
 

แผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ประจ าปีการศึกษา 2560 
(จากผลประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2559) 

 

 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
ผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งท่ี 4/2560 

วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 
 



 
ค าน า 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้ด าเนินการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR)  
ประจ าปีการศึกษา 2560 โดยคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560 และมีรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในจากคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายใน ตามที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งนั้น  สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ตระหนักถึงกระบวนการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง จึงได้จั ดท าแผนพัฒนาคุณภาพ 
(Quality Improvement Plan) ประจ าปีการศึกษา 2560 ฉบับนี้ขึ้น เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของหน่วยงาน ขอขอบพระคุณ
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ที่กรุณาได้ชี้แนะแนวทางในการปฏิบัติงานมา ณ โอกาสนี้ 
 
 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
พฤศจิกายน  2560 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ปีการศึกษา 2560 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือปรับปรุงการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะของกรรมการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา 
2. เพ่ือพัฒนาการบริหารและการด าเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

ตัวช้ีวัด 

1. มีการด าเนินงาน โครงการ/กิจกรรมตามข้อเสนอแนะของกรรมการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างน้อย ร้อยละ 70 
2. มีการด าเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันวิจัยและพัฒนาให้อยู่ในระดับ ดีมาก 

เป้าหมาย 

1. เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการประกันคุณภาพของสถาบันวิจัยและพัฒนารวมทั้งพัฒนาการบริหารและการด าเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
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 แผนพัฒนาคุณภาพ (Quality  Improvement  Plan) ประจ าปีการศึกษา 2560 
จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2559 สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 
องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ ข้อเสนอแนะ

จาก
คณะกรรมการ 

สรุปประเด็นที่
ต้องพัฒนา 

วิธีการ
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ วัน/เดือน/ปี ผลลัพธ์/ตัว
บ่งชี้(KPI) 

เป้าหมายตัว
บ่งชี้ 

หมายเหตุ 

องค์ประกอบ
ที่ 1  การ
บริหาร
จัดการภายใน
สถาบันวิจัย
และพัฒนา 

1.1 การบริหารเพ่ือ
การก ากับติดตาม
ผลลัพธ์ตามพันธกิจ 

ปรับการเขียน
ผลด าเนินงาน
ให้สอดคล้อง
ตามเกณฑ์ 
 

ปรับการเขียน
ผลด าเนินงาน
ให้สอดคล้อง
ตามเกณฑ์ 
 

จัดประชุมเพ่ือ
ท บ ท ว น ก า ร
เ ขี ย น ผ ล ก า ร
ด า เนินงานให้
ส อ ด ค ล้ อ ง ใ น
เ ดื อ น ตุ ล า ค ม 
2560 โดย 
นางสาวพิมพ์
ประภา พลรักษ์ 
เป็นผู้ปรับแก้ 

1.นางสาว
พรสวรรค์ 
คล้ายกัน 
2.นางสาวพิมพ์
ประภา พลรักษ์ 

15 ตุลาคม 
2560 

ได้ผล
ด าเนินงานที่
เขียนสอดคล้อง
ตามเกณฑ์ที่
ก าหนด 

รายงานผลการ
ประเมินตนเอง 
จ านวน 1 เล่ม 
(CAR 1) 

 

องค์ประกอบ
ที่ 2  การ
ด าเนินงาน
ตามพันธกิจ
ของ
สถาบันวิจัย
และพัฒนา 

2.1 ระบบและ
กลไกการบริหาร
และพัฒนางานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ 

ส่งเสริมและ
ก ากับดูแลให้มี
เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ
ด้านสารสนเทศ
ในการพัฒนา
ระบบ
สารสนเทศให้
สามารถใช้ใน
การบริหาร

แต่งตั้ง
เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ
ด้าน
สารสนเทศใน
การพัฒนา
ระบบ
สารสนเทศให้
สามารถใช้ใน
การบริหาร

มีเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ 
นางสาวสุธีรา  
มูลดี, นางสาว
อัจฉรา  วงษ์หา 
โดยมีหัวหน้า
ส านักงาน 
ก ากับติดตาม 
งานด้าน
สารสนเทศใน

1.นางสาวสุธีรา  
มูลดี 
2.นางสาว
อัจฉรา วงษ์หา 
3.นายอวิรุทธ์ 
เจียมฮวดหลี 

ตุลาคม 2560 
– กันยายน 
2561 
 
 
 

มีเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ
ด้านสารสนเทศ
ในการพัฒนา
ระบบ
สารสนเทศให้
สามารถใช้ใน
การบริหาร
จัดการงานวิจัย 

1.มีระบบ
สารสนเทศ 
ด้านการวิจัย 
จ านวน 1 
ระบบ  
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องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ ข้อเสนอแนะ
จาก

คณะกรรมการ 

สรุปประเด็นที่
ต้องพัฒนา 

วิธีการ
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ วัน/เดือน/ปี ผลลัพธ์/ตัว
บ่งชี้(KPI) 

เป้าหมายตัว
บ่งชี้ 

หมายเหตุ 

จัดการงานวิจัย
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

จัดการ
งานวิจัย 

การพัฒนา
ระบบ
สารสนเทศให้
สามารถใช้ใน
การบริหาร
จัดการงานวิจัย  

 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระดับ
ความส าเร็จในการ
พัฒนา
วารสารวิชาการให้
ผ่านการรับรอง
คุณภาพของศูนย์
ดัชนีอ้างอิงวารสาร
ไทย (Thai Journal 
Citation Index-
TCI) 

ควรส่งเสริมและ
ก ากับติดตาม
การคุ้มครอง
สิทธิ์ของ
งานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์
ของแต่ละ
หน่วยงานให้
เกิดเป็นรูปธรรม 
 

ควรส่งเสริม
และก ากับ
ติดตามการ
คุ้มครองสิทธิ์
ของงานวิจัย
หรืองาน
สร้างสรรค์ของ
แต่ละ
หน่วยงานให้
เกิดเป็น
รูปธรรม 
 

มีการ
ด าเนินงานด้าน
การคุ้มครอง
สิทธิ์ของ
งานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ 
โดยนายอวิรุทธ์  
เจียมฮวดหลี 
โดยมีหัวหน้า
ส านักงาน 
ก ากับติดตามผล
การคุ้มครอง
สิทธิ์ของ
งานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ท่ี
ขอจดสิทธิบัตร 
อนุสิทธิบัตร

นายอวิรุทธ์  
เจียมฮวดหลี 

ตุลาคม 2560 
– กันยายน 
2561 
 

มีเจ้าหน้าที่
ด าเนินงานด้าน
การคุ้มครอง
สิทธิ์ของ
งานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์
ที่ขอจด
สิทธิบัตร อนุ
สิทธิบัตรและ
ลิขสิทธิ์ 

มีการงานวิจัย
หรืองาน
สร้างสรรคท์ี่ขอ
จดสิทธิบัตร 
อนุสิทธิบัตร
และลิขสิทธิ์ 
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องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ ข้อเสนอแนะ
จาก

คณะกรรมการ 

สรุปประเด็นที่
ต้องพัฒนา 

วิธีการ
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ วัน/เดือน/ปี ผลลัพธ์/ตัว
บ่งชี้(KPI) 

เป้าหมายตัว
บ่งชี้ 

หมายเหตุ 

และลิขสิทธิ์ 
โดยมีอาจารย์
สุนันทา   
คะเนนอก ได้ขอ
ยื่นการจดอนุ
สิทธิบัตร เรื่อง 
กรรมวิธีการ
ประดิษฐ์ต่างหู
จากเศษผ้าไหม
โดยใช้เทคนิค
การพับกลีบผกา 
และ อาจารย์ 
ดร.พิทยา ใจค า 
ก าลังด าเนินการ
ติดต่อให้
อาจารย์จดอนุ
สิทธิบัตร เรื่อง 
การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์
นักเก็ตปลาส้ม 
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องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ ข้อเสนอแนะ
จาก

คณะกรรมการ 

สรุปประเด็นที่
ต้องพัฒนา 

วิธีการ
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ วัน/เดือน/ปี ผลลัพธ์/ตัว
บ่งชี้(KPI) 

เป้าหมายตัว
บ่งชี้ 

หมายเหตุ 

  ควรระบุจ านวน
สาขาและ
หน่วยงานของ
ผู้ทรงคุณวุฒิใน
กอง
บรรณาธิการให้
ชัดเจน 
 
 

ควรระบุ
จ านวนสาขา
และหน่วยงาน
ของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ในกอง
บรรณาธิการ
ให้ชัดเจน 
 

