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ส�วนที่ 1 
บทสรุปสําหรับผู�บริหาร 

 
จากการประเมินตนเองด�านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

ประจําป&การศึกษา 2558 โดยมีวัตถุประสงค-เพื่อตรวจสอบข�อเท็จจริงและประเมินผลการดําเนินงาน
ตามองค-ประกอบคุณภาพของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี    
ถูกจัดอยู9ในประเภท กลุ9ม ข คือ สถาบันท่ีเน�นระดับปริญญาตรี รายงานผลการประเมินตนเองได�ดังนี้  

ผลการประเมินตนเองในภาพรวมตามองค-ประกอบคุณภาพ 5 ด�านและตัวบ9งชี้ที่ใช�ประเมินคุณภาพ
ตามองค-ประกอบ โดยในภาพรวมอยู9ในระดับดี ผลการประเมิน คือ 4.29 โดย 

- องค-ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต อยู9ในระดับดี   ผลการประเมิน คือ 3.61 

- องค-ประกอบท่ี 2 การวิจัย อยู9ในระดับดีมาก  ผลการประเมิน คือ 4.52 

- องค-ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ  อยู9ในระดับดีมาก  ผลการประเมิน คือ 5.00 

- องค-ประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม อยู9ในระดับดีมาก  ผลการประเมิน คือ 5.00 

- องค-ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ อยู9ในระดับดีมาก  ผลการประเมิน คือ 4.75 
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ส�วนที่ 2 
วิธีประเมิน 

 
2.1 รายนามคณะกรรมการผู�ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

2.1 รองศาสตราจารย- ดร.อภินันท- จันตะนี  ประธานกรรมการ 
2.2 รองศาสตราจารย-วันทนีย- แสนภักดี  กรรมการ 
2.3 ผู�ช9วยศาสตราจารย- ดร.เอนก เทียนบูชา กรรมการ 
2.4 ผู�ช9วยศาสตราจารย- ดร.วชิชุกร นาคธน  กรรมการ 
2.5 ผู�ช9วยศาสตราจารย-อภิวรรณ ศิรินันทนา กรรมการและเลขานุการ 

 
2.2 วิธีประเมิน 

การวางแผนและการประเมิน (ก�อน ระหว�าง และหลังการตรวจเย่ียม) 
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ได�ศึกษารายงาน

การประเมินตนเองท่ีมหาวิทยาลัยจัดทําข้ึนในแต9ละองค-ประกอบ และตรวจสอบเอกสารและสัมภาษณ-ผู�เก่ียวข�อง 
ให�ครบทุกองค-ประกอบตามแนวทางการติดตามตรวจสอบเพ่ือจัดทําเปFนข�อเสนอแนะให�มหาวิทยาลัย ได�นําไปจัดทํา
แผนยกระดับคุณภาพการศึกษาต9อไป 

ในระหว9างการประเมินติดตามตรวจสอบคุณภาพ คณะกรรมการฯ ได�สัมภาษณ-บุคลากรท่ีมีส9วนเก่ียวข�อง
กับมหาวิทยาลัย เพื่อค�นหาข�อมูลให�ได�ครบทุกภาคส9วน และได�มีการตรวจเยี่ยมระดับคณะ ห�องปฏิบัติการ
ที่เกี่ยวข�องกับการจัดการเรียนการสอน ห�องสมุดและศูนย-คอมพิวเตอร-และเทคโนโลยีสารสนเทศ และได�มี
การประชุมคณะกรรมการฯ ร9วมกัน เปFนระยะเพื่อแลกเปลี่ยนข�อมูลในการตรวจเยี่ยมและจัดทําข�อสรุปผล
การตรวจประเมินร9วมกัน 

หลังการตรวจเยี่ยมคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได�ประเมินคุณภาพ
การจัดการศึกษา 5 องค-ประกอบคุณภาพ 13 ตัวบ9งชี้ ได�จัดทํารายงานการประเมินตนเองไว� และได�ร9วมกัน
จัดทําสรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพ จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ข�อเสนอแนะเพ่ือ
การพัฒนาพร�อมให�ข�อเสนอแนะในภาพรวม เพ่ือให�มหาวิทยาลัยได�นําไปจัดทําแผนยกระดับคุณภาพการศึกษา
ต9อไป  

