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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 

ปีการศึกษา 2563 คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ ได้ด าเนินการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างวันที่  16 - 17  กันยายน  พ.ศ.2564  โดยใช้
เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ ตามแนวทางของ CUPT QA ประกอบด้วยตัวบ่งชี้หลัก จ านวน 
13 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้เลือก จ านวน 3 ตัวบ่งชี้  โดยมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในดังรายละเอียด
ต่อไปนี้ 
 
ผลการประเมินตัวบ่งชี้หลัก จ านวน 13 ตัวบ่งชี้ 

 

คะแนนระดับ 4 มี 8 ตัวบ่งช้ี ได้แก่ 
ตัวบ่งชี้ C4    ผลงานของผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ C5    คุณสมบัติของอาจารย์  
ตัวบ่งชี้ C8    การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารคณะ 
ตัวบ่งชี้ C9    ผลการบริหารและจัดการของผู้บริหารคณะ/สถาบัน 
ตัวบ่งชี้ C10  บุคลากรได้รับการพัฒนา 
ตัวบ่งชี้ C11  ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ตัวบ่งชี้ C12  การบริการวิชาการแก่สังคมของคณะ 
ตัวบ่งชี้ C13  การส่งเสริมสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม 
 

คะแนนระดับ 3 มี 10 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 
ตัวบ่งชี้ C1    การรับและการส าเร็จการศึกษาของนิสิตนักศึกษา  
ตัวบ่งชี้ C2   การได้งานท าของบัณฑิต หรือการใช้ประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพ 
ตัวบ่งชี้ C3    คุณภาพบัณฑิต  
ตัวบ่งชี้ C6    ผลงานวชิาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
ตัวบ่งชี้ C7   การก ากับมาตรฐานหลักสูตร  
 

ผลการประเมินตัวบ่งชี้เลือก จ านวน 3 ตัวบ่งช้ี 
 

คะแนนระดับ 4 มี 1 ตัวบ่งชี้ คือ  
     ตัวบ่งชี้ S1 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
 

      คะแนนระดับ 3 มี  2 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 
ตัวบ่งชี้ S2    การเข้าสู่สากลมุ่งเน้นอาเซียนของนักศึกษาและอาจารย์ 

      ตัวบ่งชี ้S3    วิจัยใช้ประโยชน์ในชุมชน 
 
 
 
 



 
 

 

จุดแข็ง  
1. การบริหารงานของคณะใช้หลักธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วม 
2. บุคลากรเป็นคนรุ่นใหม่ มีความพร้อมในการเรียนรู้และปรับตัวตามเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ 
3. ชุมชนมีความต้องการความรู้ทางวิชาการเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและพร้อมให้ความร่วมมือกับคณะ 
 

แนวทางการพัฒนา  
1. แนวทางการเพ่ิมจ านวนนักศึกษา เช่น ช่องทางการเข้าถึงนักเรียน ช่องทางการเข้าถึงผู้ปกครอง ช่อง

ทางการเข้าถึงอาจารย์แนะแนว  ประชาสัมพันธ์ชื่อเสียงของอาจารย์  การสร้างความเชื่อม่ันให้กับ
สถานประกอบการ 

2. ปฏิรูปการเรียนการสอนเพ่ือให้นักศึกษาบรรลุตาม ELOs ของหลักสูตร เช่น มีการประเมินติดตามผล
การเรียนรู้ของผู้เรียนและป้อนกลับให้ทันเวลา (Formative Assessment)  

3. การท างานวิจัยหรือนวัตกรรมร่วมกับสถาบันอ่ืน เพ่ือเปิดโอกาสให้อาจารย์ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย
เพ่ิมข้ึนและเพ่ิมความพร้อมในการท าวิจัยเชิงลึกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. ความพร้อมของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพ่ือการท างานในรูปแบบออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ 
5. ให้การสนับสนุนให้นักศึกษาเตรียมความพร้อมการเป็น Start-up อย่างเป็นรูปธรรม 

 
ข้อเสนอแนะการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง 

- ความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลที่อ้างถึงในรายงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

