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ค าน า 

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ประจ าปีการศึกษา 
2563 โดยคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้ศึกษาเอกสารและประชุมคณะกรรมการ
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อก าหนดแนวทางวิธีการตรวจประเมินก่อนการตรวจเยี่ยมและ
ตรวจประเมินในวันที่ 22-23 กันยายน พ.ศ. 2564 คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้
ประเมินตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.
2561 และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2562 ซึ่งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้ก าหนด
วิธีการประเมินให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ องค์ประกอบและตัวบ่งชี้  และสอดคล้องกับบริบทของ
มหาวิทยาลัยและจัดท าเป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน โดยหน่วยงานและผู้บริหาร มหาวิทยาลัย
ได้ตรวจสอบข้อมูลและข้อเท็จจริงต่างๆ ในรายงานเรียบร้อยแล้ว 

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้รับความร่วมมือในการด าเนินการทุก
ระดับจากมหาวิทยาลัย ผู้บริหาร บุคลากร ทุกฝ่ายเป็นอย่างดี คณะผู้ประเมินขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 
 
 

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี  

  



ค 
 

 รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบัน  
ประจ าปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 

สารบัญ 

เร่ือง             หน้า 
 

ลงนามผู้ตรวจประเมินคุณภาพ         ก 
ค าน า            ข 
สารบัญ            ค 
ส่วนที่ 1 บทสรุปส าหรับผู้บริหาร         1 
ส่วนที่ 2 วิธีประเมิน 

2.1 รายนามคณะกรรมการผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน    2 
2.2 วิธีประเมิน          2 

ส่วนที่ 3 ผลการประเมิน 
3.1 ผลการประเมิน         3 
3.2 รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา     6 

ส่วนที่ 4 ภาคผนวก 
4.1 ผลการประเมินคณะและหลักสูตร       13 
4.2 ผลการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียระดับมหาวิทยาลัย     17 
4.3 ก าหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน     23 
4.4 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 32 
4.5 ภาพกิจกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน      34 
 

  



1 
 

 รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบัน  
ประจ าปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 

ส่วนที่ 1 
บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

 จากการตรวจประเมินผลการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราช
ภัฏร าไพพรรณี ประจ าปีการศึกษา 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือตรวจสอบข้อเท็จจริงและประเมินผล
การด าเนินงานตามองค์ประกอบคุณภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี เพ่ือให้ข้อเสนอแนะในการ
พัฒนา โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณีนั้น ถูกจัดอยู่ในประเภท กลุ่ม ข คือ สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี 
และจากผลการตรวจประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ สามารถสรุปผลการตรวจประเมินได้ดังนี้  

 

 ผลการตรวจประเมินในภาพรวมตามองค์ประกอบคุณภาพ 5 ด้านและตัวบ่งชี ้ที ่ใช้ประเมิน
คุณภาพตามองค์ประกอบ โดยในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก ผลการประเมิน คือ 4.51 โดยสามารถแบ่งตาม
องค์ประกอบได้ดังนี้ 
 องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต  อยู่ในระดับด ี  ผลการประเมิน คือ 4.24 

 องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย   อยู่ในระดับดีมาก  ผลการประเมิน คือ 4.72 

 องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ  อยู่ในระดับดีมาก  ผลการประเมิน คือ 5.00 

 องค์ประกอบที่ 4 ด้านศิลปวัฒนธรรม อยู่ในระดับดีมาก  ผลการประเมิน คือ 5.00 
   และความเป็นไทย 
 องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ อยู่ในระดับด ี  ผลการประเมิน คือ 4.36 
 



2 
 

 รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบัน  
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ส่วนที่ 2 
วิธีประเมิน 

 
2.1 รายนามคณะกรรมการผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

2.1 รศ.ดร.วิชัย แหวนเพชร  ประธานกรรมการ 
2.2 รศ.ดร.ช่วงโชติ พันธุเวช  กรรมการ 
2.3 รศ.ดร.เสน่ห์ เอกะวิภาต  กรรมการ 
2.4 ผศ.ดร.ตระกูล จิตวัฒนากร  กรรมการ 
2.5 รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว  กรรมการ 
2.6 ผศ.รุจิเรข ปราชญากุล  กรรมการ 
2.7 ผศ.วิฆเนศวร ทะกอง   กรรมการ 
2.8 รศ.อภิวรรณ ศิรินันทนา  กรรมการ 
2.9 ผศ.พิศิษฐ์  ชัยสุวรรณถาวร  กรรมการ 
2.10 ผศ.ดร.นันทพร  มูลรังสี  กรรมการ 
2.11 ผศ.ดร.พรโชค พิชญ  อู๋สมบูรณ์ เลขานุการ 
2.12 อ.วรฉัตร อังคะหิรัญ   เลขานุการ 
2.13 อ.เปรมปรีดา ทองลา  เลขานุการ 
2.14 อ.ดร.ทัศนีย์  เงินสุข   เลขานุการ 
2.15 อ.วกุล จุลจาจันทร์   เลขานุการ 

 
2.2 วิธีประเมิน 

การวางแผนและการประเมิน (ก่อน ระหว่าง และหลังการตรวจเยี่ยม) 
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ได้ศึกษา

รายงานการประเมินตนเองที่มหาวิทยาลัยจัดท าขึ้นในแต่ละองค์ประกอบ ตรวจสอบเอกสารและสัมภาษณ์
ผู้ เกี่ยวข้องผ่านระบบออนไลน์  ให้ครบทุกองค์ประกอบตามแนวทางการติดตามตรวจสอบเพ่ือจัดท าเป็น
ข้อเสนอแนะให้มหาวิทยาลัย ได้น าไปจัดท าแผนยกระดับคุณภาพการศึกษา 

ในระหว่างการประเมินติดตามตรวจสอบคุณภาพ คณะกรรมการฯ ได้สัมภาษณ์บุคลากรที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยผ่านระบบออนไลน์ เพ่ือค้นหาข้อมูลให้ได้ครบทุกภาคส่วน  

