
 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน 
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มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
วันที่ประเมิน 31 สิงหาคม - 1 กนัยายน 2564 



 
 

         หนังสอืรับรองการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและการตัดสินใจ 

คณะผู้ประเมินขอรับรองว่า 

 1. ได้ท าการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย  

นราธิวาสราชนครินทร์ ประจ าปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 31 สิงหาคม – 1 กันยายน 2564 ตามค าสั่งแต่งตั้ง

ของ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ที่ 1650/2564 ลงวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2564 

 2. กระบวนการตรวจเยี่ยม และการประเมินคุณภาพภายใน ครอบคลุมการศึกษา วิเคราะห์รายงาน 

การประเมินตนเอง (SAR) หลักฐานอ้างอิงของคณะฯ การศึกษาร่องรอยหลักฐาน การค้นหาหลักฐานเพ่ิมเติม 

ร่วมกับข้อมูลที่ได้รับการสัมภาษณ์ ผู้บริหารคณะ อาจารย์ผู้สอน เจ้าหน้าที่ ผู้แทนนักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้ใช้

บัณฑิต/บริการวิชาการ เพ่ือยืนยันข้อมูลตามสภาพจริงส าหรับใช้ประกอบการตัดสินผลการประเมินคุณภาพ 

การพัฒนาระบบงาน การปฏิบัติงาน และผลลัพธ์ของงาน  

 3. เห็นชอบกับการรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ฉบับนี้ทุกประการ 
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       (ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.สายทอง แก้วฉาย)                (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศริิกัญญา  แก่นทอง) 
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              (อาจารย์วิยุดา เพชรจิรโชติกุล)                                  (นางสาวสาลินี ศรีษะน้อย) 

                       เลขานุการ                                                       ผูช้่วยเลขานุการ 
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รายนามคณะกรรมการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2563 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

ระหว่างวันท่ี 31 สิงหาคม – 1 กันยายน 2564 
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(รองศาสตราจารย์ ดร.พยุง มีสัจ) 
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(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายทอง แก้วฉาย) 

 

 

 

 

      ลงชื่อ                                                       กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริกัญญา แก่นทอง) 
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(อาจารย์วิยุดา เพชรจิรโชติกุล) 

 

 

 

 

            ลงชื่อ                                                       ผู้ชว่ยเลขานุการ 

(นางสาวสาลินี ศรีษะน้อย) 

-arru.



 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

 

 ปีการศึกษา 2563 คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ได้ด าเนินการตรวจ
ประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 1 กันยายน 2564 โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ใช้เกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ ตามแนวทางของ CUPT QA ประกอบด้วยตัวบ่งชี้หลัก จ านวน 
13 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้เลือก จ านวน 3 ตัวบ่งชี้ และมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ 
CUPT-QA จ านวน 13 ตัวบ่งชี้หลัก และ 3 ตัวบ่งชี้เลือก โดยพิจารณาแยกตามตัวบ่งชี้ ดังนี้  
ผลการประเมินตัวบ่งชี้หลัก จ านวน 13 ตัวบ่งช้ี เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวบ่งชี้ ปรากฏว่า  
คะแนนระดับ 5 มี 2 ตัวบ่งชี้ ได้แก่  
ตัวบ่งชี้ C.5 คุณสมบัติของอาจารย์  
ตัวบ่งชี้ C.13 การส่งเสริมสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม  
 
คะแนนระดับ 4 มี 9 ตัวบ่งชี้ ได้แก่  
ตัวบ่งชี้ C.2 การได้งานท าของบัณฑิต หรือการใช้ประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพ  
ตัวบ่งชี้ C.3 คุณภาพบัณฑิต  
ตัวบ่งชี้ C.4 ผลงานของผู้เรียน  
ตัวบ่งชี้ C.6 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย  
ตัวบ่งชี้ C.8 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย  
 C.8.1 การปฏิบัติตามบทบาทและหน้าที่ของกรรมการประจ าคณะ  
 C.8.2 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารคณะ  
ตัวบ่งชี้ C.9 ผลการบริหารและจัดการของผู้บริหารคณะ  
ตัวบ่งชี้ C.10 บุคลากรได้รับการพัฒนา  
ตัวบ่งชี้ C.11 ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
ตัวบ่งชี้ C.12 การบริการวิชาการแก่สังคมของคณะ  
 
