แผนกลยุทธดานกิจการนักศึกษา
โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ประจําปงบประมาณ 2559

คํานํา
เอกสารแผนกลยุทธดานกิจการนักศึกษา โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ไดจัดทํา
ขึ้นเพื่ อเป นแบบแผนของกิจ กรรมตลอดปการศึกษา ๒๕๕๙ โดยเนื้อหาเลมนี้ป ระกอบดวยบทนํา
ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค สมรรถนะหลักของโรงเรียนการเรือน
วัฒนธรรมองคการ คานิยม การวิเคราะหสภาพแวดลอม วัตถุประสงคของแผนกลยุทธดานกิจการ
นักศึกษา ตัวบงชี้วัดความสําเร็จของแผนกลยุทธดานกิจการนักศึกษา กระบวนการหรือขั้นตอนการ
ดําเนินงาน คณะกรรมการฝายกิจการนักศึกษา และโครงการดานกิจการนักศึกษาตามแผนปฏิบั ติ
ราชการ คณะผูจัดทํ าหวังเป น อย างยิ่ งวาเอกสารเลมนี้จะเปน ประโยชนแกผูอานไมมากก็นอย จึง
ขอขอบคุณผูที่เกี่ยวของทุกทานไว ณ โอกาสนี้
คณะผูจัดทํา
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วัตถุประสงคของแผนกลยุทธดานกิจการนักศึกษา
ตัวบงชี้วัดความสําเร็จของแผนกลยุทธดานกิจการนักศึกษา
กระบวนการหรือขั้นตอนการดําเนินงาน
คณะกรรมการฝายกิจการนักศึกษา
โครงการดานกิจการนักศึกษาตามแผนปฏิบัติราชการ
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บทนํา
มหาวิทยาลั ยราชภั ฏสวนดุ สิต กอตั้งเมื่อป พ.ศ.2477 “โรงเรียนมัธยมวิสามัญ การเรือน”
ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่ตองการใหผูห ญิ งในขณะนั้นไดมีการศึกษาเรียนรูเกี่ยวกั บ
การบานการเรือนที่ดี เปนโรงเรียนการเรือนแหงแรกของประเทศไทยใชสถานที่วังกรมหลวงชุมพรเขต
อุดมศักดิ์เปนสถานที่เรียน (ปจจุบันเปนที่ตั้งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพณิชย
การพระนคร) ต อ มาป พ.ศ.2480 ได ย า ยมาอยู ที่ ส วนสุ นั น ทา (ที่ ตั้ ง ป จ จุ บั น ) ป พ.ศ.2483
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารมี น โยบายที่ จ ะพั ฒ นาการจั ด การศึ ก ษาในระดั บ ประถมวั ย ขึ้ น จึ งได จั ด ตั้ ง
“โรงเรียนอนุบาลละอออุทิศ” ขึ้น ในพื้นที่ติดกับโรงเรียนการเรือนโดยเปนโรงเรียนอนุบาลของรัฐแหง
แรกในประเทศ โรงเรียนการเรือนและโรงเรียนอนุบาลแยกการบริหารจัดการออกจากกัน ไมขึ้นตอกัน
และพั ฒ นาควบคู กั น มาโดยตลอด จนกระทั่ งป พ.ศ.2504 โรงเรี ย นการเรื อ น เปลี่ ย นสภาพเป น
วิทยาลัยครูสวนดุสิต ระยะแรกผลิตครูทางดานคหกรรมศาสตร ที่พัฒนามาจากการเรือน เปนหลัก
สว นโรงเรีย นอนุ บ าลละอออุ ทิศก็ มีแผนกฝ กหั ดครู ผลิตครูอนุบ าล ควบคูไปกับ การจัดการศึกษา
สําหรับเด็กอนุบาล ป พ.ศ. 2518 เมื่อมีพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ.2518 โรงเรียนอนุบาลละออ
อุทิศ จึงไดยายมารวมกับวิทยาลัยครูสวนดุสิต ทั้งแผนกฝกหัดครูและเด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาลละออ
อุทิศ จึงเปลี่ยนชื่อใหมเปน โรงเรียนสาธิตอนุบาลละอออุทิศ การพัฒนาของวิทยาลัยครูสวนดุสิตจะ
เนนในดานคหกรรมศาสตร และการศึกษาปฐมวัยเปนหลัก
ในป พ.ศ. 2528 ไดมีการประกาศใช พ.ร.บ. (ฉบับที่2) พ.ศ.2528 วิทยาลัยครูสามารถผลิต
บัณฑิตสาขาวิชาการอื่นได การพัฒนาหลักสูตรใหมก็พัฒนามาจากพื้นฐานเดิม เชน การอาหาร ผา
และเครื่องแตงกาย ศิล ปะประดิ ษฐ อุตสาหกรรมบริการ พั ฒ นามาจากคหกรรมศาตร การศึ กษา
ปฐมวัย ถูกพัฒนาใหเขมแข็งและสัมพันธกับหลักสูตรอื่นๆ การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาพิเศษเพิ่มขึ้น
โดยอาศัยพื้นฐานจากเด็กปฐมวัยที่มีความบกพรองทางการไดยิน
พ.ศ. 2538 วิทยาลัย ครูสวนดุสิ ตเปลี่ย นสภาพเป น สถาบั น ราชภั ฏ สวนดุ สิต ตาม พ.ร.บ.
สถาบันราชภัฏ พ.ศ.2538 ในการจัดทําแผนกลยุทธของสถาบันราชภัฏสวนดุสิตไดมีการกําหนดอัต
ลักษณ ของสถาบั น เอาไว 4 ด านด วยกั น คื อ อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมบริการ การศึกษา
ปฐมวัย และการศึกษาพิเศษ โดยหลักสูตรตางๆของสถาบัน จะตองมีการพัฒนาบนพื้นฐานของอัต
ลักษณของสถาบัน การใชงบประมาณบุคลากร ทุนการศึกษาของบุคลากร ลวนเนนหนักในดานอัต
ลักษณทั้ง 4 ดาน รวมทั้งการทําใหปรากฏในการยอมรับของสังคมภายนอกดวย จากการออกไปรับ
งานตางๆ ที่เปนสวนสนับสนุน เชน การทําอาหารในงานกีฬาเอเชี่ยนเกมส ครั้งที่ 13 การดูแลหองพัก
นักกีฬาเปนตน
พ.ศ.2547 สถาบั นราชภัฏ สวนดุ สิต เปลี่ยนสถานภาพเป น มหาวิทยาลัยราชภั ฏ สวนดุสิต
ตาม พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 การพัฒนางานของมหาวิทยาลัยยังคงเนนหนักในดานอัต
ลักษณเดิมที่สืบเนื่องมาจากสถาบันราชภัฏ
ตลอดระยะเวลาที่ผานมามากกวา 80 ป มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ไดพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอน ความเขมแข็งทางวิชาการ อยูบนพื้นฐานเดิมของมหาวิทยาลัยมาโดยตลอด จนสราง
ความเขมแข็งใหกับมหาวิทยาลัยในปจจุบัน ในการจัดทําแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัยในระยะ 5 ป

