
 

รายงานผลการด าเนินงาน 
 

 

 

 

 

โครงการสัมมนางานวิจัยทางวิศวกรรมไฟฟ้า 

 

วันที่ 18 -19 มกราคม  2563   

โรงแรมหัวหินแกรนด์ แอนด์ พลาซ่า อ.หัวหิน จ. ประจวบคีรีขันธ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

งบประมาณเงินรายได้ 

ผลผลิต  :  ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 



 

 
 
 
 
 



 

 



 
 

   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
   โครงการงบรายจ่ายอ่ืน 

หน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร ์
 

1. ชื่อโครงการ  สัมมนางานวิจัยทางวิศวกรรมไฟฟ้า 

2. แหล่งงบประมาณ 
     งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ................  
     งบประมาณรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
     งบประมาณอ่ืนๆ................................................................ ..................... 

 

3. แผนงาน 
 3.1 แผนงานพื้นฐาน 
           ผลผลิต ผูส้ าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์  
           ผลผลิต ผลงานบริการวิชาการ 
           ผลผลิต ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
           ผลผลิต ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
    3.2 แผนงานบูรณาการ 
          ……………………....................................................................................................... 
    3.3 แผนงานยุทธศาสตร์ 
          …………………….......................................................................................................  

 

 4. ลักษณะโครงการ 
     การอบรม (การบรรยาย/การฝึกปฏิบัติ)  
     การประชุม/การสัมมนาทางวิชาการหรือ    
          เชิงปฏิบัติการ 
     การดูงาน การฝึกศึกษา 
     การจัดงาน การจัดนิทรรศการ  

 การวิเคราะห์ การทดสอบ การตรวจสอบ 
 การฝึกอบรมเพ่ือถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยี 
 การให้บริการข้อมูล การเผยแพร่ความรู้ผ่านสื่อต่าง ๆ 
 อ่ืน ๆ 

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



6. ความสอดคล้องกับเป้าประสงค์ 
พัฒนาองค์ความรู้เชิงวิชาการ ด้วยการวิจัยและพัฒนา  อย่างเป็นระบบ 

    
 

7. ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ 
ระบบสนับสนุน  การวิจัยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

 
8. หลักการและเหตุผล 

เนื่องด้วยสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ได้มีการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี และปริญญาโท หลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เพ่ือให้บุคลากรรวมถึงนักศึกษาที่สนใจให้มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับพ้ืนฐานการท าวิจัยและค้นคว้าหัวข้องานวิจัยทางวิศวกรรมไฟฟ้า ดังนั้นสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จึงได้มีการ
จัดโครงการสัมมนางานวิจัยทางวิศวกรรมไฟฟ้าขึ้น เพ่ือตอบสนองบุคลากรและนักศึกษาได้น าเสนอหัวข้องานวิจัย
ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า และแลกเปลี่ยนความรู้กับอาจารย์ในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  เพื่อเป็นแนวทางในการเขียนหัวข้องานวิจัยทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า 

 

9. วัตถุประสงค์ 
๙.๑ เพ่ือให้ผู้เข้าสัมมนา มีความรู้และความเข้าใจงานวิจัยด้านวิศวกรรมไฟฟ้า   

 ๙.๒ เพ่ือให้ผู้เข้าสัมมนาได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า  
 

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

11. กลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน 

คน 

 11.1 บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ 
     1 . นักศึกษาระดับบัณฑิตวิทยาลัย 
     2 . นักศึกษาระดับปริญญาตรี 
     3 .....................................................................................  
     4 .....................................................................................   

 11.2 บุคลากรร่วมโครงการ 
       - วิทยากร 
       - คณะกรรมการด าเนินโครงการ 
       - พนักงานขับรถ                                                                         

รวมทั้งสิ้น 

1๗ 
๓ 

๑๔ 
..………….. 
..………….. 

