
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561
สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายการบุคลากรภาครัฐ

ผู้รับ

ต้นทุน อ่ืน ๆ ผิดชอบ
แผ่นดิน เงินรายได้ (ระบุ) ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

รายการบุคลากรภาครัฐ 5,761,700  1,095,900  

 - งบบุคลากร 1,379,100   1,044,000   
 - งบด าเนินงาน 25,400       51,900       
 - งบเงินอุดหนุน 4,357,200   

หมายเหตุ
ปริมาณ คุณภาพ เวลา แผ่นดิน

ล าดับ
ท่ี เงินรายได้ ปี  2560 ปี  2561แผนงาน

เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน

รายการบุคลากรภาครัฐ



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561
สถาบันวิจัยและพัฒนา

ผลผลิต  :  ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตัวช้ีวัดระดับผลลัพธ์ ตัวช้ีวัดระดับผลผลิต
เชิงปริมาณ  :  เชิงปริมาณ  :  
 - ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำท่ีได้งำนท ำตรงสำขำหรือสำขำท่ีเก่ียวข้อง ร้อยละ 78  - จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ คน
เชิงคุณภาพ  :   - จ ำนวนนักศึกษำท่ีเข้ำใหม่ คน
 - ควำมพึงพอใจของนำยจ้ำงท่ีมีต่อผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ร้อยละ 85  - จ ำนวนนักศึกษำท่ีคงอยู่ คน
เชิงเวลา  :  เชิงคุณภาพ  :  
 - ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำท่ีได้งำนท ำ ศึกษำต่อ หรือประกอบอำชีพอิสระภำยในระยะเวลำ 1 ปี ร้อยละ 85  - ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำจบกำรศึกษำตำมมำตรฐำนหลักสูตร ร้อยละ 90

เชิงเวลา  :  

 - ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำท่ีจบกำรศึกษำตำมหลักสูตรภำยในระยะเวลำท่ีก ำหนด ร้อยละ 85

เชิงต้นทุน  :  

 - ค่ำใช้จ่ำยกำรผลิตตำมงบประมำณท่ีได้รับจัดสรร บำท

ผู้รับ

ต้นทุน อ่ืน ๆ ผิดชอบ
แผ่นดิน เงินรายได้ (ระบุ) ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

2,800,000 7,176,600  0
งบด าเนินงาน 200,000
 - ค่ำตอบแทน 50,000
 - ค่ำใช้สอย 75,000
 - ค่ำวัสดุ 75,000
งบลงทุน 320,000
ค่าครุภัณฑ์

1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำนประมวลผลแบบท่ี 2 10 เคร่ือง 300,000 งำนบริหำร
ท่ัวไป

2 เคร่ืองท ำน  ำร้อน-น  ำเย็น 1 เคร่ือง 20,000 งำนบริหำร
ท่ัวไป

หมายเหตุ
ปริมาณ คุณภาพ เวลา แผ่นดิน

ล าดับ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม
เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน

9,976,600

เงินรายได้ ปี  2560 ปี  2561

ผลผลิต  :  ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี



ผู้รับ

ต้นทุน อ่ืน ๆ ผิดชอบ
แผ่นดิน เงินรายได้ (ระบุ) ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

หมายเหตุ
ปริมาณ คุณภาพ เวลา แผ่นดิน

ล าดับ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม
เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน

เงินรายได้ ปี  2560 ปี  2561

งบเงินอุดหนุน 1,000,000 6,286,600
1 1 โครงกำร 1,000,000 กลุ่มวิจัย

2 กองทุนเพ่ือกำรวิจัย - 6,286,600 กลุ่มวิจัย

งบรายจ่ายอ่ืน 1,600,000 570,000
1 30 บทควำม 300,000 กลุ่มวิจัย

2 โครงกำรกำรจัดนิทรรศกำรวิจัย ส่ิงประดิษฐ์ ร่วมกับหน่วยงำนภำยนอก 30 ผลงำน 500,000 กลุ่มวิจัย

3 โครงกำรกำรประชุมวิชำกำร มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล  ครั งท่ี 10 30 ผลงำน 800,000 กลุ่มวิจัย

4 16 บทควำม 100,000 กลุ่มวิจัย

5 50 คน 380,000 กลุ่มวิจัย

6 100 คน 90,000 กลุ่มวิจัยโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร "กำรใช้งำนระบบบริหำรจัดกำรงำนวิจัยแห่งชำติ 
(ระบบ NRMS)"

โครงกำรส่งเสริมส่ิงประดิษฐ์และนวัตกรรมเพ่ือคนรุ่นใหม่ ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2561

โครงกำรจัดท ำวำรสำรวิชำกำรและวิจัย มทร.พระนคร สำขำมนุษยศำสตร์และ
สังคมศำสตร์
โครงกำรกำรพัฒนำศักยภำพนักวิจัยเชิงบูรณำกำรสู่กำรขอก ำหนดต ำแหน่งทำง
วิชำกำร

โครงกำรจัดท ำวำรสำรวิชำกำรและวิจัย มทร.พระนคร สำขำวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี

ผลผลิต  :  ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561
สถาบันวิจัยและพัฒนา

ผลผลิต  :  ผลงานการให้บริการวิชาการ

ตัวช้ีวัดระดับผลลัพธ์ ตัวช้ีวัดระดับผลผลิต
เชิงปริมาณ  :  เชิงปริมาณ  :  
 - ผู้เข้ารับบริการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 86  - จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม โครงการ/กิจกรรม
เชิงคุณภาพ  :  เชิงคุณภาพ  :  

 - ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการและวิชาชีพ ต่อประโยชน์จากการบริการ ร้อยละ 85  - ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ ร้อยละ 90
เชิงเวลา  :  เชิงเวลา  :  
 - โครงการบริการวิชาการท่ีส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศในเวลา  1 ปี ร้อยละ 15  - งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาท่ีก าหนด ร้อยละ 95

เชิงต้นทุน  :  

 - ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร บาท

ผู้รับ
ต้นทุน อ่ืน ๆ ผิดชอบ

แผ่นดิน เงินรายได้ (ระบุ) ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย.พค. มิย. กค. สค. กย.
งบรายจ่ายอ่ืน 232,800 239,000

1 โครงการบริการวิชาการสัญจรสู่ชุมชน 60 คน 232,800 กลุ่มบริการวิชาการ

2 5 เครือข่าย 239,000 กลุ่มบริการวิชาการ

471,800

ล าดับ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม

โครงการการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

หมายเหตุ
ปริมาณ คุณภาพ เวลา แผ่นดิน เงินรายได้ ปี  2560 ปี  2561

เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน

ผลผลิต  :  ผลงานการให้บริการวิชาการ



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561
สถาบันวิจัยและพัฒนา

โครงการ : โครงการวิจัยเพ่ือสร้าง สะสมองค์ความรู้ท่ีมีศักยภาพ

ตัวช้ีวัด
การวิจัยพ้ืนฐาน:

 - ความส าเร็จของการด าเนินโครงการบรรลุเป้าหมายตามแผนรายปีไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90
 - การวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ด้านการวิจัยพ้ืนฐาน โครงการ
การวิจัยประยุกต์ :  

 - ความส าเร็จของการด าเนินโครงการบรรลุเป้าหมายตามแผนรายปีไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90
 - การวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ด้านการวิจัยประยุกต์ โครงการ
การวิจัยพัฒนา :  

 - ความส าเร็จของการด าเนินโครงการบรรลุเป้าหมายตามแผนรายปีไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90
 - การวิจัยเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการวิจัยและพัฒนา โครงการ

ผู้รับ

ต้นทุน อ่ืน ๆ ผิดชอบ
แผ่นดิน เงินรายได้ (ระบุ) ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

งบเงินอุดหนุน 1,167,100 1,130,000  

โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือแก้ปัญหาหรือสร้างความ
เข้มแข็งด้านสังคม ชุมชน ความม่ันคง และคุณภาพชีวิตประชาชนตาม
ยุทธศาสตร์ของประเทศ

 - กิจกรรม : เงินอุดหนุนโครงการวิจัยท่ีสามารถเป็นแนวทางในการก าหนด
นโยบายของภาครัฐและหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

1 1 โครงการ 251,800 พัชรนันท์

 - กิจกรรม : เงินอุดหนุนโครงการวิจัยท่ีสามารถน าไปใช้ในการพัฒนาชุมชนและ
สังคม

2 1 โครงการ 238,500 เมทิกา

โครงการวิจัยแนวทางการจัดอบรมวิชาชีพด้านอาหารส าหรับผู้สูงอายุ : กรณีศึกษา
กลุ่มบ้านห้วยทรายเหนือ ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี

โครงการวิจัยการพัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ์ร่วมสมัย เพ่ือพัฒนาภาพลักษณ์และ
เพ่ิมมูลค่าสินค้าแก่ชุมชน : กรณีศึกษากลุ่มผลิตปลาดุกร้า จังหวัดพัทลุง

ล าดับ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม
เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน

หมายเหตุ
ปริมาณ คุณภาพ เวลา แผ่นดิน เงินรายได้ ปี  2560 ปี  2561

โครงการ : โครงการวิจัยเพ่ือสร้าง สะสมองค์ความรู้ท่ีมีศักยภาพ



ผู้รับ

ต้นทุน อ่ืน ๆ ผิดชอบ
แผ่นดิน เงินรายได้ (ระบุ) ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

ล าดับ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม
เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน

หมายเหตุ
ปริมาณ คุณภาพ เวลา แผ่นดิน เงินรายได้ ปี  2560 ปี  2561

โครงการ : โครงการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้าง/สะสมองค์ความรู้ท่ีมี
ศักยภาพ เป็นฐานความรู้ในการวิจัยและพัฒนา

 - กิจกรรม : เงินอุดหนุนโครงการวิจัยประยุกต์เชิงลึกหรือต่อยอดเพ่ือน าไปใช้
แก้ไขปัญหาการด าเนินงานของหน่วยงาน

3 โครงการวิจัยอุลตราโซนิกส์โมลส าหรับแผ่นเกราะเซรามิกส์กันกระสุน 1 โครงการ 676,800   ประกอบ

4 โครงการวิจัยสถาบัน 1 โครงการ 1,000,000   วัชราภรณ์

5 1 โครงการ 40,000       วัชราภรณ์

6 1 โครงการ 50,000       เจนจิรา

7 1 โครงการ 40,000       เมทิกา

โครงการวิจัยการพัฒนาระบบบริหารงานวิจัย (RPM) กรณีศึกษา กองทุนเพ่ือการวิจัย 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

โครงการวิจัยการพัฒนาระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ 
กรณีศึกษา วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

โครงการวิจัยการพัฒนาระบบฐานข้อมูลรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ส าหรับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

โครงการ : โครงการวิจัยเพ่ือสร้าง สะสมองค์ความรู้ท่ีมีศักยภาพ
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