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 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศกึษา 2563 สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา   
 

 บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 

                 

รายงานฉบับนี้แสดงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2563 ระดับคณะ 
ของสถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยตรวจประเมินเมื่อวันที่ 20-21 
กันยายน 2564 โดยรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในนี้ด าเนินการภายใต้การประเมินคุณภาพในระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA ระดับคณะ ด้วยตัวบ่งชี้หลัก 13 ตัวบ่งชี้ และ ตัวบ่งชี้เลือก 3 ตัวบ่งชี้ ซึ่ง
ประเมินด้วยระดับคะแนน 7 ระดับ และมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ CUPT QA 13 
ตัวบ่งชี้หลัก และ 3 ตัวบ่งชี้เลือก โดยพิจารณาแยกตามตัวบ่งชี้ดังนี้ 

ผลการประเมินตัวบ่งชี้หลัก จ านวน  13 ตัวบ่งชี้   
เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวบ่งชี้ ปรากฏว่า มี 5 ตัวบ่งชี้ ที่อยู่ในระดับ  4  ได้แก่  

C.4 ผลงานของผู้เรียน 
C.5 คุณสมบัติของอาจารย์ 
C.6 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
C.8 การบริหารและจัดการของผู้บริหารสถาบันอิสลามฯ 
C.12 การบริการวิชาการแก่สังคมของสถาบันอิสลามฯ 

และมีจ านวน 8 ตัวบ่งชี้ ที่อยู่ในระดับ 3 ได้แก่ 
C.1 การรับและการส าเร็จการศึกษาของนิสิตนักศึกษา 
C.2 การได้งานท าของบัณฑิต หรือการใช้ประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพ 
C.3 คุณภาพบัณฑิต 
C.7 การก ากับมาตรฐานหลักสูตร 
C.9 ผลการบริหารและจัดการของผู้บริหารสถาบันอิสลามฯ  
C.10 บุคลากรได้รับการพัฒนา 
C.11 ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
C.13 การส่งเสริมสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม 
 

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

  S.2 การเข้าสู่สากลมุ่งเน้นอาเซียนของนักศึกษาและอาจารย์ 
            S.3 วิจัยใช้ประโยชน์ในชุมชน 
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จุดแข็ง (ในภาพรวม) 
1.  ผู้บริหารมีสมรรถนะด้านการบริหารจัดการ รองรับการพัฒนาสถาบันอิสลามฯ ที่สอดคล้องกับ

ทิศทางของมหาวิทยาลัย 
2.  สถาบันอิสลามฯ มีระบบกลไกและแนวทางในการพัฒนาบุคลากร ท าให้อาจารย์ได้รับทุนวิจัยจาก

ภายนอก มีการผลิตผลงานทีเ่พ่ิมข้ึน และส่วนหนึ่งได้รับการแต่งตั้งต าแหน่งทางวิชาการ  
3.  สถาบันอิสลามฯ มีระบบและกลไกท่ีชัดเจนทางด้านการบริการวิชาการ ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์

และเอกลักษณ์ รวมถึงมีการขยายกลุ่มเป้าหมายใหม่ 
4.  สถาบันอิสลามฯ มีระบบและกลไกท่ีมีส่วนสนับสนุนให้นักศึกษาสร้างสรรค์ผลงานจากรายวิชาสาร

นิพนธ์ รวมทั้งการสนับสนุนการเผยแพร่ที่ท าให้ผลงานผู้เรียนส่วนหนึ่งได้รับรางวัลทั้งระดับชาติและ
นานาชาติ  

 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (ในภาพรวม) 

1. การทบทวนโครงร่างองค์กร และแผนยุทธศาสตร์ของสถาบันอิสลามฯ 
2.   การทบทวนค่าเป้าหมายที่สามารถวัดและประเมินได้ รวมถึงเป้าหมายเชิงคุณภาพ ที่เชื่อมโยงกับ

เอกลักษณ์ อัตลักษณ์และวิสัยทัศน์ของสถาบันอิสลามฯ ตามโครงร่างองค์กร  
3. มาตรการหรือแนวทางในการด าเนินการด้านอัตราการคงอยู่ และการได้งานท าที่ตรงสาขา 
4.  การแสวงหารายได้จากการบริการวิชาการ หรือช่องทางอ่ืนที่นอกเหนือจากค่าธรรมเนียม

