
แผนปฏบิตัิการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

ผลผลิต  :  ผลงานท านุบ ารงุศิลปวัฒนธรรม

ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ ตัวชี้วัดระดับผลผลิต
เชิงปริมาณ  :  เชิงปรมิาณ  :  
 - จ ำนวนโครงกำร / กิจกรรม ทีม่ีกำรเผยแพร่ด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปวฒันธรรม ร้อยละ 85 - จ ำนวนโครงกำร / กิจกรรมศิลปวฒันธรรม 2 โครงกำร/กิจกรรม
เชิงคุณภาพ  :  เชิงคุณภาพ  :  
 - ควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำรต่อประโยชน์ของกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวฒันธรรม ร้อยละ 90 - โครงกำรทีบ่รรลุผลตำมวตัถุประสงค์ของโครงกำร ร้อยละ 90
เชิงเวลา  :  เชิงเวลา  :  
 - จ ำนวนโครงกำร / กิจกรรม ทีม่ีกำรเผยแพร่ด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปวฒันธรรมภำยในระยะเวลำ 1 ปีร้อยละ 85  - โครงกำร / กิจกรรม ทีแ่ล้วเสร็จตำมระยะเวลำทีก่ ำหนด ร้อยละ 96
    เชิงต้นทนุ  :  

 - ค่ำใช้จ่ำยของกำรให้ท ำนุบ ำรุงศิลปวฒันธรรมตำมงบประมำณทีไ่ด้รับจัดสรร บำท

ผู้รับ

ตน้ทุน อ่ืน ๆ ผิดชอบ
แผ่นดนิ เงินรายได้ (ระบ)ุ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

งบรายจา่ยอ่ืน
1 โครงกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ด้ำนศิลปวฒันธรรมและส่ิงแวดล้อม 70 คน 90 96 62,600 62,600 ฝ่ายกิจการนักศึกษา

2 โครงกำรนักส่ิงแวดล้อมรวมใจใฝ่เรียนรู้ตำมรอยพอ่ 80 คน 90 96 85,400 85,400 ฝ่ายกิจการนักศึกษา

ระยะเวลาด าเนินงาน
ล าดบั

ที่
โครงการ/กิจกรรม หมายเหตุ

ปริมาณ คุณภาพ เวลา แผ่นดนิ เงินรายได้ ปี  2560 ปี  2561

เป้าหมาย งบประมาณ

ผลผลิต  :  ผลงำนท ำนุบ ำรุงศิลปวฒันธรรม



แผนปฏบิตัิการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

ผลผลิต  :  ผลงานการใหบ้รกิารวิชาการ

ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ ตัวชี้วัดระดับผลผลิต
เชิงปริมาณ  :  เชิงปริมาณ  :  
 - ผู้เข้ารับบริการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 86  - จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวชิาการแก่สังคม 4 โครงการ/กิจกรรม
เชิงคุณภาพ  :  เชิงคุณภาพ  :  
 - ความพึงพอใจของผู้รับบริการวชิาการและวชิาชีพ ต่อประโยชน์จากการบริการ ร้อยละ 85  - ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ ร้อยละ 90
เชิงเวลา  :  เชิงเวลา  :  
 - โครงการบริการวชิาการทีส่่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศในเวลา 
1 ปี ร้อยละ 15  - งานบริการวชิาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาทีก่ าหนด ร้อยละ 95

เชิงต้นทุน  :  

 - ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวชิาการตามงบประมาณทีไ่ด้รับจัดสรร บาท

ผู้รับ

ตน้ทุน อ่ืน ๆ ผิดชอบ
แผ่นดนิ เงินรายได้ (ระบ)ุ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

งบรายจา่ยอ่ืน
1 โครงการบริการวชิาการ ทางด้านวทิยการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรบริการอบรมการใชง้าน  30 คน 90 95 60,000 60,000 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

Android  เบื้องต้นส าหรับผู้สูงอาย)ุ
2 โครงการอบรมการจดัระบบการเรียนการสอนออนไลน์ด้วยโปรแกรมMoodle  ให้แก่ 30 คน 90 95 50,000 50,000 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

สถานศึกษาหรือบุคลากรในสถานศึกษาสังกดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานหรือส านักงานคณะกรรมการอาชวีศึกษากระทรวงศึกษาธกิาร 

3 โครงการอบรมเชงิปฏบิัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ที่ถกูต้องในการใชว้สัดุในชวีติประจ าวนั 30 คน 90 95 80,000 80,000 สาขาวิชาวัสดศุาสตร์อุตสาหกรรม

4 โครงการการผลิตไวน์จากกล้วยเพื่อเพิ่มมลูค่าแกช่มุชน  และพัฒนาคุณภาพชวีติ 30 คน 82 - 200,000 200,000 สาขาวิชาวิทยาการ งบประมาณจาก
อ าเภอหนองหญ้าปล้อง  จงัหวดัเพชรบุรี สิ่งแวดล้อมฯ สถาบันวจิยัฯ

เงินรายได้ ปี  2560 ปี  2561

เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน
ล าดบั

ที่
โครงการ/กิจกรรม หมายเหตุ

ปริมาณ คุณภาพ เวลา แผ่นดนิ

ผลผลิต  :  ผลงานการให้บริการวชิาการ



แผนปฏบิตัิการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561
หน่วยงาน  คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

ผลผลิต  :  ผู้ส าเรจ็การศึกษาด้านวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ ตัวชี้วัดระดับผลผลิต
เชิงปริมาณ  :  เชิงปริมาณ  :  
 - ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำทีไ่ด้งำนท ำตรงสำขำหรือสำขำทีเ่กีย่วข้อง ร้อยละ 78  - จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ คน
เชิงคุณภาพ  :   - จ ำนวนนักศึกษำทีเ่ข้ำใหม่ คน
 - ควำมพึงพอใจของนำยจ้ำงทีม่ีต่อผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ร้อยละ 85  - จ ำนวนนักศึกษำทีค่งอยู่ คน
เชิงเวลา  :  เชิงคุณภาพ  :  
 - ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำทีไ่ด้งำนท ำ ศึกษำต่อ หรือประกอบอำชีพอิสระภำยในระยะเวลำ 1 ปร้ีอยละ 85  - ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำจบกำรศึกษำตำมมำตรฐำนหลักสูตร ร้อยละ 90

เชิงเวลา  :  

 - ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำทีจ่บกำรศึกษำตำมหลักสูตรภำยในระยะเวลำทีก่ ำหนด ร้อยละ 85

เชิงต้นทุน  :  

 - ค่ำใช้จ่ำยกำรผลิตตำมงบประมำณทีไ่ด้รับจัดสรร บำท

ผู้รับ

ตน้ทุน อ่ืน ๆ ผิดชอบ
แผ่นดนิ เงินรายได้ (ระบ)ุ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

งบด าเนินงาน
 - ค่ำตอบแทน     990,000     2,115,720 990,000   2,115,720    
 - ค่ำใชส้อย     870,000       735,000 735,000      
 - ค่ำวสัดุ     940,000       389,520 389,520      
งบลงทุน
ค่าครุภณัฑ์

1 ครุภัณฑ์ส ำหรับฝึกปฏิบัติสำขำวทิยำกำรส่ิงแวดล้อมและทรัพยำกรธรรมชำติ 1 ชดุ 90 85 2,250,000 2,250,000 งำนพัสดุ
 แขวงวงศ์สวำ่ง   เขตบำงซ่ือ  กรุงเทพมหำนคร 1 ชุด ฝ่ำยบริหำรฯ

2 ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติกำรเคร่ืองมือวเิครำะห์เชิงสเปกโทรสโกปี  แขวงวงศ์สวำ่ง 1ชดุ 90 85 3,000,000 3,000,000 งำนพัสดุ
เขตบำงซ่ือ กรุงเทพมหำนคร ฝ่ำยบริหำรฯ

เงินรายได้ ปี  2560 ปี  2561
ล าดบั

ที่
โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน
หมายเหตุ

ปริมาณ คุณภาพ เวลา แผ่นดนิ

ผลผลติ  :  ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำดำ้นวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี



ผู้รับ

ตน้ทุน อ่ืน ๆ ผิดชอบ
แผ่นดนิ เงินรายได้ (ระบ)ุ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

