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ตัวอย่าง 

กรณี ตามแผนงบประมาณ และวงเงินไม่เกิน 200,000 บาท 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
วิทยาเขตขอนแก่น 

หน่วยงาน สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รหัสโครงการ …...64-3300-2-4-032-00........... 

 
1. ชื่อโครงการ  โครงการสัมมนาวิชาการเครือข่ายหลักสตูรบณัฑติศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจ าปี 
พ.ศ.2563 
2. ลักษณะโครงการ   (√)   จัดฝกึอบรม   (…….)   จัดงาน   (…….) จัดตามภารกิจปกติ  
3. โครงการนี้สอดคล้องกับนโยบายชาติ และผลผลิต  
    นโยบายที่ 4 : การศึกษา และเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
     ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
4. ความสอดคล้องประเด็นยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัด ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   
     ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : สร้างความเข้มแข็งของงานวิจัย พัฒนา และการต่อยอดสู่นวัตกรรม อย่างมีประสิทธิภาพ  
     ตัวช้ีวัดที่ 5 : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของงานวิจัยตีพิมพ์และงาน สร้างสรรค์ในระดับนานาชาติ 
     ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : ปฏิรูปการการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ 
     ตัวช้ีวัดที่ 15 ระดับความส าเร็จในการบริหารจัดการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตามจุดเน้น (คลัสเตอร์) ของมหาวิทยาลัย  
 

5. ความสอดคล้องกับ Cluster / Commonality / Physical grouping ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

   Cluster : ……………………………………. 

   Commonality : …………Hands On…………………………………………………………… 

   Physical grouping : ……………………………………………………………….     

  
6. หน่วยงานที่รับผิดชอบ  หน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา วิทยาเขตขอนแก่น  
                                  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน    
 

7. สถานทีด่ าเนินงาน (ระบุ) ช่ือสถานท่ี ห้องเรียน 18A – 801 อาคาร 18 ช้ัน 8 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน วิทยาเขต
ขอนแก่น 

 

8. ระยะเวลาด าเนินการ วันท่ี 18 ธันวาคม 2563 ถึง วันท่ี 19 ธันวาคม 2563 
 

9. หลักการและเหตุผล 
ตามที่สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ได้รับ

มอบหมายจาก เครือข่ายหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้เป็นเจ้าภาพในการจัดโครงการ
สัมมนาวิชาการบัณฑิตศึกษาวิศวกรรมโยธา เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจ าปี พ.ศ.2563 เพื่อให้เป็นเวทีแลกเปลี่ยนงานวิจัย
ระหว่างสถาบัน สร้างความร่วมมือด้านงานวิจัย ระหว่างอาจารย์และนักศึกษาต่างสถาบัน โดยรูปแบบของโครงการ เป็นแบบการ
ประชุมวิชาการและสัมมนาแลกเปลี่ยนงานวิจัยในระดับภูมิภาค  

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จึงมีก าหนดการโครงการสัมมนาวิชาการบัณฑิตศึกษาวิศวกรรมโยธา เครือข่ายภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ประจ าปี พ.ศ.2563 ระหว่างวันที่ 18 - 19 ธันวาคม 2563 ณ ห้องเรียน 18A – 801 อาคาร 18 ช้ัน 8 คณะ
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วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตขอนแก่น เพื่อให้อาจารย์ นักศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  ทั้ง 7 สถาบัน 8 หลักสูตร คือ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต
ขอนแก่น ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัยระหว่างสถาบัน เป็นการสร้างความร่วมมือ ด้านงานวิจัยระหว่างสถาบันต่อไป 

 

10. วัตถุประสงค ์
 10.1  เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนงานวิจัยระหว่างอาจารย์และนักศึกษา ต่างสถาบัน เกิดความร่วมมือด้านการวิจัย ในเครือข่ายหลักสูตร
บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
 10.2 เพื่อให้เกิดกิจกรรม และความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบัน และพัฒนาให้เกิดหัวข้องานวิจัยใหม่ในอนาคต 

 

11. เป้าหมาย 
       11.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)  

