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คํานํา

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ประจําปการศึกษา 2554
คณะผูประเมินไดศึกษาเอกสารและประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย เพ่ือ
กําหนดแนวทางวิธีการตรวจประเมินกอนการตรวจเยี่ยมและตรวจประเมินในวันที่ 20 - 21 กันยายน พ.ศ. 2555
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ตามรายละเอียดของการประเมินคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา ซึ่งคณะผูประเมิน ไดกําหนดวิธีการประเมินให
เหมาะสมกับวตัถุประสงค องคประกอบและตัวบงชีข้อง สกอ. และสอดคลองกับบริบทของมหาวิทยาลัยและจัดทํา
เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน โดยหนวยงานและผูบริหาร มหาวิทยาลัยไดตรวจสอบขอมูลและ
ขอเท็จจริงตางๆ ในรายงานเรียบรอยแลว

คณะผูประเมินไดรับความรวมมือในการดําเนินการทุกระดับจากมหาวิทยาลัย ผูบริหาร บุคลากร ทุกฝาย
เปนอยางดี คณะผูประเมินขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
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สวนที่ 1
บทสรุปผูบริหาร

จากการตรวจประเมินการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพ
พรรณี ประจําปการศึกษา 2554 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือตรวจสอบขอเท็จจริงและประเมินผลการดําเนินงานตาม
องคประกอบคุณภาพของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และนําเสนอจุดเดน แนวทางสงเสริม
จุดเดน จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางแกไข โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ถูกจัดอยูในประเภท กลุม ข คือ
สถาบันท่ีเนนระดับปริญญาตรี ตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป เรื่องมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา โดย
ไดรับผลการตรวจประเมินดังนี้

1. ผลการประเมินในภาพรวมตามองคประกอบคุณภาพ 9 ดานและตัวบงชี้ท่ีใชประเมินคุณภาพตาม
องคประกอบ (สกอ.+สมศ.) โดยในภาพรวมอยูในระดับดี ผลการประเมินคือ 4.24 โดยจําแนกเปน

1.1 ผลการประเมินจัดอยูในระดับดีมาก จํานวน 5 องคประกอบ คือ องคประกอบท่ี 1, 3, 5, 6 และ 8
1.2 ผลการประเมินจัดอยูในระดับดี จํานวน 4 องคประกอบ คือ องคประกอบท่ี 2, 4, 7 และ 9

2. ผลการประเมินในภาพรวมตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและบงชี้ท่ีใชประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน
(สกอ.+สมศ.) โดยในภาพรวมอยูในระดับดี ผลการประเมินคือ 4.24 โดยจําแนกเปน

2.1 มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต จัดอยูในระดับดี
2.2 มาตรฐานดานการบริหารจัดการการอุดมศึกษา ก. มาตรฐานดานธรรมาภิบาลของการบริหาร

อุดมศึกษา จัดอยูในระดับดี
มาตรฐานดานการบริหารจัดการการอุดมศึกษา ข. มาตรฐานดานพันธกิจของการบริหารการ

อุดมศึกษา จัดอยูในระดับดี
2.3 มาตรฐานดานการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรู และสังคมการเรียนรูจัดอยูในระดับดี

3. ผลการประเมินในภาพรวมตามมุมมองดานการบริหารจัดการและบงชี้ตามมุมมองดานการบริหาร
จัดการ (สกอ.+สมศ.) โดยในภาพรวมอยูในระดับดี ผลการประเมินคือ 4.24 โดยจําแนกเปน

3.1 ดานนักศึกษาและผูมีสวนไดสวนเสีย จัดอยูในระดับดมีาก
3.2 ดานกระบวนการภายใน จัดอยูในระดับดี
3.3 ดานการเงิน จัดอยูในระดับดี
3.4 ดานบุคลากร การเรียนรู และนวัตกรรม จัดอยูในระดับพอใช
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สวนที่ 2
วิธีประเมิน

2.1 การวางแผนและการประเมิน (กอน ระหวาง และหลังการตรวจเย่ียม)
แผนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในกอนการตรวจเย่ียม
1. กรรมการตรวจประเมินทุกทาน ศึกษาเอกสารรายงานประเมินตนเองและเอกสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของท่ี

มหาวิทยาลัยราชภัฎรําไพพรรณีสงมาใหลวงหนา ตลอดจนขอมูลในระบบ CHE QA ONLINE ซึ่งไดรับรหัสผาน
จากมหาวิทยาลัย

2. ผูประสานงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จัดทํากําหนดการตรวจเยี่ยมในวันตรวจเยี่ยม
เพ่ือใหทางมหาวิทยาลัยนัดผูใหสัมภาษณหรือแจงหนวยงานยอยท่ีอาจไดรับการตรวจเยี่ยมทราบลวงหนา

3. ประธานกรรมการแบงหนาท่ีการตรวจเอกสารรายงานประเมินตนเองแกกรรมการแตละทานลวงหนา
ดังนี้

รายช่ือกรรมการ ตัวบงช้ีท่ีรับผิดชอบ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศุภชัย  ทวี สกอ. 1.1 7.1 8.1 สมศ. 12 13 16.1 16.2 17
รองศาสตราจารย ดร.นันทิยา นอยจันทร สกอ. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 สมศ. 1 2 3 4
ผูชวยศาสตราจารยนภดล เชนะโยธิน สกอ. 7.2 7.3 7.4 9.1 สมศ. 15 18.1 18.2
ผูชวยศาสตราจารยสุเมธี กิตติพงศไพศาล สกอ. 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 สมศ. 5 6 7 8 9
อาจารยสาธร ทรัพยรวงทอง สกอ. 2.8 3.1 3.2 6.1 99.1 99.2 สมศ. 10 11 ก.พ.ร. 4.1.3
3.1, 3.2, 6.1, 2.8, 99.1, 99.2, ๖.๑๐, ๖.๑๑,
๑.๑๗
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แผนการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในจากผูทรงคุณวุฒิภายนอก
(เกณฑมาตรฐานของ สกอ. ปการศึกษา ๒๕๕๔)

ในวันท่ี ๒๐-๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี

วันท่ี ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕
เวลา กิจกรรม สถานท่ี

๐๘.๓๐ น.  คณะกรรมการประเมินเดินทางถึงมหาวิทยาลัย

หองประชุม ๓๕๔๑๒

๐๘.๓๐-๐๙.๓๐ น.  อธกิารบดี กลาวตอนรับและแนะนําคณะผูบริหาร
 คณะกรรมการประเมินพบผูบริหารมหาวิทยาลัย เพ่ือชี้แจง
กระบวนการและวัตถุประสงคของการประเมิน
 ผูแทนมหาวิทยาลัยแนะนํามหาวิทยาลัย และเสนอรายงาน
ผลการประเมินตนเอง

