
 

 
รายงานผลการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน  

ระดับสถาบัน  ประจ าปีการศึกษา 2563 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร ์

 

 
รายชื่อผู้ประเมิน 

 
1. อาจารย์ ดร.สุชาติ      เมืองแก้ว  ประธาน 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.จินดา     ขลิบทอง  กรรมการ 
3. รองศาสตราจารย์จันทนี     เพชรานนท์  กรรมการ 
4. รองศาสตราจารย์เจ๊ะเหล๊าะ     แขกพงศ์  กรรมการ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณลักษณ์   เหล่าทวีทรัพย์ กรรมการ 
6. นางสาวนูรีมัน       ดอเลาะ  เลขานุการ 
7. นางสาวอาดินดา        เจ๊ะมะยิ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
8. นางสาวธิดารัตน์      หมวกสกุล  ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 
 
 
 
 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
 

วันที่ประเมิน 19-21 ตุลาคม 2564 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน ประจ าปกีารศึกษา 2563 

 

 
ก าหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระบบ CUPT  QA 

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
 ประจ าปีการศึกษา 2563 

วันที่ 19 - 21  ตุลาคม พ.ศ. 2564 
 

รายนามคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

1. อาจารย์ ดร.สุชาติ     เมืองแก้ว   ประธานกรรมการ 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.จินดา ขลิบทอง  กรรมการ 
3. รองศาสตราจารย์จันทนี  เพชรานนท์  กรรมการ 
4. รองศาสตราจารย์เจ๊ะเหล๊าะ แขกพงศ์  กรรมการ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณลักษณ์   เหล่าทวีทรัพย์ กรรมการ 

 

วัน/เวลา กิจกรรม หมายเหตุ 

1. วันอังคาร ที่ 19 ตุลาคม 2564 2.  

08.30 – 09.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมหารือ 3.  

09.00 – 09.10 น. 4. อธิการบดี กล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน แนะน า ผู้บริหารและผู้ที่เก่ียวข้อง  

5.  
 

09.10 – 09.20 น. คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน แนะน า
คณะกรรมการประเมินฯ ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการประเมิน 
และก าหนดการตรวจเยี่ยม 

09.20 – 10.00 น. อธิการบดีน าเสนอผลการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับสถาบัน ประจ าปีการศึกษา 2563 

10.00 – 11.00 น. สัมภาษณ์อธิการบดี /รองอธิการบดี /ผู้ช่วยอธิการบดี/ผอ.ใน
สังกัดส านักงานอธิการบดี 

 

11.00 – 11.15 น. Break  

11.15 – 12.00 น. สัมภาษณ์คณบดีหรือเทียบเท่า  
สัมภาษณ์โดยกรรมการ 

 

11.30 – 12.00 น. สัมภาษณ์นายกสภามหาวิทยาลัย  
สัมภาษณ์โดย ประธานกรรมการ 

 

12.00 – 13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน  

13.30 – 16.00 น. สัมภาษณ์ผู้ก ากับและผู้จัดเก็บตัวบ่งชี้  
16.00 -  16.30 น. คณะกรรมการประชุมสรุปผลประจ าวัน   
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน ประจ าปกีารศึกษา 2563 

 

วัน/เวลา กิจกรรม หมายเหตุ 
วันพุธ ที่ 20 ตุลาคม 2564  

08.30  – 09.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมหารือ  

09.00 – 09.40 น. สัมภาษณ์ผู้ใช้บัณฑิต  จ านวน 10 คน (คณะละ 1 คน)  
สัมภาษณ์ตัวแทนชุมชนบริการวิชาการ จ านวน 5 คน 
สัมภาษณ์ตัวแทนผู้ใช้งานวิจัย จ านวน 5 คน 

ทางโทรศัพท์ 

09.40 – 10.05 น. สัมภาษณ์ตัวแทนศิษย์เก่า จ านวน 10 คน  
แบ่งการสัมภาษณ์เป็น 2 กลุ่ม ๆละ 5 คน 

 

10.05 – 10.15 น. Break  

10.15 – 10.45 น. สัมภาษณ์ตัวแทนนักศึกษา จ านวน 20 คน  
แบ่งการสัมภาษณ์เป็น 2 กลุ่ม ๆละ 10 คน 

 

10.45 – 11.50 น. สัมภาษณ์ตัวแทนอาจารย์ 
แบ่งการสัมภาษณ์เป็น 2 กลุ่ม ๆละ 10 คน 

 

11.50 – 12.30 น. 
 

สัมภาษณ์ตัวแทนเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนคณะ จ านวน 20 คน 
แบ่งการสัมภาษณ์เป็น 2 กลุ่ม ๆละ 10 คน 

 

สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ส านักงานอธิการบดี จ านวน 12 คน 
แบ่งการสัมภาษณ์เป็น 2 กลุ่ม ๆละ 6 คน 

 

12.30 – 14.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  

14.00 – 17.00 น. คณะกรรมการประเมินประชุมสรุปผลการประเมินคุณภาพ
ภายใน และท ารายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน 

 

วันพฤหัสบดี ที่ 21 ตุลาคม  2564  

08.30 – 11.00 น. คณะกรรมการประเมินประชุมสรุปผลการประเมินคุณภาพ
ภายใน และท ารายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน (ต่อ) 

 

11.00 – 12.30 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในรายงานผล
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในด้วยวาจาแก่คณะ
ผู้บริหาร/คณาจารย์/เจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้อง 

 
 

12.30 น. อธิการบดีกล่าวปิดการประเมินคุณภาพภายใน และกล่าว
ขอบคุณคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน ประจ าปกีารศึกษา 2563 
 

 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

 

การประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ระหว่างวันที่  19-21 ตุลาคม  พ.ศ. 
2564  ด้วยตัวบ่งชี้หลัก 13 ข้อ และตัวบ่งชี้เลือก 3 ข้อ ซึ่งประเมินด้วยระดับคะแนน 7 ระดับ  โดยผลการประเมิน
ตามตัวบ่งชี้หลักและตัวบ่งชี้เลือก มีดังต่อไปนี้  

คะแนนระดับ  4 มี  6 ตัวชี้วัด ดังนี้ 
C.5    คุณสมบัติของอาจารย์ 
C.7    การก ากับมาตรฐานหลักสูตร 
C.8    การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
C.9    ผลการบริหารและจัดการของผู้บริหารคณะ/สถาบัน 
C.12  การบริการวิชาการแก่สังคมของคณะและสถาบัน 
C.13  การส่งเสริมสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม 
คะแนนระดับ 3 มี  8  ตัวชี้วดั ดังนี้ 
C.1    การรับและการส าเร็จการศึกษาของนิสิตนักศึกษา  
C.2    การได้งานท าของบัณฑิตหรือการใช้ประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพ  
C.3    คุณภาพบัณฑิต 
C.4    ผลงานของผู้เรียน  
C.6    ผลงานวชิาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
S.1    จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
S.2    การเข้าสู่สากลมุ่งเน้นอาเซียนของนักศึกษาและอาจารย์ 
S.3    วิจัยใช้ประโยชน์ในชุมชน 
คะแนนระดับ 2 มี  2  ตัวชี้วดั ดังนี้ 
C.10  บุคลากรได้รับการพัฒนา 
C.11  ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 
 

ข้อเสนอแนะในภาพรวม 
เนื่องจากมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ อยู่ในระหว่างการน าเสนอร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งมหาวิทยาลัย

เป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมการมีนโยบายพลิก
โฉมมหาวิทยาลัยตามประกาศกฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ปี พ.ศ.2564 ให้มหาวิทยาลัยเลือกกลุ่มการ
พัฒนาทั้งหมด 6 กลุ่ม มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้เลือกกลุ่มที่ 2 กลุ่มมหาวิทยาลัยพัฒนาเทคโนโลยีและ
ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม(Technology Development and Innovation ) คณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน เห็นว่ามหาวิทยาลัยควรวางแนวทางปฏิบัติเพิ่มเติม เพ่ือให้การด าเนินการบรรลุผลดังนี้ 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน ประจ าปกีารศึกษา 2563 
 

1. การวางแผนพัฒนามหาวิทยาลัยโดยมียุทธศาสตร์และกลยุทธ์สู่การปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ทั้งแผน
ระยะยาวและระยะสั้น โดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกภาคส่วน และมีกระบวนการสร้างแรง
ขับเคลื่อนและแรงจูงใจให้เกิดการท างานตามอัตลักษณ์ ค่านิยม และได้ผลลัพธ์ที่ส าเร็จตามเป้าหมาย 

2. การปรับระบบการบริหารจัดการทุกด้านและทุกระดับ(หลักสูตร คณะ วิทยาลัย สถาบัน และหน่วยงาน
สนับสนุน และผู้บริหาร) ให้มีความคล่องตัว ยืดหยุ่น และมีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล  

3. การจัดระบบฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือการบริหารจัดการ 
4. การพัฒนาทรัพยากรทุกด้าน (เงิน คน สิ่งสนับสนุน สภาพแวดล้อม) อย่างมีคุณค่าและมีมูลค่าเพ่ิมข้ึน 
5. การพัฒนาหลักสูตรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงตามบริบทสภาพแวดล้อมยุคใหม่ที่ปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน ประจ าปกีารศึกษา 2563 
 

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ประจ าปีการศึกษา 2563 ระดับสถาบัน 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

 

รายงานฉบับนี้แสดงผลการประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ระหว่างวันที ่ 
19 – 21 ตุลาคม  2564 โดย อาจารย์ ดร.สุชาติ  เมืองแก้ว  (ประธานกรรมการ) รองศาสตราจารย์ ดร.จินดา  ขลิบ
ทอง (กรรมการ) รองศาสตราจารย์จันทนี  เพชรานนท์ (กรรมการ)รองศาสตราจารย์เจ๊ะเหล๊าะ   แขกพงศ์ 
(กรรมการ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณลักษณ์  เหล่าทวีทรัพย์ (กรรมการ) นางสาวนูรีมัน  ดอเลาะ (เลขานุการ) 
นางสาวอาดินดา  เจ๊ะมะยิ (ผู้ช่วยเลขานุการ) และนางสาวธิดารัตน์  หมวกสกุล (ผู้ช่วยเลขานุการ) รายงานผลการ
ประเมินระดับสถาบันนี้ ตั้งอยู่บนข้อมูลที่มหาวิทยาลัยได้จัดเตรียม รวมถึงเอกสารการประเมินตนเอง การตรวจ
ยืนยันเอกสารในรูปแบบออนไลน์ และการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ประกอบด้วย ผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัย 
ผู้บริหารระดับคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน ตัวแทนคณาจารย์ ตัวแทนเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน ตัวแทนนักศึกษา ตัวแทน
ศิษย์เก่า ตัวแทนชุมชน ตัวแทนผู้ใช้งานวิจัย และตัวแทนผู้ใช้บัณฑิต 

การประเมินนี้ด าเนินการภายใต้การประเมินคุณภาพในระบบประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA 
ระดับสถาบัน ด้วยตัวบ่งชี้หลัก 13 ข้อ และ ตัวบ่งชี้เลือก 3 ข้อ ซึ่งประเมินด้วยระดับคะแนน 7 ระดับ โดยผลการ
ประเมินตามตัวบ่งชี้หลักและตัวบ่งชี้เลือก มีดังนี้ 

ตัวบ่งชี้หลัก 

ประเมิน
ตนเอง 

 

ผลการประเมินของ
คณะกรรมการ 

ปีการศึกษา 

2562 

ปีการศึกษา 

2563 

C.1 การรับและการส าเร็จการศึกษาของนิสิตนักศึกษา  4 4 3 

C.2 การได้งานท าของบัณฑิต หรือการใช้ประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพ  4 3 3 