11.1.1 นักศึกษาระดับบณัฑติศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา   จ านวน 60 คน 
11.1.2 อาจารย์และบุคลากร      จ านวน 20 คน 

       11.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  
11.2.1 ท าให้เกิดเครือข่ายความรว่มมือด้านงานวิจัยระหว่างอาจารย์และนักศึกษาต่างสถาบัน ในเครอืข่ายหลักสตูร

บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
11.2.2 ท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัยด้านวิศวกรรมโยธาระหว่างสถาบัน และพัฒนาให้เกิดหัวข้องานวิจัยใหม่ใน

อนาคต 
 

12. กิจกรรมด าเนินงาน    (ให้ระบุกิจกรรมที่จะท าในโครงการ) 
 12.1 การวางแผนการด าเนินการ (P_Plan) เช่น แต่งตั้งคณะกรรมการ ขออนุมัติโครงการ ประชุมเพื่อวางแผน 

12.1.1 จัดตั้งเสนอของบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2564 
12.1.2 จัดท าแบบเสนอโครงการ (ง.8) เพื่อขออนุมัติโครงการ 
12.1.3 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 

 12.2 การด าเนินงานตามแผน  (D_Do) เช่น ติดต่อวิทยากร สถานท่ี เอกสาร และอุปกรณ์ต่างๆ บรรยาย อบรม 
เชิงปฏิบัติการ ประชุมกลุ่มอภิปราย กรณีศึกษา ฝึกปฏิบัติ  

11.2.1 ขออนุมัติด าเนินโครงการ 
- จัดท าบันทึกข้อความพร้อมเอกสารโครงการ (ง.8) 
- เสนอขออนุมัติแก่ผู้บริหารเพื่อด าเนินโครงการ 

11.2.2 ประชุมเพื่อวางแผนการด าเนินงาน 
- ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนด าเนินโครงการ 
- จัดท าสรุปแผนการด าเนินโครงการ 

11.2.3 ด าเนินงานตามแผนด าเนนิงาน 
- วิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา 
- นักศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวจิัยด้านวิศวกรรมโยธาระหว่างสถาบัน 

11.2.4 สรุปผลการด าเนินงาน 
- ด าเนินการสรุปผลการด าเนินงานตามแผนโครงการต่อคณะกรรมการ 

 12.3 การติดตาม และประเมินผลการด าเนินงาน (C_Check)  
- เครื่องมือท่ีใช้ในการติดตามผล แบบประเมินโครงการ 
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- ระยะเวลาในการติดตามผล วันทึ่ 25 ธันวาคม 2563 
 12.4 การปรับปรุง/พัฒนา/แก้ไขจากผลการติดตาม  (A_Action) (กรณีเป็นโครงการต่อเนื่อง) 
 

13. กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ (ให้ระบุกลุ่มเป้าหมาย และจ านวนให้ชัดเจน) 
- นักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  จ านวน 60 คน  
- อาจารย์และบุคลากร    จ านวน 20 คน 
 

  14. งบประมาณ  42,250 บาท 
14.1 ค่าตอบแทน 
    - ค่าวิทยากรบรรยาย ภายนอก (600 บ. x 3 ชม. x 6 คน)                                                 

      14.2 ค่าใช้สอย                                                                                                              

10,800 บาท 
10,800 บาท                                                                                                    
19,050 บาท 

         - ค่าอาหารกลางวันส าหรบันักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร (2 มื้อ x 80 คน x 60 บาท)                                                                                 
         - ค่าอาหารว่างส าหรับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร (4 มื้อ x 80 คน x 25 บาท) 
         - ค่าที่พักวิทยากร (1,450 บาท x 1 วัน x 1 ห้อง)   

   9,600  บาท                                 
   8,000  บาท 
   1,450  บาท 

14.3 ค่าวัสดุ 
   - ค่าจ้างท าป้ายโครงการ ขนาด 1 เมตร x 3 เมตร (1,500 บาท x 1 ป้าย) 
   - ดินสอด า 2B (12 แท่ง/กล่อง) (50 บาท x 10 กล่อง)  
   - แฟ้มใส ส าหรับอบรม (50 บาท x 80 ชุด) 

