
 
 

แบบเสนอของบประมาณรายจ่ายงบประมาณ ปี พ. ศ. 2556 
โครงการบริการวิชาการแก่สังคม       

  หน่วยงาน คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 

 

ชื่อโครงการ   โครงการฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ผู้ด้อยโอกาส 

ลักษณะโครงการ 

        (    )  1.1   การประชุมเชิงวิชาการ 
        ( )  1.2   การฝึกอบรม  การอบรมเชิงปฏิบัติการ 
        (     )  1.3   การสัมมนา  การเสวนา 
        (     )  1.4   การจัดนิทรรศการ 
        (     )  1.5   การวิเคราะห์  การทดสอบ  การตรวจสอบ 

(     )  1.6   การฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยี 
        (     )  1.7   การให้บริการข้อมูล  การเผยแพร่ความรู้ผ่านส่ือต่าง ๆ 
        (     )  1.8   อื่น ๆ 

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 

กลยุทธ์ที่  
 (    )  1.1 บูรณาการหลักสูตรแบบองค์รวม 
 (    )  1.2 สร้างความเข้มแข็งทางวิชาชีพเฉพาะทาง 
 (    )  1.3 บริหารจัดการเชิงรุก 
 (    )  1.4 พัฒนานักศึกษา และบัณฑิตให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีคุณค่า (พัฒนานักศึกษา บัณฑิต และร่วมมือกับ 
    ศิษย์เก่า) 
 (    )  1.5 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ 
 ()  1.6 ให้บริการวิชาการแก่สังคม เพื่อสร้างและพัฒนาอาชีพโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 (    )  1.7 สนับสนุนและสืบสานงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และรักษาส่ิงแวดล้อม 
 (    )  1.8 พัฒนางานวิจัย/นวัตกรรม/ส่ิงประดิษฐ์ เชิงบูรณาการ เพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์ 
 (    )  1.9 เผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ความเป็นเลิศ 

 
กลวิธี/มาตรการ    3.1.1 พัฒนาหลักสูตรระยะส้ัน ท่ีได้รับการพัฒนาเพื่อส่งเสริมอาชีพเดิม และสร้างอาชีพใหม่ 
      ให้แก่ชุมชนบนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ง.7 แบบ ง.7 
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ความสอดคล้องกับตัวชี้วัดด้านการบริการวิชาการ 
            มีการบูรณาการกับพันธกิจอื่น คือ 
            - การเรียนการสอน วิชาหลักการออกแบบ ฝึกทักษะวิชาชีพ ออกแบบส่ิงทอ 3  
     ออกแบบผลิตภัณฑ์ส่ิงทอ  
            - การวิจัย เรื่อง............................................................................................................. 

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

            การมีส่วนร่วมรับผิดชอบการให้บริการวิชาการของอาจารย์ประจ า  จ านวน  10  คน             

           ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย  หนังสือขอความอนุเคราะห์จัดฝึกอบรม 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ งานบริการวิชาการแก่สังคม ฝ่ายวิชาการและวิจัย 

 หัวหน้าโครงการ  นางสาวจรัสพิมพ์  วังเย็น /สาขาวิชาเทคโนโลยีเคมีส่ิงทอ 

หลักการและเหตุผล 
ตามท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะอุตสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟช่ัน ได้จัด

โครงการฝึกอบรมวิชาชีพให้แก่ผู้ด้อยโอกาส ดังเช่น ผู้สอนคนพิการ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส สถานพินิจ
คุ้มครองเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การแก้ปัญหาความยากจน และยกระดับ
คุณภาพชีวิต เพื่อสนับสนุนยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสให้กับบุคลากรเหล่านี้ ซึ่งเป็นทรัพยากรของชาติท่ีมี
คุณค่าโครงการท่ีจัดท าได้รับความส าเร็จเป็นอย่างดี โดยวัดจากแบบประเมินผลของผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งขอให้จัด
โครงการต่อเนื่องเพราะมีบุคลากรอีกจ านวนมากท่ีต้องการมาฝึกอบรม และพัฒนาความรู้พร้อมท่ีจะไปถ่ายทอด
ให้แก่ผู้ด้อยโอกาส และการติดตามผลหลังการฝึกอบรม อีกท้ังมีความต้องการขอจากผู้เข้ารับการอบรมให้มีการจัด
โครงการเช่นนี้ต่อเนื่องทุกปี เพราะท าให้บุคคลท่ีได้มาอบรมสามารถน าไปประกอบอาชีพเล้ียงตนเองได้และหา
รายได้เสริม เพื่อใช้ในการด ารงชีวิตจะได้ไม่เป็นภาระของสังคมตลอดท้ัง สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมเป็นปกติสุข 
ท าให้สุขภาพจิตและคุณภาพชีวิตดีขึ้น ส่งผลให้สังคมชุมชนเข้มแข็ง และปัญหาต่าง ๆ ในสังคมจะลดลง อีกท้ังเป็น
โครงการท่ีก่อให้เกิดประโยชน์สูงมากต่อการน าความรู้ไปขยายผล 