การศึกษา 
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 4 

C.5  คุณสมบัติของอาจารย์ 4 

C.6 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 4 

C.7 การก ากับมาตรฐานหลักสูตร 3 

C.8 การบริหารและจัดการของผู้บริหารคณะ 4 

C.9 ผลการบริหารและจัดการของผู้บริหารคณะ 3 

C.10 บุคลากรได้รับการพัฒนา 3 

C.11 ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3 

C.12 การบริการวิชาการแก่สังคมของคณะ 4 

C.13 การส่งเสริมสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม 3 

ตัวบ่งชี้เลือก 

S.1 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 4 

S.2 การสู่สากลมุ่งเน้นอาเซียนของนักศึกษาและอาจารย์ 3 

S.3 วิจัยใช้ประโยชน์ในชุมชน 3 
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จุดแข็ง และเร่ืองที่สามารถปรับปรุงได ้
 

 

Criteria 
เกณฑ ์

Strength 
จุดแข็ง 

Areas for Improvement 
เร่ืองท่ีสามารถปรับปรุงได้ 

P.1 ลักษณะขององค์กร สถาบันอิสลามฯ มีการก าหนด
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์ 
เอกลักษณ์ รวมถึงค่านิยมไว้ชัดเจน 
 
 

1.การทวนสอบเพ่ือประเมินการบรรลุวิสัยทัศน์ที่
สถาบันอิสลามฯก าหนดไว้  

2.สมรรถนะหลักของสถาบันอิสลามฯ ควรเป็นสิ่งที่
คู่แข่ง หรือผู้ส่งมอบและพันธมิตรลอกเลียนแบบได้
ยาก และสร้างความได้เปรียบที่ยั่งยืนในการ
แข่งขัน 

P.2 สภาวการณ์ขององค์กร สถาบันอิสลามฯ ทราบสถานภาพ
ขององค์กร รวมถึงประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและความท้า
ทายเชิงกลยุทธ์ 
 

1.ทบทวนความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์และความ            
ท้าทายเชิงกลยุทธ์ 

2.ทบทวนการก าหนดค่าเป้าหมายและนิยามในบาง
ตัวบ่งชี้ให้เชื่อมโยงกับโครงร่างองค์กร 

3.ความเป็นรูปธรรมในการน าข้อมูลของคู่เทียบมา
ประกอบการวางแผนและพัฒนาการด าเนินงาน
ของสถาบันอิสลามฯ 

ตัวบ่งชี้หลัก   

ตัวบ่งชี้ที่ 1 (C.1)  
การรับและการส าเร็จ
การศึกษาของนักศึกษา  

1.สถาบันอิสลามฯ น าเสนอข้อมูล
การรับนักศึกษา อัตราการคงอยู่
และอัตราการส าเร็จการศึกษา ที่
สะท้อนผลการด าเนินงานอย่าง
เป็นระบบ 

2.สถาบันอิสลามฯ มีการจัดโครงการ
ที่หลากหลาย เพ่ือเพ่ิมจ านวน
ผู้เรียนให้เป็นไปตามแผน 

  การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
โครงการที่เกี่ยวข้องทั้งการรับ การคงอยู่และ
ส าเร็จการศึกษา 

 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 2 (C.2)  
การได้งานท าของบัณฑิต
หรือการใช้ประโยชน์ในการ
ประกอบวิชาชีพ 

  สถาบันอิสลามฯ มีกลไกในการเก็บ
ข้อมูลเกี่ยวกับการมีงานท าของ
บัณฑิต และน าเสนอผลการ
ด าเนินงานตามที่เกณฑ์ก าหนด 

  
 

1.การเพ่ิมช่องทางการเก็บรวบรวมข้อมูล และ
ทบทวนระบบการก ากับติดตามการได้งานท าของ
บัณฑิต รวมถึงการใช้ประโยชน์ในการประกอบ
อาชีพ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่แท้จริง และทันเวลา
ตามท่ีเกณฑ์ก าหนด 

2. มาตรการหรือแนวทางในการเพิ่มสัดส่วนการได้
งานท าของบัณฑิตที่ตรงสาขา 

 



5 
 

 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศกึษา 2563 สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา   
 