C.3 คุณภาพบัณฑิต  4 4 3 

C.4 ผลงานของผู้เรียน  4 4 3 

C.5 คุณสมบัติของอาจารย์  4 4 4 

C.6 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย  4 4 3 

C.7 การก ากับมาตรฐานหลักสูตร  4 4 4 

C.8 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย  4 4 4 

C.9 ผลการบริหารและจัดการของผู้บริหารสถาบัน  4 3 4 

C.10 บุคลากรได้รับการพัฒนา  4 3 2 
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ตัวบ่งชี้หลัก 

ประเมิน
ตนเอง 

 

ผลการประเมินของ
คณะกรรมการ 

ปีการศึกษา 

2562 

ปีการศึกษา 

2563 

C.11 ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  4 3 2 

C.12 การบริการวิชาการแก่สังคมของสถาบัน  5 4 4 

C.13 การส่งเสริมสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม  5 4 4 

 
ตัวบ่งชี้เลือก 

 

ประเมิน
ตนเอง 

 

ผลการประเมินของ
คณะกรรมการ 

ปีการศึกษา 

2562 

ปีการศึกษา 

2563 

S.1 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  4 3 3 

S.2  การเข้าสู่สากลมุ่งเน้นอาเซียนของนักศึกษาและอาจารย์  3 3 3 

S.3  วิจัยใช้ประโยชน์ในชุมชน 4 3 3 
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มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้ด าเนินการประกันคุณภาพตามแนวทางการประเมินคุณภาพใน
ระบบประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA ระดับคณะ ด้วยโครงร่างองค์กร ตัวบ่งชี้หลัก 13 ข้อ และ ตัวบ่งชี้เลือก 
3 ข้อ โดยผลการด าเนินงานของคณะ จุดแข็ง และ เรื่องที่สามารถปรับปรุงได้ เป็นดังนี้ 

โครงร่างองค์กร 

 
Strengths 

จุดแข็ง 
Areas for Improvement 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ 

P.1 ลักษณะ 
ขององค์กร 

1. เป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาพ้ืนทีจ่ังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ที่เน้นความเป็นพหุวัฒนธรรม 
สามารถสร้างองค์ความรู้เพ่ือพัฒนาทรัพยากร
มนุษย ์แหล่งงาน และสภาพแวดล้อม ของ
พ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดน ด้วยการผลิตหลักสูตร
และผลงานทางวิชาการระดับอุดมศึกษาใน
คณะวิชา และระดับต่ ากว่าปริญญาในวิทยาลัย
วิชาชีพเฉพาะทางให้กับอุตสาหกรรมตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ของชาติ 
2. ศูนย์วิจัยและนวัตกรรม และโครงการ
อุทยานวิทยาศาสตร์ เป็นหน่วยงานขับเคลื่อน
ผลงานวิชาการมหาวิทยาลัยจากฐานเดิมที่เน้น
การพัฒนาวิชาชีพและนวัตกรรม สู่การพัฒนา
เทคโนโลยีและสร้างนวัตกรรมในอนาคต ตาม
ยุทธศาสตร์ใหม่ (ปี 2565-2570) 
3. กลุ่มผู้เรียนที่ส าคัญอยู่ในพื้นที่ชายแดน
ภาคใต้เป็นส่วนใหญ่ และบัณฑิตเลือกท่ีจะ
ท างานในถิ่นที่อยู่ ท าให้การเข้าถึงชุมชนในการ
พัฒนาพื้นที่ตามยุทธศาสตร์ชาติ มีโอกาส
พัฒนาคุณภาพชีวิตของถิ่นฐานไดช้ัดเจน 
ขณะเดียวกันการปรับตัวของหลักสูตรในคณะ
วิชา และวิทยาลัยต่างๆ เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของพ้ืนที่มีความทันสมัย 
4. ผู้บริหารมหาวิทยาลัยทุกระดับและบุคลากร
สายวิชาการในคณะวิชา วิทยาลัย และสถาบัน 
มีความมุ่งมั่นในการท างานและการพัฒนา
มหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง และมีการปรับตัว
ตามบริบทที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

1. การวิเคราะห์ผลลัพธ์ของการด าเนินงาน
ตามวิสัยทัศน์ โดยมีตัวชี้วัดและเป้าหมายที่
ชัดเจน เพ่ือสามารถวัดความส าเร็จของการ
เป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าอันดับ 1 ของสาม
จั งหวั ดชายแดนใต้  ด้ านวิ ช าชีพ  และ
นวัตกรรม ภายใต้พหุวัฒนธรรม  
- ด้านวิชาชีพ (ซึ่งควรรายงานผลการวัด
ประเภทวิชาชีพมากกว่าการวัดจ านวน
บัณฑิตได้งานท า)  
- ด้านนวัตกรรม(การวัดวัตถุประสงค์ของ
เป้าหมายที่จะสร้างนวัตกรรมทั้งผลงาน
อาจารย์และนักศึกษา รวมถึงกระบวนการ
หรือองค์ความรู้ที่มหาวิทยาลัยก าหนด)    
2. การรวบรวมข้อมูลของพันธกิจ เพื่อ
วิเคราะห์ให้เป็นสารสนเทศท่ีส าคัญ ควบคู่กับ
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ MIS 
ที่รวดเร็วทันสมัย จะเป็นข้อมูลเพ่ือช่วยใน
การบริหารงานการตัดสินใจ การวาง
แผนพัฒนามหาวิทยาลัย การพัฒนาบุคลากร 
การพัฒนาหลักสูตร และงานวิชาการ และจะ
เป็นผลให้เกิดการจัดอันดับของมหาวิทยาลัย
ในระดับประเทศและนานาชาติสูงขึ้น  
3. ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานส าหรับการศึกษา
หลักสูตรต่ ากว่าปริญญาของมหาวิทยาลัยให้
ชัดเจน เพ่ือประโยชน์ในการติดตาม
ประเมินผลมาตรฐานการศึกษาต่อไป  
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Strengths 

จุดแข็ง 
Areas for Improvement 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ 

P.2 สภาวการณ์
ขององค์กร 
 
 
 
 

1. การเตรียมความพร้อมของทีมบรหิารทั้ง
ระดับมหาวิทยาลัยและคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน 
เพ่ือรองรับการพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่กลุ่มที่ 
2 การพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้าง
นวัตกรรม โดยใช้ฐานการผลิตหลักสูตรที่
พัฒนาอย่างต่อเนื่องในส่วนงานต่างๆ และด้วย
ยุทธศาสตร์ชาติที่ก าหนดให้พ้ืนที่เป็นเขต
พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต ้
ท าให้มหาวิทยาลัยสามารถพัฒนาตาม First S-
Curve และ New S-Curve    
2. มหาวิทยาลัยได้เสนอร่าง พรบ.ปรับเปลี่ยน
สถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ซึ่ง
จะเพ่ิมความคล่องตัวในการปฏิบัติงานมากขึ้น    

1. การตั้งหน่วยงานเฉพาะกิจขึ้นเพ่ือเตรียม
ความพร้อมทั้ งบุ คคล ทรัพยากร  และ
แนวทางการปฏิบัติงานเพ่ือให้ เกิดความ
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ รวมถึงการ
ก าหนดค่าเป้าหมายที่ท้าทาย เพ่ือแสดงให้
เ ห็ น ถึ ง ศั ก ย ภ า พ ใ น ด้ า น ต่ า ง ๆ ข อ ง
มหาวิทยาลัย 
2. การวิ เ คราะห์ภั ยคุ กคามจากปั จจั ย
ภายนอก เพ่ือใช้ในการปรับกลยุทธ์ในการ
ด าเนินพันธกิจทุกๆด้าน ให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 และบริบทของ
สังคมและสภาพแวดล้อมของประเทศ  
3. การวิเคราะห์คู่แข่งเพ่ือวางกลยุทธ์ในการ
พัฒนาพันธกิจของมหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ  
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ตัวบ่งชี้หลัก 

ตัวบ่งชี้ 
Strengths 

จุดแข็ง 

Areas for Improvement 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ 

C.1 การรับและ
การส าเร็จ
การศึกษาของ
นักศึกษา 

การมีหลักสูตรวิชาชีพที่ตอบโจทย์อุตสาหกรรม
ในพ้ืนที่ชายแดนภาคใต้ และมีการจัดระบบ
การศึกษาหลากหลายระดับ เพ่ือให้โอกาส
เลื อกศึ กษาและสร้ า งอาชี พหลั ง ส า เ ร็ จ
การศึกษาใน พ้ืนที่  โดยมี วิ ธีการรับ เข้ าที่
หลากหลาย 

1. การวิเคราะห์การรับนักศึกษาให้เกิดความ
สอดคล้องของแต่ละหลักสูตร โดยค านึงถึง
ความต้องการของผู้ เ รียนในพ้ืนที่ต่ างๆ 
เพ่ือให้การคงอยู่ และการส าเร็จการศึกษา
เป็นไปตามแผนของหลักสูตร (มคอ.2) 
2. การปรับกลยุทธ์การฝึกปฏิบัติ การฝึกงาน 
และการจัดสหกิจศึกษา เพ่ือให้ประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของผู้ เรี ยนเป็นไปตาม
มาตรฐานที่ก าหนด   
3. เพ่ือตอบโจทย์การเข้าสู่สากล มหาวิทยาลัย
ควรทบทวนกระบวนการด าเนินพันธกิจให้มี
ความเป็นนานาชาติ เช่น ระบบการเรียนการ
สอน อาจพิจารณาการศึกษาในรูปแบบใหม่
ทั้ง in-bound และ out-bound หลักสูตร
online , Life Long Learning การฝึกอบรม
ระยะสั้น และ Credit bank เป็นต้น 

C.2 การได้งานท า
ของบัณฑิต หรือ
การใช้ประโยชน์ใน
การประกอบ
วิชาชีพ 

1. มีการส่งเสริมทักษะด้านอาชีพ และการ
สร้างรายได้ระหว่างเรียน 
2. มีโครงการ Start up ของนักศึกษาเพ่ือ
รวมกลุ่มส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ 
 

1. ระบบการติดตามการได้งานท าของบัณฑิต 
ที่ เ ข้ า ถึ ง บัณฑิ ต ใน ร ายหลั ก สู ต ร  แล ะ
ด าเนินการอย่างต่อเนื่องจะท าให้ได้ข้อมูล
แนวโน้มของความต้องการของตลาดแรงงาน
มาใช้ในการบริหารงานหลักสูตร และ/หรือ 
การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 
2. วิ เคราะห์การได้งานท าของบัณฑิตใน
หลักสูตรต่างๆ เพื่อได้สารสนเทศของอาชีพที่
หลักสูตรต้องการสร้างบัณฑิต  

C.3 คุณภาพ
บัณฑิต 

บัณฑิตมีบุคลิกภาพในเรื่องความสุภาพ ขยัน 
อดทน มุ่งมั่น ใฝ่เรียนรู้ และมีมนุษยสัมพันธ์ที่
ตอบโจทย์ความเป็นพหุวัฒนธรรม  

ส่งเสริมทักษะทางภาษา ความมั่นใจ กล้า
แสดงออก การน าเสนอ การวิเคราะห์ และ
การต่อยอดเพ่ือการพัฒนางาน 
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ตัวบ่งชี้ 
Strengths 

จุดแข็ง 

Areas for Improvement 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ 

C.4 ผลงานของ
ผู้เรียน 

มีการก าหนดให้ผู้ เรียนสร้างผลงาน โดยใช้
เทคโนโลยีและสร้างนวัตกรรมเป็นทีมอย่าง
ต่อเนื่องทุกหลักสูตร 

