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คํานํา 

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ประจําปการศึกษา 
2562โดยคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ไดศึกษาเอกสารและประชุมคณะกรรมการ
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อกําหนดแนวทางวิธีการตรวจประเมินกอนการตรวจเยี่ยมและ
ตรวจประเมินในวันท่ี 17-18 กันยายน พ.ศ. 2563 คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได
ประเมินตามองคประกอบและตัวบงชี้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.
2561 และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2562 ซึ่งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ไดกําหนด
วิธีการประเมินใหเหมาะสมกับวัตถุประสงค องคประกอบและตัวบงชี้ และสอดคลองกับบริบทของ
มหาวิทยาลัยและจัดทําเปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน โดยหนวยงานและผูบริหาร มหาวิทยาลัย
ไดตรวจสอบขอมูลและขอเท็จจริงตางๆ ในรายงานเรียบรอยแลว 

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ไดรับความรวมมือในการดําเนินการทุก
ระดับจากมหาวิทยาลัย ผูบริหาร บุคลากร ทุกฝายเปนอยางดี คณะผูประเมินขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 
 
 

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  
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สวนที่ 1 
บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

 จากการตรวจประเมินผลการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราช
ภัฏรําไพพรรณี ประจําปการศึกษา 2562 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อตรวจสอบขอเท็จจริงและประเมินผล
การดําเนินงานตามองคประกอบคุณภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี เพ่ือใหขอเสนอแนะในการ
พัฒนา โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีนั้น ถูกจัดอยูในประเภท กลุม ข คือ สถาบันท่ีเนนระดับปริญญาตรี 
และจากผลการตรวจประเมินตามองคประกอบคุณภาพ สามารถสรุปผลการตรวจประเมินไดดังนี้  

 

 ผลการตรวจประเมินในภาพรวมตามองคประกอบคุณภาพ 5 ดานและตัวบงชี้ที ่ใชประเมิน
คุณภาพตามองคประกอบ โดยในภาพรวมอยูในระดับดี ผลการประเมิน คือ 4.37 โดยสามารถแบงตาม
องคประกอบไดดังนี้ 
 องคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต  อยูในระดับดี  ผลการประเมิน คือ 3.93 

 องคประกอบท่ี 2 การวิจัย   อยูในระดับดีมาก  ผลการประเมิน คือ 4.74 

 องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ  อยูในระดับดีมาก  ผลการประเมิน คือ 5.00 

 องคประกอบท่ี 4 ดานศิลปวัฒนธรรม อยูในระดับดีมาก  ผลการประเมิน คือ 5.00 
   และความเปนไทย 
 องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ อยูในระดับดี  ผลการประเมิน คือ 4.27 
 
 ผลการตรวจประเมินในองคประกอบคุณภาพที่ 6 ที่ใชประเมินคุณภาพตามองคประกอบ โดยใน
ภาพรวมอยูในระดับดี ผลการประเมิน คือ 4.40 โดยสามารถแบงตามองคประกอบไดดังนี้ 
 องคประกอบท่ี 6 ดานอัตลักษณของบัณฑิต อยูในระดับดีมาก  ผลการประเมิน คือ 4.97 

 



2 
 

 รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบัน  
ประจําปการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

สวนที่ 2 
วิธีประเมิน 

 
2.1 รายนามคณะกรรมการผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

2.1 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประจักร รอดอาวุธ ประธานกรรมการ 
2.2 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ขวัญดาว แจมแจง กรรมการ 
2.3 ผูชวยศาสตราจารยบุญไท เจริญผล  กรรมการ 
2.4 ผูชวยศาสตราจารยรัตนะ ยศเมธากุล  กรรมการ 
2.5 ผูชวยศาสตราจารยชาติชาย จันทรประทีป กรรมการ 
2.6 รองศาสตราจารยอภิวรรณ ศิรินันทนา  กรรมการ 
2.7 ผูชวยศาสตราจารยวิฆเนศวร ทะกอง  กรรมการ 
2.8 ผูชวยศาสตราจารยพิศิษฐ ชัยสุวรรณถาวร กรรมการ 
2.9 ผูชวยศาสตราจารยรุจิเรข ปราชญากุล  กรรมการ 
2.10 ผูชวยศาสตราจารยฉวี สิงหาด  กรรมการและเลขานุการ 

 
2.2 วิธีประเมิน 

การวางแผนและการประเมิน (กอน ระหวาง และหลังการตรวจเย่ียม) 
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ไดศึกษา

รายงานการประเมินตนเองท่ีมหาวิทยาลัยจัดทําข้ึนในแตละองคประกอบ และตรวจสอบเอกสารและสัมภาษณ
ผูเก่ียวของ ใหครบทุกองคประกอบตามแนวทางการติดตามตรวจสอบเพ่ือจัดทําเปนขอเสนอแนะใหมหาวิทยาลัย 
ไดนําไปจัดทําแผนยกระดับคุณภาพการศึกษาตอไป 

ในระหวางการประเมินติดตามตรวจสอบคุณภาพ คณะกรรมการฯ ไดสัมภาษณบุคลากรท่ีมีสวน
เก่ียวของกับมหาวิทยาลัย เพื่อคนหาขอมูลใหไดครบทุกภาคสวน และไดมีการตรวจเยี่ยมระดับคณะ 
หองปฏิบัติการที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอน หองสมุดและศูนยคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี
สารสนเทศ และไดมีการประชุมคณะกรรมการฯ รวมกัน เปนระยะเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลในการตรวจ
เยี่ยมและจัดทําขอสรุปผลการตรวจประเมินรวมกัน 

