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ประจ าปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 

ค าน า 

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ประจ าปีการศึกษา 
2564 โดยคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้ศึกษาเอกสารและประชุมคณะกรรมการ
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อก าหนดแนวทางวิธีการตรวจประเมินก่อนการตรวจเยี่ยมและ
ตรวจประเมินในวันที่ 14-15 กันยายน พ.ศ. 2565 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  
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 รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบัน  
ประจ าปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 

ส่วนที่ 1 
บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

 จากการตรวจประเมินผลการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราช
ภัฏร าไพพรรณี ประจ าปีการศึกษา 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือตรวจสอบข้อเท็จจริงและประเมินผล
การด าเนินงานตามองค์ประกอบคุณภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี เพ่ือให้ข้อเสนอแนะในการ
พัฒนา โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณีนั้น ถูกจัดอยู่ในประเภท กลุ่ม ข คือ สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี 
และจากผลการตรวจประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ สามารถสรุปผลการตรวจประเมินได้ดังนี้  

 

 ผลการตรวจประเมินในภาพรวมตามองค์ประกอบคุณภาพ 5 ด้านและตัวบ่งชี ้ที ่ใช้ประเมิน
คุณภาพตามองค์ประกอบ โดยในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก ผลการประเมิน คือ 4.55 โดยสามารถแบ่งตาม
องค์ประกอบได้ดังนี้ 
 องค์ประกอบที ่1 การผลิตบัณฑิต  อยู่ในระดับดี  ผลการประเมิน คือ 4.45 

 องค์ประกอบที ่2 การวิจัย   อยู่ในระดับดี  ผลการประเมิน คือ 4.47 

 องค์ประกอบที ่3 การบริการวิชาการ  อยู่ในระดับดีมาก  ผลการประเมิน คือ 5.00 

 องค์ประกอบที ่4 ด้านศิลปวัฒนธรรม อยู่ในระดับดีมาก  ผลการประเมิน คือ 5.00 
   และความเป็นไทย 
 องค์ประกอบที ่5 การบริหารจัดการ อยู่ในระดับดี  ผลการประเมิน คือ 4.39 
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ส่วนที่ 2 
วิธีประเมิน 

 
2.1 รายนามคณะกรรมการผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 2.1 รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย แหวนเพชร   ประธานกรรมการ 
 2.2 รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว  กรรมการ 
 2.3 รองศาสตราจารย์ ดร.เสน่ห์ เอกะวิภาต   กรรมการ 
 2.4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภดล เชนะโยธิน  กรรมการ 
 2.5 อาจารย์ ดร.จุฑาทิพย์ สุจริตกุล   กรรมการ 
 2.6 รองศาสตราจารย์ ดร.อภิวรรณ ศิรินันทนา  กรรมการ 
 2.7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิศิษฐ์ ชัยสุวรรณถาวร  กรรมการ 
 2.8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นนัทพร  มูลรังษี  กรรมการ 
 2.9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุจิเรข ปราชญากุล   กรรมการ 
 2.10 ผู้ช่วยศาสตร์จารย์วิฆเนศวร ทะกอง   กรรมการ 
 2.11 อาจารย์ ดร.รมิดา กาญจนวงส์   เลขานุการ 
 2.12 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรโชค พิชญ อู๋สมบูรณ์ เลขานุการ 
 2.13 อาจารย์ ดร.ทัศนีย์  เงินสุข    เลขานุการ 
 2.14 อาจารย์ ดร.ถิรวรรณ ศรีรัตนโชติชัย   เลขานุการ 
 2.15 อาจารย์วกุล 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  

javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$TreeView1','sMethod1')
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$TreeView1','sMethod1')


3 
 

 รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบัน  
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วิธีการตรวจสอบและความน่าเชื่อถือของข้อมูล 
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ได้ตรวจสอบ

เอกสาร หลักฐานต่างๆ ตามที่อ้างอิงไว้ในแต่ละองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ พร้อมสัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบ เพ่ือ
ยืนยันผลการด าเนินการต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการ ในรอบปีการศึกษา 2564 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 

3.80 3.84 237.64 62  3.84 คะแนน 

1.2 อาจารย์ประจ าสถาบัน
ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

3.95 4.26 121.5 356.5 34.08 4.26 คะแนน 

1.3 อาจารย์ประจ าสถาบัน
ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

3.85 3.97 170 356.5 47.69 3.97 คะแนน 

1.4 การบริการนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี 

5.00 5.00   6 ข้อ 5.00 คะแนน 

1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี 

5.00 5.00   5 ข้อ 4.00 คะแนน 

1.6การส่งเสริมสมรรถนะ
และทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษ 

4.00 4.00   5 ข้อ 5.00 คะแนน 

1.7การส่งเสริมสมรรถนะ
และทักษะด้านดิจิทัล 

4.00 4.00   5 ข้อ 5.00 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 

4.00 4.49 44.94 10  4.49 คะแนน 

2.1 ระบบและกลไก
งานวิจัย งานสร้างสรรค์ 
และนวัตกรรม 

5.00 5.00   7 ข้อ 5.00 คะแนน 

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ 

4.00 2.90 34.36 10  3.44 คะแนน 

2.3 ผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

5.00 5.00 44.53 10  4.45 คะแนน 

2.4 ผลงานวิจัย งาน
สร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่
น าไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน 
 

5.00 5.00 59 106 55.66 5.00 คะแนน 

3.1 ระบบและกลไกการ
พัฒนาเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์กับชุมชน 

5.00 5.00   6 ข้อ 5.00 คะแนน 

3.2 ชุมชนเป้าหมายที่ได้รับ
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ตามแผนเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์กับชุมชน 