๙ 
2 
๖ 
1 

26 

12. สถานที่จัดโครงการ 

           โรงแรมหัวหินแกรนด์ แอนด์ พลาซ่า อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 



13. ระยะเวลาด าเนินโครงการ 

           วันวันที่ ๑๘ - ๑๙ มกราคม 2563 

 

14. การด าเนินโครงการ  

 
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              

- จัดท าร่างและรายละเอียดโครงการ             

- ประสานวิทยากร ขออนุมัติโครงการ             

2. การด าเนินงาน              

- จัดโครงการ             

-              

3. การติดตามและการประเมินผล              

-รายงานผลการจัดโครงการ             

-ติดตามการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์             

 

15. 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. 

            

(โปรดแนบแผนปฏิบัติราชการประจ าปีหน้าที่ปรากฏชื่อโครงการด้วยเพื่อประกอบการอนุมัติด าเนินโครงการ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16. รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ในการจัดโครงการ   
ส่วนที่ 1  
 ๑. ค่าตอบแทน           รวม   ๙,๖๐๐  บาท 
     ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก (๑ คน x ๑,๒๐๐ บาท x ๓ ชั่วโมง)     ๓,๖๐๐ บาท 
 ค่าตอบแทนวิทยากรภายใน (๑ คน x ๖๐๐ บาท x ๑๐ ชั่วโมง)    ๖,๐๐๐  บาท 
 
 ๒. ค่าใช้สอย          รวม    ๕๗,๐๒๐  บาท 

 ค่าท่ีพักวิทยากร (๑ คน x ๑ คืน x ๑,๔๐๐ บาท)  ๑,๔๐๐ บาท 
   ค่าท่ีพัก ( ๒๕ คน x ๑ คืน x ๘๐๐ บาท)          ๒๐,๐๐๐ บาท 
   ค่าอาหารกลางวัน (๒๖ คน x ๓๕๐ บาท x ๒มื้อ)          ๑๘,๒๐๐ บาท 
  ค่าอาหารเย็น (๒๖ คน x ๓๕๐ บาท x ๑ มื้อ)            ๙,๑๐๐ บาท   
 ค่าอาหารอาหารว่างและเครื่องดื่ม (๒๖ คน x ๘๐ บาท x ๔ มื้อ)            ๘,๓๒๐  บาท 
  

 3. ค่าวัสดุ            รวม        ๘,๓๘๐  บาท 
 ค่าวัสดุส านักงาน     ๕,๓๘๐ บาท  
   ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง  ๓,๐๐๐    บาท                                         

                                          
  รวมงบประมาณทั้งสิ้น             ๗๕,๐๐๐    บาท 
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายค่าใช้จ่ายทุกรายการ โดยเบิกจ่ายจริงตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด ไม่เกินงบประมาณ 
  ที่ได้รับอนุมัต ิ
 ส่วนที่ 2 งบประมาณท่ีใช้ในการติดตามผลการน าไปใช้ประโยชน์ของผู้รับบริการหลังจากการรับบริการไปแล้ว  
 (ถ้ามีให้แสดงรายละเอียดงบประมาณที่ใช้ในการติดตามผลฯ และต้องเบิกจ่ายภายใน ปีงบประมาณนั้นๆ) 

 

 17. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (ต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์โครงการ) 

 17.1 ผลลัพธ์บั้นปลายของโครงการ (Ultimate Outcome) 

                    สามารถพัฒนาความรู้ได้ 

 17.2 ผลลัพธ์ (Outcome)  

สามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ 

17.3 ผลผลิตของโครงการ (Output)  

สามารถเพ่ิมทักษะได้ 

 

 

 

 



18. การประเมินผลโครงการ (ระบุผลการด าเนินโครงการ ตอบสนองดัชนีชี้วัดและค่าเป้าหมายข้อใด)  

18.1 สอดคล้องกับดัชนีชี้วัดความส าเร็จตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี    
ราชมงคลพระนคร ระยะ 15 ปี (พ.ศ.2560 - 2574)  

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

18.2 สอดคล้องกับดัชนีชี้วัดความส าเร็จตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
          ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560 - 2564)  

