
แบบ ง.7 

แบบเสนอของบประมาณรายจ่าย/เงินรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

โครงการบริการวิชาการแก่สังคม       

  คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 
ชื่อโครงการ โครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 

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 การออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ การออกแบบเคหะสิ่งทอ และออกแบบ
สิ่งทอพ้ืนถิ่น 

 การวิจัย การพัฒนาเทคนิคการท าผ้าบาติกบนผ้าไหมด้วยสีธรรมชาติ 

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

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

ผู้รับผิดชอบโครงการ สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ 

หัวหน้าโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์  อริยะเครือ 

หลักการและเหตุผล 



ในภาวะการณ์ปัจจุบันมีกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผลิตภัณฑ์ชุมชนและมีอยู่หลายระดับ ทั้งที่เป็นผู้ผลิตขนาด
ใหญ่และผู้ผลิตขนาดย่อม ผู้ผลิตบางรายสามารถผลิตเป็นสินค้าเพ่ือส่งออกได้ แต่ยังมีผู้ผลิตอีกเป็นจ านวนมากที่ยัง
ไม่ได้รับการพัฒนาเท่าที่ควร โดยเฉพาะผู้ผลิตในชุมชนอีกเป็นจ านวนมากที่ยังต้องการ การพัฒนาและการส่งเสริม
เพ่ือยกระดับผลิตภัณฑ์จากผ้าบาติกและผ้ามัดย้อมให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ 

ผ้าบาติกและผ้ามัดย้อมในแต่ละท้องถิ่นมีเอกลักษณ์เฉพาะเป็นของตนเอง ทั้งสีสัน รูปแบบ และการ
น าไปใช้ การออกแบบลวดลาย เทคนิคการมัดย้อมแบบต่าง ๆ ดังนั้น ผู้ผลิตจึงเสาะแสวงหารูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่
สามารถจ าหน่ายได้ในท้องตลาดเป็นไปตามกระแสของตลาดในยุคเศรษฐกิจสังคมปัจจุบันซึ่งจ าเป็นจะต้องมีการ
พัฒนาในด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (มผช.) 

จากการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนและอุตสาหกรรมในครัวเรือน เข้าสู่ในรูปแบบวิสาหกิจชุมชน
เพ่ือสร้างมูลค่าในการยกระดับผลิตภัณฑ์และเพ่ิมประสิทธิภาพและสร้างความเข้มแข็งอย่างเป็นรูปธรรมในด้านการ
ผลิต การตลาด การเงิน และการจัดการองค์กรกลุ่มธุรกิจซึ่งจะส่งผลต่อการยกระดับรายได้ของประชากร
ภายในประเทศอันเป็นเศรษฐกิจฐานรากของชุมชน การด าเนินการดังกล่าวจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยบุคลากร 
เจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมถึงสถาบันการศึกษาเข้าไปด าเนินการให้ความช่วยเหลือ อาทิเช่น การถ่ายทอดความรู้ทางด้าน
วิชาชีพ การจัดการโครงสร้างการผลิต โครงสร้างการตลาด โครงสร้างทางการเงิน และรูปแบบการจัดการองค์การที่
ถูกต้อง ซึ่งเป็นการกระตุ้นและผลักดันให้สินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้อยู่ในกระแส
การบริโภคท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ 

สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร ตระหนักถึงความส าคัญของการส่งเสริมความยั่งยืนและการแก้ปัญหา มีแนวคิดในการฝึกอบรม
วิชาชีพเพ่ือพัฒนาสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ โดยน าแนวคิดการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ มาบูรณาการร่วมกับการบริการวิชาการและองค์ความรู้จากการเรียนการสอนและงานวิจัย เพ่ือเป็น
การสร้างอาชีพและพัฒนารูปแบบและคุณภาพอันเป็นการสนองความต้องการของสังคมให้ได้รับความรู้และเพ่ิมพูน
ความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนให้มีคุณภาพตรงตามเป้าหมายของกลุ่มชุมชนและสอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาด สามารถแข่งขันได้ในเชิงธุรกิจซึ่งจะท าให้การด าเนินธุรกิจชุมชนมีความยั่งยืน 

วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือฝึกอบรมวิชาชีพให้แก่ชุมชนอันเป็นแนวทางในการพัฒนาสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 
2. เพ่ือพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีความเหมาะสมและสามารถตอบสนองความต้องการของตลาด 
3. เพ่ือการส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ให้มีความเข้มแข็ง 
4. เพ่ือขยายโอกาสทางการตลาดและสามารถปรับตัวให้เข้ากับการเป็นสมาชิกประเทศอาเซียนในปี 2558 
5. เพ่ือสนับสนุนนโยบายของมหาวิทยาลัยตามภารกิจ 4 ด้าน โดยให้บริการความรู้สู่ชุมชน 

