
 

 

 

 

 

 

 

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
ระดับคณะ ประจําปการศึกษา 2563  

วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส 
 

 

 
 

รายนามคณะกรรมการประเมิน 
 

 1. รองศาสตราจารย ดร.พยุง  มีสัจ   ประธาน 
 2. อาจารย ดร.ยรรยง สุรัตน       กรรมการ 
 3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรรณเพญ็ ถาวรประสิทธิ ์ กรรมการ 
 4. นางสาวธิดารัตน  หมวกสกุล    เลขานุการ 
 5. นางปยะนาถ พริิยะเพียรพันธ     ผูชวยเลขานุการ 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส 

มหาวิทยาลัยนราธวิาสราชนครนิทร 
วันที่ประเมิน : วันที่ 3 และวันที่ 8 กันยายน 2564 



 
 

หนังสือรับรองการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและการตัดสินผล 

คณะผูประเมินขอรับรองวา 

 1. ไดทําการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ของวิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส มหาวิทยาลัย

นราธิวาสราชนครินทร ประจําปการศึกษา 2563 ในวันท่ี 3 และวันท่ี 8 กันยายน 2564 ตามคําสั่งแตงตั้งของ

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร ท่ี 1742/2564 ลงวันท่ี 25 สิงหาคม 2564 

 2. กระบวนการตรวจและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ครอบคลุมการศึกษา โดยคนหาขอมูล

ประกอบการตัดสินผลจากการวิเคราะหรายงานการประเมินตนเอง (SAR) หลักฐานอางอิงตางๆ ของวิทยาลัยฯ 

รวมกับขอมูลท่ีไดรับจากการสัมภาษณ ผูบริหารวิทยาลัย ตัวแทนอาจารยผูสอน ตัวแทนบุคลากรสายสนับสนุน  

ตัวแทนนักศึกษา ตัวแทนศิษยเกา และตัวแทนผูใชบัณฑิต ผูใชงานวิจัย/บริการวิชาการ เพ่ือยืนยันขอมูลตาม

สภาพจริง 

 3. เห็นชอบกับรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ฉบับนี้ทุกประการ 

 

 

(รองศาสตราจารย ดร.พยุง มีสัจ) 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

ประธานกรรมการประเมิน 

 
 

                                                                     
            (อาจารย ดร.ยรรยง สรุัตน)                          (ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรรณเพ็ญ ถาวรประสิทธิ์) 

              คณะวิศวกรรมศาสตร                      คณะวิศวกรรมศาสตร 

                     กรรมการ                                                               กรรมการ 

 

 

 

                                                                 
         (นางสาวธิดารัตน หมวกสกุล)             (นางปยะนาถ พิริยะเพียรพันธ) 

                    เลขานุการ              ผูชวยเลขานุการ 

 
 



 
 
 

รายนามคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจําปการศึกษา 2563 
วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร 

ในวันท่ี 3 และวันท่ี 8 กันยายน 2564 
 
 

                                                
                               ลงชือ่.....................................................................ประธานกรรมการ 
                                          (รองศาสตราจารย ดร.พยุง มีสัจ) 

 
 

                                                   
                               ลงชือ่......................................................................กรรมการ 
                                             (อาจารย ดร.ยรรยง สรุตัน) 
 
 
 

                                                                                            
                               ลงชือ่.....................................................................กรรมการ 
                                (ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรรณเพ็ญ ถาวรประสิทธิ์) 
 
 
 

                                               
                               ลงชือ่.....................................................................เลขานุการ 
                                             (นางสาวธิดารัตน หมวกสกุล) 
 
 
 

                                                        
ลงชื่อ..................................................................ผูชวยเลขานุการ 

                 (นางปยะนาถ พิริยะเพียรพันธ) 
 
 
 



 
 
 

บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
 

ในปการศึกษา 2563 คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ไดดําเนินการ
ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ ในวันท่ี 3 และวันท่ี 8 กันยายน 2564 โดยวิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส   
ใชเกณฑประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ ตามแนวทางของ CUPT QA ประกอบดวยตัวบงชี้หลัก จํานวน 
13 ตัวบงชี้ และตัวบงชี้เลือก จํานวน 3 ตัวบงชี้ และมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ 
CUPT QA จํานวน 13 ตัวบงชี้หลัก และ 3 ตัวบงชี้เลือก โดยพิจารณาแยกตามตัวบงชี้ ดังนี้ 