5.00 5.00 15 41 36.59 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   6 เรื่อง 5.00 คะแนน 

5.1 การจัดการเรียนรู้แบบ
บูรณาการกับการท างาน 
 

4.00 5.00   4 ข้อ 4.00 คะแนน 
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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 

4.51 4.56 45.58 10  4.56 คะแนน 

5.4 ระบบก ากับการประกัน
คุณภาพหลักสูตรและคณะ 

5.00 5.00   6 ข้อ 5.00 คะแนน 

เฉลี่ยคะแนนรวมตัวบ่งชี้ 
 5 องค์ประกอบ 

4.58 
คะแนน 

4.55 
คะแนน 

 4.55 
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  4.12 4.75 4.17 4.45 ดี 
2  3.44 5.00 4.73 4.47 ดี 
3  -  5.00 5.00 5.00 ดีมาก 
4  -  5.00 5.00 5.00 ดีมาก 
5  -  4.33 4.56 4.39 ดี 

ผลการประเมิน  3.89 4.70 4.62 4.45 ดีมาก 
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3.2 รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา 
ภาพรวมการประเมิน 
1. ควรส่งเสริมพัฒนาคณาจารย์แบบเร่งด่วน (Fast Track Program) เพ่ือให้คณาจารย์มีวุฒิปริญญาเอกให้
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานอย่างน้อยร้อยละ 40 รวมทั้งให้คณาจารย์ได้ต าแหน่งทางวิชาการไม่น้อยกว่าร้อยละ 
60 ตามเกณฑ์ 
2. ควรเร่งรัดพัฒนาสายสนับสนุนให้เข้าสู่ต าแหน่งที่สูงในทุกๆ หน่วยงานตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด 
3. ควรแสวงหาแนวทางเพ่ิมงบวิจัยทั้งจากงบประมาณแผ่นดิน งบรายได้ รวมทั้งงบจากภาคเอกชนให้มากข้ึน 
4. ควรพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบผสม (Blended Learning) โดยพัฒนาสู่การสอนแบบผ่าน
สื่อออนไลน์ที่ผู้เรียนสามารถเรียนที่ใดและเวลาใด (Anywhere, Anytime) ก็ได้ โดยมุ่งที่รายวิชาหมวดศึกษา
ทั่วไปและวิชาเอกบังคับก่อน โดยหารูปแบบ (Platform) ที่ดีและเหมาะสมน ามาด าเนินการ 
5. ควรเร่งรัดพัฒนาหลักสูตร Non Degree Program หลักสูตรระยะสั้น เพ่ือเพ่ิมเติมทักษะใหม่ (Re-Skill) 
และพัฒนาทักษะเดิม (Up-Skill) แก่บุคคลทุกช่วงวัย และสามารถเทียบรายวิชาเก็บไว้ในธนาคารหน่วยกิต 
(Credit Bank) ได ้
6. จากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร มีแนวคิดที่จะพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณีให้มีความโดดเด่น เช่น การ
เป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม และการพัฒนาวังสวนบ้านแก้วให้เป็นแหล่ง
ศึกษาและการท่องเที่ยว 
7. การพัฒนาท้องถิ่นไม่ว่าจะมิติใดควรมีการบูรณาการเข้ากับงานวิจัย โดยมีชุมชนเป็นฐาน การศึกษาและได้
ใช้ประโยชน์จากผลงานการวิจัย รวมทั้งเป็นโมเดลต้นแบบให้กับชุมชนอ่ืนๆ 
8. การพัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนในชุมชน รวมถึงให้ความส าคัญด้าน การบริการวิชาการ  
การสร้างเครือข่ายทางวิชาการ และการพัฒนาทักษะการสื่อสาร  ด้านภาษานอกเหนือจากภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ ควรเรียนรู้ภาษาจีน ควบคู่ไปด้วย 
9. การส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างช่วงวัยให้สามารถใช้ชีวิตร่วมกัน อย่างปกติ 
10. ควรสนับสนุนและส่งเสริมการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวชุมชนและการค้าชายแดนไทย-กัมพูชา 
11. ระบบทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ไม่เอ้ือต่อการปฏิบัติ และการอ านวยความสะดวก การติดต่อเอกสาร
ระหว่างมหาวิทยาลัยและนักศึกษาที่ขอรับบริการในลักษณะรูปแบบ ออนไลน์ 
12. มหาวิทยาลัยได้มีการด าเนินการและส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรสายวิชาเพ่ือน าผลงานรับใช้ สังคมในการ
ขอต าแหน่งทางวิชาการ 
13. ควรมีการทบทวนพันธกิจด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมแยกออกจากพันธกิจบริการวิชาการ เพ่ือให้
การด าเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมมีความชัดเจนยิ่งขึ้น 
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องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต (1.1) 
จุดแข็ง แนวทางเสริม 

  
จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุง 

 ควรแจ้งให้หลักสูตรที่มีผลคะแนนลดลง ทราบถึง
สาเหตุที่ท าให้คะแนนลดลง 

 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต (1.2) 
จุดแข็ง แนวทางเสริม 

  
จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุง 

  1. ควรจัดท าแผนอัตราก าลังระดับ
ปริญญาเอกของมหาวิทยาลัย รวมทั้ งน าผลการ
วิเคราะห์แผนระดับคณะมาประกอบการจัดท าแผน 
เพ่ือให้ทราบอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกในระบบ
ทั้งหมด 
 2. ควรก าหนดเกณฑ์การรับอาจารย์่
ใหม่เฉพาะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต (1.3) 
จุดแข็ง แนวทางเสริม 

