
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการฝ่ายบริหารระบบคุณภาพ(QMR) ระดับอุดมศึกษา  ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ 

วันศุกร์ที่  ๒๑  มกราคม  ๒๕๖๕  เวลา ๑๔.๐๐ น. 
ณ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ (รูปแบบออนไลน์ Zoom Meeting) 

................................................................................... 
 
กรรมการที่มาประชุม 

๑. รองอธิการบดีที่ก ากับดูแลงานประกันคุณภาพ    ประธานกรรมการ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวี  บุญภิรมย์)  

๒. ผู้ช่วยอธิการบดีที่ก ากับดูแลงานประกันคุณภาพ    กรรมการ 
(อาจารย์นิศิดา   อุตมารัตน์) 

๓. รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์      กรรมการ 
(ผศ.พล.ต.ปิยพันธ์  ชิรานนท์) 

๔. รองคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์      กรรมการ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณภา   ไชยประสิทธิ์) 

๕. รองคณบดีคณะเกษตรศาสตร์      กรรมการ 
(อาจารย์ ดร.กนก   เชาวภาษี) 

๖. รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ      กรรมการ 
(นายมูฮ ามัดรอซาลี  บือราเฮง : แทน) 

๗. รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     กรรมการ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิติยา   ถาวโรฤทธิ์) 

๘. รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์      กรรมการ 
(อาจารย์อาฟิพ จิการะจิ : แทน) 

๙. รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์      กรรมการ 
(อาจารย์ฟารีดา  กิตติวิโรจน์) 

๑๐. รองผู้อ านวยการสถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา    กรรมการ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มะนะพียะ  เมาตี) 

๑๑. รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส     กรรมการ 
(อาจารย์ ดร.วิชชุพล  จริยะมาการ) 

๑๒. รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส   กรรมการ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มงคล  คงเสน) 

๑๓. ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี      กรรมการ 
(นายยากรียา  สามะ) 

๑๔. ผู้อ านวยการกองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน    กรรมการ 
(อาจารย์มารีย๊ะ  ปุเต๊ะ) 

๑๕. ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา      กรรมการ 
(นางสาวอรัญญา  คงแสน) 

๑๖. ผู้อ านวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล     กรรมการ 
(นางนฤมล  ศรีสุวรรณ์) 



๑๗. ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน      กรรมการ 
(นางวรัญญา  สามพุฒ : แทน) 

๑๘. ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและนวัตกรรม     กรรมการ 
(นางสาวพิชญา  ย้อยช่วง) 

๑๙. นางสาวอาดินดา   เจ๊ะมะยิ      เลขานุการ 
๒๐. นางสาวธิดารัตน์   หมวกสกุล      ผู้ช่วยเลขานุการ  

 
ผู้ไม่มาประชุม 

๑. ผู้อ านวยการกองกลาง 
๒. ผู้อ านวยการกองคลัง 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. ผศ.ดร.จักรพันธ์  พิชญพิพัฒน์กุล 
๒. อาจารย์ทวิพร  เพ็งมาก 
๓. นางนูรีซัน  ยูโซะ 

 
เริ่มประชุมเวลา   ๑๔.๐0  น.  
    ประธานกล่าวเปิดประชุม และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑     เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมทราบ 
          

       ๑.๑ การจัดอบรมการเป็นผู้ประเมิน ระดับหลักสูตร 
 

         สรุปเรื่อง   งานประกันคุณภาพ ได้ขอความอนุเคราะห์จาก ทปอ. ในการจัดอบรมหลักสูตรผู้
ประเมิน ตามเกณฑ์ AUN QA Version 4.0 ระหว่างวันที่ ๓๑ พฤษภาคม – ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ ซึ่งจัดในรูปแบบ In 
house training ผ่านระบบ Zoom Meeting จ านวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด ๘๕ คน โดยผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร
ดังกล่าวจะต้องผ่านการอบรมหลักสูตรของ ทปอ. ดังนี้ 

          ๑. ผ่านการอบรม OBE หรือเป็นผู้รับประเมินที่ข้ึนทะเบียนของ ทปอ. AUN QA Version   
                      3.0 และ  
         ๒. ผ่านการอบรมเกณฑ์ AUN QA Version 4.0 หรือ AUN QA Implementation and   
                      Gap Analysis  
          ทั้งนี้ งานประกันคุณภาพ ได้จัดส่งหนังสือส ารวจรายชื่อบุคลากรที่ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้

ประเมินของ ทปอ. ไปยังหน่วยงาน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 

            ข้อเสนอ เสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ 
             

            มติที่ประชุม   คณะกรรมการฝ่ายบริหารระบบคุณภาพ และที่ประชุมรับทราบ ทั้งนี้ ขอให้
คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน จัดส่งรายชื่อบุคลากรที่ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของ ทปอ.มายังงานประกัน
คุณภาพ เพ่ือพิจารณาด าเนินการต่อไป 

