
แบบเสนอของบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี พ. ศ  2556 
โครงการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี       

หน่วยงาน  คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 
 

ชื่อโครงการ  โครงการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ลักษณะของโครงการ 

(   )  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  ให้บริหารวิชาการแก่สังคม เพ่ือสร้างและพัฒนาอาชีพโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
(   )  1.7  สนับสนุนและสืบสานงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และรักษาสิ่งแวดล้อม 
(   )  1.8  พัฒนางานวิจัย / นวัตกรรม / สิ่งประดิษฐ์ เชิงบูรณาการ เพ่ือประโยชน์เชิงพาณิชย์ 
(   )  1.9  เผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ความเป็นเลิศ 
 

กลวิธี/มาตรการ  2.1.4  สร้างเสริมสุขภาวะที่ดีให้กับนักศึกษา 
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ความสอดคล้องกับตัวชี้วัดด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

 มีการบูรณาการกับพันธกิจอ่ืน คือ 
-      การเรียนการสอน  วิชา -  
-      การวิจัย เรื่อง    
-      การบริการวิชาการ เรื่อง  

    มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน 
   การมีส่วนร่วมรับผิดชอบการให้บริการวิชาการของนักศึกษา  จ านวน  250 คน      
 ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย....(หลักฐานประกอบ อาทิ ความต้องการของภาครัฐ เอกชนชุมชน  

 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  หัวหน้างานกีฬา 

หัวหน้าโครงการ  นายวิโรจน์     ผดุงทศ 
 

หลักการและเหตุผล 
 ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   มีนโยบายสนับสนุนให้คณะต่าง ๆ  ภายใน

มหาวิทยาลัย  ส่งเสริมให้นักศึกษาสนใจการเล่นกีฬาหลาย ๆ ประเภทอย่างแพร่หลายเป็นการสร้างสัมพันธภาพ
ที่ดีภายในมหาวิทยาลัย  และเป็นการคัดเลือกนักกีฬาของมหาวิทยาลัยด้วย จึงจัดให้มีการแข่งขันกีฬาขึ้นเป็น
ประจ าทุกปี     ดังนั้นจึงควรให้นักศึกษาของคณะฯ  ได้มีส่วนร่วมในการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้  เพ่ือเป็นการน า
ชื่อเสียงและเกียรติคุณ มาสู่คณะฯ 
 
วัตถุประสงค ์

1.  เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษามีมาตรฐานการเล่นกีฬาสูงขึ้น 
2.  เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษามีร่างกายพลานามัยสมบูรณ์ 
3.  เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษามีพัฒนาการทางด้านสติปัญญา ร่างกาย อารมณ์และสังคม  
4.  เพ่ือสร้างชื่อเสียงและเกียรติคุณมาสู่คณะฯ 

 
กลุ่มเป้าหมาย 

นักศึกษา คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น  จ านวน 250 คน 
 
สถานที่ด าเนินการ 

-   ฝึกซ้อมที่สนามคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มทร. พระนคร 
-  ศูนย์พระนครเหนือ, ศูนย์พณิชยการพระนคร มทร. พระนคร  และ มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา 
 

ระยะเวลาด าเนินการ     ระหว่างเดือน   สิงหาคม  2556 
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การด าเนินโครงการ (ขั้นตอนหรือวิธีการด าเนินงานโครงการ)                            

 
 
งบประมาณ    

ประเภทกีฬาที่ส่งเข้าร่วมแข่งขัน คือ ฟุตซอล, ฟุตบอล, วอลเลย์บอล, เปตอง, เซปักตะกร้อ, เทเบิล
เทนนิส, กรีฑา หมากกระดาน และว่ายน้ า โดยแบ่งค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 าร่างและรายละเอียด
โครงการฯ 

            

2. น าเสนอผู้บริหารเพื่อขอความ
เห็นชอบในหลักการเบื้องต้น 

            

3. ปรับรายละเอียดโครงการตาม
ความเห็นชอบของผู้บริหาร 

            

4. ขออนุมัติโครงการ             
5. ประสานแผน วิทยากรและ
ทรัพยากรด าเนินงาน 

            

6. ด าเนินโครงกาประชุมสัมมนา             
7. ติดตาม ประเมินผลโครงการ
และรายงานผลการด าเนิน
โครงการ 

            

8. รายงานผลการตดิตามการน า
ความรู้ไปใช้ประโยชน ์

 



-4- 
 
แหล่งงบประมาณแผ่นดิน   100,000   บาท  (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 
1.  ค่าใช้สอย 

ค่าเช่าเหมารถรับส่งนักกีฬาและกองเชียร์   5,000     บาท 
2.  ค่าวัสดุ 

1. ชุดแข่งขัน กีฬาฟุตบอล           25,000      บาท 
2.  ชุดแข่งขัน กีฬาฟุตซอล    15,000      บาท 
3.  ชุดแข่งขัน กีฬาวอลเลย์บอล           18,500      บาท 
4.  ชุดแข่งขัน กีฬาเปตอง                                6,200    บาท 
5.  ชุดแข่งขัน กีฬาเซปักตะกร้อ   4,200      บาท 
6.  ชุดแข่งขัน กีฬาเทเบิลเทนนิส   4,200      บาท 
7.  ชุดแข่งขัน กีฬากรีฑา     9,600      บาท 
8.  ชุดแข่งขัน กีฬาหมากกระดาน    1,100      บาท 
9.  ชุดแข่งขัน กีฬาว่ายน้ า        2,000      บาท 
7.  ค่าวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการฝึกซ้อมและแข่งขัน 9,200      บาท 

                                                  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น        100,000     บาท   
                           (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 
 
หมายเหตุ   ขอถัวจ่ายค่าใช้จ่ายทุกรายการและจ านวนคน โดยเบิกจ่ายจริงตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด  ไม่เกิน
งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ 
 
การประเมินผลโครงการ 

- จ านวนกลุ่มเป้าหมาย 250 คน 
- ความพึงพอใจ  ร้อยละ 82      
- ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 85 

 
ระบุวิธีการประเมินผล เช่น 
 -   ท าแบบทดสอบก่อน-หลังการด าเนินโครงการ 
 -   มีการสังเกตการณ์การมีส่วนร่วม 
 -   ท าแบบประเมินโครงการ เมื่อสิ้นสุดโครงการ 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. นักศึกษามีมาตราฐานการเล่นกีฬาสูงขึ้น 
2. นักศึกษามีร่างกายพลานามัยสมบูรณ์ 
3. นักศึกษามีพัฒนาการทางด้านสติปัญญา ร่างกาย อารมณ์ และสังคม 
4. สร้างชื่อเสียงและเกียรติคุณมาสู่คณะฯ                             
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การรายงานผล   

รายงานผลการด าเนินงานตามแบบรายงาน ที่กองนโยบายและแผน ก าหนด และส่งรายงานฉบับ
สมบูรณ์เมื่อโครงการแล้วเสร็จ 
 

        ลงชื่อ.............................................................ผู้เสนอโครงการ 
                                                                              (นายวิโรจน์    ผดุงทศ)       
                                                             

ลงชื่อ............................................................(ผู้อนุมัต)ิ 
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภูวพัสส์    เอกตาแสง)   

       คณบดีคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 


