
รายงานฉบับสมบูรณเลมโครงการแขงขันทักษะทางวิชาการ 

การแขงขันราชมงคลวิชาการวิศวกรรมระดับชาติ คร้ังท่ี 12  
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ณ คณะวิศวกรรมศาสตร  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา 

 

 

 

 

 

 

 

คณะวิศวกรรมศาสตร มทร.พระนคร 

ประจําปงบประมาณ 2563 





โครงการแขงขันทักษะทางวิชาการการแขงขันราชมงคลวิชาการวิศวกรรมระดับชาติ คร้ังท่ี 11 

ระหวางวันท่ี 23-25 มกราคม 2562 

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนยนนทบุรี   จังหวัดนนทบุรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







แบบ ง.6 
 

   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
   โครงการงบรายจายอื่น 

หนวยงาน..ฝายวิชาการและวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร... 
 
1. ช่ือโครงการ .....การแขงขันทักษะทางวิชาการ.................................................... 

2. แหลงงบประมาณ 
     งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ................  
     งบประมาณรายไดประจําปงบประมาณ พ.ศ. ...2563............... 
     งบประมาณอ่ืนๆ..................................................................................... 

 

3. แผนงาน 
 3.1 แผนงานพื้นฐาน 
           ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร  
           ผลผลิต ผลงานบริการวิชาการ 
           ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
           ผลผลิต ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
    3.2 แผนงานบูรณาการ 
          ……………………....................................................................................................... 
    3.3 แผนงานยุทธศาสตร 
          ……………………....................................................................................................... 

 

 4. ลักษณะโครงการ 
     การอบรม (การบรรยาย/การฝกปฏิบัติ)  
     การประชุม/การสัมมนาทางวิชาการหรือ    
          เชิงปฏิบัติการ 
     การดูงาน การฝกศึกษา 
     การจัดงาน การจัดนิทรรศการ  

 การวิเคราะห การทดสอบ การตรวจสอบ 
 การฝกอบรมเพื่อถายทอดความรูเทคโนโลยี 
 การใหบริการขอมูล การเผยแพรความรูผานส่ือตาง ๆ 
 อื่น ๆ 

5. ความสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตร  
 ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพมาตรฐานสากล  
 ยุทธศาสตรท่ี 2 เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานวิจัยและพัฒนา 
 ยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาการบริการวิชาการและพัฒนาอาชีพอยางมีคุณภาพ 
 ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาส่ิงแวดลอมอยางยั่งยืน 
 ยุทธศาสตรท่ี 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองคกรดวยหลักธรรมาภิบาลอยางมีคุณภาพ 

6. ความสอดคลองกับเปาประสงค 
..... 3.1 มีระบบเครือขายความรวมมือและบูรณาการการทํางานรวมกับองคกรภายนอก (การพัฒนา

องคกร)............................................................................................................................. ..............................................  



7. ความสอดคลองกับกลยุทธ 
........ 3.1.1.1 จํานวนเครือขายดานการบริการวิชาการกับหนวยงานภายนอกท้ังภาครัฐ/ชุมชน/ เอกชน/   

    ............................................................................................................................. ..................................................... 
8. หลักการและเหตุผล 

จากการท่ีสถานบันเทคโนโลยีราชมงคล ไดรับการจัดต้ังใหเปนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและไดแบงเปน
มหาวิทยาลัย จํานวน 9 แหง โดยแตละแหงจะมีคณะตามรูปแบบมหาวิทยาลัยท่ัวไป ซึ่งคณะวิศวกรรมศาสตรเปน
คณะหนึ่งท่ีถูกจัดต้ังในทุกมหาวิทยาลัยและในแตละแหงก็มีจุดเดนท่ีแตกตางกันออกไป ดวยเหตุนี้หากมีการรวมมือ
กันระหวางคณะวิศวกรรมศาสตรของราชมงคลท้ัง 9 แหง ท้ังในดานการเรียนการสอน การวิจัย กิจกรรมและอื่นๆ 
จะสงผลใหเกิดเครือขายวิศวกรรมท่ีเขมแข็งระหวางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ประกอบกับการท่ี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลไดเนนผลิตบัณฑิตนักปฏิบัตินักปฏิบัติเพื่อการพัฒนาประเทศในระดับพื้นฐาน 
การจัดงานเพื่อนําเสนอผลงานของคณาจารยและนักศึกษาตลอดจนการประกวดผลงานของนักศึกษา เพื่อการ
พัฒนาชุมชนจึงสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ เปนอยางยิ่ง โดยท่ีผลงานดังกลาวสามารถนําไป
ประยุกตใชกับภาคอุตสาหกรรมท้ังขนาดกลางและขนาดเล็กได อีกท้ังนักศึกษายังสามารถนําความรูท่ีไดไปใชใน
การประกอบอาชีพเมื่อสําเร็จการศึกษาไปแลวอยางมีประสิทธิภาพดวย 