  
จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุง 

 ควรมี ระบ บ การติ ด ต าม เพ่ื อ ให้
อาจารย์มีต าแหน่งทางวิชาการท่ีสูงขึ้น 
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องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต (1.4) 
จุดแข็ง แนวทางเสริม 

  
จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุง 

  1. ควรสรุปผลการด าเนินกิจกรรม
เป็นเชิงคุณภาพ 
 2. เพ่ิมโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรม
ของนักศึกษาให้หลากหลายครอบคลุมทุกกล่่ม
ความสามารถ และความถนัด 
 3. สร้างอัตลักษณ์ และสัญลักษณ์
ให้กับนักศึกษาเป็นนักศึกษาพันธุ์ใหม่สู่สากล และเพ่ิม
ความภาคภูมิใจด้วยความป็นนักศึกษาในวัง 
 4. ควรส ารวจความต้องการหารายได้
เสริมของนักศึกษา และสร้างเครือข่ายกับส านักงาน
จัดหางานจังหวัด เพ่ิมโอกาสให้นักศึกษามีงานท านอก
เวลา และเสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพในระหว่าง
การศึกษา 
 

 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต (1.5) 
จุดแข็ง แนวทางเสริม 

 มหาวิทยาลัยมีกิจกรรมในการพัฒนา
นักศึกษาอยู่ในเกณฑ์ท่ีดี 

 พัฒนาตัวชี้วัดของแผนให้เป็นไปตาม
เป้าประสงค ์

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุง 
 ให้ความรู้และทักษะกับนักศึกษาเรื่อง
ประกันคุณภาพ 
 

 เสนอให้จัดโครงการเครือข่ายประกัน
คุณภาพนักศึกษาทุกปี แม้ว่าจะต้องด าเนินการเอง 
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องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต (1.6) 
จุดแข็ง แนวทางเสริม 

 มห าวิท ย าลั ย มี กิ จ ก รรม ใน การ
ส่งเสริมสมรรถนะทักษะการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ใน
เกณฑ์ท่ีด ี

 พัฒนาตัวชี้วัดของแผนให้เป็นไปตาม
เป้าประสงค ์

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุง 
 พั ฒ น าตั ว ชี้ วั ด  (KPI) ให้ ต ร งกั บ
เป้าประสงค ์

 เสนอให้พัฒนาตัวชี้วัดให้สอดคล้อง
กับเป้าประสงค์ 

 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต (1.7) 
จุดแข็ง แนวทางเสริม 

 มห าวิท ย าลั ย มี กิ จ ก รรม ใน การ
ส่งเสริมสมรรถนะทักษะด้านดิจิทัลอยู่ในเกณฑ์ท่ีดี 
 

 พัฒนาตัวชี้วัดของแผนให้เป็นไปตาม
เป้าประสงค ์
 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุง 
 พั ฒ น าตั ว ชี้ วั ด  (KPI) ให้ ต ร งกั บ
เป้าประสงค์  
 

 เสนอให้พัฒนาตัวชี้วัดให้สอดคล้อง
กับเป้าประสงค์ 
 

 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต (1.8) 
จุดแข็ง แนวทางเสริม 

 หลายหลักสูตรของคณะได้ด าเนินการ
ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรม 

 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุง 
 บางคณะควรส่งเสริมหลักสูตรให้
นักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรมให้
มากขึ้น 

 

 1. การปรับปรุงหลักสูตรควรมีการน า
นวัตกรรมเข้าไปสู่ รายวิชา ส าหรับคณะที่ ยั งไม่
สามารถท าคะแนนได้ถึง 5 คะแนน 
 2. การปรับปรุงหลักสูตรตามวงรอบ
ควรออกแบบหลักสูตรบนฐานผลลัพทธ์การเรียนรู้ 
(Outcome-Based Education : OBE) 
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องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 
จุดแข็ง แนวทางเสริม 

 1.มหาวิทยาลัยมีสิ่งสนับสนุนงานวิจัย
ที่ครบครัน 
 2.มีเงินทุนสนับสนุนวิจัยและ
ค่าตอบแทนการตีพิมพ์ให้กับนักวิจัย 
 3.มีงานวิจัยที่ตอบโจทย์การลงชุมชน
ท้องถิ่น 

 1.ควรสนับสนุนให้อาจารย์ท างาน
วิจัยคนละ 1 เรื่องต่อปี 
 2.ส่ งเสริมให้อาจารย์ท างานวิจัย
แบบบรูณาการข้ามศาสตร์ 
 3 .ม ห า วิ ท ย า ลั ย ค ว ร จั ด ส ร ร
งบประมาณด้านวิจัย ให้เป็นงบประจ า 
 4 .ค ว ร เ พ่ิ ม บุ ค ล า ก ร ที่ มี ค ว า ม
เชี่ยวชาญให้ตรงกับสายงานในด้านจริยธรรมและ
ทรัพย์สินทางปัญญา 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุง 
 1.แต่ละคณะมีทุนวิจัยจากภายนอก
น้อย 

 1.ส่งเสริมให้ทุกคณะแสวงหาหรือ
สร้างเครือข่าย เพ่ือหาทุนวิจัยจากภายนอก 
 2.ส่งเสริมให้อาจารย์ท างานวิจัย โดย
เป็นผู้มีส่วนร่วมหลักในการท างานวิจัย 
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 รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบัน  
ประจ าปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
จุดแข็ง แนวทางเสริม 