เงินรายได้ ปี  2560 ปี  2561
ล าดบั

ที่
โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน
หมายเหตุ

ปริมาณ คุณภาพ เวลา แผ่นดนิ

3 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส ำหรับงำนประมวลผลพร้อมเคร่ือง 1 ชดุ 90 85 28,000        28,000 งำนพัสดุ
ส ำรองไฟฟ้ำ ฝ่ำยบริหำรฯ

4 เคร่ืองพิมพ์ Multifunction  ชนิดเลเซอร์  หรือ LCD สี 1 เคร่ือง 90 85 40,000        40,000 งำนพัสดุ
ฝ่ำยบริหำรฯ

5 ตู้เหล็ก 2 บำนเปิด 4 ตู้ 90 85 25,600        25,600 งำนพัสดุ
ฝ่ำยบริหำรฯ

6 ตู้บำนเล่ือนทึบ 1 ตู้ 90 85 5,000          5,000 งำนพัสดุ
ฝ่ำยบริหำรฯ

ที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง
1 รำยกำร...............................................

2 รำยกำร...............................................

งบเงินอุดหนุน
1 รำยกำร...............................................

2 โครงกำร...............................................

งบรายจา่ยอ่ืน
1 โครงกำรฝึกอบรมเพิ่มทักษะกำรปฏิบัติงำนด้ำนส่ิงแวดล้อม 55 คน 90 85 180,000 180,000 สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมฯ

ของนักศึกษำและอำจำรย ์
2 โครงกำรเพิ่มทักษะกำรปฏิบัติงำนทำงด้ำนคอมพิวเตอร์ 40 คน 90 85 100,000 100,000 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

เพื่อรองรับกำรเรียนรู้ทศวรรษที่ 21
3 โครงกำรพัฒนำศักยภำพวสัดุศำสตร์เพื่ออตุสำหกรรม 30 คน 90 85 100,000 100,000 สาขาวิชาวัสดศุาสตร์อุตสาหกรรม

 
4 โครงกำรอบรมสัมมนำทำงด้ำนวทิยำกำรคอมพิวเตอร์ 30 คน 90 85 60,000 60,000 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

 
5 โครงกำรส่งเสริมผลงำนทำงวชิำกำรของนักศึกษำและ 20 คน 90 85 50,000 50,000 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

อำจำรยส์ำขำวทิยำกำรคอมพิวเตอร์

ผลผลติ  :  ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำดำ้นวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี



ผู้รับ

ตน้ทุน อ่ืน ๆ ผิดชอบ
แผ่นดนิ เงินรายได้ (ระบ)ุ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

เงินรายได้ ปี  2560 ปี  2561
ล าดบั

ที่
โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน
หมายเหตุ

ปริมาณ คุณภาพ เวลา แผ่นดนิ

6 โครงกำรสัมมนำและศึกษำดูงำนเพื่อเสริมสร้ำงประสิทธภิำพ 25 คน 90 85 210,000      210,000      ฝ่ายวิชาการฯ 

ในกำรท ำงำนของบุคลำกรสำยวชิำกำรและสำยสนับสนุน
คณะวทิยำศำสตร์และเทคโนโลย ี

7 โครงกำรประชมุแห่งชำติและนิทรรศกำรบุรณำกำรวทิยำศำสตร์ 100 คน 90 85 100,000      100,000      ฝ่ายวิชาการฯ

และเทคโนโลยวีศิวกรรม (The National Conference &
Exhibition Integrated Scienceanv  Engineeing Technology)

8 โครงกำรกำรน ำเสนอผลงำนทำงวชิำกำรในประเทศ - 2 คน 90 85 80,000        80,000        ฝ่ายวิชาการฯ 

ต่ำงประเทศ
9 โครงกำรถำ่ยทอดควำมรู้ประสบกำรณ์กำรท ำงำนหลังออก 81 คน 90 85 30,000        30,000        ฝ่ายวิชาการฯ

ปฏิบัติงำนสหกจิศึกษำ
10 โครงกำรอบรมเชงิปฏิบัติกำรเพื่อส่งเสริมงำนประกนัคุณภำพเร่ือง 100 คน 90 85 30,000        30,000        ฝ่ายวิชาการฯ 

ระบบและกลไกด้ำนกำรประกนัคุณภำพส ำหรับนักศึกษำ
คณะวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

