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คํานํา 

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ประจําปการศึกษา 2561
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ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เพื ่อกําหนดแนวทางวิธีการตรวจประเมินกอนการตรวจเยี่ยมและตรวจ
ประเมินในวันที่ 16-17 ตุลาคม พ.ศ. 2562 คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ไดประเมินตาม
องคประกอบและตัวบงช้ีของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ตามรายละเอียดของการประเมิน
คุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา ซึ ่งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ไดกําหนด
วิธีการประเมินใหเหมาะสมกับวัตถุประสงค องคประกอบและตัวบงชี้ของ สกอ. และสอดคลองกับบริบท
ของมหาวิทยาลัยและจัดทําเปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน โดยหนวยงานและผูบริหาร มหาวิทยาลัย
ไดตรวจสอบขอมูลและขอเท็จจริงตางๆ ในรายงานเรียบรอยแลว 

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ไดรับความรวมมือในการดําเนินการทุกระดับ
จากมหาวิทยาลัย ผูบริหาร บุคลากร ทุกฝายเปนอยางดี คณะผูประเมินขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี 
 
 
 

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน                                                                
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  
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สวนที่ 1 
บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

 
จากการตรวจประเมินผลการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ

รําไพพรรณี ประจําปการศึกษา 2561 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อตรวจสอบขอเท็จจริงและประเมินผลการ
ดําเนินงานตามองคประกอบคุณภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี เพ่ือใหขอเสนอแนะในการพัฒนา โดย
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีนั้น ถูกจัดอยูในประเภท กลุม ข คือ สถาบันท่ีเนนระดับปริญญาตรี และจากผล
การตรวจประเมินตามองคประกอบคุณภาพ สามารถสรุปผลการตรวจประเมินไดดังนี้  

ผลการตรวจประเมินในภาพรวมตามองคประกอบคุณภาพ 6 ดานและตัวบงชี้ที่ใชประเมินคุณภาพ
ตามองคประกอบ โดยในภาพรวมอยูในระดับดีมาก ผลการประเมิน คือ 4.61 โดยสามารถแบงตามองคประกอบได
ดังนี้ 

มาตรฐานท่ี 1 ดานผลลัพธผูเรียน อยูในระดับดีมาก ผลการประเมิน คือ 4.62 

มาตรฐานท่ี 2 ดานการวิจัยและนวัตกรรม อยูในระดับดีมาก ผลการประเมิน คือ 4.78 

มาตรฐานท่ี 3 ดานการบริการวิชาการ  อยูในระดับดีมาก ผลการประเมิน คือ 5.00 

มาตรฐานท่ี 4 ดานศิลปะและวัฒนธรรม อยูในระดับดีมาก  ผลการประเมิน คือ 5.00 
                และความเปนไทย 

มาตรฐานท่ี 5 ดานการบริหารจัดการ อยูในระดับดี  ผลการประเมิน คือ 4.26 
มาตรฐานท่ี 6 ดานอัตลักษณของบัณฑิต อยูในระดับดีมาก  ผลการประเมิน คือ 5.00 
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สวนที่ 2 
วิธีประเมิน 

 
2.1 รายนามคณะกรรมการผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

2.1 ผูชวยศาสตราจารย ดร.จารุวรรณ สิงหมวง ประธานกรรมการ 
2.2 ผูชวยศาสตราจารย ดร.วชิชุกร นาคธน  กรรมการ 
2.3 ผูชวยศาสตราจารย ดร.มยุรี รัตนเสริมพงศ กรรมการ 
2.4 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริวัฒน จิระเดชประไพ กรรมการ 
2.5 ผูชวยศาสตราจารยภัทราพร จันตะนี  กรรมการ 
2.6 รองศาสตราจารยอภิวรรณ ศิรินันทนา  กรรมการ 
2.7 ผูชวยศาสตราจารยวิฆเนศวร ทะกอง  กรรมการ 
2.8 ผูชวยศาสตราจารยพิศิษฐ ชัยสุวรรณถาวร กรรมการ 
2.9 อาจารยวกุล จุลจาจันทร   กรรมการ 
2.10 อาจารยเอ้ือมพร รุงศิริ   กรรมการและเลขานุการ 

 
2.2 วิธีประเมิน 

การวางแผนและการประเมิน (กอน ระหวาง และหลังการตรวจเย่ียม) 
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ไดศึกษารายงาน

การประเมินตนเองท่ีมหาวิทยาลัยจัดทําข้ึนในแตละองคประกอบ และตรวจสอบเอกสารและสัมภาษณผูเก่ียวของ 
ใหครบทุกองคประกอบตามแนวทางการติดตามตรวจสอบเพ่ือจัดทําเปนขอเสนอแนะใหมหาวิทยาลัย ไดนําไปจัดทํา
แผนยกระดับคุณภาพการศึกษาตอไป 

