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บทน า 
 

 การเปลี่ยนแปลงทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในโลกเป็นไปอย่างรวดเร็วและก้าวหน้าสูงขึ้นตลอดเวลา  ท า
ให้แนวโน้มการแข่งขันในเวทีโลกทวีความรุนแรงขึ้นตามล าดับ  ขณะที่ขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลกของ
ไทยกลับลดต่ าลงอย่างต่อเนื่อง  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคการผลิต  เนื่องจากไม่สามารถใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ในการปรับโครงสร้างและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตให้เป็นผล อีกท้ังการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเทศ
ยังไม่เก้ือหนุนต่อภาคการผลิตโดยบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไม่เพียงพอทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ  
งานวิจัยไม่สอดคล้องกับความต้องการของภาคการผลิต  ไม่สามารถสร้างองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่
น าไปใช้ประโยชน์ได้ จึงต้องพ่ึงพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศมาโดยตลอด ดังนั้น ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์  ประเทศ
ไทยจ าเป็นต้องพัฒนาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือ เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างจริงจัง ให้
ประเทศสามารถพัฒนาได้อย่างยั่งยืน 
  ด้วยความตระหนักในแนวคิดดังกล่าว  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  ซึ่งจัดตั้งโดยการหลอมรวม
สถาบันการศึกษาท่ีมีอยู่แล้วในจังหวัดนราธิวาส และตามประกาศกิจจานุเบกษา  เล่ม 123 ตอนที่ 118ก  หน้าที่ 6 
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2549  ก าหนดให้จัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขึ้น เป็นส่วนราชการในมหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์  และนอกจากนี้แล้วยังเปิดโอกาสให้เยาวชนในท้องถิ่นเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษามากขึ้น  
เพ่ือเสริมสร้างเอกภาพสันติสุขในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้และความม่ันคงของชาติ  
  ในปีการศึกษา 2556 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มี จ านวน 3 หลักสูตร  คือ หลักสูตรวิทยาศาสตร์
ทั่วไป ชีววิทยาประยุกต์ และฟิสิกส์ประยุกต์ และมีการจัดการเรียน การสอนราย วิชาศึกษาท่ัวไปให้กับคณะอ่ืน มี
อัตราก าลังในต าแหน่งอ าจารย์รวม 32 คน ลาศึกษาต่อ 9 คน ปฏิบัติงานจริง 14 คน สัดส่วนคุณวุฒิ เอก : โท : ตรี 
เท่ากับ 5 : 27 : 0 และบุคลากรฝ่ายสนับสนุน จ านวน 3 คน   
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วิธีประเมิน 
 

การวางแผนและการประเมิน (ก่อน ระหว่าง และหลังการตรวจเยี่ยม) 
 การก่อนการประเมิน  

 1. คณะกรร มการประเมินคุณภาพภายใน จ านวน 3 คน ศึกษารายงานการประเมินตนเองของคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 2. ประธานคณะกรรมการประเมิน แบ่งหน้าที่ให้ผู้ประเมินแต่ละคนได้ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลในรายละเอียด 
 3. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน  วางแผนตรวจเยี่ยมร่วมกัน ตลอดจนปรึกษาห ารือ แสดงความ
คิดเห็น เพ่ือให้เข้าใจถึงวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลหลักฐาน และก าหนดเกณฑ์ในการประเมินไปในทิศทางเดียวกัน 
 4. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในร่วมกันวางแผนและจัดท าก าหนดการตรวจประเมินคณะ  และแจ้งให้
คณะทราบ  เพ่ือให้สามารถนัดหมายบุคคลที่คณะผู้ประเมินคุณภาพก ารศึกษาภายในต้องการสัมภาษณ์  และจะเข้า
ตรวจเยี่ยม 
 5. ประสานงานกับหน่วยงานที่คณะผู้ประเมินต้องการตรวจเยี่ยม เพ่ือขอให้อ านวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ  
 

 ระหว่างการตรวจเยี่ยม  
 1. คณบดีแนะน าทีมผู้บริหารและสรุปรายงานผลการประเมินตนเอง ตลอดจนจุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนา แผน
และเป้าหมายการพัฒนาในปีต่อไป 
 2. ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน  แนะน าคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในและแจ้ง
วัตถุประสงค์ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 3. ประธานคณะกรรมการฯ แจ้งตารางการประเมินและชี้แจงวิธีการประเมินให้หน่วยงานเข้าใจให้ชัดเจน 
 4. ตรวจเยี่ยมตามคณะ 
 5. สัมภาษณ์ทีมผู้บริหาร เพื่อทราบเกี่ยวกับปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินงานของผู้บริหาร  
 6. สัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของมหาวิทยาลัย เพ่ือเก็บข้อมูลเพิ่มเติม 
 7. ตรวจสอบหลักฐานในแต่ละตัวบ่งชี้ พร้อมบันทึกในรายละเอียด 
 8. สรุปผลการประเมิ น ร่วมปรึกษาหารือในประเด็นที่ไม่แน่ใจ  เพ่ือท าให้สรุปผลการรายงานมีความชัดเจน
ยิ่งขึ้น  คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในแต่ละคนยกร่างรายงานตามงานท่ีได้รับมอบหมายและน าข้อมูลมา
สังเคราะห์รวมกัน โดยมีการทบทวนอภิปรายจนได้ข้อสรุปร่วมกัน 
 9. พบผู้บริหารเพื่อขอความคิดเห็ นและยืนยันข้อมูลบางประเด็น  ซึ่งจะท าให้ผลการประเมินมีความถูกต้อง 
ชัดเจนตรงตามเป้าหมาย 
 10. รายงานผลการประเมินข้ันต้นอย่างไม่เป็นทางการ  โดยเชิญผู้บริหารหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมฟัง
ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  
 

