


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

1. โครงการส่งเสริมส่ิงประดิษฐ์และนวัตกรร เพื่อคนรุ่นใหม่ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
(งบประมาณ  1,000,000 บาท) 

2. โครงการจัดท าวารสารวิชาการและวิจยั  มทร.พระนคร 
(สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)  
(งบประมาณ 200,000 บาท) 

3. โครงการจัดท าวารสารวิชาการและวิจยั มทร.พระนคร 
(สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)  
(งบประมาณ 100,000 บาท) 

4. โครงการการจัดนิทรรศการวิจยั สิ่งประดิษฐ์ ร่วมกับ
หน่วยงานภายนอก (งบประมาณ 500,000 บาท) 

5. โครงการการประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี   
ราชมงคล ครั้งที่ 9 (งบประมาณ 800,000 บาท) 

6. โครงการการสร้างและพัฒนาศักยภาพบคุลากรด้าน    
การวิจยั มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
(งบประมาณ 750,000 บาท) 

7. โครงการวิจัยสถาบัน (งบประมาณ 1,000,000 บาท) 

1. โครงการส่งเสริมส่ิงประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อคนรุ่นใหม่ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
(งบประมาณ 1,00,000 บาท) 

2. โครงการจัดท าวารสารวิชาการและวิจยั มทร.พระนคร 
(สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)  
(งบประมาณ 200,000 บาท) 

3. โครงการจัดท าวารสารวิชาการและวิจยั มทร.พระนคร  
(สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)  
(งบประมาณ 150,000 บาท) 

4. โครงการการจัดนิทรรศการวิจยั สิ่งประดิษฐ์ ร่วมกับ
หน่วยงานภายนอก (งบประมาณ 500,000 บาท) 

5. โครงการการประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี   
ราชมงคล ครั้งที่ 11 (งบประมาณ  800,000 บาท) 

6. โครงการการสร้างและพัฒนาศักยภาพบคุลากรด้าน    
การวิจยั มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล พระนคร 
(งบประมาณ 750,000 บาท) 

7. โครงการวิจัยสถาบัน (งบประมาณ 1,500,000 บาท) 
9. โครงการพัฒนางานวิจยั สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม    

เพื่อส าหรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและสร้างองค์ความรู้ 
(งบประมาณ 500,000 บาท) 

10. โครงการสร้างเครือข่ายงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และ
นวัตกรรมกับหน่วยงานต่างๆ (งบประมาณ 450,000 บาท) 

10. โครงการสร้างระบบนักวิจยัพี่เล้ียงเพื่อส่งเสริมการ
พัฒนานักวจิัยรุ่นใหม ่(งบประมาณ 500,000 บาท) 

11. โครงการฝึกอบรมความรู้วธิีปฏบิัติเกี่ยวกับการขอรับ
สิทธิบัตร และการขอรับการคุ้มครองการประดิษฐ์   
ตามสนธิสัญญา ความร่วมมอืด้านสิทธบิตัร  
(งบประมาณ 300,000 บาท) 

12. โครงการทุนอุดหนุนการท าวิทยานพินธ์ ระดับปริญญาโท 
และปริญญาเอก (งบประมาณ 1,500,000 บาท) 

13. โครงการสร้างระบบบริหารจัดการความรู้จากงานวจิัย
และงานสร้างสรรค์ (งบประมาณ 200,000 บาท) 

14. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลงานวิจัย  
(งบประมาณ 200,000 บาท) 

15. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลออนไลน์ของแหล่งตีพิมพ์
เผยแพร่งานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ  

 (งบประมาณ 100,000 บาท) 
16. โครงการพัฒนาฐานข้อมูลทุนวิจัยของหน่วยงานภายนอก 
 (งบประมาณ 100,000 บาท) 
17. โครงการพัฒนาระบบบริหารและจัดการด้านทรัพย์สิน 

  ทางปัญญา (งบประมาณ 200,000 บาท) 
 
 

1. โครงการส่งเสริมส่ิงประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อคนรุ่นใหม่ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
(งบประมาณ 1,00,000 บาท) 

2. โครงการจัดท าวารสารวิชาการและวิจยั มทร.พระนคร 
(สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)  
(งบประมาณ 200,000 บาท) 

