
[๑๒] 
 

แบบเสนอของบประมาณแผ่นดิน/รายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  
หน่วยงาน   ส านักประกันคุณภาพ 

 
ผลผลิตที ่๓ ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
ชื่อโครงการ : อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้ประเมินคุณภาพการศึษาภายในระดับอุดมศึกษา  
 
ลักษณะของโครงการ  
  (        )  ๑.๑  การส่งเสริม ความตระหนัก ปลูกฝังจิตส านึก 
  (        )  ๑.๒  การสืบสาน การพัฒนา การอนุรักษ์ 
  (     )  ๑.๓  การอบรมเชิงปฏิบัติการ การประชุม การสัมมนา 
  (        )  ๑.๔  การจัดนิทรรศการ 
  (        )  ๑.๕  การศึกษา การดูงาน 
  (        )  ๑.๖  อ่ืนๆ 
 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 
     กลยุทธ์ที่ 
        (        )  ๑.๑ บูรณาการหลักสูตรแบบองค์รวม  
        (        )  ๑.๒  สร้างความเข้มแข็งทางวิชาชีพเฉพาะทาง  
  (         )  ๑.๓  บริหารจัดการเชิงรุก 
  (         )  ๑.๔  พัฒนานักศึกษาและบัณฑิตให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่า (พัฒนานักศึกษา  
                 บัณฑิต และร่วมมือกับศิษย์เก่า) 
       (      )  ๑.๕  พัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ 
  (         )  ๑.๖  ให้บริการวิชาการแก่สังคม เพื่อสร้างและพัฒนาอาชีพโดยยึดหลักเศรษฐกิจ       

พอเพียง 
  (         )  ๑.๗  สนับสนุนและสืบสานงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และรักษาสิ่งแวดล้อม 
  (         )  ๑.๘  พัฒนางานวิจัย/นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ เชิงบูรณาการ เพ่ือประโยชน์เชิงพาณิชย์ 
  (         )  ๑.๙  เผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ความเป็นเลิศ  
    
ผู้รับผิดชอบโครงการ   
               ส านักประกันคุณภาพ 
      
 
 
 
 
 
 
 



[๑๓] 
 

หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันมีการจัดท ามาตรฐานที่เป็นแนวปฏิบัติในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพเพ่ือสนองตอบต่อ
เจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ทั้งใน
ระดับชาติและระดับอุดมศึกษา อาทิ  มาตรฐานการศึกษาของชาติ  มาตรฐานการอุดมศึกษา เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา การจัดท ากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกาของประเทศไทย รวมทั้งการ
ปรับเปลี่ยนมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกเพ่ือรับรอ งมาตรฐานการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) และ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้พัฒนาตัวบ่งชี้ การประกันคุณภาพภายใน การศึกษาภายใน
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาให้ทันสมัย สอดคล้องกับมาตรฐานต่างๆข้างต้น รวมทั้งเชื่อมโยงกับการประกัน
คุณภาพภายนอกและได้มีการจัดอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาจ านวนหนึ่งให้กับสถาบันอุดมศึกษา          
ใน 3 หลักสูตร ซึ่งจ านวนผู้เข้ารับการอบรมมีจ ากัดตามโควตาที่ได้รับ และไม่เพียงพอต่อความต้องการของ
สถาบันอุดมศึกษา 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จึงได้ประสานความร่วมมือกับส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันอุดมศึกษา หลักสูตรที่ 3 
การศึกษาภายใน และพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 
สร้างทักษะ แนวปฏิบัติของการประเมินคุณภาพภายในที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และเชื่อมโยงกับการประเมิน
คุณภาพภายนอก ซึ่งจะส่งผลให้การด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย มีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และการพัฒนาอย่างต่อเนื่องยั่งยืน  
 
วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือให้ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย มีความเข้าใจ และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับ      
ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน ที่ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาพัฒนาขึ้นใหม่  
 2.  เพ่ือให้ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย ปฏิบัติหน้าที่ในการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ที่มีมาตรฐานเดียวกัน และเชื่อมโยงกับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก 
  
