
 

 
 

คําสั่งสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ที่  ๒๐ /๒๕๕๓ 

เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์  กํากับดูแลตัวบ่งชี้และจัดเก็บข้อมูล 
รายงานตามเป้าหมายคุณภาพ  เพื่อจัดทาํรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 

สถาบนัวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจําปีการศกึษา  ๒๕๕๓ 
.............................................. 

 ด้วยในปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓  สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร           
ได้ทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทํารายงานการประเมินตนเอง(SAR) เพ่ือเสนอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
(สกอ.)   

 เพ่ือให้การดําเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามวัตถุประสงค์และเป็นไปตามนโยบาย             
ของมหาวิทยาลัย จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ  ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปน้ี 
 

๑.  คณะกรรมการพิจารณายทุธศาสตร์และกํากับดูแลตัวบ่งช้ี  ประกอบด้วย 
 

๑.๑  ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ประธานกรรมการ 
๑.๒  รองผู้อํานวยการฝ่ายวิจัย กรรมการ 
๑.๓  รองผู้อํานวยการฝ่ายบริการเทคโนโลยี กรรมการ 
๑.๔  หัวหน้าสํานักงานผู้อํานวยการ กรรมการ 
๑.๕  รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหาร กรรมการและเลขานุการ 
 

มีหน้าที่ดังน้ี 
๑. กําหนดนโยบายทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
๒. พิจารณาแผนยุทธศาสตร์/การประเมินตนเอง(SAR) 
๓. กํากับดูแลการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง(SAR) ตามตัวบ่งช้ีที่รับผิดชอบ ดังเอกสารแนบ 
๔. กํากับดูแลตัวบ่งช้ี  และวางแผนดําเนินงาน เพ่ือทําให้ผลการประเมินตนเอง(SAR) เป็นไปตาม   

เป้าหมายในการประเมินตนเอง(SAR) แต่ละตัวบ่งช้ีตามเอกสารแนบ 
๕. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจตามที่เห็นสมควร เพ่ือกํากับ ดูแล และติดตามการ ดําเนินงาน 

กลไกและวิธีการ ให้การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง(SAR) ของหน่วยงานภายในบรรลุผล 
๖. ให้ข้อเสนอแนะ ติดตามผลและกํากับการดําเนินงานให้เป็นไปตามแผน 

 
๒. คณะกรรมการจัดทํารายงานการประเมนิตนเอง (SAR) ประจําปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบด้วย 
 

๑.  รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหาร  ประธานกรรมการ 
๒.  รองผู้อํานวยการฝ่ายวิจัย  กรรมการ 
๓.  รองผู้อํานวยการฝ่ายบริการเทคโนโลยี  กรรมการ 
๔.  หัวหน้าสํานักงานผู้อํานวยการ  กรรมการ 
๕.  นายสุนทร  คําพินิจ     กรรมการ 

.../๖.น.ส.สุพัตรา... 



 
 
๖.  น.ส.สุพัตรา    ศรีนิปกานนท์    กรรมการ 
๗.  น.ส.อินท์ธีมา   หิรัญอัครวงศ์    กรรมการ 
๘.  น.ส.ภุมภา    ม่ันวิชาชัย    กรรมการ 
๙.  น.ส.พัชรา    หนูเรืองงาม    กรรมการ   
๑๐.  นางกัญญาณัฐ  พ่วงแสง     กรรมการ 
๑๑.  น.ส.หญิง  มัทนัง     กรรมการ 
๑๒.  น.ส.วัชราภรณ์ ชัยวรรณ     กรรมการ 
๑๓.  น.ส.รุจิรา  จันทร์สุวรรณ     กรรมการและเลขานุการ  

                           
มีหน้าที่ดังน้ี 

 

๑. วางกรอบการปฏิบัติงานแต่ละส่วนตามแผนยุทธศาสตร์ของสถาบันวิจัยและพัฒนาให้เป็นไปตาม
กรอบการประเมินตนเอง  ในคู่มือการประเมินฯของ มทร.พระนคร และสกอ. 