1. การก าหนดเป้าหมายของการสร้างผลงาน
ผู้เรียนในแต่ละหลักสูตร และในภาพรวม
มหาวิทยาลัย โดยค านึงความสอดคล้องของ
สมรรถนะของผู้เรียนแต่ละหลักสูตร และมี
การรวบรวมผลงานในทุกระดับชั้น เพ่ือน ามา
วิเคราะห์ประเภทผลงานในการวางแผน
ส่งเสริมพัฒนาตามเป้าหมายของวิสัยทัศน์ 
2. การมีแผนในการส่งเสริมการน าเสนอ 
และเผยแพร่ผลงานผู้ เรียนที่หลากหลาย 
รวมทั้งการสร้างขวัญและก าลังใจในการ
พัฒนา 

C.5 คุณสมบัติของ
อาจารย์ 

มีระบบพัฒนาคณาจารย์ด้านการศึกษาต่อ 
และการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 

1. การก าหนดสมรรถนะคณาจารย์ และการ
พัฒนาคณาจารย์ เพื่อให้สามารถบริหาร
จัดการหลักสูตรและพันธกิจอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือตอบสนองการพัฒนามหาวิทยาลัยใน
กลุ่ม  2 
2. การก าหนดค่าเป้าหมายที่ท้าทายในการ
พัฒนาอาจารย์ 
3. การก าหนดสัดส่วนภาระงานของอาจารย์
ให้ครอบคลุมทุกพันธกิจ 
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เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ 

C.6 ผลงาน
วิชาการของ
อาจารย์ประจ า
และนักวิจัย 

มีกระบวนการส่งเสริมให้อาจารย์สร้างงานวิจัย
และผลงานวิชาการอย่างต่อเนื่อง 

1. การส่งเสริมให้มีคณาจารย์และนักศึกษา
ระหว่างคณะได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และ
ความรู้ด้านการวิจัย เพ่ือน าไปสู่การสร้าง
โครงการวิจัยแบบบูรณาการตามนโยบายของ
ประเทศ และการพัฒนาสู่ความเป็นสากล 
2. การวิเคราะห์และก าหนดทิศทางในการ
ด าเนินพันธกิจของอาจารย์ให้มีสัดส่วนของ
ภาระงาน สอดคล้องตามหลักสูตร และ
บริการการสอนที่บางคณะต้องรับภาระ
จ านวนมากงาน เพ่ือให้สัดส่วนการสอน การ
วิจัย การบริการวิชาการแก่สังคมของอาจารย์
เกิดความสมดุลในการก าหนดผลการ
ปฏิบัติงานที่เป็นธรรม 

C .7 การก ากับ
มาตรฐานหลักสูตร 

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตได้รับการ
จัดล าดับของ U-Multirank 2020 (1 ใน 25 
ของโลก ด้าน Innovative Forms of 
Assessment) 

1. การพัฒนาหลักสูตรเชิงบูรณาการข้าม
ศาสตร์เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ 
และเขตเศรษฐกิจชายแดนภาคใต้ โดยมี
คณะกรรมการเฉพาะกิจ เพื่อวางกรอบการ
จัดท าหลักสูตร ให้เกิดความรวดเร็วและทัน
ต่อความต้องการของตลาด 
2.  การทบทวนกระบวนการประเมินผลการ
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ของหลักสูตร ให้ครบถ้วนตาม มคอ .2 
ทุกหลักสูตร 

 C.8 การปฏิบัติ
ตามบทบาทหน้าที่
ของผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย 

1. สภามหาวิทยาลัยมีนโยบายการพัฒนาการ
ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยตามแผนกลยุทธ์ในช่วง
ปี 2560 -2564  
2. ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมีแนวทางการบริหาร
ทุกระดับโดยประสานงานกับหน่วยงานภายใน
และหน่วยงานภายนอกได้ดีตามเป้าหมาย  

1. จัดให้มีการทบทวนแผนกลยุทธ์เพื่อให้ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว 
2. การพัฒนาสมรรถนะด้านการบริหารงาน
ของผู้บริหารทุกระดับให้มีประสบการณ์ด้าน
การบริหารวิชาการ และทรัพยากรมากขึ้น 
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
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C .9 ผลการบริหาร
และจัดการของ
ผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมีการยอมรับ และมีระบบการ
บริหารที่มีธรรมาภิบาลที่ดี 

1. เพ่ิมศักยภาพการพัฒนาสร้างความร่วมมือ
ในมหาวิทยาลัยชั้นน าทั้งในและต่างประเทศ   
2. มีแผนและกิจกรรมด้านความร่วมมือทาง
วิชาการกับการวิจัย กับภาคอุตสาหกรรม 
หน่วยงานของรัฐ ท้องถิ่น ให้มากขึ้น 

C .10 บุคลากร
ได้รับการพัฒนา 

อาจารย์ประจ าได้รับการพัฒนางานวิจัย และ
ด้านวิชาการอ่ืนเพ่ิมข้ึน 

1. มีแผนพัฒนาอาจารย์ประจ า โดยก าหนด
เป้าหมายในระดับคณะ /วิทยาลัย/สถาบัน ทั้ง
คุณวุฒิระดับปริญญาเอก และต าแหน่งทาง
วิชาการ 
2. มีแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน โดย
ก าหนดเป้าหมายในระดับคณะ /วิทยาลัย/
สถาบัน ทั้งคุณวุฒิ ลักษณะงานเฉพาะด้าน
การบริหาร และบริการ เพ่ือรองรับการเป็น
มหาวิทยาลัยในกลุ่มที่ 2 
3. มีหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรข้ึนใน
มหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
รุ่นใหม่ เข้าปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง และเปิด
โอกาสให้หน่วยงานภายนอกเข้ามารับบริการ
ด้วย 

C.11 ข้อมูล
ป้อนกลับจากผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

 การพัฒนาฐานข้อมูล ระบบการจัดเก็บข้อมูล 
การวิคราะห์ข้อมูล และการน าข้อมูล
ป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม มา
ใช้ในการพัฒนามหาวิทยาลัย โดยก าหนด
กระบวนการจัดเก็บในทุกระดับอย่างเป็น
ระบบ 
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C.12 การบริการ
วิชาการแก่สังคม
ของมหาวิทยาลัย 

ในปี 2563 ภายใต้ U2T มหาวิทยาลัยสามารถ
ด าเนินโครงการได้จ านวนมากภายใต้
สถานการณ์โควิด 19 ท าให้มหาวิทยาลัยมี
ความสัมพันธ์กับชุมชนเชิงพัฒนามากข้ึน 
 

1. การแสดงระบบและกลไกการด าเนินงานที่
ชัดเจน รวมถึงการประเมินผลของการ
ด าเนินงาน เพ่ือใช้ในการวางแผนพัฒนาให้
ตรงกับเป้าหมายที่วางไว้ 
2. การวิเคราะห์ผลกระทบจากการบริการ
วิชาการในรูปแบบต่างๆ และการถอด
บทเรียนจากสถานการณ์ที่เป็นวิกฤตให้เป็น
โอกาสในเชิงพัฒนาต่อไป 

C.13 การส่งเสริม
สนับสนุนศิลปะ
และวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยมีการด าเนินการด้านส่งเสริม
ศิลปะและวัฒนธรรม โดยเฉพาะสังคมพหุ
วัฒนธรรมเด่นชัด 

1. การสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ ให้
กว้างขวางยิ่งขึ้น 

2. การสรุปให้เห็นถึงแนวทางในการปฏิบัติที่
ชัดเจน เพ่ือพัฒนาเป็นต้นแบบในการ
ด าเนินการต่อไป 
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ตัวบ่งชี้เลือก 

ตัวบ่งชี้ 
Strengths 

จุดแข็ง 
Areas for Improvement 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ 

S.1 จ านวนเงิน
สนับสนุนงานวิจัย
หรืองาน
สร้างสรรค ์

มีศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเป็นองค์กรที่
สามารถหาแหล่งทุนจากภายนอกได้ และ
บูรณาการงานวิจัยระหว่างบุคคลและคณะ 
 

1. การจัดสรรงบประมาณภายใน เพ่ือเป็นการ
กระตุ้นให้นักวิจัยหน้าใหม่มีผลงานวิชาการที่ใช้
ในการพัฒนาตนเอง หลักสูตร และหน่วยงาน
สนับสนุนของมหาวิทยาลัย 
2. แผนและเป้าหมายในการได้รับทุนวิจัยจาก
หน่วยงานต่างๆ  

S.2  การเข้าสู่
สากลมุ่งเน้น
อาเซียนของ
นักศึกษาและ
อาจารย์ 

มหาวิทยาลัยมีกิจกรรมความร่วมมือทาง
วิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาในต่าง 
ประเทศหลายแห่ง โดยใช้รูปแบบออนไลน์
ที่ได้ประสิทธิภาพเทียบเท่ากับการ
ด าเนินการในพ้ืนที่ 

1. ส่งเสริมโครงการ Talent mobility เพ่ือให้
มีการใช้ทรัพยากรบุคคลระหว่างมหาวิทยาลัย
กับภาคธุรกิจในการสร้างความเข้มแข็งทาง
วิชาการและการวิจัย 
2. การวิเคราะห์และสร้างค่าเป้าหมายในเชิง
คุณภาพหรือวัตถุประสงค์ เพ่ือการเข้าสู่สากล
อย่างมีประสิทธิภาพ นอกเหนือจากเชิงปริมาณ 

S .3  วิจัยใช้
ประโยชน์ในชุมชน 

การวิจัยและการสร้างสรรค์ท่ีบูรณาการ
ร่วมกับการจัดการเรียนการสอน การวิจัย 
และการบริการวิชาการ  

1. สร้างคลังข้อมูลงานวิจัยเพ่ือเผยแพร่และ
สะดวกในการน าไปใช้ประโยชน์ในการขยายผล
สู่พื้นที่ตามความต้องการของชุมชน 
2. วิเคราะห์ผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคม ทุก
กลุ่มอายุในพ้ืนที่ เพ่ือพัฒนาเป็นต้นแบบให้แก่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ชุมชนหรือพ้ืนที่เพ่ือใช้
งานวิจัยเป็นฐานในการพัฒนาให้เหมาะสมกับ
ความต้องการและปัญหาที่เกิดขึ้น 
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ข้อเสนอแนะการประเมินตนเอง 
1.  ควรวางแผนกระบวนการจัดการคุณภาพของมหาวิทยาลัยอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้มีกลไกและวิธีการในการ

ด าเนินงาน การก ากับติดตาม เพ่ือได้ผลลัพธ์ในพันธกิจต่างๆ ในการน ามาใช้ในการวิเคราะห์ผลการประเมินตนเอง 
และเพ่ือเป็นผลสะท้อนกลับในการพัฒนาได้อย่างชัดเจน 

2. ท าความเข้าใจกับเกณฑ์คุณภาพชุดนี้ ซึ่งเน้นเชิงระบบ การประเมินจะเน้น PDCA ตามระบบคุณภาพ ไม่ใช่การดู
สภาพการด าเนินพันธกิจตามปกติ ควรได้รับความร่วมมือในการรวบรวมข้อมูลป้อนกลับที่เก่ียวข้องอย่างถูกต้อง
และเหมาะสมจากหน่วยงานต่างๆ โดยมีการพิจารณาคัดกรองความสอดคล้องของข้อมูลของแต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อให้
เกิดความเชื่อมโยงทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ 

3.  การเขียนโครงร่างองค์กรควรแสดงถึงภาพรวมของมหาวิทยาลัยว่าเราอยู่ในสภาวการณ์แบบใด มีจุดเน้นอย่างไร 
มีแนวโน้มในการพัฒนาไปสู่จุดใด ซึ่งต้องมองอนาคต และเมื่อจะแข่งขันจะเทียบกับคู่เทียบแบบไหนอย่างไร โดย
ต้องมีสารสนเทศท่ีอ้างอิงได้ และควรมีการวิเคราะห์อย่างจริงจังเพ่ือได้ภาพที่ชัดทั้งของตนเองและคู่แข่ง ทั้งนี้
ผู้บริหารจักเป็นผู้ขับเคลื่อนอย่างเป็นระบบที่ 