กลุ่มเป้าหมายผู้ร่วมโครงการ       
 ผู้ประเมินคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จ านวน 40 คน  
 
สถานที่ด าเนินงาน    
 ห้องประชุม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร 
 
     
 
 
 
 
 
 



[๑๔] 
 

การด าเนินโครงการ 

กิจกรรม 
พ.ศ. 255๔ พ.ศ.  255๕ 
ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 

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 าร่างและรายเอียดโครงการฯ             
2. น าเสนอผู้บริหารเฝื่อขอความเห็นชอบใน
หลักการเบื้องต้น  

            

3.  ปรับรายละเอียดโครงการตามความ
เห็นชอบของผู้บริหาร 

            

4. ขออนุมัติโครงการ             
5. ประสานแผน วิทยากรและทรัพยากร
ด าเนินงาน 

            

6. ด าเนินโครงการประชุมสัมมนา              
7.  ติดตาม ประเมินผลโครงการและ
รายงานผลการด าเนินโครงการ 

            

8. รายงานผลการติดตามการน าความรู้ไป
ใช้ประโยชน์ 

ภายใน (๓ เดือน) หลังจากด าเนินโครงการแล้วเสร็จ 

 
งบประมาณที่ด าเนินการ   ๑๕0,000 บาท 
ค่าตอบแทน       รวม           ๖๔,๘00    บาท

วิทยากรภายนอกบรรยาย+ปฏิบัติ (๑ คน  ๑,๒๐๐ บาท  ๒๔ ชม.)      ๒๘,๘00    บาท 
     วิทยากรภายในปฏิบัติ (๕ คน  ๓๐๐ บาท  ๒๔ ชม.)                       ๓๖,000    บาท 
 
ค่าใช้สอย                                               รวม                        ๓๙,๔๓๕   บาท  
  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มส าหรับผู้เข้าอบรม กรรมการ และวิทยากร 
   (๕๐ บาท  ๕๕ คน  ๖ มื้อ)       ๑๖,๕00   บาท 
  ค่าอาหารกลางวัน ส าหรับผู้เข้าอบรม กรรมการ และวิทยากร 
   (๑๓๙ บาท  ๕๕ คน ๓ มื้อ) ๒๒,๙๕0   บาท 
 
ค่าวัสดุ                                                         รวม                        ๔๕,๗๖๕   บาท 
 วัสดุส านักงาน                       ๙,๗๖๕   บาท 
     กระเป๋าเอกสารใบละ ๑๐๐ บาท  ๖๐ ใบ                                          ๖,000   บาท 
           ค่าจ้างถ่ายเอกสาร                                                                      ๓๐,000   บาท 
 
                                                          รวมทั้งสิ้น               ๑๕0,000   บาท 
                                                                                    (-หนึ่งแสนห้าหม่ืนบาทถ้วน-) 
 
หมายเหตุ  ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการตามท่ีจ่ายจริง 
 



[๑๖] 
 

แบบเสนอของบประมาณแผ่นดิน/รายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  
หน่วยงาน   ส านักประกันคุณภาพ 

 
ผลผลิตที่ ๓ ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
ชื่อโครงการ : อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพบุคลากร : ด้านการจัดการความรู้พัฒนาคุณภาพ  
 
ลักษณะของโครงการ  
  (        )  ๑.๑  การส่งเสริม ความตระหนัก ปลูกฝังจิตส านึก 
  (        )  ๑.๒  การสืบสาน การพัฒนา การอนุรักษ์ 
  (     )  ๑.๓  การอบรมเชิงปฏิบัติการ การประชุม การสัมมนา 
  (        )  ๑.๔  การจัดนิทรรศการ 
  (        )  ๑.๕  การศึกษา การดูงาน 
  (        )  ๑.๖  อ่ืนๆ 
 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 
     กลยุทธ์ที่ 
        (        )  ๑.๑ บูรณาการหลักสูตรแบบองค์รวม  
        (        )  ๑.๒  สร้างความเข้มแข็งทางวิชาชีพเฉพาะทาง  
  (         )  ๑.๓  บริหารจัดการเชิงรุก 
  (         )  ๑.๔  พัฒนานักศึกษาและบัณฑิตให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่า (พัฒนานักศึกษา  
                 บัณฑิต และร่วมมือกับศิษย์เก่า) 
       (      )  ๑.๕  พัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ 
  (         )  ๑.๖  ให้บริการวิชาการแก่สังคม เพื่อสร้างและพัฒนาอาชีพโดยยึดหลักเศรษฐกิจ       

