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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
                 
 ในปีการศึกษา 2563 คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ได้ด าเนินการตรวจ
ประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ ระหว่างวันที่  8-9 กันยายน  2564 โดยคณะวิทยาการจัดการใช้เกณฑ์ประกัน
คุณภาพการศึกษา ระดับคณะ ตามแนวทางของ CUPT QA ประกอบด้วยตัวบ่งชี้หลัก จ านวน 13 ตัวบ่งชี้ และตัว
บ่งชี้เลือก จ านวน 3 ตัวบ่งชี้ และมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ CUPT QA 13 ตัวบ่งชี้หลัก 
และ 3 ตัวบ่งชี้เลือก โดยพิจารณาแยกตามตัวบ่งชี้ดังนี้ 

ผลการประเมินตัวบ่งชี้หลัก จ านวน  13 ตัวบ่งชี้   
เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวบ่งชี้ ปรากฏว่า มี 4 ตัวบ่งชี้ ที่อยู่ในระดับ  4  ได้แก่  

C.9 ผลการบริหารและจัดการของผู้บริหารคณะ 
C.11 ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
C.12 การบริการวิชาการแก่สังคมของคณะ 
C.13 การส่งเสริมสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม 

มีจ านวน 9 ตัวบ่งชี้ ที่อยู่ในระดับ 3 ได้แก่ 
C.1 การรับและการส าเร็จการศึกษาของนิสิตนักศึกษา 
C.2 การได้งานท าของบัณฑิต หรือการใช้ประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพ 
C.3 คุณภาพบัณฑิต  
C.4 ผลงานของผู้เรียน 
C.5 คณุสมบัติของอาจารย์ 
C.6 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
C.7 การก ากับมาตรฐานหลักสูตร 
C.8 การบริหารและจัดการของผู้บริหารคณะ 

C.8.1 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของกรรมการประจ าคณะ 
C.8.2 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารคณะ 

C.10 บุคลากรได้รับการพัฒนา 
 ผลการประเมินตัวบ่งชี้เลือก  จ านวน 3 ตัวบ่งชี้   
 เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวบ่งชี้ ปรากฏว่า มี 1 ตัวบ่งชี้ ที่อยู่ในระดับ 4 ได้แก่ 

S.1 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
   มีจ านวน 2 ตัวบ่งชี้ ที่อยู่ในระดับ 3 ได้แก่ 

S.2 การเข้าสู่สากลมุ่งเน้นอาเซียนของนักศึกษาและอาจารย์ 
S.3 วิจัยใช้ประโยชน์ในชุมชน 
 
 
 



  

 
รายงานผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2563  คณะวิทยาการจัดการ             ~ ข ~ 

 

จุดแข็ง  
 คณะฯ มีการปรับตัวในสถานการณ์ COVID-19  
  บัณฑิตมีทักษะในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย (จากการสัมภาษณ์)  
   คณะฯ มีเครือข่ายความร่วมมือในการจัดกิจกรรมกับมหาวิทยาลัยในประเทศมาเลเซีย 
  จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากหน่วยงานภายนอกเพ่ิมขึ้น  
  มีการด าเนินการวิจัย การบริการวิชาการท่ีตอบโจทย์ชุมชน  
  มีการเพิ่มหลักสูตรใหม่  2 หลักสูตร ทั้งระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท ในปีการศึกษา 2564 

 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ 
 การก าหนดค่าเป้าหมายที่ท้าทายเพ่ือให้เกิดการพัฒนา 
 การหามาตราการเชิงรุกในการรับนักศึกษาใหม่  
 การเพ่ิมทักษะที่จ าเป็นในการท างานของบัณฑิต เช่น ทักษะทางคอมพิวเตอร์ ทักษะภาษาอังกฤษ เป็นต้น 
 การส่งเสริมการแข่งขันหรือน าเสนอผลงานของนักศึกษาในระดับชาติและนานาชาติอย่างต่อเนื่อง 

ข้อเสนอแนะการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง 
 การจัดท ารายงานการประเมินตนเอง ควรตรวจสอบข้อมูลที่เก่ียวข้องอย่างถูกต้องและเหมาะสมจากงาน

ต่างๆ 
 การเขียนรายงานการประเมินตนเองที่แสดงให้เห็นตามกระบวนการของ PDCA 
 การรายงานข้อมูลย้อนหลังอย่างน้อย 3 ปี (ส าหรับข้อมูลเชิงปริมาณ) 
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 
 