 4. การก าหนดค่าเป้าหมายในแต่ละตัวบ่งชี้ที่ท้าทายบนฐานของวิสัยทัศน์ และจุดมุ่งหมายที่มหาวิทยาลัยด าเนินพันธ
กิจ โดยมีแหล่งอ้างอิงข้อมูลสารสนเทศที่ส าคัญตามตัวบ่งชี้ โดยแหล่งสารสนเทศส าหรับเป็นฐานข้อมูลในการ
ประกันคุณภาพการศึกษา อาจพัฒนาจากระบบ CHE QA ONLINE โดยค านึงถึงบริบทของมหาวิทยาลัย 

 
 
 

 (อาจารย์ ดร.สุชาติ   เมืองแก้ว) 
ประธานกรรมการประเมิน 

 

  (รองศาสตราจารย์ ดร.จินดา  ขลิบทอง)     (รองศาสตราจารย์จันทนี  เพชรานนท์) 
                  กรรมการ                       กรรมการ 
   

 

  (รองศาสตราจารย์เจ๊ะเหล๊าะ   แขกพงศ์)               (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.วรรณลักษณ์  เหล่าทวีทรัพย์) 
                   กรรมการ                      กรรมการ 
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(นางสาวนูรีมัน  ดอเลาะ) 
เลขานุการประเมิน 

 
 
 
  (นางสาวอาดินดา   เจ๊ะมะยิ)      (นางสาวธิดารัตน์     หมวกสกุล) 
                ผูช้่วยเลขานุการ      ผู้ช่วยเลขานุการ 
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ข้อมูลจากแบบสอบถาม 
ผู้บริหารและคณาจารย์ 

 
ค าถาม   
1. การผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพตรงตามความต้องกสนของตลาดแรงงาน (ขอให้แสดงความคิดทั้ง จุดเด่น และ
ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา) 
 

มีการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณสมบัติที่ตลาดต้องการโดยเน้นจุดเด่นด้านความรู้และด้านทักษะการท างานรวมถึงด้าน
ระเบียบและจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน 
มหาวิทยาลัยและคณะมีการจัดท าแบบส ารวจความต้องการของผู้เรียน สถานประกอบการ ผู้ใช้บัณฑิต และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน ก่อนเปิดหลักสูตร เพ่ือให้การเปิดหลักสูตรมีความสอดคล้องกับความต้องการและทิศ
ทางการพัฒนาประเทศ และทิศทางของโลก และจัดท าหลักสสูตรให้มีความสอดคล้องกับความต้องการดังกล่าว 
และพัฒนานักศึกษาให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์หรือวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และจะมีการวัดผลและประเมินผล
คุณภาพของนักศึกษาเป็นระยะ เพ่ือปรับปรุงหลักสูตรและแนวทางการจัดการเรียนการสอน และเม่ือนักศึกษา
ออกสหกิจหรือออกไปประกอบอาชีพ มหาวิทยาลัยหรือคณะจะมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพของบัณฑิตผ่าน
ช่องทางต่างๆ ทั้งตัวบัณฑิตเอง สถานประกอบการ และผู้ใช้บัณฑิต เพ่ือน าผลมาปรับปรุงแก้ไขให้มีคุณภาพต่อไป 
ซึ่งนับว่าเป็นจุดเด่นของกระบวนการด าเนินงาน และจุดที่ยังต้องปรับปรุงแก้ไข คือคุณภาพของบัณฑิตบางส่วนยัง
ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีคาดหวัง เนื่องจากองค์ความรู้แรกเข้าหรือความรู้พ้ืนฐานของนักศึกษามีน้อย จึงต้องหากล
ยุทธ์เพื่อพัฒนาต่อไป 

ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน เนื่องจากผู้จบมาจากในพ้ืนที่ 

จุดเด่น     มีหลักสูตรที่ทันสมัย /ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดแรงงาน  มีการจัดรูปแบบการเรียนการสอนที่
หลากหลาย ท าให้ผู้เรียนสามารถท างานได้จริง เช่น community base learning, problem base learning, 
Internship 
ข้อเสนอแนะ เพ่ิมความร่วมมือกับสถานประกอบการให้มีความหลากหลาย 

เน้นวิชาชีพ และทักษะในการอยู่ร่วมกับสังคม รวมถึงเป็นผู้พร้อมเรียนรู้ตลอดชีวิต 
จุดเด่น     มีหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นใหม่สอดคล้องกับความต้องการประเทศ เช่น ระบบราง เป็นต้น 
ข้อเสนอแนะ ควรส ารวจความต้องการจากตลาดแรงงานที่แท้จริงในทุกหลักสูตร 
เปิดหลักสูตรที่เป็นความต้องการของพ้ืนที่ และการปรับตัวของเศรษฐกิจในพ้ืนที่ ส ารวจจากความต้องการของ
สถานประกอบการ 

จุดเด่น  มีกระบวนการปรับปรุงหลักสูตรมีกระบวนการปรับปรุงตามความต้องการของตลาดแรงงาน และ
กระบวนการประกันคุณภาพในระดับหลักสูตร 
ข้อเสนอแนะ  การเพ่ิมองค์ความรู้จากภายนอกให้กับอาจารย์ นอกเหนือจากการท าวิจัยและบริการวิชาการ 

ข้อเสนอแนะ ควรปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการทั้งของผู้เรียนและตอบสนองต่อตลาดแรงงาน  
รับฟังเสียงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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จุดเด่น บัณฑิต มีคุณธรรม จริยธรรม มีความอดทน สู้งาน สามารถอยู่ร่วมกันได้ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม มีจิต
สาธารณะ 
 ข้อเสนอแนะ  เพ่ิมทักษะการคิดวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข ทักษะการคิดเชิงระบบ ภาวะผู้น า เพ่ือให้บัณฑิตจบมา
สามารถปฏิบัติงานได้ตรงตามสาขาที่เรียนมา 

จุดเด่น: ยังเป็นวิชาชีพที่ขาดเเคลน ยังเป็นความต้องการของตลาด โดยเฉพาะในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-
19 

จุดเด่น  นักศึกษาสามารถพูดภาษาท้องถิ่น เข้าใจถึงพหุวัฒนธรรมท้องถิ่นได้ดี ตามความต้องการของตลาด 

จุดเด่น สามารถสื่อสารและใช้ภาษาอาหรับได้ถูกต้อง  
จุดเด่น  การได้ฝึกจากประสบการณ์ จากสถานการณ์จริง โดยท าความร่วมมือกับผู้ประกอบการที่สามารถรับ
นักศึกษาฝึกงานได้  
ข้อเสนอแนะ  อยากให้มีการท าความร่วมมือข้อตกลงกับสถานประกอบการอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเพ่ิมช่องทางที่
หลากหลายมากยิ่งขึ้น ให้นักศึกษาที่สนใจได้มีการทดลองงาน ฝึกงาน เพื่อเพิ่มประสบการณ์ต่างๆ 
ทางมหาวิทยาลัย และทางคณะมีการสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมที่นักศึกษาสนใจ เพ่ือพัฒนาทักษะที่
สามารถน าไปใช้ในการท างานได้ สนับสนุนให้เปิดรายวิชาใหม่ และปรับหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดแรงงาน 

หลักสูตรมีการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้ตอบโจทย์กับตลาดแรงงาน  
จุดเด่น มีรายวิชาในหลักสูตรที่สอดรับกับตลาดแรงงาน พร้อมกันนี้ทางคณะได้ส่งนักศึกษาเพ่ือฝึกปฏิบัติสหกิจ
ศึกษาในสถานประกอบการที่ตนเองต้องการและมีสอดรับกับหลักสูตร ซึ่งบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาไปได้ประกอบ
อาชีพในสายงานตรงตามหลักสูตรที่ตนเองจบการศึกษา  
ข้อเสนอแนะ ควรเพิ่มความหลากหลายของรายวิชาเพ่ือเป็นทางเลือกให้กับนักศึกษาปละสามารถสอดรับกับ
ตลาดแรงงานมนอนาคตได้ 

จุดเด่น มีความร่วมมือในด้านการศึกษาของหน่วยงานภาคเอกชนและภาครัฐ  
ข้อเสนอแนะ ควรมีกิจกรรมให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ที่หลากหลาย  

ผลิตบัณฑิตด้านวิชาชีพตั้งแต่ระดับช่างจดถึงระดับคุมงาน 
ต้องท าแบบสอบถามผู้ใช้แรงงานก่อนว่าต้องการแรงงานแบบไหน พอได้ผล ก็เอามาจัดรายวิชาเพ่ือตอบโจทย์ และ
เพ่ิมรายวิชา 

นักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษามีงานท าที่ตรงมาตามสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษา 
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2. การพัฒนานักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมให้มีความรู้ ทักษะและประสบการณ์ตามความต้องการของประเทศ
ในศตวรรษที่ 21 (ขอให้แสดงความคิดทั้ง จุดเด่น และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา) 

มีการพัฒนานักศึกษาให้เป็นคนที่มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต รู้ทันเทคโนโลยีและสามารถเป็นผู้ประกอบการได้ 
มหาวิทยาลัยและคณะมีการพัฒนานักศึกษาให้มีความพร้อมการเป็นบัณฑิตท่ีมีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการ
ของประเทศในศตวรรษที่ 21  ทั้งด้าน Hard Skill และ Soft Skills โดยมีการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนที่
เชื่อมโยงกันทั้งรายวิชาศึกษาทั่วไป รายวิชาเอก และการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักศึกษาด้านต่างๆ 
โดยเน้นทักษะของโลกในศตวรรษที่ 21 ส่งผลให้นักศึกษามีทักษะความรู้ที่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมีทักษะชีวิตที่ดี สามาารถด ารงตนอยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรม และพร้อมด ารงตนใน
สังคมในศตวรรษที่ 21  

ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรเมื่อปลายปี 62 ให้ตรงกับความต้องการใน ศตวรรษที่21 

จุดเด่น   
- พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ และความต้องการของตลาดแรงงาน 
- จัดกิจกรรมเสริมทักษะผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะและประสบการณ์ตามความต้องการของประเทศในศตวรรษท่ี 21 
เช่น กิจกรรมที่ท าให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต (LLL) 
ข้อเสนอแนะ   สร้างบรรยากาศของการเรียนรู้ให้กับนักศึกษาเพิ่มมากขึ้น  
จุดเด่น : การเป็นผู้ประกอบการ  
ข้อเสนอแนะ เพ่ิมทุนการพัฒนา 
นักศึกษาต้องใช้ระบบสารสนเทศได้ช านาญ รู้จักเครื่องมือในการสื่อสารผ่านโลกออนไลน์ 

จุดเด่น การท าความร่วมมือกับผู้ประกอบการในการฝึกสหกิจ  
ข้อเสนอแนะ การเตรียมความพร้อมในการฝึกประสบการณ์ 

จัดการเรียนการสอน แบบผสมผสานกับการลงปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการณ์ 

จุดเด่น นโยบายในการพัฒนาทักษะตามความต้องการของประเทศให้กับนักศึกษา มีการปรับปรุงแบบ on-process 
ในระหว่างการด าเนินการและมีการขยายผลให้กับนักศึกษาที่อยู่ในหลักสูตรที่เก่ียวข้อง 
ข้อเสนอแนะ  การศึกษาดูงาน 
ข้อเสนอแนะ ควรให้ฝึกทักษะภาษาอังกฤษ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  หลักการปฏิบัติข้ามวัฒนธรรม 

จุดเด่น  
- หลักสูตรพัฒนาความพร้อมด้านการเป็นผู้ประกอบการ โดยมีรายวิชาที่ส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ 
-  มีแผนพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อมในการท างานในศตวรรษท่ี 21  
ข้อเสนอแนะ  
- เพ่ิมทักษะด้าน digital Technology การตัดสินใจ และภาวะผู้น า 
ได้อบรมและพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆสามารถน ามาใช้ในสาขาได้ 

