
 

 

แบบเสนอของบประมาณงบรายจ่าย ประจ าปี 2556  

โครงการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

  หน่วยงาน  คณะอุตสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟช่ัน 

******************************** 
ชื่อโครงการ   โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ คณะอุตสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟช่ัน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร         

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 และ

ร่วมมือกับศิษย์เก่า) 
() 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  1.2.8 พัฒนาระบบคุณภาพที่เน้นมาตรฐานสากล 
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ความสอดคล้องกับตัวชี้วัดด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

                   มีการบูรณาการกับพันธกิจอื่น คือ 
            - การบริหารและการจัดการในส่วนงานด้านบริหารงานวิชาการและวิจัย 
            - การวิจัย เรื่อง...........-.......... 

มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

  การมีส่วนร่วมรับผิดชอบการให้บริการวิชาการของอาจารย์ประจ า  จ านวน....20.....คน             

            ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย.................-............ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ     คณะอุตสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟช่ัน 

หัวหน้าโครงการ     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภูวพัสส์   เอกตาแสง 

หลักการและเหตุผล 

ด้วยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เล็งเห็นถึงความส าคัญของการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาให้
มีคุณภาพและมาตรฐานท่ีมุ่งสู่ความเป็นเลิศเทียบได้ในระดับสากล มีการพัฒนาไปอย่างก้าวกระโดด สืบเนื่อง
ด้วยกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551 – 2565) คือ การยกระดับคุณภาพอุดมศึกษา
ไทย เพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรท่ีมีคุณภาพสู่ตลาดแรงงาน และพัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาในการสร้างความรู้
และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในโลกโลกาภิวัตน์ รวมท้ังการพัฒนา  ท่ี
ยั่งยืนของท้องถิ่นไทย ซึ่งมีความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์หลักของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นแหล่งการศึกษาวิชาชีพท่ีได้มาตรฐาน  สร้างคนคุณภาพสู่โลกอาชีพ สร้างและ
ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ความเป็นเลิศ   

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้น าเครื่องมือพัฒนาคุณภาพท่ีได้รับการยอมรับในระดับ
สากลว่าเป็นเครื่องมือท่ีมีประสิทธิภาพในการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ เรียกว่า Education Criteria for 
Performance Excellence (EdPEx) โดยในการด าเนินการนี้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้
คัดเลือกมหาวิทยาลัยน าร่อง เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ จ านวน 18 แห่ง และมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับเกียรติให้เป็นมหาวิทยาลัยดังกล่าว โดยท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนครได้พิจารณาคัดเลือก คณะอุตสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟชั่นให้เป็นคณะน าร่อง 

ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินการสู่การปฏิบัติคณะฯ จึงได้ก าหนดจัดท าโครงการการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาสู่ความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะอุตสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบ
แฟช่ัน  เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาความรู้ ทักษะในการบริหารจัดการ เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความ
เป็นเลิศดังกล่าว 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาทักษะในการบริหารจัดการในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
2. เพื่อให้บุคลากรมีความรู้  ความเข้าใจในหลักการ และแนวปฏิบัติในการน าเกณฑ์คุณภาพ

การศึกษาสู่ความเป็นเลิศไปสู่การปฏิบัติในมหาวิทยาลัยได้ 
3. เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนด าเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มหาวิทยาลัยเป็น

องค์กรแห่งความเป็นเลิศ 
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กลุ่มเป้าหมาย 

- ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร/ คณะอุตสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟช่ัน 
- บุคลากร คณะอุตสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟชั่น 

สถานที่ด าเนินการ 

จัดศึกษาดูงานแลกเปล่ียนเรียนรู้ ณ คณะวิชา /สถาบันอุดมศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการฯ 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ตุลาคม 2555 – กันยายน 2556 

การด าเนินโครงการ  

 
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.

 

ม.ิ
ย. 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย. 