พอเพียง 
  (         )  ๑.๗  สนับสนุนและสืบสานงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และรักษาสิ่งแวดล้อม 
  (         )  ๑.๘  พัฒนางานวิจัย/นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ เชิงบูรณาการ เพ่ือประโยชน์เชิงพาณิชย์ 
  (         )  ๑.๙  เผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ความเป็นเลิศ  
    
ผู้รับผิดชอบโครงการ   
               ส านักประกันคุณภาพ 
      
 
 
 
 
 
 
 



[๑๗] 
 

หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ .ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๑ 
ก าหนดไว้ว่า สถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่พัฒนาความรู้ในสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์แห่งการ
เรียนรู้อย่างสม่ าเสมอโดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่างๆ เพ่ือน ามา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว เหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและ
พัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดเป็นบุคลากรที่มี
ประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน  
 ส านักประกันคุณภาพ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จึงได้ร่วมกันจัดโครงการอบรม
สัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร : ด้านการจัดการความรู้ ส าหรับบุคลากรขึ้น เพ่ือให้บุคลากรของ
มหาวิทยาลัยฯ มีความรู้ความเข้าใจในระบบการจัดการความรู้ (KM) เพ่ือพัฒนาคุณภาพงานประกันคุณภาพ 
อันจะน าไปสู่การปฏิบัติที่เป็นในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนเพ่ือด าเนินการตามนโยบายและตัวชี้วัดการบริหาร
จัดการของส านักคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพต่อไป  
   
วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในมหาวิทยาลัยฯ   
 2.  เพ่ือให้บุคลากรมีบทบาทในการด าเนินงานจัดการความรู้พัฒนาคุณภาพงานประกันคุณภาพภายใน
หน่วยงานสังกัด ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ อย่างต่อเนื่องและ
ยั่งยืนโดยมีกิจกรรมอย่างเป็นรูปธรรม  

๓.  เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร และผู้ปกครองให้มีการรณรงค์ 
การสร้างความรู้ความเข้าใจการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา และมีการแลกเปลี่ยนความรู้และ
ประสบการณ์ระหว่างกันเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ  
  
กลุ่มเป้าหมายผู้ร่วมโครงการ        

๑. อาจารย์/เจ้าหน้าที่คณะกรรมการผู้ปฏิบัติงานประกันคุณภาพระดับคณะ 
               จ านวน   ๔๐ คน 

      
 
สถานที่ด าเนินงาน    
       ห้องประชุม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร 
 
     
 
 
 
 
 
 



[๑๘] 
 

การด าเนินโครงการ 

กิจกรรม 
พ.ศ. 255๔ พ.ศ.  255๕ 
ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 

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 าร่างและรายเอียดโครงการฯ             
2. น าเสนอผู้บริหารเฝื่อขอความเห็นชอบใน
หลักการเบื้องต้น  

            

3.  ปรับรายละเอียดโครงการตามความ
เห็นชอบของผู้บริหาร 

            

4. ขออนุมัติโครงการ             
5. ประสานแผน วิทยากรและทรัพยากร
ด าเนินงาน 

            

6. ด าเนินโครงการประชุมสัมมนา              
7.  ติดตาม ประเมินผลโครงการและ
รายงานผลการด าเนินโครงการ 

            

8. รายงานผลการติดตามการน าความรู้ไป
ใช้ประโยชน์ 

ภายใน (๓ เดือน) หลังจากด าเนินโครงการแล้วเสร็จ 

 
งบประมาณที่ด าเนินการ   ๑๓0,000 บาท 
ค่าตอบแทน       รวม           ๗๐,๒00    บาท

วิทยากรภายนอกบรรยาย (๒ คน  ๑,๒๐๐ บาท  ๓ ชม. ๓ วัน)       ๒๑,๖00    บาท 
     วิทยากรภายนอกปฏิบัติ (๑ คน  ๑,๒๐๐ บาท  ๖ ชม. ๓ วัน)         ๒๑,๖00    บาท 
     วิทยากรภายในปฏิบัติ (๕ คน  ๓๐๐ บาท  ๖ ชม. ๓ วัน)               ๒๗,000    บาท 
 