 หลังการตรวจเยี่ยม  
 1. คณะกรรมการประเมินฯ วิเคราะห์และสรุปผลการประเมินโดยพิจารณาแต่ละองค์ประกอบและมาตรฐาน 
 2. คณะกรรมการประเมินฯ วิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 
 3. ประธานคณะกรรมการประเมินฯ เขียนรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
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การวางแผนและการประเมิน 
 1.การเตรียมการและวางแผนก่อนตรวจเยี่ยม 

คณะกรรมการผู้ประเมินคุณภาพ  จ านวน 3 คน  ร่วมกันศึกษาวิเคราะห์  SAR  ของคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  กรอบแนวทางและเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกของ  สกอ .  
ร่วมกันจัดท าแผนและก าหนดการตรวจเยี่ยมร่วมกับหน่วยงาน 
 2.การด าเนินการระหว่างตรวจเยี่ยม 

คณะกรรมการผู้ประเมินคุณภาพ  ตรวจเยี่ยมและประเมินคุณภาพตามก าหนดการโดยศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม 
ข้อมูลจากเอกสาร  จากการสังเกต และลงพื้นที่ยืนยันสภาพจริง หาข้อมูลเพิ่มเติม การสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้ง
ผู้บริหาร  อาจารย์  และนักศึกษา  รวม  14 คน 
 3.การด าเนินการหลังตรวจเยี่ยม 

คณะกรรมการผู้ประเมินคุณภาพ จัดท ารายงานสรุปผลการประเมินเสนอต่อผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบงานของส านักงานอธิการบดีด้วยเอกสาร  เมื่อสิ้นสุดการประเมินภายหลังการตรวจเยี่ยม          ส่ง
รายงานให้หน่วยงานรับทราบข้อมู ลเพื่อรับรองและยืนยันข้อมูล  และส่งรายงานให้ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร์ พิจารณาด าเนินการต่อไป 

 
วิธีการตรวจสอบความถูกต้องน่าเช่ือถือของข้อมูล 
 คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ใช้ค าอธิบายตัวบ่งชี้ แนวปฏิบัติที่ดี ข้อมูลอ้างอิงส าหรับผู้
ประเมิน เกณฑ์มาตรฐาน เกณฑ์การประเมิน และแบบรายงานข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set) เป็นหลักในการ
ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา ความถูกต้องน่าเชื่อถือของข้อมูล ส าหรับประกอบการพิจารณาตามรายตัวบ่งชี้โดยตก
ลงให้มีการตรวจสอบทั้งในขณะวางแผนการตรวจเยี่ยม ระหว่างการตรวจเยี่ยม และขณะร่ว มพิจารณาตัดสินผลการ
ประเมินคุณภาพภายใน  โดยด าเนินการสังเกต เยี่ยมชม และสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือตรวจสอบความเชื่อถือได้ของ
ข้อมูลที่ได้จากเอกสาร SAR และเอกสารอื่นๆท่ีเกี่ยวข้องในแต่ละตัวบ่งชี้ และการสัมภาษณ์ได้สัมภาษณ์กลุ่มคนที่
หลากหลายทั้งผู้ให้บริการและ ผู้รับบริการเพื่อดูความสอดคล้องของข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์  ทั้งนี้การตรวจสอบ
ความถูกต้องน่าเชื่อถือของข้อมูล ครอบคลุม 5 ประเด็น ดังนี้ 
 -  ความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลตามตัวบ่งชี้ที่ต้องการวัด 
 -  ความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูล 
 -  ความเป็นจริงของข้อมูลที่ได้รับ 
 -  ความถูกต้องของวิธีการวิเคราะห์และเสนอผลการประเมินขณะร่วมพิจารณาผลการประเมิน  
 -  ความเป็นปรนัยของผลการประเมิน 
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ผลการประเมินรายตัวชี้วัด  
ตารางที่ ป.1 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ผลงานวงรอบปีการศึกษา 2556 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ระดับคณะ)   
 

ตัวบ่งช้ีคุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการด าเนิงาน 
บรรลุ 

เป้าหมาย 
คะแนนประเมิน 
(เกณฑ์ สกอ.) 

หมายเหตุ 
(เช่น เหตุผลของการประเมินที่ต่างจาก

ที่ระบุใน SAR) 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 

ตัวหาร (%หรือสัดส่วน) 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 4 ข้อ 8 ข้อ  /  5.00   
ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 16.1 1 ข้อ 4 ข้อ / 4.00   
ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 17 1 ข้อ 4 ข้อ  /  4.00   
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 4 ข้อ 5 ข้อ 

 
5.00 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ร้อยละ 15 
4*100 

15.385   /  2.6   
26.0 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ร้อยละ 9 
0*5 

0.00  x  0.00   
12.0  

ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 7 ข้อ 7 ข้อ  /  5.00   
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5  

 
/ 5.00 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 7 ข้อ 6 ข้อ / 4.00 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.7 5 ข้อ 5 ข้อ / 5.00 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.8 5 ข้อ 4 ข้อ / 4.00 

 

ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 14 ค่าดัชนีคุณภาพ
อาจารย ์ 60 

64 
2.462  /  2.06   

26 



รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน  ปีการศึกษา 2556 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มนร. 5 

 

ตารางที่ ป.1 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ผลงานวงรอบปีการศึกษา 2556 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ระดับคณะ)   
 

ตัวบ่งช้ีคุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการด าเนิงาน 
บรรลุ 

เป้าหมาย 
คะแนนประเมิน 
(เกณฑ์ สกอ.) 

