
 

ผู้ก ำกับดูแลตัวบ่งช้ีตำมเป้ำหมำยคุณภำพ 
สถำบันวิจัยและพัฒนำ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2557 

 

ตัวบ่งชี้ 
ค่ำ

น้ ำหนัก 
ผู้ก ำกับตัวบ่งชี้ 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

ผู้จัดเก็บข้อมลู/รำยงำน 

1. กำรวิจัย 48    

1.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนา
งานวจิัยหรืองานสรา้งสรรค ์

6 รอง ผอ.           
ฝ่ายวิจัย 

กลุ่มวิจัย น.ส.เมทิกา  พ่วงแสง 
น.ส.อินท์ธีมา  หิรัญอัครวงศ ์

1.2 ระดับความส าเร็จของการจัดสรรงบประมาณ
วิจัยจากงบประมาณภายใน 

6 รอง ผอ.           
ฝ่ายวิจัย 

กลุ่มวิจัย น.ส.พัชรนันท์  ยังวรวิเชียร 
น.ส.อินท์ธีมา  หิรัญอัครวงศ ์

1.3 ระดับความส าเร็จของการส่งเสริมการท างาน
วิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของนักศึกษา 

6 รอง ผอ.           
ฝ่ายวิจัย 

กลุ่มวิจัย น.ส.เรณู  ยะแสง 

1.4 ระดับความส าเร็จของการตดิตามประเมินผล
การท างานวิจัย 

6 รอง ผอ.           
ฝ่ายวิจัย 

กลุ่มวิจัย น.ส.วิสตุา วรรณห้วย 
น.ส.อินท์ธีมา  หิรัญอัครวงศ ์

1.5 ระดับความส าเร็จของการเผยแพร่ผลงานวิจยั
หรืองานสร้างสรรค ์

6 รอง ผอ.           
ฝ่ายวิจัย 

กลุ่มวิจัย น.ส.เจนจริา บ.ป.สูงเนิน 
นายปิยวัฒน์  เจริญทรัพย ์
นายณัฎฐภัค  ฉินทกานนท์ 
น.ส.อินท์ธีมา  หิรัญอัครวงศ ์

