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บทสรุปสําหรับผู)บริหาร 
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ของคณะเกษตรศาสตร- มหาวิทยาลัยนราธิวาส   

ราชนครินทร- ระหว/างวันท่ี 24 – 25 สิงหาคม 2563 ประกอบด�วยตัวบ/งชี้หลัก 13 ตัวบ/งชี้ และตัวบ/งชี้เลือก        
3 ตัวบ/งชี้ ซ่ึงประเมินด�วยระดับคะแนน 7 ระดับ โดยผลการประเมินตามตัวบ/งชี้หลัก และตัวบ/งชี้เลือก มีดังนี้ 

คะแนน ระดับ  3 มี  2  ตัวบ1งช้ี ดังนี้ 
C.1 การรับและการสําเร็จการศึกษาของนิสิต นักศึกษา 
C.6 ผลงานวิชาการของอาจารย-ประจําและนักวิจัย 
คะแนน ระดับ  4 มี 14 ตัวบ1งช้ี ดังนี้ 
C.2 การได�งานทําของบัณฑิตหรือการใช�ประโยชน-ในการประกอบวิชาชีพ 
C.3 คุณภาพบัณฑิต 

 C.4 ผลงานผู�เรียน 
C.5 คุณสมบัติของอาจารย- 
C.7 การกํากับมาตรฐานหลักสูตร 
C.8 การบริหารและจัดการของผู�บริหารคณะ 
C.9 ผลการบริหารและจัดการของผู�บริหารคณะ 
C.10 บุคลากรท่ีได�รับการพัฒนา 
C.11 ข�อมูลปDอนกลับจากผู�มีส/วนได�ส/วนเสีย 
C.12 การบริการวิชาการแก/สังคมของคณะ 
C.13 การส/งเสริมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม 
S.1 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร�างสรรค- 
S.2 การเข�าสู/สากลมุ/งเน�นอาเซียน ของนักศึกษาและอาจารย- 
S.3 วิจัยใช�ประโยชน-ในชุมชน 
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รายงานผลการประเมินระดับคณะ  
คณะเกษตรศาสตร� มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� 

ประจําป#การศึกษา 2562 
 รายงานฉบับนี้แสดงผลการประเมินคุณภาพ ระดับคณะ คณะเกษตรศาสตร- มหาวิทยาลัย     
นราธิวาสราชนครินทร- ระหว/างวันท่ี 24 – 25 สิงหาคม 2563 โดย รองศาสตราจารย- ดร.จินดา ขลิบทอง
(ประธานกรรมการ) อาจารย- ดร.ยรรยง สุรัตน- (กรรมการ) รองศาสตราจารย- ดร.อานิส พัฒนปรีชาวงศ-
(กรรมการ) นางสาวดวงฤทัย  ชายสวัสด์ิ (เลขานุการ) 
 รายงานผลการประเมินระดับคณะ ต้ังอยู/บนข�อมูลท่ีคณะได�จัดเตรียม รวมถึงเอกสารการประเมิน
ตนเอง การตรวจยืนยันเอกสาร ณ สถานท่ีดําเนินงาน และการสัมภาษณ-ผู�มีส/วนได�ส/วนเสียท่ีประกอบด�วย 
คณาจารย- บุคลากรสายสนับสนุน นักศึกษา ศิษย-เก/า ผู�ใช�บัณฑิต ตัวแทนชุมชนท่ีรับบริการวิชาการ และผู�ใช�
ประโยชน-จากงานวิจัย 
 การประเมินนี้ดําเนินการภายใต�การประเมินคุณภาพในระบบประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA 
ระดับคณะ ด�วยตัวบ/งชี้หลัก 13 ตัวบ/งชี้ และตัวบ/งชี้เลือก 3 ตัวบ/งชี้ ซ่ึงประเมินด�วยระดับคะแนน 7 ระดับ 
โดยผลการประเมินตามตัวบ/งชี้หลักและตัวบ/งชี้เลือก มีดังนี้ 