หมายเหตุ 
(เช่น เหตุผลของการประเมินที่ต่างจาก

ที่ระบุใน SAR) 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 

ตัวหาร (%หรือสัดส่วน) 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 7 ข้อ 7 ข้อ 

 
5.00 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 6 ข้อ 4 ข้อ 

 
5.00 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 7 ข้อ 8 ข้อ  / 5.00 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 5 ข้อ 5 ข้อ / 5.00   

ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 60,000.00 
2,091,846.00 123,049.

76  /  1.56   
17.00  

ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 5 ร้อยละ 12 
3.50 

15.385 / 3.85   
32 

ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 6 ร้อยละ 4 
5.00 

19.231 / 4.81   
26.00 

ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 7 ร้อยละ 5 
0 

0 / 0.00   
6 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 5 ข้อ 5 ข้อ  / 5.00   
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 5 ข้อ 5 ข้อ  / 5.00   

ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 8 ร้อยละ 40 
3*100 

75.00 / 5.00   
4 
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ตารางที่ ป.1 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ผลงานวงรอบปีการศึกษา 2556 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ระดับคณะ)   
 

ตัวบ่งช้ีคุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการด าเนิงาน 
บรรลุ 

เป้าหมาย 
คะแนนประเมิน 
(เกณฑ์ สกอ.) 

หมายเหตุ 
(เช่น เหตุผลของการประเมินที่ต่างจาก

ที่ระบุใน SAR) 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 

ตัวหาร (%หรือสัดส่วน) 
ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 9 2 ข้อ 5 ข้อ / 5.00   
ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 18.1 
 

  0 ข้อ / 0.00   

ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 18.2   0 ข้อ / 0.00   
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 5 ข้อ 5 ข้อ / 5.00   
ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 10 5 ข้อ 4 ข้อ / 4.00   
ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 11 5 ข้อ 4 ข้อ / 4.00   
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 5 ข้อ  7 ข้อ  / 5.00   
ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 5 ข้อ 5 ข้อ / 5.00   
ตัวบ่งชี้ที่ 7.3 5 ข้อ 4 ข้อ / 4.00 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 6 ข้อ 6 ข้อ  / 5.00   
ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 13 4 3.63 / 3.63   
ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 7 ข้อ 7 ข้อ  / 5.00 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 7 ข้อ 7 ข้อ  / 4.00 

 
ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 15 3.75 4.37 / 4.37   
เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ   3.06  การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
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ตารางที่ ป.1 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ (สกอ.) 
ผลงานวงรอบปีการศึกษา 2556 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ระดับคณะ)   
 

ตัวบ่งช้ีคุณภาพ I/P/O เป้าหมาย 
ผลการด าเนิงาน 

บรรลุ 
เป้าหมาย 

คะแนน
ประเมิน 

(เกณฑ์ สกอ.) 

หมายเหตุ 
(เช่น เหตุผลของการประเมินที่ต่างจากที่ระบุใน 

SAR) 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
ตัวหาร (%หรือสัดส่วน) 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 P 6 ข้อ 8 ข้อ / 5.00   
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 P 4 ข้อ 5 ข้อ / 5.00 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 I ร้อยละ 14 
5*100 

15.65   /  2.60   
32 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 I 
ร้อยละ 
8.51 

0*5 
              -     x  0.00   

32 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 P 7 ข้อ 7 ข้อ / 5.00   
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 P 

 
7 ข้อ / 5.00 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 P 6 ข้อ 7 ข้อ / 4.00 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.7 P 

 
7 ข้อ / 5.00 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.8 P 4 ข้อ 4 ข้อ / 4.00 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 

      
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 

      
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 P 5 ข้อ 8 ข้อ  / 5.00   
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 P 3 ข้อ 4ข้อ / 4.00   

ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 I 9,032 
140,000.00  

   10,000.00   /  0.83   
14.00  
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ตารางที่ ป.1 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ (สกอ.) 
ผลงานวงรอบปีการศึกษา 2556 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ระดับคณะ)   
 

ตัวบ่งช้ีคุณภาพ I/P/O เป้าหมาย 
ผลการด าเนิงาน 

บรรลุ 
เป้าหมาย 

คะแนน
ประเมิน 

(เกณฑ์ สกอ.) 

หมายเหตุ 
(เช่น เหตุผลของการประเมินที่ต่างจากที่ระบุใน 

SAR) 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
ตัวหาร (%หรือสัดส่วน) 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 P 5 ข้อ 5 ข้อ  / 5.00   
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 P 5 ข้อ 5 ข้อ  / 5.00   
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 P 5 ข้อ 5 ข้อ / 5.00   
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 P 5 ข้อ  7 ข้อ  / 5.00   
ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 P 5 ข้อ 5 ข้อ / 5.00   
ตัวบ่งชี้ที่ 7.3 P 5 ข้อ 4 ข้อ / 4.00 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 P 5 ข้อ 5 ข้อ  / 5.00   
ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 

      
ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 P 7 ข้อ 6 ข้อ  / 3.00   
เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ (สกอ.)   3.89  การด าเนินงานระดับด ี
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ตารางที่ ป.1 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ (สกอ.) 
ผลงานวงรอบปีการศึกษา 2556 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ระดับคณะ)   
 

ตัวบ่งช้ีคุณภาพ I/P/O เป้าหมาย 
ผลการด าเนิงาน 

บรรลุ 
เป้าหมาย 

คะแนน
ประเมิน 

(เกณฑ์ สกอ.) 