ในระหวางการประเมินติดตามตรวจสอบคุณภาพ คณะกรรมการฯ ไดสัมภาษณบุคลากรท่ีมีสวนเก่ียวของ
กับมหาวิทยาลัย เพื่อคนหาขอมูลใหไดครบทุกภาคสวน และไดมีการตรวจเยี่ยมระดับคณะ หองปฏิบัติการ
ที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอน หองสมุดและศูนยคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ และไดมี
การประชุมคณะกรรมการฯ รวมกัน เปนระยะเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลในการตรวจเยี่ยมและจัดทําขอสรุปผล
การตรวจประเมินรวมกัน 

หลังการตรวจเยี่ยมคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ไดประเมินคุณภาพ
การจัดการศึกษา 6 องคประกอบคุณภาพ 18 ตัวบงชี้ ไดจัดทํารายงานผลการตรวจประเมินไว และได
รวมกันจัดทําขอเสนอแนะที่เปน จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ในรายองคประกอบคุณภาพ
พรอมใหขอเสนอแนะในภาพรวม เพ่ือใหมหาวิทยาลัยไดนําไปจัดทําแผนยกระดับคุณภาพการศึกษาตอไป  

 
วิธีการตรวจสอบและความนาเช่ือถือของขอมูล 
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ไดตรวจสอบ

เอกสาร หลักฐานตางๆ ตามท่ีอางอิงไวในแตละองคประกอบและตัวบงชี้ พรอมสัมภาษณผูรับผิดชอบ เพ่ือยืนยัน
ผลการดําเนินการตางๆ ท่ีมหาวิทยาลัยไดดําเนินการ ในรอบปการศึกษา 2561 พบวามีการดําเนินการจริง โดยมี
หลักฐานเชิงประจักษที่สามารถตรวจสอบได พรอมใหคําแนะนําในการอางอิงหลักฐานใหสอดคลองกับผล
การดําเนินงานท่ีเขียนไวในแตละตัวบงชี้ใหชัดเจนยิ่งข้ึนและใหอางอิงเอกสารหลักฐานตางๆ ลงในฐานขอมูลดาน
การประกันคุณภาพท่ีสาธารณชนสามารถเขามาศึกษาได 
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สวนที่ 3 
ผลการประเมิน 

 
3.1 ผลการประเมิน 

ผลการประเมินตามตัวบงช้ี 

ตัวบงชี้คุณภาพ เปาหมาย 
คะแนนการ
ประเมิน
ตนเอง 

ผลการดําเนินงาน 
คะแนนจาก
กรรมการ 

หมาย
เหตุ ตัวต้ัง ตัวหาร ผลลัพธ 

มาตรฐานท่ี 1 ดานผลลัพธผูเรียน 
1.1 บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทํา
หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 
ป 

3.51 คะแนน 4.17 คะแนน 199.93 48  4.17 คะแนน  

1.2 ผลงานของนักศึกษาและ
ผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญา
โทท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 

3.51 คะแนน 4.45 คะแนน 13.34 3  4.45 คะแนน  

1.3 ผลงานของนักศึกษาและ
ผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญา
เอกท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 

3.51 คะแนน -    
ไมมีผูสําเร็จ
การศึกษา 

 

1.4 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ 

3.51 คะแนน 4.09 คะแนน 204.59 50  4.09 คะแนน  

1.5 ระดับความสําเร็จในการ
พัฒนาผูเรียน 

4.00 คะแนน 5.00 คะแนน 50 10  5.00 คะแนน  

1.6 การบริการนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี 

5.00 คะแนน 5.00 คะแนน   6 ขอ 5.00 คะแนน  

1 .7  กิ จกร รม นัก ศึกษาระ ดับ
ปริญญาตรี 

5.00 คะแนน 5.00 คะแนน   6 ขอ 5.00 คะแนน  

มาตรฐานท่ี 2 ดานการวิจัยและนวัตกรรม 
2.1 การบริหารและพัฒนางานวจิัย
หรืองานสรางสรรค 5.00 คะแนน 5.00 คะแนน   7 ขอ 5.00 คะแนน  

2.2 ผลงานทางวิชาการของ
อาจารยประจาํและนักวิจยั 4.05 คะแนน 4.33 คะแนน 43.27 10  4.33 คะแนน  

2.3 รอยละของผลงานวิจยั ผลงาน
สรางสรรค หรือนวัตกรรมท่ีได
นําไปใชประโยชนตามพันธกิจ ตอ
จํานวนผลงานวจิัย ผลงาน
สรางสรรค หรือนวัตกรรมท้ังหมด 

4.00 คะแนน 5 คะแนน 56.28 10 5.628 5 คะแนน  

มาตรฐานท่ี 3 ดานการบริการวิชาการ 
3.1 การบริการวิชาการแกชุมชน
ทองถิ่นท่ีนําไปสูการเสริมสราง 
ความเขมแข็ง ความยั่งยืน หรือ
ตามแนวพระราชดําริ 

5.00 คะแนน 5.00 คะแนน   6 ขอ 5.00 คะแนน  
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ตัวบงชี้คุณภาพ เปาหมาย 
คะแนนการ
ประเมิน
ตนเอง 