ตัวบ1งชี้หลัก ระดับคะแนน 
C.1 การรับและการสําเร็จการศึกษาของนิสิต นักศึกษา 3 

C.2 การได�งานทําของบณัฑิตหรือการใช�ประโยชน-ในการประกอบวิชาชีพ 4 
C.3 คุณภาพบัณฑิต 4 
C.4 ผลงานผู�เรียน 4 
C.5 คุณสมบัติของอาจารย- 4 
C.6 ผลงานวิชาการของอาจารย-ประจําและนักวิจัย 3 
C.7 การกํากับมาตรฐานหลักสูตร 4 
C.8 การบริหารและจัดการของผู�บริหารคณะ 
   C.8.1 การปฏิบัติตามบทบาทหน�าที่ของกรรมการประจําคณะ 4 
   C.8.2 การปฏิบัติตามบทบาทหน�าที่ของผู�บริหารคณะ 4 
C.9 ผลการบริหารและจัดการของผู�บริหารคณะ 4 
C.10 บุคลากรที่ได�รับการพัฒนา 4 
C.11 ข�อมูลปDอนกลับจากผู�มสี/วนได�ส/วนเสีย 4 
C.12 การบริการวิชาการแก/สังคมของคณะ 4 
C.13 การส/งเสริมสนับสนนุศิลปวัฒนธรรม 4 

ตัวบ1งชี้เลือก ระดับคะแนน 
S.1 จํานวนเงนิสนบัสนุนงานวิจยัหรืองานสร�างสรรค- 4 
S.2 การเข�าสู/สากลมุ/งเน�นอาเซียน ของนักศึกษาและอาจารย-  4 
S.3 วิจัยใช�ประโยชน-ในชุมชน 4 
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 คณะเกษตรศาสตร- มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร- ได�ดําเนินการประกันคุณภาพตามแนว
ทางการประเมินคุณภาพในระบบประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA ระดับคณะ ด�วยโครงร/างองค-กร        
ตัวบ/งชี้หลัก 13 ตัวบ/งชี้ และตัวบ/งชี้เลือก 3 ตัวบ/งชี้ โดยผลการดําเนินงานของคณะ จุดแข็ง และเรื่องท่ี
สามารถปรับปรุงได� มีดังนี้ 

 

โครงร1างองค�กร 
Strengths 

จุดแข็ง 
Areas for Improvement 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได) 

P.1 ลักษณะของ
องค-กร 

1. วิสัยทัศน- พันธกิจ เอกลักษณ- 

และอัตลักษณ-และแนวปฏิบัติ

ของคณะมุ/งเน�นการพัฒนา

งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม

ทางการเกษตร และการบริการ

วิชาการ 

2. มีทรัพยากรสนับสนุน

วิสัยทัศน-และพันธกิจของคณะ 

3. มีคู/ความร/วมมือหลากหลาย 

1. การจัดระบบและกลไกการใช�ทรัพยากรและ
การประสานความร/วมมืออย/างเปRนรูปธรรม 

P.2 สภาวการณ-ของ
องค-กร 

1. เปRนหน/วยงานการศึกษาด�าน

การเกษตร ท่ีมีจุดแข็งในการ

พัฒนาผลงานวิจัย ท้ังยังมี

บุคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญด�าน

การเกษตร ซ่ึงสอดคล�องกับ

นโยบายการพัฒนาชาติ 

 

1. การวิเคราะห-และนําเสนอข�อมูลคู/เทียบ การ

ต้ังค/าเปDาหมายท่ีเหมาะสมของคณะ เพ่ือแสดงให�

เห็นถึงศักยภาพของคณะ 

2. การวิเคราะห-ให�เห็นถึงภัยคุกคามจากปTจจัย

ภายนอกและจุดอ/อนจากปTจจัยภายในของคณะ 

เพ่ือปรับกลยุทธ-ในการดําเนินงานขององค-กรให�

สามารถรองรับภัยคุกคามนั้นได� 

C.1 การรับและการ
สําเร็จการศึกษาของ
นักศึกษา 

1. ระบบการดูแลนักศึกษาเพ่ือ
แก�ไขปTญหาการตกออก และ
ลาออกระหว/างการเรียนของ
นักศึกษา 

 

1. การวิเคราะห-การรับนักศึกษาในสาขาทางด�าน
เกษตรในระดับประเทศ 

2. การประเมินระบบการประชาสัมพันธ-หลักสูตร 

 

C.2 การได�งานทําของ
บัณฑิตหรือการใช�
ประโยชน-ในการ
ประกอบวิชาชีพ 

1. มีการวางแผนและมีกิจกรรม
ในการส/งเสริมความต�องการการ
ได�งานทําของนักศึกษา 
 

1. การวิเคราะห-แนวโน�มของการได�งานทําของ
นักศึกษาในรอบระยะเวลา 1 ปU 

2. การวิเคราะห-ตลาดแรงงานทางด�านการเกษตร 
และการประชาสัมพันธ-ให�กับนักศึกษาในชั้นปU
สุดท�าย 
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โครงร1างองค�กร 
Strengths 