Criteria 
เกณฑ ์

Strength 
จุดแข็ง 

Areas for Improvement 
เร่ืองท่ีสามารถปรับปรุงได้ 

ตัวบ่งชี้ที่ 3(C.3)  
คุณภาพบัณฑิต 

  คุณภาพบัณฑิตสอดคล้องกับ    
อัตลักษณ์ของสถาบันอิสลามฯ 
และกรอบ TQF  

1.การส ารวจข้อมูลเชิงคุณภาพเพ่ือเป็นสารสนเทศ
ส าหรับพัฒนาคุณภาพบัณฑิต 

2.คุณภาพของบัณฑิตที่สอดคล้องกับ PLOs ของแต่
ละหลักสูตร 

ตัวบ่งชี้ที่ 4(C.4)  
ผลงานของผู้เรียน 
 
 
 
 

1.สถาบันอิสลามฯ มีระบบและกลไก
ที่มีส่วนสนับสนุนให้นักศึกษา
สร้างสรรค์ผลงานจากรายวิชาสาร
นิพนธ์ 

2.ผลงานผู้เรียนส่วนหนึ่งได้รับรางวัล
ทั้งระดับชาติและนานาชาติ 

1.การวิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่างผลงานกับ 
ELOs/PLOs และอัตลักษณ์ 

2.สัดส่วนผลงานและรางวัลที่จัดโดยหน่วยงาน
ภายนอก 

3.ผลงานผู้เรียนในลักษณะอ่ืนนอกเหนือจาก
บทความวิชาการหรือบทความวิจัย เช่น โครงงาน 
หรือนวัตกรรมที่สะท้อน ELOs/PLOs และอัต
ลักษณ์ เป็นต้น 

ตัวบ่งชี้ที่ 5(C.5)  
คุณสมบัติของอาจารย์ 

1.อาจารย์ของสถาบันอิสลามฯ
บางส่วนมีศักยภาพในการ
สร้างสรรค์ผลงานวิจัยและบริการ
วิชาการ 

2.มีการสนับสนุนส่งเสริมให้อาจารย์
เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ  และ
ได้รับการแต่งตั้งต าแหน่งทาง
วิชาการ จ านวน 4 ราย 

3.มีระบบการนิเทศการสอนของ
อาจารย์ เพื่อประเมิน
ความสามารถในด้านการจัดการ
เรียนการสอนและประเมินผู้เรียน 

1.ทบทวนการก าหนดเป้าหมายที่ครอบคลุม
คุณสมบัติของอาจารย์ตามนิยามของตัวบ่งชี้ 

2.การน าเสนอข้อมูลที่ครอบคลุมภาระงานตามพันธ
กิจ 

3.การทวนสอบผลการด าเนินงาน และการน าผลไป
ปรับใช้ 

4.การส่งเสริมการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ ระดับ
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 
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Criteria 
เกณฑ ์

Strength 
จุดแข็ง 

Areas for Improvement 
เร่ืองท่ีสามารถปรับปรุงได้ 

ตัวบ่งชี้ที่ 6 (C.6)  
ผลงานวิชาการของอาจารย์
ประจ าและนักวิจัย 
 
 
 

1.สถาบันอิสลามฯ มีระบบและกลไก
ที่ชัดเจนรองรับการสร้างสรรค์
ผลงานทางวิชาการท้ังระดับชาติ
และนานาชาติ 

 2.สถาบันอิสลามฯ มีเครือข่ายความ
ร่วมมือหน่วยงานภายนอกท่ีรอง 

   รับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
3.ผลการด าเนินงานสูงกว่าค่า

เป้าหมายที่ก าหนดไว้ และมี
แนวโน้มสูงขึ้น 

1.การวิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่างผลงาน
วิชาการกับ ELOs และ OPs 

2.การผลิตงานวิจัยที่เกิดจากการบูรณาการพันธกิจ
ด้านบริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

3.การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการเพ่ิมเติม 
นอกเหนือจากการน าเสนอในงานประชุมวิชาการ 
โดยเฉพาะการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร 

ตัวบ่งชี้ที่ 7 (C.7)  
การก ากับมาตรฐาน
หลักสูตร 
 

หลักสูตรมีการรายงานผลการ
ด าเนินงานตามที่เกณฑ์ก าหนด  

 