หมายเหตุ 
(เช่น เหตุผลของการประเมินที่ต่างจากที่ระบุใน 

SAR) 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
ตัวหาร (%หรือสัดส่วน) 

 
 
 
 
 
 
ตารางที่ ป.1 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ (สมศ.) 
ผลงานวงรอบปีการศึกษา 2556 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ระดับคณะ)   
 

ตัวบ่งช้ีคุณภาพ I/P/O เป้าหมาย 
ผลการด าเนิงาน 

บรรลุ 
เป้าหมาย 

คะแนน
ประเมิน 

(เกณฑ์ สมศ.) 

หมายเหตุ 
(เช่น เหตุผลของการประเมินที่ต่างจากที่ระบุใน 

SAR) 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
ตัวหาร (%หรือสัดส่วน) 

ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 5 O ร้อยละ 1 
2.25 

9.7826087 / 2.45   
23 

ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 6 O ร้อยละ 4 
0 

0 / 0.00   
10.5 

ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 7 O ร้อยละ 5 0 0 / 0.00   
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ตารางที่ ป.1 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ (สกอ.) 
ผลงานวงรอบปีการศึกษา 2556 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ระดับคณะ)   
 

ตัวบ่งช้ีคุณภาพ I/P/O เป้าหมาย 
ผลการด าเนิงาน 

บรรลุ 
เป้าหมาย 

คะแนน
ประเมิน 

(เกณฑ์ สกอ.) 

หมายเหตุ 
(เช่น เหตุผลของการประเมินที่ต่างจากที่ระบุใน 

SAR) 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
ตัวหาร (%หรือสัดส่วน) 

6 

ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 8 O ร้อยละ 40 
2*100 

66.67 / 5.00   
3 

ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 9 O 2 ข้อ 5 ข้อ / 5.00   
ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 10 O 2 ข้อ 3 ข้อ / 3.00   
ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 11 O 2 ข้อ 5 ข้อ / 5.00   
ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 13 O 4 4.00 / 4.00   

ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 14 O ร้อยละ 8.51 
56.5 

2.45652174 
/ 2.05 

 
    

ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 15 O 3.75 3.75 / 3.75   
ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 16.1 

      
ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 17 

      
ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 18.1 O 0 0 ข้อ / 0.00   
ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 18.2 O 0 0 ข้อ / 0.00   
เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ (สมศ.)   2.23  การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
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ตารางที่ ป.2    ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ 
องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน หมายเหตุ 

  I P O รวม 0.00<=1.50การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51–2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51–3.50 การด าเนินงานระดับพอใช้ 
3.51-4.50 การด าเนินงานระดับดี 
4.51-5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

  

องค์ประกอบที่ 1 - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 
 

องค์ประกอบที่ 2 1.30 4.75 3.03 3.46 การด าเนินงานระดับพอใช้ 
 

องค์ประกอบที่ 3 - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 
 

องค์ประกอบที่ 4 1.56 5.00 1.95 2.90 การด าเนินงานระดับพอใช้ 
 

องค์ประกอบที่ 5 - 5.00 5.00 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 
 

องค์ประกอบที่ 6 - 5.00 5.00 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 
 

องค์ประกอบที่ 7 - 4.67 3.63 4.41 การด าเนินงานระดับดี 
 

องค์ประกอบที่ 8 - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 
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องค์ประกอบที่ 9 - 4.00 - 4.00 การด าเนินงานระดับดี 
 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 
ของทุกองค์ประกอบ 

1.39 4.82 3.55 4.06 การด าเนินงานระดับดี 
 

ผลการประเมิน การ
ด าเนินงาน

ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 

การ
ด าเนินงาน
ระดับดีมาก 

การ
ด าเนินงาน

ระดับดี 

    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที่ ป.3    ผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 

มาตรฐานอุดมศึกษา คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน หมายเหตุ 
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  I P O รวม 0.00<=1.50การด าเนินงานต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 
1.51–2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51–3.50 การด าเนินงานระดับพอใช้ 
3.51-4.50 การด าเนินงานระดับดี 
4.51-5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

  

มาตรฐานที่ 1 - - 4.00 4.00 การด าเนินงานระดับดี  

มาตรฐานที่ 2 ก - 4.83 3.63 4.66 การด าเนินงานระดับดีมาก   

มาตรฐานที่ 2 ข 1.39 4.89 4.41 4.13 การด าเนินงานระดับดี   

มาตรฐานที่ 3 - 4.50 1.95 2.97 การด าเนินงานระดับพอใช้   

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 
ของทุกมาตรฐาน 

1.39 4.82 3.55 4.06 การด าเนินงานระดับดี   

ผลการประเมิน การ
ด าเนินงาน

ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 

การ
ด าเนินงาน
ระดับดีมาก 

การ
ด าเนินงาน

ระดับดี 

      

 
 
 
 
 



รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน  ปีการศึกษา 2556 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มนร. 14 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที่ ป.4    ผลการประเมินตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ 