หลังการสัมภาษณ์บุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยผ่านระบบออนไลน์ ได้ประเมิน
คุณภาพการจัดการศึกษา 5 องค์ประกอบคุณภาพ 20 ตัวบ่งชี้ ได้จัดท ารายงานผลการตรวจประเมินไว้ 
และได ้ร ่วมกันจ ัดท าข ้อ เสนอแนะที ่เป ็น  จ ุด เด ่น  แนวทางเสริมจ ุดแข ็ง จ ุดที ่ควรพัฒนา ในราย
องค์ประกอบคุณภาพพร้อมให้ข้อเสนอแนะในภาพรวม เพ่ือให้มหาวิทยาลัยได้น าไปจัดท าแผนยกระดับ
คุณภาพการศึกษาต่อไป  
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วิธีการตรวจสอบและความน่าเชื่อถือของข้อมูล 
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ได้ตรวจสอบ

เอกสาร หลักฐานต่างๆ ตามที่อ้างอิงไว้ในแต่ละองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ พร้อมสัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบ เพ่ือ
ยืนยันผลการด าเนินการต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการ ในรอบปีการศึกษา 2563 พบว่ามีการด าเนินการ
จริง โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ที่สามารถตรวจสอบได้ พร้อมให้ค าแนะน าในการอ้างอิงหลักฐานให้
สอดคล้องกับผลการด าเนินงานที่เขียนไว้ในแต่ละตัวบ่งชี้ให้ชัดเจนยิ่งขึ้นและให้อ้างอิงเอกสารหลักฐานต่างๆ 
ลงในฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพท่ีสาธารณชนสามารถเข้ามาศึกษาได้ 

 

ส่วนที่ 3 
ผลการประเมิน 

 
3.1 ผลการประเมิน 

ผลการประเมินตามตัวบ่งช้ี 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 
คะแนนการ
ประเมิน
ตนเอง 

ผลการด าเนินงาน คะแนนการ
ประเมินจาก

คณะกรรมการ 
ตัวต้ัง ตัวหาร 

ผลลัพธ ์
(%หรือ
สัดส่วน) 

1.1 ผลการบริหารจัดการ
หลักสูตรโดยรวม 

3.75 3.76 229.26 61  3.76 คะแนน 

1.2 อาจารย์ประจ าสถาบัน
ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

3.95 3.92 110.5 353 31.31 3.91 คะแนน 

1.3 อาจารย์ประจ าสถาบัน
ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

3.58 3.83 162 353 45.90 3.83 คะแนน 

1.4 การบริการนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี 

5.00 5.00   6 ข้อ 5.00 คะแนน 

1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี 

5.00 5.00   6 ข้อ 5.00 คะแนน 

1.6การส่งเสริมสมรรถนะ
และทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษ 

4.00 4.00   4 ข้อ 4.00 คะแนน 

1.7การส่งเสริมสมรรถนะ
และทักษะด้านดิจิทัล 

5.00 5.00   4 ข้อ 4.00 คะแนน 

javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$TreeView1','sผลการประเมิน')
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 
คะแนนการ
ประเมิน
ตนเอง 

ผลการด าเนินงาน คะแนนการ
ประเมินจาก

คณะกรรมการ 
ตัวต้ัง ตัวหาร 

ผลลัพธ ์
(%หรือ
สัดส่วน) 

1.8หลักสูตรที่นักศึกษามี
ส่วนร่วมในการสร้าง
นวัตกรรม 

3.51 4.45 44.45 10  4.45 คะแนน 

2.1 ระบบและกลไก
งานวิจัย งานสร้างสรรค์ 
และนวัตกรรม 

5.00 5.00   7 ข้อ 5.00 คะแนน 

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ 

4.00 5.00 11.57 3  3.86 คะแนน 

2.3 ผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

5.00 3.86 15 3  5.00 คะแนน 

2.4 ผลงานวิจัย งาน
สร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่
น าไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน 
 

5.00 5.00 42.31 30 7.05 5.00 คะแนน 

3.1 ระบบและกลไกการ
พัฒนาเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์กับชุมชน 

5.00 5.00   5 ข้อ 5.00 คะแนน 

3.2 ชุมชนเป้าหมายที่ได้รับ
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ตามแผนเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์กับชุมชน 

5.00 5.00 38.46 20 9.62 5.00 คะแนน 

4.1 ระบบและกลไกด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและความ
เป็นไทย 

5.00 5.00   7 ข้อ 5.00 คะแนน 

4.2 ผลลัพธ์ด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมไทย 

5.00 5.00   8 เรื่อง 5.00 คะแนน 

5.1 การจัดการเรียนรู้แบบ
บูรณาการกับการท างาน 
 

4.00 3.00   4 ข้อ 4.00 คะแนน 
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 รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบัน  
ประจ าปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 
คะแนนการ
ประเมิน
ตนเอง 

ผลการด าเนินงาน คะแนนการ
ประเมินจาก

คณะกรรมการ 
ตัวต้ัง ตัวหาร 

ผลลัพธ ์
(%หรือ
สัดส่วน) 

5.2 การบริหารของสถาบัน
เพ่ือการก ากับติดตาม
ผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่ม
สถาบันและเอกลักษณ์ของ
สถาบัน 

5.00 5.00   6 ข้อ 4.00 คะแนน 

5.3 ผลการบริหารงานของ
คณะ 

4.10 4.45 44.50 10  4.45 คะแนน 

5.4 ระบบก ากับการประกัน
คุณภาพหลักสูตรและคณะ 

5.00 5.00   6 ข้อ 5.00 คะแนน 

เฉลี่ยคะแนนรวมตัวบ่งชี้ 
 5 องค์ประกอบ 

4.54 
คะแนน 

4.66 
คะแนน 

 4.51 
คะแนน 

 
สรุปผลการวิเคราะห์ผลการประเมิน 

องค์ประกอบ I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 

0.00 - 1.50 การด าเนนิงานตอ้งปรับปรุงเรง่ด่วน 
1.51 - 2.50 การด าเนนิงานตอ้งปรับปรุง 
2.51 - 3.50 การด าเนนิงานระดับพอใช ้

3.51 - 4.50 การด าเนนิงานระดับด ี
4.51 - 5.00 การด าเนนิงานระดับดีมาก 

1  3.87 4.50 4.11 4.24 ดี  
2  3.86 5.00 5.00 4.72 ดีมาก  
3  -  5.00 5.00 5.00 ดีมาก  
4  -  5.00 5.00 5.00 ดีมาก  
5  -  4.33 4.45 4.36 ดี  