1.การทวนสอบการด าเนินงานของหลักสูตร โดย 
เฉพาะด้านการออกแบบหลักสูตรตามแนวทาง
OBE รวมถึงการประเมินผู้เรียนเพื่อสะท้อน 

2.ทบทวนการก าหนดค่าเป้าหมายหรือตัวบ่งชี้ผล
การด าเนินงาน ซึ่งอาจจะพิจารณาจากหลักสูตร
มาตรฐานหรือข้อมูลจากคู่เทียบ 

3.การก ากับติดตามการด าเนินงานของหลักสูตรให้
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการบริหารหลักสูตร 
(องค์ประกอบที่ 1) และน าข้อเสนอแนะจากผลการ
ประเมินหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN QA 
(องค์ประกอบที่ 2) ไปปรับปรุงการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 (C.8.1)  
การปฏิบัติตามบทบาท
หน้าที่ของกรรมการประจ า
คณะ 

กรรมการประจ าสถาบันอิสลามฯ มี
ระบบการประเมินตนเอง และมีการ
ด าเนินตามบทบาทครบถ้วนและอยู่
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

1.ความเป็นรูปธรรมในการน าผลจากการประเมิน
ตนเองมาก าหนดแนวทางในการบริหารจัดการ 

2.การประเมินเชิงคุณภาพเพ่ือให้ได้สารสนเทศ
ประกอบการก าหนดแนวทางการบริหารจัดการ
สถาบันอิสลามฯ 

ตัวบ่งชี้ที่ 8.2 (C.8.2)  
การปฏิบัติตามบทบาท
หน้าที่ของผู้บริหารคณะ 

1.ผู้บริหารมีสมรรถนะด้านการ
บริหารจัดการ รองรับการพัฒนา
สถาบันอิสลามฯ ที่สอดคล้องกับ
ทิศทางของมหาวิทยาลัย 

2.ผู้บริหารมีภาวะผู้น า คุณธรรม
จริยธรรม และบริหารงานภายใต้
หลักธรรมาภิบาล 

1.การทบทวนโครงร่างองค์กร และแผนยุทธศาสตร์
ของสถาบันอิสลามฯ 

2.แนวทางการแสวงหารายได้ที่นอกเหนือจาก
ค่าธรรมเนียมการศึกษา  
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Criteria 
เกณฑ ์

Strength 
จุดแข็ง 

Areas for Improvement 
เร่ืองท่ีสามารถปรับปรุงได้ 

ตัวบ่งชี้ที่ 9(C.9)   
ผลการบริหารและจัดการ
ของผู้บริหารคณะ 
 
 
 
 

1.การมีส่วนร่วมของบุคลากรในการ  
ด าเนินงานของสถาบันอิสลามฯ 

2.สถาบันอิสลามฯ ให้ความส าคัญใน
การด าเนินงานร่วมกับเครือข่าย
และหน่วยงานภายนอก 

1. การก าหนดและวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องกับประเด็น
ความเสี่ยงของสถาบันอิสลามฯ 

2. การด าเนินงานโดยมุ่งเน้น ตามหลักการของ 
Objective and Key Results : OKRs 

3. การค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีของแต่ละพันธกิจ และ
การปรับใช้ 

4. การก ากับ ติดตามการด าเนินงานให้บรรลุตาม
เป้าหมาย  

ตัวบ่งชี้ที่ 10(C.10) 
บุคลากรได้รับการพัฒนา 
 
 
 

  สถาบันอิสลามฯ มีระบบกลไก 
และแนวทางในการพัฒนา
บุคลากร ที่สอดคล้องกับความ
ต้องการส่วนบุคคลตามกรอบ
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 

 

1.การก าหนดสมรรถนะบุคลากรและการจัดท า
แผนพัฒนาบุคลากรเฉพาะราย (Individual 
Development Plan : IDP) ให้ครอบคลุมทุก
พันธกิจ และตอบสนองการบรรลุเป้าประสงค์ตาม
โครงร่างองค์กร 

2.การก ากับติดตามการเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นของ
บุคลากรสายสนับสนุน  

ตัวบ่งชี้ที่ 11(C.11) 
ข้อมูลป้อนกลับของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 
 
 
 
 

1.สถาบันอิสลามฯ มีระบบและกลไก
ในการส ารวจข้อมูลป้อนกลับของผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย 