หลังการตรวจเยี ่ยมคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ไดประเมิน
คุณภาพการจัดการศึกษา 6 องคประกอบคุณภาพ 21 ตัวบงชี้ ไดจัดทํารายงานผลการตรวจประเมินไว 
และไดรวมกันจ ัด ทําขอเสนอแนะที ่เปน จ ุด เดน แนวทางเสร ิมจ ุดแข็ง  จ ุด ที ่ควรพัฒนา ในราย
องคประกอบคุณภาพพรอมใหขอเสนอแนะในภาพรวม เพ่ือใหมหาวิทยาลัยไดนําไปจัดทําแผนยกระดับ
คุณภาพการศึกษาตอไป  
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วิธีการตรวจสอบและความนาเช่ือถือของขอมูล 
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ไดตรวจสอบ

เอกสาร หลักฐานตางๆ ตามท่ีอางอิงไวในแตละองคประกอบและตัวบงชี้ พรอมสัมภาษณผูรับผิดชอบ เพ่ือ
ยืนยันผลการดําเนินการตางๆ ท่ีมหาวิทยาลัยไดดําเนินการ ในรอบปการศึกษา 2562 พบวามีการดําเนินการ
จริง โดยมีหลักฐานเชิงประจักษที่สามารถตรวจสอบได พรอมใหคําแนะนําในการอางอิงหลักฐานให
สอดคลองกับผลการดําเนินงานท่ีเขียนไวในแตละตัวบงชี้ใหชัดเจนยิ่งข้ึนและใหอางอิงเอกสารหลักฐานตางๆ 
ลงในฐานขอมูลดานการประกันคุณภาพท่ีสาธารณชนสามารถเขามาศึกษาได 

 

สวนที่ 3 
ผลการประเมิน 

 
3.1 ผลการประเมิน 

ผลการประเมินตามตัวบงช้ี 

ตัวบงช้ีคุณภาพ เปาหมาย 
คะแนนการ
ประเมิน
ตนเอง 

ผลการดําเนินงาน คะแนนการ
ประเมินจาก

คณะกรรมการ 
ตัวต้ัง ตัวหาร 

ผลลัพธ 
(%หรือ
สัดสวน) 

1.1 ผลการบริหารจัดการ
หลักสูตรโดยรวม 

3.65 3.73 224.05 60  3.73 คะแนน 

1.2 อาจารยประจําสถาบัน
ท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

3.51 3.94 114 361 31.58 3.95 คะแนน 

1.3 อาจารยประจําสถาบัน
ท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

3.51 3.57 155 361 42.94 3.58 คะแนน 

1.4 การบริการนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี 

5.00 5.00   6 ขอ 5.00 คะแนน 

1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี 

5.00 5.00   6 ขอ 5.00 คะแนน 

1.6การสงเสริมสมรรถนะ
และทักษะการใช
ภาษาอังกฤษ 

3.00 4.00   4 ขอ 4.00 คะแนน 

1.7การสงเสริมสมรรถนะ
และทักษะดานดิจิทัล 

3.00 4.00   4 ขอ 4.00 คะแนน 



4 
 

 รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบัน  
ประจําปการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

ตัวบงช้ีคุณภาพ เปาหมาย 
คะแนนการ
ประเมิน
ตนเอง 

ผลการดําเนินงาน คะแนนการ
ประเมินจาก

คณะกรรมการ 
ตัวต้ัง ตัวหาร 

ผลลัพธ 
(%หรือ
สัดสวน) 

1.8หลักสูตรท่ีนักศึกษามี
สวนรวมในการสราง
นวัตกรรม 

3.51 2.14 23.5 11  2.14 คะแนน 

2.1 ระบบและกลไก
งานวิจัย งานสรางสรรค 
และนวัตกรรม 

5.00 5.00   7 ขอ 5.00 คะแนน 

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัย
และงานสรางสรรค 

4.28 4.59 11.83 3 3.94 3.94 คะแนน 

2.3 ผลงานทางวิชาการของ
อาจารยประจําและนักวิจัย 

4.33 5.00 15 3 5 5.00 คะแนน 

2.4 ผลงานวิจัย งาน
สรางสรรค หรือนวัตกรรมท่ี
นําไปใชประโยชนตอชุมชน 
 

3.51 5.00 55 96 57.29 5.00 คะแนน 

3.1 ระบบและกลไกการ
พัฒนาเสริมสราง
ความสัมพันธกับชุมชน 

5.00 5.00   5 ขอ 5.00 คะแนน 

3.2 ชุมชนเปาหมายท่ีไดรับ
การพัฒนาอยางตอเนื่อง
ตามแผนเสริมสราง
ความสัมพันธกับชุมชน 

3.00 5.00 1 5 20 5.00 คะแนน 

4.1 ระบบและกลไกดาน
ศิลปวัฒนธรรมและความ
เปนไทย 

5.00 5.00   7 ขอ 5.00 คะแนน 

4.2 ผลลัพธดานศิลปะและ
วัฒนธรรมไทย 

3.00 5.00   9 เรื่อง 5.00 คะแนน 

5.1 การจัดการเรียนรูแบบ
บูรณาการกับการทํางาน 
 

3.00 3.00   3 ขอ 3.00 คะแนน 
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ตัวบงช้ีคุณภาพ เปาหมาย 
คะแนนการ
ประเมิน
ตนเอง 

