
 
 

 
รายงานผลการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน  

ประจ าปีการศึกษา 2563 ระดับคณะ 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ระหว่างวันที่  3-4 กันยายน  พ.ศ. 2564  ด้วยตัวบ่งชี้หลัก 13 ข้อ และ ตัวบ่งชี้
เลือก 3 ข้อ ซึ่งประเมินด้วยระดับคะแนน 7 ระดับ  โดยผลการประเมินตามตัวบ่งชี้หลักและตัวบ่งชี้เลือก มีดังต่อไปนี้  

คะแนนระดับ  4  มี  2  ตัวบง่ชี้ ดังนี้ 
C.2    การได้งานท าของบัณฑิตหรือการใช้ประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพ  
S.3    วิจัยใช้ประโยชน์ในชุมชน 
คะแนนระดับ 3 มี  12  ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 
C.3    คุณภาพบัณฑิต 
C.4    ผลงานของผู้เรียน  
C.5    คุณสมบัติของอาจารย์ 
C.6    ผลงานวชิาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
C.7    การก ากับมาตรฐานหลักสูตร 
C.8    การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
C.9    ผลการบริหารและจัดการของผู้บริหารคณะ/สถาบัน 
C.10  บุคลากรได้รับการพัฒนา 
C.11  ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
C.12  การบริการวิชาการแก่สังคมของคณะและสถาบัน 
C.13  การส่งเสริมสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม 
S.1    จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
 

คะแนนระดับ 2 มี  2  ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 
C.1    การรับและการส าเร็จการศึกษาของนิสิตนักศึกษา 

S.2    การเข้าสู่สากลมุ่งเน้นอาเซียนของนักศึกษาและอาจารย์ 
 

จุดแข็งในภาพรวม 
1.   ผลงานของอาจารย์และนักศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
2.   การได้งานท าของบัณฑิต 

ข้อเสนอแนะในภาพรวม 
1.   การพัฒนาระบบและกลไกของการประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามระบบ QA Practice ที่

เหมาะสมตามเอกลักษณ์ของวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย 
2.   การรับนักศึกษาให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด 
3.   การเข้าสู่สากลมุ่งเน้นอาเซียนของนักศึกษาและอาจารย์ให้มีผลสัมฤทธิ์ตามที่มหาวิทยาลัยมุ่งหวัง 
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ข้อเสนอแนะการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง 

1.  การจัดท ารายงานการประเมินตนเอง ควรได้รับความร่วมมือในการป้อนกลับข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่าง
ถูกต้องและเหมาะสมจากงานต่างๆ  

2.  การเขียนโครงร่างองค์กรให้เห็นภาพรวมของวิทยาลัย ทั้งด้านจ านวนบุคลากร นักศึกษา หลักสูตร 
งบประมาณ ทรัพยากร  และเป็นไปตามระบบคุณภาพตามผลงานที่เกิดขึ้นจริง (Result- Based)  

3. การก าหนดค่าเป้าหมายในแต่ละตัวบ่งชี้ที่ท้าทายบนฐานคิดท่ีเป็นเหตุเป็นผลและพิจารณาจาก
ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 

4. แหล่งสารสนเทศส าหรับเป็นฐานข้อมูลในการประกันคุณภาพการศึกษา 
5. การเขียนรายงานตามหลักกระบวนการ PDCA 
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
ประจ าปีการศึกษา 2563 ระดับคณะ 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
 

รายงานฉบับนี้แสดงผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
นราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ระหว่างวันที่  3-4 กันยายน 2564 โดยมีคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายใน ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์  คชภักดี (ประธานกรรมการ) รองศาสตราจารย์ ดร.
สิทธิชัย แสงอาทิตย์ (กรรมการ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญยิ่ง  ทองคุปต์ (กรรมการ) นางสาวนูรีมัน  ดอเลาะ 
(เลขานุการ) นางสาวอัมพร  ไตรรัตน์ (ผู้ช่วยเลขานุการ) นางสาวจุฬาลักษณ์  ทรัพย์สิน (ผู้ช่วยเลขานุการ) 