ผลการประเมิน  3.87 4.60 4.67 4.51 ดมีาก  
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 รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบัน  
ประจ าปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 

3.2 รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา 
ภาพรวมการประเมิน 
1. ควรจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนเป็นแผนระยะ 5 ปีและท าแผนปฏิบัติงาน
ประจ าปีรวมทั้งการประเมินผลที่เป็นรูปธรรม 
2. ควรมีการพัฒนาหลักสูตรใหม่ๆที่สนองตอบต่อความต้องการของสังคมท้องถิ่นรวมทั้งหลักสูตรบูรณาการ
ศาสตร์(interdisciplinary) เพ่ือเพ่ิมทางเลือกในการเข้าศึกษาของนักศึกษาให้มากขึ้น รวมทั้งพัฒนาหลักสูตร 
(non-deqree program) ที่สามารถสะสมหน่วยกิตได้ (Credit Bank) 
3. ควรส่งเสริมการท าวิจัยเป็นทีม(2-5คน) เพื่อให้อาจารย์ทุกคนมีงานวิจัยท าร่วมกันทุกปี โดยสามารถก าหนด
ผู้รับผิดชอบเป็น First Author และ Corresponding Author ที่สามารถน างานวิจัยไปขอต าแหน่งทาง
วิชาการได้ 
4. ควรส่งเสริมรูปแบบการเรียนการสอนเป็นแบบระบบทางไกลผ่านระบบอินเตอร์เน็ตโดยจัดให้มีเอกสารต ารา 
คลิปการบรรยายของอาจารย์ วีดีโอเกี่ยวกับเนื้อหาบางเรื่องบางตอนรวมทั้งแบบฝึกหัด แบบประเมินตนเองใน
รายวิชาของหลักสูตร 
5. ควรส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกคณะ เสนอวิธีการจัดหารายได้เข้าคณะและมหาวิทยาลัย โดยใช้ทรัพยากร เช่น 
Lab เครื่องมือ อุปกรณ์ บุคลากร รวมทั้งการจัดฝึกอบรม การเป็นผู้จัด organizer เป็นต้น 
6. ควรน าข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินมหาวิทยาลัย และ
จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ไปด าเนินการปรับปรุงให้มีผลการด าเนินการอย่างเด่นชัด
และเป็นรูปธรรม และน าเสนอในรายงานการประกันคุณภาพประจ าปี 
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 รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบัน  
ประจ าปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 
จุดแข็ง แนวทางเสริม 

1. การบ่มเพาะให้นักศึกษามีทักษะติดตัวในการ
ด ารงชีวิตและการท างานในอนาคตผ่านทักษะวิศวกร
สังคม 
2. การจัดกิจกรรมให้นักศึกษาท่ีหลากหลาย 
3. หลักสู ตรที่ นั กศึกษามีส่ วนร่ วม ในการสร้าง
นวัตกรรม 

1. ควรมีนโยบายส่งเสริมให้ทุกหลักสูตรได้ด าเนินการ
ตามแนวทางวิศวกรสังคม 
2. การจัดกิจกรรมควรที่จะตอบสนองความต้องการ
ของนักศึกษาอย่างแท้จริง และควรน าไปใช้ประโยชน์
ในทางวิชาชีพ 
3. ในรอบปีการศึกษา 2563 มีหลักสูตรที่นักศึกษามี
ส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรม มากกว่าถึงค่าเฉลี่ย
ร้อยละ 4.45 คะแนน ซึ่งมากกว่าในรอบปีที่ผ่านมา 
อยู่ที่ค่าเฉลี่ยร้อยละ 2.14 คะแนน  
 ควรส่งเสริมให้ทุกหลักสูตรมีส่วนร่วม
ในการสร้างนวัตกรรมเพ่ือตอบสนองยุทธศาสตร์การ
พัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัย 
 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุง 
1. ผลการบริหารหลักสูตรโดยรวม  
2. อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
3. อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
4. การส่งเสริมทักษะทางภาษาอังกฤษ 
5. การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล 

1. ควรมีระบบและกลไกในการเฝ้าระวังและติดตาม
บางหลักสูตรที่มีผลการประเมินระดับดี แต่มีค่าเฉลี่ย
ค่อนข้างต่ า  
2. มหาวิทยาลัยควรมีการติดตามในการส่งเสริมให้
คณาจารย์มีการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกให้มาก
ขึ้น รวมทั้งเร่งรัดให้ส าเร็จการศึกษา 
3. มหาวิทยาลัยควรเน้นส่งเสริมให้ความส าคัญกับ
บุคคลากรในระดับคณะที่มีจ านวนร้อยละของอาจารย์
ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ต่ ากว่าร้อยละ 40 
โดยมีคณะที่ควรจัดการเร่งด่วน  
4. มหาวิทยาลัยควรมีการติดตามในการส่งเสริมให้
คณาจารย์เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 
5. มหาวิทยาลัยควรเน้นส่งเสริมให้ความส าคัญกับ
บุคคลากรในระดับคณะที่มีจ านวนร้อยละของอาจารย์
ประจ าคณะที่มีต าแหน่งทางวิชาการ ต่ ากว่าร้อยละ 
60 โดยมีคณะที่ควรจัดการเร่งด่วน  
6. ควรวางแผนกระบวนการการเรียนการสอน
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 รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบัน  
ประจ าปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 
เพ่ิมเติมเพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 
7. ควรมีโปรแกรมการเรียนรู้ด้านภาษาที่ส่งเสริมให้
นักศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง พร้อมทั้งก าหนดเครื่องมือ
ที่ใช้วัดผลให้เป็นมาตรฐานสากล 
8.ควรก าหนดแนวทางการวัดมาตรฐานภาษาอ่ืนๆ 
เช่น HSK JLP และอ่ืนๆ ที่สอดคล้องกับนโยบายที่
ต้องการให้นักศึกษาเป็นพลเมืองโลก 
9. ควรมีการแยกทักษะด้านดิจิทั ล  เพ่ื อพัฒนา
นักศึกษาที่ มี ความแตกต่างกันตามศ าสตร์ของ
สาขาวิชา 
10. ควรส่งเสริมสมรรถนะด้านทักษะด้านดิจิทัล ด้วย
ซอฟต์แวร์ที่เป็นมาตรฐานสากล เช่น ไมโครซอฟต์ 
หรืออ่ืนๆ 
 