 
วิธีการตรวจสอบและความน�าเช่ือถือของข�อมูล 
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ได�ตรวจสอบ

เอกสาร หลักฐานต9างๆ ตามท่ีอ�างอิงไว�ในแต9ละองค-ประกอบและตัวบ9งชี้ พร�อมสัมภาษณ-ผู�รับผิดชอบ เพ่ือยืนยัน
ผลการดําเนินการต9างๆ ท่ีมหาวิทยาลัยได�ดําเนินการ ในรอบป&การศึกษา 2558 พบว9ามีการดําเนินการจริง โดยมี
หลักฐานเชิงประจักษ-ที่สามารถตรวจสอบได� พร�อมให�คําแนะนําในการอ�างอิงหลักฐานให�สอดคล�องกับผล
การดําเนินงานท่ีเขียนไว�ในแต9ละตัวบ9งชี้ให�ชัดเจนยิ่งข้ึนและให�อ�างอิงเอกสารหลักฐานต9างๆ ลงในฐานข�อมูลด�าน
การประกันคุณภาพท่ีสาธารณชนสามารถเข�ามาศึกษาได� 
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ส�วนที่ 3 
ผลการประเมิน 

 
3.1 ผลการประเมิน 

ผลการประเมินตามตัวบ�งช้ี 

ตัวบ�งชี้คุณภาพ เป4าหมาย 
คะแนนการ
ประเมิน
ตนเอง 

ผลการดําเนินงาน 
คะแนนจาก
กรรมการ 

หมาย
เหตุ ตัวต้ัง ตัวหาร ผลลัพธ6 

องค6ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 
ตัวบ9งช้ี 1.1 ผลการบริหารจัดการ
หลักสูตรโดยรวม 

3.51 คะแนน 3.50 คะแนน 192.53 55 3.50 คะแนน 3.50 คะแนน  

ตัวบ9งช้ี 1.2 อาจารย-ประจําท่ีมี
คุณวุฒิปริญญาเอก 

3.51 คะแนน 2.68 คะแนน 73.5 342.5 21.46 % 2.68 คะแนน  

ตัวบ9งช้ี 1.3 อาจารย-ประจําท่ี 
ดํารงตําแหน9งทางวิชาการ 

3.51 คะแนน 1.85 คะแนน 76 342.5 22.19 % 1.85 คะแนน  

ตัวบ9งช้ี 1.4 การบริการนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี 

5.00 คะแนน 5.00 คะแนน   6 ข�อ 5.00 คะแนน ข�อ 1-6 

ตัวบ9งช้ี 1.5 กิจกรรมนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี 

5.00 คะแนน 5.00 คะแนน   6 ข�อ 5.00 คะแนน ข�อ 1-6 

องค6ประกอบท่ี 2 การวิจัย 
ตัวบ9งช้ี 2.1 ระบบและกลไก     
การบริหารและพัฒนางานวิจัยหรือ
งานสร�างสรรค-  

5.00 คะแนน 5.00 คะแนน   6 ข�อ 5.00 คะแนน ข�อ 1-6 

ตัวบ9งช้ี 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัย
และงานสร�างสรรค- 

4.00 คะแนน 4.93 คะแนน 49.27 10 4.93 คะแนน 4.93 คะแนน  

ตัวบ9งช้ี 2.3 ผลงานวิชาการ     
ของอาจารย-ประจาํและนักวิจยั 

3.51 คะแนน 3.62 คะแนน 36.23 10 3.62 คะแนน 3.62 คะแนน  

องค6ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 
ตัวบ9งช้ี 3.1 การบริการวิชาการ  
แก9สังคม 

5.00 คะแนน 5.00 คะแนน   6 ข�อ 5.00 คะแนน ข�อ 1-6 

องค6ประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวบ9งช้ี 4.1 ระบบและกลไก    
การทํานุบาํรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

5.00 คะแนน 5.00 คะแนน   7 ข�อ 5.00 คะแนน ข�อ 1-7 

องค6ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 
ตัวบ9งช้ี 5.1 การบริหารของ
สถาบันเพื่อการกํากับติดตาม
ผลลัพธ-ตามพันธกิจกลุ9มสถาบัน 
และเอกลักษณ-ของสถาบัน 