คะแนนระดับ 3 มี 2 ตัวบ่งชี้ ได้แก่  
ตัวบ่งชี้ C.1 การรับและการส าเร็จการศึกษาของนิสิตนักศึกษา  
ตัวบ่งชี้ C.7 การก ากับมาตรฐานหลักสูตร  
 
ผลการประเมินตัวบ่งชี้เลือก จ านวน 3 ตัวบ่งช้ี เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวบ่งชี้ ปรากฏว่า  
คะแนนระดับ 4 มี 3 ตัวบ่งชี้ ได้แก่  
ตัวบ่งชี้ S.1 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  
ตัวบ่งชี้ S.2 การเข้าสู่สากลมุ่งเน้นอาเซียนของนักศึกษาและอาจารย์  
ตัวบ่งชี้ S.3 วิจัยใช้ประโยชน์ในชุมชน 

 

 



 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

 รายงานฉบับนี้แสดงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 1 กันยายน 2564 โดยรายงานผลการประเมิน
ระดับคณะนี้ ตั้งอยู่บนข้อมูลที่หลักสูตรได้จัดเตรียม รวมถึงเอกสารการประเมินตนเอง การตรวจยืนยันเอกสาร 
ณ สถานที่ด าเนินงาน และการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่ประกอบด้วย ผู้บริหาร หัวหน้าสาขา อาจารย์ 
บุคลากรสายสนับสนุน นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต และผู้ใช้งานวิจัย/บริการวิชาการของส่วนงาน 
การประเมินนี้ด าเนินการภายใต้การประเมินคุณภาพในระบบประกันคุณภาพการศึกษา CUPT-QA ระดับคณะ 
ด้วยตัวบ่งชี้หลัก 13 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้เลือก 3 ตัวบ่งชี้ ซึ่งประเมินด้วยระดับ 7 ระดับ โดยผลการประเมินตาม
ตัวบ่งชี้หลัก และตัวบ่งชี้เลือก มีดังนี้ 

ตัวบ่งชี้ ระดับคะแนน หมายเหตุ 

ตัวบ่งชี้หลัก 

C.1 การรับและการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษา 3  

C.2 การได้งานท าของบัณฑิต หรือการใช้ประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพ 4  

C.3 คุณภาพบัณฑิต 4  

C.4 ผลงานของผู้เรียน 4  

C.5 คุณสมบัติของอาจารย์ 5  

C.6 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 4  

C.7 การก ากับมาตรฐานหลักสูตร 3  

C.8 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย   

       C.8.1 การปฏิบัติตามบทบาทและหน้าที่ของกรรมการประจ าคณะ 4  

       C.8.2 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารคณะ 4  

C.9 ผลการบริหารและจัดการของผู้บริหารคณะ 4  

C.10 บุคลากรได้รับการพัฒนา 4  

C.11 ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 4  

C.12 การบริการวิชาการแก่สังคมของคณะและสถาบัน 4  

C.13 ส่งเสริมสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม 5  

ตัวบ่งชี้เลือก 

S.1 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 4  

S.2 การเข้าสู่สากลมุ่งเน้นอาเซียนของนักศึกษาและอาจารย์ 4  

S.3 วิจัยใช้ประโยชน์ในชุมชน 4  

คะแนนรวม (17 ตัวบ่งชี้) 4.00 คะแนน  

 



 