รายงานผลการประเมินระดับสถาบันนี้ ตั้งอยู่บนข้อมูลที่วิทยาลัยได้จัดเตรียมรวมถึงเอกสารการ
ประเมินตนเอง และการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ประกอบด้วย ผู้บริหารระดับวิทยาลัย ตัวแทนคณาจารย์ 
ตัวแทนเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน ตัวแทนนักศึกษา ตัวแทนศิษย์เก่า ตัวแทนชุมชน และตัวแทนผู้ใช้บัณฑิต 

การประเมินนี้ด าเนินการภายใต้การประเมินคุณภาพในระบบประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA 
ระดับคณะ ด้วยตัวบ่งชี้หลัก 13 ข้อ และ ตัวบ่งชี้เลือก 3 ข้อ ซึ่งประเมินด้วยระดับคะแนน 7 ระดับ โดยผลการ
ประเมินตามตัวบ่งชี้หลักและตัวบ่งชี้เลือก มีดังนี้ 

ตัวบ่งชี้หลัก 
ผลการประเมินของ

คณะกรรมการ 

C.1 การรับและการส าเร็จการศึกษาของนิสิตนักศึกษา  2 

C.2 การได้งานท าของบัณฑิต หรือการใช้ประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพ  4 

C.3 คุณภาพบัณฑิต  3 

C.4 ผลงานของผู้เรียน  3 

C.5 คุณสมบัติของอาจารย์  3 

C.6 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย  3 

C.7 การก ากับมาตรฐานหลักสูตร  3 

C.8 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย  3 

C.9 ผลการบริหารและจัดการของผู้บริหารสถาบัน  3 

C.10 บุคลากรได้รับการพัฒนา  3 

C.11 ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  3 

C.12 การบริการวิชาการแก่สังคมของสถาบัน  3 

C.13 การส่งเสริมสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม 3 
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ตัวบ่งชี้หลัก 
ผลการประเมินของ

คณะกรรมการ 

ตัวบ่งชีเ้ลือก  

S.1 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  3 

S.2  การเข้าสู่สากลมุ่งเน้นอาเซียนของนักศึกษาและอาจารย์  2 

S.3  วิจัยใช้ประโยชน์ในชุมชน 4 
 

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้ด าเนินการประกันคุณภาพตามแนวทางการประเมินคุณภาพใน
ระบบประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA ระดับคณะ ด้วยโครงร่างองค์กร ตัวบ่งชี้หลัก 13 ข้อ และ ตัวบ่งชี้เลือก 
3 ข้อ โดยผลการด าเนินงานของคณะ จุดแข็ง และ เรื่องที่สามารถปรับปรุงได้ เป็นดังนี้ 

 

โครงร่างองค์กร 

 
Strengths 

จุดแข็ง 
Areas for Improvement 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ 

P.1 ลักษณะ 
ขององค์กร 

วิทยาลัยฯ  เป็นงานระดับคณะของ 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  
(มนร.)ที่ถูกหลอมรวม เพ่ือยกระดับ
และโอกาสทางการศึกษา  การวิจัย 
และการบริการสังคม ที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของคนในพ้ืนที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 
 
 
 
 
 
 

1. ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรไม่ชัดเจน ขาดการ
อธิบายความส าคัญเชิงเปรียบเทียบของแต่ละ
บริการต่อความส าเร็จของวิทยาลัยฯ  
2. ไม่พบการก าหนดสมรรถนะหลัก (Core 
Competency) ของวิทยาลัยฯ  ที่ชัดเจนและ
ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของวิทยาลัยฯ   
3. ไม่พบข้อมูลองค์ประกอบส าคัญที่ท าให้
บุคลากรแต่ละกลุ่มเข้ามามีส่วนร่วมอย่าง
จริงจังหรือทุ่มเทเพ่ือให้วิทยาลัยฯ บรรลุ
วิสัยทัศน์และพันธกิจ และน าไปใช้ในการ
วางแผนและการบริหารจัดการ 
4. ความไม่ชัดเจนในเรื่อง “ความต้องการและ
ความคาดหวัง” ของผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอ่ืน ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละกลุ่ม และการ
ปฏิบัติการที่ตอบสนองต่อ “ความต้องการและ
ความคาดหวัง” ดังกล่าวของแต่ละกลุ่ม
อย่างไร? 
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Strengths 

