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 บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 

                 

 รายงานฉบับนี้แสดงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2563 
ระดับคณะ ของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยตรวจประเมินเมื่อวันที่ 13-14 
กันยายน 2564 โดยรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในนี้ด าเนินการภายใต้การประเมินคุณภาพในระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA ระดับคณะ ด้วยตัวบ่งชี้หลัก 13 ตัวบ่งชี้ และ ตัวบ่งชี้เลือก 3 ตัวบ่งชี้ ซึ่ง
ประเมินด้วยระดับ 7 ระดับ และมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ CUPT QA 13 ตัวบ่งชี้
หลัก และ 3 ตัวบ่งชี้เลือก โดยพิจารณาแยกตามตัวบ่งชี้ดังนี้ 

ผลการประเมินตัวบ่งชี้หลัก จ านวน  13 ตัวบ่งชี้   
เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวบ่งชี้ ปรากฏว่า มี 3 ตัวบ่งชี้ ที่อยู่ในระดับ  4  ได้แก่  

C.8 การบริหารและจัดการของผู้บริหารคณะ 
C.10 บุคลากรได้รับการพัฒนา 
C.12 การบริการวิชาการแก่สังคมของคณะ 

และมีจ านวน 10 ตัวบ่งชี้ ที่อยู่ในระดับ 3 ได้แก่ 
C.1 การรับและการส าเร็จการศึกษาของนิสิตนักศึกษา 
C.2 การได้งานท าของบัณฑิต หรือการใช้ประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพ 
C.3 คุณภาพบัณฑิต 
C.4 ผลงานของผู้เรียน 
C.5 คุณสมบัติของอาจารย์ 
C.6 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
C.7 การก ากับมาตรฐานหลักสูตร 
C.9 ผลการบริหารและจัดการของผู้บริหารคณะ  
C.11 ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
C.13 การส่งเสริมสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม 
 

          ผลการประเมินตัวบ่งช้ีเลือก  จ านวน 3 ตัวบ่งชี้  เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวบ่งชี้ ปรากฏว่า มี 1 ตัวบ่งชี้ 
ที่อยู่ในระดับ 4 ได้แก่   
 S.2 การเข้าสู่สากลมุ่งเน้นอาเซียนของนักศึกษาและอาจารย์ 
            และมีจ านวน 2 ตัวบ่งชี้ ที่อยู่ในระดับ 3 ได้แก่ 

  S.1 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
            S.3 วิจัยใช้ประโยชน์ในชุมชน 
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จุดแข็ง (ในภาพรวม) 
1.    ผู้บริหารมีสมรรถนะด้านการบริหารจัดการ รองรับการพัฒนาคณะที่สอดคล้องกับทิศทางของ

มหาวิทยาลัย 
2.   คณะมีระบบกลไก และแนวทางในการพัฒนาบุคลากร ท าให้อาจารย์ของคณะมีผลงานที่เข้าสู่

กระบวนการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการได้ จ านวน 11 ราย 
3.   คณะมีระบบและกลไกท่ีชัดเจนทางด้านการบริการวิชาการ ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์และ

เอกลักษณ์ รวมถึงมีการขยายกลุ่มเป้าหมายใหม่ 
4.    มีระบบและกลไกรองรับการจัดกิจกรรมหรือโครงการเพ่ือเข้าสู่อาเซียน และมีผลการด าเนินงาน

เป็นไปตามเป้าหมาย 
 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (ในภาพรวม) 
1. การทบทวนโครงร่างองค์กร และแผนยุทธศาสตร์ของคณะ 
2.   การทบทวนค่าเป้าหมายที่สามารถวัดและประเมินได้ รวมถึงเป้าหมายเชิงคุณภาพ ที่เชื่อมโยงกับ