รายงานฉบับนี้แสดงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ของคณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ระหว่างวันที่ 8-9 กันยายน 2564 โดยรายงานผลการประเมินระดับคณะนี้ตั้งอยู่
บนข้อมูลทีค่ณะได้จัดเตรียม รวมถึงเอกสารการประเมินตนเอง และการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่ประกอบด้วย
ตัวแทนผู้บริหาร หัวหน้าสาขา อาจารย์ เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน นักศึกษาปัจจุบัน  นักศึกษาสโมสร  ศิษย์เก่า ผู้ใช้
บัณฑิต และชุมชน  การประเมินนี้ด าเนินการภายใต้การประเมินคุณภาพในระบบประกันคุณภาพการศึกษา CUPT 
QA ระดับคณะ ด้วยตัวบ่งชี้หลัก 13 ตัวบ่งชี้ และ ตัวบ่งชี้เลือก 3 ตัวบ่งชี้ ซึ่งประเมินด้วยระดับ 7 ระดับ โดยผลการ
ประเมินตามตัวบ่งชี้หลักและตัวบ่งชี้เลือก มีดังนี้ 

 

 
 

ตัวบ่งชี้ ระดับ 

ตัวบ่งชี้หลัก 

 C.1 การรับและการส าเร็จการศึกษาของนิสิตนักศึกษา 3 
C.2 การได้งานท าของบัณฑิต หรือการใช้ประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพ 3 

C .3 คุณภาพบัณฑิต 3 

C .4 ผลงานของผู้เรียน 3 
C .5 คุณสมบัติของอาจารย์ 3 

C .6 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 3 
C .7 การก ากับมาตรฐานหลักสูตร 3 

C .8 การบริหารและจัดการของผู้บริหารคณะ 3 

     C .8.1 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของกรรมการประจ าคณะ 4 
     C .8.2 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารคณะ 3 

C .9 ผลการบริหารและจัดการของผู้บริหารคณะ 4 

C .10 บุคลากรได้รับการพัฒนา 3 
C .11 ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 4 

C .12 การบริการวิชาการแกส่ังคมของคณะ 4 

C .13 การส่งเสริมสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม 4 
ตัวบ่งชี้เลือก 

S .1 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 4 
S .2  การสู่สากลมุ่งเน้นอาเซียนของนักศึกษาและอาจารย์ 3 

S .3  วิจัยใช้ประโยชน์ในชุมชน 3 
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จุดแข็ง และเร่ืองที่สามารถปรับปรุงได ้

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้ด าเนินการประกันคุณภาพตามแนว
ทางการประเมินคุณภาพในระบบประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA ระดับคณะ ด้วยโครงร่างองค์กร ตัวบ่งชี้หลัก 
13 ตัวบ่งชี้ และ ตัวบ่งชี้เลือกอย่างน้อย 3 ตัวบ่งชี้ โดยผลการด าเนินงานของคณะและจุดแข็ง เรื่องที่สามารถ
ปรับปรุงได้ เป็นดังนี้ 

รายการ จุดแข็ง เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ 

โครงร่างองค์กร 

P.1 ลักษณะขององค์กร 
การแสดงความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยในส่วนวิสัยทัศน์และพันธกิจ 
(ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร) 

การเพ่ิมวิธีการจัดการเรื่อง การเรียนการ
สอนออนไลน์ ในส่วนหลักสูตรและบริการ  
 

P.2 สภาวการณ์ของ
องค์กร 
 

การปรับตัวในสถานการณ์ COVID-19 
(ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร) 

1. การแสดง ผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือ
ที่เป็นทางการ และไม่เป็นทางการที่
ส าคัญ ในส่วนผู้ส่งมอบและคู่ความ
ร่วมมือ  
2. การแสดง อันดับการแข่งขันของ
คณะฯ ในส่วนล าดับในการแข่งขัน 
3. การระบุ ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ ด้าน
สถานการณ์ COVID-19 ในส่วนบริบท
เชิงกลยุทธ์ 

รายการ จุดแข็ง เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ 
ตัวบ่งชี้หลัก 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1(C1) การรับ
และการส าเร็จการศึกษา
ของนักศึกษา 

1. มีการก าหนดนโยบายและเกณฑ์การ
รับเข้านักศึกษาใหม่ที่ชัดเจน 
2. การตกออกของนักศึกษามีอัตราลดลง 

