

วิชาชีพ

กลยุทธท่ี 5 การพัฒนา 8 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการเพื่อกาวสูทศวรรษที่ 2 P 1 โครงการ 0.453 453,000

บุคลากรเพ่ือใหเปน ของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร A 60  คน

ทรัพยากรบุคคลท่ีมี 1 คร้ัง

คุณภาพและมีคุณคา

ของมหาวิทยาลัย

มาตรการท่ี 2 พัฒนา

อาจารยทางดานวิชาการ/

วิชาชีพ

กลยุทธท่ี 5 การพัฒนา 9 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนดานเทคโนโลยี P 1 โครงการ 0.453 453,000

บุคลากรเพ่ือใหเปน คหกรรมศาสตรและศิลปวัฒนธรรม A 60  คน

ทรัพยากรบุคคลท่ีมี 1 คร้ัง

คุณภาพและมีคุณคา

ของมหาวิทยาลัย

มาตรการท่ี 3 พัฒนา

บุคลากรสายสนับสนุน

ฝายบริหาร

คณะเทคโนโลยี

คหกรรมศาสตร

สํานักงานคณบดี



ผูรับ

ตนทุน (ลานบาท) งบประมาณ อ่ืน ๆ ผิดชอบ

แผนดิน เงินรายได รายจาย (ระบุ) ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

โครงการ/กิจกรรม

เปาหมาย งบประมาณ (บาท) ระยะเวลาดําเนินงาน

หมายเหตุป  2557
ปริมาณ

ป  2558
คุณภาพ เวลา เงินรายได

กลยุทธ / กลวิธ/ี

มาตรการ

กลยุทธท่ี 1 การพัฒนา 10 โครงการเปดบานโชติเวชวิชาการ P 1 โครงการ 0.200 200,000

การจัดการศึกษาท่ีเนน A 210 คน

ความเปนเลิศทางวิชาการ 1 คร้ัง

และความเช่ียวชาญในวิชาชีพ

มาตรการท่ี 1 ยกระดับ

คุณภาพหลักสูตรและ

การเรียนการสอนของ

บัณฑิตมืออาชีพใหมี

สมรรถนะวิชาชีพตาม

มาตรฐานอาเซียน/สากล

กลยุทธท่ี 7 การบริหาร 11 โครงการประกันคุณภาพการประเมินหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ P 1 โครงการ 0.070 70,000

จัดการสูองคกรคุณภาพ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร A  75 คน

และมีธรรมาภิบาล 1 คร้ัง

มาตรการท่ี 7 ประกัน

คุณภาพการศึกษาโดย

ใชเกณฑการประเมิน

พ้ืนฐานของสกอ. สมศ และ

 กพร.

กลยุทธท่ี 7 การบริหาร 12 โครงการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการตรวจประเมินตาม P 1 โครงการ 0.050 50,000

จัดการสูองคกรคุณภาพ เกณฑใหมของ สกอ. A  50 คน

และมีธรรมาภิบาล 1 คร้ัง

มาตรการท่ี 7 ประกัน

คุณภาพการศึกษาโดย

ใชเกณฑการประเมิน

พ้ืนฐานของสกอ. สมศ และ

 กพร.

งานประกันคุณภาพ

ฝายวิชาการและวิจัย

การศึกษา

ฝายวิชาการและวิจัย



ผูรับ

ตนทุน (ลานบาท) งบประมาณ อ่ืน ๆ ผิดชอบ

แผนดิน เงินรายได รายจาย (ระบุ) ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

โครงการ/กิจกรรม

เปาหมาย งบประมาณ (บาท) ระยะเวลาดําเนินงาน

หมายเหตุป  2557
ปริมาณ

ป  2558
คุณภาพ เวลา เงินรายได

กลยุทธ / กลวิธ/ี

มาตรการ

กลยุทธท่ี 3 การพัฒนา 13 โครงการกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร P 1 โครงการ 0.100 100,000
คุณภาพนักศึกษาท่ีสะทอน A 300 คน

อัตลักษณของมหาวิทยาลัย 1 คร้ัง

มาตรการท่ี 2 พัฒนา

นักศึกษาใหมีคุณลักษณะ 

Soft Skill ตรงตาม

เอกลักษณของมหาวิทยาลัย

กลยุทธท่ี 5 การพัฒนา 13 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร P 1 โครงการ 0.046 46,000

บุคลากรเพ่ือใหเปน เพ่ืองานคหกรรมศาสตร A  30 คน

ทรัพยากรบุคคลท่ีมี 1 คร้ัง

คุณภาพและมีคุณคา

ของมหาวิทยาลัย

มาตรการท่ี 3 พัฒนา

บุคลากรสายสนับสนุน

14 โครงการ "เปดตํานาน แชมปโชติเวช ตนแบบงานฝมือไทย" P 1 โครงการ 0.200 200,000

A 100 คน

1 คร้ัง

15 การนําเสนอผลงานทางวิชาการในประเทศ - ตางประเทศ P 1 โครงการ 0.101 101,000

A 8 ผลงาน

1 คร้ัง

ฝายกิจการนักศึกษา

สาขาวิชาอาหาร

และโภชนากร

งานวิจัยและพัฒนา

งานสารสนเทศ



ผูรับ

ตนทุน (ลานบาท) งบประมาณ อ่ืน ๆ ผิดชอบ

แผนดิน เงินรายได รายจาย (ระบุ) ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

โครงการ/กิจกรรม

เปาหมาย งบประมาณ (บาท) ระยะเวลาดําเนินงาน

หมายเหตุป  2557
ปริมาณ

ป  2558
คุณภาพ เวลา เงินรายได

กลยุทธ / กลวิธ/ี

มาตรการ

งบกลาง 1,286,570

งบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยฯ 15,481,570

1 การจัดการศึกษา 10,292,500

2 คาไฟฟาสมทบมหาวิทยาลัยฯ 1,286,570

3 คากิจกรรม 3,902,500

หมายเหตุ  - โปรดเลือกเฉพาะกลวิธี/มาตรการท่ีตรงกับวัตถุประสงคของโครงการ/กิจกรรม/รายการเทานั้น  

 - ในแตละ 1 โครงการ/กิจกรรม/รายการ เชื่อมโยงไดเพียงแค 1 กลวิธี/มาตรการ เทานั้น 