เริ่มต้นออกแบบการเรียนการสอนในรูปแบบ problem base learning ประยุกต์ในรายวิชา เพ่ือพัฒนาทักษะทาง
ปัญญาและการสืบค้นข้อมูล   
ข้อเสนอแนะ: อยากให้ก าหนดเป็นนโยบายมหาวิทยาลัยจะได้มีเวทีในการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21  เพ่ือให้เกิด
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การ movement เป็น mass ใหญ่ๆ พร้อมๆ กัน  
มีการส่งเสริมให้นักศึกษาท าวิจัย และเผยแพร่งานวิจัยสู่สังคม เน้นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ เพ่ือพัฒนาตนเองได้
ในอนาคต 
เน้นภาษาอาหรับ ด้านอาชีพที่ส่วนประกอบการณ์ต้องการ และเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนต่างสถาบัน 

จุดเด่น  การจัดอบรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสายอาชีพ ที่นักศึกษาสนใจ 
ข้อเสนอแนะ  เพ่ิมเติมการศึกษาดูงานนอกสถานที่ )ไม่จ าเป็นต้องต่างจังหวัด(  เพ่ือให้นักศึกษาเข้าใจบริบทของพ้ืนที่ 
วัฒนธรรมต่างๆ ภายในพ้ืนที่ของตน 

มีการจัดโครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาเพ่ือส่งเสริมทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ให้กับนักศึกษาทุกชั้นปี 
มีการพัฒนานักศึกษาทั้งทางด้านความรู้และส่งเสริมให้นักศึกษาท ากิจกรรมที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนา
ทักษะทางด้านภาษาท่ีมีการเรียนการสอนแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ รวมถึงการท ากิจกรรมต่าง ๆ 
กับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศเช่นเดียวกัน 

ข้อเสนอแนะ การพัฒนาการศึกษาควรจะมุ่งเน้นการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษามีทักษะที่จ าเป็นต่อการใช้ชีวิต
และสอดคล้องกับสังคมในอนาคต 

ให้นักศึกษาเรียนรู้เท่าทันกับเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว 
เสริมสร้างทักษะทางด้านเทคโนโลย ีดิจิตอล  

ให้นักศึกษาได้ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพก่อนจบการศึกษา 

 
3. การพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้มีสมรรถนะท่ีสูงพร้อมจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ (ขอให้
แสดงความคิดทั้ง จุดเด่น และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา ) 
 

พัฒนาอาจารย์ให้เป็นคนที่มีต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิปริญญาเอก มีความสามารถในการผลิตสื่่อการสอนที่มี
คุณภาพ สามารถสอนแแบออนไลน์โดยใช้สื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนสายสนับสนุนนัน้พัฒนาให้มีทักษะในการ
ปฏิบัติงาน ท าคู่มือการปฏิบัติงานตลอดจนสามารถท าวิจัยเพ่ือก้าวสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นได้ 
มหาวิทยาลัยและคณะมีการรับบุคลากรที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของแต่ละหลักสูตร และทิศทางการพัฒนาของ
มหาวิทยาลัย และมีการส ารวจและประเมินคุณสมบัติของบุคลากร เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาาบุคลากรให้มีคุณสมบัติที่
เหมาะสมตามทิศทางของมหาวิทยาลัย ส่งผลให้คณาจารย์มีองค์ความรู้ที่ดี มีคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น 
แต่อย่างไรก็ตามในส่วนของบุคลากรสายสนับสนุนยังต้องมีการส่งเสริมให้มีการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการท่ีสูงขึ้น
มากกว่านี้ 

มีการส่งเสริมให้มีความรู้ในแพทยศาสตร์ศึกษา ส่งอาจารย์ preclinic เรียน แพทย์ 
จุดเด่น สนับสนุนให้อาจารย์ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก และส่งขอต าแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้น ส่วนสายสนับสนุน
ได้เข้าอบรมเพ่ือพัฒนาตนเองในการก้าวสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น และให้อบรมเพ่ือพัฒนางานได้ครบทุกคน 

จุดเด่น: เท่าทันความเป็นปัจจุบัน  
ข้อเสนอแนะ  เพ่ิมงบประมาณ 

สร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเอง สร้างความสุขในองค์กร 
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ข้อเสนอแนะ  
- พัฒนาสมรรถนะอาจารย์ให้สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร 
- สายสนับสนุน พัฒนาสมรรถนะให้มีความพร้อมในการสนับสนุนให้นักศึกษาเกิดการบรรลุELO 
จัดท าแผนงานโครงการ การพัฒนาศักยภาพการสอน วิจัย และการท างานของสายสนับสนุน ที่มุ่งเน้น ผลส าเร็จที่
เป็นรูปธรรม 
จุดเด่น  มีการอบรมให้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีใหม่ที่มีความจ าเป็นต่อการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 

ทักษะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน 

จุดเด่น มีกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาอาหารอย่างต่อเนื่อง ขอเสนอแนะ เพ่ิมการพัฒนาสมรรถนะของสายสนับสนุน 
ให้สมรรถนะสูงในการปฏิบัติงาน 

จัดให้มีการอบรมจากหน่วยงานภายนอกรวมถึงสามารถน ามาปฏิบัติติงานกานในสาขาได้จริง 

มีการวางแผนและสนับสนุนให้ อาจารย์ลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกท้ังในและต่างประเทศ  

มีการจัดให้อาจารย์ได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงกว่า การจัดอบรมตามความต้องการเพ่ือพัฒนาตนเองตามที่ต้องการใน
สาขาวิชา 
ข้อเสนอแนะ สนับสนุนด้านงบประมาณให้เพิ่มข้ึน 

จุดเด่น 
- มีการจัดอบรมในส่วนของงานต่างๆที่จ าเป็น ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการเขียนงานวิจัย การขอต าแหน่งทางวิชาการ 
ต าแหน่งงาน การอบรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการบริหารจัดการระบบงานประกันคุณภาพ 
ข้อเสนอแนะ  วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆยังไม่พร้อม 

มีงบประมาณให้กับบุคลากรเข้าฝึกอบรมพัฒนาตนเองทุกปี 
จุดเด่น    ได้มีการจัดอบรมและ KM ในด้านต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้สอนรวมถึงพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอน เช่น การจัดรูปแบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์  ส่วนข้อเสนอแนะ อยากให้มีการจัดอบรมหรือกิจกรรมใน
หลากหลายประเด็นและครอบคลุมการจัดการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ รวมทั้งการจัดท าเอกสาร
ประกอบการสอนเพื่อเตรียมความพร้อมให้บุคลากรในการขอต าแหน่งทางวิชาการในอนาคต 
จุดเด่น มหาวิทยาลัยได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนเป็นอย่างมาก โดยได้ให้
อาจารย์สามารถลาศึกษาต่อไปพัฒนาคุณวุฒิในระดับที่สูงขึ้น 

ข้อเสนอแนะ ส่งเสริมและสนับสนุนด้านงบประมาณให้อาจารย์และบุคลากร 
เพ่ิมทักษะในการท างาน จัดให้มีอบรม ศึกษาดูงาน  

ทางวิทยาลัยฯ จัดอบรมการท าผลงานทางวิชาการสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น 
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4. การจัดระบบงานสนับสนุนวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ทั้งเชิงพาณิชย์และพัฒนาชุมชน (ขอให้
แสดงความคิดทั้ง จุดเด่น และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา) 
 

จัดคลินิกวิจัยโดยมีอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษาแก่อาจารย์และนักวิจัยรุ่นใหม่ และแต่งตั้งคณะกรรมการ
กลั่นกรองข้อเสนอโครงร่างวิจัยเพื่อให้ข้อเสนอแก่หัวหน้าโครงการวิจัยก่อนยื่นส่งขอสนับสนุนทุนวิจัยจากหน่วยงาน
ภายนอก 

มหาวิทยาลัยและคณะมีการจัดระบบงานสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม โดยมีการส่งเสริมและสนับสนุนอาจารย์ให้
วิจัยที่สนองความต้องการของชุมชนและสังคม และสนับสนุนให้น างานวิจัยไปใช้ประโยชนในชุมชนให้มากขึ้น  แต่
อย่างไรก็ตามยังมีสสัดส่วนงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์น้อย ควรมีการสนับสนุนงบประมาณ และสร้างขวัญและ
ก าลังใจให้แก่บุคลากรที่สามาารถน างานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้ 

ข้อเสนอแนะ เพ่ิมเงินทุนวิจัย จัดตั้งกรรมการวิจัยในมนุษย์ 
จุดเด่น  ระบบและกลไกในการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือใช้ประโยชน์เชิงพ้ืนที่ ผ่านทางศูนย์วิจัยและ
นวัตกรรมของมหาวิทยาลัย และหน่วยงานวิจัยระดับคณะ 
ข้อเสนอแนะ จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม 

จุดเด่น ครอบคลุมใน จังหวัด ข้อเสนอแนะ ขยายทั้ง 3 จังหวัด 

เน้นวิจัยที่มาจากโจทย์ของชุมชนที่แท้จริง 
ข้อเสนอแนะ ส ารวจความต้องการของชุมชนที่ตอบโจทย์ความต้องการบูรณาการศาสตร์ต่างๆ และพัฒนานวัตกรรม 
แล้วต่อยอดเชิงพานิชย์ 
มีศูนย์ที่รับผิดชอบในการน างานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

จุดเด่น    มีตั้งหน่วยงานกลางที่ดูแลด้านงานวิจัยและนวัตกรรมในภาพรวม และเป็นส่วนหน้าในการประสานงานกับ
ภายนอก 
ข้อเสนอแนะ    การใช้เทคโนโลยีช่วยในการบริหารจัดการ 

บูรณาการการสอนนักศึกษากับการวิจัยเชิงพ้ืนที่ ตอบโจทย์การสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
จุดเด่น มีการจัดตั้งศูนย์วิจัยและนวัตกรรม เป็นหน่วยงานด้านการขับเคลื่อนงานวิจัย และการประโยชน์ในพื้นท่ี ทั้ง
เชิงพาณิชย์และการพัฒนาชุมชน 
จัดให้มีการวิจัยร่วมกับนักศึกษารวมถึงสามารถน ามาใช้งานได้จริง 

มีการสนับสนุนทุนวิจัยเกี่ยวกับด้านนวัตกรรมเพ่ือประโยชน์แก่ชุมชน 

อาจารย์ในสถาบันได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก เป็นการยกระดับให้สถาบันและมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยสนับสนุนให้น างานวิจัยที่ศึกษาแล้วไปเผยแพร่ให้ความรู้กับชุมชนในรูปแบบของการบริการวิชาการ การ
ขอทุนสนับสนุนงานวิจัยที่ต้องมีความร่วมมือกับชุมชนหรือวิสาหกิจชุมชน และปีนี้มีโครงการ 1 ต าบล 1 มหาวิทยาลัย 
)U2T) ท าให้ได้มีโอกาสลงพื้นพ่ีเพ่ือน าปัญหาในชุมชนมาศึกษาวิจัย และน าไปแก้ปัญหาให้กับชุมชนมากขึ้น 

จุดเด่น คณะได้ส่งเสริมให้อาจารย์ใหม่ผลิตผลงานวิจัยเดี่ยวในรอบ 1 ปีแรกของการปฏิบัติงาน และร่วมผลิตงานวิจัย
กับคณาจารย์ภายในและภายนอกคณะหรือมหาวิทยาลัย เพ่ือเตรียมความพร้อมให้บุคลากรในการขอต าแหน่งทาง
วิชาการในอนาคต 

