


 

ค ำน ำ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีนโยบายจัดตั้งกองทุนเพ่ือการวิจัย เพ่ือเป็นกลไก 
ในการบริหารจัดการและสนับสนุนการด าเนินการวิจัยให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เริ่มด าเนินการตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยกองทุนเพ่ือการวิจัย พ.ศ. 2555 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2555  
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนการท าวิจัย การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย การขอรับความคุ้มครองทรัพย์สิน
ทางปัญญา ตลอดจนการรักษาซึ่งสภาพของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญานั้นและการด าเนินกิจกรรมอ่ืน           
ที่เก่ียวข้องกับการวิจัย 

รายงานผลการด าเนินงานและการใช้จ่ายเงินกองทุนเพ่ือการวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
ราชมงคลพระนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เป็นผลงานระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 
พ.ศ. 2559 ประกอบด้วยผลการด าเนินงานในเชิงกระบวนการท างานและในเชิงผลผลิตตามวัตถุประสงค์ของ
กองทุนเพ่ือการวิจัย เพ่ือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย 
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1.  ข้อมูลทั่วไปของกองทุนเพื่อการวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

1.1  ประวัติความเป็นมา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีนโยบายจัดตั้งกองทุนเพ่ือการวิจัย เพ่ือเป็น 

กลไกในการบริหารจัดการและสนับสนุนการด าเนินการวิจัยให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เริ่มด าเนินการ           
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยกองทุนเพ่ือการวิจัย พ.ศ. 2555 เมื่อวันที่ 6 
กรกฎาคม พ.ศ. 2555    
 

1.2  วัตถุประสงค์ 
   1.  เพ่ือสนับสนุนการท าวิจัย 
 2.  เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย 

3.  เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา  
     ตลอดจนการรักษาซึ่งสภาพของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญานั้น 

 4.  เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย 
 

1.3 คณะกรรมการบริหารกองทุน 
    1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประธานกรรมการ 
  2. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย   รองประธานกรรมการ 
  3.  รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน   กรรมการ 

4.  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ   กรรมการ 
  5.  คณบดีทุกคณะ     กรรมการ 
  6.  ผู้อ านวยการกองคลัง     กรรมการ 
  7.  ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน   กรรมการ 
   8.  ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา           กรรมการและเลขานุการ 

9. รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  10. หัวหน้ากลุ่มวิจัย     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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2.  ผลการด าเนินงาน (ตุลาคม 2558 – กันยายน 2559) 

สนับสนุนเงินรางวัล 

1) สนับสนุนการตีพิมพ์บทความ จ านวน 79 บทความ เป็นบทความวิจัยระดับชาติ 20 บทความ ระดับนานาชาติ 56 บทความ และบทความวิชาการระดับชาติ       
3 บทความ รวม 1,989,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) 

 

หน่วยงาน 

บทความวิจัย 
รวมบทความวิจัย 

บทความวิชาการ 
รวมบทความวิชาการ รวม 

วารสารระดับชาติ 
วารสารระดับ 

นานาชาติ 
วารสารระดับชาติ วารสารระดับ

นานาชาติ 
บทความ
(เรื่อง) 

งบประมาณ 
(บาท) 

บทความ
(เรื่อง) 

งบประมาณ 
(บาท) 

บทความ
(เรื่อง) 

งบประมาณ 
(บาท) 

บทความ
(เรื่อง) 

งบประมาณ 
(บาท) 

บทความ
(เรื่อง) 

งบประมาณ 
(บาท) 

บทความ
(เรื่อง) 

งบประมาณ 
(บาท) 

บทความ
(เรื่อง) 

งบประมาณ 
(บาท) 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 3 17,000 - - 3 17,000 - - - - - - 3 17,000 
คณะเทคโนโลยี             
คหกรรมศาสตร์ 

5 31,000 2 60,000 7 91,000 1 5,000 - - 1 5,000 8 96,000 

คณะเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน 

2 12,000 - - 2 12,000 - - - - - - 2 12,000 

คณะบริหารธุรกิจ 5 31,000 1 30,000 6 61,000 1 5,000 - - 1 5,000 7 66,000 
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

- - 24 830,000 24 830,000 - - - - - - 24 830,000 

คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 5 33,000 6 210,000 11 243,000 1 5,000 - - 1 5,000 12 248,000 
คณะศิลปศาสตร์ - - 1 20,000 1 20,000 - - - - - - 1 20,000 

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
ออกแบบแฟชั่น 

- - 22 700,000 22 700,000 - - - - - - 22 700,000 

รวม 8 หน่วยงาน 20 124,000 56 1,850,000 76 1,974,000 3 15,000 - - 3 15,000 79 1,989,000 
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สรุปจ านวนบทความและเงินรางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์บทความ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 

หน่วยงาน 
จ านวน 

(บทความ) 
ร้อยละ 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

ร้อยละ 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 3 3.80 17,000 0.85 
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 8 10.13 96,000 4.83 
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 2 2.53 12,000 0.60 
คณะบริหารธุรกิจ 7 8.86 66,000 3.32 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 24 30.38 830,000 41.73 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 12 15.19 248,000 12.47 
คณะศิลปศาสตร์ 1 1.27 20,000 1.01 
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 22 27.85 700,000 35.19 

รวม 8 หน่วยงาน 79 100.00 1,989,000 100.00 

 

กราฟแสดงจ านวนบทความที่ได้รับการสนับสนุนเงินรางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์บทความ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
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กราฟแสดงจ านวนเงินรางวันที่ได้รับการสนับสนุนเงินรางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์บทความ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
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คณะศิลปศาสตร ์

คณะอุตสาหกรรมสิง่ทอและออกแบบ
แฟช่ัน 
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การเปรียบเทียบระหว่างประมาณการการตีพิมพ์บทความกับบทความที่ได้รับเงินรางวัลสนับสนุน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 

หน่วยงาน 
ประมาณการ 
(บทความ) 

ได้รับการสนับสนุน 
(บทความ) 

ร้อยละ 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 2 3 150.00 
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 5 8 160.00 
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 10 2 20.00 
คณะบริหารธุรกิจ 10 7 70.00 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 35 24 68.57 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 10 12 120.00 
คณะศิลปศาสตร์ 2 1 50.00 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 4 - 0.00 
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 10 22 220.00 

รวม 9 หน่วยงาน 88 79 89.77 
 

กราฟแสดงการเปรียบเทียบระหว่างบทความที่ประมาณการกับบทความที่ได้รับเงินรางวัลสนับสนุน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จ าแตกตามหน่วยงาน 
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3. ผลการใช้จ่ายเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

3.1  เป้าหมายการด าเนินงาน 
  1) แผนการส่งเสริมและสนับสนุนการตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิจัย 88 เรื่อง ด าเนินการสนับสนุนรางวัลการตีพิมพ์บทความ 79 เรื่อง 

3.2  การใช้จ่ายเงิน 
  แผนการใช้จ่ายเงิน 3,380,000 บาท (สามล้านสามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ใช้จ่ายเงิน 2,677,800 บาท (สองล้านหกแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันแปดร้อย      

บาทถ้วน) คงเหลือ 702,200 (เจ็ดแสนสองพันสองร้อยบาทถ้วน

รายการ 

เป้าหมายการ
ด าเนินงาน งบประมาณ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4  
คงเหลือ 

จ านวน หน่วยนับ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. 

1. ส่งเสริมและสนับสนุน
การตีพิมพ์และเผยแพร่
ผลงานวิจัย 

แผน 88 เรื่อง 3,000,000              

ผล 79 เรื่อง 1,989,000             1,011,000 
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ภาคผนวก  

ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง 
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