ผลการประเมินตัวบงช้ีหลัก จํานวน 13 ตัวบงช้ี เม่ือพิจารณาเปนรายตัวบงชี้ ปรากฏวา  

 คะแนนระดับ 4  มี 3 ตัวบงชี้ ไดแก 

ตัวบงชี้ C.2 การไดงานทําของบัณฑิต หรือการใชประโยชนในการประกอบวิชาชีพ 
ตัวบงชี้ C.3 คุณภาพบัณฑิต  
ตัวบงชี้ C.13 การสงเสริมสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม 

คะแนนระดับ 3  มี 9 ตัวบงชี้ ไดแก 
ตัวบงชี้ C.1 การรับและการสําเร็จการศึกษาของนิสิตนักศึกษา 
ตัวบงชี้ C.4 ผลงานของผูเรียน 
ตัวบงชี้ C.5 คุณสมบัติของอาจารย 
ตัวบงชี้ C.6 ผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย 
ตัวบงชี้ C.8 การปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีของผูบริหารมหาวิทยาลัย 

               C.8.1 การปฏิบัติตามบทบาทและหนาท่ีของกรรมการประจําคณะ 
              C.8.2 การปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีของผูบริหารคณะ 

ตัวบงชี้ C.9 ผลการบริหารและจัดการของผูบริหารคณะ 
ตัวบงชี้ C.10 บุคลากรไดรับการพัฒนา 
ตัวบงชี้ C.11 ขอมูลปอนกลับจากผูมีสวนไดสวนเสีย 
ตัวบงชี้ C.12 การบริการวิชาการแกสังคมของคณะ 

คะแนนระดับ 2  มี 1 ตัวบงชี้ ไดแก 
ตัวบงชี้ C.7 การกํากับมาตรฐานหลักสูตร 
 
ผลการประเมินตัวบงช้ีเลือก จํานวน 3 ตัวบงช้ี เม่ือพิจารณาเปนรายตัวบงชี้ ปรากฏวา  

คะแนนระดับ 3  มี 2 ตัวบงชี้ ไดแก 
ตัวบงชี้ S.1 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยัหรืองานสรางสรรค 
ตัวบงชี้ S.3 วิจยัใชประโยชนในชุมชน 

คะแนนระดับ 2  มี 1 ตัวบงชี้ ไดแก 
ตัวบงชี้ S.2 การเขาสูสากลมุงเนนอาเซียนของนักศึกษาและอาจารย 

 
 



 
 
จุดแข็ง 
1. วิทยาลัยมีการจัดการเรียนการสอน  ท้ังระดับอาชีวศึกษาและปริญญาตรีซ่ึงเปนหลักสูตรตอเนื่องกัน 
สอดคลองกับความตองการของชุมชน 
2. มีวัฒนธรรมองคการท่ีเปนพหุวัฒนธรรมเพ่ือเปนสิ่งยึดเหนี่ยวจิตระหวางบุคลากร นักศึกษา และชุมชนเปน
การสงเสริมใหวิทยาลัยเขาถึงชุมชมไดทุกกลุม 
3. ผูบริหารมีความเปนกันเองกับบุคลากร สงเสริมใหบรรยากาศการทํางานอยางมีความสุข 
 
แนวทางการพัฒนา 
1. การประชุมของคณะกรรมการประจําสวนงาน การประชุมของผูบริหาร การประชุมของสาขา   เพ่ือถายทอด
นโยบาย แผนกลยุทธ แผนปฏิบัติงานประจําป การดําเนินงานตามแผน การเก็บขอมูล การวิเคราะหขอมูล การ
ปรับปรุงแผนการดําเนินงาน โดยการติดตามแผนการดําเนินงานอาจกําหนดในวาระการประชุมเปนรายเดือน 
หรือรายไตรมาส 
2. การเก็บขอมูลเก่ียวกับการดําเนินการตามแผนกลยุทธไวบนคลาวดเพ่ือใหบุคลากรและผูมีสวนไดสวนเสียได
รับทราบเปนการแชรความคืบหนา และประกอบการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจําป 
3. การวางแผนกลยุทธในการกระตุนใหบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนเขามามีบทบาทสวนรวมใน
กิจกรรมดานตางๆ เพ่ือรวมกันพัฒนาวิทยาลัย 
 
ขอเสนอแนะการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง 
1. เรียบเรียงขอมูลโครงรางองคกรใหกระชับ ลักษณะขององคกร และสภาวการณขององคกร ขอมูลจํานวน
นักศึกษาไมจําเปนตองนําแสดงไวในโครงรางองคกร แตควรไปอยูในสวนตัวบงชี้ เพ่ือแสดงในสวนผลลัพธของ
ผลการดําเนินงาน ขอมูลสินทรัพยดานอาคาร สถานท่ี หองประลอง เปนตน สามารถแสดงเปนจํานวนนับ
โดยรวม  กฎระเบียบขอบังคับอาจแยกเปนตามพันธกิจดานการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ 
การบริหารงานบุคคล และอ่ืน ๆ 
2. เขียนรายงานโดยใหเห็นกระบวนการ P-D-C-A การวางแผน (Plan) เริ่มตั้งตัวชี้วัดและคาเปาหมาย กําหนด
แผนการดําเนินงาน/วิธีการดําเนินงาน โดยนําเปาหมายนั้นมากําหนดรายละเอียดสิ่งท่ีตองลงมือปฏิบัติงาน 
ข้ันตอน และปจจัยตาง ๆ ท่ีตองใช ระยะเวลาเริ่ม-สิ้นสุด บุคคลหรือทีมงานท่ีเก่ียวของ การปฏิบัติงานตามแผน 
(Do) เปนการปฏิบัติงานจริง ครอบคลุมไปถึงการใชเทคนิคตางๆ ในการบริหารการทํางานเพ่ือใหบรรลุ
เปาหมาย การตรวจสอบ (Check) ทําการประเมินข้ันตอนการดําเนินงาน และการประเมินผลของการ
ดําเนินงานตามแผนท่ีไดตั้งไว  การปรับปรุงวิธีการดําเนินงาน (Action) เพ่ือทําใหผลลัพธเปนไปตามเปาหมาย
ตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว การวิเคราะหหาสาเหตุท่ีทําใหผลลัพธไมเปนไปตามท่ีวางแผนไว เพ่ือเปนมาตรการ
แกไข ปรับปรุงตอไป 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 
วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร 

 
 รายงานฉบับนี้แสดงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร ในวันท่ี 3 และวันท่ี 8 กันยายน 2564 โดยรายงานผลการประเมินระดับคณะนี้ 
ตั้งอยูบนขอมูลท่ีหลักสูตรไดจัดเตรียม รวมถึงเอกสารการการประเมินตนเอง การตรวจยืนยันเอกสาร ณ สถานท่ี
ดําเนินงาน และการสัมภาษณผูมีสวนไดสวนเสีย ท่ีประกอบดวย ตัวแทนผูบริหาร หัวหนาสาขา อาจารย เจาหนาท่ี 
สายสนับสนุน นักศึกษาปจจุบัน นักศึกษาสโมสร ศิษยเกา ผูใชบัณฑิต และชุมชน การประเมินนี้ดําเนินการภายใต
การประเมินคุณภาพในระบบประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA ระดับคณะ ดวยตัวบงชี้หลัก 13 ตัวบงชี้ และ    
ตัวบงชี้เลือก 3 ตัวบงชี้ ซ่ึงประเมินดวยระดับ 7 ระดับ โดยผลการประเมินตามตัวบงชี้หลักและตัวบงชี้เลือก มีดังนี้ 

ตัวบงช้ี ระดับคะแนน หมายเหตุ 

ตัวบงช้ีหลัก 
C.1 การรับและการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา 3  
C.2 การไดงานทําของบัณฑิต หรือการใชประโยชนในการประกอบวิชาชีพ 4  
C.3 คุณภาพบัณฑิต 4  
C.4 ผลงานของผูเรียน 3  
C.5 คุณสมบัติของอาจารย 3  
C.6 ผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวจิัย 3  
C.7 การกํากับมาตรฐานหลักสูตร 2  
C.8 การปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีของผูบริหารมหาวิทยาลัย   
          C.8.1 การปฏิบัติตามบทบาทและหนาท่ีของกรรมการประจําวิทยาลัย 3  
          C.8.2 การปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีของผูบริหารวิทยาลัย 3  
C.9 ผลการบริหารและจัดการของผูบริหารคณะ 3  
C.10 บุคลากรไดรับการพัฒนา 3  
C.11 ขอมูลปอนกลับจากผูมีสวนไดสวนเสีย 3  
C.12 การบริการวิชาการแกสังคมของคณะและสถาบัน 3  
C.13 สงเสริมสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม 4  
ตัวบงช้ีเลือก 
S.1 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยัหรืองานสรางสรรค  3  
S.2 การเขาสูสากลมุงเนนอาเซียนของนักศึกษาและอาจารย 2  
S.3 วิจัยใชประโยชนในชุมชน 3  

 

 

 

 



 
 