จุดเด่น มหาวิทยาลัยมีศูนย์วิจัยและนวัตกรรม ท าให้สามารถพัฒนาได้อย่างเต็มที่  
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ส ารวจความต้องการของชุมชนในการพัฒนาสู่งานวิจัย 
วิทยาลัยฯจะออกไปสู่ชุมชมเพ่ือถามปัญหา และ แก้ปัญหาในชุมชน 

ท าให้วิทยาลัย สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนและน าความรู้เพ่ือไปพัฒนาชุมชน  
 
5. การให้บริการวิชาการก่อให้เกิดความส าเร็จในเชิงสาธารณะและเพิ่มรายได้ให้กับมหาวิทยาลัยอย่างเป็น
รูปธรรม (ขอให้แสดงความคิดทั้ง จุดเด่น และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา) 

มีการจัดแผนบริการวิชาการ รวมถึงค่าเป้าหมายเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพให้ชัดเจน และชี้แจงแผนดังกล่าวให้
อาจารย์รับทราบและถือปฏิบัติ 
มหาวิทยาลัยและคณะให้มีการส ารวจความต้องการในการรับบริการวิชาการ และน าข้อมูลความรู้ต่างๆ มาวิเคราะห์
และมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ  เพ่ือบริการวิชาการท่ีสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน 
ทั้งท่ีเป็นการบริการวิชาการแบบให้เปล่าและการบริการวิชาการท่ีหารายได้ แต่อย่างไรก็ตามการหารายได้จากการ
บริการวิชาการยังมีน้อย ส่วนใหญ่ยังเป็นการบริการวิชาการแบบให้เปล่า 
เป็นการบริการวิชาการในเชิงบริการชุมชน 

จุดเด่น  โครงการบริการวิชาการที่ท าต่อเนื่องในพ้ืนที่เดิมเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน และสร้างรายได้เพ่ิมให้กับชุมชน  
ข้อเสนอแนะ เพ่ิมโครงการบริการวิชาการท่ีก่อให้เกิดรายได้ 

จุดเด่น รายได้กับนักศึกษา  
ข้อเสนอแนะ รุ่นพี่สู่รุ่นน้อง 

สร้างความเชื่อม่ันในศาสตร์ที่ช านาญให้ได้รับการยอมรับจากชุมชน  

ข้อเสนอแนะ ส ารวจความต้องการ บูรณาการศาสตร์ต่างๆโดยท าร่วมกับประชาชน 
มีศูนย์ที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการ  การให้บริการวิชาการ 

จุดเด่น  มีหน่วยงานกลางที่ดูแลด้านงานบริการวิชาการ ในภาพรวม และเป็นส่วนหน้าในการประสานงานกับ
ภายนอก 
ข้อเสนอแนะ  การใช้เทคโนโลยีช่วยในการบริหารจัดการ 
การให้บริการรับท าการวิจัยให้กับหน่วยงาน   การให้บริการห้องปฏิบัติการ 

จุดเด่น   มีการบริการวิชาการท่ีหลากหลายที่ก่อให้เกิดความส าเร็จเชิงพ้ืนที่ และชุมชน  
ข้อเสนอแนะ  มีการบริการวิชาการยังสร้างรายได้ แต่ยังคงน้อยอยู่ อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาการวิจัย
ที่ก่อให้เกิดการสร้างรายได้เชิงสาธารณะ 

จุดเด่น:  มีจัดบริการวิชาการทุกปี เช่น การจัดประชุมวิชาการประจ าปี การจัดอบรมให้เปล่า  
อย่างมากคะ เเต่เชิงรายได้ เป็นส่วนนึง ไม่มากเท่าไร เพราะการบริการวิชาการส่วนมากบริการโดยไม่เเสวงหารายได้  

จุดเด่น   งานสถาปนาของมหาวิทยาลัย งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
ข้อเสนอแนะ  จัดตั้งแหล่งซื้อขายผลิตภัณฑ์ของมหาวิทยาลัย 
อาจารย์ที่ได้ลงพื้นที่ไปแก้ปัญหาชุมชน สนับสนุนและเป็นที่ปรึกษาให้กับกลุ่มประชาชน และสนับสนุนให้จัดตั้งกลุ่ม
วิสาหกิจ เพ่ือให้เกิดการท างานที่เป็นรูปธรรมให้กับชุมชน 
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จุดเด่น   การบริการวิชาการของคณะเป็นการบริการวิชาการไปยังโรงเรียนต่าง ๆ ในบริเวณพ้ืนที่ใกล้เคียง
หลากหลาย ทั้งในด้านการท ากิจกรรม การจัดการแข่งขันทักษะทางด้านทักษะภาษา และการผลิตงานวิจัยของ
นักศึกษาท่ีสามารถน าไปใช้ได้จริงในชุมชนได้ 
จุดเด่น มหาวิทยาลัยได้มีโครงการบริการวิขาการที่ตอบสนองชุมชนและผู้ประกอบการ  

สอนวิชาชีพให้กับประชาชนหรือชุมชนที่สนใจในแต่ละสาขา 
วิทยาลัย มีบริการวิชาการ แต่ยังไม่มีเพ่ิมรายได้ เน้นให้ความรู้ สามารถน าไปปฏิบัติใช้ได้จริง 

วิทยาลัยมีการบริการวิชาการ ในการให้ความรู้ การสร้างสาธารณประโยชน์แก่ชุมชน 

 
6. ความส าเร็จของการบูรณาการด้านศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและการวิจัย  (ขอให้แสดง
ความคิดทั้ง จุดเด่น และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา) 
มีคณะกรรมการด าเนินการงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อท าหน้าที่สนับสนุนและส่งเสริมการบูรณาการกิจกรรม
ต่างๆกับการเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรมส่งผลท าให้บรรลุเป้าหมาย 
มหาวิทยาลัยและคณะมีการส่งเสริมให้มีกาารบูรณาการการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน
และการวิจัย ส่งผลให้มหาวิทยาลัยและคณะมีผลการบูรณาการการการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียน
การสอนและการวิจัยบรรลุตามเป้าหมาย  

สอดแทรกในวิชาเลือก และเวชศาสตร์ชุมชน 

ได้สนับสนุนการท างานโดยมีการบูรณาการร่วมกับชุมชนในด้านศิลปะและวัฒนธรรมผ่านทางวิชาการโดยระบุใน
กิจกรรมรายวิชาบริหารโครงการ การจัดการธุรกิจชุมชน และด้านพัฒนานักศึกษา ภายใต้โครงการบูรณาการสืบสาน
ศิลปภูมิปัญญาท้องถิ่น 

จุดเด่น  นวัตกรรมที่ได้จากวิจัย มาจากความรู้พ้ืนฐาน ข้อเสนอแนะ เพ่ิมทุนวิจัย 

สร้างความเข้าใจสู่การพัฒนา 
ข้อเสนอแนะ บูรณาการศิลปะการสื่อสารศาสตร์ต่างๆกับความต่างทางวัฒนธรรม 

มีแผนงานโครงการ ที่บูรณาการด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ไว้ในรายวิชาการเรียนการสอน และกิจกรรมโครงการ 

จุดเด่น   การใช้เทคโนโลยีในการส่งเสริมกิจการทางด้านศิลปวัฒนธรรม 
ใช้โจทย์วิจัยพัฒนาวัฒนธรรมท้องถิ่นสร้างนักศึกษาให้เป็นไปตามอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย 

จุดเด่น   
-มีโครงการการศึกษาเพื่อความม่ันคง ที่ใช้วัฒนธรรมร่วมราก พัฒนานักศึกษาให้สามารถอยู่อย่างสันติภายใต้สังคม
พหุวัฒนธรรม 
-มีการพัฒนางานวิจัยที่ต่อยอดจากภูมิปัญญาและศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่น  

ในแต่ละรายวิชาที่สอนจะมีการบูรณาการด้านพหุวัฒนธรรมสอดแทรกในรายวิชา 

มีความส าเร็จอย่างมาก เพราะผลงานวิจัย น ามาปรับใช้กับนศและบุคคลทั่วไปที่สนใจภาษาอาหรับ ที่ตนเอง
รับผิดชอบได้รับประโยชน์สูงพอสมควร 

จุดเด่น   ประเพณี เทศกาลต่างๆ ของแต่ละศาสนา ที่จัดขึ้นมีนักศึกษาเข้าร่วมและให้ความสนใจเป็นจ านวนมาก มี
รางวัลการแข่งขัน การประกวดต่างๆ  
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มีกิจกรรมให้กับนักศึกษาได้เข้าร่วม เช่น โครงการค่ายอาสาบูรณาการการเรียนการสอนและบริการวิชาการ ส่งเสริม
พหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็งสนับสนุนศาสนวิถี 1 วัด 1 มัสยิด 1 ต าบล เพ่ือสันติสุขในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนใต้  

จุดเด่น มหาวิทยาลัยสามารถบูรณาการได้ดี 
ท างานวิจัยลงสู่ชมชน 

เอารายวิชาเรียน มาประยุกต์ ในการแปรรูปอาหารให้สอดคล้องศิลปวัฒนธรรมของ 3จังหวัด เช่นการกวนอาซูรอ 
การเลือกวัตถุดิบ อุณหภูมิที่ต้องใช้ การท างานทีม 

ให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในกับชุมชนและสามารถน าไปบูรณาการด้านการเรียนการสอนได้ 

 
7. ผลส าเร็จของการบริหารและจัดการองค์กรตามพันธกิจ (ขอให้แสดงความคิดทั้ง จุดเด่น และข้อเสนอแนะ
เพื่อการพัฒนา) 
การบริหารจัดการองค์กรตามพันธกิจ 5 ด้านบรรลุเป้าประสงค์ส่วนใหญ่ แต่ยังมีบางเป้าประสงค์ท่ียังไม่บรรลุ จึงได้มี
การจัดท าแผนปรับปรุงเพ่ือพัฒนาในปีถัดไป 
มหาวิทยาลัยและคณะด าเนินการตามพันธกิจทั้ง 5 ด้านของมหาวิทยาลัยได้บรรลุตามเป้าหมาย แต่อาจจะมีบางพันธ
กิจ เช่น การวิจัย โดยเฉพาะการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ และการจดสิทธิบัตรยังมีน้อย ควรมีการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้บุคลากรสร้างเครือข่ายในการท างานวิจัยร่วมกับหน่วยงานภายนอกมากข้ึน 

ได้มีการปรับปรุงการบริหารตามการปรับปรุงหลักสูตรปี 62 

ได้มีกระบวนการในการก ากับและติดตามกระบวนการในการด าเนินงานของฝ่ายต่าง ๆ ตามโครงสร้างการบริหารงาน
ของคณะวิทยาการจัดการ ที่ได้แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจนตามสายการบังคับบัญชา เพ่ือให้การท างาน
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อองค์กร และมีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ลงสู่แผนปฏิบัติราชการประจ าปี มี
การติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ 

จุดเด่น ; กลไก มีคุณภาพ ข้อเสนอแนะ การก ากับติดตามงาน 
มีการอบรมพัฒนาเป็นระยะ 

ข้อเสนอแนะ การจัดท าแผนเพ่ือมุ่งสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ การก ากับติดตามผล การพัฒนาปรับปรุงกระบวนการ
เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ 

ได้รับการยอมรับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อองค์กร ที่เห็นเป็นประจัก ทางด้านการบริหารจัดการ 

จุดเด่น  มีการสื่อสารนโยบายในทุกระดับขั้น 
ควรสร้างความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน  พัฒนาสมรรถนะบุคลากรชั้นสูง 

จุดเด่น มีระบบการติดตามความก้าวหน้าของการด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม ข้อเสนอแนะการใช้ระบบสารสนเทศ
ในการบริหารจัดการให้มากข้ึน 