มุมมองด้านการบริหารจัดการ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน หมายเหตุ 

  I P O รวม 0.00<=1.50การด าเนินงานต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 
1.51–2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51–3.50 การด าเนินงานระดับพอใช้ 
3.51-4.50 การด าเนินงานระดับดี 
4.51-5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

  

1.ด้านนักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย - 4.83 4.67 4.78 การด าเนินงานระดับดีมาก   

2.ด้านกระบวนการภายใน - 4.88 4.54 4.78 การด าเนินงานระดับดีมาก   

3.ด้านการเงิน 1.56 5.00 - 3.28 การด าเนินงานระดับพอใช้   

4.ด้านบุคลากรการเรียนรู้และนวัตกรรม 1.30 4.50 1.98 2.44 การด าเนินงานต้องปรับปรุง   
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เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 
ของทุกมุมมอง 

1.39 4.82 3.55 4.06 การด าเนินงานระดับดี   

ผลการประเมิน การ
ด าเนินงาน

ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 

การ
ด าเนินงาน
ระดับดีมาก 

การ
ด าเนินงาน

ระดับดี 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที่ ป.5 ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาประเภทสถาบัน : กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี 

มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน หมายเหตุ 



รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน  ปีการศึกษา 2556 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มนร. 16 

 

  I P O รวม 0.00<=1.50การด าเนินงานต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 
1.51–2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51–3.50 การด าเนินงานระดับพอใช้ 
3.51-4.00 การด าเนินงานระดับดี 
4.51-5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

  

1. มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา - - -       
 (2)ด้านวิชาการ 1.30 4.67 2.06 3.11 การด าเนินงานระดับพอใช้   

 (3)ด้านการเงิน - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก  

 (4)ด้านการบริหารจัดการ - 4.60 3.63 4.44 การด าเนินงานระดับด ี   

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งช้ีของมาตรฐานที่ 1 1.30 4.67 2.85 3.87 การด าเนินงานระดับด ี   

2. มาตรฐานด้านการด าเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา - - -       

 (1)ด้านการผลิตบัณฑิต - 5.00 4.00 4.75 การด าเนินงานระดับดีมาก  

 (2)ด้านการวิจัย 1.56 5.00 1.95 2.90 การด าเนินงานระดับพอใช้   

 (3)ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม - 5.00 5.00 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก   

 (4)ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม - 5.00 5.00 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก   

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งช้ีของมาตรฐานที่ 2 1.56 5.00 3.73 4.20 การด าเนินงานระดับด ี   

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งช้ีของ 
ทุกมาตรฐาน 

1.39 4.82 3.55 4.06 การด าเนินงานระดับด ี   

ผลการประเมิน การ
ด าเนินงาน

ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 

การ
ด าเนินงาน
ระดับดีมาก 

การ
ด าเนินงาน

ระดับด ี
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สรุปการให้ข้อคิดเห็นจากคณะกรรมการประเมินฯ 
………………………………………………………………………………………. 

องค์ประกอบท่ี 1 ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

คณะมีแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ปรัชญา ปณิธาน ของมหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากร

รวมทั้งมีการทบทวนแผนกลยุทธ์ซึ่งคณะควรด าเนินการให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม และควรค้นหากลไก วิธีการในการ

ด าเนินการที่สะท้อนให้เป็นอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของคณะที่ชัดเจนยิ่งขึ้ น  

จุดที่ควรปรับปรุง / ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

1. ควรก าหนดตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานที่ชัดเจน ที่สามารถ ติดตาม วัดและประเมินผลได้  

2. ควรจะน าผลการพิจารณาข้อเสนอแนะของกรรมการประจ าคณะ และกรรมการประเมิน ไปจัดท า Improment 

plan ที่สามารถวัดได้ 

แนวปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 

 - 

องค์ประกอบท่ี 2 

จุดเด่น 

 -  

 

จุดควรพัฒนา 

1. คณะควรก าชับให้ทุกหลักสูตรด าเนินการไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (TQF) และเป็นไปตาม

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548 และด าเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์ตลอดระยะเวลาที่มี

การจัดการเรียนการสอนโดยเคร่งครัด โดยเฉพาะประเด็นจ านวนและคุณวุฒิของอาจารย์ 

2. คณะต้องเร่งรัดหามาตรการในการขับเคลื่อนให้อาจารย์ท าผลงานวิชาการ เพื่อเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ  

3. ควรจัดท าแผนพัฒนาและปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการ

จัดการเรียนการสอน และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทุกรายวิชาทุกภาคเรียน น าไปสู่การพัฒนาคณะ 
  

แนวปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 

 - 
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องค์ประกอบท่ี 3 

จุดเด่น 

1. นักศึกษาของคณะมีศักยภาพในการจัดกิจกรรมครอบคลุมทั้ง 5 ประเภท ที่ด าเนินการโดยนักศึกษา พร้อม