 

รายงานฉบับนี้แสดงผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างวันที่  
16-17  กันยายน  2564  โดยรายงานผลการประเมินระดับคณะนี้ตั้งอยู่บนข้อมูลที่คณะได้จัดเตรียม รวมถึง
เอกสารการประเมินตนเอง การตรวจยืนยันเอกสาร ณ สถานที่ด าเนินงาน และการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่
ประกอบด้วย ผู้บริหารระดับคณะ ตัวแทนคณาจารย์ ตัวแทนเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน ตัวแทนนักศึกษาปัจจุบัน 
ตัวแทนศิษย์เก่า ตัวแทนผู้ใช้บัณฑิต และตัวแทนชุมชนผู้ใช้บริการวิชาการ 

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

ตัวบ่งชี้หลัก ระดับคะแนน 

C.1 การรับและการส าเร็จการศึกษาของนิสิตนักศึกษา  3 

C.2 การได้งานท าของบัณฑิต หรือการใช้ประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพ  3 

C.3 คุณภาพบัณฑิต  3 

C.4 ผลงานของผู้เรียน  4 

C.5 คุณสมบัติของอาจารย์  4 

C.6 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย  3 

C.7 การก ากับมาตรฐานหลักสูตร  3 

C.8 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารคณะ   

C.8.1 การปฏิบัติตามบทบาทและหน้าที่ของกรรมการประจ าคณะ  4 

C.8.2 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารคณะ  4 

C.9 ผลการบริหารและจัดการของผู้บริหารคณะ/สถาบัน  4 

C.10 บุคลากรได้รับการพัฒนา  4 

C.11 ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  4 

C.12 การบริการวิชาการแก่สังคมของคณะ  4 

C.13 การส่งเสริมสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม  4 

ตัวบ่งชี้เลือก ระดับคะแนน 

S.1 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  4 

S.2  การเข้าสู่สากลมุ่งเน้นอาเซียนของนักศึกษาและอาจารย์  3 

S.3  วิจัยใช้ประโยชน์ในชุมชน 3 



 
 

 

จุดแข็ง และเร่ืองที่สามารถปรับปรุงได ้
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้ด าเนินการประกันคุณภาพตามแนวทางการประเมินคุณภาพใน

ระบบประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA ระดับคณะ ด้วยโครงร่างองค์กร ตัวบ่งชี้หลัก 13 ข้อ และ ตัวบ่งชี้
เลือก 3 ข้อ โดยผลการด าเนินงานของคณะ จุดแข็ง และ เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ เป็นดังนี้ 
 

ตัวบ่งชี้ 
Strengths 

จุดแข็ง 
Areas for Improvement 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ 

โครงร่างองค์กร 
P.1 ลักษณะ 
ขององค์กร 

- - ควรมีข้อมูลคู่เทียบเพ่ือน ามาวิเคราะห์ให้
เป็นไปตามวิสัยทัศน์ 

P.2 สภาวการณ์
ขององค์กร 

- - 

ตัวบ่งชี้หลัก 
C.1 การรับและ
การส าเร็จ
การศึกษาของ
นักศึกษา 

- นักศึกษาส าเร็จการศึกษาตามแผน 
100% 
 

- ควรปรับกลยุทธ์เพ่ือเพ่ิมจ านวนรับนักศึกษา 

C.2 การได้งานท า
ของบัณฑิต หรือ
การใช้ประโยชน์
ในการประกอบ
วิชาชีพ 

- - อัตราการได้งานท าของบัณฑิตท่ีตรงตามสาขา
ต่ า 
- อัตราเงินเดือนที่บัณฑิตได้รับต่ ากว่าเกณฑ์
มาตรฐานค่าตอบแทนระดับปริญญาตรี 