ผลการดําเนินงาน คะแนนการ
ประเมินจาก

คณะกรรมการ 
ตัวต้ัง ตัวหาร 

ผลลัพธ 
(%หรือ
สัดสวน) 

5.2 การบริหารของสถาบัน
เพ่ือการกํากับติดตาม
ผลลัพธตามพันธกิจกลุม
สถาบันและเอกลักษณของ
สถาบัน 

5.00 5.00   7 ขอ 5.00 คะแนน 

5.3 ผลการบริหารงานของ
คณะ 

4.46 4.12 44.82 11 4.08 4.08 คะแนน 

5.4 ระบบกํากับการประกัน
คุณภาพหลักสูตรและคณะ 

5.00 5.00   6 ขอ 5.00 คะแนน 

เฉล่ียคะแนนรวมตัวบงช้ี 
 5 องคประกอบ 

4.04 
คะแนน 

4.50 
คะแนน 

 4.37 
คะแนน 

6.1 การดําเนินการสงเสริม
และพัฒนาทักษะ ความคิด
เชิงระบบ PDCA สอดคลอง
กับบริบทหรืออัตลักษณของ
แตละคณะ 

5.00 5.00คะแนน 54.69 11  4.97 4.97 คะแนน 

เฉล่ียคะแนนรวมตัวบงช้ี 
 6 องคประกอบ 

4.10 
คะแนน 

4.53 
คะแนน 

 4.40  
คะแนน 
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สรุปผลการวิเคราะหผลการประเมิน 

องคประกอบ I P O 
คะแนน
เฉล่ีย 

ผลการประเมิน 

0.00 - 1.50 การดําเนนิงานตองปรับปรุง
เรงดวน 

1.51 - 2.50 การดําเนนิงานตองปรับปรุง 
2.51 - 3.50 การดําเนนิงานระดับพอใช 

3.51 - 4.50 การดําเนนิงานระดับดี 
4.51 - 5.00 การดําเนนิงานระดับดีมาก 

1  3.77  4.50  2.94  3.93  ดี  
2  3.94  5.00  5.00  4.74  ดีมาก  
3  -  5.00  5.00  5.00  ดีมาก  
4  -  5.00  5.00  5.00  ดีมาก  
5  -  4.33  4.08  4.27  ดี  

ผลการ
ประเมิน  

3.82  4.60  4.28  4.37  ดี  

รวมตัวบงช้ีอัตลักษณ  
6  -  -  4.97  4.97  ดีมาก  

ผลการ
ประเมิน  

3.82  4.60  4.37  4.40  ดี  
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3.2 รายงานผลการวิเคราะหจุดเดนและโอกาสในการพัฒนา 
ภาพรวมการประเมิน 
จุดเดนในภาพรวม 
1. คณะผูบริหารสามารถบริหารจัดการกับวิกฤต COVID-19 ในดานการจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 
2. มหาวิทยาลัยมีการวางแผน และจัดทําแผนธุรกิจในการบริหารจัดการทรัพยสินเพ่ือจัดหารายไดใหกับ
มหาวิทยาลัย 
3. มหาวิทยาลัยสงเสริมใหอาจารยและนักศึกษารวมพัฒนาทองถ่ินเพ่ือแกปญหาของชุมชนอยางตอเนื่องจน
ประสบผลสําเร็จ และไดรับรางวัลจากสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ (กปร.) 
4. มหาวิทยาลัยมีการบริหารมหาวิทยาลัยโดยใชระบบ Decentralized Organization ซ่ึงทําใหเกิดผูบริหาร
รุนใหม เพ่ือขับเคลื่อนใหมหาวิทยาลัยประสบความสําเร็จในการเปนมหาวิทยาลัยของทองถ่ินโดยจัดต้ังคณะ
เพ่ิมอีก 5. คณะและแตละคณะมีพันธกิจท่ีสนับสนุน ทําใหมหาวิทยาลัยบรรลุวิสัยทัศน พันธกิจท่ีตั้งไว 
 