จุดแข็ง 
Areas for Improvement 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ 

P.2 สภาวการณ์ของ
องค์กร 
 
 
 
 

ต าแหน่งที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่รอยต่อสู่
ประเทศเพ่ือนบ้าน ได้แก่ มาเลเซีย 
สิงคโปร์ บูรไน ฟิลิปปินส์ และ
อินโดนีเซีย 

 

1. การก าหนดตัวชี้วัดส าหรับการแข่งขันตาม
บริบทที่เหมาะสมกับวิทยาลัยฯ  โดยมีคู่เทียบ
และแหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบที่เชื่อถือได้ 
เช่น วิทยาลัยเกษตรที่อยู่ในพ้ืนที่ เป็นต้น เพ่ือ
ประโยชน์ในการพัฒนาวิทยาลัยฯ  
2. การด าเนินการเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง
ความสามารถในการแข่งขันของวิทยาลัยฯ  ที่
เกิดจากปัจจัยภายนอกท่ีส าคัญ เช่น โควิด19 
ปัญหาชายแดนภาคใต้และในพ้ืนที่ ตลอดจน 
นโยบาย THAILAND 4.0 และเทคโนโลยี
ดิจิตอล เป็นต้น 
3. การปรับปรุงระบบคุณภาพ ในการปรับปรุง
ผลการด าเนินการของวิทยาลัยฯ เช่น PDCA 
เป็นต้น ให้เห็นผลการพัฒนาเป็นรูปธรรมอย่าง
ต่อเนื่อง (continuous improvement) 

 
ตัวบ่งชี้หลัก 

ตัวบ่งชี้ 
Strengths 

จุดแข็ง 

Areas for Improvement 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ 

C.1 การรับและการ
ส าเร็จการศึกษาของ
นักศึกษา (2) 

 1. ควรวิเคราะห์ผลการรับนักศึกษา และการ
คงอยู่ของนักศึกษา ทบทวนเป้าหมายและ
ระบบและกลไก และท างานเชิงรุกเพ่ือให้ได้ผล
การด าเนินการตามเป้าหมายโดยเร็ว 
2. ควรวิเคราะห์อัตราการส าเร็จการศึกษาของ
นักศึกษาตามระยะเวลาส าเร็จการศึกษาท่ี
ก าหนด เพื่อทบทวนเป้าหมายและระบบและ
กลไก ตลอดจนเทียบเคียงกับคู่เทียบ เพ่ือ
ปรับปรุงและพัฒนาระบบและกลไกฯ เพ่ือให้มี
ผลการด าเนินการที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
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C.2 การได้งานท าของ
บัณฑิต หรือการใช้
ประโยชน์ในการ
ประกอบวิชาชีพ (4) 

1. บัณฑิตมีการได้งานท าหรือการใช้
ประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพ
ภายใน 1 ปีที่ร้อยละ 100 และ
ติดต่อกัน 5 ปี 
2. บัณฑิตได้รับเงินเดือนเริ่มต้นสูง
กว่าเป้าหมาย (10,000 บาท)  