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

18.3 สอดคล้องกับดัชนีชี้วัดความส าเร็จของโครงการ  

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

18.4 ผลผลิต:ผลงานการให้บริการวิชาการให้ด าเนินการตามดัชนีชี้วัดความส าเร็จตามยุทธศาสตร์         
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 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 

 

 

 

 

 



   

 
 

 

 



 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 

 
 
 



 
 

ก ำหนดกำรจัดอบรมโครงกำรสัมมนำงำนวิจัยทำงวิศวกรรมไฟฟ้ำ 
วันที่ 18 -19 มกราคม  2563   

โรงแรมหัวหินแกรนด์ แอนด์ พลาซ่า อ.หัวหิน จ. ประจวบคีรีขันธ์ 
 

วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563   
 

เวลำ กิจกรรม 
06.00 น. ออกเดินทางจากคณะวิศวกรรมศาสตร์  

09.00 – 12.00 น. บรรยายเรื่อง “แนวทางการวิจัยทางวิศวกรรมไฟฟ้าในยุคอุตสาหกรรม 4.0”  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนัส  บุญเทียรทอง 

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  
13.00 – 17.00 น. บรรยายเรื่อง “แนวทางการวิจัยทางวิศวกรรมไฟฟ้าในยุคอุตสาหกรรม 4.0” (ต่อ) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนัส  บุญเทียรทอง 
18.00 – 19.00 น. รับประทานอาหารเย็น 

หมำยเหตุ  เวลา 15.15 – 15.30  พักรับประทานอาหารว่าง 
 
วันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2563   

เวลำ กิจกรรม 
09.00 – 12.00 น. บรรยายเรื่อง “มิเตอร์วัดพลังงาน และหม้อแปลงกระแสไฟฟ้า”  

รองศาสตราจารย์ทง  ลานธารทอง 
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  
13.00 – 16.00 น. บรรยายเรื่อง “โซลูชั่นระบบโซล่าร์เซลล์เชิงพาณิชย์”  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนัส  บุญเทียรทอง 
16.30 เดินทางกลับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร 

หมำยเหตุ  เวลา 10.15 – 10.30  และเวลา  15.15 – 15.30  พักรับประทานอาหารว่าง 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 
โครงการสัมมนางานวิจัยทางวิศวกรรมไฟฟ้า 

วันที่ 18 -19 มกราคม  2563   
โรงแรมหัวหินแกรนด์ แอนด์ พลาซ่า อ.หัวหิน จ. ประจวบคีรีขันธ์ 

 
 วิทยำกร 

1. รองศาสตราจารย์ทง  ลานธารทอง 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนัส  บุญเทียรทอง 

 
 รำยชื่อผู้เข้ำร่วมอบรมสัมมนำงำนวิจัยทำงวิศวกรรมไฟฟ้ำ 
 

1.  รองศาสตราจารย์ ดร.นัฐโชติ  รักไทยเจริญชีพ 
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาคร  วุฒิพัฒนพันธุ์ 
3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภวุฒิ  เนตรโพธิ์แก้ว 
4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูนศรี  วรรณการ 
5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรุณ        ชลังสุทธิ์ 
6.  ดร.พสิษฐ์   สุวรรณภิงคาร 
7.  ว่าที่ร้อยเอกปพน งามประเสริฐ 
8.  นายชาญชัย พฤกษ์พาดี 
9. นายณัฏฐ์พัชร สมิตะเกษตริน 
10. นายธวัชชัย  เรืองมาก 
11. นายปริญญา พรหมยิ้มเเย้ม 
12. นายศรายุธ  เทียมสัมฤทธิ์ 
13. นายจิรวุฒิ  บุญนอก 
14. นายณัฐวุฒิ  อยู่เป็นสุข 
15. นางสาวอาซียะห์ ยุนุ 
16. นางสาววนาพร บัวทรัพย์ 
17. นายเจษฎา วรศรี 
18. นายอิทธิพล ไกรแก้ว 
19. นายภคพงษ์   พรหมมะยา 
20.นายอนุรักษ์ ลูงไธสง 
21.นายสิทธิศักดิ์ บัวสาย 
22. นายชิษณุชา เป้ารุ่ง 
23. นายนฤเทพ  ฤทธิ์สุข 
 
