
โครงการงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

หน่วยงาน  คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 

ชื่อโครงการ   โครงการจัดแสดงผลงานนักศึกษาด้านอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น         

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 และร่วมมือกับ 
    ศิษย์เก่า) 
 (     )   1.5 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ 
 (     )   1.6 ให้บริการวิชาการแก่สังคม เพ่ือสร้างและพัฒนาอาชีพโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 (     )   1.7 สนับสนุนและสืบสานงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และรักษาสิ่งแวดล้อม 
 (  )   1.8 พัฒนางานวิจัย/นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ เชิงบูรณาการ เพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์ 
 (     )   1.9 เผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ความเป็นเลิศ 

 
กลยุทธ์ที่  2.1  พัฒนานักศึกษาและบัณฑิตให้เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 2.1.2  พัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาชีพ 
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ความสอดคล้องกับตัวชี้วัดด้านการบริการวิชาการ 
            มีการบูรณาการกับพันธกิจอ่ืน คือ 
            - การเรียนการสอน วิชา  - 06-112-418 โครงงานทางเทคโนโลยีเสื้อผ้า  
       -  06-212-420 โครงการในงานเคมีสิ่งทอ 
     -  02-512-416 โครงงานออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ 
      - 06-412-418 โครงงานออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ 

            มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน 
            ..................................................................................................................................  
            ............................................................................................................................. ..... 

            การมีส่วนร่วมรับผิดชอบการให้บริการวิชาการของอาจารย์ประจ า  จ านวน  36  คน             

           ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย.......(หลักฐานประกอบ อาทิ ความต้องการภาครัฐ/  
            เอกชน/ชุมชน/ ภาคประชาชน  เป็นต้น)   
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ   สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ   ฝ่ายวิชาการและวิจัย 

 หัวหน้าโครงการ  ฝ่ายวิชาการและวิจัย 

หลักการและเหตุผล 
  จากหลักการส าคัญที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญในกระบวนการจัดการ

เรียนรู้ โดยให้ผู้เรียนทุกคนที่มีความสามารถในการเรียนรู้ศึกษาและสามารถพัฒนาตนเองได้ โดยเน้นกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่มีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาดังกล่าวต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนา
ตนเองได้ตามศักยภาพและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง แรงกระตุ้นส าหรับการเรียนการสอนจึงเป็นปัจจัยส าคัญประการหนึ่ง
ในด้านการจัดการศึกษาทางวิชาชีพของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น คือ การจัดหรือส่งเสริม กระตุ้น
บรรยากาศให้เกิดการศึกษาเรียนรู้ การแข่งขันทางด้านวิชาการ วิชาชีพของนักศึกษา 

 โดยกิจกรรมดังกล่าวคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร จึงมีแนวคิดในการน าเอารูปแบบของชุดความรู้ต่าง ๆ และผลงานการออกแบบแฟชั่น  ของนักศึกษาภายใน
คณะฯ ที่เกิดขึ้นขณะท าการศึกษามาจัดแสดงผลงานของนักศึกษาที่มีความเกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่ท าการศึกษา เพ่ือ
แสดงและเผยแพร่ให้สาธารณชน บุคคลทั่วไป ได้รับทราบถึงกิจกรรมการด าเนินการเรียนการสอนและศักยภาพของ
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น เพ่ือเป็นแนวทางในการต่อยอดความคิดสู่ชุมชน สังคม ที่จะน าไปสร้าง
ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ และเพ่ือเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ความเป็นเลิศในการจัดการศึกษาด้านวิชาชีพและ
เทคโนโลยีสู่สากล เน้นบัณฑิตนักปฏิบัติที่ส าคัญคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่นได้จัดให้มีการประมวล
ความรู้ที่ได้รับจากการการศึกษาในรูปแบบของการจัดท าโครงงานสารนิพนธ์  โดยมุ่งให้นักศึกษาเกิดกระบวนการคิด
ในการสร้างนวัตกรรมเพ่ือแสดงถึงศักยภาพของคนรุ่นใหม่ที่กล้าในการแสวงหาความรู้ จากการตั้งค าถามโดยค้นหา
ค าตอบที่เกิดผ่านกระบวนการความคิดและการสร้างสรรค์ภายใต้แนวคิดก้าวแรกสู่การเริ่มต้น The Debut : 
project ซึ่งเป็นการน าเสนอแนวคิดและทักษะทางวิชาชีพของนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น  
อันเป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานและแนวคิดเพ่ือก้าวสู่โลกของการแข่งขัน ที่บูรณาการความรู้
ที่ได้จากการศึกษา การค้นคว้าและบริบททางสังคม สร้างสรรค์ผลงานภายใต้กรอบแนวคิดของการวิจัยเพ่ือน าเสนอ
ผลงานแก่บุคคลภายนอกอันเป็นการเผยแพร่แนวความคิดและเทคนิคในการสร้างสรรค์ อันเป็นประโยชน์แก่
ผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจ 
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วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือเป็นเวทีในการแสดงผลงานของนักศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถาบันการศึกษา 
2. เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้ด้านสิ่งทอและแฟชั่นให้กับประชาชนทั่วไป 
3. เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้และแนวทางด้านอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่นให้กับนักเรียน นิสิต 