 1 .บุ ค ล าก รขอ งม ห าวิท ย าลั ย มี
ศักยภาพความเชี่ยวชาญและองค์ความรู้ที่หลากหลาย
สามารถสร้างความไว้วางใจให้กับชุมชน ตอบสนอง
ความต้องการของชุมชนได้ดี 
 2.มี เครือข่ายความร่วมมือในการ
ด าเนินงานด้านบริการวิชาการที่เข้มแข็งทั้งภายใน
และภายนอก 
 3.สถาบันมีการวิเคราะห์ความคุ้มค่า
ในการจัดบริการวิชาการ โดยถอดบทเรียนโครงการ
บริการวิชาการที่ประสบความส าเร็จหรือโครงการเด่น
ของแต่ละคณะ/หน่วยงาน และจัดให้มีการน าเสนอ
ผลงานในลักษณะของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ใน
ระหว่างคณะ/หน่วยงานเพื่อการเรียนรู้ร่วมกัน 

 1.ควรมีการบูรณาการศาสตร์ในการ
ให้บริการวิชาการที่ครอบคลุมทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อม การศึกษา และด้านอ่ืน ๆ  
 2.ควรมีการด าเนินงานกับเครือข่าย
อย่างต่อเนื่องเพ่ือให้ เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน 
รวมทั้งขยายเครือข่ายความร่วมมือให้ครอบคลุมพ้ืนที่
เป้าหมายให้เพิ่มขึ้น  
 3.ควรส่ งเสริม ให้ คณ าจารย์และ
บุคลากรที่ท าโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนจัดท า
โครงการในรูปแบบของการวิจัย และน าไปเขียน
บทความวิจัย เพ่ือใช้ในการขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการจากโครงการบริการวิชาการ 
 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุง 
 1. การก ากับติดตามและประเมินการ
ใช้ประโยชน์ของโครงการบริการวิชาการ  
 2. การเพ่ิมจ านวนกลุ่มเป้าหมายใน
โครงการบริการวิชาการ 

 1.ควรติดตามและประเมินการใช้
ประโยชน์หรือผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล้อม และอ่ืน ๆ ที่เกิดจากการบริการวิชาการ
อย่ างต่อ เนื่ อง  เพ่ื อเป็ นข้อมูล ในการปรับปรุ ง
กระบวนการด าเนินการตลอดจนผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง
กับการบริการวิชาการ 
 2 .เพ่ิ ม จ าน วนกลุ่ ม เป้ าหม ายให้
ครอบคลุมทุกช่วงวัย เพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องของ
โครงการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  
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 รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบัน  
ประจ าปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 

องค์ประกอบที่ 4 ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
จุดแข็ง แนวทางเสริม 

 1 .มี ก า ร ร บู ร ณ า ก า ร ง า น ด้ า น
ศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน “เรียนรู้วิธีชุมชน 
ยลวิถี” โดยเลือกรายวิชาน าร่อง 5 รายวิชา จาก 4 
คณะ การบูรณาการกับงานวิจัย จ านวน 2 เรื่อง และ
บูรณาการกับงานบริการวิชาการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
โครงการขับเคลื่อนความเข้มแข็งของชุมชน ด้วยภูมิ
ปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 2.มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการ
บริการด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยต่อ
สาธารณะชนโดยใช้สื่อที่หลากหลาย  
 3 .มี ผ ล ลั พ ธ์ ก า ร จั ด ก า ร ด้ า น
ศิลปวัฒนธรรมที่ท าให้เกิดความภาคภูมิใจในความ
เป็นไทย จ านวน 6 เรื่อง  
 4. มหาวิทยาลัยมีกลยุทธ์เชิงรุกให้วัง
สวนบ้านแก้วเป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวทั้ง
ภายในและภายนอก เชื่อมโยงแผนที่ท่องเที่ยวของ
จังหวัด (แลนด์มาร์คของจังหวัด) 

 1.ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้มี
การบูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการ
สอน การวิจัย การบริการวิชาการ และต่อยอดสู่การ
สร้างมูลค่าเพ่ิมในมิติต่าง ๆ  
 2.ควรมีการเก็บสถิติของยอดวิวที่มีผู้
เข้าชมในสื่อตา่ง ๆ ที่มีการเผยแพร่ต่อสาธารณชน  
 3.ควรส่งเสริมให้มีการพัฒนาผลงาน
ด้านศิลปวัฒนธรรมที่ท าให้เกิดความภาคภูมิใจใน
ความเป็นไทยให้มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
 4. พัฒนาเชื่อมโยงแผนที่ท่องเที่ยว
หรือการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวที่
หลากหลายและสิ่งอ านวยความสะดวก มีการวาง
แผนการจัดกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่มากกว่ากิจกรรมประจ า 
หรือกิจกรรมตามฤดูกาลหรือเทศกาลที่เชื่อมโยงกับ
จังหวัด 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุง 
 1.การก าหนดหรือสร้างมาตรฐานด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ซึ่งเป็นที่ยอมรับใน
ระดับชาติ 

 1.ควรก าหนดหรือสร้างมาตรฐาน
ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย โดยเฉพาะภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นในจังหวัดจันทบุรี เพ่ือยกระดับการ
ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 
 

 