 

 
 

 

 



 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 

 
 

 

 



รูปกิจกรรม 

 

 
 

 
 

 



 

 

 



   

 

 

 

 

 

แบบฟอร์มสรุปการด าเนินงานโครงการงบรายได้ 
     ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 

 

ชื่อโครงการ สัมมนางานวิจัยทางวิศวกรรมไฟฟ้า 

หน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์  

          ผู้ประสานงานโครงการ    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนัส  บุญเทียรทอง 

เบอร์ติดต่อ  081-9112597  
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แบบฟอร์มสรุปการด าเนินงานโครงการงบรายได้. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

1. ชื่อโครงการ สัมมนางานวิจัยทางวิศวกรรมไฟฟ้า 

2. หน่วยงานรับผิดชอบ  คณะวิศวกรรมศาสตร์  

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

4. การด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
                     อยู่ในแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
                      ด าเนินการตามระยะเวลาที่ก าหนด 
                 มีการปรับระยะเวลาการด าเนินการ 
                 ขอบรรจุเพิ่มเข้าแผนปฏิบัติราชการระหว่างปีงบประมาณ ……..….... 

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ (ตามท่ีได้เสนอของบประมาณ) 
1.เพ่ือให้ผู้เข้าสัมมนา มีความรู้และความเข้าใจงานวิจัยด้านวิศวกรรมไฟฟ้า   

 2. เพ่ือให้ผู้เข้าสัมมนาได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า 
 

6. สอดคล้องตามแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565)  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานวิจัยและพัฒนา 
เป้าประสงค์ที่  2.1 นักวิจัยพัฒนาศักยภาพ อย่างต่อเนื่อง 
กลยุทธที่ ................................................................................................................... .................................. 

7. วันและสถานที่ด าเนินการโครงการ 
โครงการก าหนด (วัน/เดือน/ปี)  18 – 19 มกราคม 2563 สถานที่ โรงแรมหัวหินแกรด์ แอนด์ 
พลาซ่า อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
โครงการด าเนินการจริง (วัน/เดือน/ปี)  18 – 19 มกราคม 2563 สถานที่ โรงแรมหัวหินแกรด์ 
แอนด์ พลาซ่า อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

กรณีด าเนินโครงการไม่ตรงตามก าหนด (ระบุเหตุผล)............................................................................... 
............................................................................................................................. ....................................... 

8. งบประมาณโครงการ  
แหล่งเงิน ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายจริง คงเหลือ 

1. งบรายจ่าย    - - - 
2. งบเงินรายได้  75,000 71,090 3,910 
3. งบอ่ืนๆ (ระบุ)     
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9. สรุปการด าเนินโครงการ 
1) กิจกรรมที่ด าเนินการตามวัตถุประสงค์โครงการ (ระบุรายละเอียดแบบสรุป/ บทคัดย่อ) 

1. จัดกิจกรรมบรรยาย  
     เรื่อง แนวทางการวิจัยทางวิศวกรรมไฟฟ้าในยุคอุตสาหกรรม 4.0   
     หัวข้อ 
  - พลังงานแสงอาทิตย์ 
  - พลังงานชีวมวล 
  - พลังงานหมุนเวียน 
  - การใช้งานของอุปกรณ์ อินเวอร์เตอร์ 

         เรื่อง โซลูชั่นระบบโซล่าร์เซลล์เชิงพาณิชย์ 
             หัวข้อ 

- การประยุกต์ใช้พลังงานแสงอาทิตย์กับระบบแสงสว่าง 
- ระบบไฟฟ้ากระแสตรงส าหรับที่พักอาศัย 

                    เรื่อง “มิเตอร์วัดพลังงาน และหม้อแปลงกระแสไฟฟ้า”   
                    หัวข้อ 

- การเก็บข้อมูลพลังงาน  โดยใช้มิเตอร์ 
- การประยุกต์ใช้หม้อแปลงกระแสไฟฟ้า 
 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 

