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งานนโยบายและแผน (08) 

งานงบประมาณ (08) 

งานนโยบายและแผนงานวิจัย (11) 

งานงบประมาณวิจยั (12) 

งานประสานงานวิจัย (11) 

งบประมาณ

แผนดิน (12) 

งบประมาณเงิน

รายได (12) 

งบประมาณ

ภายนอก (13) 

งานทําสัญญารับทุน (14) 

งานรายงานความกาวหนา (14) 

งานติดตามและประเมินผลงานวิจัย (14) 

งานเผยแพรและถายทอดเทคโนโลยี (15) 

งานวารสาร 

(15) 

งานเอกสาร/ซีดี

งานวิจัย/บริการสังคม

(16) 

งานจัดนิทรรศการ

ภายใน/ภายนอก 

(17) 

งานจัดประชุม

วิชาการ (16) 

งานนําเสนอผลงาน

วิชาการภายใน/ภายนอก 

(19) 

งานแจงเวียน

งานเผยแพรฯ 

(19) 

งานพัฒนานักวิจัย (10) 

วิจัยสัญจร (20) 

พัฒนาศักยภาพ

นักวิจัยรุนใหม (20) 

งานทรัพยสินทาง

ปญญา (18) 

งานคลินิกเทคโนโลยี (22) 

งานประสานงาน   

งานประชุม/งปม.(26,28) 

งานบริการขอมูล/ให

คําปรึกษา (22) 

งานถายทอดเทคโนโลยี 

(26,28) 

งานเผยแพร/ จัด

นิทรรศการ (26,28) 

งานพัฒนาเว็บไซต (26) 

งานติดตามและประเมินผล (08) 

งานนโยบายและแผนงานบริการสังคม (22) งานบริหารทั่วไป (06) 

งานบริหารทั่วไป (06) 

งานเลขานุการ (05) 

งานสารบรรณ (09)  

งานประชุม (10) 

งานประชาสัมพันธ  

(08) 

งานบุคลากร+งาน

HRM (06) 

งานอาคารสถานที่ 

(10) 

งานยานพาหนะ 

(10) 

งานคลังและพัสดุ (10) 

งานการเงิน (06) 

งานบัญชี (06)  

งานพัสดุ (10)  

งานรายงานประจําป (08) 

งานประกันคุณภาพ สวพ. +  มทร.พระนคร   (07) 

งานการปฏิบัติราชการ

(ก.พ.ร.) (07) 

งานบริหารความเสี่ยง

(07)  

งานการจัดการความรู 

(27) 

งานประเมินผล/งานรายงานผล

การประเมินตนเอง (07) 

ผังการปฏิบัติงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

งานแจงเวียน (21) 

ขอมูล ณ วันที่ 09  พฤษภาคม 2556 

งานประกัน

คุณภาพ สกอ. 

(07) 

งานประกัน

คุณภาพ สมศ. 

(07) 

งานติดตาม +

ประเมินผล (26,28) 

งานประกันคุณภาพ

งานวิจัย (20) 

งานประสาน 

งาน แหลงทุน (13) 

งานเครือขายวิจัย 

(20) 

งานพัฒนาเว็บไซต  

-ird.rmutp.ac.th 

-journal.rmutp.ac.th/ 

(18) 

งานดูแลระบบ BPM 

(08) 

รายงานผลการปฏิบัติงานของ

ผูบริหาร (08) 

งานขาวสารผลการ

ดําเนินรายเดือน (08) 

รายงานผลการใชจายเงิน

รายเดือนถึง ม. (08) 

งานประสานงานบริการฯ (23) 

งานงบประมาณบริการวิชาการ (23) 

งบประมาณ

แผนดิน (23) 

งบประมาณเงิน

รายได (23) 

งบประมาณ

ภายนอก (23) 

งานรายงานความกาวหนางานบริการ (23) 

งานติดตามประเมินผลงานบริการฯ (23) 

งานเผยแพรงานบริการ (24) 

งานปฏิบัติงานบริการวิชาการ (25) 

งานฝกอบรมสัมมนา (25) 

งานบริการวิชาชีพ  (25) 

งานบริการวิชาการ 

แบบมีสวนรวม (25) 

งานบริการวิชาการ 

แบบหารายได (25) 

จัดนิทรรศการ (24) 

การศึกษาทางไกล (24) 

เผยแพรผานสื่อ (24) 

ที่ปรึกษาไทย (24) 

งานประกันคุณภาพงาน

บริการวิชาการ (23,24) 



การบริหารจัดการสถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ปีการศึกษา 2555 
ความเป็นมาของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 สถาบันวิจัยและพัฒนา (Institute of Research and Development) 
เริ่ม ดําเนินการตามโครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยพัฒนาและบริการวิชาชีพ             
เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2549 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑา พีรพัชระ เป็น
ประธานโครงการ 
 สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นส่วนราชการที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ได้รับการ
จัดตั้งโดยกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล            
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 อํานวยการ และมีการแบ่งหน่วยงานภายในสถาบัน เป็น 3 หน่วยงานคือ             
งานบริหารทั่วไป กลุ่มวิจัย และกลุ่มบริการวิชาการ 