๐๙.๓๐-๑๒.๐๐ น.  คณะกรรมการประเมินตรวจสอบขอมูล เอกสารหลักฐาน
และสัมภาษณผูรับผิดชอบงานประกันคุณภาพของแตละ
องคประกอบและตัวบงชี้

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. พัก (รับประทานอาหารกลางวัน)
๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น. (ตอ)

 คณะกรรมการประเมินตรวจสอบขอมูล  เอกสารหลักฐาน
และสัมภาษณผูรับผิดชอบงานประกันคุณภาพของแตละ
องคประกอบและตัวบงชี้

หองประชุม ๓๕๔๑๒

๑๖.๓๐-๑๘.๐๐ น.  คณะกรรมการประเมินประชุมสรุปผลประจําวัน
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วันท่ี ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕
เวลา กิจกรรม สถานท่ี

๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น.  คณะกรรมการประเมินเดินทางถึงมหาวิทยาลัย และ
ปรึกษาหารือกอนออกตรวจเยี่ยมหนวยงานตาง ๆ ของ
มหาวิทยาลัย

หองประชุม ๓๕๔๑๒

๐๙.๐๐-๑๐.๓๐ น.  คณะกรรมการประเมินสัมภาษณผูท่ีเก่ียวของ
ผูแทนนักศึกษาและศิษยเกา
ผูแทนคณาจารย
ผูบริหารมหาวิทยาลัย อธิการบดี  รองอธิการบดี
ผูแทนกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูมีสวนไดสวนเสีย
ผูบริหารทองถ่ิน

หองประชุม ๓๕๔๑๒

๑๐.๓๐-๑๒.๐๐ น.  คณะกรรมการประเมินออกตรวจเยี่ยมโครงการท่ีนาสนใจ
เยี่ยมชมหนวยงานสนับสนุนงานวิชาการ
 คณะกรรมการประเมินออกตรวจเยี่ยมคณะ เยี่ยมชม
ชั้นเรียน สังเกตการสอน

ตามคณะและหนวยงานตาง ๆ

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. พัก (รับประทานอาหารกลางวัน)
๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น. คณะกรรมการประเมินจัดทํารายงานการประเมิน  แบบบันทึก

ภาคสนาม อภิปรายผลการประเมินรวมกันและเตรียมนําเสนอ
ผลการประเมิน

หองประชุม ๓๕๔๑๒

๑๔.๐๐-๑๕.๐๐ น. คณะกรรมการประเมินประชุมสรุปผลการประเมิน เตรียมการ
นําเสนอผลการประเมินดวยวาจาตอผูบริหารและคณาจารย
มหาวิทยาลัย

๑๕.๐๐-๑๖.๐๐ น. นําเสนอผลการประเมินดวยวาจาตอผูบริหารและคณาจารย
มหาวิทยาลัย ตอบขอซักถามและฟงคําชี้แจงเพ่ิมเติม

๑๖.๐๐ น. คณะกรรมการประเมินเดินทางกลับ

หมายเหตุ : รับประทานอาหารวางและเครื่องดื่มเวลา ๐๘.๔๕ และเวลา ๑๔.๓๐ น.
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แผนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลังการตรวจเย่ียม

การดําเนินการ วันท่ี /เดือน/ป ผูรับผิดชอบ
รวบรวมผลการประเมินข้ันตนและขอเสนอแนะในแตละ
ตัวบงช้ีของแตละตัวประกอบคุณภาพจากกรรมการทุก
ทานใหแกประธานกรรมการ

21 ก.ย. 55 หนวยงานประกันคณุภาพการศึกษาฯ

รวบรวมหลักฐานเอกสารในการสงใหทางคณะกรรมการ
เพ่ิมเตมิภายหลังจากการประเมิน

25 ก.ย. 55 หนวยงานประกันคณุภาพการศึกษาฯ

จัดทํารายงานฉบับสมบรูณผานระบบ CHE QA ONLINE
และพรอมใหกรรมการตรวจสอบอีกครั้ง

26 ก.ย. 55 หนวยงานประกันคณุภาพการศึกษาฯ

กรรมการตรวจสอบรางรายงานฉบับสมบูรณ ผาน CHE
QA ONLINE หากมีขอแกไขเพ่ิมเติมใหแจงท่ีประธาน
กรรมการเพ่ือแกไข

27 ก.ย. 55 หนวยงานประกันคณุภาพการศึกษาฯ

ประสานการแกไขรายงานผลประเมินตามท่ีประธานแจง
ผานระบบ CHE QA ONLINE ใหแลวเสร็จ

27 ก.ย. 55 หนวยงานประกันคณุภาพการศึกษาฯ

มหาวิทยาลยัตรวจสอบรางรายงานฉบับสมบรูณผาน
ระบบ CHE QA ONLINE หากมีขอโตแยงใหแจงท่ี
เลขานุการเพ่ือประสานใหประธาน หรือกรรมการ
พิจารณาอีกครั้ง

28 ก.ย. 55 หนวยงานประกันคณุภาพการศึกษาฯ

ประธานกรรมการยืนยันการรายงานผลการประเมิน และ
สงขอมูลไปยัง สกอ. ผานระบบ CHE QA ONLINE
(สิ้นสุดการแกไข)

28 ก.ย. 55 หนวยงานประกันคณุภาพการศึกษาฯ
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2.2 วิธีการตรวจสอบและความนาเช่ือถือของขอมูล
คณะกรรมการตรวจประเมินทุกทาน รวมกันสรุปผลการตรวจสอบขอมูลและความนาเชื่อถือของขอมูล

