
 

 

 

 

 

 

แบบฟอรม์สรุปการด  าเนนิงานโครงการงบประมาณเงนิรายได ้
ประจ  าปงีบประมาณ 2564 

 

ชือ่โครงการ....การน  าเสนอผลงานทางวิชาการในประเทศ-ตา่งประเทศ...................... 

หนว่ยงาน.....คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร........ 

ผูป้ระสานงานโครงการ……......เรืออากาศตรี ดร.พลกฤษณ์  จริยตันติเวทย์....................................... 

เบอรต์ิดตอ่ ..............0-2836-3000 ต่อ 4113.......................................................................... 
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แบบฟอรม์สรุปการด  าเนนิงานโครงการงบประมาณเงนิรายได้ ประจ  าปงีบประมาณ 2564 

1. ชือ่โครงการ ......การน าเสนอผลงานทางวิชาการในประเทศ-ต่างประเทศ............................................... 

2. หนว่ยงานรบัผดิชอบ ......คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร................. 

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

4. การด  าเนนิการตามแผนปฏบิตัริาชการประจ  าปี 
 อยู่ในแผนปฏิบัติราชการประจ าปี.2564...  

 ด าเนินการตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 มีการปรับระยะเวลาการด าเนินการ 

 ขอบรรจุเพ่ิมเข้าแผนปฏิบัติราชการระหว่างปีงบประมาณ ……..….... 
5. วตัถปุระสงค์ของโครงการ (ตามท่ีได้เสนอของบประมาณ) 

1) เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของอาจารย์และบุคลากรอย่างต่อเนื่องในการน าเสนอผลงานทางวิชาการระดับ
นานาชาติ 
2) เพ่ือให้อาจารย์สามารถน าผลงานทางวิชาการมาพัฒนาเป็นส่วนหนึ่งในการขอต าแหน่งทาง
วิชาการ 
3) เพ่ือให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักวิชาการ นักวิจัย และผู้สนใจทั่วไป อีกทั้งเป็นการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการต่อสาธารณะ 

 

6. สอดคลอ้งตามแผนปฏบิตัิราชการระยะ 3 ป ี(พ.ศ. 2563 – 2565)  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานวิจัยและพัฒนา  
เป้าประสงค์ที่ 1 นักวิจัยพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง 
กลยุทธที่ 1 พัฒนาศักยภาพของอาจารย์และบุคลากรอย่างต่อเนื่องในการน าเสนอผลงาน 
     ทางวิชาการระดับนานาชาติ 
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7. วนัและสถานที่ด  าเนนิการโครงการ 
โครงการก าหนด (วัน/เดือน/ปี) ..1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564... สถานที่ ..............-...... 
โครงการด าเนินการจริง (วัน/เดือน/ปี) 
1. .. 14 ตุลาคม 2563 – 16 ตุลาคม 2563........ สถานที่ .......จังหวัดเชียงใหม่..... 
2. .. 28 ตุลาคม 2563 – 30 ตุลาคม 2563........ สถานที่ .......จังหวัดพิษณุโลก..... 
3. .. 14 ตุลาคม 2563 – 16 ตุลาคม 2563........ สถานที่ .......จังหวัดเชียงใหม่..... 
4. .. 18 ธันวาคม 2563 ...................................... สถานที่ .......จังหวัดกรุงเทพมหานคร..... 
5. .. 10 มีนาคม 2564 – 12 มีนาคม 2564........ สถานที่ .......จังหวัดชลบุรี............ 
6. .. 10 มีนาคม 2564 – 12 มีนาคม 2564........ สถานที่ .......จังหวัดชลบุรี............ 
7. .. 10 มีนาคม 2564 – 12 มีนาคม 2564........ สถานที่ .......จังหวัดชลบุรี............ 
8. .. 10 มีนาคม 2564 – 12 มีนาคม 2564........ สถานที่ .......จังหวัดชลบุรี............ 
9. .. 28 เมษายน 2564 – 30 เมษายน 2564...... สถานที่ .......จังหวัดนครพนม.........  
10. .. 28 เมษายน 2564 – 30 เมษายน 2564.....สถานที่ .......จังหวัดนครพนม......... 
11. .. 28 เมษายน 2564 – 30 เมษายน 2564.....สถานที่ .......จังหวัดนครพนม......... 
12. .. 28 เมษายน 2564 – 30 เมษายน 2564.....สถานที่ .......จังหวัดนครพนม......... 
13. .. 28 เมษายน 2564 – 30 เมษายน 2564.....สถานที่ .......จังหวัดนครพนม......... 
14. .. 12 พฤษภาคม 2564 – 14 พฤษภาคม 2564...สถานที่ .......จังหวัดกรุงเทพมหานคร..... 
15. .. 12 พฤษภาคม 2564 – 14 พฤษภาคม 2564...สถานที่ .......จังหวัดกรุงเทพมหานคร..... 
16. .. 12 พฤษภาคม 2564 – 14 พฤษภาคม 2564...สถานที่ .......จังหวัดกรุงเทพมหานคร..... 
17. .. 12 พฤษภาคม 2564 – 14 พฤษภาคม 2564...สถานที่ .......จังหวัดกรุงเทพมหานคร..... 
18. .. 19 พฤษภาคม 2564 – 22 พฤษภาคม 2564...สถานที่ .......จังหวัดเชียงใหม่..... 
19. .. 28 เมษายน 2564 – 30 เมษายน 2564...........สถานที่ .......จังหวัดนครพนม......... 
20. .. 19 พฤษภาคม 2564 – 22 พฤษภาคม 2564...สถานที่ .......จังหวัดเชียงใหม่..... 
21. .. 19 พฤษภาคม 2564 – 22 พฤษภาคม 2564...สถานที่ .......จังหวัดเชียงใหม่..... 
22. .. 27 พฤษภาคม 2564........................................ สถานที่ .......จังหวัดชุมพร.............. 
23. .. 21 สิงหาคม  2564 - 22 สิงหาคม  2564....... สถานที่ .......จังหวัดกรุงเทพมหานคร..... 
24. .. 17 กันยายน 2564 .......................................... สถานที่ .......จังหวัดกรุงเทพมหานคร..... 
25. .. 2  สิงหาคม 2564............................................. สถานที่ .......จังหวัดกรุงเทพมหานคร..... 
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กรณดี  าเนนิโครงการไมต่รงตามก  าหนด (ระบุเหตุผล)........-..................................................................... 
งบประมาณโครงการ  