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 
จุดแข็ง แนวทางเสริม 

 - มห าวิทยาลั ยมี ก ารบู รณ าการ 
พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายความร่วมมือ รวมถึงสถาน
ประกอบการในการขับเคลื่อนการด าเนินงานการ
จัดการเรียนรู้แบบแบบบูรณาการกับการท างาน และ
มีการรวบรวมข้อมูลเพื่อการพัฒนาคู่มือสหกิจศึกษา  
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 รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบัน  
ประจ าปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 
 - มหาวิทยาลัยได้รับรางวัลจากการ
ประกวดสหกิจศึกษาภาคตะวันออก และเข้าร่วม
ประกวดสหกิจศึกษาระดับประเทศ  
 - มหาวิทยาลัยมีการก ากับ ติดตาม 
และรวบรวมองค์ความรู้ จากทุ กหน่ วยงาน  ซึ่ ง
ประกอบด้วย การผลิตบัณฑิตและการวิจัยได้อย่าง
เป็นระบบ  
 - มหาวิทยาลัยมีการก ากับ ติดตาม 
และส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานด าเนินงานด้าน
การประกันคุณภาพตามระบบและกลไกที่สถาบัน
ก าหนด พร้อมทั้งควบคุม ตรวจสอบ และประเมิน
คุณภาพ ได้อย่างชัดเจน  
 - มหาวิทยาลัยมีการก ากับ ติดตาม 
และส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพหลักสูตร
และคณะเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน พร้อมทั้งมีการอบรม
ให้ความรู้  และประชาสัมพันธ์แก่บุคลากร อาจารย์ 
เพ่ือการพัฒนาทักษะความรู้การประกันคุณภาพตลอด
ปีงบประมาณ 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุง 
 - มหาวิทยาลัยควรมีการท า MOU 
กับ เครือข่าย/สถานประกอบให้กว้างขวางและ
ครอบคลุมกับศาสตร์สาขาที่มหาวิทยาลัยเปิดการ
เรียนการสอน  และสอดคล้องกับพันธกิจตามอัต
ลักษณ์ของมหาวิทยาลัยกลุ่มที่ 3  
 - มหาวิทยาลัยควรมีการออกแบบ
และด าเนินงานธุรกิจจากฐานความรู้ความสามารถ
ของบัณฑิตแต่ละคณะ เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้งานและ
ฝึกทักษะกับสถานการณ์จริง เพ่ือเป็นการสร้างโอกาส
ในการหารายได้ระหว่างเรียน  
 - มหาวิทยาลัยควรมีการน าคู่มือสห
กิจศึกษาไปใช้จริงในสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ จนเป็นที่
ยอมรับ พร้อมทั้งมีการก ากับติดตามการน าไปใช้จริง 
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 รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบัน  
ประจ าปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 
หนังสือตอบรับ เพ่ือน ามาพัฒนาปรับปรุงคู่มือสหกิจ
ศึกษาต่อไป  
 - การรายงานผลการด าเนินงานการ
พัฒนาแผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีควรมี การรายงานถึงความส าเร็จ รวมถึงการ
ใช้งบประมาณทั้งในส่วนของงบประมาณ 2564 และ
งบประมาณ 2565 ในการปฏิบัติจริง ว่าบรรลุผลตาม
ตัวบังชี้และเป้าหมายของแผนหรือไม่อย่างไร ให้
ชัดเจน  
 - มหาวิทยาลัยควรมีวิธีการที่จะสร้าง
ความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับการด าเนินการวิเคราะห์
ข้อมูลทางการเงิน เพ่ือประกอบการคิดต้นทุนต่อ
หน่วยในแต่ละหลักสูตรให้เป็นไปทิศทางเดียวกัน  
 - มหาวิทยาลัยควรเร่งด าเนินการการ
เข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัย (สาย
สนับสนุน)  
 - มหาวิทยาลัยควรมีการจัดกิจกรรม
สัญจรเพ่ือพบปะ แลกเปลี่ยน เพ่ือรับทราบถึงปัญหา
การบริหารงาน ของคณะ โดยเฉพาะคณะที่มีผลการ
บริหารงานคณะลดลง 
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 รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบัน  
ประจ าปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 

ส่วนที่ 4 
ภาคผนวก 

4.1 ผลการประเมินระดับคณะ และหลักสูตร 

 

สรุปคะแนนระดับหลักสูตร 

ล าดับที่ สาขาวิชา คะแนนประเมิน ระดับคุณภาพ 

คณะครุศาสตร์  
1 ภาษาอังกฤษ 3.71 ดี 
2 พลศึกษา 3.93 ดี 
3 การศึกษาปฐมวัย 3.72 ดี 
4 คอมพิวเตอร ์ 3.81 ดี 
5 ภาษาไทย 3.74 ดี 
6 สังคมศึกษา 3.95 ดี 
7 ดนตรีศึกษา 3.78 ดี 
8 ชีววิทยา 3.59 ดี 
9 ฟิสิกส ์ 3.29 ดี 
10 เคม ี 3.67 ดี 
11 วิทยาศาสตร์ทั่วไป 3.28 ดี 
12 คณิตศาสตร ์ 3.85 ดี 
13 หลักสตูรและการสอน(ป.โท) 4.09 ดีมาก 
14 การบริหารการศึกษา(ป.โท) 4.22 ดีมาก 
15 การบริหารการศึกษา(ป.เอก) 4.15 ดีมาก 

คะแนนเฉลี่ย 3.79 ดี 

javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$TreeView1','sผลการประเมิน')
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 รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบัน  
ประจ าปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 

ล าดับที่ สาขาวิชา คะแนนประเมิน ระดับคุณภาพ 

  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
16 รัฐประศาสนศาสตร ์ 4.18 ดีมาก 
17 รัฐศาสตร ์ 4.38 ดีมาก 
18 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 3.70 ดี 
19 ภาษาจีน 3.83 ดี 
20 การพัฒนาชุมชน 4.25 ดีมาก 
21 ภาษาไทย 3.79 ดี 
22 ทัศนศิลป ์ 3.96 ดี 
23 สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยนื(ป.เอก) 4.17 ดีมาก 