 

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 
จุดแข็ง แนวทางเสริม 

1. มีงานวิจัยและผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ที่ดี 
2. มีการจดลิขสิทธิ์เป็นจ านวนมาก 

1. ควรใช้การบริหารองค์ความรู้และการบริหารความ
เสี่ยงเพ่ือน ามาใช้ในการชี้ประเด็นการวิจัยให้ ได้
ประโยชน์สูงสุดในชุมชนและท้องถิ่น 
2. ควรสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการจดสิทธิบัตร
ต่อไป 
 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุง 
1. การติดตามงานวิจัย และผลการเผยแพร่งานวิจัย
ของคณะ 
 

1. ควรให้สถาบันวิจัยฯ ก ากับ ติดตาม และดูแล
งานวิจัยของคณะต่าง ๆ เพ่ือเป็นข้อมูลโดยรวมของ
มหาวิทยาลัย ตั้งแต่ต้นปีการศึกษารวมถึงงบประมาณ
สนับสนุน 
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 รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบัน  
ประจ าปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
จุดแข็ง แนวทางเสริม 

1. มหาวิทยาลัยมีการจัดโครงการที่ตอบสนองความ
ต้องการของชุมชน โดยมีการด าเนินกิจกรรมที่ท าให้
ชุมชนมีการพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการ
ด าเนินงานดังกล่าวส่งผลที่เกิดประโยชน์และสร้าง
คุณค่าให้กับชุมชน 
2. มหาวิทยาลัยได้มีกิจกรรมที่ท าให้ชุมชนสามารถ
พ่ึ งพาตน เองได้ รวมถึ งเป็ นชุมชนต้นแบบ เช่น 
โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพชุมชนวันยาว อ าเภอข
ลุง จังหวัดจันทบุรี โดยวิสาหกิจชุมชน จัดท าน้ ามะปี๊ด 
แยมมะปี๊ด มะปี๊ดเชื่อม และมะปี๊ดแช่อ่ิม ซึ่งก่อเกิด
รายได้ต่อชุมชน พัฒนาเป็นภูมิปัญญา และมีชุมชนอื่น
เข้ามาศึกษาดูงานน าแนวทางไปพัฒนาพ้ืนที่ ของ
ตนเอง 
 

1. มหาวิทยาลั ยควรมี การก าหนดชุมชน พ้ืนที่
เป้าหมายร่วมกันกับภาคีเครือข่ายทั้งในมหาวิทยาลัย
และนอกมหาวิทยาลัยและให้ทุกคณะได้น าศาสตร์
ความรู้เข้าไปส่งเสริมพัฒนาตามความต้องการของ
ท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
2. มหาวิทยาลัยควรขยายการด าเนินงานเพ่ือให้เกิด
ชุมชนต้นแบบด้านการพ่ึงพาตนเองอย่างยั้งยืนได้เพ่ิม
มากยิ่งขึ้น เพ่ือเป็นแนวทางหรือแนวปฏิบัติให้กับ
หน่วยงานอื่นน าไปใช้ประโยชน์ต่อไป 

 

องค์ประกอบที่ 4 ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
จุดแข็ง แนวทางเสริม 

1. มีการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมในเชิงการพัฒนา
ท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม 3 หมู่บ้าน เป็นเวลา 3 ปี
อย่างต่อเนื่อง 
2. สร้างคุณค่าในการพัฒนาท้องถิ่น กระตุ้นชุมชน 
โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมในด้านศิลปวัฒนธรรม  
3 . มี แ ห ล่ ง เรี ย น รู้ ด้ า น ศิ ล ป วั ฒ น ธ ร ร ม ด้ า น
ประวัติศาสตร์ สู่การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ 
4. เน้นการท างานแบบบูรณาการเน้นการมีส่วนร่วม
ในการท างานของทุกภาคส่วนทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 
5. ให้ความส าคัญกับภูมิปัญญาในตัวบุคคล (เรื่อง
ปราชญ์ชาวบ้าน)  
6. มีการลงพ้ืนที่ชุมชนจริง เพ่ือสอบถามถึงความ
ต้องการที่แท้จริงของชุมชน ก่อนจะเข้าไปด าเนินงาน

1. การวิจัยและพัฒนาต้นแบบการท่องเที่ยวเชิง
ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร์  (sand box historical tourism 
model) แบบสร้างสรรค์และเพ่ิ มมูลค่ า (value 
creation & value-added) 
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 รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบัน  
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องค์ประกอบที่ 4 ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
ด้านต่างๆของชุมชน 
 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุง 
1. ระบบดิจิทัลเทคโนโลยี แทนระบบแอนนาล็อก 
(analog) 
2. การจัดกลุ่ม (cluster) 
3. การสร้างสรรค์และเพ่ิมมูลค่า (value creation & 
value-added)  
4. การเสริมสร้างศักยภาพชุมชน  
5. การพัฒนาและสร้างนักวิชาการ 
6. แผนงาน กิจกรรม ของส านักศิลปวัฒนธรรม 
7. การสร้าง sandbox วังสวนบ้านแก้ว 
8. การพัฒนาพนักงานสายสนับสนุน 
9. การพัฒนาและสร้างมาตรฐานด้านศิลปวัฒนธรรม
และความเป็นไทย 
 

