
 

 

 

โครงการกิจกรรมสโมสรนักศึกษา  
คณะวิศวกรรมศาสตร ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งบประมาณเงินรายได้  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

ผลผลิต : ผูส้ าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

คณะวิศวกรรมศาสตร ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 







 
    
 
 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
   แบบเสนอขอโครงการงบรายจ่ายอ่ืน 

 
หน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 
1. ชื่อโครงการ กิจกรรมสโมสรนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
2. ลักษณะโครงการ 
     การอบรม (การบรรยาย/การฝึกปฏิบัติ)  
     การประชุม/การสัมมนาทางวิชาการหรือ    
          เชิงปฏิบัติการ 
     การดูงาน การฝึกศึกษา 
     การจัดงาน การจัดนิทรรศการ  

 การวิเคราะห์ การทดสอบ การตรวจสอบ 
 การฝึกอบรมเพ่ือถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยี 
 การให้บริการข้อมูล การเผยแพร่ความรู้ผ่านสื่อต่าง ๆ 
 อ่ืน ๆ 

3. แหล่งงบประมาณ 
     งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ................  
     งบประมาณรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
     งบประมาณอ่ืนๆ...........โปรดระบุ.......................................................................... 

 

4. แผนงาน 
 4.1 แผนงานพื้นฐาน 
           ผลผลิต ผูส้ าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์  
           ผลผลิต ผลงานบริการวิชาการ 
           ผลผลิต ผูส้ าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
           ผลผลิต ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
    4.2 แผนงานบูรณาการ 
          ……………………..โปรดระบุ........................................................................................... 

4.3 แผนงานยุทธศาสตร์ 
          ……………………..โปรดระบุ....................................................... .................................... 

 

5. ยุทธศาสตร์ชาติ   
 ข้อ 2  ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (เลือกแผนแม่บทข้อ 23)  
 ข้อ 3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ (เลือกแผนแม่บทข้อ 11 หรือข้อ 12) 

6.  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

 ข้อ 11 ศักยภาพคนตลอดชีวิต       
 ข้อ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 
 ข้อ 23 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
 



 

7. แผนการปฏิรูปประเทศ  
     1 ด้านการศึกษา  
     2 ด้านเศรษฐกิจ  
     3 ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 

8. ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล  
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานวิจัยและพัฒนา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการบริการวิชาการและพัฒนาอาชีพอย่างมีคุณภาพ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างมีคุณภาพ 

9. ความสอดคล้องกับเป้าประสงค์ 
เพ่ือให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ครบ 5 ด้าน ได้แก่  
   1. กิจกรรมวิชาการและวิชาชีพ  
   2. กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ  
   3. กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ หรือรักษาสิ่งแวดล้อม  
   4. กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม  
   5. กิจกรรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 

10. ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ 
เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีการท ากิจกรรมเสริมหลักสูตร ครบ 5 ด้าน ได้แก่  
   1. กิจกรรมวิชาการและวิชาชีพ  
   2. กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ  

     3. กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ หรือรักษาสิ่งแวดล้อม  
   4. กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม  
   5. กิจกรรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 

11. หลักการและเหตุผล 
การพัฒนานักศึกษาสู่การมีคุณลักษณะถึงความพร้อมซึ่งความเป็นบัณฑิตท่ีพึงประสงค์  ซึ่งพร้อมจะเป็น 

ปัจจัยเกื้อหนุนต่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศให้พร้อมแข่งขันได้ในสังคมโลก  ซึ่งคุณลักษณะความเป็นบัณฑิต
ของแต่ละสมัย  มีจุดเน้นที่แตกต่างกันไปตามสภาวการณ์ของยุคสมัย จะเห็นได้ว่า การผลิตบัณฑิตนั้น มหาวิทยาลัย
จะท าหน้าที่ให้มีความรู้ในชั้นเรียนที่เป็นทักษะวิชาชีพเพียงอย่างเดียวก็จะไม่พอเพียง ส าหรับการศึกษาในยุคปัจจุบัน 
นักศึกษาจ าเป็นต้องมีการเรียนรู้จากสิ่งรอบตัวและแหล่งอ่ืนๆ มากขึ้นเพ่ือให้ความรู้ ความสามารถทันวิทยาการและ
เทคโนโลยีของโลกยุคปัจจุบัน รวมทั้งมีความสามารถในการวิเคราะห์วิจารณ์ รู้เท่าทันปัญหา และสามารถแก้ไข
ปัญหาได้ ตลอดจนมีความเข้าใจในบทบาทของตนเองต่อสังคม สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ในสังคมอย่างมีความสุข   
มหาวิทยาลัยจึงควรพัฒนาบัณฑิตให้สามารถเรียนรู้บทบาทของตนเองในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ 
ตลอดจนการสร้างจิตส านึกท่ีดีต่อสังคม มีการสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืน สามารถเข้าสังคม รู้จักการท างานร่วมกับผู้อ่ืน
มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม รู้บทบาทของการเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดีมีความกระตือรือร้นที่จะ
แสวงหาความรู้และเสริมสร้างความงอกงามทางปัญญาอยู่เสมอ 

