
 

 
 

คําสั่งสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ท่ี  ๒๔/๒๕๕๔  

เรื่อง  แตงต้ังคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร  กํากับดูแลตัวบงชี้และจัดเก็บขอมูล 
รายงานตามเปาหมายคุณภาพ  เพ่ือจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) 

สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจําปการศึกษา  ๒๕๕๔ 
.............................................. 

 ดวยในปการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔  สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร ไดทบทวนแผนยุทธศาสตรและจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) เพื่อเสนอสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  (สกอ.)   

 เพื่อใหการดําเนินการดังกลาวเปนไปดวยความเรียบรอย ตามวัตถุประสงคและเปนไปตาม
นโยบาย ของมหาวิทยาลัย จึงแตงต้ังคณะกรรมการ  ประกอบดวยบุคคลดังตอไปน้ี 
 

๑.  คณะกรรมการพิจารณายุทธศาสตรและกํากับดูแลตัวบงชี้  ประกอบดวย 
๑.๑  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ประธานกรรมการ 
๑.๒  รองผูอํานวยการฝายวิจัย กรรมการ 
๑.๓  รองผูอํานวยการฝายบรกิารวิชาการ กรรมการ 
๑.๔  หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการ กรรมการ 
๑.๕  รองผูอํานวยการฝายบรหิาร กรรมการและ
เลขานุการ 
 
มีหนาที่ดังน้ี 
๑. กําหนดนโยบายทบทวนแผนยุทธศาสตรของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
๒. พิจารณาแผนยุทธศาสตร/การประเมินตนเอง(SAR) 
๓. กํากับดูแลการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง(SAR) ตามตัวบงช้ีที่รบัผิดชอบ ดัง

เอกสารแนบ 
๔. กํากับดูแลตัวบงช้ี  และวางแผนดําเนินงาน เพื่อทําใหผลการประเมินตนเอง(SAR) 

เปนไปตาม   เปาหมายในการประเมินตนเอง(SAR) แตละตัวบงช้ีตามเอกสารแนบ 
๕. พิจารณาแตงต้ังคณะกรรมการเฉพาะกิจตามที่เห็นสมควร เพื่อกํากับ ดูแล และ

ติดตามการ ดําเนินงาน กลไกและวิธีการ ใหการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง
(SAR) ของหนวยงานภายในบรรลุผล 

๖. ใหขอเสนอแนะ ติดตามผลและกํากับการดําเนินงานใหเปนไปตามแผน 
 

       .../๖. ใหขอเสนอแนะ 



 

๒. คณะกรรมการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจําปการศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกอบดวย 

๒.๑  รองผูอํานวยการฝายบรหิาร  ประธานกรรมการ 
๒.๒  รองผูอํานวยการฝายวิจัย  กรรมการ 
๒.๓  รองผูอํานวยการฝายบรกิารวิชาการ  กรรมการ 
๒.๔  หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการ  กรรมการ 
๒.๕  น.ส.สุพัตรา   ศรีนิปกานนท    กรรมการ 
๒.๖  น.ส.อินทธีมา   หิรัญอัครวงศ    กรรมการ 
๒.๗  น.ส.ชนิดา    ประจักษจิตร    กรรมการ 
๒.๘  น.ส.เจนจริา บ.ป.สูงเนิน    กรรมการ   
๒.๑๐ น.ส.วัชราภรณ ชัยวรรณ    กรรมการ 
๒.๑๑ นางกัญญาณัฐ  พวงแสง     กรรมการ 
๒.๑๒ น.ส.วิสุตา   วรรณหวย    กรรมการ 
๒.๑๓ น.ส.รุจริา  จันทรสุวรรณ     กรรมการและเลขานุการ  

                           
มีหนาที่ดังน้ี 
 
๑. วางกรอบการปฏิบัติงานแตละสวนตามแผนยุทธศาสตรของสถาบันวิจัยและพัฒนา

ใหเปนไปตามกรอบการประเมินตนเอง  ในคูมือการประเมินฯของ มทร.พระนคร 
และสกอ. 

