
 

 

 

 

 

 

แบบฟอรม์สรุปการด าเนนิงานโครงการงบรายได ้

          ประจ าปงีบประมาณ 2564 

 

ชือ่โครงการ.......ประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร ครั้งที่ 5............. 

หนว่ยงาน.......ฝ่ายวชิาการและวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร........ 

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

เบอรต์ิดตอ่ .................. 02-8363000  ต่อ 4118 โทรศัพท์มือถือ 0617702280 .......................... 
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แบบฟอรม์สรุปการด าเนนิงานโครงการงบรายได ้ประจ าปงีบประมาณ 2564 

1. ชือ่โครงการ ............ประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร ครั้งที่ 5................... 

2. หนว่ยงานรบัผดิชอบ .......ฝ่ายวิชาการและวิจัย เรืออากาศตรี ดร.พลกฤษณ์  จริยตันติเวทย์................... 

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) เพ่ือเป็นเวทีให้แก่ คณาจารย์ นักศึกษา นักวิจัย นักวิชาการ และผู้ปฏิบัติงานทั้งภาครัฐและ

เอกชนในการแสดงและน าเสนอผลงานวิชาการ เป็นการเผยแพร่ผลงานอันจะเป็นประโยชน์ต่อ
แวดวงวิชาการและสาธารณชน 

2) เพื ่อสร้างบรรยากาศทางวิชาการและเป็นโอกาสอันดีที ่น ักวิชาการจากสถาบันต่างๆ ได้

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทางด้านการวิจัย อันจะก่อให้เกิดการรวมกลุ่มกันเพื่อด าเนินการ

วิจัยเพื่อยกระดับคุณภาพผลงานวิจัยในระดับชาติ  

3) เพ่ือส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมทางการวิจัยอันจะสนับสนุนให้เกิดการผลิตผลงานวิจัย การสร้างองค์
ความรู้ การพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมต่างๆ  

4) โครงการปรับรูปแบบเป็นออนไลน์เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 
(COVID-19) เพ่ือลดความเสี่ยงของการสัมผัสระหว่างบุคคล และเพ่ือป้องกันการระบาดของ
ไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ไปสู่นักศึกษา อาจารย์และบุคคลภายนอก 

6. สอดคลอ้งตามแผนปฏบิตัิราชการระยะ 3 ป ี(พ.ศ. 2563 – 2565)  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานวิจัยและพัฒนา 
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7. วนัและสถานที่ด าเนนิการโครงการ 
โครงการก าหนด (วัน/เดือน/ปี) .... 28 พฤษภาคม 2564....  

สถานที่ ...คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในรูปแบบออนไลน์.. 

โครงการด าเนินการจริง (วัน/เดือน/ปี) .... 28 พฤษภาคม 2564....  

สถานที่ ...คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในรูปแบบออนไลน์.. 

กรณดี าเนนิโครงการไมต่รงตามก าหนด (ระบุเหตุผล).........-........................................................... 

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

 

8. งบประมาณโครงการ  

แหล่งเงนิ ไดร้บัจัดสรร เบิกจา่ยจรงิ คงเหลอื 
1. งบรายจ่าย       

2. งบเงินรายได้  70,000 70,000 - 

3. งบอ่ืนๆ (ระบุ)     

 

 

9. สรปุการด าเนนิโครงการ 
1) กิจกรรมที่ด าเนินการตามวัตถุประสงค์โครงการ (ระบุรายละเอียดแบบสรุป/ บทคัดย่อ) 
การวิจัยและพัฒนาเป็นพื ้นฐานของการสร้างองค์ความรู ้ การพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมต่างๆ            

เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางวิศวกรรม การพัฒนาอุตสาหกรรม และการพัฒนาธุรกิจของประเทศไป   สู่

การยอมรับในระดับสากลอย่างยั่งยืน นักวิจัยทางวิศวกรรมจึงถือเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าและมีบทบาทส าคัญ

ต่อการการพัฒนาประเทศเป็นอย่างยิ่ง 

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีนโยบายในการส่งเสริมและ

พัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัยให้มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าด้านการพัฒนานักวิศวกรรม ด้วยการส่งเสริมและ

สนับสนุนให้คณาจารย์ นักศึกษา และนักวิจัยผลิตผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง        