จุดท่ีควรพัฒนาในภาพรวม 
1. มหาวิทยาลัยควรจัดการความรูในดานงานประกันคุณภาพเพ่ือเชื่อมโยงและใหเกิดคุณภาพในภาพรวมท้ัง
ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยอาจจัดต้ัง ศูนยบริหารจัดการขอมูลดานการประกันคุณภาพ  
2. มหาวิทยาลัยควรกําหนดสมรรถนะดานภาษาอังกฤษรายชั้นปใหกับนักศึกษาทุกคณะเพ่ือการปรับปรุงและ
พัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษใหเกิดผลสัมฤทธิ์กับนักศึกษาทุกหลักสูตร  
3. มหาวิทยาลัยควรมีการบริหารจัดการโดยการบูรณาการองคความรูจากคณาจารยตางคณะเพ่ือสราง
มูลคาเพ่ิมดานวัฒนธรรมในลักษณะของ Cultural Enterprise หรือจัด Cultural Route Trip เพ่ือฝก
ประสบการณและสรางรายไดใหกับนักศึกษา 
4. ควรสงเสริมใหคณาจารยพัฒนาตนเองสูมาตรฐานอาจารยมืออาชีพโดยการอบรมตามเกณฑ Professional 
Standard Framework: PSF  
5. มหาวิทยาลัยควรกําหนดพ้ืนท่ีเปาหมายใหครอบคลุมพ้ืนท่ีบริการ 3 จังหวัด(จันทบุรี ระยอง ตราด)ท่ี
มหาวิทยาลัยรับผิดชอบ 
6. มหาวิทยาลัยควรสงเสริมใหนักศึกษาเขารวมการบูรณาการการเรียนรูกับการทํางาน (WIL) ในตางประเทศ 
เชน โครงการ SEA Teachers ของนักศึกษาครู 
7. มหาวิทยาลัยควรสงเสริมจัดกิจกรรม การจัดการเรียนรูในดานการจัดการเรียนการสอนและดานการวิจัยโดย
มีการประกวดเพ่ือคนหาแนวปฏิบัติท่ีดีเพ่ือเปนตนแบบใหกับคณะตาง ๆ จากทุกคณะในมหาวิทยาลัย (KM’s 
Week) 
8. มหาวิทยาลัยควรกําหนดคุณลักษณะท่ีสะทอนอัตลักษณของนักศึกษา “บัณฑิตยอมฉลาดจัดการ” ให
เห็นชัดเปนรูปธรรมและวัดไดอยางชัดเจน วาเปนอยางไร อาจแตกตางกันไปในแตละคณะ  
9. มหาวิทยาลัยควรต้ังคณะทํางานเพ่ือประสานงานกับทุกคณะในการขับเคลื่อนแผนจัดการเรียนรูแบบบูรณา
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ภาพรวมการประเมิน 
การกับการทํางาน ใหเปนรูปธรรมและดําเนินการใหเปนระบบ 
10. มหาวิทยาลัยควรจัดทําแผนเชิงรุกในการขับเคลื่อนใหเกิด Smart Local University อยางเปนรูปธรรม
โดยระบุเปาหมายในการขับเคลื่อนใหชัดเจนในแตละป 
11. มหาวิทยาลัยควรจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสูการเปนสากลและบรรจุอยูในแผนยุทธศาสตรหรือแผน
กลยุทธ และแผนปฏิบัติการประจําป เพ่ือการขับเคลื่อนใหเปนรูปธรรมและสามารถติดตามในแตละปวาบรรลุ
ตามแผนท่ีตั้งไวมากนอยเพียงใด 
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องคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 
จุดเดน แนวทางเสริม 

- ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยภาพรวม มีการ
พัฒนาดีข้ึนอยางตอเนื่อง โดยมีผลการประเมิน
คุณภาพภายใน ระดับดีมาก 12 หลักสูตร และระดับ
ดี 47 หลักสูตร 

- ควรมีการตรวจสอบรายตัวบงชี้ ในหลักสูตรท่ีมีผล
การประเมินคุณภาพภายในท่ีมีคะแนนนอย เพ่ือ
วิเคราะหสาเหตุ และใหการชวยเหลือ เพ่ือใหผล
ประเมินฯ สูงข้ึนในปถัดไป ไดแก หลักสูตร
วิทยาศาสตรท่ัวไป  ฟสิกส สถิติประยุกต วิศวกรรม
เมคคาทรอนิกส และ พยาบาลศาสตร เปนตน 
 
- ควรใชกระบวนการ KM เพ่ือคนหาแนวปฏิบัติท่ีดี
ของหลักสูตรท่ีมีผลประเมินในระดับดีมาก เพ่ือ
นํามาใชพัฒนาคุณภาพหลักสูตรอ่ืนๆใหมี
ความกาวหนาอยางตอเนื่อง 

จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะ 
- แผนการสงเสริมและพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 
 
 
 
- การจัดบริการใหนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ควรมีการกํากับ ติดตาม แผนการสงเสริมพัฒนา
อาจารยใหมีคุณวุฒิระดับ ป. เอก  และ ตําแหนงทาง
วิชาการ ใหสูงข้ึนอยางตอเนื่อง 
 
- ควรมีการจัดทําระบบการบริการใหคําปรึกษาให
ครอบคลุมทุกดาน เพ่ือสื่อสารข้ันตอนการปฏิบัติงาน
ใหบริการแกผูเก่ียวของ  ใชตรวจสอบประสิทธิภาพ
การใหบริการ และ นําไปปรับปรุงการใหบริการใหดี
ข้ึนอยางตอเนื่อง 
- ควรมีการเก็บขอมูลสถิติการเขารับบริการขอ
คําปรึกษาแตละดาน เพ่ือนํามาวิเคราะหอุปสรรค 
ปญหาท่ีมักเกิดข้ึนกับนักศึกษา   เพ่ือพัฒนากลยุทธ/
มาตรการ ท่ีมีประสิทธิภาพในการแกปญหาให
นักศึกษา 
- ควรเก็บรวบรวมขอมูล ความตองการไดงานทํานอก
เวลาของนักศึกษาและแหลงทุนการศึกษา เพ่ือนําไปสู
การใหขอมูลของหนวยงาน ไดตรงตามกลุมเปาหมาย  
และสามารถวิเคราะหความเพียงพอตอความตองการ
ของนักศึกษา ตลอดจนเปนประโยชนในการ
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องคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 
 
 
 
-การประเมินการจัดบริการใหคําปรึกษา  การให
ขอมูลของหนวยงานบริการ และการเตรียมความ
พรอม 
 
 
-การปรับปรุงการใหบริการและการใหขอมูลแก
นักศึกษา 
 
 
-การใหขอมูลและความรูท่ีเปนประโยชนแกศิษยเกา 
 
 
 
 
 
- การจัดกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกัน
คุณภาพ ฯ แกนักศึกษา 
 
- การกําหนดตัวบงชี้กิจกรรม/โครงการพัฒนา
นักศึกษา 
 
 
- นโยบายการพัฒนานักศึกษาดานภาษาอังกฤษ 
 
 
 