ในรายงานประเมินตนเอง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ดังนี้ ( / = มี, X = ไมมี, O = ไมชัดเจน)
1. ขอมูลเกี่ยวกับสภาบัน
( / ) การระบุขอมูลเก่ียวกับภูมิหลังของสถาบันท่ีทําใหเขาใจบริบทของสถาบัน
( / ) การระบุขอมูลท่ีสะทอนเอกลักษณของสถาบัน
( / ) การเสนอระบบการบริหารสถาบันใหเห็นภาพชัดเจน
( / ) การเสนอขอมูลเก่ียวกับระบบประกันและประเมินคุณภาพการศึกษาของสถาบัน
( / ) การนําเสนอขอมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับสถาบัน (หลักสูตร บุคลากร งบประมาณ อาคารสถานท่ี นักศึกษา)
2. ขอมูลเกี่ยวกับผลการดําเนินงาน
( / ) ระบุเปาหมายของการดําเนินงานตามองคประกอบ ตัวบงชี้ ชัดเจน
( / ) มีการใชเกณฑการประเมินตามมาตรฐานท่ี สกอ. กําหนด
( / ) เสนอการดําเนินงานตามตัวบงชี้ในแตละองคประกอบครบถวน
( / ) สรุปผลการดําเนินงานโดยเทียบกับเปาหมายชัดเจน
( / ) กําหนดระดับคุณภาพการดําเนินงานตามเกณฑท่ีกําหนด
3. ความถูกตองการนําเสนอผลการประเมินตนเอง (จาก SAR)
( / ) การระบุแหลงหรือขอมูลหลักฐานอางอิงชัดเจน ครบถวนเพ่ือรองรับผลการประเมิน
( / ) การแสดงขอมูลพ้ืนฐานท่ีรองรับการประเมินครบถวน เพียงพอตอการประเมิน
( / ) การประมวลผลขอมูลถูกตองตามนิยามตัวบงชี้
( / ) การคํานวณคาสถิติตัวบงชี้ถูกตองตรงตามสูตรหรือวิธีการท่ีกําหนด
( / ) การสรุปผลถูกตองตามขอมูลหลักฐานท่ีปรากฏ
4. ความเหมาะสมของภาษาท่ีใชในรายงาน
( / ) ถูกตองตามหลักภาษา
( / ) การสะกดคํา ผิดพลาดนอย
( / ) การใชภาษากระชับ
( / ) คําอธิบายเชื่อมโยงเปนเหตุเปนผล ไมชัดแยงกันเองในตัวรายงาน
( / ) รูปแบบการนําเสนอขอมูลเขาใจงายเปนระบบ
5. ประโยชนของรายงาน
( / ) การนําเสนอผลการประเมินครอบคลุมจุดเดน และจุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะ
( / ) การเขียนรายงานไดแสดงเงื่อนไข ปจจัยท่ีสงผลตอสภาพและผลการดําเนินงานของสถาบัน
( / ) ขอมูลสารสนเทศท่ีไดระในรายงานชี้ใหเห็นทิศทางการปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานขอสถาบัน
( / ) ขอมูลสารสนเทศท่ีไดรับเปนรูปธรรม รองรับการตัดสินใจของผูเก่ียวของ
( / ) ขอมูลสารสนเทศเปนประโยชนตอการรองรับการประเมินของ สกอ. และ สมศ.
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สวนที่ 3
ผลการประเมิน

ตารางสรุปคะแนนเฉลี่ย (เฉพาะ สกอ.)
ตัวบงช้ีท่ี ผลการตรวจสอบ ผลการประเมิน

องคประกอบท่ี 1 5.00 ระดับดีมาก
องคประกอบท่ี 2 3.64 ระดับดี
องคประกอบท่ี 3 5.00 ระดับดีมาก
องคประกอบท่ี 4 4.58 ระดับดีมาก
องคประกอบท่ี 5 5.00 ระดับดีมาก
องคประกอบท่ี 6 5.00 ระดับดีมาก
องคประกอบท่ี 7 4.50 ระดับดี
องคประกอบท่ี 8 5.00 ระดับดีมาก
องคประกอบท่ี 9 4.00 ระดับดี

เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบงช้ี 4.34 ระดับดี

ตารางสรุปคะแนนเฉลี่ย (เฉพาะ สมศ.)
ตัวบงช้ีท่ี ผลการตรวจสอบ ผลการประเมิน

กลุมตัวบงชี้พ้ืนฐาน 4.07 ระดับดี
กลุมตัวบงชี้อัตลักษณ 3.33 ระดับพอใช
กลุมตัวบงชี้มาตรการสงเสริม 5.00 ระดับดีมาก

เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบงช้ี 4.05 ระดับดี
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ตาราง ป.1 ผลการประเมินรายตัวบงช้ีของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ตัวบงชี้คุณภาพ เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน บรรลุ
เปาหมาย

(/ = บรรลุ ,
x = ไม
บรรล)ุ

คะแนน
ประเมิน
(เกณฑ
สกอ.)

หมายเหตุ
(เชน เหตุผลของการ

ประเมิน
ท่ีตางจากท่ีระบุใน

SAR)

ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ
(%หรือ
สัดสวน)

ตัวบงชี้ที่ 1.1 6 ขอ 8 ขอ / 5 ขอ 8 ?

ตัวบงชี้ที่ 2.1 4 ขอ 5 ขอ / 5

ตัวบงชี้ที่ 2.2 10% 35 289.5 12.09% / 2.02

ตัวบงชี้ที่ 2.3 28% 73 289.5 25.21% x 2.10

ตัวบงชี้ที่ 2.4 6 ขอ 5 ขอ x 4 ประเมินตนเอง 7 ขอ 5
คะแนน ตัดขอ 6,7

ตัวบงชี้ที่ 2.5 6 ขอ 6 ขอ / 4

ตัวบงชี้ที่ 2.6 5 ขอ 4 ขอ x 3 ประเมินตนเอง 5 ขอ 3
คะแนน ตัดขอ 2,6,7

ตัวบงชี้ที่ 2.7 4 ขอ 5 ขอ / 5

ตัวบงชี้ที่ 2.8 4 ขอ 4 ขอ / 4

ตัวบงชี้ สมศ. ๑ 70% 1,224 1,567 78.11% / 3.91

ตัวบงชี้ที่ สมศ. ๒ 3.51 คะแนน 4.16 คะแนน / 4.16 ควรมีขอมูลประเมิน
ป.โท

ตัวบงชี้ที่ สมศ. ๓ 10% 23.25 52 44.71% x 5

ตัวบงชี้ที่ สมศ. ๔

ตัวบงชี้ที่ สมศ. ๑๔ 3 คะแนน 733 289.5 2.532 x 2.11 ไมต้ังเปาหมาย

ตัวบงชี้ที่ 3.1 6 ขอ 7 ขอ / 5

ตัวบงชี้ที่ 3.2 5 ขอ 6 ขอ / 5

ตัวบงชี้ที่ 4.1 6 ขอ 8 ขอ / 5

ตัวบงชี้ที่ 4.2 4 ขอ 5 ขอ / 5

ตัวบงชี้ที่ 4.3 3 คะแนน 37.5 10 3.75 คะแนน / 3.75

ตัวบงชี้ที่ สมศ. ๕ 10% 29.23 10 2.923 คะแนน / 2.92

ตัวบงชี้ที่ สมศ. ๖ 5% 30 286 10.49% / 2.62

ตัวบงชี้ที่ สมศ. ๗ 3% 98 286 34.26% / 5

ตัวบงชี้ที่ 5.1 4 ขอ 5 ขอ / 5

ตัวบงชี้ที่ 5.2 4 ขอ 5 ขอ / 5
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ตัวบงชี้คุณภาพ เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน บรรลุ
เปาหมาย

(/ = บรรลุ ,
x = ไม
บรรล)ุ

คะแนน
ประเมิน
(เกณฑ
สกอ.)

