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ปีการศึกษา 2555
ความเป็นมาของสถาบันวิจยั และพัฒนา
สถาบันวิจัยและพัฒนา (Institute of Research and Development)
เริ่ ม ดํ า เนิ น การตามโครงการจั ด ตั้ ง สถาบั น วิ จั ย พั ฒ นาและบริ ก ารวิ ช าชี พ
เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2549 โดยมีผู้ ช่วยศาสตราจารย์ จุฑา พีรพั ชระ เป็ น
ประธานโครงการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นส่วนราชการที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ได้รับการ
จั ด ตั้ ง โดยกฎกระทรวงจั ด ตั้ ง ส่ ว นราชการในมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคล
พระนคร กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2549 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2549 และตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการเรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร พ.ศ. 2550 แบ่งส่วนราชการในสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นสํานักงาน
ผู้ อํ า นวยการ และมี ก ารแบ่ ง หน่ ว ยงานภายในสถาบั น เป็ น 3 หน่ ว ยงานคื อ
งานบริหารทั่วไป กลุ่มวิจัย และกลุ่มบริการวิชาการ
ปัจจุบันสถาบันวิจัยและพัฒนา มีสํานักงานตั้งอยู่ที่อาคาร 1 ชั้น 3 และชั้น
3 ครึ่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พื้นที่เทเวศร์
ปรัชญา/วิสัยทัศน์/นโยบาย
ปรัชญา
สถาบันวิจัยและพัฒนา มุ่งมั่นพัฒนางานวิจัยและงานบริการสังคมสูส่ ากล
วิสัยทัศน์
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็น
หน่วยงานดําเนินงานและบริหารจัดการงานวิจัย และงานบริการสังคมบนพื้นฐาน
ของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ควบคู่ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อพัฒนาสู่สากล
นโยบาย
1. การสร้างนักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และด้านสังคม ให้มี
ศักยภาพ สามารถบริหารจัดการความรู้และสร้างผลผลิตเพื่อใช้ประโยชน์ในเชิง
สังคมและเชิงพาณิชย์
2. การสร้างผลงานวิจัยโดยการสร้างองค์ความรู้ และนําไปสู่การสร้าง
นวัตกรรม โดยให้ความสําคัญกับฐานเทคโนโลยีที่เน้นการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน

3. การสร้างผลงานบริการสังคมที่เกิดจากผลผลิตของการวิจัยและองค์
ความรู้ของมหาวิทยาลัย โดยการบริการข้อมูล ให้คําปรึกษา ถ่ายทอดเทคโนโลยี
บริการทางวิชาชีพเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสร้างรายได้สู่มหาวิทยาลัย
4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และให้
ความสําคัญในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการงานวิจัยและ
บริการสังคมทัว่ ทั้งมหาวิทยาลัย
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