(พ.ศ.2552-2556) ตอเนื่องมาถึงแผนกลยุทธมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจําปงบประมาณ พ.ศ.25572560 ได มี ก ารกํ า หนดไว ชั ด เจนว า มหาวิ ท ยาลั ย จะมุ ง เน น ไปด า นอาหาร อุ ต สาหกรรมบริ ก าร
การศึ ก ษาปฐมวั ย และพยาบาลศาสตร และ ในวั น ที่ 26 กุ ม ภาพั น ธ 2553 โรงเรี ย นการเรื อ น
(School of Culinary Arts) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ไดถูกจัดตั้งขึ้นเปนหนวยงานเทียบเทา
คณะ โดยการอนุมัติของสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยและมีขอบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตวาดวยโรงเรียนการเรือน พ.ศ.2553 เปนขอบังคับในการบริหารจัดการ
ของโรงเรียนการเรือน
ในป การศึ กษา 2557 โรงเรียนการเรือน มีการจัดการศึกษาในระดับ ปริญ ญาตรี แบงตาม
หลักสูตร 2 หลั กสู ตร ได แก หลั กสูตรวิทยาศาสตรบัณ ฑิต ประกอบดวยสาขาวิช าเทคโนโลยีการ
ประกอบอาหารและการบริการ สาขาวิชาเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร และสาขาวิชาโภชนาการและ
การประกอบอาหาร และหลักสูตรศิลปะศาสตรบัณฑิต ไดแก สาขาวิชาคหกรรมศาสตร
ภารกิจดานการสนับสนุนการจัดการศึกษาและฝกประสบการณวิชาชีพ มีหนวยงานที่สงเสริม
และสนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีภารกิจแตกตางกัน ดังนี้
1. ศูนยฝกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มีภารกิจดูแลหองปฏิบัติการอาหารใหพรอมในการ
จั ด การเรี ย นการสอน จั ด หลั ก สู ต รฝ ก อบรมด า นอาหารให กั บ บุ ค คลภายนอก และ
จําหนายเบเกอรี่
2. ศู น ย ฝ ก ปฏิ บั ติ ก ารเนย มี ภ ารกิ จ ในการผลิ ต และจํ า หน า ยเนยและเป น สถานฝ ก
ประสบการณวิชาชีพใหกับนักศึกษา
3. โรงน้ําดุสิตามีภารกิจในการผลิตและจําหนายน้ําดื่ม และเปนสถานที่ฝกประสบการณ
วิชาชีพใหกับนักศึกษา
4. งานอนามั ย และสุ ข าภิ บ าลอาหาร มี ภ ารกิ จ ในการจั ด สิ่ ง อํ า นวยความสะดวกด า น
สุขาภิบาลใหกับ บุคลากร นักศึกษา และตรวจสอบคุณภาพของสถานที่ผลิตและการ
บริการอาหาร
ปรัชญา: โรงเรียนการเรือนคือผูนําดานอาหาร
วิสัยทัศน: โรงเรียนการเรือนเปนหนวยงานที่มีความเปนเลิศดานการประกอบอาหารไทย
และการจัดตกแตง ในป 2020
พันธกิจ: โรงเรียนการเรือนเปนหนวยงานผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพทางวิชาชีพขั้นสูงดานการ
ประกอบอาหาร และการจัดตกแตง การสรางและพัฒนาองคความรู และนวัตกรรมเพื่อเผยแพรและ
เปนแหลงอางอิงแกสังคมและทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