 
- ระบบและกลไกการพัฒนักศึกษาดานภาษาอังกฤษ 
 

ประสานงานกับหนุวยงานภายนอกเพ่ือหาแหลงงาน
นอกเวลาใหนักศึกษาดวย 
 
- ควรมีการออกแบบประเมินใหสะทอนคุณภาพของ
การจัดกิจกรรมและบริการฯ ตลอดจนมีการวิเคราะห
กลุมเปาหมายประชากรการประเมินท้ัง 3 ดานอยาง
ถูกตอง 
 
-ในการปรับปรุงการใหบริการและการใหขอมูลแก
นักศึกษา ควรมีความเชื่อมโยงกับผลประเมินการ
ใหบริการท้ัง 3 ดาน ในประเด็นท่ีมีระดับคุณภาพนอย 
 
-ควรมีการสํารวจความตองการความรูและขอมูลท่ี
เปนประโยชน จากศิษยเกา เชน สมาคมศิษยเกาของ
มหาวิทยาลัย และคณะ  แลวนํามาดําเนินการ
วางแผน ใหขอมูลและความรู ท่ีตรงตามความตองการ
ตอไป 
 
-ควรมีการขยายความรูและทักษะการประกันคุณภาพ
ฯ จากผูนํานักศึกษาไปสูระดับหมูเรียน/หองเรียน   
 
-การกําหนดตัวบงชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาควรครอบคลุม ดานความรู ความพึงพอใจ 
และการนําไปใชประโยชน 
 
-ควรจัดทํานโยบายการสงเสริมสมรรถนะและทักษะ
การใชภาษาอังกฤษ  และประกาศใหทุกหนวยงานท่ี
เก่ียวของไดรับทราบ เพ่ือใชเปนแนวทางปฏิบัติงานใน
ทิศทางท่ีสอดคลองกันท้ังมหาวิทยาลัย 
 
-ระบบและกลไกการพัฒนักศึกษาดานภาษาอังกฤษ 
ควรครอบคลุม ปจจัยนําเขา  กระบวนการ  ผลผลิต 
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 รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบัน  
ประจําปการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

องคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 
 
 
 
 
 
 
- การเทียบเคียงมาตรฐานดานภาษาอังกฤษตาม
เกณฑวัดผล CEFR(B1) 
 
- การประเมินความสําเร็จของแผนการพัฒนักศึกษา
ดานดิจิทัล 
 
 
- ระบบและกลไกสงเสริม พัฒนานักศึกษดานดิทัล 
 
 
 
- แผนพัฒนานักศึกษาดานดิจิทัล 
 
 
 
 
 
- หลักสูตรท่ีนักศึกษามีสวนรวมสรางนวัตกรรม 

และ ขอมูลปอนกลับ ท่ีสัมพันธเชื่อมโยงกันในระบบ
อาจกําหนดเปาหมายการพัฒนาภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาแตละชั้นป เพ่ือสงเสริมใหนักศึกษาชั้นป
สุดทายสอบผานตามเกณฑวัดผล CEFR(B1)ตาม
เปาหมาย 
 
-ควรดําเนินการตามกระบวนการเทียบเคียงมาตรฐาน
ดานภาษาอังกฤษตามเกณฑวัดผล CEFR(B1) 
 
-ควรมีการประเมินความสําเร็จของตัวบงชี้ใน
แผนพัฒนานักศึกษาดานดิจิทัล และนํามาปรับปรุง
อยางเปนรูปธรรม 
 
- ควรจัดทําข้ันตอนการปฏิบัติงานการสงเสริม พัฒนา
นักศึกษาดานดิจัลของคณะ ท่ีตองปรากฏใหทราบโดย
ท่ัวกัน และควรครอบคลุม ปจจัยนําเขา กระบวนการ 
ผลผลิต และขอมูลยอนกลับ 
- ควรจัดเตรียมหลักสูตรอบรมดานดิจิทัลแบบ
ออนไลนใหครอบคลุม เนื้อหาของการวัดผลIC3 ตาม
ระดับชั้นปของนักศึกษา เพ่ือใหเกิดการพัฒนาดาน
ดิจิทัลอยางตอเนื่องจนสามารถสอบผานไดตาม
เปาหมายท่ีสูงข้ึน 
 
-ผูมีสวนเก่ียวของควรทําความเขาใจ เกณฑการ
ประเมินในตัวบงชี้ 1.8 โดยเฉพาะหลักฐานการใช
ประโยชนจากชุมชน 
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 รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบัน  
ประจําปการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

องคประกอบท่ี 2 การวิจัย 
จุดเดน แนวทางเสริม 

มหาวิทยาลัยมีนักวิจัยท่ีมีศักยภาพในการตีพิมพ
เผยแพรท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 

ควรพัฒนาระบบกลไกการสงเสริมการตีพิมพเผยแพร 
ผลงานวิจัยใหมีประสิทธิผลสูงยิ่งข้ึน โดยการยกระดับ
ศักยภาพการตีพิมพผลงานวิจัยของนักวิจัยใหเผยแพร
ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการท่ีมีระดับคุณภาพสูงข้ึน 
นอกจากนี้อาจมีการกําหนดเง่ือนไขในการเผยแพร
ผลงานวิจัยใหการตีพิมพ ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติ นานาชาติ การสงเสริมในรูปแบบการสราง
ขวัญกําลังใจ ตลอดจนยกยองนักวิจัยท่ีมีผลงาน
ตีพิมพในระดับคุณภาพสูง 

จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะ 
- มหาวิทยาลัยมีทุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอก
คอนขางนอย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยยังไม
ครอบคลุมภารกิจดานการวิจัยท่ีนําไปใชประโยชนใน
การบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรคไดอยาง
เหมาะสม  
 
 
 
 
 
 

1. มหาวิทยาลัยควรสรางความรวมมือในการพัฒนา
งานวิจัย รวมกับหนวยงานภาครัฐ และเอกชน เชน 
สรางความรวมมือกับจังหวัด หรือสวนงานท่ีเก่ียวของ 
เพ่ือดึงงบประมาณงานวิจัยใหกับมหาวิทยาลัยอยาง
ตอเนื่อง รวมท้ังคณะตองผลักดันใหนักวิจัยสวนใหญ
ไดพัฒนาศักยภาพในการขอทุนจากแหลงทุน
ภายนอกมากข้ึน  เชน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูจาก
ผูเชี่ยวชาญ นักวิจัยท่ีมีประสบการณ การพัฒนาชุด
โจทยวิจัยตามแนวทางและแผนงานวิจัยในการพัฒนา
ชุมชน ยุทธศาสตรจังหวัด และประเทศ 
 
2. มหาวิทยาลัยควรพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารจัดการงานวิจัยท่ีครอบคลุมอยางนอยใน
ประเด็น ทุนวิจัยท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
แหลงทุนวิจัย ผลงานวิจัยและงานสรางสรรค ผลงาน
การตีพิมพเผยแพร  ผลงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ี
ไปใชประโยชน ผลงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีไดรับ
การคุมครองสิทธิ์ โดยจัดทําเปนขอมูลเชิงสถิติท่ีเปน
ปจจุบันและยอนหลัง ทําใหเห็นรายละเอียดเชิงลึกถึง
พัฒนาการดานวิจัยท้ังระดับคณะและรายบุคคล 
เพ่ือท่ีผูบริหารทุกระดับจะไดมีขอมูลท่ีเปนประโยชน
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 รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบัน  
ประจําปการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

องคประกอบท่ี 2 การวิจัย 
 
 
 
- ระบบและกลไกการนําผลงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคหรือนวัตกรรมไปใชประโยชนในการพัฒนา
ผูเรียนหรือชุมชน 

ในการตัดสินใจบริหารจัดการงานวิจัยไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 
ควรพัฒนาระบบและกลไกการนําผลงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคหรือนวัตกรรมไปใชประโยชนในการพัฒนา
ผูเรียนหรือชุมชน ต้ังแตตนทาง คือ การจัดทํา
ผลงานวิจัยท่ีสอดคลองกับความตองการของชุมชน 
การกําหนดกลุมเปาหมายในการใชประโยชนท่ีชัดเจน
สอดคลองกับผลงานวิจัย การกําหนดผลลัพธของการ
นําไปใชประโยชนท่ีเปนรูปธรรม กลางทาง คือ การ
กําหนดวิธีการเครื่องมือในการกํากับติดตาม การ
ติดตามความกาวหนา และปลายทาง คือ การรายงาน
ผล และการประเมินผลการใชประโยชนอยางเปน
ระบบ เปนตน 

 
องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 

จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะ 
- ทบทวนชุมชนเปาหมายท่ีไดรับการพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง 

ควรมีการดําเนินงานการบริการวิชาการเพ่ือการ
พัฒนาทองถ่ิน ชุมชน หรือสังคม ตามกระบวนการ 
PDCA ใหเห็นอยางชัดเจนโดยเนนการมีสวนรวมของ
หนวยงานภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย 
 
- ควรกําหนดจํานวนชุมชนเปาหมายตามแผน
เสริมสรางความสัมพันธกับชุมชนใหชัดเจน 
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 รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบัน  
ประจําปการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

องคประกอบท่ี 4 ดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย 
จุดเดน แนวทางเสริม 

- มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี เปนสถาบันท่ี
เกาแก มีการกอต้ังมาเกือบ 50 ป ซ่ึงมีประวัติพ้ืนฐาน
เชื่อมโยงถึงรากฐานศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณีดั้งเดิมท่ีสําคัญ สมควรแกการอนุรักษและ
เผยแพร เพ่ือเปนตนกําเนิดแหลงเรียนรูตอสาธารณะ
ชน และสังคมสืบไป 

จากการกําหนดวิสัยทัศน มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพ
พรรณี วาดวยเรื่อง การสงเสริมภูมิปญญาภาค
ตะวันออกเพ่ือการขยายผลสูสากล ทางมหาวิทยาลัย
ราชภัฏรําไพพรรณี ควรมีการกําหนดทิศทาง และ
ระบบกลไก ผลักดันชุดองคความรู, นวัตกรรม, 
ผลิตภัณฑ, ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ สูเวทีในระดับ
นานาชาติ เพ่ือเปนการสรางฐาน ขยายโอกาสในการ
รวมฟนฟู ระเบียบประเพณีด้ังเดิมใหเปนท่ีรูจัก และ
ยอมรับ ซ่ึงในปจจุบันอาจจะยังมีการดําเนินงาน ใน
ข้ันตอนปลายทาง ไมสามารถสงผลถึงเปาหมาย
ดังกลาว 

จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะ 
เรงดําเนินการสรางความรวมมือในรูปแบบเครือขาย
ในการรวมดําเนินงานทางดานศิลปวัฒนธรรมสู
สาธารณชน 