เอกลักษณ์ อัตลักษณ์และวิสัยทัศน์ของคณะตามโครงร่างองค์กร  
3. มาตรการหรือแนวทางในการด าเนินการด้านอัตราการคงอยู่ และการส าเร็จการศึกษา 
4.  การแสวงหารายได้จากการบริการวิชาการและงานวิจัย 
5.   การส ารวจข้อมูลเชิงคุณภาพเพ่ือเป็นสารสนเทศส าหรับพัฒนาคุณภาพบัณฑิต 
6. การน าข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาปรับใช้ในการบริหารจัดการ 
7.   การประเมินเชิงคุณภาพและความเป็นรูปธรรมในการน าผลจากการประเมินตนเองมาก าหนด

แนวทางในการบริหารจัดการ 
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 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ  
 

 

ตัวบ่งชี้ ระดับ 

ตัวบ่งชี้หลัก 

 C1. การรับและการส าเร็จการศึกษาของนิสิตนักศึกษา 3 

C.2 การได้งานท าของบัณฑิต หรือการใช้ประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพ 3 

C .3คุณภาพบัณฑิต 3 

C.4 ผลงานของผู้เรียน 3 

C.5  คุณสมบัติของอาจารย์ 3 

C.6 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 3 

C.7 การก ากับมาตรฐานหลักสูตร 3 

C.8 การบริหารและจัดการของผู้บริหารคณะ 4 

C.9 ผลการบริหารและจัดการของผู้บริหารคณะ 3 

C.10บุคลากรได้รับการพัฒนา 4 

C.11 ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3 

C.12 การบริการวิชาการแก่สังคมของคณะ 4 

C.13 การส่งเสริมสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม 3 

ตัวบ่งชี้เลือก 

S.1 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 3 

S.2การสู่สากลมุ่งเน้นอาเซียนของนักศึกษาและอาจารย์ 4 

S.3วิจัยใช้ประโยชน์ในชุมชน 3 
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จุดแข็ง และเร่ืองที่สามารถปรับปรุงได ้ 

Criteria 
เกณฑ ์

Strength 
จุดแข็ง 

Areas for Improvement 
เร่ืองท่ีสามารถปรับปรุงได้ 

P.1 ลักษณะขององค์กร คณะมีการก าหนดค่านิยม  
อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ รวมถึง
คุณลักษณะบัณฑิตไว้ชัดเจน 
 
 

1. การทวนสอบเพื่อประเมิน     
การบรรลุวิสัยทัศน์ที่คณะก าหนดไว้ โดยเฉพาะ
ประเด็นการสนองความต้องการของสังคม 
2. สมรรถนะหลักขององค์กรควรเป็นสิ่งที่คู่แข่ง 
หรือผู้ส่งมอบและพันธมิตรลอกเลียนแบบได้ยาก 
และสร้างความได้เปรียบที่ยั่งยืนในการแข่งขัน 

P.2 สภาวการณ์ขององค์กร คณะทราบสถานภาพขององค์กร 
รวมถึงประเด็นที่เก่ียวข้องกับ
ความเสี่ยงและความท้าทาย
เชิงกลยุทธ์ 

 

1. ทบทวนความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์และความท้า
ทายเชิงกลยุทธ์ 

2. ทบทวนการก าหนดค่าเป้าหมายและนิยามในบาง
ตัวบ่งชี้ให้เชื่อมโยงกับโครงร่างองค์กร 

3. ความเป็นรูปธรรมในการน าข้อมูลของคู่เทียบมา
ประกอบการวางแผนและพัฒนาการด าเนินงาน
ของคณะ 

ตัวบ่งชี้หลัก   

ตัวบ่งชี้ที่ 1 (C.1) การรับ
และการส าเร็จการศึกษา
ของนักศึกษา 

1.คณะสามารถน าเสนอข้อมูลการรับ
นักศึกษา อัตราการคงอยู่และ
อัตราการส าเร็จการศึกษา ที่
สะท้อนผลการด าเนินงานอย่าง
เป็นระบบ 

2.คณะตระหนักถึงอัตราการคงอยู่
ของนักศึกษา มีการจัดโครงการที่
หลากหลาย รวมถึงระบบการ
ติดตามผู้เรียน 

  การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
โครงการที่เกี่ยวข้องทั้งการรับ การคงอยู่และ
ส าเร็จการศึกษา 