ทั้งสรุปโครงการข้อเสนอแนะอย่างสมบูรณ์ 

จุดควรพัฒนา 

-  

แนวปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
             - 

องค์ประกอบท่ี ๔ ตัวบ่งช้ีที่ ๔.1 , ๔.๒ , ๔.๓  

จุดแข็ง   

 ๑. ผู้บริหารมีการกระตุ้น สนับสนุนและเป็นแบบอย่างด้านงานวิจัย 
 ๒. กลยุทธ์ในการให้อาจารย์ใหม่เสนอ proposal ตั้งแต่สมัครเข้าท างาน น่าจะส่งผลให้มีงานวิจัยสูงขึ้นในอนาคต 
ข้อเสนอแนะ  
 1. ควรเพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัย  เพ่ือจะได้เข้าถึงสาธารณชนและ
ผู้เกี่ยวข้องให้มากขึ้น 
 ๒. ควรสร้างเครือข่าย ความร่วมมือกับสถาบันที่มีความเข้มแข็งด้านวิจัย เพ่ือจะได้พัฒนางานวิจัย ให้อาจารย์  
ในคณะ 
 ๓. ควรเพิ่มแรงจูงใจเพื่อกระตุ้นให้อาจารย์ท างานวิจัยมากขึ้น เช่น เงินสนุนผลงานตีพิมพ์  
 ๔. ควรมีเจ้าหน้าที่ประจ าห้องปฏิบัติการ ช่วยแบ่งเบาภาระงานสอน เพ่ืออาจารย์จะได้มีเวลาท าวิจัยมากขึ้น  
 5. ควรตั้งเป้าหมายของผลการด าเนินงานให้มีความท้าทาย 

โอกาสในการพัฒนา   
สภาวะความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้  ท าให้อาจารย์มีเวลาในการพัฒนาผลงานวิชาการได้มากขึ้น 
 

องค์ประกอบท่ี ๕ ตัวบ่งช้ีที่ ๕.1 , ๕.๒ 

ข้อเสนอแนะ   
๑. ควรก าหนดวัตถุประสงค์ในการบูรณาการงานบริการวิชาการ กับการเรียนการสอน/วิจัย ให้สะท้อนกิจกรรม 

และก าหนดตัวชี้วัด เป้าหมาย เพื่อประเมินความส าเร็จได้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  
        ๒. ในการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนหรือองค์กรภายนอก ควรร่วมมือกับคณะอ่ืนๆ เพื่อสามารถพัฒนาชุมชน
ให้มีความเข้มแข็งในหลายๆด้าน ตามศาสตร์ของแต่ละคณะ และตามความต้องการของชุมชน 
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องค์ประกอบท่ี ๖ ตัวบ่งช้ีที่ ๖.1 

จุดแข็ง   
มีการจัดกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลาย สอดคล้องกับอัตลักษณ์ ของการเป็นพหุวัฒนธรรม  

ข้อเสนอแนะ   
ในการสรุปผลการประเมินความพึงพอใจ ควรสรุปให้ทราบว่าผลการประเมินอยู่ในระดับใด จากคะแนนเต็ม ๕

องค์ประกอบท่ี ๗  

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

๑. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ และมีการพัฒนาภาวะผู้น าอย่างต่อเนื่องมีการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม 

จุดที่ควรปรับปรุง / ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

1. คณะควรก าหนดปฏิทินการปฏิบัติงานของกรรมการประจ าคณะ กรรมการบริหารคณะ และการประชุมคณะเป็น

ปฏิทินรายปี และแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 

2. ในการก าหนดประเด็นการจัดการความรู้ต้องชัดเจน และให้บุคลากรด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมทุกพันธ

กิจ และการจัดการเรียนการสอน และการวิจัย โดยต้องสามารถรวบรวมองค์ความรู้ที่จะน าไปปฏิบัติเป็นแนวที่ดีได้  

3. การก าหนดประเด็นบริหารความเสี่ยงคณะกรรมการควรพิจารณาประเด็นความเสี่ยงให้ครอบคลุมรอบด้าน และ

ด าเนินการโดยใช้แผนการบริหารความเสี่ยงที่สามารถแสดงให้เห็นว่าการด าเนินการนั้นได้ผล การบริหารความเสี่ยง

อย่างไร รวมทั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องน าข้อเสนอแนะจากกรรมการประจ าคณะมาพิจารณาในการ

จัดท าบริหารความเสี่ยงในปีต่อไป 

แนวปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 

- 

องค์ประกอบท่ี 8 ตัวบ่งช้ีที่ 8.1 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

 - 

จุดที่ควรปรับปรุง / ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

คณะควรปรับปรุงแผนกลยุทธ์ทางการเงิน (ปี 2555-2559) ให้มีข้อมูลครบถ้วนตลอดระยะเวลา 5 ปี ทั้งใน

การจัดหาและจัดสรรงบประมาณ ทั้งงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณรายได้ 
 

แนวปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 

        - 
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องค์ประกอบท่ี 9 ตัวบ่งช้ีที่ 9.1 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

 - 

จุดที่ควรปรับปรุง / ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

คณะควรมีการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์พร้อม และแสดงให้เห็นว่าผลการ

ด าเนินการดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาทุกตัวบ่งชี้ 
 

แนวปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 

 - 

องค์ประกอบท่ี 10  

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

 - 

จุดที่ควรปรับปรุง / ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

๑. คณะควรมีกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานในการด าเนินการเพ่ือให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัย และของคณะ ในการเป็นพหุวัฒนธรรมแสดงให้เห็นประโยชน์ และคุณค่าที่เกิดกับคน และชุมชน  

๒. ควรมีการประชุมกรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณาประเด็นผลการชี้น า และป้องกันสังคมทั้งภายในและ

ภายนอกสถาบัน  

แนวปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 

 - 
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บันทึกการสัมภาษณ์ 
 

วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๗     เวลา  ๑๑.00 น. 