ผลการดําเนินงาน 
คะแนนจาก
กรรมการ 

หมาย
เหตุ ตัวต้ัง ตัวหาร ผลลัพธ 

มาตรฐานท่ี 4 ดานศิลปะและวัฒนธรรมและความเปนไทย 
4.1 การดําเนินงานดานศิลปะ 
วัฒนธรรม และความเปนไทยท่ี
สงเสริมความภูมิใจในความเปน
ไทย ภูมิปญญาทองถิ่นใหกบั
ผูเรียน ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ 

5.00 คะแนน 5.00 คะแนน   7 ขอ 5.00 คะแนน  

มาตรฐานท่ี 5 ดานการบริหารจัดการ 
5.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตร
โดยรวม 

3.51 คะแนน 3.65 คะแนน 215.62 59  3.65 คะแนน  

5.2 คุณภาพของอาจารย 3.51 คะแนน 3.13 คะแนน   2 ตัวบงช้ียอย 3.21 คะแนน  
5.2.1 อาจารยประจําสถาบันท่ีมี
คุณวุฒิปริญญาเอก 3.51 คะแนน 3.37 คะแนน 96.5 352.5  3.42 คะแนน  

5.2.2 อาจารยประจําสถาบันท่ี
ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

3.51 คะแนน 2.88 คะแนน 127 352.5  3.00 คะแนน  

5.3 การบริหารของสถาบันเพื่อ
การกํากับติดตามผลลัพธตามพันธ
กิจกลุมสถาบันและเอกลักษณของ
สถาบัน 

5.00 คะแนน 5.00 คะแนน   5 ขอ 5.00 คะแนน  

5.4 การประกันคุณภาพการศึกษา 5.00 คะแนน 5.00 คะแนน   6 ขอ 5.00 คะแนน  

5.5 ผลการบริหารงานของคณะ 4.35 คะแนน 4.46 คะแนน 44.60 10  4.46 คะแนน  

มาตรฐานท่ี 6 ดานอัตลักษณของบัณฑิต 
6.1 การดําเนินการสงเสริมและ
พัฒนาทักษะ ความคิดเชิงระบบ 
PDCA สอดคลองกับบริบทหรืออัต
ลักษณของแตละคณะ หลักสูตร 

5.00 คะแนน 5.00 คะแนน 50 10  5.00 คะแนน  

คะแนนเฉล่ียรวมทุกตัวบงช้ีของทุกองคประกอบ 4.61 คะแนน 
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สรุปผลการวิเคราะหผลการประเมิน 

องคประกอบ I P O คะแนนเฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
0.00 - 1.50 การดําเนนิงานตองปรับปรุงเรงดวน 

1.51 - 2.50 การดําเนนิงานตองปรับปรุง 
2.51 - 3.50 การดําเนนิงานระดับพอใช 

3.51 - 4.50 การดําเนนิงานระดับดี 
4.51 - 5.00 การดําเนนิงานระดับดีมาก 

1 - 5.00 4.24 4.62 ดีมาก 
2 - 5.00 4.67 4.78 ดีมาก 
3 - 5.00 - 5.00 ดีมาก 
4 - 5.00 - 5.00 ดีมาก 
5 3.21 5.00 4.06 4.26 ดี 
6 - - 5.00 5.00 ดีมาก 