กลุ่มเป้าหมาย 
1. กลุ่มชุมชนในจังหวัดภาคใต้จ านวน 75 คน 



2. วิชาที่ฝึกอบรม 3 วิชา 

สถานที่ด าเนินการ 

   จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ระยะเวลาด าเนินการ 
เดือน มีนาคม – 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 หมวดเงินอุดหนุน ประจ าปี พ.ศ. 2557 จ านวน 200,000 บาท             
(สองแสนบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ส่วนที่ 1 งบประมาณท่ีใช้ในการจัดโครงการ  
1. ค่าตอบแทน           รวม   43,200 บาท 

 - ค่าตอบแทนวิทยากร (6 คน x 24 ชั่วโมง x 300 บาท)      43,200 บาท 
2. ค่าใช้สอย          รวม   81,880 บาท 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มส าหรับคณะท างานและผู้เข้าอบรม      9,240 บาท 
  (77 คน x 4 วัน x 30 บาท) 
- ค่าอาหารกลางวันส าหรับคณะท างานและผู้เข้าอบรม           24,640 บาท 
  (77 คน x 4 มื้อ x 80 บาท) 
- ค่าจ้างเหมารถรับจ้างส าหรับไปฝึกอบรม       24,000 บาท 

(1 คัน × 4,000 บาท x 6 วัน)     
- ค่าท่ีพักคณะท างานและวิทยากร (8 คน × 5 คืน × 600 บาท)    24,000 บาท 

3. ค่าวัสดุ            รวม   74,920 บาท 
- ค่าวัสดุ 3 วิชา    64,920 บาท 
- ค่าหมึกปริ้นเตอร์         10,000 บาท 

                                        รวมงบประมาณทั้งสิ้น              200,000 บาท 
  (สองแสนบาทถ้วน) 
  หมายเหตุ   ขอถัวจ่ายค่าใช้จ่ายทุกรายการและจ านวนคน โดยเบิกจ่ายจริงตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด  
ไม่เกินงบประมาณที่ได้รับอนุมัต ิ
ส่วนที่ 2 งบประมาณท่ีใช้ในการติดตามผลการน าไปใช้ประโยชน์ของผู้รับบริการหลังจากการรับบริการไปแล้ว  
 (ถ้ามีให้แสดงรายละเอียดงบประมาณที่ใช้ในการติดตามผลฯ และต้องเบิกจ่ายภายใน 
 ปีงบประมาณนั้นๆ) 

การประเมินผลโครงการ 

 ระบุตัวชี้วัดผลส าเร็จของโครงการ  
ตัวช้ีวัดระดับผลลัพธ์ 

- ผู้เข้ารับบริการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 86 
 -   ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการและวิชาชีพจากการให้บริการ ร้อยละ 80 



 -   โครงการบริการวิชาการท่ีส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศในเวลา 1 ปี  ร้อยละ 9 
ตัวช้ีวัดระดับผลผลิต 

 -  จ านวนผู้รับบริการ 75 คน 
 -  ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ ร้อยละ 87 
 -  งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด  ร้อยละ  94 

 ระบุวิธีการประเมินผล  

- สังเกตผู้เข้ารับการอบรม 

- ประเมินผลงานของผู้รับการอบรม 

- ท าแบบประเมินโครงการ เมื่อสิ้นสุดโครงการ 

- ประเมินผลการน าไปใช้หลังการฝึกอบรบ  3  เดือน 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ชุมชนได้พัฒนาความรู้มีศักยภาพยิ่งข้ึน 
2. ชุมชนได้พัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมเศรษฐกิจของท้องถิ่นให้ดีขึ้น 
3. สนองนโยบายรัฐบาลให้ชุมชนเข้มแข็ง มีศักยภาพ ขจัดปัญหาความยากจน ลดปัญหาคนว่างงาน 
4. ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยฯ เป็นที่รู้จักของประชาชน 

การรายงานผล 
รายงานผลการด าเนินงานตามแบบรายงาน ที่กองนโยบายและแผน ก าหนด และส่งรายงานฉบับสมบูรณ์

เมื่อโครงการแล้วเสร็จ 
 
 ลงชื่อ ............................................................ ผู้เสนอโครงการ 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์  อริยะเครือ) 
  วันที่ .......................................................... 
 
 ลงชื่อ ............................................................ หวัหน้าหน่วยงาน 
  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภูวพัสส์  เอกตาแสง) 
  วันที่ .......................................................... 