๒. ศึกษารายละเอียดการดําเนินงานและการเก็บข้อมูลแต่ละตัวบ่งช้ี  (KPI  Template) เพ่ือจัดทํา
รายงานการประเมินตนเอง(SAR) ให้เป็นที่เรียบร้อย  

๓. จัดทําประเด็นการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการเพ่ือดําเนินงานทั่วทั้งองค์กร 
๔. กํากับดูแลตัวบ่งช้ี รับผิดชอบตรวจสอบ จัดเก็บข้อมูลแต่ละตัวบ่งช้ีที่รับผิดชอบตามเอกสารแนบท้าย 
๕. พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล  เพ่ือจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR)  
 ของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 
   ทั้งน้ีตั้งแต่วันที่  ๑  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
 

ส่ัง  ณ  วันที่  ๒๐  ธันวาคม   พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
 
 
 

 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑา  พีรพัชระ) 
ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี้ตามเป้าหมายคุณภาพ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา  ประจําปีการศึกษา 2553 
ประเด็นการ
ประเมินผล ตัวบ่งชี้ ค่า

น้ําหนัก ผู้กํากับตัวบ่งชี้ หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน 

1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินงาน 
 

6    
1.1 กระบวนการพัฒนาแผน   6 - รองผู้อํานวยการ 

   ฝ่ายบริหาร 
สํานักงานผู้อํานวยการ น.ส.หญิง มัทนัง 

2. การวิจัย  30    
2.1 ระบบและกลไกการบริหารงานวิจัย  5 - รองผู้อํานวยการ

  ฝ่ายวิจัย
กลุ่มบริหารงานวิจัย น.ส.อินท์ธีมา หิรัญอัครวงศ์

2.2 ระดับความสําเร็จของการเผยแพร่และถ่ายทอด
เทคโนโลยีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์

5 
- รองผู้อํานวยการ
   ฝ่ายวิจัย 

กลุ่มบริหารงานวิจัย น.ส.ภุมภา  ม่ันวิชาชัย
  

2.3 ระดับความสําเร็จของการจัดทําวารสารวิชาการ
และวิจัย 

5 
- รองผู้อํานวยการ
   ฝ่ายวิจัย 

กลุ่มบริหารงานวิจัย น.ส.เจนจิรา  บ.ป.สูงเนิน

2.4 ระดับความสําเร็จของการพัฒนานักวิจัย 5 
- รองผู้อํานวยการ
  ฝ่ายวิจัย

กลุ่มบริหารงานวิจัย นางกัญญาณัฐ  พ่วงแสง

2.5 ร้อยละของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ี
ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร หรือการ
ประชุมสัมมนาทางวิชาการต่อจํานวนผลงาน
ท้ังหมด 

5 

- รองผู้อํานวยการ
   ฝ่ายวิจัย 

กลุ่มบริหารงานวิจัย นางกัญญาณัฐ  พ่วงแสง

2.6 ระดับความสําเร็จของการส่งเสริมการทํางาน
วิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของนักศึกษา 

5 
- รองผู้อํานวยการ
   ฝ่ายวิจัย 

กลุ่มบริหารงานวิจัย น.ส.อินท์ธีมา หิรัญอัครวงศ์

3. การบริการวิชาการแก่สังคม 30    

3.1 ระบบกลไกการบริการวิชาการและวิชาชีพแก่
สังคม 5 

- รองผู้อํานวยการ
   กลุ่มบริการ   
  เทคโนโลยี

กลุ่มบริการทคโนโลยี น.ส.วัชราภรณ์  ชัยวรรณ

3.2 กระบวนการบริการวิชาการและวิชาชีพท่ี
ตอบสนองความต้องการของสังคม 5 

- รองผู้อํานวยการ
   กลุ่มบริการ   
  เทคโนโลยี

กลุ่มบริการทคโนโลยี น.ส.ชนิดา  ประจักษ์จิตร

3.3 ระดับความสําเร็จของการนําวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีไปสร้างและ/หรือพัฒนาอาชีพในชุมชน 5 