รวม 3.21 5.00 4.38 4.61 ดีมาก 
 พอใช ดีมาก ดี   
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3.2 รายงานผลการวิเคราะหจุดเดนและโอกาสในการพัฒนา 
มาตรฐานท่ี 1 ดานผลลัพธผูเรียน 
ขอเสนอแนะ :  
1.1 บัณฑิตรักถ่ินฐาน ประกอบอาชีพตามศาสตรหรือมีความเก่ียวของ และสวนใหญประกอบอาชีพตามถ่ินฐาน
ของตน 
1.2 –ไมมี- 
1.3 –ไมมี- 
1.4  
 1. ความพึงพอใจตอคุณภาพนักศึกษาโดยภาพรวมอยูในระดับมาก ท้ังในดานความรูและ
ความสามารถ ความคิดสรางสรรค ความรับผิดชอบ และไดรับความไววางใจสงผลใหนักศึกษามีโอกาสในการมีงาน
ทําจากสถานประกอบการหรือหนวยงานท่ีไปฝกประสบการณวิชาชีพ 
 2. บัณฑิตสามารถตอยอดความรูของศาสตรท่ีตนเองจบการศึกษาและสามารถปรับใชเพ่ือพัฒนา
งานในหนาท่ี 
 3. บัณฑิตมีความพรอมในการเรียนรูพัฒนาตนเองใหเหมาะสมกับงานในหนาท่ี 
 4. ควรจัดใหมีโครงการหรือหลักสูตรอบรมดานความเชื่อม่ันในตนเองความสามารถในการนําเสนอ
และความเปนผูนําใหกับนักศึกษากลุมใหญท่ีมีความสนใจในการพัฒนาตนเอง 
1.5 ระดับความสําเร็จในการพัฒนาผูเรียน 
โอกาสในการพัฒนา 
 1. ควรมีการเพ่ิมเติมรายละเอียดอัตลักษณท่ีโดดเดนของแตละคณะท่ีสงผลตอความสําเร็จในการ
พัฒนาผูเรียน  
1.6 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
จุดเดน :  
 1. มีบุคลากรสายวิชาการท่ีมีความรูความเชี่ยวชาญดานการแนะแนวและจิตวิทยาโดยตรงในการ
ปฏิบัติหนาท่ีใหคําปรึกษาและการใชชีวิตแกนักศึกษาในสถาบัน  
 2. การจัดการดานระบบพ่ีดูแลนองโดยมีองคกรนักศึกษาทําหนาท่ีดูแลและมีอาจารยท่ีปรึกษา
กํากับและ ใหคําแนะในการดูแลนอง 
โอกาสในการพัฒนา 
 1. ควรมีการเพ่ิมเติมรายละเอียด/วิธีการ/ชองทางการสื่อสารแกนักศึกษาในการเขาสูอาชีพ
ระหวางการศึกษาและภายหลังสําเร็จการศึกษา  
 2. การเขียนผลการดําเนินงาน ควรมีการแบงหมวดของขอมูลและชองทางการสื่อสารขาวสาร
ภายในมหาวิทยาลัยเก่ียวกับกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร อาทิเชน การอบรมวินัยจราจรภายใน มหาวิทยาลัย และ
ขาวสารหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย/กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร อาทิเชน บริษัทฮอนดาเปดรับสมัคร 
 3. การจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมโดยการจัดโครงการปจฉิมนิเทศของมหาวิทยาลัย ควรมีการ
เพ่ิมเติมรายละเอียดผลการดําเนินงาน/ข้ันตอน/วิธีการ เพ่ือใหเห็น 
 4. การประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมและการจัดการบริการในขอ 1-3 ไมต่ํากวา 3.51 ควร
สํารวจเฉพาะผลการดําเนินสวนงานมหาวิทยาลัยเปนหลักตอกิจกรรมท่ีจัด  
 5. กอนมีการใชแบบสอบถามเพ่ือสํารวจความพึงพอใจ ควรมีการทดสอบความเท่ียงตรง และ
สาระสําคัญท่ีเปนไปตามเกณฑการประเมิน  
 6. เพ่ิมเติมขอมูลหรือขาวสาร ความรูท่ีเปน ประโยชนตอศิษยเกาโดยครอบคลุมตอศิษยเกา 10 
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มาตรฐานท่ี 1 ดานผลลัพธผูเรียน 
คณะ 
1.7 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
จุดเดน : การพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาจากกระบวนการการประกันคุณภาพการศึกษาภายใตโครงการของ
มหาวิทยาลัย และโครงการภาคีเครือขายกลุมราชภัฏอยางตอเนื่อง 
โอกาสในการพัฒนา :  
 1. ปรับวิธีการเขียนผลการดําเนินงานใหเห็นภาพท่ีชัดเจนในการไดมาของแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา โดยนํากระบวนการ PDCA มาประยุกต  
 2. ทุกกิจกรรมมีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผน แตก็ยังพบวาบางโครงการยัง
ไมประสบความสําเร็จ และยังขาดการรายงานการปรับปรุงหรือปญหาท่ีสงผลใหโครงการดังกลาวไมประสบ
ความสําเร็จ จึงควรมีการทบทวนและรายงานเพ่ิมเติมใหชัดเจน 
 