นักศึกษา ตลอดจนบุคคลทั่วไป 
4. เพ่ือเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมส าหรับนักศึกษาให้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถใน

เชิงวิชาการ วิชาชีพ และความคิดสร้างสรรค์ต่อชุมชนและสังคม 
 

กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้เข้าร่วมโครงการ นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่สนใจ จ านวน  200  คน 

สถานที่ด าเนินการ 

 ห้างสรรพสินค้าและศูนย์การจัดแสดง  ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ระยะเวลาด าเนินการ 
 มีนาคม  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 ารายละเอียดโครงการฯ             

2.น าเสนอผู้บริหารเพื่อขอความเห็นชอบ
ในหลักการเบื้องต้น 

            

3.ปรับรายละเอียดโครงการตามความ
เห็นชอบของผู้บริหาร 

            

4.ขออนุมัติโครงการ             
5.ประสานแผน วิทยากรและทรัพยากร
ด าเนินงาน 

            

6.ด าเนินโครงการ             

7.ติดตาม ประเมินผลโครงการและ
รายงานผลการด าเนินโครงการ 

            

8.รายงานผลการติดตามการน าความรู้ไป
ใช้ประโยชน์ ภายใน  3  เดือน  หลังจากด าเนินโครงการแล้วเสร็จ 
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งบประมาณ 
งบประมาณรายจ่าย หมวดรายจ่ายอื่นประจ าปี พ.ศ. 2555 จ านวน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)   โดย

มีรายละเอียดดังนี้ 
1. ค่าตอบแทน         9,000  บาท 

-  ค่าตอบแทนนักศึกษาปฏิบัติงาน      9,000  บาท 
(18 คน × 100 บาท × 5 วัน) 

2. ค่าใช้สอย       325,000 บาท 
-  ค่าจ้างเหมาแต่งหน้าและท าผม (50 คน × 1000 บาท)    50,000 บาท 
-  ค่าจ้างเหมารถรับจ้างในการขนส่งผลงาน (ไป – กลับ)    10,000 บาท 
-  ค่าเช่าวัสดุปูพ้ืนและระบบไฟฟ้าพร้อมติดตั้ง     59,000 บาท 
-  ค่าไฟฟ้าส าหรับงานแสดงผลงานนักศึกษา       3,000 บาท 
-  ค่าจ้างเหมาท าเวทีและระบบแสง สี เสียง     98,000 บาท 
-  ค่าจ้างเหมาบริการดูแลพื้นที ่      5,000 บาท 
-  ค่าเช่าพื้นที่        90,000 บาท 
-  ค่าจ้างเหมาถ่ายภาพและจัดท าวีดีทัศน์     10,000 บาท 

3. ค่าวัสดุ       166,000 บาท 
-  วัสดุส าหรับตกแต่งบอร์ด       50,000 บาท 
-  หมึกพิมพ์ Roland 2 ชุด       20,000 บาท 
-  ค่าจัดท าสูจิบัตร        96,000 บาท 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น     500,000   บาท 

      (ห้าแสนบาทถ้วน) 

  หมายเหตุ   ขอถัวจ่ายค่าใช้จ่ายทุกรายการและจ านวนคน โดยเบิกจ่ายจริงตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด  
ไม่เกินงบประมาณที่ได้รับอนุมัต ิ

  

การประเมินผลโครงการ 
ระบุตัวชี้วัดผลส าเร็จของโครงการ   
 -   จ านวนกลุม่เป้าหมาย  ผู้เข้าร่วมโครงการ  200  คน  
 -   ความรู้ความเข้าใจ  ร้อยละ 86% 
 -   ความพึงพอใจ  ร้อยละ 86% 
 -   ผู้ใช้บริการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์  ร้อยละ 86% 
ระบุวิธีการประเมินผล  
 -   สังเกตผู้เข้ารับการอบรม 
 -   ประเมินผลงานของผู้รับการอบรม 
 -   ท าแบบสอบถามเมือ่สิ้นสุดโครงการ 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. นักศึกษามีเวทีในแสดงผลงานและแลกเปลี่ยนผลงานทางด้านสิ่งทอและแฟชั่น 
2. ได้เผยแพร่องค์ความรู้และแนวทางด้านสิ่งทอและแฟชั่นให้กับนักเรียน นิสิต นักศึกษา ตลอดจน

บุคคลทั่วไป 
3. ได้ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาด้านอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 
4. ได้ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมส าหรับนักศึกษาให้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถในเชิง

วิชาการ วิชาชีพ และความคิดสร้างสรรค์ต่อชุมชนและสังคม 
 

การรายงานผล 
รายงานผลการด าเนินงานตามแบบรายงาน ที่กองนโยบายและแผน ก าหนดและส่งรายงานฉบับ

สมบูรณ์เมื่อโครงการแล้วเสร็จ 
 
 

ลงชื่อ ............................................................ ผู้เสนอโครงการ 
     (ฝ่ายวิชาการและวิจัย) 
วันที่                    

ลงชื่อ ........................................................... หัวหน้าหน่วยงาน 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภูวพัสส์  เอกตาแสง) 
วันที่                     

 
 
 
 

 
 


