
แบบเสนอของงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
โครงการด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

หน่วยงาน  คณะอุตสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟชัน่ 
 

             ช่ือโครงการ  แข่งขันกฬีามหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 ลกัษณะของโครงการ 
               (   )  1.1  การประชุมเชิงวชิาการ 
  (   )  1.2  การฝึกอบรม การอบรมเชิงปฏิบติัการ 
  (   )  1.3  การสัมมนา การเสวนา 
  (   )  1.4  การจดันิทรรศการ 
  (   )  1.5  การวิเคาระห์ การทดสอบ การตรวจสอบ 
  (   )  1.6  การฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยี 
   (   )  1.7  การใหบ้ริการขอ้มูล การเผยแพร่ผา่นส่ือต่างๆ 
  ( / )  1.8  อ่ืนๆ 
  

ความสอดคล้องกบัยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของมหาวทิยาลยั  
  กลยุทธ์ที่ 
  (   )  1.1  บูรณาการหลกัสูตรแบบองคร์วม 
  (   )  1.2  สร้างควมเขม้แขง็ทางวชิาชีพเฉพาะทาง 
  (   )  1.3  บริหารจดัการเชิงรุก 
  ( / )  1.4  พฒันานกัศึกษาและบณัฑิตใหเ้ป็นทรัพยากรมนุษยท่ี์มีคุณค่า (พฒันานกัศึกษา บณัฑิต   
                                           และร่วมมือกบัศิษยเ์ก่า 
  (   )  1.5  พฒันาศกัยภาพของบุคลากรทางการศึกษาทุกระดบั 
  (   )  1.6  ใหบ้ริหารวชิาการแก่สังคม เพื่อสร้างและพฒันาอาชีพโดยยดึหลกัเศรษฐกิจพอเพียง 
  (   )  1.7  สนบัสนุนและสืบสานงานท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม และรักษาส่ิงแวดลอ้ม 
  (   )  1.8  พฒันางานวจิยั / นวตักรรม / ส่ิงประดิษฐ ์เชิงบูรณาการ เพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย ์
  (   )  1.9  เผยแพร่และถ่ายทอดองคค์วามรู้สู่ความเป็นเลิศ 
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 ความสอดคล้องกบัตัวช้ีวดัด้านกจิกรรมกฬีา 

 นกัศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมกีฬา (ระบุจ านวน เป้าหมาย) 
-      นกัศึกษาคณะอุตสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟชัน่ จ  านวน 250 คน       

  มีการบูรณาการกบัพนัธกิจอ่ืน คือ 
-      การเรียนการสอนวชิา       - 
-      การวจิยั เร่ือง  - 
-      การบริการวชิาการ เร่ือง - 

 ความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย.......(หลกัฐานประกอบ อาทิ ความตอ้งการของภาครัฐ เอกชน ชุมชน     
ภาคประชาชน เป็นตน้) 

 
ผู้รับผดิชอบโครงการ  หวัหนา้งานกีฬา 
 หัวหน้าโครงการ  นายวโิรจน์  ผดุงทศ 

           
 หลกัการและเหตุผล 

                ดว้ยมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร   มีนโยบายสนบัสนุนใหค้ณะต่าง ๆ  ภายใน 
มหาวทิยาลยั    ส่งเสริมใหน้กัศึกษาสนใจการเล่นกีฬาหลายๆประเภทอยา่งแพร่หลายเป็นการสร้างสัมพนัธภาพท่ีดี
ภายในมหาวทิยาลยั และเป็นการคดัเลือกนกักีฬาของมหาวทิยาลยัดว้ย จึงจดัใหมี้การแข่งขนักีฬาข้ึนเป็นประจ าทุกปี     
ดงันั้น จึงควรให้นกัศึกษาของคณะฯ  ไดมี้ส่วนร่วมในการแข่งขนักีฬาในคร้ังน้ี เพื่อเป็นการน าช่ือเสียงและเกียรติคุณ
มาสู่คณะฯ 
 
วตัถุประสงค์ 

              1.  เพื่อส่งเสริมให้นกัศึกษามีมาตรฐานการเล่นกีฬาสูงข้ึน 
                 2.  เพื่อส่งเสริมใหน้กัศึกษามีร่างกายพลานามยัสมบูรณ์ 
                 3.  เพื่อส่งเสริมใหน้กัศึกษามีพฒันาการทางดา้นสติปัญญา ร่างกาย อารมณ์และสังคม  
                   4.   เพื่อสร้างช่ือเสียงและเกียรติคุณมาสู่คณะฯ 

 
กลุ่มเป้าหมายผู้ร่วมโครงการ 

       นกัศึกษา คณะอุตสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟชัน่  จ  านวน 250 คน 
       

สถานทีด่ าเนินงาน 
       -   ฝึกซอ้มท่ีสนามคณะอุตสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟชัน่ มทร. พระนคร 
                -  ศูนยพ์ระนครเหนือ , ศูนยพ์ณิชยการพระนคร มทร. พระนคร  และ มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา 
  