C.3 คุณภาพ
บัณฑิต 

- บัณฑิตมีคุณธรรม จริยธรรม  - บัณฑิตควรพัฒนาทักษะด้านความรู้และปัญญา 

C.4 ผลงานของ
ผู้เรียน 

- จ านวนรางวัลผลงานของนักศึกษา
เป็นไปตามท่ีคณะก าหนด 

- ควรก าหนดจ านวนรางวัลที่ลงถึงระดับ
หลักสูตร 

C.5 คุณสมบัติของ
อาจารย์ 

- คุณสมบัติของอาจารย์ทั้งระดับ
ปริญญาเอกและต าแหน่งทางวิชาการ
เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 

- ควรก าหนดเป้าหมายคุณสมบัติของอาจารย์ใน
ระดับหลักสูตร 

C.6 ผลงาน
วิชาการของ
อาจารย์ประจ า
และนักวิจัย 

- - การเผยแพร่ผลงานในระดับนานาชาติ 



 
 

 

ตัวบ่งชี้ 
Strengths 

จุดแข็ง 
Areas for Improvement 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ 

C.7 การก ากับ
มาตรฐาน
หลักสูตร 

- - ควรก ากับติดตามให้ผลการประเมินในทุกตัว
บ่งชี้เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 

C.8 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารคณะ 
8.1การปฏิบัติตาม
บทบาทหน้าที่ของ
กรรมการประจ า
คณะ 

- องค์ประกอบของกรรมการคณะ มี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 
ประธานหลักสูตร และตัวแทนบุคลากร
สายวิชาการ ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสใน
การรับฟังข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก และตัวแทนบุคลากรสาย
วิชาการ เพื่อก าหนดและกลั่นกรอง
นโยบาย 
- มีการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิ
บาล 10 ประการ 

- 

8.2 การปฏิบัติ
ตามบทบาทหน้าที่
ผู้บริหารคณะ 

- มีการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม โดย
จัดให้มีการประชุมมอบหมายนโยบาย 
ติดตาม และรับฟังข้อคิดเห็นจาก
บุคลากรทุกสัปดาห์ 

- ควรมีกลยุทธ์บริหารความเสี่ยงจากการระบาด
ของ Covid-19  
- ควรมีการแสวงหารายได้จากแหล่งอ่ืน ได้แก่ 
การให้บริการวิเคราะห์ทดสอบโดยใช้เครื่อง 
มือวิทยาศาสตร์ เป็นต้น 

C.9 ผลการบริหาร
และจัดการของ
ผู้บริหารคณะ 

- มีการก าหนดแผนปฏิบัติการประจ าปี 
ตามนโยบายการบริหารงาน โดยการ
วิเคราะห์ SWOT เพ่ือก าหนดกลยุทธ์ใน
การด าเนินการในปีถัดไป 
- มีการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิ
บาล 

- 

C.10 บุคลากร
ได้รับการพัฒนา 

- บุคลากรทั้ งสายวิชาการและสาย
สนับสนุนมีแผนพัฒนาตนเอง ( IDP) 
และมีการสนับสนุนงบประมาณที่
เหมาะสม 

- - ควรมีการก าหนดสมรรถนะของบุคลากรสาย
สนับสนุนเพื่อน าไปใช้ประเมินและเสริมสร้าง
สมรรถนะได้อย่างชัดเจน 

C.11 ข้อมูล
ป้อนกลับจากผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

- มีการน าข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในทุกพันธกิจไปวิเคราะห์และ
น าไปสู่การพัฒนา 

- ควรมีการน าข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียไปใช้ประกอบในการท างานวิจัยสถาบัน
เพ่ือให้ได้ผลงานวิเคราะห์เชิงลึก และน าไปสู่การ
ก าหนดนโยบายและกลยุทธ์ที่สามารถแก้ปัญหา
ได้ตรงจุด 



 
 

 

ตัวบ่งชี้ 
Strengths 

จุดแข็ง 
Areas for Improvement 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ 

C.12 การบริการ
วิชาการแก่สังคม
ของคณะ 

- โครงการบริการวิชาการแก่สังคมของ
คณะมีรูปแบบการด าเนินงานแบบ 
Social Engagement ได้รับการตอบ
รับจากชุมชน 