จุดแข็ง และเร่ืองที่สามารถปรับปรุงได 

 

วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร ไดดําเนินการประกันคุณภาพตาม           แนว
ทางการประเมินคุณภาพในระบบประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA ระดับคณะ ดวยโครงรางองคกร           ตัว
บงชี้หลัก 13 ตัวบงชี้ และตัวบงชี้เลือกอยางนอย 3 ตัวบงชี้ โดยผลการดําเนินงานของคณะ จุดแข็ง และเรื่องท่ี
สามารถปรับปรุงได เปนดังนี้ 

ตัวบงช้ี 
Strengths 

จุดแข็ง 
Areas for Improvement 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได 

โครงรางองคกร 
P.1 ลักษณะขององคกร 
 

1. วิทยาลัยมีการจัดการเรียนการสอน  
ท้ังระดับอาชีวศึกษาและปริญญาตรีซ่ึง
เปนหลักสูตรตอเนื่องกัน สอดคลองกับ
ความตองการของชุมชน  
2. วิทยาลัยกําหนด ปรัชญา วิสัยทัศน  
พันธกิจ อัตลักษณ เอกลักษณ และ 
สมรรถนะหลัก เพ่ือเปนแนวทางในการ 
บริหารงานสูเปาหมาย 
3. วิทยาลยัมีอาคารสถานท่ี และ 
หองปฏิบัติการท่ีเพียงพอและเหมาะสม 
ในการจัดการเรียนการสอนท้ังระดับ 
อาชีวศึกษาและปริญญาตรี 
 
 

1. การกําหนดคานิยมขององคกรเพ่ือเปน
สื่อชี้นําถึงความคาดหวังใหองคกรและ
บุคลากรปฏิบัติ เปนสิ่งสะทอนและหนุน
เสริมวัฒนธรรมท่ีพึงประสงคขององคกร 
รวมท้ังสนับสนุนการตัดสินใจของบุคลากร
ทุกคนและชวยใหองคกรบรรลุพันธกิจและ
วิสัยทัศน 
2. การกําหนดความตองการ/ความคาดหวัง
ในบริการหลัก (หลักสูตร, การวิจัย,        
การบริการวิชาการ, การนําผลงานสูชุมชน/   
เชิงพาณิชย) และกําหนดกลุมลูกคา 
ผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย บุคลากร 
ชุมชนและคูความรวมมือ 
3. เขียนสภาพแวดลอมขององคกรโดยเชิง
สรุปดานการจัดการศึกษาแบงเปนก่ีระดับ 
แตละระดับมีหลักสูตรจํานวนเทาใด  
มีการบริหารหลักสูตรดวยเกณฑอะไร 
ความสําเร็จดานการศึกษาคืออะไร        
การวิจัยท่ีเนนคือดานใด เปาหมายดาน
ความสําเร็จดานการวิจัยคืออะไร          
การบริการวิชาการท่ีเนนมีอะไรบาง 
ความสําเร็จดานการบริการวิชาการคืออะไร 
4. แสดงตารางผลิตภัณฑหลัก (การจัดการ
ศึกษาแตละระดับ การวิจัย และการบริการ
วิชาการ) แตละระดับความสําคัญท่ีมีผลตอ
ความสําเร็จของวิทยาลัยและกลไกการสง
มอบ 
5. แสดงขอมูลบุคลากรสายวิชาการ (ศ., รศ.
, ผศ., อ.) และขอมูลบุคลากรสายสนับสนุน



 
 

ตัวบงช้ี 
Strengths 

จุดแข็ง 
Areas for Improvement 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได 

(ขาราชการ, พนักงานมหาวิทยาลัย, 
ลกูจางประจํา, ลูกจางชั่วคราว, เปนตน) 
โดยแบงตามกลุมอายุ (<25, 25-40, 41-55, 
>55 ป) และกลุมระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
(<5,  6-15, 16-25, >25 ป)  