แหล่งเงนิ ไดร้บัจัดสรร เบิกจา่ยจรงิ คงเหลอื 
1. งบรายจ่าย       
2. งบเงินรายได้  300,000 บาท 215,911.60 บาท 84,088.40 บาท 
3. งบอ่ืนๆ (ระบุ)     

 

8. สรปุการด  าเนนิโครงการ 
1) กิจกรรมที่ด าเนินการตามวัตถุประสงค์โครงการ (ระบุรายละเอียดแบบสรุป/ บทคัดย่อ) 

1. การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ อาจารย์พูนศรี วรรณการ อาจารย์สาคร  วุฒิพัฒนพันธุ์   
ยอดเบิกเงินน าเสนอผลงาน 18,000 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) 
2. การประชุมวิชาการระดับชาติ อาจารย์พูนศรี วรรณการ อาจารย์ศุภวุฒิ  เนตรโพธิ์แก้ว   
ยอดเบิกเงินน าเสนอผลงาน 18,436 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันสี่ร้อยสามสิบหกบาทถ้วน) 
3. การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ อาจารย์มนัส  บุญเทียรทอง อาจารย์สุรสิทธิ์  ประกอบกิจ 
อาจารย์พสิษฐ์  สุวรรณภิงคาร ยอดเบิกเงินน าเสนอผลงาน 33,557 บาท (สามหมื่นสามพันห้าร้อยห้า
สิบเจ็ดบาทถ้วน) 
4. การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ อาจารย์ธวัชชัย ชาติต านาญ ยอดเบิกเงินน าเสนอ
ผลงาน 2,500 บาท (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
5. การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ อาจารย์อานนท์  สิงห์เสถียร อาจารย์เวทรินทร์  ธัญสิ
ประเสริฐ ยอดเบิกเงินน าเสนอผลงาน 9,000 บาท (เก้าพันบาทถ้วน) 
6. การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ อาจารย์ธนารัตน์  ตันมณีปรเสริฐ ยอดเบิกเงินน าเสนอผลงาน  
12,000 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) 
7. การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ อาจารย์ธนะกิจ วัฒกีก าธร ยอดเบิกเงินน าเสนอผลงาน  
7,500 บาท (เจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
8. การประชุมวิชาการระดับชาติ อาจารย์สัญญา  คูณขาว ยอดเบิกเงินน าเสนอผลงาน  
11,460 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยหกสิบบาทถ้วน) 
9. การประชุมวิชาการระดับชาติ อาจารย์มนัส  บุญเทียรทอง อาจารย์ศุภวุฒิ  เนตรโพธิ์แก้ว  
อาจารย์สาคร  วุฒิพัฒนพันธุ์ อาจารย์พูนศรี วรรณการ  ยอดเบิกเงินน าเสนอผลงาน  
22,000 บาท (สองหมื่นสองพันบาทถ้วน) 
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10. การประชุมวิชาการระดับชาติ อาจารย์สัญญา  คูณขาว ยอดเบิกเงินน าเสนอผลงาน  
5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) 
11. การประชุมวิชาการระดับชาติ อาจารย์วีระยุทธ  คุณรัตนสิริ ยอดเบิกเงินน าเสนอผลงาน  
5,500 บาท (ห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
12. การประชุมวิชาการระดับชาติ อาจารย์กร  พวงนาค ยอดเบิกเงินน าเสนอผลงาน  
5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) 
13. การประชุมวิชาการระดับชาติ อาจารย์บุรัสกร  อยู่สุข ยอดเบิกเงินน าเสนอผลงาน  