1. การหามาตรการเชิงรุกในการแนะแนว
นักศึกษาเข้าใหม่ 
2. การแสดงจุดเด่นของนักศึกษาปัจจุบัน
ให้เป็นที่ประจักษ์แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2 (C.2) การได้
งานท าของบัณฑิตหรือการ
ใช้ประโยชน์ในการ
ประกอบวิชาชีพ 

1. อัตราการได้งานท าของบัณฑิตเป็นไป
ตามค่าเป้าหมาย 
2. มีการสร้างเครือข่ายตลาดแรงงานใน
พ้ืนที่ภาคใต้ผ่านงานสหกิจศึกษา 

การติดตามบัณฑิตที่ยังไม่มีงานท าและส่ง
ข้อมูลไปยังเครือข่ายตลาดแรงงานเพ่ือ
พิจารณารับบัณฑิตเข้าท างาน 
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รายการ จุดแข็ง เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ 

ตัวบ่งชีท้ี่ 3 (C.3)  
คุณภาพบัณฑิต 

ผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตจากผู้ใช้
บัณฑิตเป็นไปตามค่าเป้าหมาย 

การ พัฒนาทั กษะด้ านคอมพิว เตอร์ 
ภาษาอังกฤษและความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลแก่บัณฑิต(ข้อมูลจากการสัมภาษณ์
ผู้ประกอบการ) 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4 (C.4) ผลงาน
ของผู้เรียน 

ผลงานผู้เรียนเป็นไปตามค่าเป้าหมาย การส่งเสริมและจัดหาเวทีให้นักศึกษา
น า เ สนอผลงานหรื อแข่ งขั น ใน เวที
ระดับชาติและนานาชาติ ในรูปแบบ
ออนไลน์ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5 (C.5) 
คุณสมบัติของอาจารย์ 

ค่า FTES ของนักศึกษาต่ออาจารย์โดย
ภาพรวมเป็นไปตามมาตรฐาน 

1. การวิเคราะห์ Workload ของ 
อาจารย์ที่ครอบคลุมภาระงาน 
ด้านวิจัย และ การบริการวิชาการ 
2. จ านวนอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการและมีวุฒิปริญญาเอก 

ตัวบ่งชี้ท่ี 6 (C.6) ผลงาน
วิชาการของอาจารย์
ประจ าและนักวิจัย 

การด าเนินการวิจัยที่ตอบโจทย์ชุมชน 1. การก าหนดเป้าหมายจ านวนผลงาน
ทางวิชาการและผลงานวิจัยที่ได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ 
2. ร้อยละของอาจารย์ที่มีผลงานตีพิมพ์
เผยแพร่ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 7 (C.7) การ
ก ากับมาตรฐานหลักสูตร 

คณะฯ มีการก ากับ ติดตาม และควบคุม
หลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
ทุกหลักสูตร 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 8 (C.8.1) การ
ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่
ของกรรมการประจ าคณะ 

กรรมการประจ าคณะท าพันธกิจตาม
ภาระหน้าที่ที่ก าหนดใน พรบ. 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 8 (C.8.2) การ
ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่
ของผู้บริหารคณะ 

คณะฯ มีรายได้โดยภาพเพ่ิมสูงขึ้นจากปีที่
ผ่านมา 

การวางแผนในการจัดหารายได้ให้เพ่ิมขึ้น
อย่างต่อเนื่อง 

ตัวบ่งชี้ท่ี 9  (C.9) ผลการ
บริหารและจดัการของ
ผู้บริหารคณะและสถาบัน 

คณะฯ มีการวางแผนกลยุทธ์ และมีการ
วิเคราะห์ข้อมูลด้านการเงิน 
 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 10 (C.10) 
บุคลากรได้รับการพัฒนา 

บุคลากรคณะฯ ได้รับการพัฒนาตนเอง
ครบถ้วน 

การก าหนดค่าเป้ าหมายร้อยละของ
บุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนา 
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รายการ จุดแข็ง เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 11 (C.11) 
ข้อมูลป้อนกลับของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

การน าข้อมูลป้อนกลับของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียมาพัฒนาคณะฯ 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 12 (C.12) การ
บริการวิชาการแก่สังคม
ของคณะและมหาวิทยาลัย 

การบริการวิิชาการตอบสนองต่อ ความ
ต้องการของชุมชนอย่างต่อเนื่อง และ
สามารถบูรณาการกับพันธกิจอ่ืน  
 