ประเด็นยุทธศาสตร
1. การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีทักษะดานการประกอบอาหารไทยและการจัดตกแตง และมี
คุณลักษณะความเปนสวนดุสิตที่ตอบสนองความตองการของตลาดแรงงาน
2. การสรางและพัฒนาองคความรูและนวัตกรรมในดานที่มีความเชี่ยวชาญ เพื่อใหบริการ
วิชาการและเปนแหลงอางอิงสังคม
3. การประสานประโยชนและความรวมมือในการพัฒนาความรูและนวัตกรรมของโรงเรียนการ
เรือนและหนวยงานภายนอกเพื่อบริการวิชาการ
4. การรักษาบุคลากรที่เปนเลิศและพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรเพื่อยกระดับคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา
5. การบริหารจัดการโรงเรียนการเรือนใหเทาทันการเปลี่ยนแปลง เพื่อความอยูรอดและเติบโต
อยางยั่งยืน
เปาประสงค
1. การจัดการเรียนการสอนเนนการบูรณาการสูการทํางานจริง (Work – based Learning)
และบัณฑิตไดรับการยอมรับเปนไปตามความตองการของสังคมและตลาดแรงงาน
2. การเผยแพรผลงานทางวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ และการประยุกตใชองคความรู/
นวัตกรรมในการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ
3. สรางประโยชนจากความรวมมือในการบริการวิชาการ
4. บุคลากรไดรับการพัฒนาไปสูความเปนมืออาชีพ และมีความเขาใจองคกร
5. การบริหารจัดการองคกรแบบมีสวนรวมที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
สมรรถนะหลักของโรงเรียนการเรือน
เชี่ยวชาญดานการประกอบอาหารไทย และการจัดตกแตง การบูรณาการศาสตรดานอาหาร
เปนแหลงอางอิงองคความรู และนวัตกรรมแกสังคม
วัฒนธรรมองคการ
1. บุคลากรและนักศึกษามีบุคลิกภาพที่ดี
2. ศึกษาและพัฒนาองคความรูดานอาหาร
3. มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และรับฟงความคิดเห็นของคนอื่น
4. สามารถใชเทคโนโลยีใหเปนประโยชน
5. มีความประณีตและรูจริงในงานที่ทํา
คานิยม