มาตรฐานท่ี 2 ดานการวิจัยและนวัตกรรม 
จุดเดน 
 - มีคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย มีระบบในการดําเนินงานจริยธรรมวิจัยในมนุษย 
โดยในเบ้ืองตน มีการพิจารณางานวิจัยภายในมหาวิทยาลัยกอน 
 - มีคูมือ SOP คูมือการดําเนินการตามมาตรฐานการวิจัยในมนุษย 
 - มีการจัดสรรงบประมาณใหกับหนวยงานสนับสนุน เพ่ือสงเสริมการพัฒนา ยกระดับสายงานสาย
สนับสนุน 
 - มีการเพ่ิมรางวัล เพ่ือสรางขวัญกําลังใจใหกับนักวิจัยหลายสาขา ประกอบดวย นักวิจัยโดดเดนท่ีไดรับ
งบประมาณจากภายนอกมาก นักวิจัยวิทยาศาสตร นักวิจัยสังคมศาสตร 
 - สงเสริมใหนักวิจัยจดลิขสิทธิ์ 
จุดพัฒนา 
 - ควรมีการศึกษากระบวนการดําเนินงานดานการจดสิทธิบัตร เพ่ือรองรับนักวิจัยท่ีมีงานสรางสรรค 
 - ยกระดับวารสารวิชาการของมหาวิทยาลัยใหสูงข้ึน (TCI 1) 
 - การ MOU ทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนขอมูลและการดําเนินงานวิจัยโดยเฉพาะในตางประเทศ 
 - คณะและสถาบันควรมีบทบาทในการสงเสริม/กํากับ/ติดตามผลงานของวิจัยของอาจารยในคณะท่ีมี
ผลงานนอยกวาเกณฑ รวมถึงผลงานวิจัยท่ีนําไปใชประโยชน 
 - จัดอบรมพัฒนานักวิจัยในประเด็นการใชสารสนเทศในการจัดการดานงานวิจัย เชน การกรอกขอมูลผาน
ระบบสารสนเทศ 
ขอเสนอแนะไปยังสถาบัน 
 1. มหาวิทยาลัยควรใหการสนับสนุนบุคลากร เพ่ือรองรับกระบวนการทํางานของสถาบันวิจัย เนื่องจาก
บทบาทหนาท่ีของงานมีความละเอียดและสลับซับซอนโดยจัดบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถตรงกับสายงาน 
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มาตรฐานท่ี 3 ดานการบริการวิชาการ 
 1. ใหความสําคัญกับแผนยุทธศาสตรดานงานบริการวิชาการ 4 ป และควรบูรณาการกับแผนพัฒนา
จังหวัด และยุทธศาสตรชาติ แผนพัฒนาของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ถอดมาเปน
แผนปฏิบัติราชการรายป และมีการทบทวนแผนทุกป 
  2. การทําโครงการบริการวิชาการ มี 2 มิติ คือ Area base และ Function base ในเชิงพ้ืนท่ี ควรทําใน
ทุกมิติ แตควรระวังเรื่องการควบคุมพ้ืนท่ีดําเนินการ ถาทําโครงการตามความเชี่ยวชาญอาจจะทําเรื่องเดียวแลว
ขยายเพ่ิมไปในหลายพ้ืนท่ี  
   3. ในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรการบริการวิชาการควรเตรียมคนของมหาวิทยาลัย เตรียมปรับ
ทัศนคติคนในพ้ืนท่ีกอน และอาจทํางานวิจัยควบคูกันไปดวยโดยบูรณาการองค  
2 + 3 + 4 เขากับดาน 
 4. หลายหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยท่ีไดดําเนินการโครงการบริการวิชาการไปแลว สามารถนําเอาองค
ความรูอ่ืนจากคณะ/สํานักภายในมหาวิทยาลัย ลงพ้ืนท่ีเพ่ือเสริมในมิติอ่ืนๆ ในสวนท่ีชุมชนนั้นยังมีปญหา 
 
มาตรฐานท่ี 4 ดานศิลปะและวัฒนธรรมและความเปนไทย 
 1. ควรนําศิลปวัฒนธรรมบูรณาการกับวิสัยทัศน นโยบายของจังหวัด การทําใหศิลปวัฒนธรรมกินไดขาย
ได คิดใน Scale ใหญ ท่ีสามารถสราง Impact เขานโยบายและการขับเคลื่อนการพัฒนาทองถ่ินได 
 2. งานดานศิลปวัฒนธรรม ควรทําใหเปนงานใหญตอเนื่องควรขยายผล เพราะงานดานศิลปวัฒนธรรม
สามารถมีเรื่องตอยอดไดมาก ปจจุบันยังคิดงานอยูในกรอบไมสามารถคิดไอเดียได เชน กิจกรรมตามประเพณี 
 3. ควรใหความสําคัญในการจัดทําแผนระยะยาวแผน 4 ป ถอดเปนแผนประจําป ตองนํายุทธศาสตรชาติ 
6 ดาน ยุทธศาสตรกลุมจังหวัด  ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ิน ดึงดานท่ีเก่ียวของกับ
ศิลปวัฒนธรรม 
 4. วางแผนการทํางานดานศิลปวัฒนธรรมโดยจัดทําเปนโมเดลและขับเคลื่อนงานเปนระบบโดยแบงเปน
เฟสงาน ดังนี้  
 1. ทําการสํารวจ เพ่ือใหไดขอมูล   
 2. สรางเครือขาย (ททท. พอช. วิสาหกิจ ชุมชน หนวยงานเอกชน โรงแรม ท่ีพัก) สํารวจความตองการ   
 3. ทําโมเดลสรางเครือขายพ้ืนฐานตามปณิธานวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย   
 4. นํา IT มาชวย โดยบูรณาการรวมกับคณะ/หลักสูตร นักศึกษาแตละหลักสูตร จัดงาน อาหาร ขนม ท่ี
พัก แหลงทองเท่ียว สถาปตยกรรม 
 5. การจัดการความรูสูแนวปฏิบัติท่ีดี (KM)  
 6. จัดงาน Festival งาน Event งานใหญๆเชน งานวันสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี เพ่ือเทิดพระเกียรติ
และแสดงผลงาน ท่ีไดจากการจัด KM เชน เรื่องเกษตรอินทรีย การทอเสื่อ อาหาร ศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร 
ฯลฯ มาจัดแสดง 
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มาตรฐานท่ี 5 ดานการบริหารจัดการ 
อาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก และตําแหนงทางวิชาการเพ่ิมข้ึนจากปการศึกษา 2560 โอกาสในการพัฒนา
มหาวิทยาลัย ควรมีการติดตามอาจารยท่ีกําลังศึกษาตอในระดับปริญญาเอกใหเปนไปตามแผนท่ีวางไว ซ่ึงตอนนี้มี
ท้ังหมด 45 คน รวมไปถึงการยื่นขอตําแหนงทางวิชาการท่ีไดมีการยื่น ผศ.78 คน และรศ. 7 คน 
ขอเสนอแนะ 
 1. ควรผลักดันใหหลักสูตรท่ีมีผลการประเมินมากกวา 3.51 ติดตอกัน 2 ปข้ึนไป ใหไดรับการเผยแพร 
(TQR) 
 2. ควรมีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู หรือจัดประกวดการจัดการความรูของทุกคณะ/สํานัก 
นอกเหนือจากการเผยแพรผานเว็บไซต 
 