หมายเหตุ
(เชน เหตุผลของการ

ประเมิน
ท่ีตางจากท่ีระบุใน

SAR)

ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ
(%หรือ
สัดสวน)

ตัวบงชี้ที่ สมศ. ๘ 3.51 คะแนน 45 73 61.64% / 5

ตัวบงชี้ที่ สมศ. ๙ 4 ขอ 5 ขอ / 5

ตัวบงชี้ที่ 6.1 4 ขอ 5 ขอ / 5

ตัวบงชี้ที่ สมศ. ๑๐ 4 ขอ 5 ขอ / 5

ตัวบงชี้ที่ สมศ. ๑๑ 4 ขอ 5 ขอ / 5

ตัวบงชี้ที่ 7.1 6 ขอ 7 ขอ / 5 ขอ 6?

ตัวบงชี้ที่ 7.2 4 ขอ 5 ขอ / 5 นําความรูวจิัยการประกัน
คุณภาพเกี่ยวกับการ
คุมครองวิสัยทัศนและ
ทรัพยสินทางปญญา

ตัวบงชี้ที่ 7.3 4 ขอ 5 ขอ / 5

ตัวบงชี้ที่ 7.4 4 ขอ 4 ขอ / 3

ตัวบงชี้ที่ สมศ. ๑๒ 4 ขอ 4.01 คะแนน / 4.01 การเรียนรายงาน

ตัวบงชี้ที่ สมศ. ๑๓ 3.51 คะแนน 2.96 คะแนน X 2.96 แกไขหลักฐานขอ 4

ตัวบงชี้ที่ 8.1 6 ขอ 7 ขอ / 5 ขอ5? วิเคราะห
คาใชจาย

ตัวบงชี้ที่ 9.1 8 ขอ 8 ขอ / 4

ตัวบงชี้ที่ สมศ. ๑๕ 3.51 คะแนน 4.34 คะแนน / 4.34

เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบงชีข้องทุกองคประกอบ 4.24
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องคประกอบตามอัตลักษณ องคประกอบสํานกังาน ก.พ.ร. และองคประกอบตามนโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี (3D)”

ตัวบงชี้คุณภาพ เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน บรรลุ
เปาหมาย

(/ = บรรลุ ,
x = ไม
บรรล)ุ

คะแนน
ประเมิน
(เกณฑ
สกอ.)

หมายเหตุ
(เชน เหตุผลของ

การประเมิน
ท่ีตางจากท่ีระบุใน

SAR)

ตัวต้ัง ตัวหาร ผลลัพธ
(%หรือ
สัดสวน)

ตัวบงชี้ สมศ. ๑๖.๑ 4 ขอ 5 ขอ / 5 แนบโครงการที่ นศ.
เขารวมกิจกรรมวาด
ภาพผนังเพิ่มเติมขอ 5

ตัวบงชี้ สมศ. ๑๖.๒ 3.51 คะแนน 0 คะแนน x 0 ไมมีการประเมิน

ตัวบงชี้ สมศ. ๑๗ 4 ขอ 5 ขอ / 5 อาจารยไดรับรางวัล

ตัวบงชี้ สมศ. ๑๘.๑ 4 ขอ 4 ขอ / 5

ตัวบงชี้ สมศ. ๑๘.๒ 4 ขอ 4 ขอ / 5

ก.พ.ร. 4.1.3 70% 8520 12537 67.96% / 3

ตัวบงชี้ที่ 99.1 3 ขอ 5 / 5

ตัวบงชี้ที่ 99.2 2 ดาน 3 ดาน / 5
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ตาราง ป.2 องคประกอบคุณภาพ 9 ดานและตัวบงช้ีท่ีใชประเมินคุณภาพตามองคประกอบ (สกอ.+สมศ.)

องคประกอบคุณภาพ

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน

I P O รวม

0.00<=1.50การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน
1.51–2.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง
2.51–3.50 การดําเนินงานระดับพอใช

3.51-4.50 การดําเนินงานระดับดี
4.51-5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก

องคประกอบท่ี 1 5.00 5.00 ระดับดีมาก

องคประกอบท่ี 2 2.71 4.25 3.84 3.69 ระดับดี

องคประกอบท่ี 3 5.00 5.00 ระดับดีมาก

องคประกอบท่ี 4 3.75 5.00 3.51 4.05 ระดับดี

องคประกอบท่ี 5 5.00 5.00 5.00 ระดับดีมาก

องคประกอบท่ี 6 5.00 5.00 5.00 ระดับดีมาก

องคประกอบท่ี 7 4.50 3.49 4.16 ระดับดี

องคประกอบท่ี 8 5.00 5.00 ระดับดีมาก

องคประกอบท่ี 9 4.00 4.34 4.17 ระดับดี

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้
ของทุกองคประกอบ

2.97 4.67 4.07 4.24 ระดับดี

ผลการประเมิน ระดับพอใช ระดับดีมาก ระดับดี
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ตาราง ป.3 มาตรฐานการอุดมศึกษาและตัวบงช้ีท่ีใชประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน (สกอ.+สมศ.)

มาตรฐานอุดมศึกษา

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน
I P O รวม 0.00<=1.50 การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน

1.51–2.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง
2.51–3.50 การดําเนินงานระดับพอใช

3.51-4.50 การดําเนินงานระดับดี
4.51-5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก

มาตรฐานท่ี 1 4.27 4.27 ระดับดี

มาตรฐานท่ี 2 ก 4.43 3.49 4.22 ระดับดี

มาตรฐานท่ี 2 ข 2.97 4.78 4.41 4.28 ระดับดี

มาตรฐานท่ี 3 5.00 3.51 4.11 ระดับดี

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้
ของทุกมาตรฐาน

2.97 4.67 4.07 4.24 ระดับดี

ผลการประเมิน ระดับพอใช ระดับดีมาก ระดับดี

ตาราง ป.4 มุมมองดานบริหารจัดการท่ีสําคัญและตัวบงช้ีตามมุมมองดานการบริหารจัดการ (สกอ.+สมศ.)