9. วัตถุประสงค 
     9.1 เพื่อใหคณาจารย นักศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตรจาก 9 มหาวิทยาลัย ตลอดจนหนวยงานท่ีสนใจได
รวมแลกเปล่ียนความคิดเห็น ดานการเรียนการสอน และงานวิจัย จากการประชุมวิชาการในสาขาตางๆ 

9.2 เพื่อสงเสริมใหนักศึกษามีความต้ังใจและประยุกตพัฒนาดานการเรียนการสอนในสาขาวิชาตางๆ 
9.3 เพื่อเผยแพรช่ือเสียงของคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

10.  การบูรณาการองคความรูระหวางสาขาวิชา 
- บูรณาการกับคณะวิชา/หนวยงาน.........คณะวิศวกรรมศาสตรทุกสาขาวิชา.................. 
- บูรณาการกับสาขาวิชา ระบุ ................ทุกสาขาวิชาคณะวิศวกรรมศาสตร................................... 
- องคความรูท่ีตองการบูรณาการขามศาสตร (ถามี) ไดแก ........................................................................... 

11. กลุมเปาหมาย 

กลุมเปาหมาย 
จํานวน 

คน 

 11.1 บุคลากรกลุมเปาหมาย ไดแก 
     1 .....นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร............... 
     2 .....อาจารยคณะวิศวกรรมศาสตร...................... 
     3 ..................................................................................... 
     4 .....................................................................................  

 11.2 บุคลากรรวมโครงการ 
       - ผูบริหาร 
       - เจาหนาท่ีในโครงการ 
       - พนักงานขับรถ                                                                         

รวมทั้งสิ้น 

................ 
..…30….. 
..…20….. 
..………….. 
..………….. 
..………….. 
..…2….. 
..…5….. 
..…4….. 

..…61….. 

12. สถานท่ีจัดโครงการ 

    ..........มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย........จังหวัดสงขลา...................................  

 



13. ระยะเวลาดําเนินโครงการ 

    ..........ระหวางวันท่ี 12 – 14 กุมภาพันธ 2563......................................... 

14. การดําเนินโครงการ  

 
กิจกรรม 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ไตรมาส 1  ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ษ. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. การวางแผนปฏิบัติงาน              

- ศึกษาขอมูลท่ีเกี่ยวของเพื่อสนับสนุน
โครงการ 

            

- จัดต้ังคณะกรรมการ             

- จัดหาเครื่องมือและอุปกรณ             

2. การดําเนินงาน              

- ดําเนินโครงการประชุมสัมมนา             

3. การติดตามและการประเมินผล              

- ติดตามผล สรุปและรายงานผลการ
ดําเนินงาน 

            

15. แผนการเบิกจายงบประมาณ  

แผนการเบิกจายงบประมาณ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ษ. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

            

(โปรดแนบแผนปฏิบัติราชการประจําปหนาท่ีปรากฏช่ือโครงการดวยเพื่อประกอบการอนุมัติดําเนินโครงการ) 
16. รายละเอียดงบประมาณท่ีใชในการจัดโครงการ   

สวนท่ี 1  
 1. คาตอบแทน           รวม .... 42,480....... บาท 
 - คาเบ้ียเล้ียงอาจารยผูควบคุมผูเขารวมแขงขัน (20 คน x 3 วัน  x 240 บาท)   14,400  บาท 
 - คาเบ้ียเล้ียงนักศึกษาผูเขารวมแขงขัน (30 คน x 3 วัน  x 240 บาท)            21,600  บาท 
 - คาเบ้ียงเล้ียงเจาหนาท่ีในโครงการ (5 คน x 3 วัน x 240 บาท)  3,600    บาท 
 - คาเบ้ียเล้ียงพนักงานขับรถ (4 คน x 3 วัน x 240 บาท)                     2,880   บาท 
       2. คาใชสอย          รวม .... 141,500.... บาท 
 คาลงทะเบียนสนับสนุนทุนจัดการแขงขัน                   50,000    บาท 
 คาท่ีพัก ( 61 คน x 3 คืน x 500 บาท)                   91,500    บาท 

3. คาวัสดุ            รวม .... 16,020.... บาท 
 - คาวัสดุในการแขงขันสาขาวิชาตางๆ                      2,620    บาท 
 - คาถายเอกสารพรอมเขาเลม    400 บาท 
 - คาน้ํามันเช้ือเพลิงและสารหลอล่ืนรถบัสไป-กลับ                   10,000    บาท 
 - คาน้ํามันเช้ือเพลิงและสารหลอล่ืนรถตูไป-กลับ                     3,000    บาท 
  



                          รวมงบประมาณท้ังสิ้น ........ 200,000............ บาท 

หมายเหตุ ขอถัวจายคาใชจายทุกรายการ โดยเบิกจายจริงตามหลักเกณฑท่ีกําหนด ไมเกินงบประมาณ 
  ท่ีไดรับอนุมัติ 

 สวนท่ี 2 งบประมาณท่ีใชในการติดตามผลการนําไปใชประโยชนของผูรับบริการหลังจากการรับบริการไปแลว  
 (ถามีใหแสดงรายละเอียดงบประมาณท่ีใชในการติดตามผลฯ และตองเบิกจายภายใน ปงบประมาณนั้นๆ) 