4,500 บาท (สี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) 
14. การประชุมวิชาการระดับชาติ อาจารย์อานนท์  สิงห์เสถียร ยอดเบิกเงินน าเสนอผลงาน  
3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) 
15. การประชุมวิชาการระดับชาติ อาจารย์พนา  ดุสิตากร ยอดเบิกเงินน าเสนอผลงาน  
3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) 
16. การประชุมวิชาการระดับชาติ อาจารย์อภิชฎา  ทองรักษ์ ยอดเบิกเงินน าเสนอผลงาน  
3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) 
17. การประชุมวิชาการระดับชาติ อาจารย์ธนารัตน์  ตันมณีประเสริฐ ยอดเบิกเงินน าเสนอผลงาน  
3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) 
18. การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ อาจารย์ณัฐพงศ์  พันธุนะ ยอดเบิกเงินน าเสนอผลงาน  
9,000 บาท (เก้าพันบาทถ้วน) 
19. การประชุมวิชาการระดับชาติ อาจารย์ณัฐพงศ์  พันธุนะ ยอดเบิกเงินน าเสนอผลงาน  
4,500 บาท (สี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) 
20. การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ อาจารย์พูนศรี วรรณการ อาจารย์เวทรินทร์  ธัญสิประเสริฐ 
ยอดเบิกเงินน าเสนอผลงาน 13,000 บาท (หนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน) 
21. การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ อาจารย์กมลทิพย์  วัฒกีก าธร ยอดเบิกเงินน าเสนอผลงาน  
9,000 บาท (เก้าพันบาทถ้วน) 
22. การประชุมวิชาการระดับชาติ อาจารย์พุทธิพงศ์  เลขะชัยวรกุล ยอดเบิกเงินน าเสนอผลงาน  
2,500 บาท (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
23. การประชุมวิชาการระดับชาติ อาจารย์ศิริพล  ทองอ่อน ยอดเบิกเงินน าเสนอผลงาน  
1,500 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
24. การประชุมวิชาการระดับชาติ อาจารย์ศิริพล  ทองอ่อน ยอดเบิกเงินน าเสนอผลงาน  
3,500 บาท (สามพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
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25. การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ อาจารย์เทอดพงษ์  แดงสี ยอดเบิกเงินน าเสนอผลงาน  
6,458.60 บาท (หกพันสี่ร้อยห้าสิบแปดบาทหกสิบสตางค์) 
 

จ  านวนผู้เขา้รว่มโครงการ 
 

ผูเ้ขา้รว่มโครงการ 
เป้าหมาย 

ผูเ้ขา้รว่มโครงการ 
จ  านวน (คน) คิดเปน็

รอ้ยละ (คน) ชาย หญิง รวม 
1. ผู้บริหาร      
2. อาจารย์ 8 19 3 22 275 
3. บุคลากร      
4. นักศึกษา      
5. ศิษย์เก่า      
6. บุคคลภายนอก      
7. หน่วยงาน/องค์กร      
8. อ่ืนๆ (ระบุ) 

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

รวม 8 19 3 22 275 
หมายเหต ุ หากโครงการสามารถแยกเพศผู้เข้าร่วมได้ โปรดระบุ หากไมส่ามารถระบไุด้ให้ใสจ่ านวนรวมของ

ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 
 
 
 