มุมมองดานการบริหาร
จัดการ

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน

I P O รวม 0.00<=1.50การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน
1.51–2.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง
2.51–3.50 การดําเนินงานระดับพอใช

3.51-4.50 การดําเนินงานระดับดี
4.51-5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก

1.ดานนักศึกษาและผูมี
สวนไดสวนเสีย

4.67 4.51 4.59 ระดับดีมาก

2.ดานกระบวนการภายใน 4.00 4.56 4.26 4.42 ระดับดี

3.ดานการเงิน 3.75 5.00 4.38 ระดับดี

4.ดานบุคลากรการเรียนรู
และนวัตกรรม

2.06 5.00 3.16 3.35 ระดับพอใช

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้
ของทุกมุมมอง

2.97 4.67 4.07 4.24 ระดับดี

ผลการประเมิน ระดับพอใช ระดับดีมาก ระดับดี
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ตาราง ป.5 มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาและตัวบงช้ีท่ีใชประเมินคุณภาพมาตรฐาน (สกอ.+สมศ.)
มาตรฐาน

สถาบันอุดมศึกษา
คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน

I P O รวม 0.00<=1.50การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน
1.51–2.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง
2.51–3.50 การดําเนินงานระดับพอใช

3.51-4.50 การดําเนินงานระดับดี
4.51-5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก

1 มาตรฐานดานศักยภาพ
และความพรอมในการจดั
การศึกษา

(1) ดานกายภาพ 4.00 4.00 ระดับดี

(2) ดานวิชาการ 2.06 4.00 2.11 3.04 ระดับพอใช

(3) ดานการเงิน 5.00 5.00 ระดับดีมาก

(4) ดานการบริหารจัดการ 4.50 3.77 4.26 ระดับดี

2. มาตรฐานดานการ
ดําเนินการตามภารกิจของ
สถาบันอุดมศึกษา

(1) ดานการผลติบัณฑิต 5.00 4.27 4.58 ระดับดีมาก

(2) ดานการวิจยั 3.75 5.00 3.51 4.05 ระดับดี

(3) ดานการใหบริการทาง
วิชาการแกสังคม

5.00 5.00 5.00 ระดับดีมาก

(4) ดานการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม

5.00 5.00 5.00 ระดับดีมาก

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของ
ทุกมาตรฐาน

2.97 4.67 4.07 4.24 ระดับดี

ผลการประเมิน ระดับพอใช ระดับดีมาก ระดับดี
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จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง ตามรายองคประกอบคุณภาพ

องคประกอบท่ี
จุดแข็ง / แนวทางเสริม
จุดออน / แนวทางแกไข

1. ปรัชญา ปณิธาน
วัตถุประสงค
และแผนดําเนินการ

แนวทางเสริม
1. ควรมีการนําผลการพิจารณา ขอเสนอแนะของสภามาปรับปรุงใหเห็นเปนรูปธรรม
มากข้ึน
2. การจัดทําแผนควรกําหนด KPI ในประเด็นตางๆ ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย

2. การผลิตบัณฑิต จุดแข็ง
1. มีการจัดทําคูมือระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตรท่ีชัดเจน
2. มีสิ่งสนับสนุนดานวัสดุอุปกรณ การจัดการเรียนการสอน
แนวทางเสริม
1. ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน ในสวนของแผนการพัฒนา
ยังไมครอบคลุม การบริหารไมชัดเจน ขาดการกํากับติดตาม
2. ควรกําหนดข้ันตอนของระบบการพัฒนาใหชัดเจนตาม PDCA และการดําเนินงาน
ตองเปนเรื่องท่ีกําหนดในแผน และเปนเรื่องเดียวกันในทุกข้ันตอน และครอบคลุมทุก
โครงการตามท่ีระบุในแผน
3. ควรมีการจัดทําแผนการสอน/ประมวลรายวิชา/มคอ.3 ใหครบทุกรายวิชาของ
หลักสูตรกอนการทําการเรียนการสอน
4. ควรมีการประเมินหลักสูตร โดยมีการแตงตั้งคณะกรรมการท่ีครบถวนตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตร และเชื่อมโยงใหเห็นวามีการนําผลการประเมินไปปรับปรุง เพ่ือ
พัฒนาหลักสูตรตอไป
5. การเปดโอกาสใหอาจารยผูสอนและนักศึกษา บุคคลภายนอกมีสวนรวมในการ
พัฒนาหลักสูตร อันจะสงผลใหหลักสูตรท่ีไดรับการพัฒนามีความทันสมัยตรงตาม
ความตองการของสังคมยิ่งข้ึน
6. การพัฒนาหลักสูตรควรมีการกําหนดอัตลักษณของบัณฑิตท่ีชัดเจนควรเสริมสราง
ความเขาใจกับบุคลากรท่ีเก่ียวของ และมีการประชาสัมพันธหลักสูตรใหม
7. ควรนําผลท่ีไดรับการประเมินวิเคราะหขอมูลในการจัดการดานหลักสูตร ในป
การศึกษาท่ีผานมา มาสงเสริมหลักสูตร ใหทันสมัยยิ่งข้ึน
8. ควรมีการประเมินโครงการดานคุณธรรมและจริยธรรม
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3. กิจกรรมการ
พัฒนานักศึกษา

จุดแข็ง
1. มหาวิทยาลัยมีการจัดกิจกรรม ดานการพัฒนานักศึกษาท่ีหลากหลายและ
ครอบคลุม
2. มีการจัดทําโครงการท่ีสนองตอบความตองการจําเปนของนักศึกษาอยางทันทวงที
อาทิ การจัดรถใหบริการนักศึกษาระหวางประตูดานหนากับสถานท่ีภายใน
แนวทางเสริม
หลักฐานบางรายการนํามาเปนหลักฐานในการอางอิงผลการดําเนินงานไมสัมพันธกับ
ผลการดําเนินงาน

4. การวิจัย 4.1
แนวทางเสริม
1. สงเสริมอาจารยและนักวิจัยขอรับทุนสนับสนุนจากภายนอกเพ่ิมข้ึน โดยการจัด
อบรมวิธีการเขียนโครงการเพ่ือใหไดงบประมาณอุดหนุน/เชิญผูเชี่ยวชาญภายนอกมา
เปนผูวิพากษโครงการท่ีจะขอทุนสนับสนุนท้ังภายนอกและภายใน
2. กําหนดระบบกลไกในการบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรคใหชัดเจน ไดแก

1) ระบุหนวยงาน/ชุมชนท่ีจะนําผลการวิจัยไปใชประโยชน
2) ตองนําบูรณาการการเรียนการสอน โดยระบุใหชัดเจนใน มคอ.3 หรือ

ผลการวิจัย
3) กําหนดใหนําผลการวิจัยไปบริการวิชาการแกสังคม (บุคคล/หนวยงาน/ชุมชน)

โดยมีหลักฐานสงใหกับสถาบันวิจัย เชน มีหนังสือขอบคุณจากหนวยงานท่ีนําไปใช
ประโยชน เพ่ือใชรองรับการตรวจประเมิน