ปัจจุบันสถาบันวิจัยและพัฒนา มีสํานักงานตั้งอยู่ที่อาคาร 1 ชั้น 3 และชั้น 
3 ครึ่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พื้นที่เทเวศร์  
 
ปรัชญา/วิสัยทัศน์/นโยบาย 
 

ปรัชญา 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มุ่งมั่นพัฒนางานวิจัยและงานบริการสังคมสูส่ากล 

วิสัยทัศน ์

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็น
หน่วยงานดําเนินงานและบริหารจัดการงานวิจัย และงานบริการสังคมบนพื้นฐาน
ของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ควบคู่ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อพัฒนาสู่สากล 

นโยบาย 

1. การสร้างนักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และด้านสังคม ให้มี
ศักยภาพ สามารถบริหารจัดการความรู้และสร้างผลผลิตเพื่อใช้ประโยชน์ในเชิง
สังคมและเชิงพาณิชย์ 

2. การสร้างผลงานวิจัยโดยการสร้างองค์ความรู้ และนําไปสู่การสร้าง
นวัตกรรม โดยให้ความสําคญักับฐานเทคโนโลยีที่เน้นการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน 

3. การสร้างผลงานบริการสังคมที่เกิดจากผลผลิตของการวิจัยและองค์
ความรู้ของมหาวิทยาลัย โดยการบริการข้อมูล ให้คําปรึกษา ถ่ายทอดเทคโนโลยี
บริการทางวิชาชีพเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสรา้งรายได้สู่มหาวิทยาลัย 

4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และให้
ความสําคัญในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการงานวิจัยและ
บริการสังคมทัว่ทั้งมหาวิทยาลัย 
 
บุคลากรในสงักัด 
(01) ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ  พีรพัชระ 
       ตําแหน่งผู้อํานวยการ 
(02) ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรินทร์พร  ภู่อภิสิทธิ์ 
       ตําแหน่งรองผู้อํานวยการ 
(03) ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดมเดชา  พลเยี่ยม 
       ตําแหน่งรองผู้อํานวยการ 
(04)  ว่าง 
       ตําแหน่งรองผู้อํานวยการ 
(05)  นางพลอยวรินทร์  รังสกิรรพุม 
        ตําแหน่งหัวหน้าสํานักงานผู้อํานวยการสถาบัน 
(06)  นางสาวสุพัตรา  ศรีนิปกานนท์ 
        ตําแหน่งหัวหน้างานบริหารทั่วไปปฏิบัติการ 
(07)  นางสาวรุจิรา  จุ่นบุญ 
       ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ 
(08)  นางสาวชาวิณี บินกาซีเมน 
        ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ 
(09)  นางสาวกาญจนมาศ  เชยจันทร์ 
        ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
(10)  นางสาวพัชรา  หนูเรืองงาม 
       ตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร 
(11)  นางสาวอินท์ธีมา  หิรญัอัครวงศ์ 
       ตําแหน่งหัวหน้ากลุ่มวิจัย 
(12)  นางสาวพัชรนันทร์  ยังวรวิเชียร  
        ตําแหน่งเจ้าหน้าที่วิจัยปฏิบัติการ 
(13)  นางสาวจุฑามาศ แก้วศรีหา   
        ตําแหน่งเจ้าหน้าที่วิจัยปฏิบัติการ 
(14)  นางสาววิสุตา วรรณห้วย 
        ตําแหน่งเจ้าหน้าที่วิจัย 
 
 

(15)  นางสาวเจนจิรา  บ.ป.สงูเนิน 
        ตําแหน่งเจ้าหน้าที่วิจัยปฏิบัติการ 
(16)  นางสาววีรยา สว่างศรี 
        ตําแหน่งเจ้าหน้าที่วิจัย                                                     
(17)  นายปิยวัฒน์  เจรญิทรัพย์ 
        ตําแหน่งเจ้าหน้าที่วิจัย 
(18)  ว่าง 
        ตําแหน่งนักวิจัยปฏิบัติการ 
(19)  ว่าง 
       ตําแหน่งเจ้าหน้าที่วิจัย 
(20)  นางกัญญาณัฐ  พ่วงแสง 
        ตําแหน่งนักวิจัยปฏิบัติการ 
(21)  นางสาวเรณู ยะแสง 
       ตําแหน่งเจ้าหน้าที่วิจัย 
(22)  นางสาวชนิดา  ประจักษ์จิตร 
       ตําแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
(23)  นางสาววัชราภรณ์  ชัยวรรณ 
        ตําแหน่งนักวิจัยปฏิบัติการ 
(24)  นางสาวดวงตา  เข็มทรัพย์ 
        ตําแหน่งนักวิชาการศึกษา 
(25)  นางสาวหนึ่งฤทัย  แก้วคํา 
        ตําแหน่งนักวิชาการศึกษา 
(26)   นางสาวดวงฤทัย  แก้วคํา 
        ตําแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
(27)  ว่าง   
        ตําแหน่งนักวิชาการศึกษา 
(28)  นางสาวนันทพร  จันทนโอ 
        ตําแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการคลินิกเทคโนโลยี 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