 
 

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

   คณะมีกลไกในการเก็บข้อมูล
เกี่ยวกับการมีงานท าของบัณฑิต 
ผ่านช่องทาง Google form 

  
 

1.การเพ่ิมช่องทางการเก็บรวบรวมข้อมูลการได้งาน
ท าของบัณฑิต รวมถึงการใช้ประโยชน์ในการ
ประกอบอาชีพ 

2.ความเป็นรูปธรรมของมาตรการหรือแนวทางใน
การเพ่ิมสัดส่วนการได้งานท าของบัณฑิต 

3. ทบทวนระบบการจัดเก็บข้อมูลภาวะการมีงานท า 
รวมถึงการก ากับ/ติดตาม เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่แท้จริง 
และทันเวลาตามที่เกณฑ์ก าหนด 
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Criteria 
เกณฑ ์

Strength 
จุดแข็ง 

Areas for Improvement 
เร่ืองท่ีสามารถปรับปรุงได้ 

ตัวบ่งชี้ที่ 3(C.3)  
คุณภาพบัณฑิต 
 
 
 

1.คุณภาพบัณฑิตสอดคล้องกับ    
อัตลักษณ์ของคณะ และกรอบ 
TQF  

2.ในภาพรวมบัณฑิตมีทักษะทาง
สังคมและสมรรถนะด้าน
ภาษาอังกฤษและมลายูอยู่ใน
ระดับท่ีผู้ใช้บัณฑิตพึงพอใจ 

1.การส ารวจข้อมูลเชิงคุณภาพเพ่ือเป็นสารสนเทศ
ส าหรับพัฒนาคุณภาพบัณฑิต 

2.คุณภาพของบัณฑิตที่สอดคล้องกับ PLOs ของแต่
ละหลักสูตร 

ตัวบ่งชี้ที่ 4(C.4)  
ผลงานของผู้เรียน 
 
 
 
 

1.คณะมีระบบและกลไกที่มีส่วน
สนับสนุนให้นักศึกษาสร้างสรรค์
ผลงาน  

2.ผลงานผู้เรียนส่วนหนึ่งได้รับรางวัล
ทั้งระดับชาติและนานาชาติ 

1.การวิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่างผลงานกับ 
ELOs/PLOs และอัตลักษณ์ 

2.การจัดการความรู้เพ่ือน าปัจจัยแห่งความส าเร็จไป
ประยุกต์ใช้ร่วมกันระหว่างหลักสูตรหรือสาขาวิชา 

3. สัดส่วนผลงานและรางวัลที่จัดโดยหน่วยงาน
ภายนอก 

ตัวบ่งชี้ที่ 5(C.5) 
คุณสมบัติของอาจารย์ 

1. อาจารย์ของคณะบางส่วนมี
ศักยภาพในการสร้างสรรค์
ผลงานวิจัยและบริการวิชาการ 

2. มีการสนับสนุนส่งเสริมให้อาจารย์
เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ (ซึ่งอยู่
ในกระบวนการพิจารณาของ
มหาวิทยาลัย จ านวน 11 ราย) 

1.ทบทวนการก าหนดเป้าหมายที่ครอบคลุม
คุณสมบัติของอาจารย์ตามนิยามของตัวบ่งชี้ 

2. การน าเสนอข้อมูลที่ครอบคลุมภาระงานตามพันธ
กิจ 

3. การทวนสอบผลการด าเนินงาน และการน าผลไป
ปรับใช้ 

ตัวบ่งชี้ที่ 6 (C.6) 
ผลงานวิชาการของอาจารย์
ประจ าและนักวิจัย 
 
 
 

1.คณะมีระบบและกลไกที่ชัดเจน
รองรับการสร้างสรรค์ผลงานทาง
วิชาการท้ังระดับชาติและ
นานาชาติ 

 2.คณะมีเครือข่ายความร่วมมือ
หน่วยงานภายนอกที่รองรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

1.การวิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่างผลงาน
วิชาการกับ ELOs และ OPs 