4.) สรางแรงจูงใจในการนํางานวิจัยออกเผยแพร เชน จัดบอรดประกาศเกียรติคุณ
ใหรางวัล ฯลฯ
3. เพ่ิมชองทางในการเผยแพรงานวิจัยและงานสรางสรรค โดยเชื่อมโยงกับศิษยเกา
สื่อสารมวลชน องคกรภายนอก/ชุมชนใหมากข้ึน
4. สงเสริมใหนักศึกษาทําโครงงานวิจัย/ งานสรางสรรค ท่ีเก่ียวของกับงานวิจัยและ
งานสรางสรรคของอาจารย
5. มีการขับเคลื่อนภารกิจการวิจัยเขาสูประชาคมอาเซียน

4.2
แนวทางเสริม
ควรติดตามผลงานวิจัย งานสรางสรรคท่ีชุมชนภายนอกไดนําไปใชประโยชนอยาง
ตอเนื่อง เพ่ือใหไดขอมูลวัดผลตอบรับจากผูใชอยางแทจริง
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4.5 (สมศ. 6)
แนวทางเสริม
1. สงเสริมใหอาจารยเผยแพรงานวิจัยลงวารสารท่ีปรากฏในฐานขอมูลท่ีอยูใน
ประกาศของ สมศ. และฐานขอมูลสากล ISI และ Scopus
2. สงเสริมสนับสนุนใหอาจารยเผยแพรงานสรางสรรคในระดับชาติ/ภูมิภาค/
นานาชาติ
3. ใหนักผูชวยในการเขียนบทวิจัย/งานสรางสรรค เลือกแหลงเผยแพรท่ีมีคาน้ําหนัก
สูงๆ โดยการจัดหาผูชวยในการเขียนบทความเพ่ือเผยแพรนําเสนอระดับนานาชาติ
และชวยหาแหลงตีพิมพท่ีมีคาน้ําหนักสูงๆ ท่ีเหมาะสม

4.6 (สมศ. 7)
แนวทางเสริม
1. ตองมีหลักฐานรับรองการนําไปใชประโยชนจากหนวยงานหรือองคกรท่ีเก่ียวของ
โดยระบุรายละเอียดการใชประโยชนท่ีชัดเจน
2. มีหนวยงานรวบรวม วิเคราะหสังเคราะหองคความรูจากงานวิจัยและงาน
สรางสรรคโดยจัดหมวดหมูของความรูท่ีเหมาะสมตอการเผยแพรไปยังกลุมเปาหมาย
ท่ีเหมาะสมนําไปใชประโยชน โดยกําหนดข้ันตอน หลักเกณฑ และผูรับผิดชอบในการ
คุมครองสิทธิของงานวิจัย/งานสรางสรรคจากผลประโยชนท่ีจะเกิดข้ึนจากการทํา
ธุรกิจ/การซื้อขายงานดวย

5. การบริการทาง
วิชาการแกสังคม

แนวทางเสริม
1. ควรมีแบบประเมินผลงานบริการทุกวิชาการสําหรับทุกโครงการ และผลการ
ประเมินควรแสดงใหเห็นวา มคอ.3 ไปปรับปรุงโดยนําผลสําเร็จจากการบริการ
วิชาการมาเพ่ิมเขาไปเม่ือมีการปรับปรุงในแตละรอบ เชนเดียวกับโครงการวิจัย ควรมี
ฐานมาจากงานบริการวิชาการดวย
2. กําหนดใหติดตามผลการใหบริการ ซึ่งอาจเปนหนวยงานเฉพาะท่ีตั้งข้ึน โดย
กําหนดระยะเวลา 3-6 เดือน หรือ 1 ป เพ่ือติดตามกิจกรรมของชุมชนท่ีไดรับบริการ
วา ผลจากการเรียนรูไดทําใหชุมชนท่ีไดรับบริการวาผลจากการเรียนรูไดทําใหชุมชนมี
คุณคา มีประโยชนตอชุมชน และมีความเขมแข็ง
3. กําหนดใหงานวิจัยท่ีไดรับทุนอุดหนุนทุกโครงการ นําผลการวิจัยไปบริการวิชาการ
4. การประเมินประโยชนหรือผลกระทบจากการบริการวิชาการตอสังคมควรกําหนด
ระยะเวลาในการประเมินใหสอดคลองกับผลท่ีควรเกิดข้ึน ซึ่งอาจตองรอเวลากอนจะ
เริ่มประเมินผล
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6. การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม

จุดแข็ง
1. มีกิจกรรม โครงการดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมท่ีหลากหลายและมีสวนรวม
ของทุกภาคสวน ท้ังในมหาวิทยาลัย ภาคเอกชนและทองถ่ิน
2. มีสภาพแวดลอมและภูมิทัศของมหาวิทยาลัยท่ีสวยงามในบรรยากาศรมรื่น อัน
สงเสริมวัฒนธรรมและบรรยากาศในการทํางานและการเรียนการสอน

7. การบริหารและ
การจัดการ

จุดแข็ง
1. ผูมีสวนเก่ียวของใหความรวมมือในการแสดงความคิดเห็น
แนวทางเสริม
1. สภาสถาบันควรมีการประเมินตนเองใหครอบคลุมตามอํานาจและหนาท่ี ท่ีกําหนด
ไวใน พรบ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
2. ควรมีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูโดยจัดเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรูใหมากข้ึน
และควรจัดทําเอกสารหรือความรูท่ีเกิดข้ึนใหเปนลายลักษณอักษร

8. การเงินและ
งบประมาณ

แนวทางเสริม
ควรมีการจัดทําแผนกลยุทธการเงินสําหรับรายไดอ่ืนๆ เพ่ือชวยใหผูบริหารไดมองเห็น
ฐานะทางการเงินของมหาวิทยาลัย

9. ระบบและกลไก
การประกันคุณภาพ

จุดแข็ง
มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีชัดเจน
แนวทางเสริมจุดแข็ง
ควรใหผูมีสวนไดสวนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา มีสวนรวมในพันธกิจดาน
อ่ืนๆ ของมหาวิทยาลัยดวย

97. องคประกอบ
ตามอัตลักษณ

จุดแข็ง
- มีกระบวนการดําเนินงานเก่ียวกับการชี้นําปองกันหรือแกไขปญหาสังคมตามวงจร
PDCA ท่ีชัดเจน
แนวทางเสริมจุดแข็ง
- ควรประเมินผลเก่ียวกับประโยชนและคุณคาของประเด็นชี้นําจากผูมีสวนเก่ียวของ
กับมหาวิทยาลัย เพ่ือยืนยันถึงประโยชนและคุณคาอยางแทจริง
- ควรยกระดับผลงานใหเปนท่ียอมรับระดับชาติหรือนานาชาติ
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98. องคประกอบ
สํานักงาน ก.พ.ร.