2) ปัญหา อุปสรรคในการจัดโครงการ 
1. ในช่วงปีระหว่างจัดโครงการ อยู่ในระหว่างเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID – ๑๙) ท าให้
การประชุมวิชาการ การไปน าเสนอผลงานทางวิชาการในประเทศ-ต่างประเทศ ในหลายๆ ที่เลื่อนการ
จัดประชุมออกไป 
2. เนื่องจากการห้ามเดินทางระหว่างประเทศ ในระหว่างเกิดการแพร่ระบาดของ เชื้อไวรัสโคโรนา 
(COVID – ๑๙)  จึงท าให้การน าเสนอผลงานในต่างประเทศลดลง 
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3) ภาพกิจกรรมของโครงการ  (ไม่เกิน 6 ภาพ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(ภาพกจิกรรม การน  าเสนอผลงานทางวชิาการในประเทศ-ต่างประเทศ) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ภาพกจิกรรม การน  าเสนอผลงานทางวชิาการในประเทศ-ต่างประเทศ) 
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3)    ภาพกิจกรรมของโครงการ  (ไม่เกิน 6 ภาพ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       (ภาพกจิกรรม การน  าเสนอผลงานทางวชิาการในประเทศ-ต่างประเทศ) 

 
 
 
 
 
 
 

       (ภาพกจิกรรม การน  าเสนอผลงานทางวชิาการในประเทศ-ต่างประเทศ) 
 
 
 
 
 
 
 



8 

 

9. ดชันชีีว้ดัความส  าเรจ็  (โปรดตอบโครงการที่ได้รับงบประมาณ)  
1) ดัชนีชี้วัดตามค่าเป้าหมายของโครงการ (ระดับโครงการ) 

ดชันชีีว้ดั เป้าหมาย ผลด  าเนนิงาน 
1. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 8 22 

   

2) ดัชนีชี้วัดตามค่าเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) 
ดชันชีีว้ดั เป้าหมาย ผลด  าเนนิงาน 

1.    
   

3) ดัชนีชี้วัดตามค่าเป้าหมายของยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณ  
ดชันชีีว้ดั เป้าหมาย ผลด  าเนนิงาน 

1. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ 85 100 
   

             กรณี โครงการพัฒนาและผลผลิตก าลังคนของประเทศเพ่ือรองรับนโยบาย Thailand 4.0 (โปรดระบุ) 

ดชันชีีว้ดั เป้าหมาย ผลด  าเนนิงาน 
(ผลลัพธ)์ 
1. จ านวนบุคลากรที่อบรมมีความรู้ความเข้าใจด้าน

ดิจิทัลและหุ่นยนต์เพ่ิมข้ึน 

 
คน 

 

2. จ านวนหลักสูตรฝึกอบรมศักยภาพระยะสั้นด้าน
ดิจิทัลและหุ่นยนต์ 

หลักสูตร  

3. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ  
(ผลผลติ) 
4. จ านวนผู้ที่ได้รับการพัฒนาเพื่อเพ่ิมทักษะทางด้าน

ดิจิทัลและหุ่นยนต์ 

คน  

5. จ านวนหลักสูตรฝึกอบรมศักยภาพระยะสั้นด้าน
ดิจิทัลและหุ่นยนต์ 

หลักสูตร  

6. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ  
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กรณี โครงการตาม ผลผลติ : ผลงานการใหบ้ริการวชิาการ (โปรดระบุ) 

ดชันชีีว้ดั เป้าหมาย ผลด  าเนนิงาน 
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 ผลผลติ : ผลงานท  านุบ  ารงุศลิปวฒันธรรม (โปรดระบุ) 

ดชันชีีว้ดั เป้าหมาย ผลด  าเนนิงาน 
ผลลัพธ ์
1. จ านวนโครงการ/โครงการที่มีการเผยแพร่ด้านท านุ

บ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 มีการเผยแพร่  
 ไม่มีการเผยแพร่ 

 
 

ร้อยละ 85 

 
 
  
 

2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์
ของการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

ร้อยละ 90  

3. จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมภายในระยะเวลา 1 ปี 

ร้อยละ 85  
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ผลผลติ 
4. จ านวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 

 งบประมาณรายจ่าย 
 งบประมาณเงินรายได้ 

 
โครงการ/
กิจกรรม  

 

 

กรณี โครงการตาม ผลผลติ : ผลงานท  านุบ  ารงุศลิปวฒันธรรม (โปรดระบุ) ต่อ 

ดชันชีีว้ดั เป้าหมาย ผลด  าเนนิงาน 
5. ร้อยละโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของ

โครงการ 
ร้อยละ 90  

6. ร้อยละโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา
ที่ก าหนด 

ร้อยละ 96  

7. ค่าใช้จ่ายของการให้ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมตาม
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร  
  งบประมาณรายจ่าย 
  งบประมาณเงินรายได้ 

ร้อยละ 80  

 

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

   
 

 

ลงชื่อ (.................................................) 

       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์  พันธุนะ 
      รักษาราชการแทน       

      คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 

ลงชื่อ (.................................................) 

       เรืออากาศตรี ดร.พลกฤษณ์  จริยตันติเวทย์ 
      หวัหน้าโครงการ/ผู้ประสานงานโครงการ 






































