1. ควรวิเคราะห์ผลการได้งานท าของบัณฑิต
หรือการใช้ประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพ 
ทบทวนเป้าหมายและระบบและกลไก 
ตลอดจนเทียบเคียงกับคู่เทียบ เพ่ือปรับปรุง
และพัฒนาระบบและกลไกฯ เพ่ือให้มีผลการ
ด าเนินการที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง  
2. การพัฒนาและให้ความรู้การพัฒนาอาชีพ 
(career development) แก่นักศึกษาให้มาก
ขึ้นจะช่วยเตรียมความพร้อมนักศึกษาในการ
ท างานที่เหมาะสมมากขึ้น เช่น การใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์พ้ืนฐานที่จ าเป็นในการ
ท างาน การน าเสนอ และบุคลิกภาพ เป็นต้น 

C.3 คุณภาพบัณฑิต (3) ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจระดับมาก
ที่สุด 4.43 จากคะแนนเต็ม 5.00 ต่อ
คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
(TQF) 5 ด้าน และลักษณะบัณฑิต
ตามอัตลักษณ์ 1 ด้าน รวม 6 ด้าน 

1.   การก าหนดค่าเป้าหมายที่ท้าทาย โดย
เทียบเคียงกับผลการประเมินในช่วงปีที่ผ่านมา 
3 ปีย้อนหลัง 
2. การพัฒนาระบบและกลไก เพ่ือสร้างความ

เข้าใจและรับข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บัณฑิต จะ
ช่วยในกระบวนการพัฒนาและบริหารงาน
หลักสูตร ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพ
บัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) สูงขึ้น 
3.   การปรับปรุงคุณภาพของบัณฑิตที่เกี่ยวข้อง

โดยตรงกับการจัดการเรียนการสอนของ
หลักสูตร  
4.   การประเมินบัณฑิตในเชิงคุณภาพ เช่น 

สัมภาษณ์ผู้ใช้บัณฑิตว่าต้องการให้ปรับปรุงใน
เรื่องใด ความสามารถของบัณฑิตเป็นอย่างไร 
และความคาดหวังต่อคุณภาพบัณฑิตในอนาคต
เป็นต้น 



รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส                             5 

 

ตัวบ่งชี้ 
Strengths 

จุดแข็ง 

Areas for Improvement 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ 

C.4 ผลงานของผู้เรียน 
(3) 

ผลงานของผู้เรียนระดับปริญญาตรี
ด้านวิจัย 9 ผลงาน และมีแนวโน้ม
ผลการด าเนินการที่สูงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องใน 2 ปีย้อนหลัง 

1. การสนับสนุนทุนวิจัยให้นักศึกษาในการท า
ผลงาน 
2. การสนับสนุนให้มีจ านวนวิจัยเพิ่มข้ึน และ
การยกระดับคุณภาพผลงานวิจัยให้มีคุณภาพ
สูงขึ้นตามเอกลักษณ์ของหลักสูตร 
3. การสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานของ
นักศึกษา 

C.5 คุณสมบัติของ
อาจารย์ (3) 

อาจารย์มีคุณวุฒิปริญญาเอก 4 คน 
และมีต าแหน่งวิชาการระดับผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 6 คน สูงกว่าเป้าหมาย
ที่มหาวิทยาลัยก าหนด (ร้อยละ 30) 
 

1. แผนพัฒนาบุคลากร ที่ก าหนดสมรรถนะ 
ภาระงาน และกรอบอัตราก าลังของอาจารย์ที่
เหมาะสมกับหลักสูตรและความต้องการของ
พ้ืนที่ พร้อมระบบกลไกที่ยืดหยุ่นเหมาะสมจะมี
ส่วนช่วยในการยกระดับคุณภาพของอาจารย์  
2. ระบบกลไกการเข้าสู่ต าแหน่งวิชาการท่ี
สอดคล้องกับเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ในเชิง
วิชาการและในเชิงวิชาชีพที่เหมาะสมจะมีส่วน
ช่วยการพัฒนาอาจารย์เข้าสู่ต าแหน่งวิชาการท่ี
เหมาะสมตามเป้าหมาย3 
3. การทบทวนการคิดค่า FTE ของอาจารย์ 
และนักศึกษา และน าข้อมูล มาวิเคราะห์และ
ประเมินผล เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาอาจารย์และการจัดการศึกษาต่อไป 