ค่าใช้สอย                                               รวม                       ๔๗,๓๐0    บาท  
     ค่าพิธีเปิด         ๕๐๐   บาท 
  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มส าหรับผู้เข้าอบรม กรรมการ และวิทยากร          ๑๘,๐00   บาท 
   (๕๐ บาท  ๖๐ คน  ๖ มื้อ)        
  ค่าอาหารกลางวัน ส าหรับผู้เข้าอบรม กรรมการ และวิทยากร           ๒๗,๐๐0   บาท 
   (๑๕๐ บาท  ๖๐ คน ๓ มื้อ) 
          ค่าพาหนะส าหรับวิทยากร (๖๐๐ บาท  ๓ คน)   ๑,๘๐๐   บาท 
 
ค่าวัสดุ                                                         รวม                        ๑๒,๕๐0   บาท 
 วัสดุส านักงาน                       ๑,๒๐0   บาท 
     กระเป๋าเอกสารใบละ ๘๐ บาท  ๖๐ ใบ                                            ๔,๘00   บาท 
           ค่าจ้างถ่ายเอกสาร                                                                        ๖,๕00   บาท 
 
                                                          รวมทั้งสิ้น               ๑๓0,000   บาท 
                                                                                  (-หนึ่งแสนสามหม่ืนบาทถ้วน-) 



[๒๐] 
 

 แบบเสนอของบประมาณแผ่นดิน/รายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  
หน่วยงาน   ส านักประกันคุณภาพ 

 
ผลผลิตที่ ๓ ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
ชื่อโครงการ : อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ : การจัดท าเอกสารคุณภาพ ส าหรับใช้ในระบบประกันคุณภาพ 
ของนักศึกษา 
 
ลักษณะของโครงการ  
  (        )  ๑.๑  การส่งเสริม ความตระหนัก ปลูกฝังจิตส านึก 
  (        )  ๑.๒  การสืบสาน การพัฒนา การอนุรักษ์ 
  (     )  ๑.๓  การอบรมเชิงปฏิบัติการ การประชุม การสัมมนา 
  (        )  ๑.๔  การจัดนิทรรศการ 
  (        )  ๑.๕  การศึกษา การดูงาน 
  (        )  ๑.๖  อ่ืนๆ 
 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 
     กลยุทธ์ที่ 
        (        )  ๑.๑ บูรณาการหลักสูตรแบบองค์รวม  
        (        )  ๑.๒  สร้างความเข้มแข็งทางวิชาชีพเฉพาะทาง  
  (         )  ๑.๓  บริหารจัดการเชิงรุก 
  (         )  ๑.๔  พัฒนานักศึกษาและบัณฑิตให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่า (พัฒนานักศึกษา  
                 บัณฑิต และร่วมมือกับศิษย์เก่า) 
       (      )  ๑.๕  พัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ 
  (         )  ๑.๖  ให้บริการวิชาการแก่สังคม เพื่อสร้างและพัฒนาอาชีพโดยยึดหลักเศรษฐกิจ       

พอเพียง 
  (         )  ๑.๗  สนับสนุนและสืบสานงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และรักษาสิ่งแวดล้อม 
  (         )  ๑.๘  พัฒนางานวิจัย/นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ เชิงบูรณาการ เพ่ือประโยชน์เชิงพาณิชย์ 
  (         )  ๑.๙  เผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ความเป็นเลิศ  
    
ผู้รับผิดชอบโครงการ   
               ส านักประกันคุณภาพ 
      
 
 
 
 
 
 



[๒๑] 
 