จุดแข็ง 
Areas for Improvement 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได) 

C.3 คุณภาพบัณฑิต 1. มีช/องทางหลากหลายในการ 

รับข�อมูลปDอนกลับ 

2. การออกแบบผลการเรียนรู�ใน
ระดับรายวิชา (CLO) 

1. ผลการประเมินนักศึกษาในระหว/างเรียน ตาม 
ELOs 

2. ผลการประเมินนักศึกษาในระหว/างเรียน ตาม 
CLO 

C.4 ผลงานของผู�เรียน 1 . นั ก ศึ กษ า ทุ กคน มี ผ ล ง าน
วิชาการเปRนชิ้นงานก/อนสําเร็จ
การศึกษา 

1. มีระบบและกลไกในการพัฒนาผลงานของ
ผู�เรียนเพ่ือไปสู/การนําเสนอและการแข/งขัน 
2. การส/งเสริมให�นักศึกษานําเสนอ/แข/งขันใน
เวทีระดับนานาชาติ 
3. การสร�างแรงจูงใจอย/างเปRนรูปธรรม 
 

C.5 คุณสมบัติของ
อาจารย- 

1. คณาจารย-มีคุณวุฒิและ
คุณสมบัติตรงตามหลักสูตรและ
สาขาวิชาท่ีเป[ดทําการสอน 
2. คณาจารย-มีตําแหน/งทาง
วิชาการ 
 

 

1. การทบทวนภาระงานของอาจารย- 
 

C.6 ผลงานวิชาการ
ของอาจารย-ประจํา
และนักวิจัย 

1. ผลงานตอบสนองยุทธศาสตร-
ด�านการวิจัยของคณะและเปRน
ประโยชน-แก/ชุมชน/ท�องถ่ิน 
 
 

1. การส/งเสริมและสนับสนุนอาจารย-ในการผลิต
และเผยแพร/ผลงานวิชาการ 
2. การส/งเสริมและสนับสนุนการสร�างผลงานทาง
วิชาการในรูปแบบอ่ืน ๆ นอกจากงานวิจัย 
 

C.7 การกํากับ
มาตรฐานหลักสูตร 

1. มีระบบในการกํากับมาตรฐาน
หลักสูตร ตามเกณฑ-ของ สกอ. 

 

 1. ระบบการกํากับมาตรฐานหลักสูตร ในระดับ
คณะ ของการใช�เกณฑ- AUN 
 

C.8.1 การปฏิบัติตาม
บทบาทหน�าท่ีของ
กรรมการประจําคณะ 

1.  มีผู� ทรง คุณวุฒิภายนอกท่ี
สนับสนุนพันธกิจของคณะ 

1. การประเมินและการนําผลมาใช�อย/างเปRน
ระบบ 

C.8.2 การปฏิบัติตาม
บทบาทหน�าท่ีของ
ผู�บริหารคณะ 

1. ผู�บริหารคณะมีวิสัยทัศน-ใน
การพัฒนาคณะ 
2. มีภาวะการเปRนผู�นําในการ
ทํางานร/วมกัน 

1. การกําหนดเปDาหมายท่ีท�าทาย เพ่ือการพัฒนา
อย/างต/อเนื่อง โดยจัดระบบการมีส/วนร/วมของ
บุคลากรทุกภาคส/วนอย/างชัดเจน 
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โครงร1างองค�กร 
Strengths 

จุดแข็ง 
Areas for Improvement 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได) 

C.9 ผลการบริหารและ
จัดการของผู�บริหาร
คณะและสถาบัน 

1. ผู�บริหารมีความมุ/งม่ัน ทุ/มเท 1. การใช�ระบบสารสนเทศเพ่ือประกอบการ
ตัดสินใจ 
2. การบริหารความเสี่ยงอย/างเปRนระบบ (จํานวน
นักศึกษา และรายได�จากผลิตภัณฑ-) 
3. การบูรณาการแผนกลยุทธ-สู/ แผนปฏิ บั ติ
ราชการ เพ่ือให�เกิดการพัฒนาอย/างต/อเนื่อง 
4. การนํ าผลการประเ มินของผู� บริหารมา
วิเคราะห-เพ่ือการพัฒนา 

C.10 บุคลากรได�รับ
การพัฒนา 

1. การพัฒนาบุคลากรมีการ
วางแผนและดําเนินการท้ังใน
ส/วนสายสอนและวิจัยและสาย
สนับสนุน 