๒. ศึกษารายละเอียดการดําเนินงานและการเกบ็ขอมลูแตละตัวบงช้ี  (KPI  
Template) เพื่อจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ใหเปนที่เรียบรอย  

๓. จัดทําประเด็นการสํารวจความพงึพอใจของผูรบับริการเพื่อดําเนินงานทัว่ทั้งองคกร 
๔. กํากับดูแลตัวบงช้ี รับผิดชอบตรวจสอบ จัดเก็บขอมูลแตละตัวบงช้ีที่รบัผิดชอบตาม

เอกสารแนบทาย 
๕. พิจารณาตรวจสอบความถูกตองของขอมลู  เพื่อจัดทํารายงานการประเมินตนเอง 

(SAR)  
 ของสถาบันวิจัยและพฒันา 

 
   ทั้งน้ีต้ังแตวันที่  ๑  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
 

สั่ง  ณ  วันที่  ๗  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
 
 
 
 

 
(ผูชวยศาสตราจารยจุฑามาศ  พีรพัชระ) 
   ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 



 

ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ตามเปาหมายคุณภาพ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา  ประจําปการศึกษา 2554 

ประเด็นการ
ประเมินผล 

ตัวบงช้ี 
คา

น้ําหนกั 
ผูกํากับตัวบงช้ี 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

ผูจัดเก็บขอมูล/รายงาน 

1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินงาน 
 

6  
  

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน   6 - รองผูอํานวยการ 
   ฝายบริหาร 

งานบริหารทั่วไป น.ส.วัชราภรณ  ชัยวรรณ 

2. การวิจัย  36    

2.1 ระบบและกลไกการบริหารงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค 

4 
- รองผูอํานวยการ 
   ฝายวิจัย 

กลุมวิจัย น.ส.อินทธีมา หิรัญอัครวงศ 

2.2 ระบบกลไกการจัดการเรื่องการบูรณาการการ
วิจัยกับการเรียนการสอนและหรือการบริการ
วิชาการ 

4 

- รองผูอํานวยการ 
   ฝายวิจัย 

กลุมวิจัย นางกัญญาณัฐ  พวงแสง 

2.3 ระดับความสําเร็จของการจัดสรรงบประมาณ
วิจัยจากงบประมาณภายใน 

4 
- รองผูอํานวยการ 
   ฝายวิจัย 

กลุมวิจัย น.ส.พัชรนันท ยังวรวิเชียร 

2.4 ระดับความสําเร็จของการติดตามประเมินผล
การทํางานวิจัย 

4 
- รองผูอํานวยการ 
   ฝายวิจัย 

กลุมวิจัย น.ส.ศรุดา  ออนจันทึก 

2.5 ระดับความสําเร็จของการเผยแพรผลงานวิจัย
หรืองานสรางสรรค 

4 
- รองผูอํานวยการ 
   ฝายวิจัย 

กลุมวิจัย น.ส.อุทัยวรรณ ประสงคเงิน 

2.6 ระดับความสําเร็จของการจัดทํา
วารสารวิชาการและวิจัย 

4 
- รองผูอํานวยการ 
   ฝายวิจัย 

กลุมวิจัย น.ส.เจนจิรา  บ.ป.สูงเนิน 

2.7 ระดับความสําเร็จของการพัฒนานักวิจัย 4 
- รองผูอํานวยการ 
   ฝายวิจัย 

กลุมวิจัย นางกัญญาณัฐ  พวงแสง 

2.8 จํานวนผลงานวิจัยหรือผลงานสรางสรรคหรือ
ผลงานวิชาการที่ดําเนินการจดแจงหรือจด
ทะเบียนทรัพยสินทางปญญา 

4 

- รองผูอํานวยการ 
   ฝายวิจัย 

กลุมวิจัย น.ส.วิภาพรรณ  
เลาหเธียรประธาน 

2.9 ระดับความสําเร็จของการสงเสริมการทํางาน
วิจัยหรืองานสรางสรรคของนักศึกษา 

4 
- รองผูอํานวยการ 
   ฝายวิจัย 

กลุมวิจัย น.ส.พัชรนันท ยังวรวิเชียร 

3. การบริการวิชาการแกสังคม 24    

3.1 ระบบกลไกการบริการวิชาการและวิชาชีพแก
สังคม 4 

- รองผูอํานวยการ 
  ฝายบริการ   
  วิชาการ 

กลุมบริการวิชาการ น.ส.วิสุตา  วรรณหวย 

3.2 กระบวนการบริการวิชาการและวิชาชีพที่
ตอบสนองความตองการของสังคม 4 

- รองผูอํานวยการ 
  ฝายบริการ   
  วิชาการ 

กลุมบริการวิชาการ น.ส.ชนิดา  ประจักษจิตร 

3.3 ระดับความสําเร็จของการนําวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีไปสรางและ/หรือพัฒนาอาชีพใน
ชุมชน 

