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แบบฟอร์มสรุปการด าเนินงานโครงการงบประมาณรายจ่าย  
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 

ชื่อโครงการ การถ่ายทอดองค์ความรู้การออกแบบและพัฒนารถ Formula student เพื่อใช้ในการ 

 แข่งขัน มทร.พระนครกับวิทยาลัยอาชีวศึกษา 

หน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ผู้ประสานงานโครงการ นายศิริพล ทองอ่อน 

เบอร์ติดต่อ ๐๖๑๖๖๒๖๔๑๙ 
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แบบฟอร์มสรุปการด าเนินงานโครงการงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

1. ชื่อโครงการ การถ่ายทอดองค์ความรู้การออกแบบและพัฒนารถ Formula student เพ่ือใช้ในการ 

   แข่งขัน มทร.พระนครกับวิทยาลัยอาชีวศึกษา 

2. หน่วยงานรับผิดชอบ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

3. ผลผลิต 
 ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์  ผลงานการให้บริการวิชาการ 
 ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 อ่ืนๆ ระบุ................................................................................................................... ................... 

4. การด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
 อยู่ในแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ๒๕๖๓  
 ด าเนินการตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 มีการปรับระยะเวลาการด าเนินการ 

 ขอบรรจุเพ่ิมเข้าแผนปฏิบัติราชการระหว่างปีงบประมาณ ……..….... 
5. วัตถุประสงค์ของโครงการ (ตามท่ีได้เสนอของบประมาณ) 

1) เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการสร้างและออกแบบยานยนต์เชิงปฏิบัติการสู่กลุ่ม
คณาจารย์และนักศึกษาอาชีวศึกษาหรือโรงเรียนมัธยมปลาย.. 
2) เพ่ือสร้างเครือข่ายบริการวิชาชีพแบบครบวงจร ตามความถนัดของสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร. 
3) เพ่ือให้การบริการวิชาการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยและบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดด้านการ
ให้บริการวิชาการแก่สังคมและการจัดการความรู้ 

6. สอดคล้องตามแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565)  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการบริการวิชาการและพัฒนาอาชีพอย่างมีคุณภาพ  
เป้าประสงค์ที่ 3.1 มีระบบเครือข่ายความร่วมมือและบูรณาการการทางานร่วมกับองค์กรภายนอก  
กลยุทธที่ 3.1.1.1 จ านวนเครือข่ายด้านการบริการวิชาการกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐชุมชนเอกชน 

              ภาคอุตสาหกรรม     . 

7. วันและสถานที่ด าเนินการโครงการ 

 โครงการก าหนด (วัน/เดือน/ปี)   ๑๒ กุมภาพันธ์ 2563 สถานที่ วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม 

 โครงการด าเนินการจริง (วัน/เดือน/ปี) ๑๒ กุมภาพันธ์ 2563 สถานที่ วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม 

กรณีด าเนินโครงการไม่ตรงตามก าหนด (ระบุเหตุผล)............................................................................... 
............................................................................................................................. ....................................... 
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8. งบประมาณโครงการ  
แหล่งเงิน ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายจริง คงเหลือ 

1. งบรายจ่าย    100,000 100,000 0 
2. งบเงินรายได้     
3. งบอ่ืนๆ (ระบุ)     

 

9. สรุปการด าเนินโครงการ 
1) กิจกรรมที่ด าเนินการตามวัตถุประสงค์โครงการ  

ในการด าเนินโครงการฯสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ของโครงการดังนี้ 
1. คณาจารย์และนักศึกษาได้รับความรู้และเทคโนโลยีด้านการสร้างและออกแบบยานยนต์เชิง

ปฏิบัติการ 
2. ไดเ้ครือข่ายบริการวิชาชีพแบบครบวงจรคือวิทยาลัยเทคนิคนครปฐม ตามความถนัดของ

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
3. บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดด้านการให้บริการวิชาการแก่สังคมและการจัดการความรู้ 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 

ผู้เข้าร่วมโครงการ 
เป้าหมาย 

ผู้เข้าร่วมโครงการ 
จ านวน (คน) คิดเป็น

ร้อยละ (คน) ชาย หญิง รวม 
1. ผู้บริหาร      
2. อาจารย์ ๓ 3  3 3.75 
3. บุคลากร      
4. นักศึกษา 77 77  77 96.25 
5. ศิษย์เก่า      
6. บุคคลภายนอก      
7. หน่วยงาน/องค์กร      
8. อ่ืนๆ (ระบุ) 

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

รวม     100 
หมายเหตุ  หากโครงการสามารถแยกเพศผู้เข้าร่วมได้ โปรดระบุ หากไมส่ามารถระบไุด้ให้ใสจ่ านวนรวมของ

ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 

2) ปัญหา อุปสรรคในการจัดโครงการ 
1.  สถานที่ในการวิ่งทดสอบรถ Formula Student มีระยะทางและพ้ืนที่น้อยเกินไป 
2.  การประสานงานภายในไม่คล่องตัวมีความผิดพลาด 



3 

 

  ๓)  ภาพกิจกรรมของโครงการ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

10. ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ  (โปรดตอบโครงการที่ได้รับงบประมาณ)  
1) ดัชนีชี้วัดตามค่าเป้าหมายของโครงการ (ระดับโครงการ) 

ดัชนีชี้วัด เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
1.    
2.    

2) ดัชนีชี้วัดตามค่าเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) 
ดัชนีชี้วัด เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 

1.    
2.    

3) ดัชนีชี้วัดตามค่าเป้าหมายของยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณ  
ดัชนีชี้วัด เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 

1.    
2.    
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 กรณี โครงการพัฒนาและผลผลิตก าลังคนของประเทศเพ่ือรองรับนโยบาย Thailand 4.0 (โปรดระบุ) 

ดัชนีชี้วัด เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
(ผลลัพธ์) 
1. จ านวนบุคลากรที่อบรมมีความรู้ความเข้าใจด้าน

ดิจิทัลและหุ่นยนต์เพ่ิมข้ึน 

 
คน 

 

2. จ านวนหลักสูตรฝึกอบรมศักยภาพระยะสั้นด้าน
ดิจิทัลและหุ่นยนต์ 

หลักสูตร  

3. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ  
(ผลผลิต) 
4. จ านวนผู้ที่ได้รับการพัฒนาเพื่อเพ่ิมทักษะทางด้าน

ดิจิทัลและหุ่นยนต์ 

คน  

5. จ านวนหลักสูตรฝึกอบรมศักยภาพระยะสั้นด้าน
ดิจิทัลและหุ่นยนต์ 

หลักสูตร  

6. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ  

 
กรณี โครงการตาม ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ (โปรดระบุ) 

ดัชนีชี้วัด เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
1. ผู้เข้ารับบริการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 86 90 
2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการและวิชาชีพ

ต่อประโยชน์จากการบริการวิชาการ 
ร้อยละ 85 94 

3. โครงการบริการวิชาการที่ส่งเสริมศักยภาพในการ
แข่งขันของประเทศในเวลา 1 ปี 

ร้อยละ 15 1 

4. จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม 
 งบประมาณรายจ่าย 
 งบประมาณเงินรายได้ 

โครงการ/
กิจกรรม 

1 

5. ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการ
ให้บริการ 

ร้อยละ 90 98 

6. งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด ตามก าหนด ตามก าหนด 
7. ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณ

ที่ได้รับจัดสรร 
 งบประมาณรายจ่าย 
 งบประมาณเงินรายได้ 

ร้อยละ 80  

 