การก าหนดแนวทางในการบริการ
วิชาการแก่สังคมของคณะและสถาบันที่
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน  
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 13 (C.13) การ
ส่งเสริมสนับสนุนศิลปะ
และวัฒนธรรม 

1. คณะมีการก าหนดนโยบาย  
เป้าหมายที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์และ
เอกลักษณ์ของคณะโดยประกาศแผนการ
ด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม  
2. คณะมีการด าเนินงานที่เกิดจากการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและการบูรณา
การกับพันธกิจหลักของคณะ 

การวิเคราะห์ระบบและกลไกเพ่ือการ
ปรับปรุงการด าเนินงาน 
  

ตัวบ่งชีเ้ลือก 
ตัวบ่งชี้เลือกที่ 1 (S.1) 
จ านวนเงินสนับสนุน
งานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ 

คณะฯ มีงานวิจัยที่ตอบโจทย์ชุมชน 1. การพัฒนาระบบและกลไกการ 
สนับสนุนการขอทุนวิจัย 
2. การพัฒนาสนับสนุนการขอทุนวิจัย 
แก่ผู้วิจัยหน้าใหม่ 

ตัวบ่งชี้เลือกที่ 2 (S.2) 
การเข้าสู่สากลมุ่งเน้น
อาเซียนของนักศึกษาและ
อาจารย ์

1. คณะมีโครงการหรือกิจกรรม เพื่อ
พัฒนานักศึกษาและอาจารย์สู่ความเป็น
สากล  
2. คณะมีเครือข่ายความร่วมมือกับ
ประเทศใกล้เคียง  
 

1. การก าหนดแนวทางในการการเข้าสู่
สากล มุ่งเน้นอาเซียน ของนักศึกษาและ 
อาจารย์สอดคล้องกับสถานการณ์ 
ปัจจุบัน 
2 .  การประยุกต์ ใช้ ช่ องทาง  Virtual 
Meetings, Virtual Visitors ในการ
ส่งเสริมการจัดกิจกรรมร่วมแบบเป็น
สากล 
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รายการ จุดแข็ง เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ 

ตัวบ่งชี้เลือกที่ 3 (S.3) 
วิจัยใช้ประโยชน์ในชุมชน 

 1. การวิเคราะห์ข้อมูลแนวโน้มที่ลดลง 
เพ่ือหาสาเหตุของปัญหาและวิธีการ 
แก้ไขปรับปรุงผลการด าเนินงาน 
2. การก าหนดค่าเป้าหมายเพ่ือการ
พัฒนา 
3 .  กา ร ก าหนดแนวทาง ในกา รน า
ผลงานวิ จั ย ใช้ประ โยชน์ ในชุมชนที่
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
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ก าหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัคณะ ประจ าปีการศึกษา 2563 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

วันที่ 8 - 9 กันยายน 2564 
ณ ห้องประชุมอินทนิลโสภา ชัน้ 5 คณะวิทยาการจัดการ และออนไลน์ผ่าน ZOOM MEETING 

 
วันพุธ ที่ 8  กันยายน 2564 
08.45 – 09.00 น. - ลงทะเบียน 
09.00 – 10.00 น. - คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประชุมเพ่ือวางแนวการประเมิน 
10.00 – 10.30 น. - กล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

   โดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์บงกช  กมลเปรม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
-  ประธานกรรมการประเมินฯ แนะน าคณะกรรมการประเมินฯ และแจ้งวัตถุประสงค์  
   ในการตรวจประเมิน  
-  คณบดี บรรยายสรุปสถานภาพปัจจุบันและน าเสนอผลการด าเนินงาน ปีการศึกษา 2563 

10.30 – 10.45 น.  -  สัมภาษณ์ผู้บริหาร 
10.45 – 11.00 น.  -  สัมภาษณ์ตัวแทนเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน (จ านวน 3 คน) 
11.00 – 11.30 น. -  สัมภาษณ์ตัวแทนคณาจารย์ (จ านวน 3 คน) 
11.30 – 12.00 น -  สัมภาษณ์หัวหน้าสาขา (จ านวน 4 คน) 
12.00 – 13.00 น. -  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 13.30 น.  -  สัมภาษณ์ตัวแทนศิษย์เก่า         (ผศ.ดร.วาสนา) 

-  สัมภาษณ์ตัวแทนผู้ใช้บัณฑิต      (รศ.ดร.อานิส) 
-  สัมภาษณ์ตัวแทนชุมชน            (ผศ.ดร.ศิริกัญญา) 