5.00 คะแนน 5.00 คะแนน   7 ข�อ 5.00 คะแนน ข�อ 1-7 

ตัวบ9งช้ี 5.2 ผลการบริหารงาน 
ของคณะ 

3.51 คะแนน 4.24 คะแนน 42.42 10 4.24 คะแนน 4.24 คะแนน  

ตัวบ9งช้ี 5.3 ระบบกาํกับ        
การประกันคุณภาพหลักสูตรและ
คณะหลักสูตร 

5.00 คะแนน 5.00 คะแนน   6 ข�อ 5.00 คะแนน ข�อ 1-6 

เฉล่ียคะแนนรวมทุกตัวบ�งช้ีของทุกองค6ประกอบ 4.29 คะแนน 
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สรุปผลการวิเคราะห6ผลการประเมิน 

องค6ประกอบ I P O คะแนนเฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
0.00 - 1.50 การดําเนนิงานต�องปรับปรุงเร9งด9วน 

1.51 - 2.50 การดําเนนิงานต�องปรับปรุง 
2.51 - 3.50 การดําเนนิงานระดับพอใช� 

3.51 - 4.50 การดําเนนิงานระดับดี 
4.51 - 5.00 การดําเนนิงานระดับดีมาก 

1 2.27 5.00 3.50 3.61 ดี 
2 4.93 5.00 3.62 4.52 ดีมาก 
3  5.00  5.00 ดีมาก 
4  5.00  5.00 ดีมาก 
5  5.00 4.24 4.75 ดีมาก 

รวม 3.15 5.00 3.79 4.29 ดี 
 พอใช� ดีมาก ดี   
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3.2 รายงานผลการวิเคราะห6จุดเด�นและโอกาสในการพัฒนา 
องค6ประกอบท่ี 1 : การผลิตบัณฑิต 
จุดเด�น/ข�อเสนอแนะ  
ตัวบ�งช้ี 1.1  
- หลักสูตรสาขาวิชาภาษาจีน ควรเขียนบทความวิชาการเพ่ือตีพิมพ-ในวารสาร 
 
ตัวบ�งช้ี 1.2 
- หลักสูตรท่ียังไม9มีอาจารย-ระดับปริญญาเอก ควรมีแผนส9งเสริมให�อาจารย-ได�ศึกษาเพ่ิมข้ึน 
 
ตัวบ�งช้ี 1.3 
- หลักสูตรท่ียังไม9มีอาจารย-ท่ีมีตําแหน9งทางวิชาการ ให�เร9งพัฒนาเพ่ือเข�าสู9ตําแหน9งทางวิชาการเพ่ิมข้ึน 
 
ตัวบ�งช้ี 1.4 
จุดเด�น 
1. มีการกําหนดระบบและกลไกการปฏิบัติงาน การจัดกิจกรรม ท่ีสอดคล�องกับการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา
อย9างชัดเจน 
2. มหาวิทยาลัยมีการจัดบริการข�อมูลข9าวสาร กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล9งงานเต็มเวลา และนอกเวลา     
แก9นักศึกษา โดยใช�ช9องทางการสื่อสารท่ีหลากหลายและเข�าถึงนักศึกษาโดยตรง 
3. การจัดกิจกรรมเตรียมความพร�อมด�านวิชาการและวิชาชีพ มีความหลากหลายและสอดคล�องกับความ     
ต�องการของนักศึกษา 
ข�อเสนอแนะ  
1. ควรมีการเขียนผลการดําเนินงานท่ีมีความสอดคล�อง ตามเกณฑ-มาตรฐานการประเมินโดยชี้ให�เห็นถึง
กระบวนการ ข้ันตอน และการปรับปรุงพัฒนา เพ่ือส9งผลให�ผลการประเมินสูงข้ึน 
2. การให�ข�อมูลและความรู�ท่ีเปFนประโยชน-ในการประกอบอาชีพแก9ศิษย-เก9ายังไม9ปรากฏผลการดําเนินงานท่ีชัดเจน 
 