SCA

S = Specialization ความเชี่ยวชาญเฉพาะ
C = Creative สรางสรรคพัฒนาองคความรู
A = Attraction ความมีเสนหจากบุคลิกภาพเฉพาะของบุคลากรและนักศึกษา

การวิเคราะหสภาพแวดลอม
จุดแข็ง (Strengths)
1. ผูบริหารใหความสําคัญกับการจัดโครงการ/กิจกรรมดานกิจการนักศึกษา
2. นักศึกษามีทักษะดานการประกอบอาหาร และงานจัดตกแตง
3. มีกิจกรรมดานการพัฒนานักศึกษาที่หลากหลายและเหมาะสมกับนักศึกษาแตละชั้นป
4. อาจารยและบุคลากรมีความมุงมั่น ใหความชวยเหลือ และสนับสนุนโครงการ/กิจกรรม
ดานกิจการนักศึกษา
จุดออน (Weaknesses)
1. ขาดระบบการจัดเก็บ รวบรวมขอมูล เพื่อติดตามแผนการดําเนินงานของกิจกรรมตาง ๆ
2. ระบบการติดตอสื่อสารระหวางนักศึกษากับนักศึกษา และนักศึกษากับอาจารยยังไม
ทั่วถึง
3. นักศึกษายังขาดการบริหารจัดการงบประมาณที่เหมาะสมในการจัดกิจกรรม
โอกาส (Opportunities)
1. มีการสนับสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลัย และหนวยงานภายนอกในการจัดกิจกรรม
2. ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยชวยสนับสนุนทําใหงานดานกิจการนักศึกษามี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ภาวะคุกคาม (Threats)
1. นักศึกษาที่เปนตัวแทนดําเนินงานจัดกิจกรรมมีจํานวนลดลง
2. การเปลี่ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจ ทําใหงบประมาณในการจัดกิจกรรมไมเพียงพอ
วัตถุประสงคของแผนกลยุทธดานกิจการนักศึกษา
1. เพื่อใหการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนกลยุทธดานกิจการนักศึกษาสําเร็จตาม
แผนฯ ไมนอยกวารอยละ 80 ของโครงการทั้งหมด
2. เพื่อใหความพึงพอใจของการจัดโครงการ/กิจกรรมตามแผนกลยุทธดานกิจการนักศึกษามี
คะแนนเฉลี่ยทุกดานไมต่ํากวา 3.51
3. เพื่อใหนักศึกษาชั้นปที่ 1 – 4 ไดมีโอกาสเขารวมโครงการ/กิจกรรมตามแผนกลยุทธดาน
กิจการนักศึกษา
ตัวบงชี้วัดความสําเร็จของแผนกลยุทธดานกิจการนักศึกษา
1. จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่ไดดําเนินการสําเร็จตามแผนกลยุทธดานกิจการนักศึกษา
2. คะแนนความพึงพอใจของการจัดโครงการ/กิจกรรมตามแผนกลยุทธดานกิจการนักศึกษา
3. จํานวนและชั้นปของนักศึกษาที่เขารวมในแตละโครงการ/กิจกรรม