 

 17. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ (ตองสอดคลองกับวัตถุประสงคโครงการ) 

 17.1 ผลลัพธบั้นปลายของโครงการ (Ultimate Outcome) 

       1. สราโอกาสในการเผยแพรช่ือเสียงของคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระ
นคร 

17.2 ผลลัพธ (Outcome)  

      1. สรางโอกาสใหแกนักศึกษาและอาจารยคณะวิศวกรรมศาสตร จาก 9 มหาวิทยาลัยไดพบปะ
แลกเปล่ียนความคิดเห็นและการสรางความรวมมือทางวิชาการ 

      2. สรางภาพลักษณท่ีดีและเพิ่มความเช่ือมั่นในสายวิชาชีพใหกับนักเรียนท่ีสนใจศึกษาตอทางดาน
วิศวกรรมศาสตรในอนาคต 

17.3 ผลผลิตของโครงการ (Output)  

      1. สรางโอกาสใหคณาจารย นักศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตรจาก 9 มหาวิทยาลัย ตลอดจน
หนวยงานท่ีสนใจไดรวมแลกเปล่ียนความคิดเห็น ดานการเรียนการสอน และงานวิจัย จากการประชุมวิชาการใน
สาขาตางๆ 

18. การประเมินผลโครงการ (ระบุผลการดําเนินโครงการ ตอบสนองดัชนีช้ีวัดและคาเปาหมายขอใด)  

18.1 สอดคลองกับดัชนีช้ีวัดความสําเร็จตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี    
ราชมงคลพระนคร ระยะ 15 ป (พ.ศ.2560 - 2574)  

 ดัชนีช้ีวัดท่ี 3.1 มีระบบเครือขายความรวมมือและบูรณาการการทํางานรวมกับองคกรภายนอก (การ
พัฒนาองคกร) 

18.2 สอดคลองกับดัชนีช้ีวัดความสําเร็จตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
          ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560 - 2564)  

ดัชนีช้ีวัดท่ี 3.1.1 จํานวนเครือขายความรวมมือดานการบริการวิชาการท่ีมีผลงานสําเร็จตามวัตถุประสงค 

18.3 สอดคลองกับดัชนีช้ีวัดความสําเร็จของโครงการ  

1. จํานวนผูเขารวมโครงการฯ จํานวนไมนอยกวา 25  คน 

  2. ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการฯ ไมนอยกวารอยละ 85 

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

 

 

 



 

18.4 ผลผลิต:ผลงานการใหบริการวิชาการใหดําเนินการตามดัชนีช้ีวัดความสําเร็จตามยุทธศาสตร         
การจัดสรรงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ...2563....ดังนี้ 

ดัชนีช้ีวัด 
คาเปาหมาย 

หนวยนับ จํานวน 

 

 

 

ผลลัพธ 

1. ผูเขารับบริการนําความรูไปใชประโยชน รอยละ - 

2. ความพึงพอใจของผูรับบริการวิชาการและวิชาชีพตอประโยชนจากการ
บริการวิชาการ 

รอยละ - 

3. โครงการบริการวิชาการท่ีสงเสริมศักยภาพในการแขงขันของประเทศใน
เวลา 1 ป  

      สามารถสงเสริมศักยภาพในการแขงขันของประเทศในเวลา 1 ป  

      ไมสามารถสงเสริมศักยภาพในการแขงขันของประเทศในเวลา 1 ป 

 

รอยละ 

 

- 

 
ผลผลิต 

1. ความพึงพอใจของผูรับบริการในกระบวนการใหบริการ รอยละ - 

2. งานบริการวิชาการแลวเสร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนด รอยละ - 

   18.5 ผลผลิต:ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมใหดําเนินการตามดัชนีช้ีวัดความสําเร็จตาม
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ...2563..... ดังนี ้

 ดัชนีช้ีวัด 
คาเปาหมาย 

หนวยนับ จํานวน 

 

 

 

 

ผลลัพธ 

1. จํานวนโครงการ / กิจกรรมท่ีมีการเผยแพรดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

      มีการเผยแพร 

      ไมมีการเผยแพร 

 

รอยละ 

 

- 

 

2. ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการตอประโยชนของการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

รอยละ - 

3. จํานวนโครงการ / กิจกรรม ท่ีมีการเผยแพรดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ภายในระยะเวลา 1 ป 

     มีการเผยแพร 

     ไมมีการเผยแพร 

 

รอยละ 

 

- 

 
ผลผลิต 

1. โครงการท่ีบรรลุผลตามวัตถุประสงคของโครงการ รอยละ - 

2. โครงการ / กิจกรรมท่ีแลวเสร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนด รอยละ - 

หมายเหตุ โปรดสงรายงานผลฉบับสมบูรณภายใน 30 วัน นับจากวันท่ีดําเนินโครงการแลวเสร็จ 
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3) ภาพกิจกรรมของโครงการ  (ไม่เกิน 6 ภาพ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 








