
แบบเสนอของบประมาณรายจ่ายงบประมาณ ปี พ. ศ. 2556 
โครงการบริการวิชาการแก่สังคม       

  หน่วยงาน คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 
 

ชื่อโครงการ โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาอาชีพคืนคนดีสู่สังคม 

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 พัฒนานักศึกษาและบัณฑิตให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีคุณค่า (พัฒนานักศึกษา บัณฑิต และร่วมมือ 
    กับศิษย์เก่า) 
 (    )  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 และสร้างอาชีพ 
     ใหม่ให้แก่ ชุมชนบนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง 
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ความสอดคล้องกับตัวชี้วัดด้านการบริการวิชาการ 
            มีการบูรณาการกับพันธกิจอื่น คือ 
            - การเรียนการสอน วิชา หลักการออกแบบ ฝึกทักษะวิชาชีพ ออกแบบส่ิงทอ 3 
  ออกแบบผลิตภัณฑ์ส่ิงทอ        

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

            การมีส่วนร่วมรับผิดชอบการให้บริการวิชาการของอาจารย์ประจ า  จ านวน 20 คน             

           ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย  หนังสือขอความอนุเคราะห์จัดฝึกอบรม 

ผู้รับผิดชอบโครงการ งานบริการวิชาการแก่สังคม ฝ่ายวิชาการและวิจัย 

 หัวหน้าโครงการ  นางสาวจรัสพิมพ์  วังเย็น/ สาขาวิชาเทคโนโลยีเส้ือผ้า 

หลักการและเหตุผล 
  การแก้ไขปัญหาผู้ต้องขังล้นเรือนจ าตามแนวคิดเชิงยุทธศาสตร์ท่ีว่า “เปล่ียนภาระให้เป็นพลัง”   

คือการให้ผู้ต้องขังมีโอกาสปรับปรุงตนเอง สร้างทัศนคติและค่านิยมในเชิงบวกได้รับการฝึกอบรมวิชาชีพ
สามารถน าความรู้และทักษะไปใช้ประกอบอาชีพกลับไปอยู่ร่วม กับสังคมสร้างความมั่นคงให้กับตนเอง 
ครอบครัว และประเทศชาติซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของคณะอุตสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟช่ัน    
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกี่ยวกับการสนับสนุนให้บริการวิชาการแก่สังคม เพื่อการส่งเสริม
อาชีพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มคนให้มีโอกาสทางสังคม    

 คณะอุตสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟช่ัน มีประสบการณ์ได้ฝึกอบรมวิชาชีพให้แก่ผู้กระท าผิด
ของสถานพินิจบ้านเมตตา บ้านมุทิตา บ้านอุเบกขา ทางคณะฯ ตระหนักในการให้ความรู้เพื่อสร้างอนาคตของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ ส่งเสริมให้กลุ่มผู้กระท าผิดเป็นพลังหนึ่งท่ีส าคัญในการสร้างอนาคตของชาติ ซึ่งการกระท า
ผิดอาจเกิดขึน้จากการคิดและการกระท าท่ีผิดพลาด โดยอาจเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุและหลายปัจจัย จะด้วย
การรู้เท่าไม่ถึงการณ์ประกอบกับการเกิดวิกฤติและเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วทางด้านเศรษฐกิจ สังคม 
เทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมฯ  การให้โอกาสในการด าเนินชีวิตในสังคมภายหลังการออกสู่โลกภายนอกโดยการ
เสริมสร้างการเรียนรู้วิชาชีพ เพื่อตนเอง ครอบครัว และสังคมอันเป็นโอกาสท่ีจะกลับไปสู่สังคมและการ
ประกอบอาชีพเป็นบุคคลท่ีได้รับการยอมรับในสังคม เป็นการลดปัญหาการหันกลับมากระท าความผิดอีกท้ังยัง
เป็นการแก้ปัญหาของสังคมอย่างยั่งยืน  

 จากเหตุผลดังกล่าวคณะอุตสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟช่ัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี                
ราชมงคลพระนคร จึงมีแนวคิดในการจัดโครงการพัฒนาอาชีพเพื่อคืนคนดีสู่สังคม อันเป็นโครงการต่อเนื่องใน
การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อคืนคนดีสู่สังคม เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มผู้กระท าผิดกลับมาเป็นพลังของสังคม พร้อม
ส่งเสริมอาชีพให้บุคคลเหล่านี้มีรายได้และมีความสุขในการด ารงชีวิต เพื่อการไม่หวนกลับไปกระท าความผิดอีก
ท้ังยังเป็นการส่งเสริมโอกาสในการด าเนินชีวิตในสังคมอย่างยั่งยืน 
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วัตถุประสงค์ 
1. เป็นการฝึกอาชีพให้แก่นักโทษท่ีจะได้รับการอภัยโทษ เพื่อการน าไปประกอบอาชีพภายหลัง

