
แบบ ง.7 

แบบเสนอของบประมาณรายจ่าย/เงินรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

โครงการบริการวิชาการแก่สังคม       

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาอาชีพเพ่ือคืนคนดีสู่สังคม 

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 
                 อาเซยีนและนานาชาติ 
   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 ออกแบบสิ่งทอ 1 / พ้ืนฐานการตัดเย็บ / ศิลปะสิ่งทอ 

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

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

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

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

ผู้รับผิดชอบโครงการ งานบริการวิชาการแก่สังคม ฝ่ายวิชาการและวิจัย 

หัวหน้าโครงการ นายก้องเกียรติ มหาอินทร์ 

หลักการและเหตุผล 



ตามนโยบายการแก้ไขปัญหาผู้ต้องขังล้นเรือนจ าตามแนวคิดเชิงยุทธศาสตร์ที่ว่า “เปลี่ยนภาระให้เป็นพลัง”   
คือการท าให้ผู้ต้องขังมีโอกาสปรับปรุงตนเอง ฝึกระเบียบวินัยแบบทหาร สร้างทัศนคติและค่านิยมในเชิงบวกได้รับ
การฝึกอบรมวิชาชีพสามารถน าความรู้และทักษะไปใช้ประกอบอาชีพกลับไปอยู่ร่วม กับสังคมสร้างความมั่นคงให้กับ
ตนเอง ครอบครัว และประเทศชาติซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกี่ยวกับการสนับสนุนให้บริการวิชาการแก่สังคม เพ่ือการส่งเสริมอาชีพ
และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มคน อันเป็นการสร้างความมั่นคงและเป็นการให้มีโอกาสทางสังคม    

 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มีประสบการณ์ได้ฝึกอบรมวิชาชีพให้แก่ผู้กระท าผิดของ
สถานพินิจบ้านเมตตา บ้านมุทิตา บ้านอุเบกขา ทางคณะฯ ตระหนักในการให้ความรู้เพ่ือสร้างอนาคตของผู้เข้าร่วม
โครงการ ส่งเสริมให้กลุ่มผู้กระท าผิดเป็นพลังหนึ่งที่ส าคัญในการสร้างอนาคตของชาติ ซึ่งการกระท าผิดอาจเกิดขึ้น
จากการคิดและการกระท าที่ผิดพลาด โดยอาจเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุและหลายปัจจัย จะด้วยการรู้เท่าไม่ถึงการณ์
ประกอบกับการเกิดวิกฤติและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทางด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรม การให้
โอกาสในการด าเนินชีวิตในสังคมภายหลังการออกสู่โลกภายนอกโดยการเสริมสร้างการเรียนรู้วิชาชี พ เพ่ือตนเอง 
ครอบครัว และสังคมอันเป็นโอกาสที่จะกลับไปสู่สังคมและการประกอบอาชีพเป็นบุคคลที่ได้รับการยอมรับในสังคม 
เป็นการลดปัญหาการหันกลับมากระท าความผิดอีกทั้งยังเป็นการแก้ปัญหาของสังคมอย่างยั่งยืน  

 จากเหตุผลดังกล่าวคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี                
ราชมงคลพระนคร จึงมีแนวคิดในการจัดโครงการ “การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือคืนคนดีสู่สังคม” เพ่ือเป็นการส่งเสริม
ให้กลุ่มผู้กระท าผิดกลับมาเป็นพลังของสังคมในการน าไปสู่การพัฒนาประเทศ พร้อมทั้งส่งเสริมอาชีพให้บุคคลเหล่านี้
มีรายได้และมีความสุขในสังคมอย่างยั่งยืน 

วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือให้ความรู้ทางด้านวิชาชีพแก่ผู้ต้องขังและน าความรู้ไปถ่ายทอดในการพัฒนาทักษะและ

แนวความคิดในการประกอบอาชีพ 
2. เป็นการฝึกอาชีพให้แก่นักโทษที่จะได้รับการอภัยโทษ เพ่ือการน าไปประกอบอาชีพภายหลังการพ้น

โทษอันเป็นความรู้ในการประกอบอาชีพหรือการเพ่ิมรายได้เสริม 
3. เพ่ือให้ความสุขทางด้านจิตใจแก่ผู้ต้องขัง ส่งเสริมการกลับสู่สังคมอย่างเป็นสุข และเป็นที่ยอมรับ

ของสังคม 

กลุ่มเป้าหมาย 
1. ผู้ต้องโทษท่ีจะได้รับอภัยโทษ  จ านวน  100  คน 
2. วิชาที่ฝึกอบรม  4 วิชา 

สถานที่ด าเนินการ 
ณ  ทัณฑสถานหญิงกลาง 



ระยะเวลาด าเนินการ 
เดือนเมษายน - พฤษภาคม  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 120,000 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาท
ถ้วน) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ส่วนที่ 1 งบประมาณท่ีใช้ในการจัดโครงการ  
 1. ค่าตอบแทน            รวม       48,000    บาท 
      -  ค่าตอบแทนวิทยากร (จ านวน 8 คน × 20 ชม. × 300 บาท)     48,000    บาท 
 2. ค่าใช้สอย           รวม  5,000    บาท 
   -  ค่าจ้างเหมารถรับจ้างส าหรับไปฝึกอบรม              5,000    บาท 
 3. ค่าวัสดุ                     รวม      67,000    บาท 
    -  วัสดุ 4 วิชา      52,000    บาท 
  -  หมึกปริ้นเตอร์                                                                13,000 บาท 
  -  กระดาษท าวุฒิบัตร         2,000    บาท 

           รวมงบประมาณทั้งสิ้น 120,000   บาท 
                  (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)  
  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 100 คน 
 -  ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ ร้อยละ 87 
 -  งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด  ร้อยละ  94 

 ระบุวิธีการประเมินผล  

- สังเกตผู้เข้ารับการอบรม 



- ประเมินผลงานของผู้รับการอบรม 

- ท าแบบประเมินโครงการ เมื่อสิ้นสุดโครงการ 

- ประเมินผลการน าไปใช้หลังการฝึกอบรบ  3  เดือน 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ผู้ต้องโทษที่ได้รับอภัยโทษ จ านวน 100 คน  ได้ฝึกอาชีพที่จะน าไปสร้างอาชีพใหม่ให้กับตนเอง และมี

ความรู้ความสามารถไปประกอบอาชีพหลัก สร้างความม่ันคงให้กับชีวิตและครอบครัว 

การรายงานผล 
รายงานผลการด าเนินงานตามแบบรายงาน ที่กองนโยบายและแผน ก าหนด และส่งรายงานฉบับสมบูรณ์

เมื่อโครงการแล้วเสร็จ 
 
 
 ลงชื่อ ........................................................... . ผู้เสนอโครงการ 
   (นายก้องเกียรติ  มหาอินทร์) 
  วันที่ .......................................................... 
 
 
 ลงชื่อ ............................................................ หวัหน้าหน่วยงาน 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภูวพัสส์  เอกตาแสง) 
  วันที่ .......................................................... 

 
 
 
  

 