ผู้เข้าร่วมโครงการ 
เป้าหมาย 

ผู้เข้าร่วมโครงการ 
จ านวน (คน) คิดเป็น

ร้อยละ (คน) ชาย หญิง รวม 

1. ผู้บริหาร - - - - - 
2. อาจารย์ 7  7  0 7 28 
3. บุคลากร 1 1 0 1 4 
4. นักศึกษา 15 14 2 16 64 
5. ศิษย์เก่า - - - - - 
6. บุคคลภายนอก 1 1 0 1 4 
7. หน่วยงาน/องค์กร - - - - - 
8. อ่ืนๆ (ระบุ) ...............................      

รวม 24 23 2 25 100 
หมายเหตุ  หากโครงการสามารถแยกเพศผู้เข้าร่วมได้ โปรดระบุ หากไมส่ามารถระบไุด้ให้ใสจ่ านวนรวมของ

ผู้เข้าร่วมโครงการ 
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2) ปัญหา อุปสรรคในการจัดโครงการ 
1............................................................................................................................ ............................... 
2.................................................................................................. ........................................................ 
 

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

ดัชนีชี้วัด เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 

1. จ านวนผู้รับบริการ 15 16 

   

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

   
   

3) ดัชนีชี้วัดตามค่าเป้าหมายของยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณ  
ดัชนีชี้วัด เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 

1.  ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 85 90 

 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  
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กรณี โครงการตาม ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ (โปรดระบุ) 

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

ต่อประโยชน์จากการบริการวิชาการ 
ร้อยละ 85  

3. โครงการบริการวิชาการที่ส่งเสริมศักยภาพในการ
แข่งขันของประเทศในเวลา 1 ปี 

ร้อยละ 15 - 

4. จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม 
 งบประมาณรายจ่าย 
 งบประมาณเงินรายได้ 

โครงการ/
กิจกรรม 

 

5. ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการ
ให้บริการ 

ร้อยละ 90  

6. งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด ตามก าหนด  
7. ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณ

ที่ได้รับจัดสรร 
 งบประมาณรายจ่าย 
 งบประมาณเงินรายได้ 

ร้อยละ 80         

 

กรณี โครงการตาม ผลผลิต : ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (โปรดระบุ) 

ดัชนีชี้วัด เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
ผลลัพธ์ 
1. จ านวนโครงการ/โครงการที่มีการเผยแพร่ด้านท านุ

บ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 มีการเผยแพร่  
 ไม่มีการเผยแพร่ 

 
 

ร้อยละ 85 

 
 
  
 

2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์
ของการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

รอ้ยละ 90  

3. จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมภายในระยะเวลา 1 ปี 

ร้อยละ 85  

ผลผลิต 
4. จ านวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 
 งบประมาณรายจ่าย 
 งบประมาณเงินรายได้ 

 
โครงการ/
กิจกรรม  
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กรณี โครงการตาม ผลผลิต : ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (โปรดระบุ) ต่อ 

ดัชนีชี้วัด เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
5. ร้อยละโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของ

โครงการ 
ร้อยละ 90  

6. ร้อยละโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา
ที่ก าหนด 

ร้อยละ 96  

7. ค่าใช้จ่ายของการให้ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมตาม
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร  
  งบประมาณรายจ่าย 
  งบประมาณเงินรายได้ 

ร้อยละ 80  

 

1. หน่วยงานอัพโหลดไฟลเ์ล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ที่ (ระบุลิ้งหน้าเพจ/URL ส าหรับการดาวน์โหลดไฟล์) 
.................. เพจคณะวิศวกรรมศาสตร์ http://eng.rmutp.ac.th/ >หน่วยงานภายใน>ฝา่ยวางแผน
และพัฒนา>เอกสารเผยแพร่>รายงานผลการด าเนินงานโครงการประจ าปีงบประมาณ........................ 
   

 
 

 

 

 

 

 