        - ค่าจ้างเหมา เอกสารการฝึกอบรม (80 บาท x 80 ชุด) 

 12,400 บาท 
1,500 บาท 
  500 บาท 

   4,000 บาท 
   6,400 บาท 

หมายเหตุ  งบประมาณ ให้ระบุรายละเอียดการค านวณรายการค่าใช้จ่ายที่ต้องการให้ชัดเจน ตามระเบียบ 
             กระทรวงการคลัง และตามนโยบายมาตรการประหยดัของมหาวิทยาลัยฯ ทั้งนี้ให้ผูร้ับผดิชอบโครงการ 
              ประสานในส่วนนี้กับกองคลัง หรืองานคลังแต่ละวิทยาเขต ก่อนเสนอขออนุมัติโครงการ 
 

15. แผนปฏิบัติงาน (แผนงาน)   แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (แผนเงิน) และ ตัวชี้วัดเป้าหมายผลผลิต   

กิจกรรมด าเนินงาน/แผนการใช้จ่าย
งบประมาณ (ใส่จ านวนเงินในช่วงเวลาปฏิบัติงาน) 

 

 
ปี พ.ศ. 2563 

 
ปี พ.ศ. 2564 

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. อนุมัติโครงการ (P)                
2. การด าเนินการจัดโครงการ(D)             
3. การติดตาม ประเมินผล (C)               
4. การปรับปรุง/พัฒนา/แก้ไขจากผล 
  การติดตาม (A)                  

            

ตัวชี้วัดเป้าหมายผลผลิต  
(ใส่จ านวนตัวช้ีวัดในช่วงเวลาปฏิบตัิงาน) 

            

- เชิงปริมาณ             
    - จ านวนครั้งท่ีด าเนินโครงการ (ครั้ง)   1          
    - จ านวนกลุ่มเป้าหมายของโครงการ  
      (หน่วยนับ) 

  80          
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กิจกรรมด าเนินงาน/แผนการใช้จ่าย
งบประมาณ (ใส่จ านวนเงินในช่วงเวลาปฏิบัติงาน) 

 

 
ปี พ.ศ. 2563 

 
ปี พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
- เชิงคุณภาพ (ร้อยละ)    - ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ/ผู้รับบริการ ไมต่่ ากว่าร้อยละ 75 
                                - มีการแลกเปลีย่นเรยีนรู้งานวิจัย และพฒันาหัวข้องานวิจัย หลักสูตรบณัฑิตศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  
- เชิงเวลา (ร้อยละ)        - ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 75 
                                - ระหว่างวันท่ี 18-19 ธันวาคม 2563 
- เชิงค่าใช้จ่าย (บาท)      - งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินโครงการ 42,250 บาท 
 

16. ผลที่คาดว่าจะเกิด (Impact) 
16.1  ท าให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือด้านงานวิจัยระหว่างอาจารยแ์ละนักศึกษาตา่งสถาบัน ในเครือข่ายหลักสูตรบณัฑติศึกษา 
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
16.2  ท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้งานวิจัยด้านวิศวกรรมโยธาระหว่างสถาบัน และพัฒนาให้เกิดหัวข้องานวิจัยใหม่ในอนาคต 

 
หมายเหตุ   กรุณากรอกข้อมลูใหค้รบถ้วนสมบรูณ์ เพื่อประกอบการพิจารณางบประมาณ                                                           
 

 
 

 ลงช่ือ .................................................................................   ผู้รับผดิชอบโครงการ  
                                   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชิต ค าภาหล้า)       

                                     ต าแหน่ง.....หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา............     
                                  25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 

                                                 เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถตดิต่อโดยตรง 083-468-8811 
 
 
ความคิดเห็นผู้บังคับบญัชา............................................................................................................................................................ 

                   
                           ลงช่ือ .................................................................................    

                              (นายปรญิ นาชัยสิทธ์ิ )    
                               คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร ์

                              ...................../.................../.................. 
 

 