1. การวางเปDาหมายในการพัฒนาบุคลากร 
2. แผนการพัฒนาบุคลากรในระยะสั้น และระยะ
ยาว 
 
 

C.11 ข�อมูลปDอนกลับ
ของผู�มีส/วนได�ส/วนเสีย 
 
 
 

1. มีการเก็บข�อมูลของผู�มีส/วนได�
ส/วนเสียทุกภาคส/วน 

1. การนําผลของข�อมูลปDอนกลับของผู�มีส/วนได�
ส/วนเสียแต/ละกลุ/มมาวิเคราะห-เพ่ือพัฒนาคณะ
ต/อไป 
2. เพ่ิมช/องทางการสํารวจข�อมูลปDอนกลับ เช/น 
ออนไลน-  ออฟไลน- 
 

C.12 การบริการ
วิชาการแก/สังคมของ
คณะและมหาวิทยาลัย 

 1. การกําหนดกลยุทธ-ทางเลือกให�สามารถปฏิบัติ
ได�ตามแผน เพ่ือให�มีการดําเนินการอย/างต/อเนื่อง  
2. ระบบการติดตามผลการบริการวิชาการ 
ชุมชน เพ่ือการพัฒนา  
3. การขยายขอบเขตการบริการวิชาการในเชิง
อุตสาหกรรมจะสนับสนุนการเพ่ิมรายได�และ
สร�างการยอมรับของคณะต/อสังคมในวงกว�าง 

C.13 การส/งเสริม
สนับสนุนศิลปะและ
วัฒนธรรม 

 1.  การจัดทําแผนส/ง เสริมศิลปวัฒนธรรมท่ี
สอดคล�อง และส/งเสริมอัตลักษณ-/เอกลักษณ-ของ
คณะ 
2. การบูรณาการศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการ
สอนและการบริการวิชาการ 
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โครงร1างองค�กร 
Strengths 

จุดแข็ง 
Areas for Improvement 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได) 

S.1 จํานวนเงิน
สนับสนุนงานวิจัยและ
งานสร�างสรรค- 

1. ศักยภาพของอาจารย-ในการ
ขอทุนวิจัยจากแหล/งทุนภายนอก 
 

1. การจัดสรรเงินสนับสนุนการวิจัยภายใน 
 

S.2 การเข�าสู/สากล
มุ/งเน�นอาเซียนของ
นักศึกษาและอาจารย- 

1 .  นั ก ศึ กษาและอาจารย- มี
พ้ืนฐานทางภาษาและวัฒนธรรม
ใกล�เคียงกับประเทศเพ่ือนบ�าน
ในอาเซียน 
 

1. การส/งเสริมให�มีการแลกเปลี่ยนกิจกรรมทาง
วิชาการต/าง ๆ ร/วมกับมหาวิทยาลัยในประชาคม
อาเซียน  
 

S.3 วิจัยใช�ประโยชน-
ในชุมชน 

1. มีการทําวิจัยร/วมกับชุมชน 
และมีการนําผลการวิจัยไปสู/
ชุมชน 

1. การกําหนดนโยบายท่ีชัดเจนในการสนับสนุน
การนําผลงานวิจัยไปใช�ประโยชน- ท้ังในระดับ
ชุมชน และเชิงอุตสาหกรรม 
2. พัฒนางานวิจัยท่ีตอบสนองชุมชนมากข้ึน 
 

 
ข)อเสนอแนะ 

1. การดําเนินงานเพ่ือบรรลุวิสัยทัศน- อัตลักษณ- ค/าเปDาหมายท่ีกําหนด ให�สอดคล�อง และไปในทิศทาง
เดียวกัน 

2. การกําหนดคู/เทียบเพ่ือให�เกิดความท�าทาย และพัฒนาอย/างก�าวกระโดดเปRนรูปธรรม 
3. การพัฒนา/จัดการการเรียนการสอนแบบบูรณาการ (Blended Learning) อย/างเหมาะสมกับผู�สอน 

นักศึกษา เนื้อหาและผลลัพธ-หลักสูตรท่ีคาดหวัง และความพร�อมสิ่งอํานวยความสะดวก 
4. มีโครงการระยะสั้นในเรื่องของ Blended Learning และเรื่องของคลังหน/วยกิต 

 
ข)อเสนอแนะการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง 
          การเขียน การตรวจสอบ รายงานให�ถูกต�องสมบูรณ-ยิ่งข้ึน 
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ภาคผนวก 
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ข)อเสนอแนะจากการสัมภาษณ�ผู)มีส1วนได)ส1วนเสีย 
 

