
องค์ประกอบที่  5  ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ 
ตัวบ่งชี้ที ่5.1 :   ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ชนิดของตัวบง่ชี ้: กระบวนการ 
หน่วยวัด : ระดับ 
น้ําหนัก  :  ร้อยละ  5 
เกณฑ์์มาตรฐาน :  

  1. มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและ
การพัฒนาการของสถาบัน 

  2. มีการกําหนดนโยบายและให้ความสําคัญเรือ่งการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดย
คณะกรรมการระดับนโยบายแลผู้บริหารสูงสุดของสถาบัน 

  3. มีการกําหนดมาตรฐานและตัวบ่งช้ีที่สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
  4. มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพที่สมบูรณ์  ประกอบด้วยการพัฒนาคุณภาพ      

การตรวจติดตามคุณภาพ  และการประเมินคุณภาพอย่างต่อเน่ืองเป็นประจําทุกปี 
  5. มีการนําผลจากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน

ตามพันธกิจของหน่วยงาน 
 

เกณฑ์การใหค้ะแนน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1  ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2  ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3  ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4  ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5  ข้อ 

 
 
ผลการดําเนนิการ  

1. สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการดําเนินการตามระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายใน            
ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและการพัฒนาการของสถาบันวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเน่ือง  เช่น                    
มีคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ  โดยมีหน่วยงานประกันคุณภาพของสถาบันวิจัยและพัฒนาดําเนินการ              
(สวพ. 5.1-1-01-04)  และมีการกําหนดผู้กํากับดูแลตัวบ่งช้ีตามเป้าหมายคุณภาพ  สวพ.  มทร.พระนคร   
อย่างชัดเจน   

2. มีการกําหนดนโยบายและให้ความสําคัญเรือ่งการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดย
คณะกรรมการระดับนโยบายแลผู้บริหารสูงสุดของสถาบัน  (สวพ. 5.1-2-01)   

3. มีการกําหนดมาตรฐานและตัวบ่งช้ีที่สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย (สวพ. 5.1-3-01-02)   
4. มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพที่สมบูรณ์  ประกอบด้วยการพัฒนาคุณภาพการตรวจ

ติดตามคุณภาพ  และการประเมินคุณภาพอย่างต่อเน่ืองเป็นประจําทุกปี (สวพ. 5.1-4-01-07)   
5. มีการนําผลจากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานตาม

พันธกิจของหน่วยงาน สวพ. 5.1-5-01)   
 
 
 
 



ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า
เป้าหมาย 

(ข้อ) 

4 เดือน 
(1 มิย.53-30 กย.53) 

8 เดือน 
(1 มิย. 53-31 มค. 54)

12 เดือน 
(1 มิย. 53-31 พค. 54) การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

12 เดือน  งปม. 53 
(1 ตค.52-30 กย. 53) 

6 เดือน งปม. 54 
(1 ตค.53-31 มีค. 54) 

9 เดือน งปม. 54 
(1 ตค.53-31 พค. 54)    

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน ตํ่ากว่าเป้าหมาย  เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย 4 - - - - 5 5 
 
รายการหลักฐาน  
สวพ. 5.1-1-01 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ประจําปีการศึกษา  2553  สถาบันวิจัยและพัฒนา 
สวพ. 5.1-1-02 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์  กํากับดูแลตัวบ่งชี้และจัดเก็บข้อมูลรายงานตามเป้าหมาย

คุณภาพ  เพ่ือจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร ประจําปีการศึกษา  2553 

สวพ. 5.1-1-03 โครงสร้างสถาบนัวิจัยและพัฒนา 
สวพ. 5.1-1-04 ผังปฏิบัติงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
สวพ. 5.1-2-01 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์  กํากับดูแลตัวบ่งชี้และจัดเก็บข้อมูลรายงานตามเป้าหมาย

คุณภาพ  เพ่ือจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร ประจําปีการศึกษา  2553 

