
แบบเสนอของบประมาณรายจ่ายงบประมาณ ปี พ. ศ. 2556 
โครงการบริการวิชาการแก่สังคม       

  หน่วยงาน คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 
 

ชื่อโครงการ โครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 

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 และ 
   ร่วมมือกับศิษย์เก่า) 
 (    )  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  3.1.1 พัฒนาหลักสูตรระยะสั้น ที่ได้รับการพัฒนาเพ่ือส่งเสริมอาชีพเดิม และสร้างอาชีพใหม่  
             ให้แก่ชุมชนบนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง 
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ความสอดคล้องกับตัวชี้วัดด้านการบริการวิชาการ 
            มีการบูรณาการกับพันธกิจอ่ืน คือ 
            - การเรียนการสอน วิชา เคหะสิ่งทอ, ฝึกปฏิบัติทักษะ    
            - การวิจัย เรื่อง.............................................................................................................  
              ............................................................................................................................. ..... 

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

            การมีส่วนร่วมรับผิดชอบการให้บริการวิชาการของอาจารย์ประจ า  จ านวน 8 คน             

           ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย  หนังสือขอความอนุเคราะห์จัดฝึกอบรม 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ งานบริการวิชาการแก่สังคม ฝ่ายวิชาการและวิจัย 

 หัวหน้าโครงการ  นางสาวจรัสพิมพ์  วังเย็น/สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ 

หลักการและเหตุผล 
  จากการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนและอุตสาหกรรมในครัวเรือน เข้าสู่ในรูปแบบ
วิสาหกิจชุมชน เพ่ือสร้างมูลค่าในการยกระดับผลิตภัณฑ์และเพ่ิมประสิทธิภาพและสร้างความเข้มแข็งอย่าง
เป็นรูปธรรมในด้านการผลิต การตลาด การเงิน และการจัดการองค์กรกลุ่มธุรกิจซึ่งจะส่งผลต่อการยกระดับ
รายได้ของประชากรภายในประเทศอันเป็นเศรษฐกิจฐานรากของชุมชน การด าเนินการดังกล่าวจ าเป็นอย่างยิ่ง
ที่จะต้องอาศัยบุคลากร เจ้าหน้าที่ของรัฐรวมถึงสถาบันการศึกษา เข้าไปด าเนินการให้ความช่วยเหลือ อาทิเช่น 
การถ่ายทอดความรู้ทางด้านวิชาชีพ การจัดการโครงสร้างการผลิต โครงสร้างการตลาด โครงสร้างทางการเงิน 
และรูปแบบการจัดการองค์การที่ถูกต้อง ซึ่งเป็นการกระตุ้นและผลักดันให้สินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้อยู่ในกระแสการบริโภคท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ 
  งานบริการวิชาการ ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   ตระหนักถึงความส าคัญของการส่งเสริ มความยั่งยืนและการ
แก้ปัญหา มีแนวคิดในการฝึกอบรมวิชาชีพเพ่ือพัฒนาสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ เพ่ือเป็นการสร้างอาชีพ
และพัฒนารูปแบบและคุณภาพอันเป็นการสนองความต้องการของสังคมให้ได้รับความรู้และเพ่ิมพูน
ความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนให้มีคุณภาพตรงตามเป้าหมายของกลุ่มชุมชนและสอดคล้อง
กับความต้องการของตลาด สามารถแข่งขันได้ในเชิงธุรกิจซึ่งจะท าให้การด าเนินธุรกิจชุมชนมีความยั่งยืน 
 

วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือฝึกอบรมวิชาชีพให้แก่ชุมชนอันเป็นแนวทางในการพัฒนาสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 
2. เพ่ือพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีความเหมาะสม 
3. เพ่ือการส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ให้มีความเข้มแข็ง 

กลุ่มเป้าหมาย  
1. กลุ่มชุมชนในจังหวัดภาคเหนือ จ านวน 120 คน 
2. วิชาที่ฝึกอบรม  4  วิชา 
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สถานที่ด าเนินการ 
 กลุ่มชุมชนจังหวัดล าปาง 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
  เดือนเมษายน  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 ารายละเอียด
โครงการฯ 