ระยะเวลาด าเนินการ     ระหวา่งเดือนกรกฎาคม  2557  -  เดือนสิงหาคม 2557 
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    การด าเนินโครงการ (ข้ันตอนหรือวธีิการด าเนินงานโครงการ)                            

      
 งบประมาณ    
             ประเภทกีฬาท่ีส่งเขา้ร่วมแข่งขนั คือ ฟุตซอล, ฟุตบอล,วอลเลยบ์อล , เปตอง , เซปักตะกร้อ , เทเบิลเทนนิส , กรีฑา,
วา่ยน ้า, หมากกระดาน, เชียร์ลีดเดอร์และกองเชียร์ โดยแบ่งค่าใชจ่้ายดงัต่อไปน้ี 
 
                    7.1  ค่าใช้สอย 
                         ค่าเช่าเหมารถรับส่งนกักีฬาและกองเชียร์       เป็นเงิน                   6,000        บาท 

    7.2  ค่าวสัดุ 
                         1. ชุดแข่งขนั กีฬาฟุตซอล                                                            เป็นเงิน                 29,800 บาท 
                         2. ชุดแข่งขนั กีฬาวอลเลยบ์อล                                                    เป็นเงิน                    9,960        บาท   
                         3. ชุดแข่งขนั กีฬาเปตอง                                                             เป็นเงิน                   7,400        บาท                                                                                       
                         4. ชุดแข่งขนั กีฬาเทเบิลเทนนิส                                                  เป็นเงิน                   2,220         บาท 
                         5. ชุดแข่งขนั กีฬาเซปักตะกร้อ                                                    เป็นเงิน                  7,400         บาท 
                        6.  ชุดแข่งขนั กีฬากรีฑา                                                               เป็นเงิน                  6,725         บาท       
                        7.  ชุดแข่งขนักีฬาฟุตบอล เป็นเงิน                  8,880  บาท 
         8.  ชุดแข่งขนักีฬาวา่ยน ้ า เป็นเงิน                  1,615   บาท 
                         9.  ชุดแข่งขนักีฬาหมากรุก เป็นเงิน          1,000 บาท  
                        10. ค่าวสัดุอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการฝึกซอ้ม                                          เป็นเงิน                19,000         บาท             

กจิกรรม 
ปี พ.ศ. 2556 ปี พ.ศ. 2557 

ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่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. จดัท าร่างและรายละเอีดโครกงการฯ             
2. น าเสนอผูบ้ริหารเพื่อขอความ  
    เห็นชอบในหลกัการเบ้ืองตน้ 

            

3. ปรับรายละเอียดโครงการตามความ 
    เห็นชอบของผูบ้ริหาร 

            

4. ขออนุมติัโครงการ             

5. ประสานแผน วิทยากรและ 
    ทรัพยากรด าเนินงาน 

            

6. ด าเนินโครงการ             

7. ติดตาม ประเมินผลโครงการและ 
    รายงานผลการด าเนินโครงการ 

            

8. รายงานผลการติดตามการน าความรู้ 
    ไปใชป้ระโยชน ์
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 รวมเป็นเงินทั้งส้ิน    100,000       บาท   

                                     (หน่ึงแสนบาท) 
                        หมายเหตุ  ขอถวัจ่ายค่าใชจ่้ายทุกรายการและจ านวนคน โดยเบิกจ่ายจริงตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไม่เกิน
งบประมาณท่ีไดรั้บอนุมติั 
  
 การประเมินผลโครงการ 

- จ านวนกลุ่มเป้าหมาย 250 คน 
- ความพึงพอใจ  75 %      
- ท าแบบประเมินผลโครงการเม่ือส้ินสุดโครงการ 
- สังเกตุจากการมีส่วนร่วมของการท ากิจกรรม 

 
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

         1.   นกัศึกษามีมาตราฐานการเล่นกีฬาสูงข้ึน 
2. นกัศึกษามีร่างกายพลานามยัสมบูรณ์ 
3. นกัศึกษามีพฒันาการทางดา้นสติปัญญา ร่างกาย อารมณ์ และสังคม 

                   4.    สร้างช่ือเสียงและเกียรติคุณมาสู่คณะฯ                                                                                               
 
การรายงานผล   

รายงานผลการด าเนินงานตามแบบรายงาน ท่ีกองนโยบายและแผน ก าหนด และส่งรายงานฉบบัสมบูรณ์เม่ือ
โครงการแลว้เสร็จ 

 
 
                                                                                    ลงช่ือ............................................................(ผูเ้สนอโครงการ) 

                                                                                        ( นายวโิรจน์  ผดุงทศ ) 
        วนัท่ี..................................................................... 
 
 
                                                                                    ลงช่ือ............................................................(หวัหนา้หน่วยงาน) 
                  (ผูช่้วยศาสตราจารยภู์วพสัส์  เอกตาแสง) 
                        วนัท่ี....................................................................... 
 