11 โครงกำรกฬีำมหำวทิยำลัยเทคโนโลยรีำชมงคลพระนคร 140 คน 90 85 184,300      184,300      ฝ่ายกิจการนักศึกษา

"พระนครเกมส์" คร้ังที่ 12
12 โครงกำรแนะแนวกำรศึกษำต่อในระดับอดุมศึกษำ 20 แห่ง 90 85 22,100        22,100        ฝ่ายกิจการนักศึกษา

13 โครงกำรอบรมเชงิปฏิบัติกำร เร่ือง "กำรทบทวนแผนยทุธศำสตร์ 91 คน 90 85 50,000        50,000        ฝ่ายบริหารฯ 

คณะวทิยำศำสตร์และเทคโนโลย ีมหำวทิยำลัยเทคโนโลยี
รำชมงคลพระนคร

14 โครงกำรฝึกอบรมเพิ่มทักษะกำรปฏิบัติงำนด้ำนควำมปลอดภัย 45 คน 90 85 45,000        45,000        ฝ่ายวิชาการฯ 

ในกำรท ำงำนกบัสำรเคมอีนัตรำย

ผลผลติ  :  ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำดำ้นวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี



แผนปฏบิตัิการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561
หน่วยงาน  คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

รายการบคุลากรภาครฐั

ผู้รับ

ตน้ทุน อ่ืน ๆ ผิดชอบ
แผ่นดนิ เงินรายได้ (ระบ)ุ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

รายการบุคลากรภาครัฐ
 - งบบุคลากร 23,477,400      2,110,520 23,477,400    2,110,520     ส านักงาน
 - งบด าเนินงาน 138,000          96,200     138,000        96,200          คณบดี
 - งบเงินอดุหนุน 18,017,700      18,017,700    

หมายเหตุ
ปริมาณ คุณภาพ เวลา แผ่นดนิ

ล าดบั
ที่ เงินรายได้ ปี  2560 ปี  2561แผนงาน

เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน

รายการบุคลากรภาครัฐ



แผนปฏบิตัิการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

โครงการ : โครงการวิจัยและนวัตกรรม

ตัวชี้วัด
การวิจัยพ้ืนฐาน:

 - ความส าเร็จของการด าเนินโครงการบรรลุเป้าหมายตามแผนรายปีไม่น้อยกวา่ ร้อยละ 90
 - การวจิัยเพือ่สร้างองค์ความรู้ด้านการวจิัยพืน้ฐาน โครงการ
การวิจัยประยุกต์ :  

 - ความส าเร็จของการด าเนินโครงการบรรลุเป้าหมายตามแผนรายปีไม่น้อยกวา่ ร้อยละ 90
 - การวจิัยเพือ่สร้างองค์ความรู้ด้านการวจิัยประยกุต์ โครงการ
การวิจัยพัฒนา :  

 - ความส าเร็จของการด าเนินโครงการบรรลุเป้าหมายตามแผนรายปีไม่น้อยกวา่ ร้อยละ 90
 - การวจิัยเพือ่ถ่ายทอดเทคโนโลยด้ีานการวจิัยและพัฒนา โครงการ

ผู้รับ

ตน้ทุน อ่ืน ๆ ผิดชอบ
แผ่นดนิ เงินรายได้ (ระบ)ุ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

กิจกรรม : โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพ่ือแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง
ดา้นสงัคม ชุมชน ความมั่นคง และคุณภาพชีวติประชาชนตามยทุธศาสตร์
ของประเทศ 
งบเงินอุดหนุน

1 การศึกษาพฤกษเคมแีละฤทธิ์ทางชวีภาพของสารสกดัจากมะพอกที่มผีลต่อการ 90 90 90 312,800   312,800   -       ฝ่ายวชิาการฯ
เจริญเติบโตของวชัพืชในนาขา้วเพื่อสนับสนุนการใชป้ระโยชน์และเพิ่มมลูค่า
ความหลากหลายทางชวีภาพอยา่งมั่นคงและยั่งยนื