ในการดําเนินงานทางดานศิลปวัฒนธรรม ควรมีการ
เชื่อมโยงองคประกอบหลักสําคัญ ดังนี้ 
 1. การพัฒนาขอมูลและการ
ดําเนินงานของนักวิชาการ 
 2. การมีสวนรวมของชุมชน รวมถึง
ปราชญชุมชม 
 3. ผูเชี่ยวชาญเชิงประวัติศาสตร เชน 
กรมศิลปากร หรือ โบราณคดี ฯลฯ  
เพ่ือรวมพัฒนาตอยอดองคความรู และเปนการ
ชวยกันพัฒนาขอมูลทวนสอบ จัดการระบบชุดขอมูล
ในลักษณะ 3  เสา สรางแหลงเรียนรูจัดการนวัตกรรม 
เผยแพรบริการสูสาธารณชน 

 
  



15 
 

 รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบัน  
ประจําปการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 
จุดเดน แนวทางเสริม 

1.มหาวิทยาลัยมีการกําหนดวิสัยทัศนและพันธกิจท่ี
ชัดเจนสูแผนกลยทธ แผนกลยุทธทางการเงินและ
แผนปฏิบัติการประจําป ทําใหผูบริหาร คณาจารย
และเจาหนา รวมขับเคลื่อนในการพัฒนา
มหาวิทยาลัยในแนวทางเดียวกัน 
 
 
 
 
 
2.มหาวิทยาลัยดําเนินการดานงานประกันคุณภาพได
อยางมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะระดับคณะและ
มหาวิทยาลัยในกระบวนการตรวจประเมินเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษาในภาพรวม 

1.1ควรกําหนดรายละเอียดในการประเมินผลการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในแตละดานให
ชัดเจนเพ่ือการพัฒนางานบริหารใหมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลตอไป  
1.2.ควรรวบรวมเลมแนวปฏิบติัท่ีดีของทุกคณะและ
มหาวิทยาลัยในเรื่องตาง ๆ ท้ังดานการผลิตบัณฑิต
และดานวิจัยเพ่ือใชเปนแนวทางในการดําเนินงาน
ใหกับคณาจารยไดไปปฏิบัติใหเกิดคุณภาพกับการ
เรียนการสอนและการวิจัยของคณะและมหาวิทยาลัย 
 
2.1 ควรกําหนดใหคณะกรรมการตรวจประเมินใน
ระดับหลักสูตรท่ีมาจากนอกมหาวิทยาลัยอยางนอย 1 
คนเพ่ือใหเกิดการเรียนรูสูการพัฒนาคุณภาพในแตละ
หลักสูตรอยางตอเนื่อง   
2.2 ควรนําผลผลการประเมินของแตละหลักสูตรและ
คณะมาจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู (KM) เพ่ือพัฒนาให
การดําเนินงานประกันคุณภาพเปนไปในทิศทาง
เดียวกัน และสงผลใหเกิดความเขาใจในแตละ
องคประกอบและตัวชี้วัดท่ีตองดําเนินงานเหมือนกัน
ใหเกิดผลการดําเนินงานท่ีสูงข้ึนอยางตอเนื่อง 

จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะ 
1.การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทํางาน 
 

1.ควรใหทุกคณะไดมีสวนรวมในการวางแผนและ
เลือกรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการ
ทํางานท่ีเหมาะสมกับแตละหลักสูตร และรวมกําหนด
วัตถุประสงคความสําเร็จของแผน ตัวชีวัดความสําเร็จ
ของแผน รวมท้ังโครงการ/กิจกรรมเพ่ือขับเคลื่อนให
เกิดผลการดําเนินการใหมีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชนกับนักศึกษาเพ่ือไดรับความรูดานวิชาชีพ
และวิชาการในการสถานประกอบการ 
2.ควรพิจารณาทบทวนตัวชี้วัดและเปาหมาย
ความสําเร็จของแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ
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องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 
กับการทํางานใหสะทอนหรือครอบคลุมวัตถุประสงค
ท่ีตองการใหเกิดกับนักศึกษา อาจารยและสถาน
ประกอบการ/โรงเรียน ดังนี้ -นักศึกษา (ผลลัพธการ
เรียนรู/การไดทํางานกับสถานประกอบการ/ คาจาง
หรือเงินเดือนเปนไปตามอัตราข้ันตํ่า) -อาจารย (มี
ความพรอมและมีสมรรถนะ/ ความรูและ
ประสบการณการดําเนินงานของแหลงเรียนรูในสภาพ
จริง -สถานประกอบการ (มีความพรอม/ รูเขาใจ 
กํากับติดตามใหเกิดผลลัพธการเรียนรู) การ
ดําเนินการเพ่ือใหบรรลุตามวัตถุประสงคดังกลาวตอง
มีการวางแผน ใน 4 ข้ันตอนคือ การเตรียมการกอน
จัดการเรียนรูระหวางการจัดการเรียนรู หลังการ
เรียนรู และการกํากับติดตามการดําเนินงาน 
3.มหาวิทยาลัยควรกําหนดหรือต้ังคณะทํางานรวมกับ
คณะในการกํากับและติดตามการดําเนินงานตามแผน
ตอไป 
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สวนที่ 4 
ภาคผนวก 

4.1 ผลการประเมินระดับคณะ และหลักสูตร 

 