2.การผลิตงานวิจัยที่เกิดจากการบูรณาการพันธกิจ
ด้านบริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

3. การเพ่ิมจ านวนงานวิจัยที่ตอบโจทย์ความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและการน าไปใช้
ประโยชน์ 

4. การกระจายช่องทางการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการเพ่ิมเติม นอกเหนือจากการจัดประชุม
วิชาการร่วมกับเครือข่าย โดยเฉพาะการตีพิมพ์
เผยแพร่ในวารสาร 
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Criteria 
เกณฑ ์

Strength 
จุดแข็ง 

Areas for Improvement 
เร่ืองท่ีสามารถปรับปรุงได้ 

ตัวบ่งชี้ที่ 7 (C.7)  
การก ากับมาตรฐาน
หลักสูตร 
 

  หลักสูตรของคณะเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานและมีกระบวนการก ากับ
ติดตามท่ีชัดเจน  

 

1.การทวนสอบการด าเนินงานของหลักสูตร โดย 
เฉพาะด้านการออกแบบหลักสูตรตามแนวทาง
OBEรวมถึงการประเมินผู้เรียนเพื่อสะท้อน 

2.ทบทวนการก าหนดค่าเป้าหมายหรือตัวบ่งชี้ผล
การด าเนินงาน ซึ่งอาจจะพิจารณาจากหลักสูตร
มาตรฐานหรือข้อมูลจากคู่เทียบ 

3. การก ากับติดตามการน าข้อเสนอแนะจากผลการ
ประเมินหลักสูตรไปปรับปรุงการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 (C.8.1)  
การปฏิบัติตามบทบาท
หน้าที่ของกรรมการประจ า
คณะ 

  คณะกรรมการประจ าคณะมีระบบ
การประเมินตนเอง และมีการ
ด าเนินตามบทบาทครบถ้วนงาน
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
 

1.ความเป็นรูปธรรมในการน าผลจากการประเมิน
ตนเองมาก าหนดแนวทางในการบริหารจัดการ 

2.การประเมินเชิงคุณภาพเพ่ือให้ได้สารสนเทศ
ประกอบการก าหนดแนวทางการบริหารจัดการ
คณะ 

ตัวบ่งชี้ที่ 8.2 (C.8.2) การ
ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่
ของผู้บริหารคณะ 

1.ผู้บริหารมีสมรรถนะด้านการ
บริหารจัดการ รองรับการพัฒนา
คณะที่สอดคล้องกับทิศทางของ
มหาวิทยาลัย 

1.การทบทวนโครงร่างองค์กร และแผนยุทธศาสตร์
ของคณะ 

2.แนวทางการแสวงหารายได้ที่นอกเหนือจาก
ค่าธรรมเนียมการศึกษา  

3.การพัฒนาระบบสารสนเทศในการตัดสินใจเชิง
บริหารเพื่อตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

ตัวบ่งชี้ที่ 9(C.9)  ผลการ
บริหารและจัดการของ
ผู้บริหารคณะ 
 
 
 
 

1.การมีส่วนร่วมของบุคลากรในการ
ด าเนินงานของคณะ 

2.คณะให้ความส าคัญในการ
ด าเนินงานร่วมกับเครือข่ายและ
หน่วยงานภายนอก รวมถึงการ 
บูรณาการระหว่างพันธกิจ 

1.การทบทวนประเด็นความเสี่ยง 
2.การด าเนินงานโดยมุ่งเน้น ตามหลักการของ     
Objective and Key Results : OKRs 

3.การค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีของแต่ละพันธกิจ และ
การปรับใช้ 

4.การก ากับ ติดตามการด าเนินงานให้บรรลุตาม
เป้าหมาย  

ตัวบ่งชี้ที่ 10(C.10) 
บุคลากรได้รับการพัฒนา 
 
 
 

 คณะมีระบบกลไก และแนวทางใน
การพัฒนาบุคลากร ที่สอดคล้องกับ
นโยบายและความต้องการส่วน
บุคคลตามกรอบงบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร 

 