3. โครงการจัดท าวารสารวิชาการและวิจยั มทร.พระนคร 
(สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)  
(งบประมาณ 150,000 บาท) 

4. โครงการการจัดนิทรรศการวิจยั สิ่งประดิษฐ์ ร่วมกับ
หน่วยงานภายนอก (งบประมาณ 500,000 บาท) 

5. โครงการการประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี   
ราชมงคล ครั้งที่ 12 (งบประมาณ  800,000 บาท) 

6. โครงการการสร้างและพัฒนาศักยภาพบคุลากรด้าน     
การวิจยั มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล พระนคร 
(งบประมาณ 750,000 บาท) 

7. โครงการวิจัยสถาบัน (งบประมาณ 1,500,000 บาท) 
8. โครงการพัฒนางานวิจยั สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม    

เพื่อส าหรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและสร้างองค์ความรู้ 
(งบประมาณ 500,000 บาท) 

9. โครงการสร้างเครือข่ายงานวิจยั สิ่งประดิษฐ์ และ
นวัตกรรมกับหน่วยงานต่างๆ (งบประมาณ 450,000 บาท) 

10. โครงการสร้างระบบนักวิจยัพี่เล้ียงเพื่อส่งเสริมการ
พัฒนานักวจิัยรุ่นใหม่ (งบประมาณ 500,000 บาท) 

11. โครงการทุนอุดหนุนการท าวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท 
และปริญญาเอก (งบประมาณ 1,500,000 บาท) 

12. โครงการฝึกอบรมความรู้วธิีปฏบิัติเกี่ยวกับการขอรับ
สิทธิบัตร และการขอรับการคุ้มครองการประดิษฐ์   
ตามสนธิสัญญา ความร่วมมอืด้านสิทธบิตัร 
(งบประมาณ 300,000 บาท) 

13. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการความรู้จากงานวิจยั
และงานสร้างสรรค์ (งบประมาณ 200,000 บาท) 

14. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลงานวิจัย 
 (งบประมาณ 200,000 บาท)  
15. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลออนไลน์ของแหล่ง

ตีพิมพ์เผยแพร่งานวจิัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
 (งบประมาณ 100,000 บาท)  
16. โครงการพัฒนาฐานข้อมูลทุนวิจัยของหน่วยงานภายนอก 
  (งบประมาณ 100,000 บาท) 
17. โครงการพัฒนาระบบบริหารและจดัการด้านทรัพย์สิน 

  ทางปัญญา (งบประมาณ 200,000 บาท) 
 

1. โครงการส่งเสริมส่ิงประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อคนรุ่นใหม่ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
(งบประมาณ 1,00,000 บาท) 

2. โครงการจัดท าวารสารวิชาการและวิจยั มทร.พระนคร 
(สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)  
(งบประมาณ 200,000 บาท) 

3. โครงการจัดท าวารสารวิชาการและวิจยั มทร.พระนคร 
(สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)  
(งบประมาณ 150,000 บาท) 

4. โครงการการจัดนิทรรศการวิจยั สิ่งประดิษฐ์ ร่วมกับ
หน่วยงานภายนอก (งบประมาณ 500,000 บาท) 

5. โครงการการประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี   
ราชมงคล ครั้งที่ 13 (งบประมาณ  800,000 บาท) 

6. โครงการการสร้างและพัฒนาศักยภาพบคุลากรด้าน     
การวิจยั มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล พระนคร 
(งบประมาณ 750,000 บาท) 

7. โครงการวิจัยสถาบัน (งบประมาณ 1,500,000 บาท) 
8. โครงการพัฒนางานวิจยั สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม    

เพื่อส าหรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและสร้างองค์ความรู้ 
(งบประมาณ 500,000 บาท) 

9. โครงการสร้างเครือข่ายงานวิจยั สิ่งประดิษฐ์ และ
นวัตกรรมกับหน่วยงานต่างๆ (งบประมาณ 450,000 บาท) 

10. โครงการสร้างระบบนักวิจยัพี่เล้ียงเพื่อส่งเสริมการ
พัฒนานักวจิัยรุ่นใหม่ (งบประมาณ 500,000 บาท) 