ผู้รับการสัมภาษณ์ / กลุ่มผู้รับการสัมภาษณ์    

การสัมภาษณ์ตัวแทนอาจารย์เก่าและอาจารย์ใหม่ 

 

รายละเอียด / ข้อมูลการสัมภาษณ์ 

ข้อสรุปจากการสัมภาษณ์ตัวแทนอาจารย์เก่าและอาจารย์ใหม่ 

 

สิ่งประทับใจ  การบริหารงานที่เป็นกันเอง เหมือนครอบครัวเดียวกัน บุคลากรในคณะมีความรักใคร่สามัคคี  

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา   

๑. ต้องการให้จัดอบรมเพ่ือพัฒนางานวิจัยและการเรียนการสอนอย่างเข้มข้น เพื่อจะได้สามารถน าไปด าเนินการ

ได้ 

๒. ควรมีต าแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ เพ่ือช่วยแบ่งเบาภาระงานสอนของอาจารย์ ให้มีเวลาส าหรับงานวิจัย

มากขึ้น 

๓. ควรจัดสรรงบประมาณในการพัฒนานักศึกษาให้ชัดเจน 

 
 

 

 

 

 

 

 

(รองศาสตราจารย์นวลจิรา  ภัทรรังรอง) 

ผู้สัมภาษณ์ 
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บันทึกการสัมภาษณ์ 

 

วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๗     เวลา  ๑๓.00 น. 

 

ผู้รับการสัมภาษณ์ / กลุ่มผู้รับการสัมภาษณ์    

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ และรองคณบดีทุกฝ่าย 

 

รายละเอียด / ข้อมูลการสัมภาษณ์ 

จุดเด่นของคณะ 

๑. ผู้บริหารในระดับมหาวิทยาลัยให้การสนับสนุน 

๒. บุคลากรของคณะเป็นคนในพ้ืนที่ และเป็นวัยท างาน 

๓. ผู้บริหาร บริหารงานโดยการมีส่วนร่วมของบุคลากร 

๔. คณะมีการด าเนินการในพันธกิจด้านบริการวิชาการ 

จุดที่ควรพัฒนา 

๑.  ปัญหาคุณภาพของนักศึกษา เช่น การสื่อสาร 

๒.  การเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา ทั้งก่อนเรียน ระหว่างเรียน  

๓.  ปัญหาการเพ่ิมจ านวนบุคลากร 
 

 

 

 

 

 

(รองศาสตราจารย์จารุยา  ขอพลอยกลาง) 

          ผู้สัมภาษณ์ 
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บันทึกการสัมภาษณ์ 

 

วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๗     เวลา  ๑5.30 น. 

 

ผู้รับการสัมภาษณ์ / กลุ่มผู้รับการสัมภาษณ์    

นักศึกษา 

 

รายละเอียด / ข้อมูลการสัมภาษณ์ 

๑. คณะจัดให้มีการปฏิบัติการในรายวิชาต่างๆ  

๒. คณะควรเพิ่มอุปกรณ์ในการฝึกปฏิบัติการของนักศึกษาให้เพียงพอ เช่น ปิเปต อุปกรณ์ทางเคมี  

๓. คณะได้จัดให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมภายนอกมหาวิทยาลัย เช่น ค่ายอิสรภาพทางความคิด 

๔. คณะได้จัดให้นักศึกษาร่วมท าวิจัยกับอาจารย์และเข้าร่วมกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับอาจารย์  

๕. คณะได้จัดการฝึกภาษาอังกฤษและภาษามลายูกลางเพ่ือรองรับอาเซียน  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยูร  ด ารงรักษ)์ 

ผู้สัมภาษณ์ 
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ข้อเสนอแนะในภาพรวม 

จุดแข็ง และแนวทางเสริมจุดแข็ง 
 

๑. ผู้บริหารมีความมุ่งมั่นในการบริหารงานโดยการมีส่วนร่วมของบุคลากร 

๒. คณะมีระบบและกลไกในการด าเนินการตามพันธกิจที่ชัดเจน เช่น มีคู่มืองานวิจัย  

 

 

จุดควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 

1. คณะต้องเร่งรัดหามาตรการในการขับเคลื่อนให้อาจารย์ท าผลงานวิชาการเพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 
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ภาคผนวก 
 

ก. ก าหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี       
ข. รายช่ือผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
ค. ตารางการตกลงแบ่งงานตรวจเยี่ยมและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ง. ภาพการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
จ. หนังสือรับรองการประเมินและการตัดสินผล 
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ภาคผนวก ก 
ก าหนดการตรวจเยี่ยม และประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับคณะ) 

ระหว่างวันที่  ๓ – ๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ 
เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
 