ตัวบ�งช้ี 1.5 
จุดเด�น 
1. การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยมีการจัดกิจกรรมท่ีหลากหลายและครบถ�วนตามประเภทและ
แผนการจัดกิจกรรม 
2. มหาวิทยาลัยมีเครือข9ายกาจัดกิจกรรมให�ความรู�และทักษะด�านการประกันคุณภาพ 
ข�อเสนอแนะ  
1. ควรมีการเขียนอธิบายผลการดําเนินงาน การจัดกิจกรรมในแต9ละประเภท และการจัดกิจกรรมให�ความรู�รวมถึง
ทักษะการประกันคุณภาพ ตามผลการประเมินให�มีความชัดเจนมากข้ึน 
2. เอกสารหลักฐานควรมีการระบุ เลขท่ี วันท่ี และสถานท่ี เพ่ือประกอบการประเมิน 
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องค6ประกอบท่ี 2 : การวิจัย 
ข�อสังเกต 
- จากผลการดําเนินงาน พบว9ามีบางคณะยังหางบสนับสนุนงานวิจัยจากหน9วยงานภายนอกน�อย และโดยเฉพาะ
คณะวิทยาการคอมพิวเตอร-และเทคโนโลยีสารสนเทศ ยังไม9ได�รับงบสนับสนุนงานวิจัยจากภายนอกเลย แต9ได�รับ
งบสนับสนุนงานวิจัยจากภายในสูง รวมถึงคณะมนุษยศาสตร-และสังคมศาสตร- คณะวิทยาศาสตร-และเทคโนโลยี 
และคณะเทคโนโลยีการเกษตร ยังใช�งบวิจัยภายในมหาวิทยาลัยสูง 
ข�อเสนอแนะ 
- มหาวิทยาลัยโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ควรเข�าไปมีส9วนร9วมกับหน9วยงานต9างๆ ของจังหวัดเพ่ือหาโจทย-วิจัย
และขอรับทุนสนับสนุนวิจัยจากหน9วยงานระดับจังหวัด 
 
องค6ประกอบท่ี 3 : การบริการวิชาการ 
ข�อเสนอแนะ 
ประเด็นปGญหา 
1. การบูรณาการการให�บริการวิชาการระหว9างคณะ/หน9วยงานภายใน ยังเพ่ิงเริ่มต�น ทําให�ขับเคลื่อนการให�บริการ
แก9สังคมของมหาวิทยาลัยยังไม9ชัดเจนยังไม9ค9อยขับเคลื่อนอย9างเปFนระบบ 
2. การให�บริการวิชาการยังไม9ค9อยตอบโจทย-ของจังหวัดหรือท�องถ่ิน เนื่องจากการกําหนดโจทย-ในการให�บริการ
วิชาการยังขาดการบูรณาการ กับหน9วยงานภายนอกโดยเฉพาะหน9วยงานท่ีกําหนดนโยบายของจังหวัด เช9น 
จังหวัด องค-การปกครองส9วนท�องถ่ิน สภาหอการค�า สภาอุตสาหกรรม 
3. ระเบียบหรือแนวทางหรือข้ันตอนในการดําเนินการยังขาดความคล9องตัว เช9น เรื่องของงบประมาณ/           
การเบิกจ9าย ค9าตอบแทน เปFนต�น ซ่ึงเปFนแนวทางหลักในการสร�างรายได�ของมหาวิทยาลัยในอนาคต 
4. ยังไม9มีการจัดทําหลักสูตรการให�บริการวิชาการท่ีน9าสนใจและหลากหลาย ท่ีเปFนความสนใจของผู�รับบริการ/
ท�องถ่ินอย9างเพียงพอ 
5. ยังไม9มีวารสารท่ีเปFนช9องทางในการตีพิมพ-ผลงานทางวิชาการเฉพาะด�านการให�บริการวิชาการ 
6. การเพ่ิมเติมเปNาหมายหลักในการให�บริการวิชาการ ให�ครอบคลุมพ้ืนท่ีหรือครอบคลุมในเชิงยุทธศาสตร-เพ่ิมข้ึน
เพ่ือเปFนฐานในการสอนและวิจัย 
 