นศ ได้รับรางวัลที่ได้ร่วมแข่งขันกับโครงการ Start up และต่างสถาบันที่ร่วมเเข่งขัน 

สร้างบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถเพ่ือพัฒนาชมชนและท้องถิ่น 
บัณฑิตที่ส าเร็จไปแล้วมีงานท า 100 % มีต าแหน่งทางวิชาการเพ่ิมข้ึน มีการบริการวิชาการตามหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อ
ถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน 
ทางวิทยาลัยได้ด าเนินการตามพันธกิจครบทุกด้าน 
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8. ความส าเร็จของการสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ (ขอให้
แสดงความคิดทั้ง จุดเด่น และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา) 

มีการสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ อีกทั้งยังมีการท ากิจกรรม
ร่วมกับหน่วยงานดังกล่าวแบบออนไลน์ 

มหาวิทยาลัยและคณะมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบริการวิชาการกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งในและ
ต่างประเทศ และมีการบริการวิชาการท่ีหลากหลาย สนองความต้องการของชุมชนและสังคม ในส่วนของความ
ร่วมมือกับต่างประเทศในปีที่ผ่านมามีบางแห่งที่ขาดการท ากิจกรรมความร่วมมือระหว่างกัน เนื่องจากมีสถานการณ์
โควิด ดังนั้นจึงควรมีการออกแบบการสร้างความร่วมมือร่วมกัน เพ่ือให้มีการสร้างความร่วมมือกันอย่างต่อเนื่อง  

มีการท า MOU ทั้งในและต่างประเทศ เช่น วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า, ธรรมศาสตร์, สธ,The  Medical 
College of Wisconsin, Kansai Medical University 

ได้ท าความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในและต่างประเทศ ทั้งในส่วนของการพัฒนาบุคลากร และนักศึกษา 
และได้ท าความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เช่น สร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการในการส่งนักศึกษาออกไป
ฝึกสหกิจศึกษา 
จุดเด่น  :  ประเทศเพ่ือนบ้าน ข้อเสนอแนะ ขยายไปหลายๆประเทศ 

ใช้ช่องทางออนไลน์ในการขับเคลื่อน 

ข้อเสนอแนะ ความต่อเนื่องของความร่วมมือหลังจากท าMOU 
มีกิจกรรมโครงการที่ประสมผลส าเร็จ  

จุดเด่น  การมีกิจกรรมกับคู่ความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง 
ข้อเสนอแนะ  การขยายขอบเขตความร่วมมือทางวิชาการ 

ปฏิบัติตามข้อสัญญาตามความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง จริงจัง 

จุดเด่น   มีการสร้างความร่วมมือที่หลากหลายทั้งสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในแต่
ต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ข้อเสนอแนะเพ่ิมช่องทางในการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรโดยใช้ประโยชน์จากการสร้าง
ความร่วมมือ โดยการฝั่งตัว ในบริษัทต่างๆ เพ่ือน าประสบการณ์มาถ่ายทอดให้กับนักศึกษา 

มีการสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศเยอรมัน และวางแผนจะสร้าง
ความร่วมมือมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น  
มีงานวิจัยที่ร่วมมือกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศอย่างเป็นรูปธรรม 

ได้รับผลที่ดีมากๆ จากการจัดสัมมนาวิชาการกับ มหาวิทยาลัยต่างประเทศที่ผ่านมา  

จุดเด่น  การท า MOU กับหน่วยงานต่างๆ ในด้านของการวิจัย และการให้ความร่วมมือในด้านงานต่างๆ ระหว่าง
มหาวิทยาลัย กับ หน่วยงานของภาครัฐ และเอกชน  

จุดเด่น  ทางมหาวิทยาลัยและคณะมีมหาวิทยาลัยที่เป็นมหาวิทยาลัยคู่ความร่วมมือในต่างประเทศหลายแห่ง 
โดยเฉพาะในประเทศมาเลเซีย ท าให้ทางมหาวิทยาลัยสามารถผลักดันทั้งอาจารย์และนักศึกษาดังจะเห็นได้จาก
กิจกรรมด้านการแลกเปลี่ยนการเรียนการสอน รวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ ที่เข้าร่วมกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ 
จุดเด่น มีกิจกรรมที่สร้างความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดยมีการจัด
ประชุมระดับนานาชาติร่วมกัน 
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มีการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ส่งนักศึกษาแข่งขันวิชาการ และส่งนักศึกษาศึกษาดูงาน 
มีนักศึกษาไปฝึกงาน ณ ประเทศอิสราเอล 

มีการสร้างเครือข่ายทางการศึกษาและน าความรู้มาถ่ายทอดให้กับนักศึกษา 
 
9. ความส าเร็จของการพัฒนามหาวิทยาลัยด้านกายภาพ การจัดสถาพแวดล้อมและสิ่งอ านวยความสะดวกใน
การศึกษา (ขอให้แสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา) 
 

มีการจัดภูมิทัศน์รอบๆคณะ รวมถึงจัดภูมิทัศน์ในบริเวณมัสยิดมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังการจัดโต๊ะเก้าอ้ีตาม
บริเวณรอบๆห้องเรียนและรอบๆตึกคณะเพ่ือให้นักศึกษาสามารถใช้ในการพูดคุยและสนทนากับเพ่ือนๆเกี่ยวกับการ
เรียน และได้มีการจัดเตรียมหนังสือทั้งภาษาไทย ภาษาอาหรับ ภาษามลายูและภาษาอังกฤษไว้บริการนักศึกษาใน
ห้องสมุดของคณะ รวมถึงการจัดเตรียมห้องคอมพิวเตอร์ 3 ห้องเพ่ือให้นักศึกษาได้ค้นคว้าความรู้เพิ่มเติม 

มหาวิทยาลัยได้มีการวางแผนด้านการพัฒนาด้านกายภาพ สภาพแวดล้อมและสิ่งอ านวยความสะดวก ปัจจุบันนับว่า
มหาวิทยาลัยค่อนข้างมีความพร้อมในด้านกายภาพและสภาพแวดล้อม แต่อย่างไรก็ตามมหาวิทยลัยอาจจะต้อง
เพ่ิมเติมสิ่งอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนหรือผู้รับบริการมากข้ึน โดยเฉพาะสิ่งอ านวยความสะดวก
ด้านสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ปรับปรุง หอผู้ป่วยในเพื่อรับผู้ป่วย COVID โรงอาหารใหม่ หอพักบุคลลากรใหม่ ปรับปรุงห้องใหม่ 16 ห้อง ปรับปรุง
ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ให้ได้มาตราฐานสากล 

คณะได้ท าการพัฒนาทางด้านกายภาพโดยได้รับการจัดสรรงบประมาณครุภัณฑ์ในปี งปม 2565 จากมหาวิทยาลัยใน
การจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาการตลาดดิจิทัล และสร้างห้องนวัตกรรมการจัดการ นอกจากนั้นคณะได้จัดสรร
งบประมาณในการพัฒนากายภาพของคณะ เช่น ห้อง Co-working space โรงอาหารของคณะ แหล่งฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพคณะวิทยาการจัดการร้านกาแฟ (More Nara Café) 

จุดเด่น เอ้ือต้อการเรียนและวิจัย ข้อเสนอแนะ ปรับปรุงตามกาลเวลา 

ซื่อสัตย์โปร่งใสตรวจสอบได้ ข้อเสนอแนะ ความคุ้มค่าและคุ้มทุนของทรัพยากร 
การใช้ประโยชน์จากสถานที่ อาคาร และสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆได้อย่างสะดวกและเต็มที่ 

จุดเด่น  การรับฟังความคิดเห็น และการด าเนินการอย่างทันท่วงที       

ข้อเสนอแนะ ควรสร้าง Co-working space Facilities ที่จ าเป็น 
จุดเด่น มีการพัฒนาด้านกายภาพอย่างต่อเนื่อง ข้อเสนอแนะเพ่ิมสิ่งอ านวยความสะดวกให้กับนักศึกษา สร้าง
บรรยากาศแห่งการเรียนรู้ 

สิ่งแวดล้อมทางกายภาพพยายามปลูกต้นไม้เพ่ือให้ความรู้สึกร่มรื่น  
สิ่งที่อยากเสนอเรื่องการพัฒนาทางเทคโนโลยี เช่น ระบบ WIFI ของมหาวิทยาลัย การสนับสนุน user ของ 
platform ส าหรับจัดการเรียนหรือประชุมออนไลน์  

มีการจัดการซื้อเครื่องมือ อุปกรณ์อ านวยความสะดวก และส่งเสริมพัฒนางานวิจัย และการเรียนการสอนอย่าง
สม่ าเสมอ 

จุดเด่น  มีความพร้อม ทั้งในด้านของสถานที่ และสภาพแวดล้อม และสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ พอประมาณ 
ข้อเสนอแนะ  กระจายสิ่งอ านวยความสะดวกให้กับคณะ วิทยาลัย อ่ืนๆ ที่อยู่ในสังกัด 
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ความส าเร็จของการพัฒนามหาวิทยาลัยด้านกายภาพ การจัดสถาพแวดล้อมและสิ่งอ านวยความสะดวกในการศึกษา 
จุดเด่น มหาวิทยาลัยมีความพร้อมในทุกๆด้าน อาทิเช่น สนามกีฬา โรงพยาบาล ห้องปฏิบัติการทีท่ันสมัย 

มีห้องคอมพิวเตอร์ที่เพียงพอ ปรับปรุงห้องเรียนให้เพียงพอกับนักศึกษา  มีการจัดภูมิทัศน์ มีโรงอาหาร มีหอพักให้
นักศึกษา  

มีสนามกีฬาให้นักศึกษาและบุคลากร ได้มีสถานที่ในการออกก าลังกาย 
 
 

ผู้ใช้บัณฑิต 
 
ทักษะที่มี ความรู้ทางวิชาการดีมาก ความรู้ทางทฤษฎีดี บัณฑิตทีร่ับเข้าท างานมาจากการฝึกงาน /สหกิจ  มีระเบียบ
วินัยดีเยี่ยม การปรับตัวเข้ากับงานและเพ่ือนร่วมงานท าได้ดี ปฏิบัติงานได้ดี 
 
ทักษะที่ควรเพิ่มเติม ทักษะงานฝีมือพ้ืนฐานทางช่าง การใช้อุปกรณ์เชฟตี้ การตรงต่อเวลา )ตื่นสาย (การกล้า
แสดงออก ภาษาที่สอง )อังกฤษ  (ภาษาท่ีสาม )มาลายู ( การสร้างสื่อด้วยเทคโนโลยีหรือโปรแกรมใหม่ ๆ เช่น 
CANVAS, Adobe Illustrator 
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นักศึกษา 
 

1. นักศึกษาตัดสินใจเลือกมาศึกษาที่มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เพราะอะไร 

มีคณะที่อยากเข้าไปศึกษาค่ะ 

มหาวิทยาลัย อยู่ในพ้ืนที่ และ เปิดโอกาสแก่นักศึกษา 
ค่าใช้จ่ายและคุณภาพในการศึกษา 

เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงส าหรับชาวนราธิวาส และสถานที่ตั้งอยู่ใกล้จากบ้านด้วย เป็นมหาวิทยาลัย /คณะที่ได้รับ
ความชื่นชมจากครอบครัว 

เพราะ ค่าเทอมไม่แพง ใกล้บ้านด้วยเนื่องจากพ่อแม่ชราแล้วและมีโรคประจ าตัวด้วย จึงเลือกมหาลัยที่ใกล้บ้านและค่า
เทอมไม่แพง 

อยู่ในพื้นที่ใกล้บ้านภายในจังหวัดเดียวกัน การเดินทางสะดวก 

สิ่งแรกคือลดภาระของมารดา และคาดหวังว่ามหาลัยแห่งนี้จะอบรมให้นักศึกษาสามารถออกไปเป็นผู้ประกอบการ
หรือพนักงานที่ดี มีความสามารถได้เป็นที่ยอมรับในสังคมการท างาน 