วันอังคาร  ที่  ๓  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๐๘.๓๐  น.  คณะกรรมการประเมินพบที่ประชุมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมทั้ง 
  ๑. แนะน าคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
  ๒. ประธานคณะกรรมการประเมินชี้แจงวัตถุประสงค์ หลักการ  แนวทาง  และวิธีการประเมิน 
      แบบกัลยาณมิตร 
  ๓. ร่วมพิจารณาท าความเข้าใจร่วมกัน และแบ่งภาระการประเมินตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่ 
      ก าหนด 
๐๙.๐๐  น. คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี น าเสนอ สรุปผลการด าเนินงานปีการศึกษา  ๒๕๕๕ 
  ของคณะ ในภาพรวม  
๐๙.๓๐  น.  คณะกรรมการประเมิน ร่วมสัมภาษณ์ คณบดี  ผู้บริหารคณะ  และอาจารย์ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ 
  ในส่วนที่เป็นข้อมูล/รายละเอียด/หลักฐาน/ฯลฯ ในภาพรวม 
๑๐.๐๐  น. คณะกรรมการประเมิน  ท าการประเมินตามท่ีได้ร่วมตกลงกับทางคณะไว้ 
๑๐.๓๐  น. รับประทานอาหารว่าง 
๑๐.๔๕  น. คณะกรรมการประเมิน  ท าการประเมิน ตรวจเอกสารหลักฐาน (ต่อ) 
๑๒.๐๐  น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐  น. คณะกรรมการประเมิน  ท าการประเมิน ตรวจเอกสารหลักฐาน (ต่อ) 
๑๖.๓๐  น. ปิดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับคณะ) 
   
วันพุธ ที่  ๔  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๐๘.๓๐  น.  คณะกรรมการประเมิน  ท าการประเมิน ตรวจเอกสารหลักฐาน (ต่อ) 
๑๐.๑๕  น. รับประทานอาหารว่าง   
๑๐.๓๐  น.  คณะกรรมการประชุมเพื่อสรุปผลการประเมิน  
๑๒.๐๐  น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐  น. คณะกรรมการประเมิน  น าเสนอผลการประเมิน พร้อมทั้งแนวทางการพัฒนา ต่อที่ประชุมพร้อม 
  ทั้งรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ  
๑๕.๐๐  น. สรุป อภิปราย ซักถาม 
๑๖.๓๐  น. ปิดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับคณะ)    
  
 
 
 
 



รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน  ปีการศึกษา 2556 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มนร. 27 

 

 ภาคผนวก ข 
รายช่ือผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
.................................................................................................... 

 
 ผู้บริหาร 
  ดร.สุพัฒน์  ศรีสวัสดิ์   คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  ดร.อาสลัน  หิเล  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
  อ.จิตติมา   ชอบเอียด รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
  นางสาวปราณี  ทองเกิด รก.ในต าแหน่งหัวหน้าส านักงานคณบดี 

 
 อาจารย ์
  อ.ศิรินุช  ด้วงสุข   อาจารย์สาขาวิชาจุลชีววิทยา 
   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
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ตารางการแบ่งงานรับผิดชอบของคณะกรรมการผู้ตรวจตามองค์ประกอบ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

………………………………………………………………………… 
 
องค์ประกอบท่ี 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนการด าเนินงาน 
   ผู้รับผิดชอบ รองศาสตราจารย์จารุยา  ขอพลอยกลาง 
องค์ประกอบที่ 2 การเรียนการสอน 
   ผู้รับผิดชอบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยูร  ด ารงรักษ์ 
องค์ประกอบท่ี 3 พัฒนานักศึกษา 
   ผู้รับผิดชอบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยูร  ด ารงรักษ์ 
องค์ประกอบท่ี 4 การวิจัย 
   ผู้รับผิดชอบ รองศาสตราจารย์นวลจิรา  ภัทรรังรอง 
องค์ประกอบท่ี 5 การบริการวิชาการ 
   ผู้รับผิดชอบ รองศาสตราจารย์นวลจิรา  ภัทรรังรอง 
องค์ประกอบท่ี 6 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
   ผู้รับผิดชอบ รองศาสตราจารย์นวลจิรา  ภัทรรังรอง 
องค์ประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ 
   ผู้รับผิดชอบ รองศาสตราจารย์จารุยา  ขอพลอยกลาง 
องค์ประกอบท่ี 8  เงินและงบประมาณ 
   ผู้รับผิดชอบ รองศาสตราจารย์จารุยา  ขอพลอยกลาง 
องค์ประกอบท่ี 9 การประกันคุณภาพ 
   ผู้รับผิดชอบ รองศาสตราจารย์จารุยา  ขอพลอยกลาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
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ตารางการตกลงแบ่งงานตรวจเยี่ยมและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

.................................................................................................... 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 
ระดับคณะหรือเทียบเท่า 

การตกลงแบ่งงานตรวจเยี่ยมและการประเมิน 
สกอ 

1,7,8,9,1
0 
 

สกอ 
4,5,6 

 

สกอ  
2,3 

หมายเหตุ  

ชื่อ-สกุล ท าหน้าที่     
1. รองศาสตราจารย์จารุยา ขอพลอยกลาง ประธาน √    
2. รองศาสตราจารย์นวลจิรา  ภัทรรังรอง กรรมการ  √   
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยูร  ด ารงรักษ์ กรรมการ   √  
5. อ.นาริสา  บินหะยีดิง เลขานุการ     
6. อ.สิทธิเดช  ชูด้วง ผู้ช่วยเลขานุการ     
7. นางสาวชนิประภา  วัฒนพฤกษ์ ผู้ช่วยเลขานุการ     
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ภาคผนวก ง 

ภาพการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

.................................................................................................... 
 

 
 

         

รองศาสตราจารย์จารุยา ขอพลอยกลาง 
ประธานฯ กล่าวช้ีแจงการประเมินคุณภาพภายใน 

 
 

 
 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณาจารย์ และบุคลากร  
ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการฯ 
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สัมภาษณ์คณบดี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สัมภาษณ์ผู้บริหาร และคณาจารย์  
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คณะกรรมการตรวจเอกสารหลักฐานพร้อมสัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบ 
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