2.สถาบันอิสลามฯ น าข้อมูลป้อนกลับ
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียบางกลุ่มมา
จัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ออกแบบ
กิจกรรมการเรียนการสอน ก าหนด
รายวิชาและการบริการวิชาการ 

  การก าหนดเป้าหมายเชิงคุณภาพ และความเป็น
รูปธรรมในการน าข้อมูลป้อนกลับของทุกกลุ่มผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียมาเป็นแนวทางในการด าเนินงาน
ให้ครอบคลุมทุกพันธกิจ  

ตัวบ่งชี้ที่ 12(C.12)  
การบริการวิชาการแก่สังคม
ของคณะ 
 

1.สถาบันอิสลามฯ มีระบบและกลไก
ที่ชัดเจน ทางด้านการบริการ
วิชาการ ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์
และเอกลักษณ์ 

2.การให้บริการวิชาการที่มีการ
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง และเป็น
โครงการที่สอดคล้องกับบริบทของ
พ้ืนที่และความต้องการของชุมชน 

 
 

1.การเพ่ิมจ านวนโครงการบริการวิชาการท่ีบูรณา
การกับพันธกิจด้านการวิจัย  

2.การขยายเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในและ
ภายนอกสถาบันอิสลามฯ เพ่ือการท างานเชิง
บูรณาการหลายพันธกิจ และตอบสนองชุมชนที่
ครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพ
ชีวิต 
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Criteria 
เกณฑ ์

Strength 
จุดแข็ง 

Areas for Improvement 
เร่ืองท่ีสามารถปรับปรุงได้ 

ตัวบ่งชี้ที่ 13(C.13)  
การส่งเสริมสนับสนุนศิลปะ
และวัฒนธรรม 
 
 
 

1.ความชัดเจนของระบบและกลไก
ในการส่งเสริมการจัดกิจกรรมหรือ
โครงการด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
ที่สอดคล้องกับเอกลักษณ์และอัต
ลักษณ์ของสถาบันอิสลามฯ 

2.การด าเนินงานที่เกิดจากการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วน  

1.การขยายกลุ่มเป้าหมาย หรือเครือข่ายใหม่ 
รวมถึงการสรุปแนวปฏิบัติที่ดี 

2. เพ่ิมการบูรณาพันธกิจการท านุ ศิลปวัฒนธรรม
กับพันธกิจด้านการวิจัย  

3.แนวทางในการด าเนินงานที่รองรับสภาวะที่ไม่
สามารถจัดกิจกรรมหรือโครงการได้  

4.การทวนสอบโครงการหรือกิจกรรมด้าน
ศิลปะวัฒนธรรมเพื่อสะท้อนคุณค่าที่อ้างอิงได้ 
และก่อประโยชน์ต่อสังคม 

ตัวบ่งชี้เลือกที่ 1(S.1) 
จ านวนเงินสนับสนุน
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
 
 

1. อาจารย์บางท่านของสถาบัน
อิสลามฯ มีศักยภาพในการขอทุน
วิจัยจากแหล่งทุนภายนอก 

2. จ านวนเงินสนับสนุนงานวจิัยจาก
แหล่งทุนภายนอก มีแนวโน้ม
สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง  

  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ร่วมกันจาก
ความส าเร็จของอาจารย์ที่มีศักยภาพในการขอทุน
วิจัยจากแหล่งทุนภายนอก เพ่ือก าหนดเป็น 
Good/Best Practice  

 
 

ตัวบ่งชี้เลือกที่ 2 (S.2)  
การเข้าสู่สากลมุ่งเน้น
อาเซียนของนักศึกษาและ
อาจารย์ 
 

1.มีระบบและกลไกรองรับการจัด
กิจกรรมหรือโครงการเพ่ือเข้าสู่
อาเซียน 

2.มีเครือข่ายต่างประเทศรองรับการ
จัดกิจกรรมในระดับนานาชาติ 

1.การก าหนดค่าเป้าหมายเพ่ิมเติม ให้ครอบคลุม
ตามเกณฑ์ เช่น การน าเสนองานวิจัยใน
ต่างประเทศ รางวัลการแข่งขันวิชาการใน
ต่างประเทศ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพใน
ต่างประเทศ เป็นต้น   