หลักการและเหตุผล 
 ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนให้นิสิตนักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วม
ในการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันอุดมศึกษาในฐานะที่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
โดยตรง เพ่ือให้เป็นพลังส าคัญในการผลักดันงานประกันคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
มากขึ้น โดยการก าหนดให้มีตัวบ่งชี้ เรื่อง “การมีระบบและกลไกการให้ความรู้และทักษะด้านการประกัน
คุณภาพแก่นักศึกษา เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่นิสิตนักศึกษา” และมุ่งหวังให้สถาบันอุดมศึกษามีการ
ด าเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้ในระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน เพ่ือให้นิสิตนักศึกษาได้มีความรู้
ความเข้าใจ มีทักษะและมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือส่งเสริมการประกันคุณภาพของ
มหาวิทยาลัยให้เข้มแข็ง รวมทั้งจัดระบบให้ทุกกิจกรรมหรือโครงการของนักศึกษามีการประกันคุณภาพทุก
กิจกรรมหรือโครงการ ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเห็นความส าคัญดังกล่าวจึงจัดอบรมสัมมนา
ให้บุคลากรมีควมรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท าเอกสารประกันคุณภาพ ส าหรับใช้ในระบบประกันคุณภาพของ
นักศึกษาโดยตรง ด้วยการฟังบรรยาย และฝึกปฏิบัติให้สามารถน าไปปฏิบัติได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ  
   
วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจหลักการ และข้อก าหนดเรื่องการจัดท าเอกสาร    
 2.  ผู้เข้าอบรมทราบวิธีการจัดท าเอกสารการประกันคุณภาพการศึกษา   

๓.   เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากการฝึกปฏิบัติการจัดท าเอกสารการประกันคุณภาพ
นักศึกษา   
  
กลุ่มเป้าหมายผู้ร่วมโครงการ        
 บุคลากรปฏิบัติงานด้านประกันคุณภาพและกิจการนักศึกษาของคณะทั้ง ๙ คณะและบุคลากร
สังกัดกองพัฒนานักศึกษา ๓๐ คน  
 
สถานที่ด าเนินงาน    
       ณ อ าเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม  
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[๒๒] 
 

การด าเนินโครงการ 

กิจกรรม 
พ.ศ. ๒๕๕๔ พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 

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 าร่างและรายเอียดโครงการฯ             
2. น าเสนอผู้บริหารเฝื่อขอความเห็นชอบใน
หลักการเบื้องต้น  

            

3.  ปรับรายละเอียดโครงการตามความ
เห็นชอบของผู้บริหาร 

            

4. ขออนุมัติโครงการ             
5. ประสานแผน วิทยากรและทรัพยากร
ด าเนินงาน 

            

6. ด าเนินโครงการประชุมสัมมนา              
7.  ติดตาม ประเมินผลโครงการและ
รายงานผลการด าเนินโครงการ 

            

8. รายงานผลการติดตามการน าความรู้ไป
ใช้ประโยชน์ 

ภายใน (๓ เดือน) หลังจากด าเนินโครงการแล้วเสร็จ 

 
งบประมาณที่ด าเนินการ   ๑๕๐,๐๐๐ บาท 
ค่าตอบแทน              รวม      ๒๕,๒๐๐    บาท 
     วิทยากรภายใน ๔ ท่าน (๘ ชม.  ๓๐๐ บาท  ๒ วัน)                      ๑๙,๒๐๐    บาท 
     วิทยากรภายนอก ๔ ท่าน (๕ ชม.  ๓๐๐ บาท  ๑ วัน)                           ๖,๐๐๐    บาท
ค่าใช้สอย                                                       รวม                   ๑๐๐,๐๐๐   บาท
     ค่าท่ีพักส าหรับผู้เข้าอบรม กรรมการ และวิทยากร                               ๔๘,๐๐๐   บาท 
      (๔๐ คน  ๖๐๐ บาท  ๒ วัน)        
     ค่าอาหารกลางวันส าหรับผู้เข้าอบรม กรรมการ และวิทยากร                           ๒๔,๐๐๐  บาท 
   (๔๐ คน  ๒๐๐ บาท  ๓ มื้อ)        
     ค่าอาหารเย็น ส าหรับผู้เข้าอบรม กรรมการ และวิทยากร                 ๑๖,๐๐๐   บาท 
   (๔๐ คน  ๒๐๐ บาท  ๒ มื้อ) 
          ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ส าหรับผู้เข้าอบรม กรรมการ และวิทยากร                 ๑๐,๐๐๐  บาท 
   (๔๐ คน  ๕๐ บาท    ๕ มื้อ) 
           ค่าทางด่วน         ๒,๐๐๐   บาท 
ค่าวัสดุ                                                                 รวม                     ๒๔,๘๐๐   บาท 
 ค่าวัสดุส านักงาน                             ๙,๘๐๐   บาท 
     ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง                                                                       ๑๕,๐๐๐   บาท 
 
