
แผนปฏบิตัิการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

ผลผลิต  :  ผลงานท านุบ ารงุศิลปวัฒนธรรม

ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ ตัวชี้วัดระดับผลผลิต
เชิงปริมาณ  :  เชิงปรมิาณ  :  
 - จ ำนวนโครงกำร / กิจกรรม ทีม่ีกำรเผยแพร่ด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปวฒันธรรม ร้อยละ 85 - จ ำนวนโครงกำร / กิจกรรมศิลปวฒันธรรม 1 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 โครงกำรศิลปวฒันธรรมแห่งกำรเรียนรู้ 50 คน 90 96 150,000 150,000 ฝ่ายกิจการนักศึกษา

ระยะเวลาด าเนินงาน
ล าดบั

ที่
โครงการ/กิจกรรม หมายเหตุ

ปริมาณ คุณภาพ เวลา แผ่นดนิ เงินรายได้ ปี  2561 ปี  2562

เป้าหมาย งบประมาณ

ผลผลิต  :  ผลงำนท ำนุบ ำรุงศิลปวฒันธรรม



แผนปฏบิตัิการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562
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.

วจิยัและนวตักรรมเพ่ือการพัฒนาสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม 
งบเงินอุดหนุน

1 ศักยภาพของมะดูกพืชสมนุไพรพื้นบ้านของไทยในการรักษาโรคเพื่อพัฒนาองค์ 90 90 90 305,500   305,500   -       ฝ่ายวชิาการฯ
ความรู้ของภูมปิัญญาท้องถิ่นไปสู่การใชป้ระโยชน์อยา่งยั่งยนื

2 โครงการวจิยัการศึกษาประสิทธภิาพการบ าบัดสารพทาเลทในน้ าด้วยเยื่อ 90 90 90 -         25,000  -         25,000   ฝ่ายวชิาการฯ
กรองระดับไมโครฟิลเตรชั่น

3 โครงการวจิยัการเพิ่มมลูค่าของเปลือกกล้วยเหลือทิ้งเพื่อก าจดัสารพิษในน้ า 90 90 90 -         25,000  -         25,000   ฝ่ายวชิาการฯ

4 โครงการวจิยัการผลิตเอทานอลจากเปลือกแตงโมโดยกระบวนการหมกั 90 90 90 -         20,000  -         20,000   ฝ่ายวชิาการฯ

วจิยัและนวตักรรมเพ่ือการสร้างองค์ความรู้พ้ืนฐานของประเทศ

หมายเหตุ
ปริมาณ คุณภาพ เวลา แผ่นดนิ เงินรายได้ ปี  2561 ปี  2562

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  2561 ปี  2562

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน

5 โครงการวจิยัการประเมนิประสิทธภิาพการใชส่ื้อออนไลน์ ในการเรียนเรขภาพ 90 90 90 -         17,500  -         17,500   ฝ่ายวชิาการฯ
คอมพิวเตอร์ส าหรับนักศึกษาคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยผ่ีานระบบ
เครือขา่ย

6 โครงการวจิยัปัจจยัที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธภิาพการปฎิบัติงานของบุคลากร 90 90 90 -         17,500  -         17,500   ฝ่ายวชิาการฯ
คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

7 โครงการวจิยัศักยภาพและการประยกุต์ใชง้านเคร่ืองมอืวดัการแทรก 90 90 90 17,500  -         17,500   ฝ่ายวชิาการฯ
สอดพลาสโมนิก

8 โครงการวจิยัปัจจยัที่ส่งผลกระทบต่อการท าวจิยัของบุคลากรสายวชิาการ 90 90 90 -         17,500  -         17,500   ฝ่ายวชิาการฯ
คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

9 โครงการวจิยัโทโพโลย ีโครงสร้างพีชคณิต Cl-algebras 90 90 90 -         12,500  -         12,500   ฝ่ายวชิาการฯ