กระบวนการหรือขั้นตอนการดําเนินงาน
กระบวนการส งเสริ มและพั ฒ นานั กศึก ษาตามอั ตลัก ษณ ของนั กศึ กษาโรงเรี ย นการเรือ น
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีขั้นตอนการดําเนินการที่สําคัญโดยอาศัยหลักการ PDCA และมีการพัฒนา
ปรับปรุงกระบวนการโดยการจัดการเรียนรู (KM) ระหวางหลักสูตร ไดแก หลักสูตรเทคโนโลยีการ
แปรรูปอาหาร หลักสูตรเทคโนโลยีการประกอบอาหารและบริการ หลักสูตรคหกรรมศาสตร และ
หลักสูตรโภชนาการและการประกอบอาหาร โดยกระบวนการเริ่มจากการศึกษาความตองการและ
ความคาดหวังของนักศึกษา จัดทําแผนกลยุทธดานกิจการนักศึกษาภายใตการมีสวนรวมของอาจารย
เจาหนาที่ และนักศึกษาในโรงเรียนฯ เพื่อพัฒนานักศึกษาใหเปนไปตามอัตลักษณของโรงเรียนและ
ภายใตกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา และระบบประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษา โดย
มีคณะกรรมการดานกิจการนักศึกษาเปนผูรับผิดชอบ และมีการจัดทําระบบอาจารยที่ปรึกษาเพื่อดูแล
ใหคําปรึกษาทางวิชาการ และการใชชีวิตภายในมหาวิทยาลัยแก นักศึกษา โดยมีงบประมาณจาก
มหาวิทยาลัย และงบประมาณจากหนวยงานภายนอก จากนั้น มีการติดตามและทบทวนแผนการ
ดําเนินงานรอบ 6 เดือนเพื่อใชในการปรับปรุงแผนการจัดโครงการ/กิจกรรมอยางตอเนื่อง และเมื่อ
ครบรอบ 12 เดือน จะมีการประเมินคุณภาพของโครงการ/กิจกรรม และนํามาทบทวน ปรับปรุงแผน
กลยุทธดานกิจการนักศึกษาเพื่อใชในปถัดไป โดยระบบการสงเสริมและพัฒนานักศึกษา และระบบ
อาจารยที่ปรึกษาของโรงเรียนการเรือนแสดงดังภาพที่ 1 – 3 กระบวนการจัดทําแผนกลยุทธ มีดังนี้
1. จัดประชุมคณะกรรมการฝายกิจการนักศึกษา โดยมีตัวแทนนักศึกษาของโรงเรียนการเรือนเขามามีสวน
รวมพิ จารณากรอบกิจกรรมการพั ฒนานั กศึกษาใหสอดคล องกับวิสัยทั ศน นโยบาย และกรอบมาตรฐานคุณวุ ฒิ
แหงชาติ โดยใช SWOT analysis
2. จัดทําแผนกลยุทธดานกิจการนักศึกษา โดยกําหนดวัตถุประสงค และตัวชี้วัดของแผนฯ
3. นํ าเสนอแผนกลยุ ทธ ด านกิ จการนั กศึ กษาต อที่ ประชุ มคณะกรรมการประจํ าโรงเรี ยนการเรื อน เพื่ อ
พิจารณาใหความเห็นชอบ ในการประชุมคณะกรรมการประจําโรงเรียนการเรือน
4. ดําเนินงานตามแผนกลยุทธดานกิจการนักศึกษา
5. สรุปแผนการจัดโครงการ/กิจกรรม

ภาพที่ 1 ระบบการสงเสริมและพัฒนานักศึกษา การควบคุมการดูแลการใหคําปรึกษาวิชาการ และการใชชีวิตในมหาวิทยาลัย

ภาพที่ 2 ระบบอาจารยท่ปี รึกษา

ภาพที่ 3 ระบบการสงเสริมและพัฒนานักศึกษา การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21