2.การวิเคราะห์ความสอดคล้องของกิจกรรม/            
โครงการของข้อ S2 กับ POs และ ELOs รวม 

   ถึงเอกลักษณ์และ อัตลักษณ์ตามโครงร่างองค์กร 
ตัวบ่งชี้เลือกที่ 3(S.3)  
วิจัยใช้ประโยชน์ในชุมชน 
 
 

1.มีข้อมูลและหนังสือรับรองจาก
หน่วยงานภายนอก ที่น างานวิจัย
ของสถาบันอิสลามฯ ไปใช้
ประโยชน์ 

2.มีผลการด าเนินงานในเชิงปริมาณ
สูงกว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้  

 

1.การอธิบายและสังเคราะห์ลักษณะการน างานวิจัย ไป
ใช้ประโยชน์ และความเชื่อมโยงกับโครงร่างองค์การ 

2.การติดตามผลลัพธ์ด้านอ่ืนๆ จากการน างานวิจัยไป
ใช้ประโยชน์ เช่น คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน รายได้ที่
เพ่ิมข้ึน ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เกิดข้ึน เป็นต้น 

3.การขยายหน่วยงานเป้าหมายที่น างานวิจัยไปใช้
ประโยชน์ 

 
 
 



9 
 

 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศกึษา 2563 สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา   
 

 
ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR 

1. การทบทวนค่าเป้าหมายที่สามารถวัดและประเมินได้ รวมถึงเป้าหมายเชิงคุณภาพ ที่เชื่อมโยงกับเอกลักษณ์  
อัตลักษณ์และวิสัยทัศน์ของสถาบันอิสลามฯ ตามโครงร่างองค์กร 

2. การวิเคราะห์ข้อมูลผลการด าเนินงาน ทีส่ะท้อนประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบที่ใช้อยู่ รวมถึงการ   
พิจารณาความเชื่อมโยงระหว่างตัวบ่งชี้ต่างๆ กับโครงร่างองค์กร 
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ภาคผนวก 
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ข้อมูลสะท้อนกลับจากผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 
 

ตัวแทนคณะกรรมการประจ าคณะ 
1. สถาบันอิสลามฯ มีการใส่ใจต่อข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
2. บัณฑิตมีความเข้มแข็ง และเป็นที่ยอมรับของสังคม 
3. ต้องการให้มีการวางแผนพัฒนาของบุคลากรทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพ่ือการบรรลุสู่สากล 
4. ต้องการให้พัฒนานักศึกษามีความเป็นผู้น า กล้าแสดงออก 
5. ต้องการให้มีการจัดเวทีให้นักศึกษาทุกคนได้มีการแสดงออกอย่างเท่าเทียมกัน 
6. ต้องการให้มีการจัดการเรียนการสอนแบบ credit bank เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่ที่สนใจได้เก็บหน่วยกิจ 
7. ต้องการให้ผลิกโฉมการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับบริบทปัจจุบัน เช่น การออกแบบการเรียน

การสอนที่หลากหลาย เป็นต้น 
8. ต้องการให้มีความร่วมมือกับต่างประเทศเพ่ิมข้ึน เช่น เชิญอาจารย์ชาวชาติมาสอนท่ีสถาบันอิสลามฯ 

ในรูปแบบออนไลน์ เป็นต้น เพ่ือสร้างบรรยากาศและก้าวสู่สากลมากขึ้น 
 

ตัวแทนผู้รับบริการวิชาการศูนย์สาธิตตาดีกา 
1. มีคุณภาพในการบริหารจัดการ และมีผู้สอนที่มี 
2. มีค่าธรรมเนียมการศึกษาถูก 
3. อาจารย์ดูแลนักเรียนทั่วถึง และมีการ feedback ถึงผู้ปกครอง  
4. นักเรียนมีพัฒนาการท่ีดีหลังเข้าเรียนในตาดีกา เช่นการละหมาด 
5. อาจารย์ และบุคลากรและบุคลากรมีคุณภาพ 
6. ต้องการให้มีการเพิ่มจ านวนการรับนักเรียน เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้น 
7. ผลการประเมิน โดยภาพร่วม  4.5 จากคะแนนเต็ม 5 
8. อาจารย์สถาบันมีศักยภาพในการบรรยายให้ความรู้แก่หน่วยงานที่รับบริการ 
9. ต้องการให้มีการจัดโครงการเกี่ยวกับการบูรณาการศาสนาร่วมกับการการท างาน ให้กับองค์กรต่างๆ 