คณาจารย� 
1.  การพัฒนาระบบ IT เพ่ือรองรับการเรียนการสอนแบบวิถีชีวิตใหม/ 
2.  การเป[ดการเรียนการสอนระดับนานาชาติ 
3.  จัดภาระงานให�เหมาะสม 
 
นักศึกษา 
1.  การสํารวจความพร�อมของนักศึกษาในการเรียนการสอนแบบออนไลน- 
2.  ควรใช� application ท่ีเหมาะสมเพียง application เดียว 
3.  การพัฒนาเครื่องมือ/วัสดุ อุปกรณ-ให�ทันสมัยอยู/เสมอและพอเพียงแก/นักศึกษา 
4.  ควรมีเทคโนโลยีท่ีทันสมัยให�ในการเรียนการสอน 
 
บุคลากร 
1.  การให�ข�อมูลปDอนกลับจากผลการประเมินแก/บุคลากรเพ่ือการพัฒนาตนเอง 

 
ศิษย�เก1า 
1. เพ่ิมการปฏิบัติให�มากข้ึน 
 
ผู)ใช)บัณฑิต 
1. ทักษะการกล�าแสดงออก 
 
ตัวแทนชุมชน 
1. เน�นเรื่องงานวิจัยสู/ท�องถ่ินให�มากข้ึน 
2. การจัดอบรมให�ความรู�ท่ีชุมชนให�ความสนใจ เช/น เกษตรธรรมชาติ 
3. การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ-ในการพัฒนาด�านการเกษตร 
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กําหนดการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัคณะ ประจําป#การศึกษา 2562 
คณะเกษตรศาสตร�  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� 

ระหว1างวันท่ี 24 – 25 สิงหาคม 2563 
ณ ห)องส่ือสารทางไกล ช้ัน 1 คณะศิลปศาสตร� มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� 

วัน/เวลา กิจกรรม หมายเหตุ 
วันท่ี 1 : 24  สิงหาคม  2563 

13.30 – 13.40 น. คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมหารือ แนวทางในการตรวจประเมนิ  

13.40 – 13.50 น. คณบดีกล/าวต�อนรบัคณะกรรมการประเมินฯ และแนะนําบุคลากรคณะ  

13.50 – 14.00 น. 
ประธานกรรมการประเมินฯ แนะนําคณะกรรมการประเมินฯ และช้ีแจง
กรอบ และวัตถุประสงค-การตรวจประเมิน  

14.00 – 14.20 น. คณบดีนําเสนอผลการดําเนินงานของคณะ  

14.20 – 15.00 น. สัมภาษณ-ผู�บริหาร  

15.00 – 15.10 น. รับประทานอาหารว/าง  

15.10 – 15.40 น. สัมภาษณ-อาจารย-ผู�สอน  

15.40 – 16.10 น.  สัมภาษณ-นักศึกษาปTจจุบันช้ันปUท่ี 1- 4  

16.10 – 16.30 น. สัมภาษณ-บุคลากรสายสนับสนุน  

16.30 น. เปRนต�นไป รับประทานอาหารเย็น  

วันท่ี 2 : 25  สิงหาคม  2563 

08.30 – 09.00 น. สัมภาษณ-ศิษย-เก/า  

09.00 – 09.30 น. สัมภาษณ-ผู�ใช�บัณฑิต  

09.30 – 10.00 น. 
สัมภาษณ-ตัวแทนชุมชนท่ีรับบริการวิชาการ และผู�ใช�ประโยชน- 
จากงานวิจัย  

10.00 – 10.15 น. รับประทานอาหารว/าง  

10.15 – 12.00 น. คณะกรรมการประเมินตรวจเอกสารหลักฐานแต/ละตัวบ/งช้ี  

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน   

13.00 – 15.00 น. คณะกรรมการประเมินตรวจเอกสารหลักฐานแต/ละตัวบ/งช้ี  

15.00 – 15.15 น. รับประทานอาหารว/าง  

15.15 – 16.30 น. คณะกรรมการประเมินสรุปและช้ีแจงผลการประเมินด�วยวาจา  
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ภาพบรรยากาศการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจําป#การศึกษา 2562 
คณะเกษตรศาสตร�  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� 

ระหว1างวันท่ี 24 – 25 สิงหาคม 2563 
ณ ห)องส่ือสารทางไกล ช้ัน 1 คณะศิลปศาสตร� มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� 
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