1. จัดท ารายละเอียดโครงการฯ             
2. น าเสนอผู้บริหารเพื่อขอความเห็นชอบในหลักการเบื้องต้น             
3. ปรับรายละเอียดโครงการตามความเห็นชอบของผู้บริหาร             
4. ขออนุมัติโครงการ             
5. ประสานแผน วิทยากร             
6. ด าเนินโครงการ              
7. ติดตาม ประเมินผลโครงการและรายงานผลการด าเนินโครงการ             
8. รายงานผลการติดตามการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์             
 

งบประมาณ  ใช้งบประมาณเงินรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ. 2556 คณะอุตสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟชั่น 
       เป็นเงิน 150,000 บาท  โดยมีรายละเอียด ดังนี ้

 
1.  หมวดค่าตอบแทน  - บาท 
2.  หมวดค่าใช้สอย  150,000 บาท 

- ค่าพาหนะรับจ้าง (20 คน x 400 บาท)  8,000 บาท 
- ค่าพาหนะเดินทาง (20 คน x 3,000 บาท)  60,000 บาท 
- ค่าจ้างเหมารถปรับอากาศระหว่างศึกษาดูงาน  30,000 บาท 
- ค่าท่ีพัก (20 คน x 2 คืน x 600 บาท)  24,000 บาท 
- ค่าอาหารเช้า (20 คน x 1 วัน × 50 บาท)  1,000 บาท 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม (20 คน × 3 วัน x 50 บาท)  3,000 บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน-เย็น (20 คน × 3 วัน x 400 บาท) 24,000 บาท 

3.  หมวดวัสดุ - บาท 
รวมเป็นเงิน 150,000 บาท 

                                                                                                  (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายค่าใช้จ่ายทุกรายการและจ านวนคน โดยเบิกจ่ายจริงตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด 
                     ไม่เกินงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ 
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การประเมินโครงการ 

 ระบุตัวชี้วัดผลส าเร็จของโครงการ 
- จ านวนกลุ่มเป้าหมาย  จ านวน  20   คน 
- ความรู้ความเข้าใจการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ  ร้อยละ 80 
- ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการในกระบวนการให้บริการ  - 
- ความพึงพอใจของผู้รับบริการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ  - 

 ประเมินผลโดย 
- สังเกตจากการเข้าร่วมกิจกรรม 
- แบบสอบถาม 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาทักษะในการบริหารจัดการในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
2. เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนด าเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มหาวิทยาลัย                  

เป็นองค์กรแห่งความเป็นเลิศ 
3. เพื่อให้บุคลากรมีความรู้และความเข้าใจในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศไปสู่การ

ปฏิบัติของหน่วยงานก้าวสู่ความเป็นสากล 
 

การรายงานผล 

 รายงานผลการด าเนินงานตามแบบรายงานท่ีกองนโยบายและแผนก าหนด และส่งรายงานฉบับ
สมบูรณ์เมื่อโครงการแล้วเสร็จ 
 
 
 

ลงช่ือ ............................................................ ผู้เสนอโครงการ 
        (ดร.กาญจนา  ลือพงษ์) 
         วันท่ี  14  กุมภาพันธ์ 2555   
   
 

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

        วันท่ี  14  กุมภาพันธ์ 2555     
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สถาบันอุดมศึกษากลุ่มเป้าหมายโครงการน าร่อง 
กรุงเทพฯ / ปริมณฑล 
มหาวิทยาลัยมหิดล (คณะเทคนิคการแพทย์) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (คณะครุศาสตร)์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (คณะเศรษฐศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (คณะวิศวกรรมศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (คณะศิลปกรรมศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  (คณะอุตสาหกรรมสิง่ทอและออกแบบแฟชั่น) 
ภาคเหนือ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร  (คณะวิทยาศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  (คณะแพทยศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้  (คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร) 
ภาคอีสาน 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  (คณะเภสัชศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (คณะวิศวกรรมศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี (ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม) 
ภาคใต้ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  (คณะเภสัชศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  (ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร)์ 
 

สถาบันอุดมศึกษากลุ่มเป้าหมายโครงการต่อยอด (Fast Track) 
ภาคเหนือ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  (คณะแพทยศาสตร์) 
กรุงเทพฯ / ปริมณฑล 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต 
ภาคอีสาน 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (คณะแพทยศาสตร์) 
 
อีก 7 แห่ง ก าลังพิจารณา 
ณ วันที่ 7 ส.ค.55 
 
 
 
 
 

http://www.mua.go.th/users/bhes/edpex/fac/mu/mu.html
http://www.mua.go.th/users/bhes/edpex/fac/cu/cu.html
http://www.mua.go.th/users/bhes/edpex/fac/tu/tu.html
http://www.mua.go.th/users/bhes/edpex/fac/kmutt/kmutt.html
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