                                                                  รวมทั้งสิ้น            ๑๕๐,๐๐๐   บาท 
                                                                                        (-หนึ่งแสนห้าหม่ืนบาทถ้วน-) 
หมายเหตุ  ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการตามท่ีจ่ายจริง 



[๒๔] 
 

แบบเสนอของบประมาณแผ่นดิน/รายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  
หน่วยงาน   ส านักประกันคุณภาพ 

 
ผลผลิตที่ ๓ ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
ชื่อโครงการ : อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านความรู้เรื่อง
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (Ed.PEx.) 
 
ลักษณะของโครงการ  
  (        )  ๑.๑  การส่งเสริม ความตระหนัก ปลูกฝังจิตส านึก 
  (        )  ๑.๒  การสืบสาน การพัฒนา การอนุรักษ์ 
  (     )  ๑.๓  การอบรมเชิงปฏิบัติการ การประชุม การสัมมนา 
  (        )  ๑.๔  การจัดนิทรรศการ 
  (        )  ๑.๕  การศึกษา การดูงาน 
  (        )  ๑.๖  อ่ืนๆ 
 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 
     กลยุทธ์ที่ 
        (        )  ๑.๑ บูรณาการหลักสูตรแบบองค์รวม  
        (        )  ๑.๒  สร้างความเข้มแข็งทางวิชาชีพเฉพาะทาง  
  (         )  ๑.๓  บริหารจัดการเชิงรุก 
  (         )  ๑.๔  พัฒนานักศึกษาและบัณฑิตให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่า (พัฒนานักศึกษา  
                 บัณฑิต และร่วมมือกับศิษย์เก่า) 
       (         )  ๑.๕  พัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ 
  (         )  ๑.๖  ให้บริการวิชาการแก่สังคม เพื่อสร้างและพัฒนาอาชีพโดยยึดหลักเศรษฐกิจ       

พอเพียง 
  (         )  ๑.๗  สนับสนุนและสืบสานงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และรักษาสิ่งแวดล้อม 
  (         )  ๑.๘  พัฒนางานวิจัย/นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ เชิงบูรณาการ เพ่ือประโยชน์เชิงพาณิชย์ 
  (      )  ๑.๙  เผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ความเป็นเลิศ  
    
ผู้รับผิดชอบโครงการ   
               ส านักประกันคุณภาพ 
      
 
 
 
 
 
 



[๒๕] 
 

หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๑ 
ก าหนดไว้ว่า สถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่พัฒนาความรู้ในสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้อย่างสม่ าเสมอโดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลความรู้ในด้านต่างๆ เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้
ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว เหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมลัฒนาความรู้
ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัด ให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ 
มีการเรียนรู้ร่วมกัน และสร้างเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 เนื่องจาก มหาวิทยาลัยได้รับเลือกเป็นมหาวิทยาลัยในโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ    
น าร่อง ๑ ใน ๑๕ แห่งของ สกอ. ส านักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จึงจัด
โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านความรู้เรื่อง การพัฒนา
คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (Ed.PEx.) ให้กับบุคลากรทั้งมหาวิทยาลัยให้มีความรู้ ความเข้าใจ ถึง
ความส าคัญ เหตุผล ความจ าเป็น ความเชื่อมโยงของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความป็นเลิศ กับเครื่องมือ
อ่ืนๆ ตลอดจนแนวทางในการประเมิน เพ่ือด าเนินการตามนโยบายและตัวชี้วัดบริหารจัดการ ของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป  
   