คณะกรรมการฝายกิจการนักศึกษา
1. นางวราภรณ
2. ผูชว ยศาสตราจารยเอกพล
3. นายวีระ
4. นางสาวธัญลักษณ
5. นายทรงพล
6. นายนราธิป
7. นางสาวจารุณี
8. นายวีระพงศ
9. นางสาวกันตกนิษฐ
10. นางสาวหทัยชนก
11. นางสาวยศสินี
12. นายจารึก
13. นางไพรินทร
14. นางสาวดวงสุดา
15. นางสาวสุวภัทร

วิทยาภรณ
ออนนอมพันธุ
พุมเกิด
ศรีสําราญ
วิธานวัฒนา
ปุญเกษม
วิเทศ
วิรุฬหธนกฤษณ
จงรัตนวิทย
ศรีประไพ
หัวดง
ศรีอรุณ
บุญญสิริสกุล
ลีลา
จันทะทัง

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
เลขานุการ

โครงการดานกิจการนักศึกษาตามแผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
หนวยงาน : โรงเรียนการเรือน
วงเงิน
ลําดับ
รหัส อนุมัตใน
ที่
หลักการ

ชื่อโครงการ

กระบวนการ/
ประเด็น
งบประมาณ
ยุทธศาสตร/
พันธกิจ

1

ครบเครื่องเรื่องการเรือน ครั้ง ป.2 กลยุทธ...
ที่ 6
แนวทาง...

2

โครงการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาแบบบูรณาการ
(กิจกรรมรวมพลังชาวการ
เรือน สานสัมพันธนอง-พี่
ประจําปการศึกษา 2558,
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา
ชั้นปที่ 1 ปการศึกษา 2558,
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรม Freshy
Day 2015, กิจกรรมกีฬาตาน
ยาเสพติด สานสัมพันธ
โรงเรียนการเรือนครั้งที่ 5,
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาตาม
แนวทางประกันคุณภาพ
การศึกษา ,กิจกรรมปจฉิม
นิเทศ โรงเรียนการเรือน)

3

โครงการเอกลักษณความเปน
ไทย (ไหวครู แหเทียน)

ป.2 กลยุทธ
2.1 2.2 2.3
2.4 แนวทาง
...

งบอื่น

404,300.00

ประเภท
งบประมาณ
งปม.

102,600.00

งบบริหาร
กาย

55,000.00 งบบริหาร
กาย

ระยะเวลาดําเนินงาน
ต.ค.58

พ.ย.58

ธ.ค.58

ม.ค.59

ก.พ.59

มี.ค.59

เม.ย.59

พ.ค.59

มิ.ย.59

ก.ค.59

ส.ค.59

ก.ย.59

ผูรับผิดชอบ
สํานักงาน
โรงเรียนการ
เรือน
สํานักงาน
โรงเรียนการ
เรือน

สํานักงาน
โรงเรียนการ
เรือน

วงเงิน
ลําดับ
รหัส อนุมัตใน
ที่
หลักการ

ชื่อโครงการ

กระบวนการ/
ประเด็น
งบประมาณ
ยุทธศาสตร/
พันธกิจ

4

รกร. 106,500 โครงการพัฒนานักศึกษาเพื่อ
001
การเปนผูประกอบอาหารมือ
อาชีพ

ป.2 กลยุทธ
1 ขอ 1.1

5

รกร.
017

0

โครงการพัฒนานักศึกษา
แบบองครวม

C1 ขอ C 1.4

6

รกร.
002

47,200

โครงการพัฒนาคุณภาพ
นักศึกษาตามคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค

106,500.00

0.00

47,200.00

งบอื่น

ประเภท
งบประมาณ
งปม.

-

งปม.

ระยะเวลาดําเนินงาน
ต.ค.58

พ.ย.58

ธ.ค.58

ม.ค.59

ก.พ.59

มี.ค.59

เม.ย.59

พ.ค.59

มิ.ย.59

ก.ค.59

ส.ค.59

ก.ย.59

ผูรับผิดชอบ
หลักสูตร
เทคโนโลยีการ
ประกอบอาหาร
และการบริการ
หลักสูตร
เทคโนโลยีการ
ประกอบอาหาร
และการบริการ
หลักสูตร
เทคโนโลยีการ
แปรรูปอาหาร

กิจกรรมที่ 1 เปดหองวิจยั และ
เตรียมความหรอมดานการ
แขงขันทักษะวิชาการ
(20,000)
กิจกรรมที่ 2 เปดหูเปดตา
(10,000)

งปม.