1. ควรพัฒ นาส านั กฯ ไปสู่ การใช้ ระบบดิจิทั ล
เทคโนโลยี แทนระบบแอนนาล็อก (analog) 
2. ด้วยจังหวัดและพ้ืนที่ใน 3 จังหวัด มีของดี ที่เป็น
จุดเด่นและอัตลักษณ์มากและหลากหลาย แต่ควร
ศึกษาวิเคราะห์ น ามาก าหนดและจัดกลุ่ม (cluster) 
ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาให้ดี  รวมทั้ ง
กลุ่มเป้าหมาย เช่น ด้าน ภาษา ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิ
ปัญ ญ า ปราชญ์ ชาวบ้ าน  ประวัติ ศาสตร์  ฯลฯ 
เพ่ือที่จะได้น าไปสู่ก าหนดเป้าหมาย ผลผลิต แผน
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ กิจกรรม งบประมาณ ตัวชี้วัด 
และหน่วยงานผู้รับผิดชอบ(เจ้าภาพ)  รวมทั้งการ
จัดล าดับความส าคัญและเร่งด่วน  โดยระเบิดจาก
ภายในมหาวิทยาลัย จังหวัดและพ้ืนที่  
3. ควรสร้างสรรค์และเพ่ิมมูลค่า (value creation & 
value-added) ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ให้เป็นไปตามนโยบาย BCG ของประเทศและ 
อว.วน. ในกลุ่มมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น
และพ้ืนที่ 
4. การเสริมสร้างศักยภาพชุมชน ควรเริ่มของดีชุมชน
ในจังหวัดจันทบุรีก่อน ตามที่ได้แยก ก าหนดกลุ่ม  
(cluster) และจัดล าดับชุมชนมา เพ่ือสร้างเอกลักษณ์ 
อัตลักษณ์ ปราชญ์ชาวบ้าน น ามาสู่การพัฒนาเป็นชุด
วิจัย พัฒนาและสร้างสรรค์และเพ่ิมมูลค่า 
5. ควรพัฒนาและสร้างนักวิชาการ (career path) 
ประจ าส านักฯ  ให้มีความเชี่ยวชาญตามการก าหนด
กลุ่ม (cluster) ร่วมกับชุมชน ปราชญ์ ชาวบ้าน ฯลฯ 
เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับส านัก 
6. แผนงาน กิจกรรม ของส านักศิลปวัฒนธรรมควร
มุ่งเน้นการสร้างเครือข่าย พันธมิตรกับหน่วยงาน
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 รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบัน  
ประจ าปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 

องค์ประกอบที่ 4 ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
ภายนอก อปท. อบจ. อบต. ชุมชน ผู้ประกอบการ
และจั งหวัด  เพ่ื อหาแหล่ งทุนและงบประมาณ
สนับสนุนจากภายนอก  
7. ควรสร้าง sandbox วังสวนบ้านแก้วโมเดลขึ้น ใช้
รูปแบบการวิจัยและพัฒนา วังสวนบ้านแก้วเชิง
สร้างสรรค์และการเพ่ิมมูลค่า เช่น มี QR code ให้
ครบทุกพ้ืนที่ ทุกจุด สร้าง story มีผลิตภัณฑ์/สินค้า
เชิงสร้างสรรค์เป็นของฝาก โดยอาศัยทุกคณะให้เข้า
มามีส่วนร่วม 
8. ควรพัฒนาพนักงานสายสนับสนุนประจ าส านักให้
ต่อเนื่อง จนมีความเชี่ยวชาญ ในกลุ่มที่สนใจและถนัด 
แต่ล าดับแรกจะต้องพัฒนา up skills ด้าน IT & 
digital ให้บุคลากรในส านักฯ 
9. ควรพัฒนาและสร้างมาตรฐานด้านศิลปวัฒนธรรม
และความเป็นไทย อาทิ มาตรฐานการละเล่นพ้ืนบ้าน 
มาตรฐานการท่องเที่ยววิถีชุมชน เป็นต้น 
10. สถานการณ์โควิด-19 ส่งผลให้การด าเนินงานต่าง 
ๆ ไม่เป็นไปตามแผน แต่มีการด าเนินการวางแผนเพ่ือ
พัฒนาต่อไปในอนาคต  
11. ความไม่ต่อเนื่องในการบริหารงานของผู้บริหาร 
เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนคณะผู้บริหารเนื่องจาก
หมดวาระการด าเนินงาน  
 

 

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 
จุดแข็ง แนวทางเสริม 

1. มีระบบและแผนการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการ
ท างาน 

1.1 ควรมีการสังเคราะห์/ จัด Focus Group เพ่ือ
สรุปแนวปฏิบัติที่ดีของการจัดการเรียนรู้ แบบบูรณา
การกับการท างานที่ดี 
1 .2  ควรมี ก าร เผยแพร่ ให้ หน่ วย งาน  สถาบั น 
การศึกษาอ่ืนรับรอง 
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 รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบัน  
ประจ าปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 
2. แผนพัฒนาบุคลากร 2.1 ควรจัดท าแผนระยะยาว และท าแผนพัฒนา

บุคลากรประจ าปีที่ชัดเจน เพ่ือการติดตามตรวจสอบ
ทั้งสายวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุน 
 

3. มีระบบกลไกการประกันคุณภาพท่ีดี 3.1 การเขียนรายงานควรน าข้อเสนอแนะของสภา 
และจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพปีการศึกษา 
2562 และรายงานผลการปรับปรุงในปีการศึกษา 
2563 ได้ 
 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุง 
1. การวิเคราะห์การเงิน 1.1 ควรมีการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยของนักศึกษา 

ทั้งระดับหลักสูตร/ คณะ/ สถาบัน 
1.2 ควรมีการวิเคราะห์จ านวนนักศึกษา ณ จุดคุ้มทุน 
ทั้งระดับหลักสูตร/ คณะ/ สถาบัน 
 

2. ความเสี่ยง และการบริหารความเสี่ยง 2.1 ควรมีแผนการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง แล้วให้
นโยบายไปสู่คณะเพ่ือด าเนินการ 
2.2 ควรมีการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง ทั้งก่อนและหลัง
บริหารความเสี่ยง และรายงานสภาเพ่ือให้ค าแนะน า 
 

3. ธรรมาภิบาลของผู้บริหาร 3.1 ควรมีการท าแบบประเมินการบริหารตามหลัก
ธรรมาภิ บ าล  10  ป ระการ  ทั้ งระดั บ คณ บ ดี / 
ผู้อ านวยการ/ อธิการบดี โดยฝ่ายประกันคุณภาพเป็น
ต้นเรื่อง และรายงานผลให้  อธิการบดี/ คณบดี/ 
ผู้อ านวยการ เป็นรายการเฉพาะบุคคล 
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ส่วนที่ 4 
ภาคผนวก 

4.1 ผลการประเมินระดับคณะ และหลักสูตร 

 