แนวทางแก�ไข 
1. ควรมีการผลักดันให�หน9วยงานกลาง คือ สํานักบริการวิชาการ เปFนหน9วยงานกลางในการประสานกับคณะ/
สํานัก/สถาบัน อย9างจริงจัง 
2. มีการพัฒนาแผนการให�บริการวิชาการท่ีชัดเจนเปFนระบบ ตอบโจทย-ความต�องการของจังหวัด/ท�องถ่ิน          
ให�มากข้ึน โดยร9วมมือกับหน9วยงานภายนอกท่ีจะเปFนผู�ใช�บริการ เพ่ือจัดทําแผนงานท่ีตอบโจทย-ผู�ใช�บริการได�อย9าง
แท�จริง 
3. จัดทําหลักสูตรท่ีมีความหลากหลาย  
4. ปรับปรุงระเบียบเก่ียวกับงบประมาณ ค9าตอบแทน ให�เหมาะสม และจูงใจให�ผู�ปฏิบัติสามารถปฏิบัติงานได�   
อย9างเหมาะสม 
5. บูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัยให�ได� 
6. ควรมีวารสารท่ีเก่ียวข�องกับการเผยแพร9งานด�านบริการวิชาการ 
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องค6ประกอบท่ี 4 : การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ข�อเสนอแนะ 
1. บูรณาการองค-ประกอบด�านศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน และการผลิตบัณฑิต ให�มากข้ึน และถือว9าเปFน
ส9วนสําคัญ ของการผลิตบัณฑิตท่ีมีเอกลักษณ- อัตลักษณ-ของความเปFนบัณฑิตท่ีมีความเปFนไทย 
2. บูรณาการกับงานวิจัยเพ่ือพัฒนาท�องถ่ิน โดยการสร�าง human mapping ของท�องถ่ินท่ีเปFนฐานข�อมูล        
ภูมิปWญญาท�องถ่ิน 
 
องค6ประกอบท่ี 5 : การบริหารจัดการ 
จุดเด�น 
ตัวบ�งช้ีท่ี 5.1  
ข�อ 1 
1. การถ9ายทอดยุทธศาสตร-สู9การปฏิบัติมีความชัดเจนโดยมีการเชื่อมโยงแผนท่ียุทธศาสตร- คํารับรองปฏิบัติ
ราชการสู9แผนการปฏิบัติงาน และมีการติดตามผลการดําเนินงานรอบ 6 เดือน 12 เดือนอย9างชัดเจน ควรมี     
ระบบสารสนเทศ เพ่ือการติดตามและประเมินผลตามแผนกลยุทธ-ให�ชัดเจนยิ่งข้ึนและควรเชื่อมโยงยุทธศาสตร-   
กับงบประมาณและการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพ่ือให�การขับเคลื่อนยุทธศาสตร-บรรลุผลยิ่งข้ึน 
ข�อ 4   
2. มีการจัดทําแผนปรับปรุงการบริหารตามผลการประเมินหลักธรรมาภิบาลของผู�บริหารเสนอต9อสภา ควรมี    
การติดตามผลอย9างต9อเนื่องจริงจังเปFนแนวปฏิบัติท่ีดีอย9างชัดเจน  
ข�อเสนอแนะ 
ตัวบ�งช้ีท่ี 5.1  
ข�อ 1 
1. ควรกําหนดตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ-ให�เปFนตัวชี้วัดท่ีสําคัญ (KEY) สอดคล�องกับวิสัยทัศน-สะท�อนผลลัพธ-
ผลกระทบของการดําเนินการ 
2. ควรมีการจัดทําประมาณการรายได� เพ่ือขับเคลื่อนกลยุทธ-มหาวิทยาลัยลงในแผนกลยุทธ-ทางการเงิน 
3. ควรมีงบประมาณ และโครงการขับเคลื่อนตามแผนกลยุทธ-ทางการเงินท่ีชัดเจน 
4. ควรมีกรอบการจัดสรรงบประมาณ ตามกลยุทธ-มุ9งเปNาท่ีชัดเจน 
ข�อ 2 
5. ควรมีการแสดงสัดส9วนค9าใช�จ9ายเพ่ือการพัฒนานักศึกษา พัฒนาอาจารย- บุคลากรและการเรียนการสอน        
ในแต9ละหลักสูตรให�ชัดเจน 
6. มีการกําหนดมาตรการแผนงานในการเพ่ิมประสิทธิภาพและความคุ�มค9า เพ่ือต�นทุนต9อหน9วยผลผลิตเหมาะสม
กับการจัดการศึกษา  
ข�อ 3 
7. ควรกําหนดปWจจัยเสี่ยงท่ีต�องควบคุม เปFนปWจจัยเสี่ยงภายนอกท่ีมหาวิทยาลัยไม9สามารถควบคุมได� โดย         
การกําหนดเกณฑ-ความเสี่ยงท่ีสอดคล�องกับบริบทของมหาวิทยาลัย 
ข�อ 5 
8. ควรขยายผลจากการจัดการความรู� สู9การนําไปใช�ประโยชน-อย9างเปFนรูปธรรม มีการติดตามและการประเมินผล
การนําไปใช�ประโยชน-ท่ีชัดเจน 
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ข�อ 6 
9. ควรพัฒนาแผนบริหารบุคลากรให�ครอบคลุมครบถ�วนทุกกระบวนการ ต้ังแต9การจัดทํากรอบอัตรากําลัง  
การสรรหา การบรรจุ การรักษา และการพัฒนาบุคลากร 
10. ควรมีการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ สายสนับสนุน เชิงมุ9งเปNา เพ่ือให�เกิดผลการพัฒนาองค-กร 
ตามวิสัยทัศน-และกลยุทธ-ท่ีชัดเจน 
11. ควรมีการประเมินผลตามแผน การบริหารและการพัฒนาบุคลากรในเชิงลึกเพ่ือนําไปสู9การปรับปรุงพัฒนา 
ข�อ 7 
12. ควรมีกระบวนการพัฒนาคุณภาพกระบวนการทํางานครบถ�วนครอบคลุมทุกหน9วยงาน   
 