4 

 - รองผูอํานวยการ 
  ฝายบริการ   
  วิชาการ 

กลุมบริการวิชาการ น.ส.ชนิดา  ประจักษจิตร 

3.4 ระดับความสําเร็จของการใหบริการวิชาการ
และวิชาชีพแกสังคม 4 

 - รองผูอํานวยการ 
  ฝายบริการ   
  วิชาการ 

กลุมบริการวิชาการ น.ส.วิสุตา  วรรณหวย 

3.5 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานคลินิก
เทคโนโลยี 4 

- รองผูอํานวยการ 
  ฝายบริการ   
  วิชาการ 

กลุมบริการวิชาการ น.ส.ชนิดา  ประจักษจิตร 



 

 
ประเด็นการ
ประเมินผล 

ตัวบงชี้ 
คา

นํ้าหนัก 
ผูกํากับตัวบงชี้ หนวยงานที่รับผิดชอบ ผูจัดเก็บขอมูล/รายงาน 

3.6 ระดับความสําเร็จของการเผยแพรผลงานงาน
บริการวิชาการ 
 

4 

- รองผูอํานวยการ 
  ฝายบริการ   
  วิชาการ 

กลุมบริการวิชาการ น.ส.วิสุตา  วรรณหวย 

4. การบริหารและการจัดการ  28    
4.1 ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของสถาบัน 4 - รองผูอํานวยการ 

   ฝายบริหาร 
สํานักงานผูอํานวยการ 

 
นางพลอยวรินทร   
รังสิกรรพุม 

4.2 
 

ระดับคุณภาพของการถายทอดเปาหมายของ
คณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนาสู 
การปฏิบัติ 

4 - รองผูอํานวยการ 
   ฝายบริหาร 

สํานักงานผูอํานวยการ 
 

นางพลอยวรินทร   
รังสิกรรพุม 

4.3 ระดับความสํา เ ร็ จ ใ นการ เป ด โอกาสให
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันวิจัยและพัฒนา
แสดงความคิดเห็นและรวมติดตามตรวจสอบ
ผลการปฏิบัติราชการ 

4 - รองผูอํานวยการ 
   ฝายบริหาร 

สํานักงานผูอํานวยการ นางพลอยวรินทร   
รังสิกรรพุม 

4.4 ระดับความสําเร็จของแผนพัฒนาบุคลากรของ
สถาบัน 

4 - รองผูอํานวยการ 
   ฝายบริหาร 

สํานักงานผูอํานวยการ น.ส.สุพัตรา  ศรีนิปกานนท 

4.5 ระดับความสําเร็จของการจัดการความรูของ
สถาบัน 

4 - รองผูอํานวยการ 
   ฝายบริหาร 

งานบริหารทั่วไป น.ส.รุจิรา  จันทรสุวรรณ 

4.6 ระบบบริหารความเส่ียง 4 - รองผูอํานวยการ 
   ฝายบริหาร 

สํานักงานผูอํานวยการ นางพลอยวรินทร   
รังสิกรรพุม 

4.7 จํานวนชองทางการประชาสัมพันธผลการ
ดําเนินงานของสถาบัน 

4 - รองผูอํานวยการ 
   ฝายบริหาร 

งานบริหารทั่วไป น.ส.รุจิรา  จันทรสุวรรณ 

5. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 6    

5.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน 

6 
- รองผูอํานวยการ 
   ฝายบริหาร 

งานบริหารทั่วไป น.ส.รุจิรา  จันทรสุวรรณ 

รวม 24  ตัวบงช้ี 100    

  
ระยะเวลารายงานขอมูล  เพ่ือจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR)  ปการศึกษา  2554 

 

หนวยงาน ระยะเวลา ผูรับผิดชอบติดตามงาน 
สํานักงาน / กลุม / รายงานขอมูลให
งานประกันคุณภาพ  สวพ. ไมเกิน 11  มิถุนายน  2555* งานประกันคุณภาพ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดทํา SAR   
สงมหาวิทยาลัยฯ ไมเกิน 29  มิถุนายน  2555* สถาบันวิจัยและพัฒนา 

สง  SAR ปการศึกษา 2554 ของ 
มทร.พระนคร คณะ/สํานัก/สถาบัน/
กอง อยางละ 4 เลม พรอม CD  
ให  สกอ. 

ไมเกิน 25  กรกฎาคม  2555 สํานักประกันคุณภาพ 

 