สรุปคะแนนระดับหลักสูตร 

ล าดับที่ สาขาวิชา คะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 

คณะครุศาสตร์  
1 การศึกษาปฐมวัย 3.72 ดี 
2 การศึกษาพิเศษ 4.04 ดีมาก 
3 คณิตศาสตร ์ 3.71 ดี 
4 คอมพิวเตอร ์ 3.90 ดี 
5 เคม ี 3.72 ดี 
6 พลศึกษา 3.66 ดี 
7 ฟิสิกส ์ 3.06 ดี 
8 ภาษาไทย 3.77 ดี 
9 ภาษาอังกฤษ 3.50 ดี 
10 สังคมศึกษา 3.63 ดี 
11 วิทยาศาสตร์ทั่วไป 3.20 ดี 
12 ชีววิทยา 3.25 ดี 
13 การบริหารการศึกษา(ป.โท) 3.95 ดี 
14 หลักสตูรและการสอน 3.95 ดี 

javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$TreeView1','sผลการประเมิน')
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ล าดับที่ สาขาวิชา คะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 

15 การบริหารการศึกษา (ป.เอก) 4.04 ดีมาก 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

16 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 3.67 ดี 
17 การพัฒนาชุมชน 4.09 ดีมาก 
18 ดนตร ี 3.75 ดี 
19 ภาษาไทย 3.97 ดี 
20 ภาษาจีน 3.79 ดี 
21 รัฐศาสตร ์ 4.44 ดีมาก 
22 ทัศนศิลป ์ 3.90 ดี 
23 รัฐประศาสนศาสตร ์ 4.01 ดี 
24 สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยนื (ป.เอก) 3.93 ดี 

คณะวิทยาการจัดการ 
25 การบริหารทรัพยากรมนุษย ์ 4.05 ดีมาก 
26 การจัดการ 3.91 ดี 
27 การท่องเที่ยว 4.07 ดีมาก 
28 บัญชีบัณฑิต 4.03 ดีมาก 
29 คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 3.95 ดี 
30 การเงินการธนาคาร 3.50 ดี 
31 การตลาด 3.91 ดี 
32 เศรษฐศาสตรบณัฑติ 3.78 ดี 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
33 เคม ี 3.70 ดี 
34 จุลชีววิทยา 3.71 ดี 
35 คหกรรมศาสตร ์ 3.41 ดี 
36 สถิติประยุกต ์ 3.40 ดี 
37 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยสีิ่งแวดล้อม 3.63 ดี 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
38 เกษตรศาสตร ์ 3.80 ดี 
39 เทคโนโลยีการเกษตร 3.62 ดี 
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ล าดับที่ สาขาวิชา คะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 

40 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสตัว์น้ า 3.61 ดี 
41 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  3.73 ดี 
42 เทคโนโลยีการเกษตร (ป.โท) 4.11 ดีมาก 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
43 วิศวกรรมโลจสิติกส ์ 3.77 ดี 
44 วิศวกรรมโทรคมนาคมและสารสนเทศ 3.84 ดี 
45 การออกแบบ 3.63 ดี 
46 เทคโนโลยีการผลติชิ้นส่วนอากาศยาน 3.08 ดี 
47 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) 3.68 ดี 
48 วิศวกรรมเครื่องกล 3.53 ดี 
49 วิศวกรรมโยธา 3.72 ดี 
50 ออกแบบผลิตภัณฑ ์ 3.92 ดี 
51 อัญมณีศาสตร ์ 3.40 ดี 

คณะนิติศาสตร ์
52 นิติศาสตรบณัฑิต 3.86 ดี 

คณะนิเทศศาสตร ์
54 การสื่อสารมวลชน 3.92 ดี 
55 การสื่อสารบรูณาการ 3.96 ดี 
56 นิเทศศาสตร์ (สองภาษา) 3.80 ดี 
57 การจัดการนวัตกรรมการสื่อสาร 3.61 ดี 

คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
57 ภูมิสารสนเทศ 3.83 ดี 
58 วิทยาการคอมพิวเตอร ์ 3.86 ดี 
59 เทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร ์ 3.85 ดี 
60 เทคโนโลยีสารสนเทศ 3.54 ดี 

คณะพยาบาลศาสตร์ 
61 พยาบาลศาสตร ์ 3.90 ดี 

  

ค่าเฉลี่ยรวมทุกหลักสูตร 3.76 ดี 
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สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2563  

จ านวนหลกัสูตรที่เข้ารับการประเมิน 61 หลักสูตร 
ระดับ จ านวนหลักสูตร ร้อยละ 

หลักสูตรปริญญาตรี 55 90.16 

หลักสูตรปริญญาโท 4 6.56 

หลักสูตรปริญญาเอก 2 3.28 

  

ระดับคุณภาพ จ านวนหลักสูตร ร้อยละ 

ผ่านระดับดีมาก 8 13.11 

ผ่านระดับดี 53 86.89 

คะแนนเฉลี่ยการประเมินหลักสูตรเท่ากับ  3.76 
หลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมดจ านวน 61 หลักสูตร ผ่านมาตรฐานคุณภาพระดับหลักสูตรทั้ง 61 หลักสูตร  

คิดเป็นร้อยละ 100 
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 รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบัน  
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4.2 ผลการสัมภาษณ์ผู้มสี่วนได้ส่วนเสียระดับมหาวิทยาลัย 

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓  

ผลการให้สัมภาษณ์ ประธานสภาคณาจารย์ และตัวแทนอาจารย์ในสภาคณาจารย์ 

1. การสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 

 - มหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนเรื่องสถานท่ี เจ้าหน้าท่ี และสิ่งอ านวยความสะดวกอื่นๆ ท่ี
มีความเหมาะสม ส่วนด้านงบประมาณในการด าเนินการ หากทางมหาวิทยาลัยพิจารณาจัดสรร
งบประมาณท่ีมากกว่านี้ก็จะส่งผลดีต่อการท างานและเป็นขวัญก าลังใจให้กับบุคลากร 

 

2. บทบาทของสภาคณาจารย์กับการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 

 - บทบาทของสภาคณาจารย์ ซึ่งก าลังอยู่ในช่วงการขับเคลื่อนในเชิงรุก ซึ่งยังต้องการความ
ร่วมมือจากบุคลากรทุกๆ ฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดพลังท่ีเข้มแข็ง และการให้การสนับสนุนใน
ทุกๆ ด้านของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนและด าเนินงานให้บรรลุตาม
เป้าประสงค์ท่ีได้ตั้งไว้ 

 - มีข้อเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยฯ มีการทบทวนระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายในการ
ผลักดันให้บุคลากรท่ีอยู่ในส่วนงานโครงการจัดตั้ง ให้สามารถเข้าสู่งบประมาณแผ่นดินได้   