จุดแข็ง และเร่ืองที่สามารถปรับปรุงได ้

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้ด า เนินการประกันคุณภาพตามแนว
ทางการประเมินคุณภาพในระบบประกันคุณภาพการศึกษา CUPT-QA ระดับคณะ ด้วยโครงร่างองค์กร ตัว
บ่งชี้หลัก 13 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้เลือกอย่างน้อย 3 ตัวบ่งชี้ โดยผลการด าเนินงานของคณะ จุดแข็ง และเรื่องที่
สามารถปรับปรุงได้ เป็นดังนี้ 

โครงร่างองค์กร 
Strengths 

จุดแข็ง 

Areas for Improvement 

เรื่องที่สามารถปรับปรุงได้ 

P.1 ลักษณะองค์กร 

 

1. คณะมีการก าหนด จุดประสงค์ วิสัยทัศน์ 

ค่านิยม และพันธกิจของสถาบัน สมรรถะ

หลัก ที่จะสามารถใช้ขับเคลื่อนและพัฒนา

องค์กรสู่ความเป็นเลิศได ้

2. ที่ตั้งติดชายแดนมีความสะดวกในการ

สร้างเครือข่ายกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

3. มีโอกาสได้นักศึกษาจากประเทศเพ่ือน

บ้านเข้ามาเรียน หรือการแลกเปลี่ยน

นักศึกษาและอาจารย์ 

1. เขียนโครงสร้างองค์กรของคณะ (ส่วนงาน

ต่าง ๆ) และโครงสร้างการบริหาร (บุคคลากร

ต่าง ๆ) ให้ชัดเจนขึ้น 

2. ตัดข้อมูลที่ไม่ใช่ลักษณะองค์กรออก จาก 

OP เช่น ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELO) และ

คุณสมบัติบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

3. คณะได้มีการก าหนดค่านิยมเป็น TEAM 

Work หากให้รายละเอียดที่มาของแต่ละตัว

ย่อภาษาอังกฤษ และค าจ ากัดความด้วยจะ

สามารถน าไปใช้ขับเคลื่อนการพัฒนาคณะได้ 

4. การก าหนดสมรรถะหลักซึ่งเป็นทักษะของ

คณะหรือจุดเด่นของคณะที่ชัดเจนด้านการ

ผลิตนักศึกษาเพ่ือสู่ความเป็นสากล เช่น 

ศักยภาพการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณา

การ ความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมปฏิบัติ การ

ท า งานร่ วมกั บชุ มชนได้ อย่ า งดี เ ยี่ ย ม 

ความสามารถในการเรียนรู้ต่อยอด การ

แก้ปัญหาทางวิศวกรรม ความสามารถด้าน

ภาษาอังกฤษ เป็นต้น 

5. การน าเสนอตารางแสดงหลักสูตรและ

บริการที่ส าคัญ กลุ่มลูกค้าเป็นใคร และผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียเป็นใคร จะเห็นภาพลักษณะ

องค์กรชัดเจนขึ้น 

6. การน าเสนอตารางแสดงความผูกพันของ

บุคลากรเป็นตาราง  แบ่งตามหน้าที่ ภาระงาน 

และปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพัน 



 

โครงร่างองค์กร 
Strengths 

จุดแข็ง 

Areas for Improvement 

เรื่องที่สามารถปรับปรุงได้ 

7. การน าเสนอตารางลักษณะบุคลากรโดย

แบ่งตามกลุ่มอายุเพ่ือวิเคราะห์การพัฒนา

บุคลากรในแต่ละช่วงอายุ 

P.2 สภาวะองค์กร 

 