- ควรมีการบูรณาการการเรียนการสอนกับงาน
บริการวิชาการแก่สังคมในทุกหลักสูตร 

C.13 การส่งเสริม
สนับสนุนศิลปะ
และวัฒนธรรม 

- มีการด าเนินงานตามวิสัยทัศน์ของ
คณะและมหาวิทยาลัย ในรูปแบบของ
พหุวัฒนธรรม 

-  

- ตัวบ่งช้ีเลือก 
S.1 จ านวนเงิน
สนับสนุนงานวิจัย
หรืองาน
สร้างสรรค ์

- มีการท างานวิจัยร่วมกันในรูปแบบชุด
โครงการ 

- ควรจัดตั้งหน่วยวิจัยเฉพาะด้านหรือรูปแบบอ่ืน 
เพ่ือขับเคลื่อนงานวิจัยและทุนวิจัยภายนอก 

S.2 การเข้าสู่
สากลมุ่งเน้น
อาเซียนของ
นักศึกษาและ
อาจารย์ 

- มีการวางแผนการด าเนินงานเพ่ือให้
บรรลุเป้าหมายตามที่คณะก าหนดได้
อย่างชัดเจน 

- สถานการณ์การระบาดของ Covid-19 ที่
เกิดขึ้น คณะควรปรับกลยุทธ์ในการด าเนินงาน
ให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนด ในรูปแบบออนไลน์
แทนการ On-site  

S.3 วิจัยใช้
ประโยชน์ในชุมชน 

- ผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัยมีความพึง
พอใจในระดับมาก 

- จ านวนของผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่น าไปใช้
ประโยชน์ ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่คณะ
ก าหนด 
- แสวงหาแนวทางในการท างานวิจัยเชิงพาณิชย์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ก าหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระบบ CUPT  QA 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

 ประจ าปีการศึกษา 2563 
วันที่ 16-17 กันยายน พ.ศ. 2564 

 
วัน/เวลา กิจกรรม 

วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564 
08.45 - 09.00 น. - คณะกรรมการประเมิน ประชุมวางแผนการประเมินคุณภาพการศึกษา 
09.00 - 11.30 น. - คณบดีกล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา 

- ประธานแนะน าคณะกรรมการประเมิน แจ้งวัตถุประสงค์ วิธีการ และแผนการประเมิน 
- คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีน าเสนอผลการด าเนินงานด้านต่างๆ ของคณะ 
ประจ าปีการศึกษา 2563 
- สัมภาษณ์คณบดีและผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

11.45 - 12.00 น. - สัมภาษณ์ตัวแทนบุคลากรสายวิชาการ 
12.05 - 12.20 น. - สัมภาษณ์ตัวแทนบุคลากรสายสนับสนุน 
12.20 - 13.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.30 – 14.05 น. - สัมภาษณ์ตัวแทนนักศึกษาปัจจุบัน 
14.10 - 14.45 น. - สัมภาษณ์ตัวแทนศิษย์เก่า  
15.10 - 15.10 น. - สัมภาษณ์ตัวแทนผู้ใช้บัณฑิต  
15.15 - 15.30 น. - สัมภาษณ์ตัวแทนชุมชนที่ใช้งานบริการวิชาการ 
15.30 - 16.30 น. - คณะกรรมการประเมิน ประชุมหารือการประเมินคุณภาพการศึกษา และสรุปผลการ

ประเมินจากการสัมภาษณ์ 
วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 

08.45 - 11.00 น. - คณะกรรมการประเมิน ประชุมหารือการประเมินคุณภาพการศึกษา และจัดท ารายงาน
ผลการประเมินคุณภาพภายในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

11.00 - 12.00 น. - คณะกรรมการฯ น าเสนอและสรุปผลการประเมินด้วยวาจา ที่เน้นการเสนอจุดแข็ง และ  
ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา หรือที่อาจรวมถึงแนวทางปฏิบัติที่ดีของคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ภาพประกอบการประเมนิคุณภาพภายใน ประจ าปีการศกึษา 2563 
วันที่ 16-17 กันยายน 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