คะแนนเฉลี่ย 4.03 ดีมาก 
  

คณะวิทยาการจัดการ 
24 เศรษฐศาสตรบณัฑติ 3.71 ดี 
25 การท่องเที่ยวและนวัตกรรมการบริการ 4.02 ดีมาก 
26 การจัดการ 3.88 ดี 
27 การจัดการทรัพยากรมนุษย ์ 4.17 ดีมาก 
28 คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 3.94 ดี 
29 การตลาด 3.94 ดี 
30 บัญชีบัณฑิต 4.15 ดีมาก 
31 นวัตกรรมการเงินและการลงทุน 3.69 ดี 

คะแนนเฉลี่ย 3.94 ดี 
  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
32 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยสีิ่งแวดล้อม 3.60 ดี 
33 จุลชีววิทยา 3.68 ดี 
34 เคมีประยุกต ์ 3.94 ดี 
35 สถิติประยุกต ์ 3.33 ดี 
36 คหกรรมศาสตร ์ 3.56 ดี 
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 รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบัน  
ประจ าปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 

ล าดับที่ สาขาวิชา คะแนนประเมิน ระดับคุณภาพ 

คะแนนเฉลี่ย 3.62 ดี 
  

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
37 เกษตรศาสตร ์ 3.98 ดี 
38 เทคโนโลยีการเกษตร 3.80 ดี 
39 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสตัว์น้ า 3.73 ดี 
40 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3.91 ดี 
41 เทคโนโลยีการเกษตร(ป.โท) 4.19 ดีมาก 

คะแนนเฉลี่ย 3.92 ดี 
  

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
42 วิศวกรรมโยธา 3.95 ดี 
43 ออกแบบผลิตภัณฑ ์ 3.83 ดี 
44 เทคโนโลยีการผลติชิ้นส่วนอากาศยาน 3.72 ดี 
45 วิศวกรรมโลจสิติกส ์ 3.85 ดี 
46 วิศวกรรมไฟฟ้า 3.93 ดี 
47 การออกแบบ 3.64 ดี 
48 อัญมณีศาสตร ์ 3.74 ดี 
49 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) 3.65 ดี 
50 วิศวกรรมเครื่องกล 3.40 ดี 

คะแนนเฉลี่ย 3.75 ดี 
  

คณะนิติศาสตร ์
51 นิติศาสตรบณัฑิต 4.08 ดีมาก 
52 นิติศาสตรมหาบัณฑิต 3.39 ดี 

คะแนนเฉลี่ย 3.74 ดี 
  

คณะนิเทศศาสตร ์
53 การสื่อสารมวลชน 3.95 ดี 
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 รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบัน  
ประจ าปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 

ล าดับที่ สาขาวิชา คะแนนประเมิน ระดับคุณภาพ 

54 ธุรกิจบันเทิง การแสดงและท่องเทีย่ว 4.00 ดี 
55 นิเทศศาสตร์ (สามภาษา) 3.88 ดี 
56 การจัดการนวัตกรรมการสื่อสาร(ป.โท) 3.77 ดี 
57 การจัดการนวัตกรรมการสื่อสาร(ป.เอก) 3.56 ดี 

คะแนนเฉลี่ย 3.83 ดี 
  

คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
58 เทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร ์ 4.05 ดีมาก 
59 ภูมิสารสนเทศ 3.68 ดี 
60 วิทยาการคอมพิวเตอร ์ 3.83 ดี 
61 เทคโนโลยีสารสนเทศ 3.50 ดี 

คะแนนเฉลี่ย 3.77 ดี 
  

คณะพยาบาลศาสตร์ 
62 พยาบาลศาสตรบัณฑิต 3.99 ดี 

คะแนนเฉลี่ย 3.99 ดี 
  

  

ค่าเฉลี่ยรวมทุกหลักสูตร 3.84 ดี 
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 รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบัน  
ประจ าปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2564  
จ านวนหลกัสูตรที่เข้ารับการประเมิน 62 หลักสูตร 

ระดับ จ านวนหลักสูตร ร้อยละ 

หลักสูตรปริญญาตรี 54 87.1 

หลักสูตรปริญญาโท 5 8.1 

หลักสูตรปริญญาเอก 3 4.8 

  

ระดับคุณภาพ จ านวนหลักสูตร ร้อยละ 

ผ่านระดับดีมาก 13 20.96 

ผ่านระดับดี 49 79.04 

คะแนนเฉลี่ยการประเมินหลักสูตรเท่ากับ  3.84 
หลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมดจ านวน 62 หลักสูตร ผ่านมาตรฐานคุณภาพระดับหลักสูตรทั้ง 62 หลักสูตร  

คิดเป็นร้อยละ 100 
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 รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบัน  
ประจ าปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 

4.2 ผลการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียระดับมหาวิทยาลัย 

ประจ าปีการศึกษา 2564 

กลุ่มท่ี 1 คณะกรรมการ : รศ.ดร.วิชัย , รศ.ดร.อภิวรรณ , อ.วกุล 
ผลการสัมภาษณ์นายกสภามหาวิทยาลัย และ

อธิการบดี 
ผลการสัมภาษณ์รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี 

- การพัฒนาท้องถิ่นไม่ว่าจะมิติใดควรมีการบูรณา
การเข้ากับงานวิจัย โดยมีชุมชนเป็นฐาน การศึกษา
และได้ใช้ประโยชน์จากผลงานการวิจัย รวมทั้งเป็น
โมเดลต้นแบบให้กับชุมชนอ่ืนๆ 
- การส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างช่วงวัยให้สามารถใช้ชีวิตร่วมกันอย่างปกติ 
- มหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับในระดับจังหวัด ระดับ
ภูมิภาค และระดับประเทศ จากผลงานของ บุคลากร
และนักศึกษา ในการได้รับรางวัล การสอบบรรจุ
ข้าราชการ การประกอบอาชีพที่ ตรงสาขา การ
บริการวิชาการ การรับใช้สังคม เป็นต้น 
- การขับเคลื่อนการท่องเที่ยวชุมชนและการค้า
ชายแดนไทย-กัมพูชา 

- การพัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนใน
ชุมชน รวมถึงให้ความส าคัญด้าน การบริการวิชาการ 
การสร้างเครือข่ายทางวิชาการ และการพัฒนาทักษะ
การสื่อสาร ด้านภาษานอกเหนือจากภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ ควรเรียนรู้ภาษาจีน ควบคู่ไปด้วย 
- ระบบทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ไม่เอื้อต่อการ
ปฏิบัติ และการอ านวยความสะดวก การติดต่อเอกสาร
ระหว่างมหาวิทยาลัยและนักศึกษาที่ขอรับบริการใน
ลักษณะรูปแบบ ออนไลน์ 
- มหาวิทยาลัยได้มีการด าเนินการและส่งเสริมสนับสนุน
บุคลากรสายวิชาเพ่ือน าผลงานรับใช้สังคมในการขอ
ต าแหน่งทางวิชาการ 
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 รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบัน  
ประจ าปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 

กลุ่มท่ี 2 คณะกรรมการ : รศ.ดร.สมเกียรติ , ผศ.พิศิษฐ์ , ผศ.ดร.พรโชค 
ผลการสัมภาษณ์คณบดี ผลการสัมภาษณ์ผู้อ านวยการ 

1. จุดเด่นของมหาวิทยาลัย 
- มหาวิทยาลัยมีภูมิทัศน์และ
สภาพแวดล้อมท่่สวยงาม 
- มหาวิทยาลัยสนับสนุนการเข้าสู่ต าแหน่ง
ทางวิชาการของอาจารย์และมีระบบพ่ีเลี้ยง
ช่วยเหลือ 
 
2. ปัญหาในการบริหารงาน 
- ระบบการบริหารงานของมหาวิทยาลัยยัง
ไม่สอดคล้องกับการจัดสรรเงินรายได้ และ
สวัสดิการ 
- กองทุนวิจัยที่จัดสรรให้นักวิจัยมีจ านวน
น้อยกว่า อัตราการเบิกค่าสอน  
 
3. สิ่งที่ควรปรับปรุงพัฒนาในอนาคต 
- พัฒนาหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา 
เพ่ือแสดงถึงมาตรฐานทางวิชาการของ
มหาวิทยาลัย 
- การปรับกระบวนการจัดการเรียนการ
สอน สร้างอัตลักษณ์ให้เป็นมหาวิทยาลัยใน
วัง นักศึกษาในวัง 
- ควรเป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับ
ทางด้านวิชาการของชุมชนภาคตะวันออก 

1. จุดเด่นของมหาวิทยาลัย 
- มหาวิทยาลัยมีภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมท่่สวยงาม 
- เป็นมหาวิทยาลัยที่มีสนามกอล์ฟสร้างรายได้และเป็นอัตลักษณ์
ของมหาวิทยาลัยได้ 
- มหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับในด้านการบริการวิชาการแก่ท้องถิ่น 
- มีการบูรณาการด้านวิชาการสุ่่ชุมชน 
- เป็นมหาวิทยาลัยในวัง ที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาท่ีน่าสนใจ 
 
2. ปัญหาในการบริหารงาน 
- จ านวนนักศึกษาลดลง เนื่องจากนักเรียนรุ่นใหม่มีทางเลือกใน
การศึกษาหาความรู้ด้วยช่องทางที่หลากหลาย สามารถไป
ประกอบอาชีพได้ ไม่ต้องพ่ึงพาปริญญาบัตร 
- มหาวิทยาลัยได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากกระทรวงที่เน้น
เฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ ท าให้ด้านสังคมศาสตร์ได้รับทุน
สนับสนุนการวิจัยค่อนข้างน้อย  
 
3. สิ่งที่ควรปรับปรุงพัฒนาในอนาคต 
- ควรวางเป้าหมายของมหาวิทยาลัยไปในทิศทางเดียวกัน 
- ควรปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับสังคม
สมัยใหม่ และโลกยุคออนไลน์ 
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 รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบัน  
ประจ าปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 

กลุ่มท่ี 3 คณะกรรมการ : รศ.ดร.เสน่ห์ , ผศ.รุจิเรข , อ.ดร.รมิดา 
ผลการสัมภาษณ์ผู้ใช้บัณฑิต และผู้น าชุมชน ผลการสัมภาษณ์ผู้แทนนักศึกษา และศิษย์เก่า 

1. มหาวิทยาลัยควรมีหลักสูตรการสอน 
โครงการ หรือการจัดอบรมที่จบกระบวนการ
และต่อเนื่อง ตั้งแต่ต้นน้ าจนถึงปลายน้ า เช่น 
การน าผลิตภัณฑ์ไปขอ อย. หรือการน า
ผลิตภัณฑ์ไปพัฒนา Packaging ให้ดูดี หรือ
การจัดสถานที่ให้ผลิตภัณฑ์มีแหล่งจัด
จ าหน่าย  
2. โครงการการพัฒนาชุมชนเสนอให้มี
หลักสูตรที่รองรับการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะ
เป็นแพลตฟอร์ม แอปพลิเคชั่น การใช้
โซเชียลเน็ตเวิร์ค เช่น Tiktok Instragram 
Facebook และโครงการจัดประกวดให้
รางวัลชุมชน เป็นต้น 