สวพ. 5.1-3-01 นโยบาย/ตัวบ่งชี้เฉพาะ (KPI) ของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
สวพ. 5.1-3-02 ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี้ตามเป้าหมายคุณภาพ  สวพ.  มทร.พระนคร  ประจําปีการศึกษา  2553 
สวพ. 5.1-4-01 ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี้ตามเป้าหมายคุณภาพ  สวพ.  มทร.พระนคร  ประจําปีการศึกษา  2553 
สวพ. 5.1-4-02 รายงานการประเมินตนเอง  สถาบันวิจัยและพัฒนา  ประจําปีการศึกษา  2553 
สวพ. 5.1-4-03 บันทึกข้อความ ท่ีศธ  0581.11/1930 ลงวันท่ี 24 มิถุนายน  2554 เร่ือง ขอเชิญเป็นประธานกรรมการและ

เลขานุการการตรวจประเมินคุณภาพภายใน  ระดับหน่วยงาน 
สวพ. 5.1-4-04 หนังสือภายนอก  ท่ี ศธ 0581.11/2548  ลงวันท่ี  24  มิถุนายน  2554  เร่ือง ขอความอนุเคราะห์บุคลากร

เป็นกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน 
สวพ. 5.1-4-05 บันทึกข้อความ ท่ีศธ  0581.11/982 ลงวันท่ี 21 มิถุนายน  2554 เร่ือง ขอเชิญเป็นประธานการตรวจ

ประเมินคุณภาพภายใน 
สวพ. 5.1-4-06 บันทึกข้อความ ท่ีศธ  0581.11/982 ลงวันท่ี 21 มิถุนายน  2554 เร่ือง ขอเชิญเป็นกรรมการและเลขานุการ

ผู้ตรวจประเมินการตรวจประเมินคุณภาพภายใน 
สวพ. 5.1-4-07 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน  ประจําปีการศึกษา พ.ศ. 2553 
สวพ. 5.1-5-01 แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมปรับปรุงจากขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการตรวจ

ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน  เกณฑ์  สกอ.  ปีการศึกษา  2552 
 
จุดแข็ง 

1. ผู้บริหารให้ความสําคัญกับระบบประกันคุณภาพ 
2. บุคลากรเข้าใจแนวทางการดําเนินงานประกันคุณภาพ 
3. มีการกําหนดผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัดที่ชัดเจน 

จุดที่ควรพฒันา 
- 
 
 

http://ird.rmutp.ac.th/files_upload/kamsang%20yuttasat%20ird53.pdf
http://ird.rmutp.ac.th/files_upload/kamsang%20yuttasat%20ird53.pdf
http://ird.rmutp.ac.th/files_upload/structure1.pdf
http://ird.rmutp.ac.th/files_upload/operational%20plan%20ird.pdf
http://ird.rmutp.ac.th/files_upload/kamsang%20yuttasat%20ird53.pdf
http://ird.rmutp.ac.th/files_upload/KPI%20IRD%2053.pdf
http://ird.rmutp.ac.th/files_upload/kamsang%20yuttasat%20ird53.pdf
http://ird.rmutp.ac.th/files_upload/kamsang%20yuttasat%20ird53.pdf
http://ird.rmutp.ac.th/viewpage.php?page_id=163
http://ird.rmutp.ac.th/files_upload/ird%205.1-5-01(53).pdf
http://ird.rmutp.ac.th/files_upload/ird%205.1-4-03(53).pdf
http://ird.rmutp.ac.th/files_upload/ird%205.1-4-04(53).pdf
http://ird.rmutp.ac.th/files_upload/ird%205.1-4-05(53).pdf
http://ird.rmutp.ac.th/files_upload/ird%205.1-4-06(53).pdf
http://ird.rmutp.ac.th/files_upload/ird%205.1-4-07(53).pdf


แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร  
ปีการศึกษา 2553 

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดําเนินการ 
แผนส่งเสริม 

- 
- ผู้อํานวยการ
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 
- รองผู้อํานวยการ
ฝ่ายบริหาร แผนพัฒนา 