13.30 - 14.00 น. -  สัมภาษณ์ตัวแทนคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา  
14.00 – 14.30 น.         -  สัมภาษณ์ตัวแทนนักศึกษา 
14.30 – 16.30 น.         -  คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมสรุปผลการประเมินประจ าวัน 
 วันพฤหัสบดี ที่ 9 กันยายน ๒๕๖4 
09.30 – 10.30 น.         -  คณะกรรมการประเมินฯ สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
10.30 -  111.00 น.  -  คณะกรรมการน าเสนอผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
11.00 -  111.15 น. -  ตอบข้อซักถาม /คณบดีกล่าวปิดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 

หมายเหตุ  :   ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

ผู้รับผิดชอบหลัก ตัวบ่งชี้ที่รับผิดชอบ จ านวน (ตัวบ่งชี้) 
รศ.ดร.อานิส  C1-C4 4 ตัวบ่งชี้ 

ผศ.ดร.วาสนา   C5-C11 7 ตัวบ่งชี้ 

ผศ.ดร.ศิริกัญญา C12-C13 , S1-S3 5 ตัวบ่งชี้ 
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สรุปการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 
เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน 

1. คณะมีการแนะแนวตามโรงเรียนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

2. คณะมีการร่วมกิจกรรม Road show กับทางมหาวิทยาลัย 

3. คณะมีการจัดท าแผนความก้าวหน้าของอาจารย์และเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน(Career path)  

4. คณะมีการสนับสนุนงบประมาณบางส่วนให้อาจารย์ในการขอต าแหน่งทางวิชาการ 

5. มีการส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่สายสนับสนุนเข้าอบรมให้ความรู้เพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น 

อาจารย ์
1. นักศึกษาไม่มีคอมพิวเตอร์ส าหรับเรียนออนไลน์  ท าให้ไม่สะดวกในการจัดการเรียนการสอนแก่นักศึกษา 

2. คณะมีการติดตามปัญหาในการจัดการเรียนสอนของอาจารย์ผู้สอน และของนักศึกษาในการเรียน 

3. มีการจัดซื้อ licensed Zoom meeting เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

4. มีการอบรมการใช้งาน Zoom meeting , google meet แก่อาจารย์และนักศึกษา 

5. มีการสนับสนุนทรัพยากรการเรียนรู้  เช่น ห้องสตูดิโอ ส าหรับสอน เป็นต้น 

6. มีการจัดเตรียมห้อง Digital marketing เพ่ือรองรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2  

7. มีการส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการขอต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ 

8. มีการส่งเสริมและสนับสนุนอาจารย์ในการศึกษาในระดับปริญญาเอก จ านวน 7 คน(ใช้เวลาบางส่วน) 

9. มีการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาความรู้ของอาจารย์  

10. มีแผนความก้าวหน้าของอาจารย์รายบุคคล 

11. ส่งเสริมให้มีการเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันต่างของนักศึกษา 

12. ควรให้มีระบบพ่ีเลี้ยงแก่อาจารย์ที่จะขอต าแหน่งทางวิชาการ โดยเชิญผู้ที่มีความเชี่ยวชาญจากภายนอกมา

เป็นพี่เลี้ยงคอยให้ค าปรึกษาและแนะน าแนวทางการแก้ไข  

13. คณะมีระบบพ่ีเลี้ยงส าหรับอาจารย์ใหม่ และพ่ีเลี้ยงด้านงานวิจัย 

หัวหน้าสาขา 
1. ต้องการเจ้าหน้าที่หลักสูตรหรือสาขา 
2. ต้องการให้หัวหน้าสาขาสามารถประเมินอาจารย์ในสาขาได้ 
3. ต้องการให้มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้แก่นักศึกษาเพ่ิมข้ึน และสอดคล้องกับสถานการณ์ new 

normal 
4. ต้องการให้มียามรักษาการณ์แต่ละอาคาร เพ่ือความปลอดภัยแก่นักศึกษาและอาจารย์ 
5. ต้องการให้มีแสงสว่างภายในอาคาร เพ่ือความปลอดภัยของอาจารย์ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
6. ต้องการให้มีการตรวจสอบประสิทธิภาพของกล้องวงจรปิดว่าใช้งานได้หรือไม่ 
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ผู้ใช้บัณฑิต  
1. บัณฑิตสามารถปฏิบัติงานในระดับดีในงานที่ได้รับมอบหมาย 