  

3. ข้อเสนอแนะด้านสวัสดิการ 

 - มีข้อเสนอแนะในเรื่องการปรับอัตราเงินเดือนของบุคลากร 1.2 และ 1.4 เท่า ปรับเป็น 
1.5 เป็น 1.7 เท่า มหาวิทยาลัยฯ ควรมีการพิจารณาผลการปฏิบัติงานตามปริมาณของการท างาน
จริง ไม่ให้เกิดการเหลื่อมล้ า 
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ผลการให้สัมภาษณ์ พนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน) 

 บุคลากรส่วนใหญ่ มีความภาคภูมิใจท่ีได้มาปฏิบัติงานอยู่ในมหาวิทยาลัยฯ และมองว่าเป็น
องค์กรท่ีมีความมั่นคงในการท างาน  

ข้อเสนอแนะด้านประสิทธิภาพการท างาน 

บุคลากรมีความทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มก าลังความสามารถ แต่ท่ีมหาวิทยาลัยฯ ควรมี
การปรับอัตราก าลังให้เหมาะสมกับปริมาณของงานในแต่ละหน่วยงาน เนื่องจากยังพบปัญหา บาง
หน่วยงานมีปริมาณงานท่ีเกินอัตราก าลัง และ การรายงานข้อมูลการท างาน (Job Description) 
ท่ีเกินความจริง    

 

ข้อเสนอแนะด้านสวัสดิการต่างๆ   

- บุคลากรบางส่วนยังไม่ทราบกฎ ระเบียบ วิธีการต่างๆ ในการพัฒนาเข้าสู่ต าแหน่งการท างานท่ี
สูงขึ้น รวมไปถึงรายละเอียดเกี่ยวกับเงินประจ าต าแหน่งที่พึงจะได้รับ 

- มหาวิทยาลัยฯ ควรหาแนวทางในการจัดกิจกรรมต่างๆ ในการพัฒนาสายสนับสนุนให้เป็นมือ
อาชีพในการท างาน และส่งเสริมการผลิตผลงานคุณภาพเพ่ือเพิ่มโอกาสในการสร้างความก้าวหน้า
ในสายงานท่ีรับผิดชอบ 

- มหาวิทยาลัยฯ ควรจัดสรรสวัสดิการท่ีครอบคลุมกับบุคลากร เช่น การจัดสวัสดิการประกันชีวิต
ของบุคลากรงบประมาณแผ่นดิน เป็นต้น 

- ส ารวจปัญหาหนี้สินของบุคลากรสายสนับสนุนและให้ความรู้เรื่องการเงิน เช่น การท าบัญชี
ครัวเรือน ชี้แนะแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินของบุคลากร รวมท้ังช่องทางการหารายได้เสริม
เช่น การจัดพื้นที่เล็กๆ ให้บุคลากรได้วางสินค้าขายภายในองค์กร เป็นต้น 
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ผลการให้สัมภาษณ์ ศิษย์เก่า 

เร่ืองท่ี 1 ความภาคภูมิใจท่ีมีต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 

1. บรรยากาศภายในมหาวิทยาลัยร่มรื่นมีต้นไม้จ านวนมาก 

2. มีกิจกรรมท่ีหลากหลายให้เพิ่มพูนความรู้ 

3. ความภาคภูมิใจท่ีมหาวิทยาลัยผลิตบัณฑิตรับใช้สังคม 

 

เร่ืองท่ี 2 ปัญหา ข้อควรปรับปรุง และวิธีแก้ไข 

2.1 ปัญหา 

1. พื้นท่ีกิจกรรมมีน้อย ไม่เพียงพอต่อความต้องการของนักศึกษา เช่น ท่ีนั่งแต่ละคณะระหว่างรอ
เรียน ที่พักระหว่างเรียนมีจ านวนน้อยมาก 

2. มีรถบริการภายในมหาวิทยาลัยจ านวนน้อยมาก ไม่เพียงพอต่อนักศึกษาและไม่มีการแสดง
เส้นทางเดินรถ ไม่ทราบเวลาออกรถ ท าให้นักศึกษาต้องเสียค่าใช้จ่ายจ้างรถเข้ามาเรียนใน
มหาวิทยาลัย 

3. มีพื้นท่ี อาคาร center ร้านอาหาร จ านวนน้อย 

2.2 ข้อควรปรับปรุง และวิธีแก้ไข 

1. มหาวิทยาลัย คณะควรเพิ่มพื้นท่ีกิจกรรมให้เพียงพอต่อความต้องการของนักศึกษา เช่น เพิ่มท่ี
นั่งแต่ละคณะระหว่างรอเรียนเพิ่มเติม 

2. มหาวิทยาลัย ควรมีรถบริการภายในมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้น และสม่ าเสมอ ต้องมีการแสดง
เส้นทางเดินรถ เวลาออกรถ รูปแบบป้ายหรือแอพพลิเคชั่น 

3. ควรเพ่ิมพื้นท่ี อาคาร center ร้านอาหาร ให้มีจ านวนเพียงพอต่อความต้องการนักศึกษา 
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ผลการให้สัมภาษณ์ ศิษย์ปัจจุบัน 

เร่ืองท่ี 1 ความภาคภูมิใจท่ีมีต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 

1. บรรยากาศสังคมการอยู่ในมหาวิทยาลัยเป็นแบบพี่น้อง 

2. ความภาคภูมิใจในชื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี เนื่องจากเป็นชื่อพระนามสมเด็จพระนาง
เจ้าร าไพพรรณ ี

3. ความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ ความเป็นมาของมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 

4. ความภาคภูมิใจในกิจกรรมวิ่งโป่งลานของมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 

5. เร่ืองความสะอาดในอาคาร และบริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณีมีความสะอาด 

6. มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณีมีการดูแลเอาใจใส่นักศึกษาดี 

 

เร่ืองท่ี 2 ปัญหา ข้อควรปรับปรุง และวิธีแก้ไข 

2.1 ปัญหา 

1. เวลานักศึกษาสอบถามข้อมูลทางทะเบียน เช่น การลงทะเบียน ตารางสอบ การจ่ายค่าเทอม 
เจ้าหน้าท่ีชี้แจงล่าช้า ไม่ละเอียดท าให้นักศึกษาต้องสอบถามประเด็นเดิมซ้ า 