10 โครงการวจิยัการเรียนรู้เพื่อที่จะคิดอยา่งคณิตศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 :  พัฒนา 90 90 90 -         17,500  -         17,500   ฝ่ายวชิาการฯ
การ แนวคิดทางคณิตศาสตร์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

11 โครงการวจิยัการสร้างเง่ือนไขเร่ิมต้นในการพยากรณ์อากาศ 90 90 90 -         12,500  -         12,500   ฝ่ายวชิาการฯ

โครงการ : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ีม่ศัีกยภาพ



แผนปฏบิตัิการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

ผลผลิต  :  ผลงานการใหบ้รกิารวิชาการ

ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ ตัวชี้วัดระดับผลผลิต
เชิงปริมาณ  :  เชิงปริมาณ  :  
 - ผู้เข้ารับบริการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 86  - จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวชิาการแก่สังคม 3 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 ทางด้านวทิยาการคอมพิวเตอร์(หลักสูตรการเตรียมความพร้อม 45 คน 90 95 65,000 65,000 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

รองรับสังคมดิจติอล)
2 การใชจ้ลิุนทรียใ์นผลิตภัณฑ์นมแพะ เพื่อเพิ่มคุณค่าทางอาหาร ตามรอย 30 คน 90 95 52,000 52,000 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เศรษฐกจิพอเพียง ส่ิงแวดล้อม
3 โครงการ “การสร้างงานเซรามกิแฮนเมดจากห้องเรียนวสัดุศาสตร์สู่ชมุชน” 30 คน 90 95 90,000 90,000 สาขาวิชาวัสดศุาสตร์อุตสาหกรรม

เงินรายได้ ปี  2561 ปี  2562

เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน
ล าดบั

ที่
โครงการ/กิจกรรม หมายเหตุ

ปริมาณ คุณภาพ เวลา แผ่นดนิ

ผลผลิต  :  ผลงานการให้บริการวชิาการ



แผนปฏบิตัิการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562
หน่วยงาน  คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

รายการบคุลากรภาครฐั

ผู้รับ

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

รายการบุคลากรภาครัฐ 42,062,900      1,464,030 42,062,900     1,464,030      
 - งบบุคลากร 22,381,900      1,394,880 22,381,900    1,394,880     ส านักงาน
 - งบด าเนินงาน 138,000          69,150     138,000        69,150          คณบดี
 - งบเงินอดุหนุน 19,543,000      19,543,000    

หมายเหตุ
ปริมาณ คุณภาพ เวลา แผ่นดนิ

ล าดบั
ที่ เงินรายได้ ปี  2561 ปี  2562แผนงาน

เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน

รายการบุคลากรภาครัฐ



แผนปฏบิตัิการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562
หน่วยงาน  คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

ผลผลิต  :  ผู้ส าเรจ็การศึกษาด้านวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ ตัวชี้วัดระดับผลผลิต
เชิงปริมาณ  :  เชิงปริมาณ  :  
 - ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำทีไ่ด้งำนท ำตรงสำขำหรือสำขำทีเ่กีย่วข้อง ร้อยละ 78  - จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 99 คน
เชิงคุณภาพ  :   - จ ำนวนนักศึกษำทีเ่ข้ำใหม่ 345 คน
 - ควำมพึงพอใจของนำยจ้ำงทีม่ีต่อผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ร้อยละ 85  - จ ำนวนนักศึกษำทีค่งอยู่ 659 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   1,000,000     3,059,620 1,000,000   3,059,620    
 - ค่ำใชส้อย     700,000       662,930 700,000     662,930      
 - ค่ำวสัดุ   1,000,000       250,700 1,000,000   250,700      
 - ค่ำสำธำรณูปโภค             -           25,000 -            25,000        
งบลงทุน
ค่าครุภณัฑ์

1 ครุภัณฑ์เคร่ืองประมวลผลประสิทธภิำพสูงส ำหรับวเิครำะห์ขอ้มลูทำง 1 ชดุ 90 85 200,000 200,000 งำนพัสดุ
วทิยำกำรขอ้มลู  แขวงวงศ์สวำ่ง  เขตบำงซ่ือ  กรุงเทพมหำนคร ฝ่ำยบริหำรฯ