1.การก าหนดสมรรถนะบุคลากรและการจัดท า
แผนพัฒนาบุคลากรเฉพาะราย (Individual 
Development Plan : IDP) 

2.การพัฒนาคุณวุฒิของบุคลากรสายวิชาการ 
3.การก ากับติดตามการเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นของ

บุคลากรสายสนับสนุน  
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Criteria 
เกณฑ ์

Strength 
จุดแข็ง 

Areas for Improvement 
เร่ืองท่ีสามารถปรับปรุงได้ 

2.มีอาจารย์ซึ่งอยู่ในกระบวนการ
พิจารณาการเข้าสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการ จ านวน 11 ราย 

ตัวบ่งชี้ที่ 11(C.11)  
ข้อมูลป้อนกลับของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 
 
 
 
 

1.คณะมีระบบ และกลไกในการ
ส ารวจข้อมูลป้อนกลับของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 

2.คณะน าข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียบางกลุ่มมาจัดสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ ออกแบบ
กิจกรรมการเรียนการสอน ก าหนด
รายวิชาและการบริการวิชาการ 

  การก าหนดเป้าหมายเชิงคุณภาพ และความเป็น
รูปธรรมในการน าข้อมูลป้อนกลับของทุกกลุ่มผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียมาเป็นแนวทางในการด าเนินงาน
ให้ครอบคลุมทุกพันธกิจ  

ตัวบ่งชี้ที่ 12(C.12)  
การบริการวิชาการแก่สังคม
ของคณะและมหาวิทยาลัย 
 
 
 
 

1.คณะมีระบบและกลไกที่ชัดเจน 
ทางด้านการบริการวิชาการที่สอด 

   คล้องกับอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ 
2.ความเป็นรูปธรรมของคุณค่าจาก

การบริการวิชาการในการพัฒนา
สมรรถนะด้านภาษากับกลุ่ม
นักเรียนในโรงเรียนเป้าหมาย 

3. มีการขยายกลุ่มเป้าหมายใหม่ที่
เข้ารับการบริการวิชาการของคณะ 

1.การเพ่ิมจ านวนโครงการบริการวิชาการท่ีบูรณา
การการวิจัยและการเรียนการสอน  

2.การบริการวิชาการท่ีตอบสนองความต้องการของ
ชุมชนที่นอกเหนือจากด้านสมรรถนะด้านภาษา  

3.การขยายเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในและ
ภายนอกสถาบัน เพ่ือการท างานเชิงบูรณาการ
หลายพันธกิจ และตอบสนองชุมชนที่ครอบคลุม
ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิต 

ตัวบ่งชี้ที่ 13(C.13)  
การส่งเสริมสนับสนุนศิลปะ
และวัฒนธรรม 
 
 
 

1.ความชัดเจนของระบบและกลไก
ในการส่งเสริมการจัดกิจกรรมหรือ
โครงการด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
ที่สอดคล้องกับเอกลักษณ์และ 

   อัตลักษณ์ของคณะ 
2.การด าเนินงานที่เกิดจากการมีส่วน

ร่วมของทุกภาคส่วน  

1.ทบทวนการก าหนดค่าเป้าหมายจากเดิมที่
พิจารณาเฉพาะจ านวนโครงการหรือร้อยละของ
ผู้เข้าร่วม โดยน าเกณฑ์เชิงคุณภาพมาเป็นส่วน
หนึ่งในการประเมิน 

2.การขยายกลุ่มเป้าหมาย หรือเครือข่ายใหม่ 
รวมถึงการสรุปแนวปฏิบัติที่ดี 

3.คณะควรส่งเสริมการบูรณาการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมกับการวิจัย  

4.แนวทางในการด าเนินงานที่รองรับสภาวะที่ไม่
สามารถจัดกิจกรรมหรือโครงการได้  

5.การทวนสอบโครงการหรือกิจกรรมด้าน
ศิลปะวัฒนธรรมเพื่อสะท้อนคุณค่าที่อ้างอิงได้ 
และก่อประโยชน์ต่อสังคม 
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Criteria 
เกณฑ ์