สรุปคะแนนระดับหลักสูตร 

หลักสูตร 

คะ
แน

นเ
ฉลี่

ย 

ระ
ดับ

คุณ
ภา

พ 

คณะครุศาสตร  
1 คณิตศาสตร 3.63 ดี 
2 การศึกษาพิเศษ 4.04 ดีมาก 
3 คอมพิวเตอร 4.05 ดีมาก 
4 ภาษาไทย 3.76 ดี 
5 สังคมศึกษา 3.91 ดี 
6 พลศึกษา 3.71 ดี 
7 เคม ี 3.77 ดี 
8 ชีววิทยา 3.13 ดี 
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หลักสูตร 

คะ
แน

นเ
ฉลี่

ย 

ระ
ดับ

คุณ
ภา

พ 

9 ฟสิกส 3.01 ดี 

10 วิทยาศาสตรท่ัวไป 2.86 
ปาน
กลาง 

11 ภาษาอังกฤษ 3.67 ดี 
12 การศึกษาปฐมวัย 3.75 ดี 
13 การบริหารการศึกษา (ป.โท) 4.15 ดีมาก 
14 หลักสตูรและการสอน (ป.โท) 4.08 ดีมาก 
15 การบริหารการศึกษา (ป.เอก) 4.09 ดีมาก 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
16 ภาษาไทย 4.08 ดีมาก 
17 ดนตร ี 3.73 ดี 
18 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 3.78 ดี 
19 ภาษาจีน 3.63 ดี 
20 การพัฒนาชุมชน 4.02 ดีมาก 
21 ทัศนศิลป 3.77 ดี 
22 รัฐประศาสนศาสตร 3.99 ดี 
23 รัฐศาสตร 4.16 ดีมาก 
24 สหวิทยาการเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยนื(ป.เอก) 4.00 ดี 

คณะวิทยาการจัดการ 
25 การตลาด 3.68 ดี 
26 คอมพิวเตอรธุรกิจ 3.90 ดี 
27 การจัดการ 3.88 ดี 
28 การเงินการธนาคาร 3.84 ดี 
29 การบริหารทรัพยากรมนุษย 4.04 ดีมาก 
30 บัญชี 4.08 ดีมาก 
31 การทองเท่ียว 3.90 ดี 
32 เศรษฐศาสตรธุรกิจ 3.81 ดี 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
33 คหกรรมศาสตร 3.39 ดี 
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หลักสูตร 

คะ
แน

นเ
ฉลี่

ย 

ระ
ดับ

คุณ
ภา

พ 

34 เคม ี 3.43 ดี 
35 จุลชีววิทยา 3.59 ดี 
36 วิทฯ และเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม 3.68 ดี 
37 สถิติประยุกต 3.16 ดี 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
38 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสตัวนํ้า 3.98 ดี 
39 เกษตรศาสตร 3.76 ดี 
40 วิทฯ และเทคโนโลยีการอาหาร 3.78 ดี 
41 เทคโนโลยีการเกษตร 3.59 ดี 
42 เทคโนโลยีการเกษตร (ป.โท) 3.83 ดี 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
43 วิศวกรรมโทรคมนาคมและสารสนเทศ 3.76 ดี 
44 วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส 3.16 ดี 
45 วิศวกรรมโลจิสติกส 3.64 ดี 
46 วิศวกรรมโยธา 3.41 ดี 
47 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  3.55 ดี 

คณะนิติศาสตร 
48 นิติศาสตร 3.58 ดี 

คณะนิเทศศาสตร 
49 การสื่อสารมวลชน 3.89 ดี 
50 การสื่อสารบูรณาการ 3.68 ดี 
51 นิเทศศาสตร (สองภาษา) 3.86 ดี 
52 การจัดการการสื่อสาร (ป.โท) 4.26 ดีมาก 

คณะวิทยาการคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
53 วิทยาการคอมพิวเตอร 3.84 ดี 
54 ภูมิสารสนเทศ 3.83 ดี 
55 เทคโนโลยีเครือขายคอมพิวเตอร 4.11 ดีมาก 

56 เทคโนโลยีสารสนเทศ 3.48 ดี 
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หลักสูตร 

คะ
แน

นเ
ฉลี่

ย 

ระ
ดับ

คุณ
ภา

พ 

คณะอัญมณีศาสตรและประยุกตศิลป 
57 การออกแบบ 3.64 ดี 
58 อัญมณีศาสตร 3.29 ดี 
59 ออกแบบผลิตภัณฑ 3.78 ดี 

คณะพยาบาลศาสตร 
60 พยาบาลศาสตร 3.17 ดี 

  

คาเฉลี่ยรวมทุกหลักสูตร 3.73 ดี 
 

      
สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2562  

จํานวนหลกัสูตรท่ีเขารับการประเมิน 60 หลักสูตร 
ระดับ จํานวนหลักสูตร รอยละ 

หลักสูตรปริญญาตรี 54 90 

หลักสูตรปริญญาโท 4 6.67 

หลักสูตรปริญญาเอก 2 3.33 

  

ระดับคุณภาพ จํานวนหลักสูตร รอยละ 

ผานระดับดีมาก 12 20 

ผานระดับดี 47 78.33 

ผานระดับปานกลาง 1 1.64 

คะแนนเฉล่ียการประเมินหลักสูตรเทากับ  3.73 
หลักสูตรท่ีเปดสอนท้ังหมดจํานวน 60 หลักสูตร ผานมาตรฐานคุณภาพระดับหลักสูตรท้ัง 60 หลักสูตร  

คิดเปนรอยละ 100 
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4.2 กําหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 

ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒  
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4.3 คําส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ 
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4.4 ภาพกิจกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน  
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QUARITY ASSURANCE 

กลุ่มงานประกนัคุณภาพการศึกษา

มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี

http://www.qa.rbru.ac.th
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