วัตถุประสงค์ 
 ๑.  เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจความส าคัญ และเหตุผลความจ าเป็นของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความ
เป็นเลิศ     
 ๒.  เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในหลักการและแนวคิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็น
เลิศ   

๓.   เพ่ือให้ผู้เข้าอบรม มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการและขั้นตอนการประเมินองค์กรด้วยตนเองตาม
เกณฑ์ ๗ หมวด   
  
กลุ่มเป้าหมายผู้ร่วมโครงการ        
 ผู้ปฏิบัติงานด้านประกันคุณภาพของคณะและมหาวิทยาลัย ๓๐ คน  
สถานที่ด าเนินงาน    
       ณ อ าเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[๒๖] 
 

การด าเนินโครงการ 

กิจกรรม 
พ.ศ. ๒๕๕๔ พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม..ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑. จัดท าร่างและรายเอียดโครงการฯ             
๒. น าเสนอผู้บริหารเฝื่อขอความเห็นชอบ
ในหลักการเบื้องต้น  

            

๓.  ปรับรายละเอียดโครงการตามความ
เห็นชอบของผู้บริหาร 

            

๔. ขออนุมัติโครงการ             
๕. ประสานแผน วิทยากรและทรัพยากร
ด าเนินงาน 

            

๖. ด าเนินโครงการประชุมสัมมนา              
๗.  ติดตาม ประเมินผลโครงการและ
รายงานผลการด าเนินโครงการ 

            

๘. รายงานผลการติดตามการน าความรู้ไป
ใช้ประโยชน์ 

ภายใน (๓ เดือน) หลังจากด าเนินโครงการแล้วเสร็จ 

 
งบประมาณที่ด าเนินการ   ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
ค่าตอบแทน       รวม           ๓๔,๘๐๐    บาท

วิทยากรภายนอก ๑ ท่าน (๖ ชม.  ๑,๒๐๐ บาท  ๑ วัน)                   ๗,๒๐๐    บาท 
      (๘ ชม.  ๑,๒๐๐ บาท  ๒ วัน)                 ๑๙,๒๐๐    บาท 
     วิทยากรภายใน ๒ ท่าน   (๖ ชม.  ๓๐๐ บาท  ๑ วัน)                        ๓,๖๐๐  บาท 
               (๘ ชม.  ๓๐๐ บาท  ๑ วัน)                        ๔,๘๐๐  บาท 
 
ค่าใช้สอย                                               รวม                      ๑๒๔,๔๐๐    บาท  
     ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ส าหรับผู้เข้าอบรม กรรมการ และวิทยากร         ๑๒,๐๐๐    บาท      

(๔๐ คน  ๕๐ บาท  ๖ มื้อ)        
     ค่าอาหารเช้า ส าหรับผู้เข้าอบรม กรรมการ และวิทยากร                           ๔,๐๐๐    บาท 
   (๔๐ คน  ๑๐๐ บาท  ๑ มื้อ)        
  ค่าอาหารกลางวัน ส าหรับผู้เข้าอบรม กรรมการ และวิทยากร           ๒๑,๖๐๐   บาท 
   (๔๐ คน  ๑๘๐ บาท  ๓ มื้อ) 
          ค่าอาหารเย็น ส าหรับผู้เข้าอบรม กรรมการ และวิทยากร                    ๑๗,๖๐๐   บาท 
     (๔๐ คน  ๒๒๐ บาท  ๒ มื้อ)               
   ค่าท่ีพัก (๔๐ คน  ๘๐๐ คน  ๒ คืน) ๔๘,๐๐๐   บาท 
     ค่าพาหนะรับจ้าง (๔๐๐ บาท  ๓๐ คน) ๑๖,๐๐๐   บาท 
      ค่าของที่ระลึกวิทยากรภายนอก ๒ คน  ๒,๐๐๐ บาท   ๔,๐๐๐   บาท 
  ค่าพาหนะส าหรับวิทยากร (๖๐๐ บาท  ๒ คน)     ๑,๒๐๐   บาท 
 