2 การใชป้ระโยชน์จากพืชในท้องถิ่นส าหรับการพัฒนาเป็นเคร่ืองด่ืมสมนุไพร : 90 90 90 267,100   267,100   -       ฝ่ายวชิาการฯ
กรณีศึกษาพืชในท้องถิ่น ชมุชนแพรกหนามแดง อ าเภออมัพวา จงัหวดั
สมทุรสงคราม  เพื่อความมั่นคงด้านอาหารอยา่งยั่งยนื

3 การพัฒนาคุณสมบัติของต้นแบบแผ่นมวลเบาจากเศษใบยางพาราและเถา้ไม้ 90 90 90 368,500   368,500   -       ฝ่ายวชิาการฯ
ยางพาราส าหรับประยกุต์ใชร้ะดับภาคสนาม

หมายเหตุ
ปริมาณ คุณภาพ เวลา แผ่นดนิ เงินรายได้ ปี  2560 ปี  2561

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน

โครงการ : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ีม่ศัีกยภาพ



ผู้รับ

ตน้ทุน อ่ืน ๆ ผิดชอบ
แผ่นดนิ เงินรายได้ (ระบ)ุ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

หมายเหตุ
ปริมาณ คุณภาพ เวลา แผ่นดนิ เงินรายได้ ปี  2560 ปี  2561

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน

4 การพัฒนาระบบการส่ือสารเพื่อการด ารงชวีติอสิระของผู้พิการ 90 90 90 305,300   305,300   -       ฝ่ายวชิาการฯ

5 การเฝ้าระวงัการเกดิไฟไหมใ้นพื้นที่บ่อขยะโดยใชโ้ดรนและเทคโนโลยกีารรับรู้ 90 90 90 358,400   358,400   -       ฝ่ายวชิาการฯ
ระยะไกล

6 การพัฒนาการจดัการขยะ ในชมุชนตลาดเทวราช เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 90 90 90 229,000   229,000   -       ฝ่ายวชิาการฯ
เพื่อความเป็นอยู่ดีและการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมอยา่งยั่งยนื

7 โครงการวจิยัความรู้และความตระหนักของผู้มาเยอืนต่อปัญหาการทิ้งขยะ 90 90 90 15,000  -         15,000   ฝ่ายวชิาการฯ
ณ  บริเวณท้องสนามหลวง 

กิจกรรม : โครงการวจิยัเพ่ือสร้าง/สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ  เป็นฐานความรู้
ในการวจิยัและพัฒนา 

8 การปรับปรุงความเหนียวของพอลิแลกติกแอซิดด้วยวสัดุธรรมชาติที่ผ่าน 90 90 90 343,400   343,400   -       ฝ่ายวชิาการฯ
การดัดแปร

9 การประดิษฐ์เซรามกิเฟร์โรอเิล็กทริกไร้ตะกั่วในระบบบิสมทัโซเดียมโพแทสเซียม 90 90 90 381,600   381,600   -       ฝ่ายวชิาการฯ
ไททาเนตเป็นองค์ประกอบหลัก

10 การพัฒนาแผ่นเส้นใยอเิล็คโทรสปันจากโปรตีนไหมซิริซินสารสกดัรางจดืและ 90 90 90 381,600   381,600   -       ฝ่ายวชิาการฯ
สารสกดัหญ้าหางมา้ส าหรับประยกุต์เป็นแผ่นปิดแผล

11 การประดิษฐ์แกว้เซรามกิเฟร์โรอเิล็กทริกไร้ตะกั่วในระบบ  ลิเทียมไนโอเบตและ 90 90 90 381,500   381,500   -       ฝ่ายวชิาการฯ
โพแทสเซียมโซเดียมไนโอเบตเป็นองค์ประกอบหลักด้วยวธิอีนิคอเปอเรชนั

12 การพัฒนาโครงร่างเล้ียงเซลล์แบบรูพรุนของสารประกอบเบต้า ไตรแคลเซียม 90 90 90 381,500   381,500   -       ฝ่ายวชิาการฯ
ฟอสเฟต ซิงก-์นิกเกลิเฟอไรท์ และเซอโคเนีย ส าหรับประยกุต์ในงานวศิวกรรม
เนื้อเยื่อกระดูก

13 การวเิคราะห์เชงิพื้นที่ มลพิษทางอากาศในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 90 90 90 103,100   103,100   -       ฝ่ายวชิาการฯ