ตัวบ�งช้ีท่ี 5.3  
13. คณะกรรมการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา ควรเสนอแนวทางการสนับสนุนการดําเนินงานคุณภาพ 
ระดับหลักสูตร และระดับคณะ อย9างชัดเจนเพ่ือให�หลักสูตร คณะ มีการพัฒนาคุณภาพอย9างต9อเนื่อง โดยมีคําสั่ง
แต9งต้ังอาจารย-ผู�รับผิดชอบรายวิชาให�ชัดเจน 
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ส�วนที่ 4 
ภาคผนวก 

 
4.1 ผลการประเมินระดับคณะ สํานัก สถาบัน ประจําปJการศึกษา 2558 

หน�วยงาน คะแนน ผลการประเมิน 
1. คณะครุศาสตร- 4.54 ดีมาก 
2. คณะมนุษยศาสตร-และสังคมศาสตร- 4.14 ดี 
3. คณะวิทยาการจัดการ 4.24 ดี 
4. คณะวิทยาศาสตร-และเทคโนโลย ี 4.31 ดี 
5. คณะเทคโนโลยีการเกษตร 4.66 ดีมาก 
6. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.32 ดี 
7. คณะนิติศาสตร- 3.78 ดี 
8. คณะนิเทศศาสตร- 4.07 ดี 
9. คณะวิทยาการคอมพิวเตอร-และเทคโนโลยีสารสนเทศ 4.26 ดี 
10. คณะอัญมณีศาสตร-และประยุกต-ศิลป[ 4.10 ดี 
11. บัณฑิตวิทยาลัย 4.86 ดีมาก 
12. สํานักงานอธิการบดี 4.93 ดีมาก 
13. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 4.79 ดีมาก 
14. สํานักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน 4.93 ดีมาก 
15. สถาบันวิจัยและพัฒนา 4.75 ดีมาก 
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องค�ประกอบ I P O คะแนนเฉลี่ย ผลประเมิน

คะแนน 1 2.05 5.00 3.53 3.28 พอใช#

1.1 คะแนนหลักสูตร 3.53 2 5.00 5.00 0.46 3.49 พอใช#

1.2 อ. ปริญญาเอก 1.14 3 5.00 5.00 ดีมาก

1.3 อ. ตําแหน0งทางวิชาการ 0.00 4 5.00 5.00 ดีมาก

1.4 จํานวน นศ. / จํานวน อ. (ftes) 5.00 5 4.50 4.50 ดี

1.5 การบริการ นศ. ปริญญาตรี 5.00 ผลการประเมิน 2.79 4.86 2.00 3.78 ดี

1.6 กิจกรรม นศ. ปริญญาตรี 5.00
2.1 ระบบและกลไกงานวิจัย 5.00 คะแนน

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัย 5.00 3.53

2.3 ผลงานทางวิชาการ (ตีพิมพ�) 0.46 3.53

3.1 การบริการวิชาการแก0สังคม 5.00
4.1 ระบบและกลไก ศิลปฯ 5.00
5.1 การบริหารของคณะ 4.00
5.2 ระบบกํากับการประกัน 5.00