P.2 สภาวการณของ
องคกร 
 

- 
 

1. วิเคราะหสภาพดานการแขงขัน เริ่มจาก
การกําหนดคูแขงในดานตางๆ โดยเลือก
แขงขันกับสถาบันการศึกษาท่ีมีความ
คลายคลึงของแตละระดับหรือสาขา   
2. การวิเคราะหความทาทาย และความ
ไดเปรียบเชิงกลยุทธ โดยการกําหนดความ
ทาทายเชิงกลยุทธ ความไดเปรียบเชิงกล
ยุทธ และตัวชี้วัด โดยแยกเปนดานๆ      
ตามพันธกิจหลัก เชน การจัดการศึกษา   
การวิจัย และการบริการวิชาการ เปนตน 
3. การแสดงระบบการปรับปรุงผลการ
ดําเนินการ แสดงใหเห็นถึงกลไกการ
ปรับปรุงผลการดําเนินงานผานกระบวนการ
บริหารแผนยทุธศาสตร การติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงานรายเดือน       
รายไตรมาส การใชกระบวนการ  PDCA 
และการตรวจประเมินคุณภาพภายใน    
การปรับปรุงผลการดําเนินการ โดยแยกเปน
ดานๆ ตามพันธกิจหลัก เชน การจัดการ
ศึกษา การวิจัย และการบริการวิชาการ   
เปนตน 

ตัวบงช้ีหลัก 

C.1 การรับและการ
สําเร็จการศึกษาของ
นักศึกษา 

1. มีระบบดูแลนักศึกษาในระหวางเรียน 
2. การพัฒนาหลักสูตรใหตรงกับความ
ตองการของผูเรียนและผูมีสวนไดสวน
เสีย เพ่ือใหสําเร็จการศึกษาตาม
เปาหมาย 
3. การติดตาม 

1. กลยุทธและผลการดําเนินการกลยุทธ  
ในการรับสมัครนักศึกษา 
2. การแสดงผลขอมูลในลักษณะเปน
แนวโนม 

C.2 การไดงานทําของ
บัณฑิต หรือการใช
ประโยชนในการ
ประกอบวิชาชีพ 

1. การแยกประเภทของขอมูลการไดงาน
ทําของบัณฑิต 
2. ระบบการจัดเก็บขอมูลการไดงานทํา
ของบัณฑิต 

1. การวิเคราะหแนวโนมการไดงานทําของ
บัณฑิต 
2. การนําขอมูลการไดงานทําของบัณฑิต  
ปอนกลับไปยังหลักสูตรเพ่ือการพัฒนา 



 
 

ตัวบงช้ี 
Strengths 

จุดแข็ง 
Areas for Improvement 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได 

C.3 คุณภาพบัณฑิต 1. ระบบการประเมินคุณภาพบัณฑิต
ตามผลการเรียนรู 
2. เปาหมายในการดําเนินการตามระบบ 
เพ่ือการยกระดับคุณภาพ 

1. การวิเคราะหแนวโนมในเชิงปริมาณของ
คุณภาพบัณฑิตตามผลการดําเนินการ
ยอนหลังเทียบกับคาเปาหมาย 
2. การวิเคราะหคุณภาพบัณฑิตเทียบเคียง 
กับวิสัยทัศน 

C.4 ผลงานของผูเรียน 1. นักศึกษามีผลงานจากการศึกษาทุก
คน 
2. เปาหมายในการดําเนินการตามระบบ
เพ่ือการยกระดับคุณภาพ 

1. การตอยอดผลงานผูเรียนเพ่ือนําไปใช
ประโยชนในดานตางๆ 
2. การเทียบเคียงผลงานผูเรียน 
3. กระบวนการพัฒนาผลงานผูเรียน 

C.5 คุณสมบัติของ
อาจารย 

- อาจารยประจํามีคุณสมบัติและจํานวน
เปนไปตามเกณฑ 
 

1. สงเสริมการเพ่ิมคุณวุฒิของอาจารย   
ดานคุณวุฒิปริญญาเอก และตําแหนงทาง
วิชาการเพ่ิมข้ึน 
2. จัดทําและวิเคราะหแผนพัฒนาบุคลการ
รายบุคคล 

C.6 ผลงานวิชาการของ
อาจารยประจําและ
นักวิจัย 

- จํานวนรอยละอาจารยประจําหรือ
นักวิจัยมีผลงานตีพิมพสูงกวาคา
เปาหมาย 

1. กําหนดนโยบายการทําผลงานวิชาการ/ 
งานวิจัยระยะสั้นและระยะยาว 
2. สงเสริมการเผยแพรผลงานวิชาการใน
ฐานขอมูลระดับชาติและนานาชาติ 

C.7 การกํากับมาตรฐาน
หลักสูตร 

1. ระบบการดําเนินการเพ่ือใหเปนไป
ตามเกณฑคุณภาพระดับหลักสูตร 
2. ผลการดําเนินการควบคุมมาตรฐาน
หลักสูตรมีความชัดเจน 
3. เปาหมายในการดําเนินการตามระบบ
เพ่ือการยกระดับคุณภาพ 