2 ครุภัณฑ์ชดุฝึกปฏิบัติกำรประมวลผลภำพและสมองกลแบบฝังตัว 1ชดุ 90 85 800,000 800,000 งำนพัสดุ
แขวงวงศ์สวำ่ง  เขตบำงซ่ือ กรุงเทพมหำนคร ฝ่ำยบริหำรฯ

เงินรายได้ ปี  2561 ปี  2562
ล าดบั

ที่
โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน
หมายเหตุ

ปริมาณ คุณภาพ เวลา แผ่นดนิ
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3 เคร่ืองสเปกโตรโฟโตมเิตอร์  UV/VIS  ส ำหรับวดัปริมำตน้อย  1 เคร่ือง 90 85 1,200,000 -             1,200,000 0 งำนพัสดุ
แขวงวงศ์สวำ่ง  เขตบำงซ่ือ กรุงเทพมหำนคร ฝ่ำยบริหำรฯ

4 เคร่ืองวเิครำะห์ชนิดและปริมำณธำตุโดยหลักกำรคำยแสงองธำตุด้วยกำร 1 เคร่ือง 90 85 3,500,000 -             3,500,000 0 งำนพัสดุ
กระตุ้นจำกพลำสมำ  แขวงวงศ์สวำ่ง  เขตบำงซ่ือ กรุงเทพมหำนคร ฝ่ำยบริหำรฯ

5 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส ำหรับงำนประมวลผลพร้อมเคร่ืองส ำรองไฟฟ้ำ 2 ชดุ 90 85 62,000        62,000 งำนพัสดุ
ฝ่ำยบริหำรฯ

6 เกำ้อี้ท ำงำน 1 ตัว 90 85 6,260          6,260 งำนพัสดุ
ฝ่ำยบริหำรฯ

7 เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ขำวด ำ แบบ Network 1 เคร่ือง 90 85 15,000        15,000 งำนพัสดุ
ฝ่ำยบริหำรฯ

8 ตู้เกบ็เคร่ืองมอืรถเขน็ 1 ชดุ 90 85 13,000        13,000 งำนพัสดุ
ฝ่ำยบริหำรฯ

9 เล่ือยวงเดือนขนำด 10 นิ้ว 1 ชดุ 90 85 12,500        12,500 งำนพัสดุ
ฝ่ำยบริหำรฯ

10 แท่นตัดไฟเบอร์ ขนำด 14" 1 ชดุ 90 85 7,000          7,000 งำนพัสดุ
ฝ่ำยบริหำรฯ

11 ปั๊มลมชนิดเงียบแบบไร้น้ ำมนั 1 ชดุ 90 85 10,000        10,000 งำนพัสดุ
ฝ่ำยบริหำรฯ

12 สวำ่นไขควงไร้สำย 1 ชดุ 90 85 4,000          4,000 งำนพัสดุ
ฝ่ำยบริหำรฯ

13 วทิยส่ืุอสำร 3 ชดุ 90 85 13,500        13,500 งำนพัสดุ
ฝ่ำยบริหำรฯ

14 เล่ือยจกิซอร์ 1 ชดุ 90 85 3,000          3,000 งำนพัสดุ
ฝ่ำยบริหำรฯ

15 เคร่ืองเซอะร่องขนำด 1/2 นิ้ว 1 ชดุ 90 85 1,500          1,500 งำนพัสดุ
ฝ่ำยบริหำรฯ

16 เคร่ืองชำร์ทแบตเตอร่ีรถยนต์ 1 ชดุ 90 85 2,000          2,000 งำนพัสดุ
ฝ่ำยบริหำรฯ

17 ไมโครโฟนไร้สำยยำ่น UHF พร้อมขำไมค์ต้ังโต๊ะ 2 ชดุ 90 85 65,000        65,000 งำนพัสดุ
ฝ่ำยบริหำรฯ
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18 กล้องติดรถยนต์ 2 ชดุ 90 85 3,000          3,000 งำนพัสดุ
ฝ่ำยบริหำรฯ