3.78คะแนน

คณะนิติศาสตร�

สกอ

หลักสูตร

1. นิติศาสตร

คะแนนเฉลี่ย

ตัวบ0งชี้
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กําหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 
ประจําป�การศึกษา ๒๕๕๘  

ณ ห#องประชุม ช้ัน ๘ อาคารสมเด็จพระเทพฯ (๓๖) มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
 
วันท่ี ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๘.๔๕ น. - ลงทะเบียน 
เวลา ๐๘.๔๕ - ๐๙.๐๐ น. - พิธีเป�ดโดย : ผศ.ไวกูณฑ$ ทองอร'าม อธิการบดี 
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. - ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

โดย คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 
      + รศ.ดร.อภินันท$ จันตะนี 
      + รศ.วันทนีย$ แสนภักดี 
      + ผศ.ดร.เอนก เทียนบูชา 
      + ผศ.ดร.วชิชุกร นาคธน 
      + ผศ.อภิวรรณ ศิรินันทนา 

เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. - ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ต'อ) 

โดย คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 
      + รศ.ดร.อภินันท$ จันตะนี 
      + รศ.วันทนีย$ แสนภักดี 
      + ผศ.ดร.เอนก เทียนบูชา 
      + ผศ.ดร.วชิชุกร นาคธน 
      + ผศ.อภิวรรณ ศิรินันทนา 

 
หมายเหตุ : พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. 

: พักรับประทานอาหารว'าง เวลา ๑๐.๒๐ และเวลา ๑๔.๒๐ น. 
: กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได>ตามความเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กําหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 
ประจําป�การศึกษา ๒๕๕๘  

ณ ห#องประชุม ช้ัน ๘ อาคารสมเด็จพระเทพฯ (๓๖) มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
 
วันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. - ลงทะเบียน 
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. - คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย

สัมภาษณ$ผู>ท่ีเก่ียวข>อง ดังนี้ 
+ รศ.ดร.อภินันท$ จันตะนี สัมภาษณ$ 
       * นายกสภามหาวิทยาลัย (ดร.สวัสด์ิ อุดมโภชน$) 
       * อธิการบดี (ผศ.ไวกูณฑ$ ทองอร'าม) 
       * รองอธิการบดีฝDายวิชาการ (รศ.พอพันธ$ สุทธิวัฒนะ) 
+ ผศ.ดร.เอนก เทียนบูชา สัมภาษณ$  
       * รองอธิการบดีฝDายบริหาร (รศ.ดร.ทรงศักด์ิ ม่ิมกระโทก) 
+ รศ.วันทนีย$ แสนภักดี สัมภาษณ$ 
       * ประธานสภาคณาจารย$ (อ.ดร.โชติ เนืองนันท$) 
+ ผศ.อภิวรรณ ศิรินันทนา สัมภาษณ$ 
       * นายกองค$การนักศึกษา (นายเจษฎา บุญโยประการ) 
+ ผศ.ดร.วชิชุกร นาคธน สัมภาษณ$ 
        * นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองท'าช>าง (นายเฉลิมพล ศักด์ิคํา) 

เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. - สรุปผลและให>ข>อเสนอแนะการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

โดย คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 
      + รศ.ดร.อภินันท$ จันตะนี 
      + รศ.วันทนีย$ แสนภักดี 
      + ผศ.ดร.เอนก เทียนบูชา 
      + ผศ.ดร.วชิชุกร นาคธน 
      + ผศ.อภิวรรณ ศิรินันทนา 
- พิธีป�ดโดย : ผศ.ไวกูณฑ$ ทองอร'าม อธิการบดี  

 
หมายเหตุ : พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. 

: พักรับประทานอาหารว'าง เวลา ๑๐.๒๐ และเวลา ๑๔.๒๐ น. 
: กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได>ตามความเหมาะสม 
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4.4 ภาพกิจกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน  
 

  

  

  

  

 
 
 
 



 