Strength 
จุดแข็ง 

Areas for Improvement 
เร่ืองท่ีสามารถปรับปรุงได้ 

ตัวบ่งชี้เลือกที่ 1(S.1) 
จ านวนเงินสนับสนุน
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
 
 

1.มีการจัดโครงการให้ความรู้ และ
การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อ
สนับสนุนการสร้างสรรค์ผลงาน 

   วิจัยของอาจารย์ 
2.คณะมีการเสริมแรงหรือจูงใจให้

อาจารย์ผลิตผลงานวิจัยให้มากข้ึน 
3.คณะมีพยายามในการสร้างความ

ร่วมมือกับหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษา
อ่ืน ๆ เพื่อท างานวิจัยร่วมกัน 

1. การทบทวนค่าเป้าหมายที่สอดคล้องกับเกณฑ์ 
2. การติดตามความก้าวหน้าของบุคลากรที่เข้าร่วม

โครงการพัฒนาตนเองด้านการวิจัย  
3. คณะควรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) การ

ท างานวิจัยกับคณะวิชากับสถาบันการศึกษาอ่ืน ๆ 
ที่มีบริบทในศาสตร์ที่คล้ายคลึงกัน 

 
 

ตัวบ่งชี้เลือกที่ 2 (S.2) การ
เข้าสู่สากลมุ่งเน้นอาเซียน
ของนักศึกษาและอาจารย์ 
 

1.มีระบบและกลไกรองรับการจัด
กิจกรรมหรือโครงการเพ่ือเข้าสู่
อาเซียน 

2.มีกิจกรรมในระดับนานาชาติที่
เป็นไปตามเป้าหมาย 

1.ทบทวนการก าหนดค่าเป้าหมายที่ท้าทายและควร
เป็นค่าเป้าหมายที่แสดงถึงผลลัพธ์ที่น าไปสู่การ
พัฒนาที่เป็นรูปธรรมทางด้านภาษา ผลงาน
วิชาการท่ีเป็นภาษาต่างประเทศ ที่มากกว่าการ
เป็นจ านวนกิจกรรมโครงการหรือจ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรมโครงการ  

2.การวิเคราะห์ความสอดคล้องของกิจกรรม/โครง 
   การ/ผลงานตามข้อ S2 กับ POs และ ELOsรวม 
   ถึงเอกลักษณ์และ อัตลักษณ์ตามโครงร่างองค์กร 

ตัวบ่งชี้เลือกที่ 3(S.3) วิจัย
ใช้ประโยชน์ในชุมชน 
 
 

1.ระบบการจัดเก็บข้อมูลและหนังสือ
รับรองการใช้ประโยชน์ของงานวิจัย
จากหน่วยงานภายนอก 

 

1.การอธิบายและสังเคราะห์ลักษณะการน าไปใช้
ประโยชน์ และความเชื่อมโยงของอัตลักษณ์ของคณะ 

2. คณะควรมีเครือข่ายความร่วมมือในการท างาน
วิจัยกับชุมชน เพื่อให้ได้งานวิจัยที่ตอบสนองความ
ต้องการอย่างแท้จริงอันน าไปสู่การน าไปใช้
ประโยชน์ 

3. คณะควรส่งเสริมการท างานวิจัยที่มากกว่าการ
วิจัยองค์ความรู้ แต่ควรเป็นงานวิจัยที่บูรณาการ
ร่วมกับศาสตร์อื่น รองรับการใช้ประโยชน์หลาย
ด้านตามเกณฑ์ 
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ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR 
1.  การทบทวนค่าเป้าหมายที่สามารถวัดและประเมินได้ รวมถึงเป้าหมายเชิงคุณภาพ ที่เชื่อมโยงกับเอกลักษณ์ อัต

ลักษณ์และวิสัยทัศน์ของคณะตามโครงร่างองค์กร 
2.  ความเข้าใจเกณฑ์การประเมิน และการน าเสนอข้อมูลในรายงานที่สะท้อนประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ของระบบและกลไกท่ีใช้อยู่ตามตัวบ่งชี้ต่างๆ ตามแนวทางของ PDCA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศกึษา 2563 คณะศลิปศาสตร์   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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ข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