มีการระบุสาขา
ของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กอง
บรรณาธิการใน
เขียนรายงาน
การประเมิน
ตนเอง SAR 
โดย  
นางสาวศรินยา  
โพธิ์ นอก เป็น
ผู้ด าเนินการ 
 

นางสาวศรินยา  
โพธิ์นอก 

พฤศจิกายน 
2560 – 
มกราคม 2561 

มีการระบุสาขา
ของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กอง
บรรณาธิการใน
เขียนรายงาน
การประเมิน
ตนเอง SAR 

มีรายงานการ
ประเมินตนเอง 
SAR ที่ระบุ
สาขาของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กอง
บรรณาธิการ 

 

  ควรเร่งพัฒนา
แนวทางในการ
ใช้ระบบ OJS 
เพ่ือให้
ผู้ทรงคุณวุฒิ
สามารถ
พิจารณาและ
แจ้งผลการ
ประเมิน
บทความผ่าน

เพ่ิมช่องทางใน
ระบบ OJS 
ส าหรับ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ขอความ
อนุเคราะห์
ส านักวิทย
บริการฯ ให้
เจ้าหน้าที่ฝ่าย 
IT มาปรับปรุง
เว็บไซต์ของ
ระบบ OJS 
เพ่ือให้
ผู้ทรงคุณวุฒิ

นางสาวศรินยา 
โพธิ์นอก  
 

พฤศจิกายน 
2560 – 
มกราคม 2561 

มีช่องทางให้
ผู้ทรงคุณวุฒิใน
การใช้ระบบ 
OJS ประเมิน
บทความวิจัย 

1.มีระบบ 
จ านวน 1 
ระบบ 
2.มีผู้ทรงใช้
ระบบอย่าง
น้อย 5 คน 
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องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ ข้อเสนอแนะ
จาก

คณะกรรมการ 

สรุปประเด็นที่
ต้องพัฒนา 

วิธีการ
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ วัน/เดือน/ปี ผลลัพธ์/ตัว
บ่งชี้(KPI) 

เป้าหมายตัว
บ่งชี้ 

หมายเหตุ 

ระบบได้อย่าง
สมบูรณ์ เพ่ือ
ยกระดับ
วารสารเข้าสู่
ฐาน TCI กลุ่ม 1 
โดยเร็ว 

สามารถใช้
ระบบได้ และ
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา ได้สมัคร
เป็นสมาชิกของ
ระบบ Thai Jo 
โดยใช้
งบประมาณใน
การดูแลระบบ 
25,000 ต่อปี 
ซึ่งระบบ
สามารถให้
นักวิจัยส่ง
บทความ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ
สามารถ
ประเมิน
บทความ และ
สถาบันวิจัยและ
พัฒนาสามารถ
จัดท าเล่ม
วารสารทาง
ออน์ไลน์ได้ 
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องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ ข้อเสนอแนะ

จาก
คณะกรรมการ 

สรุปประเด็นที่
ต้องพัฒนา 

วิธีการ
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ วัน/เดือน/ปี ผลลัพธ์/ตัวบ่งชี้
(KPI) 

เป้าหมายตัว
บ่งชี้ 

หมายเหตุ 

องค์ประกอบ
ที่ 2  การ
ด าเนินงาน
ตามพันธกิจ
ของ
สถาบันวิจัย
และพัฒนา 
 

2.3 การบริการ
วิชาการแก่สังคม 

ปรับการเขียน
ผลด าเนินงาน
ให้สอดคล้อง
ตามเกณฑ์ 

เขียน
กระบวนการ
ขั้นตอนการ
ด าเนินงานให้มี
ความชัดเจน
มากขึ้น 

จัดประชุมเพ่ือ
ท บ ท ว น ก า ร
เ ขี ย น ผ ล ก า ร
ด า เนินงานให้
ส อ ด ค ล้ อ ง ใ น
เ ดื อ น ตุ ล า ค ม 
2560 โดย 
นางสาสุธีรา  
มูลดี เป็นผู้
ปรับแก้ 

1.นางสาวสุธีรา  
มูลดี 
2.นางสาว
พรสวรรค์ 
คล้ายกัน 
 
 

15 ตุลาคม 
2560 

ได้ผล
ด าเนินงานที่
เขียนสอดคล้อง
ตามเกณฑ์ที่
ก าหนด 

รายงานผลการ
ประเมินตนเอง 
จ านวน 1 เล่ม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

= 