            

2.น าเสนอผู้บริหารเพื่อขอ
ความเห็นชอบในหลักการ
เบื้องต้น 

            

3.ปรับรายละเอียดโครงการ
ตามความเห็นชอบของ
ผู้บริหาร 

            

4.ขออนุมัติโครงการ             

5.ประสานแผน วิทยากรและ
ทรัพยากรด าเนินงาน 

            

6.ด าเนินโครงการ             
7.ติดตาม ประเมินผล
โครงการและรายงานผลการ
ด าเนินโครงการ 

            

8.รายงานผลการติดตามการ
น าความรู้ไปใช้ประโยชน์ ภายใน  (จ านวน 3  เดือน)  หลังจากด าเนินโครงการแล้วเสร็จ 

 

 

 

 



  - 4- 
 

งบประมาณ 
งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี พ.ศ.  2556  จ านวน  300,000  บาท  (สามแสนบาทถ้วน)   โดยมี

รายละเอียดดังนี้ 
1. ค่าตอบแทน           รวม  43,200 บาท 

-  ค่าตอบแทนวิทยากร (จ านวน 6 คน × 24 ชม. × 300 บาท) 43,200 บาท 
2. ค่าใช้สอย  รวม              97,680 บาท 

-  ค่าอาหารว่างส าหรับคณะท างานและผู้เข้าอบรม        14,640 บาท 
(122 คน × 30 บาท × 4 วัน) 

-  ค่าอาหารกลางวันส าหรับคณะท างานและผู้เข้าอบรม 39,040 บาท 
(122 คน × 80 บาท × 4 มื้อ) 

-  ค่าจ้างเหมารถรับจ้างส าหรับไปฝึกอบรม (1 คัน × 20,000 บาท) 20,000 บาท 
-  ค่าท่ีพักคณะท างานและวิทยากร (8 คน × 5 คืน × 600 บาท) 24,000 บาท 

3. ค่าวัสดุ            รวม            159,120 บาท 
-  วัสดุฝึก  3  วิชา         170,120  บาท 
-  ค่ากระดาษถ่ายเอกสาร            1,000 บาท 
-  หมึกปริ้นเตอร์ 10,000   บาท 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น      300,000   บาท 

(สามแสนบาทถ้วน) 

 หมายเหตุ   ขอถัวจ่ายค่าใช้จ่ายทุกรายการและจ านวนคน โดยเบิกจ่ายจริงตามหลักเกณฑ์ท่ี
ก าหนด ไม่เกินงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ 

การประเมินผลโครงการ 

ระบุตัวชี้วัดผลส าเร็จของโครงการ   
 -   จ านวนกลุ่มเป้าหมาย  ผู้เข้าร่วมโครงการ  120  คน จ านวนครั้งที่ด 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 
-   งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด ร้อยละ 93 

  เชิงต้นทุน 
-   ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการได้รับจัดสรร 300,000 บาท   
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ระบุวิธีการประเมินผล  
 -   สังเกตผู้เข้ารับการอบรม 
 -   ประเมินผลงานของผู้รับการอบรม 
 -   ท าแบบสอบถามเม่ือสิ้นสุดโครงการ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ชุมชนได้พัฒนาความรู้มีศักยภาพยิ่งข้ึน 
2. ชุมชนได้พัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมเศรษฐกิจของท้องถิ่นให้ดีขึ้น 
3. สนองนโยบายรัฐบาลให้ชุมชนเข้มแข็ง มีศักยภาพ ขจัดปัญหาความยากจน 
4. ลดปัญหาคนว่างงาน 
5. ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย ฯ ให้เป็นที่รู้จักของประชาชน 

 
การรายงานผล 

  รายงานผลการด าเนินงานตามแบบรายงาน ที่กองนโยบายและแผน ก าหนด และส่งรายงานฉบับ
สมบูรณ์เมื่อโครงการแล้วเสร็จ 

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

 (นางสาวจรัสพิมพ์  วังเย็นสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ) 
วันที่ ............................................................ 

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

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

 