 

 



 

12. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือจัดกิจกรรมรับภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย 
 2. เพื่อจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาโดยรวม 
 3. เพื่อสร้างโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงออกถึงคุณลักษณะพึงประสงค์ตรงกับความคาดหวังของสังคม  
     ได้แก่ มีวินัยในตนเอง มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และต่อสังคม รู้จักการเป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดี  
     มีทักษะในการประนีประนอม มีจิตสาธารณะ และมีจิตอาสา 

13.  การบูรณาการองค์ความรู้ระหว่างสาขาวิชา 
- บูรณาการกับคณะวิชา/หน่วยงาน ระบุ.......................................................................................................  
- บูรณาการกับสาขาวิชา ระบุ ............................................................................................................. ......... 
- องค์ความรู้ที่ต้องการบูรณาการข้ามศาสตร์ (ถ้ามี) ได้แก่ ........................................................................... 

 

14. กลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน 

คน 

 11.1 บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ 
     1 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2563 
     2 นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2563 
     3 นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2563 
     4 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2563  

 11.2 บุคลากรร่วมโครงการ 
       - วิทยากร 
       - คณะกรรมการด าเนินโครงการ 
       - พนักงานขบัรถ                                                                         

รวมทั้งสิ้น 

................ 
550 
550 
550 
550 

..………….. 
..………….. 
..………….. 
..………….. 
2,200 

15. สถานที่จัดโครงการ 

     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

16. ระยะเวลาด าเนินโครงการ 

     1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 

 

 

 

 

 

 



 

17. การด าเนินโครงการ  

 
กิจกรรม 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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  
           

 

   1.1 จัดท าร่างและรายละเอียด 
โครงการฯ 

           
 

   1.2 น าเสนอผู้บริหารเพ่ือขอความ
เห็นชอบในหลักการเบื้องต้น 

           
 

2. การด าเนินงาน  
           

 

   2.1 ปรับรายละเอียดโครงการฯตาม
ความเห็นชอบของผู้บริหาร 

           
 

   2.2 ขออนุมัติโครงการฯ 
           

 

   2.3 ประสานวิทยากรและหน่วยงาน
ต่างๆที่เก่ียวข้อง 

           
 

   2.4 จัดซื้อทรัพยากรในการด าเนิน
โครงการฯ 

           
 

   2.5 ด าเนินโครงการฯ 
           

 

3. การติดตามและการประเมินผล              

   3.1 รายงานการประเมินผล
โครงการฯฉบับสมบูรณ์ 

            

 

18. แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ  

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

990,000 บาท 

(โปรดแนบแผนปฏิบัติราชการประจ าปีหน้าที่ปรากฏชื่อโครงการด้วยเพื่อประกอบการอนุมัติด าเนินโครงการ) 
19. รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ในการจัดโครงการ   

ส่วนที่ 1  
 1. ค่าตอบแทน           รวม   90,000 บาท 
 2. ค่าใช้สอย          รวม 550,000 บาท 
 3. ค่าวัสดุ            รวม 350,000 บาท 

                          รวมงบประมาณทั้งสิ้น 990,000 บาท 



หมายเหตุ ขอถัวจ่ายค่าใช้จ่ายทุกรายการ โดยเบิกจ่ายจริงตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด ไม่เกินงบประมาณ 
  ที่ได้รับอนุมัต ิ