 
 
 
 

๒ 



        ๑.๒ แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับคณะ และสถาบัน 
                   

        สรุปเรื่อง   ตามท่ี คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๓ ได้มีข้อเสนอแนะ เรื่อง การเขียนรายงานการประเมินตนเอง(SAR) โดยให้เป็นไปตามกระบวนการ 
PDCA และควรเป็นการเขียนเชิงวิเคราะห์ มุ่งให้ความส าคัญกับข้อมูล รวมถึงประเมินปัญหาและแนวทาง
ต่างๆ  เพื่อแสดงให้เห็นถึงผลสัมฤทธิ์และศักยภาพ และเพ่ือให้การเขียน SAR เป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึง
ขอให้หน่วยงานทั้งระดับคณะและสถาบันศึกษาจากคู่มือการประกันคุณภาพ ซึ่งระบุไว้ใน Diagnostic 
Questions ในแต่ละตัวบ่งชี้อย่างชัดเจน 

 

             ข้อเสนอ เสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ 
             

             มติที่ประชุม   คณะกรรมการฝ่ายบริหารระบบคุณภาพ และท่ีประชุมรับทราบ 
 

          ๑.๓ การประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
                  

         สรุปเรื่อง   ตามที่ คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ 
เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔  มีมติเห็นชอบให้หลักสูตรใช้เกณฑ์ประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร AUN-QA 
Version 4.0 ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็นต้นไป   

 

            ข้อเสนอ เสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ 
             

            มติที่ประชุม   คณะกรรมการฝ่ายบริหารระบบคุณภาพ และที่ประชุมรับทราบให้หลักสูตร
ใช้เกณฑ์ประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร AUN-QA Version 4.0 ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็นต้นไป   

 
ระเบียบวาระท่ี  ๒     เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
     

         - ไม่มี -  
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓     เรื่องสืบเนื่อง 
     

         ๓.๑ การวิเคราะห์ภาระงานเต็มเวลา (FTE) และสมรรถนะหลักของบุคลากรสายวิชาการ 
และสายสนับสนุน (Competency) 

            

           สรุป เรื่ อ ง    จากการประชุ มคณะกรรมการฝ่ ายบริ หารระบบคุณภาพ (QMR) 
ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ ๑/2564 เมื่อวันที่  ๒๐  เมษายน ๒๕๖๔ เรื่อง การวิเคราะห์ภาระงานเต็มเวลา (FTE) 
และสมรรถนะหลักของบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน (Competency โดยทางมหาวิทยาลัยได้มอบให้ 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ก ากับติดตามในเรื่องดังกล่าว ทั้งนี้  กองบริหารทรัพยากร
บุคคลก าลังด าเนินการจัดท าเรื่องสมรรถนะหลักของบุคลากรสายวิชาการและจะเร่งด าเนินการของบุคลากรสาย
สนับสนุนให้แล้วเสร็จ เพ่ือเป็นข้อมูลการเขียน SAR ทั้งในระดับหลักสูตร/คณะ/สถาบัน 

 

          ข้อเสนอ เสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ 
 

      มติที่ประชุม  คณะกรรมการฝ่ายบริหารระบบคุณภาพ และที่ประชุมรับทราบ ทั้งนี้ กอง
บริหารทรัพยากรบุคคลจะมีการประชุมการวิเคราะห์ภาระงานเต็มเวลา (FTE) ในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕ โดยมี
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารเป็นประธานการประชุม  

๓ 



         ๓.๒ การด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
            

           สรุปเรื่อง   จากการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๕ 
มกราคม ๒๕๖๕ ได้มีมติเห็นชอบและให้ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ ( Improvement Plan) 
ระดับสถาบัน  ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เพ่ือให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพสูงสุด และเป็นไปตามกระบวนการ PDCA 

 

          ข้อเสนอ เสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ และทบทวนโครงการ/กิจกรรม ที่สนับสนุนแนว
ทางการด าเนินการตามตัวบ่งชี้ 

 

      มติที่ประชุม  คณะกรรมการฝ่ายบริหารระบบคุณภาพ และที่ประชุมรับทราบ โดยให้งาน
ประกันคุณภาพติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ระดับสถาบัน  ปี
การศึกษา ๒๕๖๔ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๔     เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
 

              - ไม่มี - 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕      เรื่องอ่ืนๆ 
 

         - ไม่มี - 
 
 
 
 

(นางสาวอาดินดา  เจ๊ะมะยิ)               (อาจารย์นิศิดา   อุตมารัตน์) 
     ผู้บันทึกการประชุม      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 
                       (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวี  บุญภิรมย์) 

                   ผู้รับรองรายงานการประชุม 
 

๔ 


