
แบบ ง.7 

แบบเสนอของบประมาณรายจ่าย/เงินรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

โครงการบริการวิชาการแก่สังคม       

  คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 
ชื่อโครงการ โครงการฝึกอบรมวิชาชีพเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ผู้ด้อยโอกาส 

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 สีกับสิ่งทอ /ระบบการย้อมสีสิ่งทอ 1 / ระบบการพิมพ์สิ่งทอ1  

 การวิจัย ......................................................................................................... ........................ 

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

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

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

ผู้รับผิดชอบโครงการ งานบริการวิชาการแก่สังคม ฝ่ายวิชาการและวิจัย 

หัวหน้าโครงการ นายพิชิตพล เจริญทรัพยานันท์ 

หลักการและเหตุผล 



ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ได้จัด
โครงการฝึกอบรมวิชาชีพให้แก่ผู้ด้อยโอกาส ดังเช่น ผู้สอนคนพิการ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส สถานพินิจคุ้มครอง
เด็กและเยาวชนแห่งชาติ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การแก้ปัญหาความยากจน และยกระดับคุณภาพชีวิต 
เพ่ือสนับสนุนยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสให้กับบุคลากรเหล่านี้ ซึ่งเป็นทรัพยากรของชาติที่มีคุณค่าโครงการที่
จัดท าได้รับความส าเร็จเป็นอย่างดี โดยวัดจากแบบประเมินผลของผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งขอให้จัดโครงการต่อเนื่อง
เพราะมีบุคลากรอีกจ านวนมากที่ต้องการมาฝึกอบรม และพัฒนาความรู้พร้อมที่จะไปถ่ายทอดให้แก่ผู้ด้อยโอกาส 
และการติดตามผลหลังการฝึกอบรม อีกทั้งมีความต้องการจากผู้เข้ารับการอบรมให้มีการจัดโครงการเช่นนี้ต่อเนื่อง
ทุกปี เพราะท าให้บุคคลที่ได้มาอบรมสามารถน าไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้และหารายได้เสริม เพ่ือใช้ในการ
ด ารงชีวิตจะได้ไม่เป็นภาระของสังคมตลอดทั้ง สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมเป็นปกติสุข ท าให้สุขภาพจิตและคุณภาพ
ชีวิตดีขึ้น ส่งผลให้สังคมชุมชนเข้มแข็ง และปัญหาต่าง ๆ ในสังคมจะลดลง อีกทั้งเป็นโครงการที่ก่อให้เกิดประโยชน์
สูงมากต่อการน าความรู้ไปขยายผล 

นอกจากนี้งานบริการวิชาการแก่สังคม ได้ติดต่อและประสานงานสัมพันธ์กับชุมชนซึ่งไม่มีอาชีพ 
ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา เด็กสถานสงเคราะห์ ชุมชนที่ต้องการพัฒนางานอาชีพ ฯลฯ จากการไปถ่ายทอด
เทคโนโลยีจากสถานที่ต่างๆ ทราบถึงความต้องการและความจ าเป็นในการฝึกอบรมวิชาชีพให้แก่ผู้ด้อยโอกาสความ
ต้องการดังกล่าว จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพแก่ผู้ด้อยโอกาสเพ่ือสนอง
ความต้องการและบริการวิชาการแก่สังคม ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือจัดหลักสูตรวิชาชีพให้กับผู้ด้อยโอกาสและประชาชนทั่วไป 
2. เพ่ือให้ผู้ด้อยโอกาสและประชาชนทั่วไปได้รับความรู้วิชาชีพในการประกอบอาชีพอันเป็นการ 

 เพ่ิมรายได ้

กลุ่มเป้าหมาย 
1. ผู้เข้าร่วมโครงการ ประชาชนทั่วไปที่สนใจการฝึกอบรมวิชาชีพ กลุ่มชุมชน กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 

และคนพิการ  จ านวน  100  คน 
2. วิชาที่ฝึกอบรม 8 วิชา 

สถานที่ด าเนินการ 
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 

ระยะเวลาด าเนินการ 
เดือนกรกฎาคม 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 งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2557  จ านวน  180,000  บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นบาท
ถ้วน)   โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ส่วนที่ 1 งบประมาณท่ีใช้ในการจัดโครงการ  
 1. ค่าตอบแทน               รวม    57,600 บาท 
   -  ค่าตอบแทนวิทยากร (จ านวน 8 คน × 24 ชม. × 300บาท)   57,600 บาท 
   2. ค่าใช้สอย              รวม    54,600   บาท 
   -  ค่าอาหารว่างส าหรับคณะท างานและผู้เข้าอบรม        21,000 บาท 
    (จ านวน 105 คน × 4 วัน × 50 บาท) 

-  ค่าอาหารกลางวันส าหรับคณะท างานและผู้เข้าอบรม    33,600 บาท 
    (จ านวน 105 คน × 4 วัน × 80 บาท) 
  3. ค่าวัสดุ          รวม      67,800  บาท 
   -  ค่าวัสดุฝึก 8 วิชา        65,800   บาท 
   -  กระดาษท าวุฒิบัตร          2,000  บาท 

        รวมงบประมาณทั้งสิ้น    180,000      บาท 



                    (หนึ่งแสนแปดหม่ืนบาทถ้วน) 
 หมายเหตุ   ขอถัวจ่ายค่าใช้จ่ายทุกรายการและจ านวนคน โดยเบิกจ่ายจริงตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด  
ไม่เกินงบประมาณที่ได้รับอนุมัต ิ

ส่วนที่ 2 งบประมาณท่ีใช้ในการติดตามผลการน าไปใช้ประโยชน์ของผู้รับบริการหลังจากการรับบริการไปแล้ว  
   (ถ้ามีให้แสดงรายละเอียดงบประมาณที่ใช้ในการติดตามผลฯ และต้องเบิกจ่ายภายในปีงบประมาณนั้นๆ) 

การประเมินผลโครงการ 

 ระบุตัวชี้วัดผลส าเร็จของโครงการ  
ตัวช้ีวัดระดับผลลัพธ์ 

- ผู้เข้ารับบริการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 86 
 -   ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการและวิชาชีพจากการให้บริการ ร้อยละ 80 
 -   โครงการบริการวิชาการท่ีส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศในเวลา 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. ผู้ด้อยโอกาสได้รับความรู้และเทคนิคด้านวิชาชีพ 
2. เสริมสร้างความรู้ประสบการณ์เพ่ือน าไปประกอบอาชีพของผู้เข้าอบรม 
3. สังคมเห็นความส าคัญกับผู้ด้อยโอกาสในการพัฒนาวิชาชีพ 

 

การรายงานผล 
รายงานผลการด าเนินงานตามแบบรายงาน ที่กองนโยบายและแผน ก าหนด และส่งรายงานฉบับสมบูรณ์

เมื่อโครงการแล้วเสร็จ 
 

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



              (นายพิชิตพล  เจริญทรัพยานันท์) 
วันที่ ............................................................  

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

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

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