11. โครงการทุนอุดหนุนการท าวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท 
และปริญญาเอก (งบประมาณ 1,500,000 บาท) 

12. โครงการฝึกอบรมความรู้วธิีปฏบิัติเกี่ยวกับการขอรับ
สิทธิบัตร และการขอรับการคุ้มครองการประดิษฐ์   
ตามสนธิสัญญา ความร่วมมอืด้านสิทธบิตัร 
(งบประมาณ 300,000 บาท) 

13. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการความรู้จากงานวิจยั
และงานสร้างสรรค์ (งบประมาณ 200,000 บาท) 

14. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลงานวิจัย  
 (งบประมาณ 200,000 บาท) 
15. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลออนไลน์ของแหล่ง

ตีพิมพ์เผยแพร่งานวจิัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ  
 (งบประมาณ 100,000 บาท) 
16. โครงการพัฒนาฐานข้อมูลทุนวิจัยของหน่วยงานภายนอก 

(งบประมาณ 100,000 บาท) 
17. โครงการพัฒนาระบบบริหารและจดัการด้านทรัพยสิน 

  ทางปัญญา (งบประมาณ 200,000 บาท) 
 

1. โครงการส่งเสริมส่ิงประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อคนรุ่นใหม่ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
(งบประมาณ 1,00,000 บาท) 

2. โครงการจัดท าวารสารวิชาการและวิจยั มทร.พระนคร 
(สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)  
(งบประมาณ 200,000 บาท) 

3. โครงการจัดท าวารสารวิชาการและวิจยั มทร.พระนคร 
(สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) (งบประมาณ 
150,000 บาท) 

4. โครงการการจัดนิทรรศการวิจยั สิ่งประดิษฐ์ ร่วมกับ
หน่วยงานภายนอก (งบประมาณ 500,000 บาท) 

5. โครงการการประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
ราชมงคล ครั้งที่ 10 (งบประมาณ  800,000 บาท) 

6. โครงการการสร้างและพัฒนาศักยภาพบคุลากรด้าน    
การวิจยั มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล พระนคร 
(งบประมาณ 750,000 บาท) 

7. โครงการวิจัยสถาบัน (งบประมาณ 1,500,000 บาท) 
8. โครงการพัฒนาระบบฐานขอ้มูลงานวิจยั  
9. โครงการสร้างฐานข้อมูลออนไลน์ของแหล่งตีพิมพ์ 

เผยแพร่งานวิจยัทั้งภายในและภายนอกประเทศ  
10. โครงการสร้างฐานข้อมูลทุนวิจัยของหนว่ยงานภายนอก 
11. โครงการสร้างระบบบริหารและจัดการดา้นทรัพย์สิน 

  ทางปัญญา 
 
 

โครงการที่จะด าเนนิงานของสถาบันวจิัยและพัฒนา 

KPI 

2.1.1 จ านวนผลงานวิจัยเพื่อ
การจัดการศึกษาต่อจ านวน
ผลงานวิจัยเชิงพาณิชย์ 

2.1.2 จ านวนงบประมาณ
สนับสนุนการวิจัย (จ านวน
หน่วยงานภายนอกสนับสนุน
วิจัย จ านวนโครงการวิจัยเชิง
บูรณาการตามยุทธศาสตร์  
จ านวนเงินท่ีได้รับเพ่ือการวิจัย
จากภายนอก) 

2.2.1 ร้อยละความพึงพอใจของ
นักวิจัยต่อระบบสนับสนุนการ
วิจัย 

2.2.2  ร้อยละของครงการวิจัยท่ี
ด าเนินการประสบวามส าเร็จ
ตามสัญญา 

2.3.1 จ านวนผลงานวิจัยได้รับ
การตีพิมพ์ระดับนานาชาติต่อ
โครงการวิจัยบูรณาการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 :  เพิ่มประสิทธิภาพ  และประสิทธิผลของงานวิจัยและพัฒนา 
 เป้าประสงค์ที่  2.1 มีการวิจัยเพื่อการจัดการศึกษาทางเทคโนโลยีและการวิจัยเชิงพาณิชย์   2.2 ระบบสนับสนุนการวิจัยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
   2.3 นักวิจัยพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง          

 