1. คณะมีคู่เทียบ ท าให้ทราบล าดับการ

แข่งขันในตลาดแรงงาน ส่งผลให้มีการ

ผลักดันสู่เป้าหมายและวิสัยทัศน์ที่ก าหนด

ไว้ 

2. คณะมีระบบและกลไกในการบริหาร

จัดการตามกระบวนการ PDCA ที่สมบูรณ์

ในทุกกิจกรรม 

1. การน าเสนอด้านคู่เทียบสามารถก าหนด

แยกเป็นแต่ละสาขามีสถาบันคู่เทียบอะไรบ้าง 

ประเด็นการเทียบด้านใดบ้าง เหตุผลที่เทียบ 

และผลลัพธ์ โดยอาจมีการเทียบสาขาที่เป็น

สมรรถนะหลักด้วยจะเป็นข้อมูลส าหรับการ

พัฒนาคณะได้ดียิ่งขึ้น 

2. การน าเสนอตารางแสดงบริบทเชิงกลยุทธ์ 

ความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ที่

ส าคัญ ได้แก่  ด้านหลักสูตร ด้านบริการ

วิชาการ ด้านการปฏิบัติการ ด้านความ

รับผิดชอบต่อสังคม และด้านบุคลากรเพ่ือ

สนับสนุนสู่ความเป็นเลิศขององค์กร 

3. การให้ข้อมูลระบบการปรับปรุงผลการ

ด าเนินการ มีส่วนประกอบที่ส าคัญของระบบ 

รวมถึงการประเมินผลการเรียนรู้ระดับองค์กร 

และกระบวนการสร้างนวัตกรรมของคณะมี

อะไรบ้าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

ตัวบ่งชี้หลัก 
Strengths 

จุดแข็ง 

Areas for Improvement 

เรื่องที่สามารถปรับปรุงได้ 

ตัวบ่งชี้หลัก 

C.1 การรับและการส าเร็จ

การศึกษาของนิสิตนักศึกษา 

1. คณะมีระบบและกลไก ในการรับ

และการส าเร็จของนักศึกษา  

2.  คณะมีการวิเคราะห์การรับและการ

ส าเร็จของนักศึกษา 

1. สร้างเอกลักษณ์ท่ีโดดเด่น คุณลักษณะ

เฉพาะของคณะ ที่จูงใจในการเข้าศึกษา 

2. ประเมินสถานการณ์การรับนักศึกษา 

แนวทางการแก้ไข เนื่องจากจ านวน

นักศึกษาน้อยกว่าแผนการรับ 

3. วิเคราะห์การตกออกของนักศึกษา ปี 

1 ขึ้นปี 2 เพ่ือทราบสารเหตุและวางแผน

แก้ปัญหาการตกออกส่งผลให้การคงอยู่

ให้สูงขึ้น 

4. วิ เคราะห์ปัญหาการคงค้ างของ

นักศึกษา ติดตามการเรียนเป็นระยะ 

C.2 การได้งานท าของบัณฑิต 

หรือการใช้ประโยชน์ในการ

ประกอบวิชาชีพ 

1. หลักสูตรวิศวกรรมบัณฑิต เป็น

สาขาที่ตลาดแรงงานเอกชนต้องการสูง 

1. ประเด็นที่บัณฑิตได้งานท าต่ ากว่า

เป้าหมาย คณะอาจสร้างกลยุทธ์ในการ

พัฒนาบัณฑิตให้มีคุณสมบัติที่สูงขึ้น เช่น 

ทั กษะ พ้ื นฐานที่ จ า เป็ น  ด้ านการ

ปฏิบัติงานจริงให้มากขึ้นคู่กับทฤษฎี 

การสอบผ่านวิชาชีพ เป็นต้น 

C.3 คุณภาพบัณฑิต 1. บั ณ ฑิ ต มี คุ ณ ส ม บั ติ ด้ า น

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลและความ

รับผิดชอบ  

2. บัณฑิตมีความขยัน อดทน การ

ท างานตรงเวลาดีมาก ท างานค่อนข้าง

ด ี

1. การพัฒนาคุณสมบัติของบัณฑิตด้าน

ทักษะพ้ืนฐานทางวิศวกรรมศาสตร์  

ทักษะทางปัญญา ทักษะการสื่อสาร การ

ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ พ้ืนฐาน ที่

จ าเป็นที่ช านาญเพ่ือต่อยอดด้านอ่ืนๆ  

2. วิธีการประเมินที่สะท้อนความเป็น

จริงและสอดคล้องกับ ELO ของแต่ละ

หลักสูตร 

C.4 ผลงานของผู้เรียน 1. มีรายวิชา/โครงการที่ส่งเสริมให้