- 
 

 
ผู้กํากับตัวบ่งชี้  :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ  พีรพัชระ โทร  0-2282-9009  ต่อ  6099 
     (ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา) 
ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรินทร์พร  ภู่อภิสิทธ์ิ โทร  0-2282-9009  ต่อ  6098 
     (รองผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวบ่งช้ีที่ 5.2 :   ค่าเฉล่ียผลการประเมินคุณภาพภายในท่ีก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพแก่มหาวิทยาลัย 
                    ตามตัวบ่งช้ีที่กลุ่มงานในสงักัดรับผิดชอบ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลผลิต 
วิธีการคาํนวณ =  ผลรวมคะแนนการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัยตามตัวบ่งชี้ท่ีกลุ่มงานในสังกัดรับผิดชอบ 
      จํานวนตัวบ่งชี ้
 
 

เกณฑ์การใหค้ะแนน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ค่าเฉล่ีย 

0.00-0.60 
ค่าเฉล่ีย 

0.61-1.20 
ค่าเฉล่ีย 

1.21-1.80 
ค่าเฉล่ีย 

1.81-2.40 
ค่าเฉลี่ย 

2.41-3.00 
 
ผลการดําเนนิการ  

1. ผลรวมคะแนนการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัยตามตัวบ่งช้ีที่กลุ่มงานในสงักัด
รับผิดชอบ  5.50  คะแนน 

2. จํานวนตัวบ่งช้ีที่รับผิดชอบ  ทั้งหมด  2  ตัวบ่งช้ี 
 
 ตารางที่  5.2.1  ค่าเฉล่ียผลการประเมินคุณภาพภายในที่ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพแก่มหาวิทยาลัย 
                    ตามตัวบ่งช้ีที่กลุ่มงานในสังกัดรับผิดชอบ 

        รายการ หน่วย จํานวน 
ตัวต้ัง 

 
ผลรวมคะแนนการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัยตาม
ตัวบ่งชี้ท่ีกลุ่มงานในสังกัดรับผิดชอบ 

คะแนน 5.50 

ตัวหาร จํานวนตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้ 2 
ผล 
 

ค่าเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพภายในท่ีก่อให้เกิดการพัฒนา
คุณภาพแก่มหาวิทยาลัยตามตัวบ่งชี้ท่ีกลุ่มงานในสังกัดรับผิดชอบ 

คะแนน 5  (2.75) 

เป้าหมาย 
 

ค่าเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพภายในท่ีก่อให้เกิดการพัฒนา
คุณภาพแก่มหาวิทยาลัยตามตัวบ่งชี้ท่ีกลุ่มงานในสังกัดรับผิดชอบ 

คะแนน 3  (1.80) 

 
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า
เป้าหมาย 

(ข้อ) 

4 เดือน 
(1 มิย.53-30 กย.53) 

8 เดือน 
(1 มิย. 53-31 มค. 54)

12 เดือน 
(1 มิย. 53-31 พค. 54) การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

12 เดือน  งปม. 53 
(1 ตค.52-30 กย. 53) 

6 เดือน งปม. 54 
(1 ตค.53-31 มีค. 54) 

9 เดือน งปม. 54 
(1 ตค.53-31 พค. 54)    

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน 
ตํ่ากว่าเป้าหมาย  เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย 3  (1.80) - - - - 5  

(2.75) 
5 

 
 
 
 
 



รายการหลักฐาน  
สวพ. 5.2-1-01 รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับมหาวิทยาลัย  ประจําปีการศึกษา  2552 

(1 มิถุนายน 2551 – 31  พฤษภาคม  2552) 
 
จุดแข็ง 

1. กลุ่มงานตามภารกิจหลักปฏิบัติงานมุ่งผลสําเร็จตามเป้าหมายคุณภาพของมหาวิทยาลัย 
2. บุคลากรมีความรับผิดชอบ  และทํางานเป็นทีม 

 
จุดที่ควรพฒันา 

- 
 

 

แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร  
ปีการศึกษา 2553 

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดําเนินการ 
แผนส่งเสริม 

- 
- ผู้อํานวยการ
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 
- รองผู้อํานวยการ
ฝ่ายบริหาร แผนพัฒนา 

- 
 

 
ผู้กํากับตัวบ่งชี้  :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ  พีรพัชระ โทร  0-2282-9009  ต่อ  6099 
     (ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา) 
ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรินทร์พร  ภู่อภิสิทธ์ิ โทร  0-2282-9009  ต่อ  6098 
     (รองผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา) 
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