มาตรฐานท่ี 6 ดานอัตลักษณของบัณฑิต 
- 
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สวนที่ 4 
ภาคผนวก 

 
4.1 ผลการประเมินระดับมหาวิทยาลัย เปรียบเทียบ 4 ปยอนหลัง (ประจําปการศึกษา 2558 - 2561) 

ตัวบงช้ี 
ปการศึกษา 

2558 2559 2560 2561 
1.1 บัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป  - - - 4.17 

1.2 ผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทท่ีไดรับการ
ตีพิมพหรือเผยแพร  - - - 4.45 

1.3 ผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกท่ีไดรับการ
ตีพิมพหรือเผยแพร  - - - 

ไมมี
ผูสําเร็จ

การศึกษา 

1.4 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  
- - - 4.09 

1.5 ระดับความสําเร็จในการพัฒนาผูเรียน  - - - 5 

1.6 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
5 5 5 5 

1.7 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี  5 5 5 5 

2.1 การบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค  
5 5 5 5 

2.2 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย  
3.62 3.69 4.03 4.33 

2.3 รอยละของผลงานวิจัย ผลงานสรางสรรค หรือนวัตกรรมท่ีไดนําไปใช
ประโยชนตามพันธกิจ ตอจํานวนผลงานวิจัย ผลงานสรางสรรค หรือนวัตกรรม
ท้ังหมด  

- - - 5 

3.1 การบริการวิชาการแกชุมชนทองถ่ินท่ีนําไปสูการเสริมสราง ความเขมแข็ง 
ความยั่งยืน หรือตามแนวพระราชดําริ  5 5 5 5 

4.1 การดําเนินงานดานศิลปะ วัฒนธรรม และความเปนไทยท่ีสงเสริมความ
ภูมิใจในความเปนไทย ภูมิปญญาทองถ่ินใหกับผูเรียน ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ  

5 5 5 5 

5.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม  3.5 3.54 3.51 3.65 
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ตัวบงช้ี 
ปการศึกษา 

2558 2559 2560 2561 
5.2 คุณภาพของอาจารย  

   3.21 
5.2.1 อาจารยประจําสถาบันท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก  2.68 2.78 2.9 3.42 
5.2.2 อาจารยประจําสถาบันท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ  1.85 1.87 2.26 3.00 
5.3 การบริหารของสถาบันเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจกลุม
สถาบันและเอกลักษณของสถาบัน  5 5 5 5 

5.4 การประกันคุณภาพการศึกษา  5 5 5 5 
5.5 ผลการบริงานของคณะ 4.24 4.23 4.31 4.46 
6.1 การดําเนินการสงเสริมและพัฒนาทักษะ ความคิดเชิงระบบ PDCA 
สอดคลองกับบริบทหรืออัตลักษณของแตละคณะ หลักสูตร  - - - 5 

คะแนน 4.29(ดี) 4.30(ดี) 4.33(ดี) 4.61 
(ดีมาก) 
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กราฟแสดงผลการประเมินระดับสถาบัน เปรียบเทียบ 4 ปยอนหลัง (ประจําปการศึกษา 2558 - 2561) 
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4.2 ผลการประเมินระดับคณะ สํานัก สถาบัน เปรียบเทียบ 5 ปยอนหลัง  

(ประจําปการศึกษา 2557 - 2561) 

หนวยงาน 
ปการศึกษา 

2557 2558 2559 2560 2561 
1. คณะครุศาสตร 3.64 4.54 4.38 4.35 4.66 
2. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 3.59 4.14 4.08 4.18 4.28 

3. คณะวิทยาการจัดการ 3.14 4.24 4.36 4.43 4.53 

4. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 2.94 4.31 4.49 4.58 4.63 

5. คณะเทคโนโลยีการเกษตร 3.60 4.66 4.72 4.77 4.50 

6. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3.39 4.32 4.25 4.44 4.71 

7. คณะนิติศาสตร 3.05 3.78 4.02 4.18 4.24 

8. คณะนิเทศศาสตร 2.99 4.07 4.34 4.21 4.64 
9. คณะวิทยาการคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
3.18 4.26 3.91 3.99 4.03 

10. คณะอัญมณีศาสตรและประยุกตศิลป 2.54 4.10 3.78 3.94 4.38 

11. บัณฑิตวิทยาลัย 4.16 4.86 4.93 4.86 4.93 

12. สํานักงานอธิการบดี 3.79 4.93 4.93 4.93 4.93 
13. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 4.71 4.79 4.79 4.79 4.79 

14. สํานักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน 4.86 4.93 4.93 4.93 4.93 
15. สถาบันวิจัยและพัฒนา 4.93 4.75 4.93 4.93 4.93 

16. สํานักบริการวิชาการ - - 4.86 4.79 4.93 
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สรุปคะแนนระดับหลักสูตร 

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2561 

คณะ ลําดับท่ี หลักสูตร คะแนน 
ผลการ
ประเมิน 

ระดับ
คุณภาพ 

คณะครุศาสตร 

1 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

3.78 ผาน ดี 

2 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการศึกษาพิเศษและ
ภาษาอังกฤษ 

3.59 ผาน ดี 

3 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาพลศึกษา 

3.51 ผาน ดี 

4 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาไทย 

3.55 ผาน ดี 

5 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

3.65 ผาน ดี 

6 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสังคมศึกษา 

3.82 ผาน ดี 

7 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาฟสิกส 

3.22 ผาน ดี 

8 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเคมี 

3.80 ผาน ดี 

9 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร 

3.59 ผาน ดี 

10 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา 

4.13 ผาน ดีมาก 

11 
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

4.06 ผาน ดีมาก 

12 
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน   

3.88 ผาน ดี 
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สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2561 

คณะ ลําดับท่ี หลักสูตร คะแนน 
ผลการ
ประเมิน 

ระดับ
คุณภาพ 

13 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

3.61 ผาน ดี 

  

คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 

14 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร 

3.91 ผาน ดี 

15 
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐศาสตร  

4.03 ผาน ดีมาก 

16 
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาทัศนศิลป   

3.77 ผาน ดี 

17 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน    

4.03 ผาน ดีมาก 

18 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาดนตรี     

3.55 ผาน ดี 

19 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาจีน  

3.61 ผาน ดี 

20 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาไทย      

3.71 ผาน ดี 

21 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ      

3.69 ผาน ดี 

22 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาสหวิทยาการเพ่ือการ
พัฒนาท่ียั่งยืน 

3.52 ผาน ดี 

  

คณะวิทยาการจัดการ 23 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการเงินการธนาคาร 

3.73 ผาน ดี 
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สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2561 

คณะ ลําดับท่ี หลักสูตร คะแนน 
ผลการ
ประเมิน 

ระดับ
คุณภาพ 

24 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการ 

3.64 ผาน ดี 

25 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการตลาด  

3.67 ผาน ดี 

26 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารทรัพยากร
มนุษย  

3.93 ผาน ดี 

27 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ      

3.53 ผาน ดี 

28 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  4.02 ผาน ดีมาก 

29 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการทองเท่ียว      

3.79 ผาน ดี 

30 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ 

3.89 ผาน ดี 

  

คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 

31 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร     

3.18 ผาน ดี 

32 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเคมี      

3.64 ผาน ดี 

33 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาจุลชีววิทยา  

3.08 ผาน ดี 

34 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาชีววิทยา      

3.47 ผาน ดี 

35 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม      

3.08 ผาน ดี 
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สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2561 

คณะ ลําดับท่ี หลักสูตร คะแนน 
ผลการ
ประเมิน 

ระดับ
คุณภาพ 

36 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสถิติประยุกต      

3.11 ผาน ดี 

  

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

37 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเกษตรศาสตร     

3.77 ผาน ดี 

38 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร      

3.60 ผาน ดี 

39 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยง
สัตวน้ํา      

3.68 ผาน ดี 

40 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการอาหาร     

3.78 ผาน ดี 

41 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร    

3.74 ผาน ดี 

  

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

42 
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
หลักสูตรตอเนื่อง 

3.57 ผาน ดี 

43 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม 
และสารสนเทศ  

3.68 ผาน ดี 
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สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2561 

คณะ ลําดับท่ี หลักสูตร คะแนน 
ผลการ
ประเมิน 

ระดับ
คุณภาพ 

44 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอ
นิกส      

3.42 ผาน ดี 

45 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา      

3.66 ผาน ดี 

46 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส   

3.63 ผาน ดี 

47 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

3.65 ผาน ดี 

  

คณะนิติศาสตร 48 
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชานิติศาสตร      

3.44 ผาน ดี 

  

คณะนิเทศศาสตร 

49 
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 
สาขานิเทศศาสตร(สองภาษา)  

3.73 ผาน ดี 

50 
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการสื่อสารบูรณาการ  

3.61 ผาน ดี 

51 
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน      

3.82 ผาน ดี 

52 
หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร 

3.95 ผาน ดี 
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สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2561 

คณะ ลําดับท่ี หลักสูตร คะแนน 
ผลการ
ประเมิน 

ระดับ
คุณภาพ 

คณะวิทยาการคอมพิวเตอรฯ 

53 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีเครือขาย
คอมพิวเตอร  

3.96 ผาน ดี 

54 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ      

3.68 ผาน ดี 

55 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ     

3.40 ผาน ดี 

56 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร     

3.60 ผาน ดี 

  