1. ต้องการให้คณะบริการวิชาการให้กับโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง 
2. คณะเป็นผู้ที่ส ารวจความต้องการบริการวิชาการของชุมชน 
3. ชุมชนมีความพึงพอใจในการให้บริการวิชาการของคณะ 
4. ต้องการให้บัณฑิตท่ีจบการศึกษาสามารถเป็นไปตามความคาดหวังของผู้ประกอบการ (สือ่สารภาษาอังกฤษได้) 
5. การสร้างบรรยากาศในการเรียน เช่น การใช้ภาษาอังกฤษในชั้นเรียน เป็นต้น 
6. ต้องการให้มีอาจารย์ผู้สอนที่ Native speaker ทั้งทางมลายู และอังกฤษ 
7. ผู้เรียนคาดหวังต่อการบรรลุการเรียนรู้ของหลักสูตร (PLOs) 
8. ต้องการให้มีการเรียนวิชาเอกและฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริงตั้งแต่ปีแรก 
9. ต้องการให้มีการเตรียมความพร้อมก่อนการท างาน 
10. ต้องการให้เพิ่มการใช้งาน Microsoft office ที่จ าเป็นต่อการท างาน 
11. ต้องการให้มีการกระจาย และเปิดโอกาสให้นักศึกษาทุกคนได้ท ากิจกรรมที่ส าคัญของคณะ เพ่ือเป็นการ

เปิดโอกาสการเรียนรู้ 
12. ต้องการเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรมกับเจ้าของภาษาโดยตรง 
13. ต้องการให้มีการรับฟังปัญหาหรือรับฟังความคิดเห็นของผู้เรียนก่อนจะที่ด าเนินการสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
14.  ต้องการให้มีการปรับปรุงสถานที่จอดรถ 
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ก าหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2563 ระดับคณะ 

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
วันที่   13 – 14 กันยายน  2564  

ผ่าน ZOOM MEETING 
 

วันที่ 13 กันยายน 2564 

เวลา กิจกรรม หมายเหตุ 
08.30 – 09.15 น. คณะกรรมการประชุมเพ่ือวางแผนการประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ  

09.15 – 12.00 น. คณบดีกล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมิน และกล่าวเปิดพิธี  
ประธานกรรมการประเมินแนะน ากรรมการ และชี้แจงแนวทางการ
ประเมิน 

 

คณบดีน าเสนอผลการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของคณะศิลป
ศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2563 

 

สัมภาษณ์คณบดี ,รองคณบดี ,หัวหน้าส านักงานเลขานุการคณะ  
12.00 – 13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน   

13.30 – 14.00 น. สัมภาษณ์ตัวแทนชุมชนบริการวิชาการ/วิจัย /ผู้ใช้บัณฑิต   

14.00 – 14.45 น. สัมภาษณ์ตัวแทนนักศึกษาปัจจุบัน / นักศึกษาสโมสร   
14.45 – 15.15 น. สัมภาษณ์ตัวแทนเจ้าหน้าที่    

15.15 – 15.45 น. สัมภาษณ์ตัวแทนศิษย์เก่า  
15.45 – 16.30 น. สัมภาษณ์ตัวแทนอาจารย์     

16.30 – 16.45 น. คณะกรรมการประเมินประชุมหารือเพ่ือวางแผนการท างานในวันถัดไป  

 
วันที่ 14 กันยายน 2564 

เวลา กิจกรรม หมายเหตุ 
09.00 – 12.00 น.  คณะกรรมการประเมินประชุมหารือ และจัดท ารายงานผลการประเมิน

คุณภาพภายใน ระดับคณะ 
 

12.00 – 13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน  
13.00 – 16.00 น.  คณะกรรมการประเมินน าเสนอผลการประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายในโดยวาจา  
 

16.00 น. คณบดีกล่าวปิดพิธี  

 