นั กศึ กษาบู รณาการวิ ชาความรู้

ออกแบบ และสร้างผลงานวิจัยหรือ

นวัตกรรม 

2. มีการน าเสนอผลงานนักศึกษาที่

หลากหลาย เช่น การแข่งขัน การ

1. สนับสนุนงบประมาณเพ่ือพัฒนา

ผลงานของนักศึกษาในการเข้าแข่งขันใน

ระดับที่สูงขึ้น 

2.  การพัฒนาต่ อยอดผลงานทาง

วิชาการ/นวัตกรรมของนักศึกษาสู่ เชิง

พานิชย์ 



 

ตัวบ่งชี้หลัก 
Strengths 

จุดแข็ง 

Areas for Improvement 

เรื่องที่สามารถปรับปรุงได้ 

น าเสนอผลงานออนไลน์ การน าผลงาน

ไปใช้ประโยชน์ 

C.5 คุณสมบัติของอาจารย์ 

 

 

 

1. คณะมีกลยุทธ์ในการสนับสนุนการ

เพ่ิมคุณวุฒิของอาจารย์  

2. คณะมีจ านวนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิ

ปริญญาเอกและอาจารย์ที่มีต าแหน่ง

ทางวิชาการเพ่ิมขึ้น 

1. การกระตุ้นและส่งเสริมการเข้าสู่

ต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ที่คล

อบคลุมทุกกลุ่ม 

C.6 ผลงานวิชาการของอาจารย์

ประจ าและนักวิจัย 

1. คณะมีมาตรการสนับสนุนการ

ผลิตผลงานของอาจารย์เพ่ือเผยแพร่ใน

เวทีทางวิชาการต่าง ๆ ทั้งระดับชาติ

และนานาชาติ  

2. คณะมีทุนวิจัยในการสร้างผลงานที่

ตอบโจทย์ชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของ

ทุกสาขาวิชา 

1. แนวโน้มการน าเสนอผลงานทางวิชาที่

ลดลง คณะควรมีการส่ งเสริ มและ

สนับสนุนให้อาจารย์น าเสนอผลงานทาง

วิชาการที่สอดคล้องกับสถานการณ์

ปั จจุบัน ซึ่ งส่ วนใหญ่มี การจั ด เวที

น าเสนอผลงานวิชาการในลักษณะที่เป็น 

Virtual Conference 

C.7 การก ากับมาตรฐานหลักสูตร 1. คณะมีระบบและกลไกการก ากับ

มาตรฐานหลักสูตร 

2. ทุกหลักสูตรมีมาตรฐานเป็นไปตาม

เกณฑ ์

1. ตั้งคา่เป้าหมายระดับคะแนนที่มีความ

ท้าทายขึ้น เพ่ือพัฒนาคุณภาพหลักสูตร

ที่สูงขึ้น ให้สอดรับกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ 

และสมรรถนะหลักของคณะ 

C.8 การปฏิบัติตามบทบาท

หน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย 

  

C.8.1 การปฏิบัติตามบทบาท

หน้าที่ของกรรมการประจ าคณะ 

 1. การวิ เคราะห์ผลการปฏิบัติ ตาม

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการประจ า

คณะเพ่ือเป็นข้อมูลในการปรับปรุ ง

บทบาทหน้าที่ของกรรมการประจ า สู่

การพัฒนาคณะให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์

และพันธกิจหลักของคณะ 

C.8.2 การปฏิบัติตามบทบาท

หน้าที่ตามผู้บริหารคณะ 

1. ผู้ บริ หารมี มนุษย์ สั มพันธ์ที่ ต่ อ 

ผู้ใต้บังคับบัญชา 

2. ผู้บริหารสามารถให้ค าแนะน าแก่

ผู้ใต้บังคับบัญชาได้เป็นอย่างดี 

3. ผู้บริหารมีความมุ่งมั่นสูง 

1. การแสดงข้อมูลผลการประเมินการ

ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร

ย้อนหลัง อย่างน้อย 3 ปี จะท าให้เห็นถึง

แนวโน้มการพัฒนาของคณะ 

2. การน าผลการวิเคราะห์ผลการปฏิบัติ

ตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร 



 

