
แบบ ง.7 

แบบเสนอของบประมาณรายจ่าย/เงินรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

โครงการบริการวิชาการแก่สังคม       

  คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 
ชื่อโครงการ โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนามาตรฐานสินค้าชุมชน 

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 
ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 
 1. สร้างความเข้มแข็งของการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
   1.1. พัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
   1.2. สร้างวัฒนธรรมองค์กรเชิงคุณภาพ 
   1.3. พัฒนาการบริหารจัดการโดยใช้กลยุทธ์ทางการเงิน 
   1.4. พัฒนาศักยภาพบุคลากร  
 2. พัฒนาความเข้มแข็งในการจัดการศึกษาให้บัณฑิตมีคุณภาพตามมาตรฐานพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
   2.1. พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับ 
                 อาเซียนและนานาชาติ 
   2.2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและภาคอุตสาหกรรมเพ่ือรองรับการจัดการ 
                      เรียนการสอนแบบบูรณาการการท างาน 
   2.3. พัฒนาระบบสนับสนุนจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการเรียนรู้ 
   2.4. พัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการเฉพาะทาง 
   2.5. สร้างบัณฑิตที่มีศักยภาพและมีคุณลักษณะตรงตามความต้องการของสังคม 
   2.6. พัฒนาศักยภาพอาจารย์ 
 3. ส่งเสริมการให้บริการวิชาการจากองค์ความรู้เพ่ือสร้างและพัฒนาอาชีพพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
   3.1. พัฒนาความเข้มแข็งของการให้บริการวิชาการโดยการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกิดจากการเรียนการ  



                      สอน/การวิจัย เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน 
   3.2. พัฒนาความเข้มแข็งของการให้บริการเพื่อหารายได้แก่มหาวิทยาลัย 
   3.3. พัฒนาระบบบริหารงานบริการวิชาการเพ่ือสร้างศักยภาพในการให้บริการวิชาการ 
   3.4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการบริการวิชาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและ 
                      ชุมชน   
 4. ส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างมั่นคงเพ่ือสร้างคุณค่าทางสังคม 
และเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
   4.1. ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและรักษาสิ่งแวดล้อม 
 5. พัฒนาความเข้มแข็งงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีมีคุณภาพเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ 
   5.1. พัฒนาผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เชิงบูรณาการที่มีคุณภาพ 
   5.2. พัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยที่มีศักยภาพ 
   5.3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชน เพ่ือสร้าง 
                      มูลค่าเพ่ิมของงานวิจัย 
   5.4. พัฒนาระบบบริหารงานวิจัย 

ความสอดคล้องกับตัวชี้วัดด้านการบริการวิชาการ 

 มีการบูรณาการกับพันธกิจอ่ืน คือ 

 การเรียนการสอนวิชา ........................................................................................... ................ 

       .................................................................... ........................................................................ 

 การวิจัย การพัฒนาผลิตภัณฑ์เคหะสิ่งทอจากผักตบชวา 

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

 ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย.........(หลักฐานประกอบ อาทิ ความต้องการของภาครัฐเอกชน 
ชุมชน ภาคประชาชน เป็นต้น) ตามแบบ สวพ.-บว.02,03,04  

ผู้รับผิดชอบโครงการ สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้า 

หัวหน้าโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมล  พรหมหล้าวรรณ                        

หลักการและเหตุผล 



ปัจจุบันภาครัฐได้ให้ความส าคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนผลิตสินค้าชุมชนที่มีคุณภาพต่อ
ผู้บริโภค รวมถึงสร้างเครือข่ายและจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้และบริการเทคโนโลยีชุมชนในการผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐาน 
โดยมีเป้าหมายให้ชุมชนเข้มแข็งสามารถพ่ึงตนเองได้ โดยใช้ภูมิปัญญาของชุมชนที่สมควรจะได้รับการอนุรักษ์ และ
พัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น รวมทั้งการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งพิจารณาถึงจุดเด่น จุดด้อย และ
ข้อจ ากัดของศักยภาพชุมชนในการพัฒนาสินค้า เพ่ือให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนที่มีคุณภาพ 

สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้า คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น จึงมีแนวคิดในการถ่ายทอด
เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนามาตรฐานสินค้าชุมชน เพ่ือรองรับการพัฒนคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือระดับพ้ืนบ้านที่ยังไม่ได้
รับการพัฒนาเท่าท่ีควรซึ่งวัตถุประสงค์ที่ส าคัญคือส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้รับการรับรอง
และแสดงเครื่องหมายการรับรองเพ่ือส่งเสริมด้านการตลาดของผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลายและสร้าง
ความมั่นใจให้กับผู้บริโภคในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชนทั้งในประเทศและต่างประเทศเน้นให้มีการพัฒนาแบบ
ยั่งยืน อีกทั้งยังเป็นการแก้ไขปัญหาความยากจนของชุมชน โดยมุ่งให้ความส าคัญของการน าภูมิปัญญาชาวบ้านและ
ทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาพัฒนาและสร้างมูลค่าของผลิตภัณฑ์ให้สูงขึ้น มีคุณภาพ มีจุดเด่น มีเอกลักษณ์ มีการ
พัฒนาท้องถิ่น สร้างชุมชนเข้มแข็งพ่ึงตนเองได้ สร้างงานสร้างรายได ้

วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือให้ประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรมสามารถน าความรู้ไปประกอบอาชีพได้ 
2. เพ่ือพัฒนารูปแบบและคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนให้แก่ชุมชนที่เข้ารับการฝึกอบรม 

กลุ่มเป้าหมาย 
1. ผู้เข้าร่วมโครงการ  จ านวน  100  คน 

สถานที่ด าเนินการ 

   กลุ่มชุมชนเทศบาลต าบลศิลาลอย อ าเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ระยะเวลาด าเนินการ 
เดือนมีนาคม – เมษายน 2557 

การด าเนินโครงการ (ขั้นตอนหรือวิธีการด าเนินงานโครงการ) 

กิจกรรม 
ปี พ. ศ. 2556 ปี พ.ศ. 2557 

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 าร่างและรายละเอียดโครงการฯ             
2.น าเสนอผู้บริหารเพื่อขอความเห็นชอบ
ในหลักการเบื้องต้น 

            



3.ปรับรายละเอียดโครงการตามความ
เห็นชอบของผู้บริหาร 

            

4.ขออนุมัติโครงการ             
5.ประสานแผน วิทยากรและทรัพยากร
ด าเนินงาน 

            

6.ด าเนินโครงการประชุมสัมมนา             
7.รายงานผลการจัดโครงการ             
8.ติดตามการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์             
9.รายงานการประเมินผลโครงการฉบับ
สมบูรณ์ 

            

 

 

 

งบประมาณ 
ระบุแหล่งงบประมาณ งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี พ.ศ.  2557  จ านวน  200,000 บาท  (สองแสนบาทถ้วน)   
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 ส่วนที่ 1  งบประมาณท่ีใช้ในการจัดโครงการ  
1. หมวดค่าตอบแทน  57,600 บาท 

-  ค่าตอบแทนวิทยากร (จ านวน 8 คน × 24 ชม. × 300 บาท)  57,600 บาท  
 2.  หมวดค่าใช้สอย                76,880     บาท 

-  ค่าอาหารว่างส าหรับคณะท างานและผู้เข้าอบรม  12,240 บาท 
(102 คน × 30 บาท × 4 วัน) 

-  ค่าอาหารกลางวันส าหรับคณะท างานและผู้เข้าอบรม 32,640 บาท 
(102 คน × 80 บาท × 4 มื้อ) 

 -  ค่าจ้างเหมารถรับจ้างส าหรับไปฝึกอบรม 14,000 บาท 
   (1คัน × 3,500 บาท × 4 วัน) 

- ค่าท่ีพักคณะท างานและวิทยากร (10 คน x 3 คืน x 600 บาท) 18,000 บาท 
 3.  หมวดค่าวัสดุ                                                                      65,520 บาท 
   -  ค่าวัสดุ 4 วิชา   54,520 บาท  

-  กระดาษวุฒิบัตร         1,000     บาท 



 -  หมึกปริ้นเตอร์        10,000    บาท 
        รวม           200,000    บาท 
                       (สองแสนบาทถ้วน) 
  หมายเหตุ   ขอถัวจ่ายค่าใช้จ่ายทุกรายการและจ านวนคน โดยเบิกจ่ายจริงตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด   
ไม่เกินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ  

ส่วนที่ 2 งบประมาณท่ีใช้ในการติดตามผลการน าไปใช้ประโยชน์ของผู้รับบริการหลังจากการรับบริการไปแล้ว  
(ถ้ามีให้แสดงรายละเอียดงบประมาณที่ใช้ในการติดตามผลฯ และต้องเบิกจ่ายภายในปีงบประมาณนั้นๆ) 

การประเมินผลโครงการ 

 ระบุตัวชี้วัดผลส าเร็จของโครงการ  
ตัวช้ีวัดระดับผลลัพธ์ 

- ผู้เข้ารับบริการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 86 
 -   ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการและวิชาชีพจากการให้บริการ ร้อยละ 80 
 -   โครงการบริการวิชาการที่ส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศในเวลา 1 ปี  ร้อยละ 9 

ตัวช้ีวัดระดับผลผลิต 
 -  จ านวนผู้รับบริการ 100 คน 
 -  ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ ร้อยละ 87 
 - งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด  ร้อยละ  94 
 
 

 ระบุวิธีการประเมินผล  

- สังเกตผู้เข้ารับการอบรม 

- ประเมินผลงานของผู้รับการอบรม 

- ท าแบบประเมินโครงการ เมื่อสิ้นสุดโครงการ 

- ประเมินผลการน าไปใช้หลังการฝึกอบรบ  3  เดือน 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ผลิตภัณฑ์ชุมชนได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 
2. ผลิตภัณฑ์ชุมชนมีมาตรฐานในการผลิตเพ่ิมขึ้น 

การรายงานผล 
รายงานผลการด าเนินงานตามแบบรายงาน ที่กองนโยบายและแผน ก าหนด และส่งรายงานฉบับสมบูรณ์

เมื่อโครงการแล้วเสร็จ 



 
 ลงชื่อ ............................................................ ผู้เสนอโครงการ 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมล  พรหมหล้าวรรณ) 
  วันที่ .......................................................... 
 
 ลงชื่อ ............................................................ หวัหน้าหน่วยงาน 
  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภูวพัสส์  เอกตาแสง) 
  วันที่ .........................................................  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