จ ึงได้จ ัดงานประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานทางวิศวกรรมระดับชาติข ึ ้น ภายใต้ช ื ่อ “ประชุมว ิชาการ

วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร ครั ้งที ่ 5 (The 5th RMUTP Conference on Engineering and 

Technology)” เพื่อเป็นเวทีในการเผยแพร่ผลงานวิจัยทางวิศวกรรมที่มีคุณภาพ เปิดโอกาสให้นักวิชาการ นักวิจัย 

คณาจารย์ นิสิตนักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วประเทศได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ร่วมกัน รวมทั้งเพื่อให้เกิด
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เครือข่ายความร่วมมือทางด้านวิศวกรรมระหว่างนักวิจัย และองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจในการน า

ผลงานวิจัยไปประยุกต์ใช้ในองค์กรได้อย่างกว้างขวาง ถือเป็นกลไกที่สนับสนุนให้มีการใช้ความองค์ความรู้ที่ได้จาก

งานวิจัยให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาอย่างสูงสุด  

 การจัดงานประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานทางวิศวกรรมระดับชาติในครั้งนี้ จะน าไปสู่การ

กระตุ้นให้เกิดการพัฒนางานวิจัยทางวิศวกรรมสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ การพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมที่เข้มแข็ง และ

เป็นการ   ยกย่องเชิดชูเกียรติคุณของบุคลากรที่ได้มุ่งมั่นในการผลิตผลงานวิศวกรรมและงานวิจัยออกสู่สาธารณะซึ่ง

ได้รับการยอมรับในระดับวิชาการ ก่อให้เกิดการพัฒนาวิศวกรรมไปสู่การยอมรับในระดับสากล และเป็นแรงขับเคลื่อน

การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 

 

จ านวนผู้เขา้รว่มโครงการ 

ผูเ้ขา้รว่มโครงการ 
เป้าหมาย 

ผูเ้ขา้รว่มโครงการ 

จ านวน (คน) คิดเปน็
รอ้ยละ (คน) ชาย หญิง รวม 

1. ผู้บริหาร      

2. อาจารย์    14  
3. บุคลากร    20  

4. นักศึกษา    6  

5. ศิษย์เก่า      
6. บุคคลภายนอก      

7. หน่วยงาน/องค์กร      

8. อ่ืนๆ (ระบุ) 
..................................... 

     

รวม    40  
หมายเหต ุ หากโครงการสามารถแยกเพศผู้เข้าร่วมได้ โปรดระบุ หากไมส่ามารถระบไุด้ให้ใสจ่ านวนรวมของ

ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 

2) ปัญหา อุปสรรคในการจัดโครงการ 
1...........-............................................................................................................................. ................... 

2...........-.................................................................................................. .............................................. 
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3) ภาพกิจกรรมของโครงการ  (ไม่เกิน 6 ภาพ) 
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10. ดชันชีีว้ดัความส าเรจ็  (โปรดตอบโครงการที่ได้รับงบประมาณ)  
1) ดัชนีชี้วัดตามค่าเป้าหมายของโครงการ (ระดับโครงการ) 

ดชันชีีว้ดั เป้าหมาย ผลด าเนนิงาน 
1. ผู้เข้ารับบริการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 86 90 

2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 85 90 

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

1.    
2.    

3) ดัชนีชี้วัดตามค่าเป้าหมายของยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณ  
ดชันชีีว้ดั เป้าหมาย ผลด าเนนิงาน 

1.    
2.    

  

 กรณ ี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 (โปรดระบ)ุ 

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 (โปรดระบ)ุ 

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

บ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 มีการเผยแพร่  
 ไม่มีการเผยแพร่ 

 
 

ร้อยละ 85 

 
- 
 
 

2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์
ของการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

ร้อยละ 90 - 
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3. จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมภายในระยะเวลา 1 ปี 

ร้อยละ 85 - 

ผลผลิต 
4. จ านวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 
 งบประมาณรายจ่าย 
 งบประมาณเงินรายได้ 

 
โครงการ/
กิจกรรม  

- 

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 - 

 

11. หน่วยงานอัพโหลดไฟล์เล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ที่ (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 

             เบอร์ติดต่อ 02-836-3000 ต่อ 4118 
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