2. บัณฑิตมีความตั้งใจ มุมานะ และอดทนในการท างาน 

3. บัณฑิตไม่กล้าแสดงออก  

4. ต้องการให้เพิ่มทักษะการใช้งาน Microsoft office ที่จ าเป็นในการท างานส านักงาน 

5. บัณฑิตไม่ได้ท างานตรงสาขาที่จบ แต่สามารถปฏิบัติงานในต าแหน่งที่ได้รับมอบหมาย 

6. บัณฑิตมีระเบียบ วินัยและตรงเวลาในการท างาน 

7. ควรเพิ่มทางด้านมารยาท พฤติกรรม และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เช่น การปฏิสัมพันธ์กับผู้ร่วมงาน เป็น

ต้น 

ศิษย์เก่า 

1. เชิญวิทยากรภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการตลาดออนไลน์มาให้ความรู้แก่นักศึกษา 
2. เพ่ิมรายวิชาเกี่ยวกับการส่งออกต่างประเทศ 
3. เพ่ิมทักษะภาษาอังกฤษทั่วไป และทางบัญชี 
4. เสริมทักษะทางเทคโนโลยีที่ทันสมัยและสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 
5. เพ่ิมทักษะการปฏิบัติการทางบัญชีให้นักศึกษา 

ชุมชน 
1. ต้องการให้ดูแลเกี่ยวกับทางการขายและออนไลน์ให้ชุมชนอย่างต่อเนื่อง (หลังจากมอบเพจ) 
2. ต้องการให้พัฒนารูปแบบสติกเกอร์ที่ทันสมัยให้กลุ่มแม่บ้าน 
3. ต้องการให้พัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่ทนทานต่อการส่ง และเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ 
4. ต้องการส่งเสริมอุปกรณ์ในการท าเตาม้วนให้กลุ่มชุมชน 
5. ต้องการส่งเสริมทางด้านการตลาดกว้างมากขึ้น 
6. คณะมีการด าเนินการช่วยเหลือและสนับสนุนกลุ่มชุมชนอย่างต่อเนื่อง 

นักศึกษาสโมสร 
1. ต้องการรหัส ZOOM ที่เป็น Licensed เพ่ือให้สามารถประชุมหรือท ากิจกรรมออนไลน์ได้อย่างต่อเนื่อง 
2. ต้องการให้มีอุปกรณ์อ านวยความสะดวกในการท างานของคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา เช่น โต๊ะ เก้าอ้ี 

คอมพิวเตอร์  printer เป็นต้น 
3. ต้องการให้มีการจัดยาสามัญประจ าบ้านที่จ าเป็นในห้องพยาบาลส าหรับบริการนักศึกษา 
4. ขาดอุปกรณ์ในการจัดงาน หรือจัดกิจกรรมนักศึกษาในรูปแบบออนไลน์ เช่น อุปกรณ์ live สด หรือถ่าย

วีดีโอ  
5. คณะมีการแจกถุงยังชีพแก่นักศึกษาติดโควิด 
6. อาจารย์ที่ปรึกษามีการรวบรวมข้อมูลที่นักศึกษาฉีดวัคซีน เพ่ือส่งเสริมการฉีดวัคซีนในนักศึกษาคณะ 
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นักศึกษาปัจจุบัน 
1. ปัญหาทางด้านอินเตอร์เน็ต เนื่องจากสัญญาณไม่ดี 

2. คณะมีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 

3. นักศึกษาสาขาการจัดการสารสนเทศสามารถน าความรู้ในการหารายได้ระหว่างเรียน 

4. ต้องการให้เพิ่มอุปกรณ์การเรียนทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น อุปกรณ์ส าหรับตัดต่อวีดีโอ เป็นต้น 

5. ต้องการเพิ่มทักษะทางเทคโนโลยีในการท างานส านักงานเพ่ิมข้ึน 

6. ต้องการให้คณะน านักศึกษาไปศึกษาดูงานในสถานที่จริง เมื่อสถานการณ์ดีขึ้น 

7. อาจารย์ที่ปรึกษาให้ความช่วยเหลือและให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาทางไลน์  

8. อาจารย์ที่ปรึกษามีการพบปะนักศึกษาผ่าน zoom ในคาบโฮมรูม 

9. การสอบออนไลน์เวลาไม่เพียงพอ  

10. อยากให้มีการมอบงานเดี่ยว มากกว่างานกลุ่ม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
 