ตัวบ่งชี้หลัก 
Strengths 

จุดแข็ง 

Areas for Improvement 

เรื่องที่สามารถปรับปรุงได้ 

C.9 ผลการบริหารและจัดการ

ของผู้บริหารคณะ/สถาบัน 

1. มีการบริหารจัดการครอบคลุมทุก

ประเด็น 

2. มีกระบวนการด าเนินงานตาม 

หลักการ PDCA ทุกกิจกรรมที่รายงาน 

1. การแสดงข้อมูลผลการบริหารและการ

จัดการของผู้บริหารคณะย้อนหลังอย่าง

น้อย 3 ปี ที่ครบทุกด้านจะท าให้เห็นถึง

แนวโน้มผลการบริหารและจัดการของ

ผู้บริหารคณะ 

2. การสนับสนุนการด าเนินงานตาม

วิสัยทัศน์ และพันธกิจหลักให้บรรลุตาม

เป้าหมายที่ก าหนดไว้ไปสู่ความเป็นเลิศ

ต่อไป 

C.10 บุคลากรได้รับการพัฒนา 1. คณะแผนกลยุทธ์ ในการพัฒนา

ตนเองของบุคลากร และเปิดโอกาสให้

บุคลากรมีส่วนร่วมในการก าหนดความ

ต้องการในการพัฒนาตนเองทุกปี 

2. บุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาตาม

บทบาทและหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 

1. การน าความรู้ที่ได้พัฒนามาแบ่งปัน

และการขยายความรู้จากการพัฒนา

ตนเองไปสู่เพ่ือนร่วมงาน 

2. การเก็บข้อมูลผลการน าความรู้จาก

การพัฒนาตนเองไปใช้ในการปฏิบัติงาน

ประจ า 

C.11 ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสีย 

1. คณะมีการจัดเก็บข้อมูลป้อนกลับ

จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม และมี

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 

1. การน าผลการวิ เคราะห์ ข้ อมู ล

ย้อนกลับทุกกลุ่ม ทุกประเด็น เพ่ือน าจุด

ที่สามารถพัฒนาได้ ไปปรับปรุ งการ

ด าเนินงาน 

C.12 การบริการวิชาการแก่

สังคมของคณะและสถาบัน 

1. การบริการวิชาการตอบสนองต่อ

ความต้องการของชุมชนอย่างต่อเนื่อง 

และสามารถบูรณาการกับพันธกิจอ่ืน  

2. มีการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ที่ได้รับ

การสนับสนุนจากภายนอก  

3. มีบุคลากรและนักศึกษาทุกสาขาเข้า

ร่วมกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชน 

1. แนวทางในการบริการวิชาการแก่

สังคมของคณะและสถาบันสอดคล้องกับ

สถานการณ์ปัจจุบัน 

2. การวิเคราะห์ข้อมูลแนวโน้มผลลัพธ์

การบริการวิชาการแก่สังคมที่ลดลง เพ่ือ

หาสาเหตุและแนวทางแก้ไข 

C.13 ส่งเสริมสนับสนุนศิลปะ

และวัฒนธรรม 

1 .  คณะมี ก า รก าหนดนโ ยบาย 

เป้าหมาย ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์

และเอกลักษณ์ของคณะ โดยประกาศ

พ้ืนที่ทางวัฒนธรรมอย่างเป็นรูปธรรม  

2. คณะมีการด าเนินงานที่เกิดจากการ

มีส่ วน ร่ วมของทุกภาคส่วน และ

1. การวิเคราะห์ข้อมูลแนวโน้มที่ลดลง

เพ่ือหาสาเหตุของปัญหาและวิธีการ

แก้ไขปรับปรุงผลการด าเนินงาน 

2. การส่งเสริมสนับสนุนศิ ลปะและ

วัฒนธรรมสู่ระดับที่สูงขึ้น 



 