C.6 ผลงานวิชาการของ
อาจารย์ประจ าและ
นักวิจัย (3) 

ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ของอาจารย์
และนักวิจัยมีคุณภาพดี ในปี
การศึกษา 2563 ผลงานวิจัยที่ได้รับ
การตีพิมพ์เผยแพร่ของอาจารย์ 9 
เรื่อง ในวารสารระดับ TCI Q1 

ผลักดันระบบและกลไกการวิจัยที่มีอยู่สู่แนว
ปฏิบัติที่ดี เช่น การตีพิมพ์ในวารสารระดับที่
สูงขึ้น และการเผยแพร่ผลงานวิจัยไปสู่การ
บริการวิชาการ เป็นต้น โดยมุ่งเป้าหมายเชิง
พ้ืนที่ และมีการสร้างผลกระทบที่สูงขึ้น 
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C.7 การก ากับมาตรฐาน
หลักสูตร (3) 

 1. แผนอัตราก าลังอาจารย์ โดยเฉพาะอัตรา
ทดแทนอาจารย์ที่เหมาะสมกับแผนพัฒนา 
วิทยาลัยฯ  และระบบและกลไกในการติดตาม 
ตรวจสอบสถานะของหลักสูตรที่เท่าทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงจะมีส่วนช่วยให้สัดส่วนอาจารย์
ประจ าหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ของ สกอ. 
2. ควรเร่งปรับปรุงผลการประเมินระดับ
หลักสูตรให้ทุกตัวบ่งชี้มีระดับคะแนน 3 ทุกตัว
บ่งชี้ 

 C.8 การปฏิบัติตาม
บทบาทหน้าที่ของ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
(3) 

 1. การประเมินการปฏิบัติงาน การน าผลการ
ประเมินและข้อเสนอแนะต่อการปฏิบัติตาม
บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการประจ า
วิทยาลัย มาใช้ประโยชน์ในการปรับปรุง
พัฒนาการปฏิบัติงานต่อไป 
2. การน าผลการประเมินของผู้อ านวยการมาใช้
ประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานฯ 
เป็นการปฏิบัติตามระบบปรับปรุงผลการ
ด าเนินการที่ดี 
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C.9 ผลการบริหารและ
จัดการของผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย (3) 

ผู้อ านวยการและทีมบริหาร
ด าเนินการตามหลักธรรมาภิบาล 
 

1. การรายงานผลการปฏิบัติงานที่สอดคล้อง
กับแผนของวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยก าหนด 
2. การวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน ระบบการ
บริหารจัดการความเสี่ยง แผนการบริหารและ
แผนพัฒนาบุคลากร และการประกันคุณภาพ
การศึกษา ควรได้รับการพัฒนาให้ด าเนินการ
ตามหลัก QA practice ที่เหมาะสม 
3. ระบบบริหารจัดการความเสี่ยงควรเชื่อมโยง
กับระบบก ากับการด าเนินการหลักสูตร เช่น 
จ านวน นศ รับเข้าไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมาย  
เป็นต้น เพ่ือให้สามารถลดความเสี่ยงต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องได้ทันเวลาและรวดเร็ว 
4. ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการควร
เชื่อมโยงระบบและกลไกการด าเนินการตาม
แผน ระบบบริหารบุคคล ระบบบริหารการเงิน 
ระบบคุณภาพ ระบบบริหารจัดการหลักสูตร 
ฯลฯ เข้าด้วยกันเป็นระบบบูรณาการและ
สามารถใช้ในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

C.10 บุคลากรได้รับการ
พัฒนา (3) 