จุดแข็ง
มหาวิทยาลัยมีวิสัยทัศนในการพัฒนานักศึกษาดานภาษา ในการรองรับการเขาสู
ประชาคมอาเซยีน

99. องคประกอบ
ตามนโยบายรัฐบาล
“สถานศึกษา 3 ดี”

จุดแข็ง
1. มีโครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมกับอาจารย บุคลากรและนักศึกษา อยาง
ตอเนื่อง อันสงเสริมใหเกิดผล อัตลักษณกับผูเรียน และเอกลักษณของมหาวิทยาลัย
2. การดําเนินงานตามนโยบาย ระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะมีความสอดคลอง
และครอบคลุมครบท้ัง 3 ดาน
แนวทางเสริม
ควรมีการเชื่อมโยงหลักฐานใหครอบคลุมกับผลการดําเนินงาน
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สวนที่ 4
ภาคผนวก

4.1 ขอมูลจากการสัมภาษณ
กรรมการสภาผูทรงคุณวุฒิ

ความภาคภูมิใจ
1. ท่ีตั้งของมหาวิทยาลัย ซึ่งเปนพ้ืนท่ีของวังเกา
2. อัตลักษณของมหาวิทยาลัย
จุดท่ีควรพัฒนา
1. คนบางกลุมไมเขาใจธรรมาภิบาล ไมเขาใจระเบียบ กฎหมาย การตั้งหนวยงานใหมๆ
2. ตั้งกองทุนเลี้ยงชีพสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
3. การรับคณาจารยและบุคลากรตองมีศักยภาพสูง
จุดขาย
1. ชื่อของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
2. การผลิตครูท่ีมีชื่อเสียง

ผูบริหาร (อธิการบดี, รองอธิการบดี)
ความภาคภูมิใจ
1. การบริหารในกรณีท่ีมหาวิทยาลัยมีปญหาบุคลากรจะชวยกันกอบกูสถานะใหดีข้ึน ใหมีชื่อเสียงดีข้ึน
2. การบริหารการศึกษามีนักศึกษามากข้ึนปละ 10% เปนท่ียอมรับของผูปกครองท่ีสงบุตรหลานมาเรียนมี

นักศึกษามาจากหลายท่ี
3. การแกปญหาอาคารเรียนท่ีกอสรางยังไมเสร็จ ใหดําเนินการกอสรางตอไปได
4. ในชื่อพระนางเจารําไพพรรณีท่ีพระราชทานชือ่ใหมหาวิทยาลัย
5. ศิษยเกาไดสรางชื่อเสียงใหมหาวิทยาลัย ศิษยเกามีงานเปน สส., สว.
6. สรางการมีสวนรวมระหวางขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย โดยแตงตั้งใหพนักงานมหาวิทยาลัย

เปนผูบริหาร
จุดท่ีควรพัฒนา
1. การบริหารมหาวิทยาลัย ควรมีการแกปญหาในประเด็นท่ีขัดแยง ตองใชวิธีการปรองดอง นายกสภาเขา

มามีสวนรวมในการแกปญหา
2. ผูบริหารควรทําตามระเบียบ ขอบังคับท่ีกําหนดไว
3. หลักสูตร และคณาจารย ตองมีความเขมงวดมากข้ึน การปรับปรุงหลักสูตรใหเปนสากล
4. มหาวิทยาลัยควรจัดบริเวณในเรื่องการทองเท่ียวการหารายได บริเวณจัดการศึกษา บริเวณท่ีพัก
5. จุดเดนของมหาวิทยาลัย ควรเนนอัญมณีและผลไมซึ่งเขากับบริบทของจังหวัดจันทบุรี
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ผูอํานวยการ/คณบดี
ความภาคภูมิใจ
1. มหาวิทยาลัยท่ีตั้งบนพ้ืนท่ีวังสวนบานแกว ถือวาเปนสถานท่ีศักดิ์สิทธิ์ มีการจัดทําพิธีทุกป ซึ่งเปน

โอกาสท่ีมหาวิทยาลัยไดประชาสัมพันธ
2. เปนมหาวิทยาลัยในทองถ่ิน เปดโอกาสในการพัฒนาทองถ่ิน รับนักเรียนในทองถ่ิน  มหาวิทยาลัยราช

ภัฏรําไพพรรณี ใหโอกาสทางการศึกษา
3. ผูบริหารมุงเนนการพัฒนามหาวิทยาลัย บุคลากรมีความเปนพ่ีเปนนองกัน
จุดท่ีควรพัฒนา
1. ความตอเนื่องในการบริหาร โดยยึด Master Plane
2. หลักสูตรตางๆ ท่ีจะเปดหาความเชี่ยวชาญเฉพาะ ควรมีการทบทวนหลักสูตรเกาๆ เพ่ือใหเกิดความ

เขมแข็งมากข้ึน
3. การจัดตั้งมหาวิทยาลัยพระปกเกลารําไพพรรณีควรมีการดําเนินการอยางรวดเร็ว
4. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการตัดสินใจ นโยบายของผูบริหารในการเอาจริงเอาจังในการกําหนด

ขอมูล

ตัวแทนคณาจารย
ความภาคภูมิใจ
1. การใหโอกาสกับอาจารยรุนนองๆ ไดมีโอกาสทํางาน
จุดท่ีควรพัฒนา
1. ระบบงานลาชาแตก็ยอมรับได
2. ความไมชัดเจนในการบริหารงานท่ีเปนอยูอยากไดอธิการบดีตัวจริง

เจาหนาท่ีบุคลากร
ความภาคภูมิใจ
1. ภูมิทัศน มีความรมรื่น  สวยงาม
2. การเจริญเติบโตของมหาวิทยาลัย
3. สวัสดิการ คาตอบแทน มีเสนทางการเลื่อนข้ันท่ีชัดเจน ไดโอกาสในการแสดงศักยภาพในการทํางาน

มากข้ึน มีโอกาสเติบโตในสายงาน
4. ความภูมิใจในสถานท่ี
5. ความอบอุน ความผูกพันกับมหาวิทยาลัย
จุดท่ีควรพัฒนา
1. การใหบริการวิชาการกับชุมชนมากข้ึน สรางเครือขายกับชุมชน
2. สถานท่ีในการใหบริการแกนักศึกษา
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3. การพัฒนาบุคลากร
4. อยากใหเกิดความปรองดองเพ่ือความสามัคคี เปนปกแผน เปนหนึ่งเดียว