นอกจากนี้งานบริการวิชาการแก่สังคม ได้ติดต่อและประสานงานสัมพันธ์กับชุมชนซึ่งไม่มีอาชีพ 
ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา เด็กสถานสงเคราะห์ ชุมชนท่ีต้องการพัฒนางานอาชีพ ฯลฯ จากการไปถ่ายทอด
เทคโนโลยีจากสถานท่ีต่างๆ ทราบถึงความต้องการและความจ าเป็นในการฝึกอบรมวิชาชีพให้แก่ผู้ด้ อยโอกาส
ความต้องการดังกล่าว จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพแก่ผู้ด้อยโอกาสเพื่อ
สนองความต้องการและบริการวิชาการแก่สังคม ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อจัดหลักสูตรวิชาชีพให้กับผู้ด้อยโอกาสและประชาชนท่ัวไป 
2. เพื่อให้ผู้ด้อยโอกาสและประชาชนท่ัวไปได้รับความรู้วิชาชีพในการประกอบอาชีพอันเป็นกาi 
     เพิ่มรายได้ 
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กลุ่มเป้าหมาย 
1.    ผู้เข้าร่วมโครงการ ประชาชนท่ัวไปท่ีสนใจการฝึกอบรมวิชาชีพ กลุ่มชุมชน กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 

และคนพิการ  จ านวน  160  คน 
2.   วิชาท่ีฝึกอบรม 10 วิชา 

 
สถานที่ด าเนินการ 

    คณะอุตสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟช่ัน 
 

ระยะเวลาด าเนินการ 
  เดือนกรกฎาคม 2556 

 
การด าเนินโครงการ (ขั้นตอนหรือวิธีการด าเนินงานโครงการ) 

กิจกรรม 

ปี พ. ศ. 2554 ปี พ.ศ. 2555 

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 าเสนอผู้บริหารเพ่ือขอความ
เห็นชอบในหลักการเบื้องต้น 

            

3.ปรับรายละเอียดโครงการตาม
ความเห็นชอบของผู้บริหาร 

            

4.ขออนุมัติโครงการ             

5 .ปร ะส านแผน  วิทยา กรแล ะ
ทรัพยากรด าเนินงาน 

            

6.ด าเนินโครงการ             

7.ติดตาม ประเมินผลโครงการและ
รายงานผลการด าเนินโครงการ 

            

8.รายงานผลการติดตามการน า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ ภายใน  (จ านวน 3  เดือน)  หลังจากด าเนินโครงการแล้วเสร็จ 
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งบประมาณ 
งบประมาณรายจ่าย  จ านวน  300,000  บาท (สามแสนบาทถ้วน)   โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  1. ค่าตอบแทน               รวม    72,000 บาท 
   -  ค่าตอบแทนวิทยากร (จ านวน 10 คน × 24 ชม. × 300บาท)   72,000 บาท 
   2. ค่าใช้สอย              รวม    85,800   บาท 
   -  ค่าอาหารว่างส าหรับคณะท างานและผู้เข้าอบรม        33,000 บาท 
    (จ านวน 165 คน × 4 วัน × 50 บาท) 

-  ค่าอาหารกลางวันส าหรับคณะท างานและผู้เข้าอบรม    52,800 บาท 
    (จ านวน 165 คน × 4 วัน × 80 บาท) 
  3. ค่าวัสดุ          รวม     142,200  บาท 
   -  ค่าวัสดุฝึก 10 วิชา       119,200   บาท 
   -  ค่าถ่ายเอกสารการฝึกอบรม         1,000 บาท 
   -  กระดาษท าวุฒิบัตร          2,000  บาท 
   -  หมึกปริ้นเตอร์         20,000  บาท 

        รวมงบประมาณทั้งสิ้น    300,000    บาท 
                    (สามแสนบาทถ้วน) 
 หมายเหตุ   ขอถัวจ่ายค่าใช้จ่ายทุกรายการและจ านวนคน โดยเบิกจ่ายจริงตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด  
ไม่เกินงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ 

การประเมินผลโครงการ 
ระบุตัวชี้วัดผลส าเร็จของโครงการ   
 -   จ านวนกลุ่มเป้าหมาย  ผู้เข้าร่วมโครงการ  160  คน จ านวนครั้งท่ีด าเนินการโครงการ  1 ครั้ง 

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

เชิงคุณภาพ 
-   ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการและวิชาชีพ ต่อประโยชน์จากการบริการ ร้อยละ 79  
-   ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ ร้อยละ 86 

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

  เชิงต้นทุน 
-   ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการได้รับจัดสรร 300,000 บาท 

 
ระบุวิธีการประเมินผล  

-  มีการสังเกตการณ์การมีส่วนร่วม 
-  ท าแบบประเมินโครงการ เมื่อส้ินสุดโครงการ 
-  ประเมินผลการน าไปใช้หลังการฝึกอบรม 3 เดือน 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ผู้ด้อยโอกาสได้รับความรู้และเทคนิคด้านวิชาชีพ 
2. เสริมสร้างความรู้ประสบการณ์เพื่อน าไปประกอบอาชีพของผู้เข้าอบรม 
3. สังคมเห็นความส าคัญกับผู้ด้อยโอกาสในการพัฒนาวิชาชีพ 

 
การรายงานผล 

  รายงานผลการด าเนินงานตามแบบรายงาน ท่ีกองนโยบายและแผน ก าหนด และส่งรายงานฉบับ
สมบูรณ์เมื่อโครงการแล้วเสร็จ 
 

 
ลงช่ือ ............................................................ ผู้เสนอโครงการ 

 (นางสาวจรัสพิมพ์  วังเย็น/สาขาวิชาออกแบบแฟช่ันและส่ิงทอ) 
วันท่ี ............................................................ 

ลงช่ือ ........................................................... หัวหน้าหน่วยงาน 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภูวพัสส์  เอกตาแสง) 

       วันท่ี ................................................ 
 

 
 