คณะอัญมณีศาสตรและ
ประยุกตศิลป 

57 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาอัญมณีศาสตร     

3.50 ผาน ดี 

58 
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการออกแบบ  

3.52 ผาน ดี 

59 
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ  

3.46 ผาน ดี 
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สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2561 จํานวนหลักสูตรท่ีเขารับการประเมิน 59 หลักสูตร 

ระดับ   จํานวนหลักสูตร รอยละ 
หลักสูตรปริญญาตรี   52 88.14 
หลักสูตรปริญญาโท   5 8.47 
หลักสูตรปริญญาเอก   2 3.39 

  
ระดับคุณภาพ   จํานวนหลักสูตร รอยละ 

ผานระดับดีมาก   5 8.5 
ผานระดับดี   54 91.5 
คะแนนฉล่ียการประเมินหลักสูตรเทากับ  3.65 

หลักสูตรท่ีเปดสอนท้ังหมดจํานวน 59 หลักสูตร ผานมาตรฐานคุณภาพระดับหลักสูตรท้ัง 59 หลักสูตร คิดเปนรอยละ 100 
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กําหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 
ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑  

ณ หองประชุม ช้ัน ๘ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (๓๖) มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
 
วันท่ี ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ 
เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. ผูดูแลตัวชี้วัดระดับมหาวิทยาลัย จัดเตรียมเอกสารหลักฐาน  

ณ หองประชุม ช้ัน ๘ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (๓๖) 

 
วันท่ี ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ 
เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๘.๔๕ น. ลงทะเบียน 
เวลา ๐๘.๔๕ - ๐๙.๐๐ น. พิธีเปดโดย : รศ.พอพันธ สุทธิวัฒนะ รักษาราชการแทนอธิการบดี 
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ตรวจเอกสาร) 

โดย คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 
      + ผศ.ดร.จารุวรรณ สิงหมวง  + รศ.อภิวรรณ ศิรินันทนา 
      + ผศ.ดร.วชิชุกร นาคธน  + ผศ.วิฆเนศวร ทะกอง 
      + ผศ.ดร.มยุรี รัตนเสริมพงศ  + ผศ.พิศิษฐ ชัยสุวรรณถาวร 
      + ผศ.ดร.ศิริวัฒน จิระเดชประไพ + อ.เอ้ือมพร รุงศิริ 
      + ผศ.ภัทราพร จันตะนี  + อ.วกุล จุลจาจันทร 

เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย

สัมภาษณผูบริหารมหาวิทยาลัย และผูมีสวนไดสวนเสีย 
เวลา ๑๗.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. พักรับประทานอาหารเย็น 
เวลา ๑๘.๐๐ - ๒๐.๐๐ น. อภิปรายผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

โดย คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 
      + ผศ.ดร.จารุวรรณ สิงหมวง  + รศ.อภิวรรณ ศิรินันทนา 
      + ผศ.ดร.วชิชุกร นาคธน  + ผศ.วิฆเนศวร ทะกอง 
      + ผศ.ดร.มยุรี รัตนเสริมพงศ  + ผศ.พิศิษฐ ชัยสุวรรณถาวร 
      + ผศ.ดร.ศิริวัฒน จิระเดชประไพ + อ.เอ้ือมพร รุงศิริ 
      + ผศ.ภัทราพร จันตะนี  + อ.วกุล จุลจาจันทร 

 
 
หมายเหตุ : พักรับประทานอาหารวาง ชวงเชา เวลา ๑๐.๑๕ น. - ๑๐.๓๐ น.  

 ชวงบาย เวลา ๑๔.๑๕ น. - ๑๔.๓๐ น. 
: กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 
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กําหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 
ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑  

ณ หองประชุม ช้ัน ๘ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (๓๖) มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
 
วันท่ี ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ 
เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน 
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๓๐ น. ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ตรวจเอกสารตอ) 

โดย คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 
      + ผศ.ดร.จารุวรรณ สิงหมวง  + รศ.อภิวรรณ ศิรินันทนา 
      + ผศ.ดร.วชิชุกร นาคธน  + ผศ.วิฆเนศวร ทะกอง 
      + ผศ.ดร.มยุรี รัตนเสริมพงศ  + ผศ.พิศิษฐ ชัยสุวรรณถาวร 
      + ผศ.ดร.ศิริวัฒน จิระเดชประไพ + อ.เอ้ือมพร รุงศิริ 
      + ผศ.ภัทราพร จันตะนี  + อ.วกุล จุลจาจันทร 

เวลา ๑๐.๓๑ - ๑๒.๐๐ น. ประชุมสรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา  
เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. นําเสนอผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาและตอบคําถาม 
เวลา ๑๖.๐๐ - ๑๖.๑๕ น. พิธีปดโดย : รศ.พอพันธ สุทธิวัฒนะ รักษาราชการแทนอธิการบดี 

 
 
 

 
หมายเหตุ : พักรับประทานอาหารวาง ชวงเชา เวลา ๑๐.๑๕ น. - ๑๐.๓๐ น.  

 ชวงบาย เวลา ๑๔.๑๕ น. - ๑๔.๓๐ น. 
: กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 
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คําส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับมหาวิทยาลัย ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ 
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4.5 ภาพกิจกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน  
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