1. เสนอให้นักศึกษาจัดท าประวัติส่วนตัว (Portfolio) เพ่ือเสนอ
สถานประกอบการก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้
ผู้ประกอบการได้ทราบความรู้ความสามารถและทักษะของ
นักศึกษาในการมอบหมายงานให้สอดคล้องและได้รับการพัฒนา
ให้เป็นตามเป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งทางมหาวิทยาลัย
อาจจัดเป็นโครงการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาตั้งแต่ชั้น
ปีที่ 1  
2. มหาวิทยาลัยควรส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาในหลักสูตรการ
ท่องและนวัตกรรมการบริการให้ได้เอกสารรับรองการประกอบ
วิชาชีพ เช่น การสอบบัตรไกด์ท้องถิ่น เพื่อการท างานในพ้ืนที่ได้
จริง 
3. นักศึกษาที่กู้ยืม กยศ. มหาวิทยาลัยมีเงื่อนไขในการเก็บ
ชั่วโมงกิจกรรมจิตอาสาที่มากเกินไป อยากให้ลดจ านวนชั่วโมง
หรือการลดข้อบังคับ 
4. เสนอให้เพ่ิมพ้ืนที่จอดรถนักศึกษาบริเวณด้านหลังอาคาร
คณะครุศาสตร์ และพ้ืนที่จอดรถบริเวณหอพักนักศึกษา เสนอ
ให้ท าหลังคาที่จอดรถส าหรับรถจักรยานยนต์ 
5. เรื่องหอพักนักศึกษา ควรให้โอกาสกับนักศึกษาในทุกชั้นปี ใน
การใช้สิทธิ์เข้าพักในหอพักของมหาวิทยาลัย ไม่จ ากัดเฉพาะชั้น
ปีที่ 1 หรือบางคณะ รวมถึงการเพิ่มหอพักชาย ซึ่งทาง
มหาวิทยาลัยอาจเปิดโอกาสให้กับบริษัทเอกชนเข้ามาลงทุน 
หรือร่วมทุนกับทางมหาวิทยาลัย เพื่อเพ่ิมจ านวนหอพักให้
เพียงพอต่อความต้องการของนักศึกษา และเป็นการสร้างความ
มั่นใจให้กับผู้ปกครอง 
6. ระบบบริการรถสาธารณะของมหาวิทยาลัย อยากให้เพียงพอ
กับนักศึกษา และอยากให้มีการรณรงค์ให้นักศึกษาใช้รถไฟฟ้า 
เพ่ือสร้างภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยสีเขียวให้ชัดเจน โดย
มหาวิทยาลัยควรจัดสถานที่ให้บริการชาร์จรถไฟฟ้าให้กับ
นักศึกษา 
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 รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบัน  
ประจ าปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 

กลุ่มท่ี 4 คณะกรรมการ : ผศ.ดร.นภดล , อ.ดร.จุฑาทิพย์ , ผศ.วิฆเนศวร ,อ.ดร.ทัศนีย์ ,ผศ.ดร.นันทพร ,อ.ดร.
ถิรวรรณ 

ผลการสัมภาษณ์บุคลากรสายสนับสนุน ผลการสัมภาษณ์บุคลากรสายวิชาการ 
จุดเด่น 
1.เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อชุมชน บุคลากรส่วนใหญ่เป็นคนในพ้ืนที่ 
ท าให้เกิดความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน 
2.มหาวิทยาลัยมีการท างานแบบถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน ไม่ปิดกั้น
ความคิดเห็นที่แตกต่าง 
3.มหาวิทยาลัยมีสภาพแวดล้อมที่ดี ช่วยให้มีความสุขในการ
ท างาน  
 
ควรพัฒนา  
1.พนักงานมหาวิทยาลัยงบรายได้ ควรได้โอกาสในการพิจารณา
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจในการ
ท างาน  
2.เพ่ิมจ านวนผู้ได้รับรางวัลเพชรร าไพ เพื่อเป็นขวัญและก าลังใจ
ให้กับพนักงานสายสนับสนุน  
3.ควรดึงศักยภาพของพนักงานสายสนับสนุนที่มีความเชี่ยวชาญ
ด้านต่างๆ สู่การเป็นวิทยากร ในกิจกรรม/หลักสูตรระยะสั้น/
โครงการ  
 
แก้ปัญหา  
1.เพ่ิมสวัสดิการ กองทุนต่างๆ ให้กับพนักงานทั้งงบรายได้และ
งบประมาณแผ่นดิน 

จุดเด่น 
1.เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อชุมชนและท้องถิ่น 
ท าให้องค์กรมีความเข้มแข็งเพ่ิมข้ึน 
2.มหาวิทยาลัยตอบโจทย์การแก้ไขปัญหา
ของชุมชนและหน่วยงานท้องถิ่น 
3.รางวัลเพชรร าไพ เพ่ือเป็นขวัญและ
ก าลังใจให้กับอาจารย์ในมหาวิทยาลัย 
 
ควรพัฒนา 
1.ยกระดับหลักสูตรที่สามารถเรียน
ปริญญาตรีควบปริญญาโท (Double 
Degree) 
2.มหาวิทยาลัยควรปรับปรุงหลักสูตรให้มี
ความทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
สังคม 
3.อาจารย์ควรพัฒนาตนเองในศาสตร์สาขา
ของตน (Up Skill) 
 
แก้ปัญหา 
1.จ านวนนักศึกษาลดน้อยลง ส่งผลกระทบ
ต่อความมั่นคงของอาจารย์ในงบรายได้ 
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 รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบัน  
ประจ าปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 

4.3 ก าหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 

ประจ าปีการศึกษา 2564  
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 รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบัน  
ประจ าปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 
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 รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบัน  
ประจ าปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 

4.4 ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
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 รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบัน  
ประจ าปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 
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 รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบัน  
ประจ าปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 

4.5 ภาพกิจกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน  

  

  

  

  