ในปีการศึกษา 2563 บุคลากรสาย
วิชาการได้รับการพัฒนาทุกคน  

1. แผนบริหารทรัพยากรบุคคลสายวิชาการและ
สายสนับสนุนวิชาการท่ีด าเนินการตามหลัก QA 
practice ที่สอดคล้องกับเอกลักษณ์และอัต
ลักษณ์ของหลักสูตรและวิทยาลัย จะช่วยในการ
พัฒนาบุคลากรที่รองรับวิสัยทัศน์และพันธกิจ
ของวิทยาลัยได้อย่างเหมาะสมและกระตุ้นให้
เกิดการท าผลงานที่มีคุณภาพสูงขึ้น  
2. การสนับสนุนให้มีความก้าวหน้าในสายงาน
ตามขีดความสามารถอย่างเป็นรูปธรรมและ
ยั่งยืน 
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C.11 ข้อมูลป้อนกลับ
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(3) 

วิทยาลัยฯ  มีช่องทางในการได้
ข้อมูลป้อนกลับของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย 4 กลุ่ม ได้แก่ นักศึกษา ผู้ใช้
บัณฑิต บุคลากรสายวิชาการ ศิษย์
เก่า และบุคลากรสายสนับสนุน 

1. การน าข้อมูลป้อนกลับจากนักศึกษา ผู้ใช้
บัณฑิต ศิษย์เก่า บุคลากรสายวิชาการ และ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ตลอดจน
ผู้ใช้บริการอื่น ๆ เช่น ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ใช้บริการ
วิชาการ ผู้ใช้บริการงานวิจัย และผู้ปกครอง 
เป็นต้น มาด าเนินการตามหลัก QA practice ที่
สอดคล้องกับเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของ
หลักสูตรและวิทยาลัยฯ จะน าไปสู่การพัฒนา
อย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม 
2. การส ารวจเชิงคุณภาพ ด้านการวิจัยและการ
บริการวิชาการ 

C.12 การบริการ
วิชาการแก่สังคมของ
คณะ (3) 

วิทยาลัยฯ  มีกิจกรรม/โครงการ ที่
บูรณาการการเรียนการสอน การ
วิจัยและพัฒนา และการบริการ
วิชาการ สู่สังคมที่เห็นผล โดยมี
ตัวอย่างโครงการ ได้แก่ ค่ายแกนน า
เยาวชนเศรษฐกิจพอเพียง 

1. การขยายจ านวนและคุณภาพการบริการ
วิชาการรับใช้สังคมเชิงรุกตามหลัก QA 
practice จะช่วยส่งเสริมความเป็นที่พ่ึงพาได้
ของสังคม  
2. การบริการวิชาการเชิงพาณิชย์เชิงรุกจะช่วย
ส่งเสริมการพ่ึงพาตนเองได้ 

C.13 การส่งเสริม
สนับสนุนศิลปะและ
วัฒนธรรม (3) 

 การส่งเสริมสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรมตาม
หลัก QA practice โดยการมีส่วนร่วมกับชุมชน
รอบข้างจะมีส่วนช่วยสนับสนุนให้วิทยาลัยมี
ความโดดเด่นในพันธกิจนี้มากขึ้น เช่น การ
แสดงลิเกฮูลู เป็นต้น 
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ตัวบ่งชี้เลือก 

ตัวบ่งชี้ 
Strengths 

จุดแข็ง 
Areas for Improvement 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ 

S.1 จ านวนเงิน
สนับสนุนงานวิจัย
หรืองาน
สร้างสรรค(์3) 

 กระบวนการสนับสนุนส่งเสริมให้อาจารย์และ
บุคลากรแสวงหาเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ภายนอกสถาบัน ในลักษณะเชิงรุก 
โดยเฉพาะโจทย์ปัญหาของพ้ืนที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้และของประเทศ และโจทย์
ปัญหาอุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์ เป็นต้น ที่อิง
กับความเชี่ยวชาญของบุคลากรของวิทยาลัยฯ  
จะช่วยยกระดับแนวโน้มผลการด าเนินการที่ดี
ขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

S.2  การเข้าสู่
สากลมุ่งเน้น
อาเซียนของ
นักศึกษาและ
อาจารย์ (2) 