- การพัฒนาคุณวุฒิของอาจารยประจํา
หลักสูตรใหสูงข้ึน และครอบคลุมทุก
หลักสูตร 

C.8 การปฏิบัติตาม
บทบาทหนาท่ีของ
ผูบริหารมหาวิทยาลัย 

 
 
 

 

      C.8.1 การปฏิบัติ
ตามบทบาทหนาท่ีของ
กรรมการประจํา
วิทยาลัย 

- กรรมการประจํามีองคประกอบจาก 
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก เพ่ือให
ขอเสนอแนะ 
 

1. การประชุมของคณะกรรมการประจํา
สวนงานเพ่ือใหนโยบาย ดูแล กํากับ ติดตาม 
และใหขอเสนอแนะดานการดําเนินงานของ
วิทยาลัย ตามพันธกิจ มุงสูวิสัยทัศนท่ีตั้งไว 
2. การประเมินบทบาทหนาท่ีของกรรมการ
ประจําคณะโดยบุคลากรทุกระดับ เพ่ือนํา
ผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงาน 
3. การแสดงผลการประเมินบทบาทหนาท่ี
ของคณะกรรมการประจําสวนงานยอนหลัง



 
 

ตัวบงช้ี 
Strengths 

จุดแข็ง 
Areas for Improvement 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได 

อยางนอย 3 ป เพ่ือวิเคราะหแนวโนมผล
การปฏิบัติงานนําไปสูการพัฒนาวิทยาลัย  

      C.8.2 การปฏิบัติ
ตามบทบาทหนาท่ีของ
ผูบริหารวิทยาลัย 

- ผูบริหารสามารถเขาถึงไดงาย มีการ
บริหารงานแบบครอบครวั ผูบริหารเปน
กันเองกับบุคลากร  
 
 
 

1. การประเมินบทบาทหนาท่ีของผูบริหาร
วิทยาลัยโดยบุคลากรทุกระดับ เพ่ือนําผล
การประเมินไปปรับปรุงการบริหารงาน 
2. แสดงผลการประเมินผูบริหารดานตางๆ  
ไดแก 1) สมรรถนะผูอํานวยการ             
2) ประสิทธิผลการบริหารหลักสูตร          
3) ประสิทธิผลของการบริหารงานตามตัว
บงชี้หลักในแผนยุทธศาสตรท่ีสอดคลองกับ
มหาวิทยาลัย 4) การแสวงหารายได           
5) การบริหารงานและความรับผิดชอบท่ี
ตอบสนองความคาดหวังของผูมีสวนไดสวน
เสีย ไดแก การบริหารยุทธศาสตร          
การบริหารความเสี่ยง ระบบสารสนเทศ    
ในการตัดสินใจเชิงบริหาร การจัดการ
ความรูในวิทยาลัย  
3. การแสดงผลการประเมินบทบาทหนาท่ี
ของผูบริหารวิทยาลัยยอนหลังอยางนอย 3 
ป เพ่ือวิเคราะหแนวโนมผลการปฏิบัติงาน
นําไปสูการพัฒนาวิทยาลัย 

C.9 ผลการบริหารและ
จัดการของผูบริหาร
คณะ 

- การกําหนดทิศทางการพัฒนาของ
วิทยาลัยสอดคลองกับเปาหมาย 
 
 
 

1. เก็บขอมูลและวิเคราะหขอมูลดานพัฒนา
แผนกลยุทธจากผลการวิเคราะห SWOT 
โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศนของวิทยาลัย และ
สอดคลองกับวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย 
สอดคลองกับเอกลักษณของวิทยาลัย และ
พัฒนาไปสูแผนกลยุทธทางการเงินและ
แผนปฏิบัติการประจําปตามกรอบเวลา 
เพ่ือใหบรรลุผลตามตัวบงชี้และเปาหมาย
ของแผนกลยุทธและเสนอตอผูบริหาร
มหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
2. ดําเนินการวิเคราะหขอมูลทางการเงิน   
ท่ีประกอบไปดวยตนทุนตอหนวยในแตละ
หลักสูตร สัดสวนคาใชจายเพ่ือพัฒนา
นักศึกษา อาจารย บุคลากร การจัดการ
เรียนการสอนอยางตอเนื่อง เพ่ือวิเคราะห
ความคุมคาของการบริหารหลักสูตร 
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ประสิทธภิาพประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต
และโอกาสในการแขงขัน 
3. แสดงผลการดําเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสี่ยงท่ีเปนผลจากการวิเคราะหและ
ระบุปจจัยเสี่ยงท่ีเกิดจากปจจัยภายนอก
หรือปจจัยท่ีไมสามารถควบคุมไดท่ีสงผลตอ
การดําเนินงานตามพันธกิจของวิทยาลัย 
และใหระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม 
4. ผลการประเมินจากผูมีสวนไดสวนเสีย
ดานการบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล
อยางครบถวนท้ัง 10 ประการท่ีอธิบายการ
ดําเนินงานอยางชัดเจน 
5. เก็บขอมูลและวิเคราะหผลการคนหา  
แนวปฏิบัติท่ีดีจากความรูท้ังท่ีมีอยูในตัว
บุคคล ทักษะของผูมีประสบการณตรงและ
แหลงเรียนรูอ่ืนๆ ตามประเด็นความรู   
อยางนอยครอบคลุมพันธกิจดานการผลิต
บัณฑิตและดานการวิจัย การจัดเก็บอยาง
เปนระบบโดยเผยแพรออกมาเปนลาย
ลักษณอักษรและนํามาปรับใชในการ
ปฏิบัติงานจริง  
6. วิเคราะหผลการกํากับติดตามผลการ
ดําเนินงานตามแผนการบริหารและ
แผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุน 