- รองผู้อํานวยการ
   กลุ่มบริการ   
  เทคโนโลยี

กลุ่มบริการทคโนโลยี น.ส.รุจิรา  จันทร์สุวรรณ

3.4 ระดับความสําเร็จของการให้บริการวิชาการและ
วิชาชีพแก่สังคม 5 

- รองผู้อํานวยการ
   กลุ่มบริการ   
  เทคโนโลยี

กลุ่มบริการทคโนโลยี น.ส.วัชราภรณ์  ชัยวรรณ

3.5 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานคลินิก
เทคโนโลยี 5 

- รองผู้อํานวยการ
   กลุ่มบริการ   
  เทคโนโลยี

กลุ่มบริการทคโนโลยี น.ส.ชนิดา  ประจักษ์จิตร

3.6 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานบ่มเพาะ
วิสาหกิจ 5 

- รองผู้อํานวยการ
   กลุ่มบริการ   
  เทคโนโลยี

กลุ่มบริการทคโนโลยี น.ส.รุจิรา  จันทร์สุวรรณ

4. การบริหารและการจัดการ  24   
4.1 ภาวะผู้นําของผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน 

4 
- รองผู้อํานวยการ 
   ฝ่ายบริหาร 

สํานักงานผู้อํานวยการ 
 

นางสุจินดา  รังสกิรรพุม 

4.2 
 

ระดับคุณภาพของการถ่ายทอดเป้าหมายของ
คณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนาสู่ 
การปฏิบัติ 

4 
- รองผู้อํานวยการ 
   ฝ่ายบริหาร 

งานบริหารท่ัวไป น.ส.หญิง มัทนัง 



 
ประเด็นการ
ประเมินผล ตัวบ่งชี้ ค่า

น้ําหนัก ผู้กํากับตัวบ่งชี้ หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน 

4.3 ร ะ ดับคว ามสํ า เ ร็ จ ใ นก า ร เปิ ด โ อก าส ใ ห้
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันวิจัยและพัฒนา
แสดงความคิดเห็นและร่วมติดตามตรวจสอบผล
การปฏิบัติราชการ 

4 

- รองผู้อํานวยการ 
   ฝ่ายบริหาร 

สํานักงานผู้อํานวยการ นางสุจินดา  รังสกิรรพุม 

4.4 ระดับความสําเร็จของแผนพัฒนาบุคลากรของ
สถาบัน 4 

- รองผู้อํานวยการ 
   ฝ่ายบริหาร 

สํานักงานผู้อํานวยการ น.ส.สุพัตรา  ศรีนิปกานนท์ 

4.5 ระดับความสําเร็จของการจัดการความรู้ของ
สถาบัน 

4 
- รองผู้อํานวยการ 
   ฝ่ายบริหาร 

งานบริหารท่ัวไป น.ส.รุจิรา  จันทร์สุวรรณ 

4.6  จํานวนช่องทางการประชาสัมพันธ์ผลการ
ดําเนินงานของสถาบัน 

4 
- รองผู้อํานวยการ 
   ฝ่ายบริหาร 

งานบริหารท่ัวไป น.ส.รุจิรา  จันทร์สุวรรณ 

5. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 10    
5.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน 
5 

- รองผู้อํานวยการ 
   ฝ่ายบริหาร 

งานบริหารท่ัวไป น.ส.รุจิรา  จันทร์สุวรรณ 

5.2 ค่าเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพภายในท่ี
ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพแกม่หาวิทยาลัย
ตามตัวบ่งชี้ท่ีกลุ่มงานในสังกัดรับผิดชอบ 

5 
- รองผู้อํานวยการ 
   ฝ่ายบริหาร 

งานบริหารท่ัวไป น.ส.รุจิรา  จันทร์สุวรรณ 

รวม 21  ตัวบ่งชี้ 100  
  
 
 
 
 

ระยะเวลารายงานข้อมูล  เพ่ือจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR)  ปีการศึกษา  2553 
 

หน่วยงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบติดตามงาน 
สํานักงาน / กลุ่ม / รายงานข้อมูลให้
งานประกันคุณภาพ  สวพ. ไม่เกิน 13  พฤษภาคม  2554* งานประกันคุณภาพ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดทํา SAR   
ส่งมหาวิทยาลัยฯ ไม่เกิน 20 พฤษภาคม  2554* สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ส่ง  SAR ปีการศกึษา 2553 ของ 
มทร.พระนคร คณะ/สํานัก/สถาบัน/
กอง อย่างละ 4 เล่ม พร้อม CD  
ให้  สกอ. 

ไม่เกิน 30 มิถุนายน  2554 สํานักประกันคุณภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