2. การเรียน online อุปกรณ์ไม่เพียงพอ อาจารย์บางท่านให้เปิดกล้องซึ่งนักศึกษามีอุปกรณ์ไม่
พร้อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ไม่มีกล้อง หรือมีมือถือเคร่ืองเดียว 

3. ไม่มีอาคารสถานท่ี ห้องชมรมท่ีถาวร 

4. นักศึกษาสวมหมวกนิรภัยเฉพาะเจอ รปภ. ถ้าไม่เจอ/ไม่มี รปภ.ตรวจ หรืออยู่ในมหาวิทยาลัย 
นักศึกษาก็ไม่สวมหมวกนิรภัย 

5. เร่ืองถังขยะมีจ านวนไม่เพียงพอและไม่มีการแยกขยะ เป็นถังขยะรวม 
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6. การสอบทักษะพื้นฐานท่ีจ าเป็นภาษาอังกฤษ และไอที แต่ละรอบมีจ านวนน้อย มีการแย่งการ
ลงทะเบียน ส่งผลให้นักศึกษาปีสุดท้ายสมัครสอบไม่ทัน ไม่สามารถจบการศึกษาได้ตาม
ก าหนดเวลา 

7. นักศึกษาขาดการสนับสนุนเรื่องอุปกรณ์การเรียน online 

8. ป้ายชื่อมหาวิทยาลัย ป้ายสัญญาลักษณ์ตรามหาวิทยาลัย มีสภาพเก่า ไม่สวยงามดูไม่น่าเชื่อถือ 

2.2 ข้อควรปรับปรุง และวิธีแก้ไข 

1. เจ้าหน้าท่ีควรตอบค าถามอธิบาย หรือมีขั้นตอนรายละเอียดที่ชัดเจน 

2. อาจารย์ควรรับทราบถึงปัญหาอุปกรณ์ของนักศึกษามีอุปกรณ์ชิ้นเดียว ไม่ควรบังคับให้มีการ
เปิดกล้องและเรียนพร้อมกัน 

3. มหาวิทยาลัยควรจัดให้มีอาคารสถานท่ี ห้องชมรมท่ีถาวร 

4. ควรเข้มงวดวินัย ด้านการจราจรของนักศึกษาเรื่องสวมหมวกนิรภัยภายในมหาวิทยาลัย  

5. มหาวิทยาลัยควรจัดการเร่ืองถังขยะให้มีจ านวนเพียงพอ แบบแบ่งสีแยกประเภทขยะให้ชัดเจน 

6. มหาวิทยาลัยควรจัดการเพิ่มรอบ เพิ่มจ านวนให้นักศึกษาสามารถสอบทักษะพื้นฐานท่ีจ าเป็น
ภาษาอังกฤษ และไอที ได้ครบทุกคนที่สนใจสมัครสอบ 

7. มหาวิทยาลัย ควรมีมาตรการ สนับสนุนเรื่องอุปกรณ์การเรียน online การให้ยืมอุปกรณ์ใช้ใน
การเรียน 

8. มหาวิทยาลัยควรปรับปรุงป้ายชื่อมหาวิทยาลัย ป้ายสัญลักษณ์ตรามหาวิทยาลัย ให้มีสภาพ
สวยงาม เนื่องจากปัจจุบันมีสภาพเก่า ส่งผลต่อภาพลักษณ์ความน่าเชื่อถือต่อมหาวิทยาลัย 
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ผลการสัมภาษณ์นายกสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ และอธิการบดี 

1. แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี มหาวิทยาลัยควรมีการด าเนินการจัดท าแผนให้ครบถ้วนตามขั้นตอน 
พร้อมเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่ออนุมัติ เสร็จสิ้นกระบวนการทันตามรอบระยะเวลาท่ี
ก าหนด อันจะเป็นการน าแผนนั้นมาใช้ได้อย่างสมบูรณ์และถูกต้อง 

2. มหาวิทยาลัยมีศักยภาพจ านวนอาจารย์เกินจ านวนนักศึกษาพอสมควร จึงควรมีการสร้างและ
พัฒนาหลักสูตรใหม่ๆ ท่ีน่าสนใจเพิ่มขึ้น เพ่ือเพ่ิมตัวเลือกหลักสูตรให้มีความหลากหลายมากขึ้น ท่ี
ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น และประเทศ เพื่อเป็นการเพิ่มจ านวนนักศึกษา
และรายได้ให้กับมหาวิทยาลัย และเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรบุคลากรของมหาวิทยาลัยได้อย่าง
คุ้มค่าและเต็มศักยภาพ 

3. ควรเร่งผลักดันระบบธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank) รวมท้ังหลักสูตรระยะสั้น อันเป็นอีกหนึ่ง
ช่องทางในการเพิ่มรายได้ให้กับมหาวิทยาลัย 

4. ผลักดัน สนับสนุนโครงการหรือกิจกรรมท่ีสร้างผลการด าเนินงานท่ีเป็นเชิงประจักษ์ มีผล
ออกมาเป็นรูปธรรมชัดเจน สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย ตอบสนองวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย เป็นการลงทุนท่ีคุ้มค่า และเป็นประโยชน์ เป็นท่ีพึ่งพาให้กับชุมชน 
ท้องถิ่น 

5. มหาวิทยาลัยมีแหล่งในการจัดหารายได้ให้กับมหาวิทยาลัยมากมายและหลากหลาย สภา
มหาวิทยาลัยฯ ควรให้การสนับสนุน ผลักดันให้มีการด าเนินงานอย่างจริงจัง และมีผลออกมา
ชัดเจน เป็นรูปธรรม ในส่วนของรายได้ ให้แยกงบประมาณรายได้ต่อปี แยกออกมาให้ชัดเจน และ
เวลาจัดสรรงบประมาณ ให้จัดสรรให้กลุ่มจัดหารายได้ก่อนเป็นกลุ่มแรก เนื่องจากเป็นกลุ่มท่ีจัดหา
รายได้ให้กับมหาวิทยาลัย เพื่อท่ีจะน าเงินไปบริหารจัดการในการจัดหารายได้ให้กับมหาวิทยาลัย
ต่อไปได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
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4.3 ก าหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓  
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4.4 ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓
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4.5 ภาพกิจกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน  
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