โครงการ : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ีม่ศัีกยภาพ



ผู้รับ

ตน้ทุน อ่ืน ๆ ผิดชอบ
แผ่นดนิ เงินรายได้ (ระบ)ุ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

หมายเหตุ
ปริมาณ คุณภาพ เวลา แผ่นดนิ เงินรายได้ ปี  2560 ปี  2561

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน

14 โครงการวจิยั N-fuzzy ไอดีลบนโครงสร้างพีชคณิต d-algebras 90 90 90 10,000  -         10,000   ฝ่ายวชิาการฯ

15 โครงการวจิยัการสกดัและฤทธิ์ทางชวีภาพของสารสกดัจากตะบูน 90 90 90 20,000  -         20,000   ฝ่ายวชิาการฯ

16 โครงการวจิยัการศึกษาประสิทธภิาพการแจกจา่ยกญุแจแบบควอนตัมโดยใช้ 90 90 90 10,000  -         10,000   ฝ่ายวชิาการฯ
วงแหวนส่ันพ้องระดับไมครอน

17 โครงการวจิยัเพื่อการพัฒนาปฏิบัติการเคมวีเิคราะห์ : การวเิคราะห์กึ่งจลุภาค 90 90 90 20,000  -         20,000   ฝ่ายวชิาการฯ
เพื่อเป็นมติรต่อส่ิงแวดล้อม 

18 โครงการวจิยัพลังงานทางเลือกจากวชัพืชน้ าจดืสาหร่ายหางกระรอก 90 90 90 20,000  -         20,000   ฝ่ายวชิาการฯ

19 โครงการวจิยัการดูดซับโลหะหนักโดยใชเ้รซินแลกเปล่ียนไอออนที่ท าจาก 90 90 90 20,000  -         20,000   ฝ่ายวชิาการฯ
ผงไผ่และการดัดแปลงพื้นผิวด้วยแมงกานีสออกไซด์

20 โครงการวจิยัการพยากรณ์ความกดอากาศและทิศทางลมด้วยแบบจ าลอง 90 90 90 10,000  -         10,000   ฝ่ายวชิาการฯ
ภูมอิากาศโลก

21 โครงการวจิยัการพัฒนาเคร่ืองมอืวดัค่าความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถว่งของโลก 90 90 90 20,000  -         20,000   ฝ่ายวชิาการฯ

22 โครงการวจิยัทิศทงการจดัเรียงตัวของอนุภาคเสริมแรงที่ส่งผลต่อการสืกหรอ 90 90 90 20,000  -         20,000   ฝ่ายวชิาการฯ
ของพอลิเมทิลเมตะไครเลท

23 โครงการวจิยัการศึกษาอณุหภูมกิารเผาเปลือกหอยลาย เพื่อเพิ่มสมบัติของ 90 90 90 20,000  -         20,000   ฝ่ายวชิาการฯ
อฐิมอญผสมวสัดุ รีไซเคิลจากเปลือกหอยลาย

โครงการ : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ีม่ศัีกยภาพ



ผู้รับ

ตน้ทุน อ่ืน ๆ ผิดชอบ
แผ่นดนิ เงินรายได้ (ระบ)ุ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

หมายเหตุ
ปริมาณ คุณภาพ เวลา แผ่นดนิ เงินรายได้ ปี  2560 ปี  2561

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน

กิจกรรม : วจิยัและนวตักรรมเพ่ือแก้ไขปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็งดา้นสงัคม
ชุมชน ความมั่นคง และคุณภาพชีวติประชาชน ตามยทุธศาสตร์ประเทศ 

24 โครงการวจิยัคามรู้และความตระหนักของผู้มาเยอืนต่อปัญหาการทิ้งขยะ 90 90 90 15,000  -         15,000   ฝ่ายวชิาการฯ
ณ บริเวณท้องสนามหลวง

กิจกรรม : วจิยัและนวตักรรมในอุตสาหกรรมยทุธศาสตร์และเป้าหมายของประเทศ
25 โครงการวจิยัพฤติกรรมการมส่ีวนร่วมในการประหยดัพลังงานไฟฟ้าของนักศึกษา 90 90 90 15,000  -         15,000   ฝ่ายวชิาการฯ

ระดับปริญญาตรีคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวทิยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร

โครงการ : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ีม่ศัีกยภาพ


