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แบบเสนอของบประมาณรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
โครงการบริการวิชาการแก่สังคม 

  หน่วยงาน  คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 

 
ชื่อโครงการ   โครงการฝึกอบรมวิชาชีพเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ 
   พระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 

ลักษณะโครงการ 

  (     )   1.1  การประชุมเชิงวิชาการ 
  ( )   1.2  การฝึกอบรม  การอบรมเชิงปฏิบัติการ 
  (     )   1.3  การสัมมนา  การเสวนา 
  (     )   1.4  การจัดนิทรรศการ 
  (     )   1.5  การวิเคราะห์  การทดสอบ  การตรวจสอบ 
  ( )   1.6  การฝึกอบรมเพ่ือถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยี 
  (     )   1.7  การให้บริการข้อมูล  การเผยแพร่ความรู้ผ่านสื่อต่าง ๆ 
  (     )   1.8  อ่ืน ๆ 

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 

กลยุทธ์ที่  
 (     )   1.1 บูรณาการหลักสูตรแบบองค์รวม 
  (     )   1.2 สร้างความเข้มแข็งทางวิชาชีพเฉพาะทาง 
 (     )   1.3 บริหารจัดการเชิงรุก 
 (     )   1.4 พัฒนานักศึกษาและบัณฑิตให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่า (พัฒนานักศึกษา บัณฑิต 
    และร่วมมือกับศิษย์เก่า) 
 (     )   1.5 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ 
 ( )   1.6 ให้บริการวิชาการแก่สังคม เพ่ือสร้างและพัฒนาอาชีพโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 (     )   1.7 สนับสนุนและสืบสานงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และรักษาสิ่งแวดล้อม 
 (     )   1.8 พัฒนางานวิจัย/นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ เชิงบูรณาการ เพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์ 
 (    )   1.9 เผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ความเป็นเลิศ 

 
กลวิธี/มาตรการ    3.1.7  สร้างเครือข่ายความร่วมมือการบริการวิชาการร่วมกับหน่วยงานภายนอก 
ภาครัฐและเอกชน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
   3.1.1  พัฒนาหลักสูตรระยะสั้น ที่ได้รับการพัฒนาเพ่ือส่งเสริมอาชีพเดิมและสร้าง
อาชีพใหม่ให้แก่ชุมชนบนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง 
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ความสอดคล้องกับตัวชี้วัดด้านการบริการวิชาการ 
            มีการบูรณาการกับพันธกิจอ่ืน คือ 
            - การเรียนการสอน วิชา ออกแบบสิ่งทอ 3   (ทั้ง 2 โครงการ) 
            - การวิจัย เรื่อง------------- 
            มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน    หน่วยงานการศึกษาระดับอาชีวศึกษา     
    มัธยมศึกษาและหน่วยงานราชการ อาทิเช่น สถานสงเคราะห์ผู้พิการและทุพลภาพปากเกร็ด  
  ฯลฯ 

            การมีส่วนร่วมรับผิดชอบการให้บริการวิชาการของอาจารย์ประจ า  จ านวน...... 4........คน             

           ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย  50  คน  

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  หัวหน้างานบริการวิชาการแก่สังคม 

หัวหน้าโครงการ  นางสาวจรสัพิมพ์   วังเย็น 

 
หลักการและเหตุผล 
 ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและ 
ออกแบบแฟชั่นในเรื่องการบริการวิชาการแก่สังคมมีการด าเนินการจัดการศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นสู่
ประชาชน ให้แพร่หลายยิ่งขึ้นเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปที่ขาดโอกาสการศึกษาในระบบได้มีโอกาส
เข้าศึกษานอกระบบประกอบกับขณะนี้ประเทศไทยก าลังประสบกับภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจส่งผลให้มีผู้
ว่างงานจ านวนมาก กระทรวงศึกษาธิการได้มีนโยบายให้สถาบันการศึกษาร่วมแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่าง
เร่งด่วนทั้งนี้เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจของประเทศเพ่ือที่จะได้น าความรู้ความสามารถไป
ประกอบอาชีพเสริมตามความต้องการของตลาดและสภาวะกาลในปัจจุบัน 

 ดังนั้นงานบริการวิชาการแก่สังคมคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มีหน้าที่ในการจัด 

ฝึกอบรมงานอาชีพและบริการสังคมของมหาวิทยาลัยฯ ได้ตระหนักถึงความส าคัญในการตอบสนองนโยบาย 

ของรัฐบาล เพ่ือแก้ปัญหาดังกล่าวของประเทศ ประกอบกับคณะฯ มีศักยภาพและความพร้อมในด้านบุคลากร   

เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ สถานที่ในการฝึกอบรมจึงได้เปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นขึ้นรุ่นพิเศษเนื่อง
ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล 

 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้ประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรมสามารถน าความรู้ไปประกอบอาชีพได้ 
2. เพ่ือให้ประชนชนที่มีความรู้ด้านวิชาชีพแต่ไม่มีประสบการณ์ และความช านาญให้ได้มีความรู้

ความสามารถและความช านาญในการประกอบอาชีพยิ่งขึ้น 
3. เพ่ือสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 
4. เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณธรรม  และจริยธรรม  ในการประกอบอาชีพ 
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กลุ่มเป้าหมาย 
ประชาชนทั่วไปที่สนใจวิชาชีพ 
 

สถานที่ด าเนินการ 
โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา  หรือ  สถานสงเคราะห์    ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

ระยะเวลาด าเนินการ 
            เดือนสิงหาคม  2556 
 
การด าเนินโครงการ  (ขั้นตอนหรือวิธีการด าเนินงานโครงการ) 

กิจกรรม 

ปี พ. ศ. 2555 ปี พ.ศ. 2556 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.จัดท ารายละเอยีดโครงการฯ             

2.น าเสนอผู้บริหารเพื่อขอความ
เห็นชอบในหลักการเบื้องต้น 

            

3.ปรับรายละเอยีดโครงการตาม
ความเห็นชอบของผู้บริหาร 

            

4.ขออนุมัติโครงการ             

5.ประสานแผน วิทยากรและ
ทรัพยากรด าเนินงาน 

            

6.ด าเนินโครงการ             
7.ติดตาม ประเมินผลโครงการ
และรายงานผลการด าเนิน
โครงการ 

            

8.รายงานผลการติดตามการน า
ความรู้ไปใช้ประโยชน ์ ภายใน  (จ านวน3 เดือน)  หลังจากด าเนินโครงการแล้วเสร็จ 
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งบประมาณ 
      แหล่งงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จ านวน 10,000  บาท 

1. หมวดค่าตอบแทน 
-  ค่าวิทยากร  4  คน (4 คน   600  บาท  1  วัน)          2,400   บาท  

2. หมวดค่าวัสดุ 
- วัสดุฝึกอบรม (4 วิชา)                   7,600   บาท 
                    รวม         10,000  บาท 
           (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 

  หมายเหตุ   ขอถัวจ่ายค่าใช้จ่ายทุกรายการและจ านวนคน โดยเบิกจ่ายจริงตามหลักเกณฑ์ท่ี
ก าหนด  ไม่เกินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 
 
การประเมินผลโครงการ 

ระบุตัวชี้วัดผลส าเร็จของโครงการ  
-   จ านวนกลุ่มเป้าหมาย 50  คน  

เชิงประมาณ 
-   ผู้เข้ารับบริการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 85 
-   จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม ระบุจ านวน 1 โครงการ/กิจกรรม 

เชิงคุณภาพ 
-   ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการและวิชาชีพ ต่อประโยชน์จากการบริการ ร้อยละ 79  
-   ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ ร้อยละ 86 

  เชิงเวลา 
-   โครงการบริการวิชาการท่ีส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศในเวลา 1 ปี ร้อยละ  8 
-   งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด ร้อยละ 93 

  เชิงต้นทุน 
-   ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการได้รับจัดสรร 10,000 บาท   

ระบุวิธีการประเมินผล  
-  สังเกตผู้เข้ารับการอบรม 
-  ประเมินผลงานของผู้รับการอบรม 
-  ท าแบบสอบถามเม่ือสิ้นสุดโครงการ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
- ผู้เข้ารับการฝึกอบรบได้รับความรู้และเทคนิคด้านวิชาชีพ 
- เสริมสร้างความรู้ประสบการณ์เพ่ือน าไปประกอบอาชีพ  
- สังคมเห็นความส าคัญกับผู้ด้อยโอกาสในการส่งเสริมพัฒนาวิชาชีพ 
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การรายงานผล 
รายงานผลการด าเนินงานตามแบบรายงาน ที่กองนโยบายและแผน ก าหนด และส่งรายงานฉบับ

สมบูรณ์เมื่อโครงการแล้วเสร็จ 
 

 
ลงชื่อ ............................................................ ผู้เสนอโครงการ 

 ( ) 
วันที่ ............................................................ 

ลงชื่อ ........................................................... หัวหน้าหน่วยงาน 
 ( ) 

           วันที่ .................................................................. 
 