C.10 บุคลากรไดรับการ
พัฒนา 

- บุคลากรไดรับการพัฒนามาก 
 
 
 

1. การกําหนดนโยบาย (แผน เวลา และ
งบประมาณ) ในการพัฒนาเพ่ิมพูนทักษะ 
ความรู ความสามารถดานตางๆ 
2. การวิเคราะห การพัฒนาตนเองของ
บุคลากร แผนการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ
ของบุคลากร และแผนพัฒนาบุคลากร
รายบุคคล 

C.11 ขอมูลปอนกลับ
จากผูมีสวนไดสวนเสีย 

1. มีการสํารวจขอมูลปอนกลับจากผูมี
สวนไดสวนเสียใหครบทุกกลุม ไดแก 
บุคลากรสายวิชาการ สายสนับสนุน
วิชาการ นักศึกษา ผูใชบัณฑิต และศิษย
เกา 

1. การวิเคราะหขอมูลยอนกลับเพ่ือ
ปรับปรุงผลการดําเนินงาน การนําขอมูลท่ี
ไดจากการวิเคราะหและสรุปขอมูลท่ีไดจาก
ผูมีสวนไดสวนเสียไปใชประโยชน 



 
 

ตัวบงช้ี 
Strengths 

จุดแข็ง 
Areas for Improvement 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได 

2. บุคลากรท้ังสายวิชาการและสาย
สนับสนุนมีความสุขในการทํางาน       
มีความพึงพอใจในการบริหารงานของ
ผูบริหาร 
 

2. การสํารวจขอมูลปอนกลับท่ีสะทอน
คุณภาพการศึกษาตาม ELO ท่ีกําหนดไวใน
แตละหลักสูตร 
3. การเปรียบเทียบขอมูลปอนกลับ 3 ป
ยอนหลัง เพ่ือวิเคราะหแนวโนมนําไปสูการ
ปรับปรุงพัฒนาผลการดําเนินงานใหดียิ่งข้ึน 

C.12 การบริการ
วิชาการแกสังคมของ
คณะและสถาบัน 

- การบริการวิชาการตอบสนองความ
ตองการของชุมชนอยางตอเนื่อง  
 

- การพัฒนาสูการเปนตนแบบการบริการ
วิชาการสูสังคม 

C.13 สงเสริมสนับสนุน
ศิลปะและวัฒนธรรม 

- การดําเนินงานตามหลักการ PDCA - สงเสริมการดําเนินงานดานศิลปวัฒนธรรม
แบบบูรณาการเอกลักษณและอัตลักษณ 
รวมกับศิลปวัฒนธรรมใหเปนท่ีประจักษ 

ตัวบงช้ีเลือก 

S.1 จํานวนเงิน
สนับสนุนงานวจิัยหรือ
งานสรางสรรค 

- มีการสนับสนุนงบประมาณดานการทํา
วิจัย 
 

1. จัดทําแผนงานวิจัยหรืองานสรางสรรค   
ท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรของวิทยาลัยและ
หลักสูตร 
2. สงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานวิจัย
หรืองานสรางสรรค 
3. การสรางระบบพ่ีเลี้ยงหรือกลุมวิจัย    
เพ่ือสงเสริมใหอาจารยขอทุนวิจัยและ
เผยแพรผลงานมากข้ึน 
4. กระตุนสัดสวนจํานวนเงินสนับสนุน
งานวิจัย 