ตัวบ่งชี้หลัก 
Strengths 

จุดแข็ง 

Areas for Improvement 

เรื่องที่สามารถปรับปรุงได้ 

การบูรณาการกับพันธกิจหลักของ

คณะ 

ตัวบ่งชี้เลือก 

S.1 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัย

หรืองานสร้างสรรค์ 

1. คณะมีระบบและกลไกการสนับสนุน

การขอทุนวิจัย 

2. คณะงานวิจัยที่ตอบโจทย์ชุมชน 

1. ประชาสัมพันธ์แหล่งทุนที่หลากหลาย 

2. ความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืน ๆ เช่น 

จังหวัด มหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ ในการขอ

สนับสนุนทุนวิจัย 

S.2 การเข้าสู่สากลมุ่งเน้น

อาเซียน ของนักศึกษาและ

อาจารย์ 

1. คณะมีโครงการ/กิจกรรม เพ่ือ

พัฒนานักศึกษาและอาจารย์สู่ความ

เป็นสากล  

2. คณะมีเครือข่ายความร่วมมือกับ

ประเทศใกล้ เคี ยง เช่น มาเลเซี ย 

อินโดนีเซีย เป็นต้น 

1. แนวทางในการการเข้าสู่สากลมุ่งเน้น

อาเซียน ของนักศึกษาและอาจารย์

สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

2. วิเคราะห์สถานการณ์วิถีชีวิตใหม่ที่

สามารถใช้ประยุกต์ช่องทาง Virtual 

Meetings, Virtual Visitors เป็นต้น ใน

การส่งเสริมกิจกรรมร่วมแบบเป็นสากล 

S.3 วิจัยใช้ประโยชน์ในชุมชน 1. คณะมีนวัตกรรมวิจัยที่ใช้ในชุมชน 

เพ่ือช่วยแก้ไขปัญหาในสถานการณ์โค

วิด 

1. แนวทางในการวิจัยใช้ประโยชน์ใน

ชุมชนสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

 

ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

1. การสื่อสารถ่ายทอด ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ และสมรรถนะหลัก ให้ประชาคม

รับทราบได้จากหลายช่อง เพ่ือให้บุคลากรทุกกลุ่มเกิดความเข้าใจเป้าหมายและทิศทางการพัฒนาของคณะ 

2. การสร้างกิจกรรมออนไลน์ในสถานการณ์ปกติวิถีใหม่ (New Normal) ให้นักศึกษามีปฏิสัมพันธ์กับคณะเพ่ือให้เกิด

ความรักในองค์กรมากขึ้น  

3. การให้ข้อมูลเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุดทั้งแบบออนไซต์และแบบออนไลน์  

4. การให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่มีปัญหาให้การเรียนออนไลน์ เช่น บางคนขาดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ซิมเน็ต 

เครือข่ายช้า รายวิชาปฏิบัติ เป็นต้น 

5. การปรับปรุงเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของคณะให้มีความเร็วที่สูงขึ้น 

6. การเสริมทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็นของนักศึกษาเพ่ือมีความพร้อมในการท างานจริง เช่น ภาษาอังกฤษ การสื่อสาร การใช้

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ มารยาททางสังคม เป็นต้น  

7. การจัดปรับปรุงเพ่ือรองรับห้องเรียนขนาดใหญ่ที่เหมาะสมส าหรับรองรับนักศึกษาที่เกิน 100 คน เช่น ห้องเรียนแบบ 

Slope 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

ประมวลภาพกิจกรรม 
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