นักศึกษา
ความภาคภูมิใจ
1. สถานท่ี ประวัติศาสตรความเปนมา
2. หลักสูตรมีมาตรฐานไดรับการรับรอง ตรวจตามความตองการของผูเรียน
3. กิจกรรมการเรียนการสอน คณาจารยถายทอดความรูดี มีการจัดกิจกรรมนอกสถานท่ี นําความรูไป

บริการวิชาการแกชุมชน และโรงเรียนตางๆ
จุดท่ีควรพัฒนา
1. การจราจรไมคลองตัว ท่ีจอดรถไมเพียงพอ ไหลทางแคบทําใหเกิดอุบัติเหตุ
2. โรงอาหาร สถานท่ีนั่งไมพอเพียง
3. หองเรียนไมเพียงพอ วัสดุอุปกรณไมครบ ไมเพียงพอ ชํารุด คอมพิวเตอรชามากไมเพียงพอตอการใช

งาน
4. อาจารย อยากใหมีความหลากหลาย
5. สนับสนุนงบประมาณในการทํากิจกรรมเพ่ิมเติม
6. การประชาสัมพันธ เสียงตามสายไมท่ัวถึง ชองทางการประชาสัมพันธนอย

ศิษยเกา
ความภาคภูมิใจ
1. มีความอดทน ขยัน
2. มีความภาคภูมิใจในความเปนราชภัฏ
3. ความเปนวังเกา
จุดท่ีควรพัฒนา
1. หลักสูตรควรใหมีความเขมขนมากข้ึน และควรมีหลักสูตรตามภูมิภาค เชน ประมง เกษตร ซึ่งมีสถานท่ี

ฝกงาน และดูงาน

ผูแทน ผูนําทองถิ่น
ความภาคภูมิใจ
1. ทางมหาวิทยาลัยมีความรวมมือกับทางทองถ่ินเปนอยางดี โดยทองถ่ินไดเขามาชวยสงเสริมและ

สนับสนุนการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
2. หลักสูตรมีความเขมขนมาก โดยเฉพาะปริญญาโทจบยาก
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จุดท่ีควรพัฒนา
1. การตัดตนไมท่ีมีคุณคา ควรพิจารณาประวัติความเปนมาวาตนไมนั้นมีความสําคัญอยางไร มี

ประวัติศาสตรความเปนมาอยางไร
2. ควรจัดทําหลักสูตรเฉพาะผูนําทองถ่ิน โดยใชประสบการณมาเทียบเคียงในบางวิชา
3. สรางภาพลักษณใหกับสาธารณะไดรับรูถึงความภาคภูมิใจ
4. สอนภาษาเพ่ิมโดยเฉพาะภาษาเพ่ือนบาน

ผูใชบัณฑิต
ความภาคภูมิใจ
1. ทํางานเปนข้ันอยูในกรอบระเบียบ
2. นอบนอมถอมตน
3. การสูงาน
4. ตั้งใจในการทํางานมีทัศนคติเชิงบวกตอการทํางาน
จุดท่ีควรพัฒนา
1. การตอยอดความรู
2. ความคิดสรางสรรค ความคิดนอกกรอบ
3. ตองคอยชี้แนะ
4. ไมกลาแสดงออก ไมกลาเสนอแนะ ควรฝกการพูดในท่ีชุมชน เนนในเรื่องของการบริการ
5. ทักษะการตัดสินใจ
6. รูวิทยาการใหกวางข้ึน การคนควานอยมาก รูจักองคกรตางๆ ใหมากข้ึน เปดโลกทัศน
7. การติดตามขอมูลขาวสารไมทัน ตามเทคโนโลยีไมทัน ธุรกิจมีการแขงขันสูงควรฝกเชิงกลยุทธ
8. การตื่นตาในการทํางานจะนอย การเรียนการสอนเปนวิชาการมากเกินไป ควรเพ่ิมการปฏิบัติใหมากข้ึน

ผูมีสวนไดสวนเสีย
ความภาคภูมิใจ
1. การดําเนินงานแบบตรงไปตรงมา
2. การเบิกจายเงิน
จุดท่ีควรพัฒนา
1. ท่ีนั่งในโรงอาหารนอยฝนตกจะสาดไมสามารถนั่งได
2. สาธารณูปโภค ท่ีใสจานไมเพียงพอ
3. การจัดงานตางๆ ของมหาวิทยาลัยควรมีการแจงใหรานคาทราบ เชน งานรับปริญญา
4. การประชาสัมพันธนอย
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กลุมผูรับบริการวิชาการ
ความภาคภูมิใจ
1. ไดรับความรูในการพัฒนาผลิตภัณฑ
2. มีอาชีพท่ีม่ันคงข้ึน
3. เปนแหลงศึกษาดูงาน แหลงฝกปฏิบัติของนักศึกษาในการใหความรูแกชุมชนเปนสถานท่ีฝกงาน
จุดท่ีควรพัฒนา
1. อยากไดการดูแลในดานการตลาดมากข้ึน
2. อยากเพ่ิมผลิตภัณฑแปรรูปจากหอยนางรม (จากเดิมมีขาวเกรียบ ขาวแตน น้ําพริกเผา)
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4.2 ผลการประเมินระดับคณะ สํานัก สถาบัน ประจําปการศึกษา 2554
หนวยงาน คะแนน

สกอ.
คะแนน
สมศ.

คะแนน
สกอ.+สมศ.

ผลการ
ประเมิน

คณะครุศาสตร 4.28 4.15 4.24 ระดับดี
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 4.39 3.59 4.10 ระดับดี
คณะวิทยาการจัดการ 3.74 2.16 3.17 ระดับพอใช
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 4.17 0.63 2.90 ระดับพอใช
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 3.30 2.64 3.06 ระดับพอใช
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร 4.48 3.06 3.97 ระดับดี
คณะนิติศาสตร 2.52 0.21 1.73 ตองปรับปรุง
คณะนิเทศศาสตร 4.03 2.17 3.39 ระดับพอใช
คณะวิทยาการคอมพิวเตอรฯ 3.11 1.24 2.47 ตองปรับปรุง
คณะอัญมณีศาสตรและประยุกตศิลป 3.83 1.77 3.12 ระดับพอใช
บัณฑิตวิทยาลัย 4.56 3.75 4.41 ระดับดี
สํานักงานอธิการบดี 4.55 - 4.55 ระดับดีมาก
สํานักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน 4.88 5.00 4.90 ระดับดีมาก
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 4.40 - 4.40 ระดับดี
สถาบันวิจัยและพัฒนา 4.56 4.42 4.54 ระดับดีมาก
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4.3 ภาพกิจกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน



 