1.6 ระดับความส าเร็จของการจัดท า
วารสารวิชาการและวิจัย 

6 รอง ผอ.           
ฝ่ายวิจัย 

กลุ่มวิจัย น.ส.เจนจริา บ.ป.สูงเนิน 
น.ส.อินท์ธีมา  หิรัญอัครวงศ ์

1.7 ระดับความส าเร็จของการจัดการทรัพย์สิน
ทางปัญญา 

6 รอง ผอ.           
ฝ่ายวิจัย 

กลุ่มวิจัย น.ส.เมทิกา  พ่วงแสง 
น.ส.อินท์ธีมา หิรญัอัครวงศ ์

1.8 ระดับความส าเร็จของการพัฒนางานวิจัย 6 รอง ผอ.           
ฝ่ายวิจัย 

กลุ่มวิจัย น.ส.อินท์ธีมา หิรญัอัครวงศ ์
น.ส.รุจริา  จุ่นบุญ 

2. กำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม 30    

2.1 การบริการวิชาการแกส่ังคม 6 รอง ผอ.            
ฝ่ายบริการวิชาการ 

กลุ่มบริการ
วิชาการ 

น.ส.ชนิดา ประจักษ์จิตร 
น.ส.พันธ์ประภา  หลักบญุ 

2.2 ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนหรือองค์กรภายนอก 

6 รอง ผอ.             
ฝ่ายบริการวิชาการ 

กลุ่มบริการ
วิชาการ 

น.ส.ชนิดา ประจักษ์จิตร 
น.ส.หนึ่งฤทัย  แก้วค า 

2.3 ระดับความส าเร็จของการให้บริการวิชาการ
และวิชาชีพแก่สังคม 

6 รอง ผอ.            
ฝ่ายบริการวิชาการ 

กลุ่มบริการ
วิชาการ 

น.ส.ชนิดา ประจักษ์จิตร 
น.ส.หนึ่งฤทัย  แก้วค า 

2.4 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานคลินิก
เทคโนโลยี 

6 รอง ผอ.            
ฝ่ายบริการวิชาการ 

กลุ่มบริการ
วิชาการ 

น.ส.ชนิดา ประจักษ์จิตร 
น.ส.ดวงฤทัย  แก้วค า 

2 .5  ร้ อยละของงบประมาณภายนอกต่ อ
งบประมาณภายใน ในการสนับสนุนงานบริการ
วิชาการ 

6 รอง ผอ.            
ฝ่ายบริการวิชาการ 

กลุ่มบริการ
วิชาการ 

น.ส.ชนิดา ประจักษ์จิตร 
น.ส.ดวงตา  เข็มทรัพย ์

 
 
 
 
 



 

ตัวบ่งชี้ 
ค่ำ

น้ ำหนัก 
ผู้ก ำกับตัวบง่ชี้ 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

ผู้จัดเก็บข้อมลู/รำยงำน 

3. กำรบริหำรและกำรจัดกำร 14    

3.1 ระดับคุณภาพของการถ่ายทอดเป้าหมายของ
คณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา 

6 รอง ผอ.                 
ฝ่ายบรหิาร 

งานบริหาร
ทั่วไป 

นางพลอยวรินทร์             
รังสิกรรพุม 

3.4 การบริหารของสถาบันเพื่อการก ากับติดตาม
ผลลัพธ์ตามพันธกิจ 

3.4.1  การพัฒนาแผน 
3.4.2  การบริหารความเสี่ยง 
3.4.3  การบริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล 
3.4.4  การจัดการความรู้ 
3.4.5  การพัฒนาบุคลากร 
3.4.6  การประกันคุณภาพภายใน 

8 รอง ผอ.               
ฝ่ายบรหิาร 

งานบริหาร
ทัว่ไป 

 
 

น.ส.ชาวิณี  บินกาซีเมน 
น.ส.วัลลภา  ฟักประไพ 

นางพลอยวรินทร์   รังสิกรรพุม 
น.ส.วัลลภา  ฟักประไพ 

น.ส.สุพตัรา  ศรีนิปกานนท์ 
น.ส.วัลลภา  ฟักประไพ 

4. ระบบและกลไกกำรประกนัคณุภำพ 8    

4.1 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ
การศึกษาภายใน 

8 รอง ผอ.               
ฝ่ายบรหิาร 

งานบริหาร
ทั่วไป 

น.ส.วัลลภา  ฟักประไพ 

รวม   18  ตัวบ่งชี้ 100    
 
 

ระยะเวลำรำยงำนข้อมูล  เพ่ือจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR)  ปีกำรศกึษำ พ.ศ. 2557 
 

หน่วยงำน ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบติดตำมงำน 
ส านักงาน / กลุ่ม / รายงานข้อมูลให้
งานประกันคุณภาพ  สวพ. 

ไม่เกิน 17 สิงหาคม 2558 
งานประกันคุณภาพ 
งานบริหารทั่วไป 

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดท า SAR ส่ง
มหาวิทยาลัยฯ 

ไม่เกิน 28 สิงหาคม 2558 สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 

 
ระยะเวลำจัดเก็บข้อมูลประกันคุณภำพกำรศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2557  

(กรณีใช้ระบบเปิด-ปิดกำรศึกษำแบบอำเซียน) 
 

 รอบ 6 เดือน รอบ 8 เดือน รอบ 12 เดือน 
ปีการศึกษา 1 ส.ค.57 – 31 ม.ค.58 1 ส.ค.57 – 31 มี.ค.58 1 ส.ค.57 – 31 ก.ค.58 
ปีงบประมาณ 1 ต.ค.57 – 31 มี.ค.58 1 ต.ค.57 – 31 พ.ค.58 1 ต.ค.57 – 30 ก.ย.58 

 