เพ่ือให้สังคมมีความเข้มแข็งข้ึน 
 

ตัวแทนนักศึกษาปัจจุบัน 
1. นักศึกษามีความรัก และความภูมิใจในสถาบัน 
2. ต้องการให้มีการส่งเสริมให้นักศึกษาทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมภายนอกมหาวิทยาลัย 
3. ต้องการให้มีการส่งเสริมทุนการศึกษาในการศึกษาระดับปริญญาโท หรือในต่างประเทศ 
4. ควรมีการเพ่ิมเติมวิชาทางด้านวิชาชีพครู  
5. ควรมีการจัดหาอาจารย์ชาวต่างประเทศ เพ่ือสร้างความคุ้นเคยให้กับนักศึกษาในการใช้

ภาษาต่างประเทศ 
6. นักศึกษาไม่เข้าใจเป้าหมายของหลักสูตร ค่านิยมของสถาบัน 

 



B 
 

 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศกึษา 2563 สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา   
 

 
 
ตัวแทนอาจารย์ 

1. มีความรู้ ความเข้าใจในบริบทของอาจารย์ 
2. ต้องการให้มีการจัดอบรมการออกแบบการสอน การวัดและประเมินผลในบริบทปัจจุบันที่สอน

ออนไลน์ 
3. การถ่ายทอดหรือถ่ายโยงเป้าหมายขององค์กรที่ครอบคลุมบุคลากรทุกคน 

 
ตัวแทนบุคลากรสายสนับสนุน 

1. ต้องการให้มีการอบรมภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือเปิดโลกทัศน์ 
2. มีความรัก ความสุขในการอยู่ในองค์กร 
3. ควรมีการเรียนรู้ในงานต่างๆ เพ่ือรองรับการบริการแบบ one stop service 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



C 
 

 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศกึษา 2563 สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา   
 

 
ก าหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2563 ระดับคณะ 

สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
วันที่   20-21 กันยายน  2564  

ผ่าน ZOOM MEETING 
 

วันที่ 20 กันยายน 2564 

เวลา กิจกรรม หมายเหตุ 
08.30 – 09.15 น. คณะกรรมการประชุมเพ่ือวางแผนการประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ  

09.15 – 12.00 น. คณบดีกล่าวต้อนรับสถาบันอิสลามฯกรรมการประเมิน และกล่าวเปิดพิธี  
ประธานกรรมการประเมินแนะน ากรรมการ และชี้แจงแนวทางการประเมิน  

ผู้อ านวยการน าเสนอผลการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถาบัน
อิสลามฯ ประจ าปีการศึกษา 2563 

 

สัมภาษณ์ผู้บริหารของสถาบันอิสลามฯ  

12.00 – 13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน   
13.30 – 14.00 น. สัมภาษณ์ตัวแทนชุมชนบริการวิชาการ / ผู้ใช้บัณฑิต /คณะกรรมการ

ประจ าคณะ  
ทางโทรศัพท์ 

14.00 – 15.15 น. สัมภาษณ์ตัวแทนนักศึกษาปัจจุบัน / นักศึกษาสโมสร  /ศิษย์เก่า  
15.15 – 15.45 น. สัมภาษณ์ตัวแทนอาจารย์     

15.45 – 16.15 น. สัมภาษณ์ตัวแทนเจ้าหน้าที่    
16.15 – 16.30 น. คณะกรรมการประเมินประชุมหารือเพ่ือสรุปผลการประเมินประจ าวัน และ

วางแผนการท างานในวันถัดไป 
 

 
วันที่ 21 กันยายน 2564 

เวลา กิจกรรม หมายเหตุ 
09.00 – 12.00 น. สถาบันอิสลามฯกรรมการประเมินประชุมหารือ และจัดท ารายงานผลการ

ประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบันอิสลามฯ 
 

11.00 – 12.00 น. สถาบันอิสลามฯกรรมการประเมินน าเสนอผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในโดยวาจา  

 

12.00 น. คณบดีกล่าวปิดพิธี  
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