S.2 การเขาสูสากล
มุงเนนอาเซียน ของ
นักศึกษาและอาจารย 

1. การเตรียมความพรอมของอาจารย 
ในการเขาสูสากลมุงเนนอาเซียนของ
นักศึกษาและอาจารย 
2. เปาหมายในการดําเนินการตามระบบ
เพ่ือการยกระดับคุณภาพ 

1. ระบบการดําเนินงานเพ่ือใหเปนไปตาม
เปาหมาย 
2. ผลการดําเนินการตามคาเปาหมาย 
3. การวิเคราะหแนวโนมเพ่ือการพัฒนา 

S.3 วิจัยใชประโยชนใน
ชุมชน 
 

- มีงานวิจัยท่ีใชประโยชนไดจริงใน
ชุมชน 

1. จัดทําแผนงานวิจัยการใชประโยชนใน
ชุมชน 
2. การวิเคราะหผลการดําเนินงานเทียบกับ
เปาหมาย 

 

 
 

 



 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

กําหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจาํปการศึกษา 2563 
ในวันท่ี 3 ถึงวันท่ี 8 กันยายน 2564 ณ หองประชุมเบญจวรรณ 

วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร (ผานระบบ Zoom Meeting) 
 

 
วันศุกร ท่ี 3 กันยายน 2564 

เวลา กิจกรรม 
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน 
09.00 – 09.15 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประชุมเตรียมความพรอมกอนประเมินฯ 
09.15 – 09.25 น. ผูอํานวยการ กลาวตอนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

และแนะนําคณะผูบริหารสวนงาน   
09.25 – 09.40 น. รองผูอํานวยการฝายนโยบายและแผน นาํเสนอผลการดาํเนินงานดานตางๆ              

ของวิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส ประจาํปการศึกษา 2563 

09.40 –  09.50 น. ประธานคณะกรรมการประเมินประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ชี้แจงวัตถุประสงคของ
การตรวจประเมิน และแนะนําคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

09.50 – 11.00 น. - สัมภาษณคณะผูบริหารวิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส 
11.00 – 11.30 น. สัมภาษณตัวแทนผูใชบัณฑิต / ผูใชบริการวิชาการ (จาํนวน 2 คน) 
11.30 – 12.00 น. สัมภาษณตัวแทนศิษยเกา (จํานวน 2 คน) 
12.00 – 14.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
14.30 – 15.10 น. สัมภาษณตัวแทนนักศึกษาปจจุบัน (จํานวน 4 คน) 
15.10 – 15.45 น. สัมภาษณตัวแทนบุคลากรสายสอนและวิจัย (จํานวน 3 คน) 
15.45 – 16.15 น. สัมภาษณตัวแทนบุคลากรสายสนับสนุน (จํานวน 3 คน) 
16.15 – 16.30 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประชุมสรุปผลการประเมินประจําวัน  

 
วันพุธ ท่ี 8 กันยายน 2564 

เวลา กิจกรรม 
09.00 – 11.00 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประชุมสรุปผลการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน พรอมท้ังจัดทํารายงานผลการประเมิน 
11.00 – 12.00 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจาํปการศึกษา 2563 ดวยวาจาแก คณะผูบริหาร 
อาจารย บุคลากร นักศึกษา และผูเก่ียวของ 



 

สรุปการสัมภาษณผูมีสวนไดสวนเสีย 

 

จุดเดน 

1. นักศึกษาไดงานทําหลังจากการสําเร็จการศึกษา 

2. บัณฑิตมีความใสใจ ใฝรู มีความคิดสรางสรรค ตั้งใจทํางานและมีมนุษยสัมพันธท่ีดี 
3. บุคลากรมีความสุขกับการทํางานรวมกันในวิทยาลัย 

4. วิทยาลัยมีสวัสดิการท่ีตอบสนองตอสถานการณโ์ควิดไดอยางทันทวงที เชน การทําประกันโควิด 

และการทําประกันอุบัติเหตุ 

 

ขอเสนอแนะในการพัฒนา 

1. การสนับสนุนหอง LAB ใหมีเพ่ิมมากข้ึนตามจํานวนนักศึกษาท่ีมีแนวโนมเพ่ิมมากข้ึน 

2. นักศึกษาตองการปฏิบัติงานจริงกับเครื่องมือท่ีมีความทันสมัย 
3. ความสัมพันธระหวางศิษยเกาในการมีสวนรวมกับวิทยาลัย 

4. การสนับสนุนระบบอินเทอรเน็ตในการทํางานแบบระบบออนไลน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ประมวลภาพกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 