 1) เป็น มหาวิทยาลัย ที่มีชื่อเสียงใน สามจังหวัดชายแดนใต้ 
 2) เพ่ือลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง การเช่าที่พัก ดูแลบุพการี  
 3) มีทุนการศึกษาต่างประเทศเยอะกว่าที่อ่ืน 
 
 
2. นักศึกษาคิดว่า วิธีการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยทั้งด้านการจัดการเรียนการสอน การบริการ
แหล่งค้นคว้า การเสริมทักษะการเรียนรู้ การฝึกประสบการณ์ตามหลักสูตรฯ มีความเหมาะสมดีอยู่แล้ว 
น่าชื่นชม มีอะไรบ้าง 

มีความเหมาะสมดีอยู่แล้วค่ะ 

ด้านการปฏิบัติ เพราะมหาวิทยาลัยอยู่ในพื้นที่ และ สามารถใช้ในการพัฒนาพื้นที่ของตน 
การคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหาต่างๆและน าความรู้มาปรับใช้ในบริบทของพื้นที่ 

ในด้านของภาษา ที่สามารถสร้างสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยต่างประเทศได้, ความเป็นผู้น า สามารถกลับไปเป็นผู้น า
ศาสนาในหมู่บ้าน, หรือสร้างความผูกพันธ์ระหว่างคนในชุมชน 

อยู่ในระดับที่ดี และมีการจัดตารางอย่างเหมาะสมกับเวลาของนักศึกษา เพราะนักศึกษาส่วนใหญ่เป็นมุสลิม ต้องมี
การท าศาสนกิจ ดังนั้นการจัดตารางถือว่าอยู่ในระดับที่ดีและเหมาะสม และทางสถาบันเองก็มีอาจารย์ที่จบจาก
ต่างประเทศและมีอาจารย์จากต่างประเทศเข้ามาสอนด้วยถือว่าเป็นจุดเด่นของสถาบัน  
เหมาะสมดีค่ะ 

คณะวิทยาการจัดการตอนนี้มีการปรับปรุงห้องสมุด ห้องคอมเพ่ือให้เพียงพอต่อนักศึกษาแต่ยังไม่เปิดใช้เรื่องจาก
สถานะการโควิด 
เหมาะสม เพราะ สถานการณ์โควิด 19 ของจังหวัดนราธิวาส ติด 10 อันดับ การติดเชื้อสูงสุดของประเทศไทย 
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3. จากข้อ 2. นักศึกษาคิดว่า วิธีการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยทั้งด้านการจัดการเรียนการสอน การ
บริการแหล่งค้นคว้า การเสริมทักษะการเรียนรู้ การฝึกประสบการณ์ตามหลักสูตรฯ มีจุดใดบ้างที่ควรพัฒนา 

ทรัพยากรไม่เพียงพอต่อความต้องการของนักศึกษาค่ะ 
การพัฒนาด้านภาษา 

ส่วนที่อยากให้พัฒนาคือส่วนของคอมพิวเตอร์ บางครั้งมีเครื่องดับขณะใช้งาน เน็ตช้า หนังสือในห้องสมุดน้อย 
ด้านการบริการแหล่งค้นคว้าควรการพัฒนามากนี้ควรมีเทคโนโลยีเพ่ิมมากขึ้น การฝึกประสบการณ์ตามหลักสูตร
อาจจะน้อยเกินไป 

ส าหรับสาขาบัญชี และอีก4 สาขาของคณะวิทยาการจัดการ อาจารย์และบุคคลามีการอัพเดตข้อมูลข่าวสารอยู่
ตลอดเวลา ทั้งเรื่องเรียนในส่วนของเนื้อหา เรื่องภายในสังคม เช่น สถานประกอบ การรับสมัครพนักงาน การเข้า
อบรม จะมีข้อมูลแจ้งนักศึกษาเสมอ และมีการจัดกิจกรรมอยู่ตลอดเวลาในตอนที่เปิดเรียนปกติเพ่ือพัฒนาศักญภาพ
ของทั้งนักศึกษาเองและคณะอาจารย์ มีการแลกเปลี่ยนความรู้กันท้ังชุมชน สถานประกอบการ นักศึกษา และอาจารย์ 

อยากไห้มีรูปแบบการน าเสนอที่หลากหลาย เพ่ือกระตุ้นนักศึกษาไห้เกิดความสนใจในการเรียนรู้ ลดเวลาการบรรยาย 
เพ่ิมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของนักศึกษา 

 
4. นักศึกษาต้องการให้มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรม หรือสร้างประสบการณ์อะไรบ้าง ที่จะท าให้นักศึกษามีความ
พร้อมในการท างานในอนาคต ทั้งด้านความรู้ ทักษะเฉพาะทางของสาขาวิชา ความรู้ทางเทคโนโลยีดิจิทัล และ
ทักษะที่เหมาะสมต่อการท างาน 

กิจกรรมฝึกนักศึกษาให้เก่งในด้านภาษา 
การวร้างเวที ส าหรับการพัฒนาตนเองได้มากยิ่งข้ึน 

กิจกรรมต่าง ๆ หรือกิจกรรมตามหน่วยงานอื่นๆที่รับสมัครที่ท าแล้วเกิดประโยชน์ เพ่ือเป็นใบเบิกทางในการสร้าง
ความรู้จักและง่ายต่อการมีงานในอนาคต 

ด้านปฏิบัติ และสร้างความสัมพันธ์กับมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ 

-จัดกิจกรรมส่งเสริมการแก้ไขเฉพาะหน้า เช่นการสร้างสถานการณ์จริงให้นักศึกษาแก้ปัญหาเฉพาะหน้า เพ่ือที่
นักศึกษาสามารถตั้งรับตัวเองได้ในอนาคต 
-จัดกิจกรรมฝึกท าสื่อ เพ่ือเผยเเผ่ให้กับโซเชียล หรือเป็นสื่อการสอนได้อย่างน่าสนใจ น าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับ
เนื้อหาที่เรียนมา 

กิจกรรมเสริมทักษะด้านเทคโนโลยี อนาคตอาจจะมีเทคโนโลยีเพ่ิมมากข้ึนอยากให้มีทักษะมากกว่านี้ อยากให้มี
กิจกรรมเจาะจงให้แต่ละสาขาวิชาเพ่ือเป็นแนวทางในการท างานในอนาคต 

ตอนนี้ที่นักศึกษาต้องการมากที่สุดคือมาตรการรักษาความปลอดภัยจากโรคระบาด วัคซีนที่เพียงพอและมี
ประสิทธิภาพ เพื่อที่ทุกคนจะได้ไปเรียนในห้องเรียน เพราะการเรียนในห้องเรียนจะท าให้เข้าใจง่ายกว่า มองเห็นถึง
สถานการณ์ในภาคปฏิบัติได้ง่ายกว่า ทุกสาขา ทุกคณะก็หวังว่ามหาลัยจะมีความพร้อมที่เปิดให้นักศึกษาได้เข้าเรียน
เร็วๆนี้ 

การปฏิบัติงานจริง เช่น การน าความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดไห้กับเด็ก ๆ มันวันที่สามารถคุยเป็น individual class กับ 
อาจารยต์่างประเทศ 1 วัน /สปัดาห์ เพ่ือฝึก speaking  
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5. การจัดการศึกษาในรูปแบบ Online ช่วง COVID-19 นักศึกษาคิดว่าได้ผลดีหรือไม่อย่างไร มีปัญหาอะไรบ้าง 
ควรพัฒนาหรือปรับปรุงอย่างไร 

ควรปรับปรุง ด้าน การจัดกิจกรรมเชิงการเรียนรู้ ทางออนไลน์มากขึ้น 
ได้รับผลดีเพราะนักศึกษาไม่ต้องเดินทาง แต่มีปัญหาส่วนนึ่งคือการเรียนออนไลน์อาจจะมีผลกระทบหลายอย่างทั้ง
ด้านเน็ตไม่สเถียรและการไม่เข้าใจในบทเรียนไม่เท่ากับการเรียนในห้องเรียน 
อินเตอร์เน็ตล่ม, เข้าใจยาก 

ขึ้นชื่อว่าเรียนออนไลน์ก็แน่นอนค่ะ เนื้อหาที่เราสามารถรับได้80% พอมาเรียนออนไลน์ถือว่าได้รับเนื้อหา50-60% 
เพราะมีปัญหาในเรื่องของเน็ตค้าง เน็ตหลุด เสียงรบกวน ท าให้ไม่มีสมาธิ ส าหรับการพัฒนา อยากให้อาจารย์อัดคลิป
ตอนสอนแล้วส่งให้นักศึกษาดูภายหลังอีกที 
มีทั้งผลดีและผลเสีย ผลเสียอาจจะเป็นเรื่องสัญญาณอินเตอร์เน็ต สภาพแวดล้อมที่บ้าน ครอบครัวบางครอบครัว
อาจจะไม่เข้าใจในจุดนี้ เรียนออนไลน์ งานจะเยอะกว่าเรียนในห้องเรียน ควรพัฒนาจุดนี้เพราะเด็กบางคนไม่พร้อมใน
ด้านอุปกรณ์การเรียน ท าให้เกิดปัญหาหลายๆ และท าให้เด็กๆเครียด 

มหาวิทยาลัยจัดการได้ดี แต่ยังไม่ดีพอเพราะหลายๆคนที่เรียนมายังประสบกับปัญหาในการเรียนอยู่อาจารย์บางท่านก็
ยังให้ส่งงานแบบเขียน ถ่ายรูปส่ง แทนที่จะลดเวลาการเรียนให้กระชับกลับท าให้ยุ่งยากขึ้น  
ข้อเสนอแนะ อยากให้ปรับปรุงระบบมหาวิทยาลัยค่ะ มีการปรับปรุงระบบใหม่ แต่บางกรณีระบบยังรวนอยู่ และ
ข้อมูลที่เข้าไปอัพเดตก็ไม่สามารถกรอกได้ค่ะ เช่น พ่อกับแม่หนูแยกทางกัน แต่ในระบบให้กรอกประวัติของพ่อ ซึ่งหนู
ไม่มี และระบบก็ไม่ให้เลื่อนผ่าน หนูเลยได้ไม่อัพเดตข้อมูลในระบบ 

ไม่ค่อยเป็นผลดีกับนักศึกษา เพราะ สื่อการเรียน ตังอย่างเช่น บางคนใช้โทรศัพท์ในการเรียน ทั้งวัน สัญญาณบาง
พ้ืนที่ สัญญาณอินเตอร์เน็ตไม่เสถียร ท าไห้ขาดความต่อเนื่องในการเรียน           

-  สิ่งแวดล้อม ไม่เอ้ืออ านวย ตัวอย่างเช่น บางครอบครัว ไม่มีพ้ืนที่ส่วนตัว ในการเรียนออนไลน์ท าไห้ขาด
สมาธิในการเรียน 

- เศรษฐกิจ บางคนต้องท างานไปด้วย เรียนไปด้วย ท าไห้ ขาดประสิทธิภาพในการเรียน     

- นักศึกษา ขาดความกระตือรือร้นในการศึกษา ไม่มีสิ่งกระตุ้นในการ 
สิ่งท่ีอยากไห้พัฒนา  อยากให้ลดเวลาการเรียนการสอน หรือ แบ่งสัดส่วนเวลาการสอนในแต่ละคาบ เพราะว่า 1 
คาบ เรียน 3-4 ชั่วโมง เรียนต่อเนื่อง ซึ่งผมมองว่าการเรียนแบบนี้มันมีประสิทธิภาพน้อย กว่าการแบ่งสัดส่วนเวลา
การเรียนที่เหมาะสม เช่น เรียน Part 1 จ านวน 45 นาที แล้วพัก 10 นาที แล้วต่อ1 ชม.ใน Part ต่อไป วิธีนี้อาจจะท า
ให้นักศึกษาเข้าใจเนื้อหาได้มากกว่าวิธีแรก  

 
 
 