การพ้นโทษ 
2. เพื่อให้ความสุขทางด้านจิตใจแก่ผู้ต้องขัง ส่งเสริมการกลับสู่สังคมอย่างเป็นสุขและเป็นท่ี

ยอมรับของสังคม 
3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมน าความรู้ท่ีได้รับไปถ่ายทอดให้แก่ผู้ต้องขัง 

 
กลุ่มเป้าหมาย 

1. ผู้ต้องโทษท่ีจะได้รับอภัยโทษ  จ านวน  180  คน 
2. วิชาท่ีฝึกอบรม  10  วิชา 
 

สถานที่ด าเนินการ 
ณ  ทัณฑสถานหญิงกลางจังหวัดกรุงเทพฯ 

 
ระยะเวลาด าเนินการ 

พฤษภาคม  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 าเสนอผู้บริหารเพ่ือขอความ
เห็นชอบในหลักการเบื้องต้น 

            

3.ปรับรายละเอียดโครงการตาม
ความเห็นชอบของผู้บริหาร 

            

4.ขออนุมัติโครงการ             

5.ประสานแผน วิทยากรและ
ทรัพยากรด าเนินงาน 

            

6.ด าเนินโครงการ             

7.ติดตาม ประเมินผลโครงการ
และรายงานผลการด าเนิน
โครงการ 

            

8.รายงานผลการติดตามการน า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ ภายใน  (จ านวน 3  เดือน)  หลังจากด าเนินโครงการแล้วเสร็จ 
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งบประมาณ 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2556 จ านวน 250,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 

โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  1. ค่าตอบแทน                รวม      60,000    บาท 
   -  ค่าตอบแทนวิทยากร (จ านวน 10 คน × 20 ชม. × 300 บาท)   60,000   บาท 
 2. ค่าใช้สอย            รวม     4,000   บาท 
   -  ค่าจ้างเหมารถรับจ้างส าหรับขนสัมภาระไปฝึกอบรม      4,000    บาท 
 3. ค่าวัสดุ                     รวม    186,000    บาท 
  -  วัสดุฝึก  10  วิชา               163,000    บาท 
  -  กระดาษถ่ายเอกสาร เอ 4        1,000    บาท 
   -   หมึกปริ้นเตอร์                                                             20,000 บาท 
  -  กระดาษท าวุฒิบัตร         2,000    บาท 

           รวมงบประมาณทั้งสิ้น 250,000   บาท 
       (สองแสนห้าหม่ืนบาทถ้วน) 

 หมายเหตุ   ขอถัวจ่ายค่าใช้จ่ายทุกรายการและจ านวนคน โดยเบิกจ่ายจริงตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด  
ไม่เกินงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ 
 

การประเมินผลโครงการ 
ระบุตัวชี้วัดผลส าเร็จของโครงการ   
 -   จ านวนกลุ่มเป้าหมาย  ผู้เข้าร่วมโครงการ  180  คน จ านวนครั้งท่ีด าเนินการโครงการ  2  ครั้ง 

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 
-   งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาท่ีก าหนด ร้อยละ 93 

  เชิงต้นทุน 
-   ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการได้รับจัดสรร 250,000 บาท   

 
ระบุวิธีการประเมินผล  

-  มีการสังเกตการณ์การมีส่วนร่วม 
-  ท าแบบประเมินโครงการ เมื่อส้ินสุดโครงการ 
-  ประเมินผลการน าไปใช้หลังการฝึกอบรม 3 เดือน 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ผู้ต้องโทษท่ีได้รับอภัยโทษ จ านวน 180 คน  ได้ฝึกอาชีพท่ีจะน าไปสร้างอาชีพใหม่ให้กับตนเอง 
และมีความรู้ความสามารถไปประกอบอาชีพหลักสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตและครอบครัว 
 
การรายงานผล 

 รายงานผลการด าเนินงานตามแบบรายงาน ท่ีกองนโยบายและแผน ก าหนด และส่งรายงานฉบับ
สมบูรณ์เมื่อโครงการแล้วเสร็จ 

ลงช่ือ ............................................................ ผู้เสนอโครงการ 
               (นางสาวจรัสพิมพ์  วังเย็น/ สาขาวิชาเทคโนโลยีเส้ือผ้า) 

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

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

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