หลักสูตร
เทคโนโลยีการ
แปรรูปอาหาร

งปม.

หลักสูตร
เทคโนโลยีการ
แปรรูปอาหาร

กิจกรรมที่ 3 นักวิทยรุนใหมใส
ใจอาหารปลอดภัย (0)

ไมใชงบ

หลักสูตร
เทคโนโลยีการ
แปรรูปอาหาร

วงเงิน
ลําดับ
รหัส อนุมัตใน
ที่
หลักการ

7

ชื่อโครงการ

กระบวนการ/
ประเด็น
งบประมาณ
ยุทธศาสตร/
พันธกิจ

งบอื่น

ประเภท
งบประมาณ

ระยะเวลาดําเนินงาน
ต.ค.58

พ.ย.58

ธ.ค.58

ม.ค.59

ก.พ.59

มี.ค.59

เม.ย.59

พ.ค.59

มิ.ย.59

ก.ค.59

ส.ค.59

ก.ย.59

ผูรับผิดชอบ

กิจกรรมที่ 4 เตรียมความ
พรอมนักศึกษาดานประกัน
คุณภาพการศึกษา (10,000)

งปม.

หลักสูตร
เทคโนโลยีการ
แปรรูปอาหาร

กิจกรรมที่ 5 อบรมระบบ
คุณภาพในโรงงาน
อุตสาหกรรมอาหาร (7,200)

งปม.

หลักสูตร
เทคโนโลยีการ
แปรรูปอาหาร

โครงการปจฉิมนิเทศ
หลักสูตรเทคโนโลยีการแปร
รูปอาหาร

ไมใชงบ

หลักสูตร
เทคโนโลยีการ
แปรรูปอาหาร

งปม.

หลักสูตรคหกร
รมศาสตร
(ผศ.เอกพล
ออนนอมพันธุ)
หลักสูตรคหกร
รมศาสตร .
(อ.จารุณี
วิเทศ)
หลักสูตรคหกร
รมศาสตร
อ.นิลุบล
ประเคนแสง

8

รกร.
012

40,000

โครงการประกวดทักษะฝมือ
การประกอบอาหารไทย

40,000.00

9

รกร.
014

0

โครงการขยับกาย สบายชีวี
ชีวิตสุขี รางกายแข็งแรง

0.00

ไมใชงบ

10

รกร.
013

0

โครงการแนะแนวและการ
เตรียมความพรอมกอนการ
ฝกประสบการณวิชาชีพ

0.00

ไมใชงบ

วงเงิน
ลําดับ
รหัส อนุมัตใน
ที่
หลักการ

งบอื่น

ประเภท
งบประมาณ

0

โครงการปจฉิมนิเทศ
นักศึกษาหลักสูตรคหกรรม
ศาสตร ชั้นปที่ 4

0.00

ไมใชงบ

12

0

โครงการ Granny Smith
Apple season3

0.00

ไมใชงบ

13

19,200

โครงการบูรณาการการเรียน
การสอนดานเทคโนโลยีการ
แปรรูปอาหารรวมกับสวน
งานของโรงเรียนการเรือน

11

รกร.
016

ชื่อโครงการ

กระบวนการ/
ประเด็น
งบประมาณ
ยุทธศาสตร/
พันธกิจ

19,200.00

งปม.

ระยะเวลาดําเนินงาน
ต.ค.58

พ.ย.58

ธ.ค.58

ม.ค.59

ก.พ.59

มี.ค.59

เม.ย.59

พ.ค.59

มิ.ย.59

ก.ค.59

ส.ค.59

ก.ย.59

ผูรับผิดชอบ
หลักสูตรคหกร
รมศาสตร
อ.นิลุบล
ประเคนแสง
หลักสูตร
โภชนาการและ
การประกอบ
อาหาร