ต าแหน่งที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่รอยต่อสู่ประเทศ
เพ่ือนบ้าน ได้แก่ มาเลเซีย สิงคโปร์ บูรไน 
ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย 

1.  กระบวนการในการรองรับ Student 
mobility เชิงรุก อย่างเป็นระบบ และมีการ
ด าเนินการและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องจะช่วยให้
เห็นผล Student mobility เป็นรูปธรรม 
2.  การก าหนดค่าเป้าหมายที่สอดคล้องกับตัว
บ่งชี้ที่มากขึ้น  

S.3  วิจัยใช้
ประโยชน์ในชุมชน 
(4) 

จ านวนผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ท่ี
น าไปสู่การใช้ประโยชน์ในปีการศึกษา 
2563 จ านวน 3 เรื่อง โดยปีการศึกษา 
2559 – 2563 มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง และได้คะแนนประเมิน 5 คะแนน 

1.  การวิจัยและการสร้างสรรค์ท่ีบูรณาการ
ร่วมกันการจัดการเรียนการสอนและการบริการ
วิชาการ โดยการก าหนดโจทย์ร่วมกับพื้นท่ี 
บูรณาการหลายหลายสาขาวิชา จะก่อให้เกิด
การใช้ประโยชน์ต่อชุมชนสังคมมากขึ้น 
2.  การขยายกลุ่มเป้าหมายของชุมชนการใช้
ประโยชน์ของงานวิจัย 
 

 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส                              
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส                             a 

 

 
ก าหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระบบ CUPT  QA  

ประจ าปีการศึกษา 2563 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส 

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
วันที่ 3-4 กันยายน พ.ศ. 2564 

 
รายนามคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์   คชภักด ี  ประธานกรรมการ 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย   แสงอาทิตย์  กรรมการ   
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญยิ่ง    ทองคุปต์  กรรมการ 
4. นางสาวนูรีมัน      ดอเลาะ  เลขานุการ 
5. นางสาวอัมพร     ไตรรัตน์   ผู้ช่วยเลขานุการ 
6. นางสาวจุฬาลักษณ์     ทรัพย์สิน  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

วันที่ 3 กันยายน 2564  

เวลา กิจกรรม หมายเหตุ 
09.00 - 13.30 น. กล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมิน 

รายงานผลการด าเนินงานประกันคุณภาพ ประจ าปีการศึกษา 2563  
สัมภาษณ์ผู้บริหาร และผู้ก ากับตัวบ่งชี้ 

 

13.30 - 14.15 น. พักรับประทานอาหาร  
14.15 - 14.30 น. สัมภาษณ์ตัวแทนผู้ใช้บัณฑิต จ านวน 1 คน  

สัมภาษณ์ตัวแทนชุมชน จ านวน 1 คน 
สัมภาษณ์ตัวแทนคกก.ประจ าคณะ จ านวน 1 คน 

สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ 

14.30 – 15.00 น. สัมภาษณ์ตัวแทนศิษย์เก่า จ านวน 4 คน  

15.00 -  15.25 น. สัมภาษณ์ตัวแทนนักศึกษา จ านวน 4 คน  
15.25 – 16.30 น. สัมภาษณ์ตัวแทนอาจารย์ จ านวน 6 คน  

16.30 – 17.00 น. สัมภาษณ์ตัวแทนเจ้าหน้าที่ จ านวน 11 คน  

17.00 – 17.15 น. คณะกรรมการประชุมวางแผนการประเมิน  
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 วันที่ 4 กันยายน 2564  
 

วัน/เวลา กิจกรรม หมายเหตุ 

09.00 – 11.15 น. คณะกรรมการประเมินฯประชุมเพ่ือจัดท ารายงานผลการประเมิน   

11.15 - 12.25 น. คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในรายงานผล
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในด้วยวาจา 

 

12.25 – 12.30 น. อธิการบดีกล่าวปิดพิธี  

 

 