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

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

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

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

งบรายจา่ยอ่ืน
1 โครงกำรกำรฝึกอบรมเพิ่มทักษะกำรปฏิบัติงำนด้ำน 60 คน 90 85 130,000 130,000 สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมฯ

คอมพิวเตอร์เพื่อรองรับกำรเรียนรู้ศตวรรษที่ 21
2 โครงกำรฝึกอบรมเพิ่มทักษะกำรปฏิบัติงำนด้ำนส่ิงแวดล้อม 50 คน 90 85 130,000 130,000 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ของนักศึกษำและอำจำรย์
3 โครงกำรวสัดุศำสตร์เพื่อนักซ่อมมอือำชพี 30 คน 90 85 130,000 130,000 สาขาวิชาวัสดศุาสตร์อุตสาหกรรม

 
4 โครงกำรสัปดำห์วนัวทิยำศำสตร์และส่ิงแวดล้อม 200 คน 90 85 200,000 200,000 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

 
5 โครงกำรฝึกอบรมเพิ่มทักษะกำรปฏิบัติงำนวเิครำะห์ขอ้มลู 25 คน 90 85 60,000 60,000 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

6 โครงการพัฒนานักศึกษาคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ฝ่ายวิชาการฯ 

กิจกรรมที่ 1  กำรถำ่ยทอดควำมรู้ประสบกำรณ์กำรท ำงำนหลังออก 103 คน 90 85 30,000        30,000        ฝ่ำยวชิำกำรฯ 
ปฏิบัติงำนสหกจิศึกษำ สหกจิฯ
กิจกรรมที่ 2  กฬีำมหำวทิยำลัยเทคโนโลยรีำชมงคลพระนคร 120 คน 90 85 127,300      127,300      ฝ่ายกิจการนักศึกษา

คร้ังที่ 13 กฬีำ 
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กิจกรรมที่ 3  แนะแนวกำรศึกษำต่อในระดับอดุมศึกษำ 500 คน 90 85 22,100        22,100        ฝ่ายวิชาการฯ 

กิจกรรมที่ 4 อบรมสัมมนำเชงิปฏิบัติกำรเพื่อส่งเสริมงำนประกนั 125 คน 90 85 20,000        20,000        ฝ่ายกิจการนักศึกษา

คุณภำพ เร่ือง  ระบบและกลไกด้ำนกำรประกนัคุณภำพส ำหรับ
นักศึกษำคณะวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยี

2 โครงการพัฒนาบุคลากรและการทบทวนยทุธศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
กิจกรรมที่ 1 กำรสัมนำและศึกษำดูงำนเพื่อเสริมสร้ำงประสิทธภิำพ 60 คน 90 85 300,000      300,000      ฝ่ายกิจการนักศึกษา

ในกำรท ำงำนของบุคลำกรคณะวทิยำศำสตร์และทคโนโลยี และฝ่ายวิชาการฯ

กิจกรรมที่ 2 กำรทบทวนแผนยทุธศำสตร์คณะวทิยำศำสตร์ 60 คน 90 85 65,000        65,000        ฝ่ายบริหารฯ 

และเทคโนโลย ี แผนยทุธศำสตร์

เงนิกิจกรรม
1 โครงกำรกจิกรรมสโมสรนักศึกษำคณะวทิยำศำสตร์ 90 85 300,000      300,000      ฝ่ายกิจการนักศึกษา

และเทคโนโลย ี สโมสรฯ
2 โครงกำรปฐมนิเทศนักศึกษำใหม ่ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 90 85 143,500      143,500      ฝ่ายกิจการนักศึกษา

แนะแนว
3 โครงกำรจดักจิกรรมปัจฉมินิเทศนักศึกษำประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 90 85 98,000        98,000        ฝ่ายกิจการนักศึกษา

แนะแนว
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