 
 ส่วนที่ 2 งบประมาณท่ีใช้ในการติดตามผลการน าไปใช้ประโยชน์ของผู้รับบริการหลังจากการรับบริการไปแล้ว  
 (ถ้ามีให้แสดงรายละเอียดงบประมาณที่ใช้ในการติดตามผลฯ และต้องเบิกจ่ายภายใน ปีงบประมาณนั้นๆ) 

 

20. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (ต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์โครงการ) 

 20.1 ผลลัพธ์บั้นปลายของโครงการ (Ultimate Outcome) 

นักศึกษาทุกชั้นปีไดเ้ข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ครบ 5 ด้าน  ตามเป้าหมายของโครงการ  

 20.2 ผลลัพธ์ (Outcome)  

นักศึกษาทุกชั้นปีได้เข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ครบ 5 ด้าน  ตามเป้าหมายของโครงการและ 

บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  

20.3 ผลผลิตของโครงการ (Output)  

นักศึกษาทุกชั้นปีผ่านกิจกรรมเสริมหลักสูตร ครบ 5 ด้าน  ตามเป้าหมายของโครงการและ 

บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ 

 

21. การประเมินผลโครงการ (ระบุผลการด าเนินโครงการ ตอบสนองดัชนีชี้วัดและค่าเป้าหมายข้อใด)  
21.1 สอดคล้องกับดัชนีชี้วัดความส าเร็จตามแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

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

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

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

 

 

21.2 สอดคล้องกับดัชนีชี้วัดความส าเร็จของโครงการ  

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

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

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

 

 

 

 



 

21.3 ผลผลิต:ผลงานการให้บริการวิชาการให้ด าเนินการตามดัชนีชี้วัดความส าเร็จตามยุทธศาสตร์         
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ...............ดังนี ้

 

ดัชนีชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

หน่วยนับ จ านวน 

 

 

 

ผลลัพธ์ 

1. ผู้เข้ารับบริการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 86 

2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการ
บริการวิชาการ 

ร้อยละ 85 

3. โครงการบริการวิชาการที่ส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศใน
เวลา 1 ปี  

      สามารถส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศในเวลา 1 ปี  

      ไมส่ามารถส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศในเวลา 1 ปี 

 

ร้อยละ 

 

15 

 
ผลผลิต 

1. ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ ร้อยละ 90 

2. งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด ร้อยละ 95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   21.4 ผลผลิต:ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมให้ด าเนินการตามดัชนีชี้วัดความส าเร็จตาม
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ..................... ดงันี้ 

 ดัชนีชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

หน่วยนับ จ านวน 

 

 

 

 

ผลลัพธ์ 

1. จ านวนโครงการ / กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

      มีการเผยแพร่ 

      ไม่มีการเผยแพร่ 

 

ร้อยละ 

 

85 

 

2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

ร้อยละ 90 

3. จ านวนโครงการ / กิจกรรม ที่มีการเผยแพร่ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
ภายในระยะเวลา 1 ปี 

     มีการเผยแพร่ 

     ไม่มีการเผยแพร่ 

 

ร้อยละ 

 

85 

 
ผลผลิต 

1. โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ร้อยละ 90 

2. โครงการ / กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด ร้อยละ 96 

หมายเหตุ โปรดส่งรายงานผลฉบับสมบูรณ์ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ด าเนินโครงการแล้วเสร็จ 

22. ข้อมูลผู้ประสานงานโครงการ 

ชื่อ – สกุล นางสาวเพ็ญผกา  เกิดแก่น  ต าแหน่ง  นักวิชาการศึกษา 

เบอร์โทรศัพท์ที่ท างาน  02 – 836 – 3000  ต่อ  4133  โทรศัพท์มือถือ  087 - 0223109 

E-mail address  penphaka.k@rmutp.ac.th 
 
 

 ลงชื่อ ............................................................ ผู้เสนอโครงการ 
       (นางสาวเพ็ญผกา  เกิดแก่น) 
   
 ลงชื่อ ............................................................ หวัหน้าหน่วยงาน 
        (นายสุทธิพงษ์  จ ารูญรัตน์) 
     รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
 
 ลงชื่อ ............................................................ ผู้อนุมัติโครงการ 

            (นายณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล) 
                                                                           คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
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