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ค าน า 

 

รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู คณะศิลปศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร

ประจ าปีการศึกษา 2561 (1 สิงหาคม 2561 – 31 กรกฏาคม 2562) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เกิดความมั่นใจแก่

ผู้เรียนและผู้ใช้บริการ อีกทั้งเพ่ือเป็นแนวทางให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรและคณะน าไปใช้เป็นแนวทางการพัฒนา

ปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพต่อไป 

รายงานการประเมินตนเองฉบับนี้ประกอบด้วย 4 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลพ้ืนฐานของหลักสูตร ส่วนที่ 2 

รายงานผลการด าเนินงาน องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน ส่วนที่ 3 รายงานผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ 

AUN QA Version 3 ส่วนที ่4 สรุปผลการประเมินตนเอง 

ขอขอบคุณผู้บริหาร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าสาขา และบุคลากรทุกท่าน ที่ร่วมมือ

กันจัดท ารายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2561 และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับ

นี้ จะเป็นเครื่องมือส าคัญในการส่งเสริมให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและคณะน าผลการประเมินไปวางแผน

พัฒนาการเรียนการสอน การบริหาร และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

               สิงหาคม 2561 
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แผนภูมิที่ 5.1 รายวิชาทดสอบวัดระดับภาษามลายูของแต่ละชั้นปี 49 
แผนภูมิที่ 5.2 กระบวนการร้องเรียนหรือร้องทุกข์ 54 
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บทสรุปของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาภาษามลายู หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560 คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้ผ่านความเห็บชอบจากส านักคณะกรรมการการอุดมศึกษาเมื่อวันที่ 2 
สิงหาคม 2560 และในปีการศึกษา 2560 เป็นต้นมา หลักสูตรได้เปิดรับนักศึกษาในพ้ืนสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้และจังหวัดใกล้เคียง ปัจจุบันหลักสูตรมีนักศึกษาสองชั้นปีทั้งหมด 59 คน คือ ชั้นปีที่ 1จ านวน 24 คน 
ชั้นปีที่ 2 จ านวน 35 คน และในการด าเนินการของหลักสูตรตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 จนถึงปีการศึกษา 
2561 ทางคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรบนพ้ืนฐานกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 2558 โดยเน้นให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาการเรียนรู้ในแต่ละด้าน เช่น ด้าน
คุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รบัผิดชอบ และด้านการคิดวิเคราะห์ การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

นอกจากนั้นหลักสูตรได้ให้ผู้เรียนได้เรียนตามกระบวนการเรียนรู้ตามทฤษฎีการเรียนรู้ของ Bloom’s 
Taxonomy กล่าวคือ ภายในปีแรกและปีที่สองของการเรียน นักศึกษาได้รับความรู้และความเข้าใจทักษะ
พ้ืนฐานของภาษามลายู ภายหลังจากที่นักศึกษาได้รู้และเข้าใจในทักษะพ้ืนฐานของภาษาแล้ว นักศึกษา
สามารถน าความรู้ไปประยุกต์และสามารถคิดวิเคราะห์ โดยผ่านรายวิชาต่าง ๆ ที่ทางหลักสูตรได้ก าหนดไว้ 

ตลอดระยะเวลาสามปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 ถึง ปีการศึกษา 2561 ทางหลักสูตรได้อยู่ใน
ระบบประกันคุณภาพของ AUN-QA หรือ ASEAN University Network - Quality Assurance เพ่ือรับการ
ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ซึ่งการรับการประเมินคุณภาพในระดับหลักสูตรในครั้งนี้ ใช้ เกณฑ์ 
AUN-QA ภาคภาษาไทย โดยในการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตรปีการศึกษา 2561 ใช้เกณฑ์ 
AUN-QA version 3.0  

AUN-QA มีสาระหลักเกี่ยวกับการจัดการศึกษาแบบ Outcome Based Education (OBE) มุ่ง

สัมฤทธิ์ Expected Learning Outcome (ELO) มีลักษณะเป็นเกณฑ์ที่ก าหนดแนวทาง เพ่ือการด าเนินอย่าง

เป็นระบบมุ่งสู่ ELO ของหลักสูตร และการประเมิน 7 ระดับที่มี World Class เป็นระดับสูงสุด ซึ่งการ

ประเมินคุณภาพในครั้งนี้ ทางหลักสูตรได้มีการประเมินตนเองและได้ให้คะแนนตามผลการด าเนินงานในปี

การศึกษา 2561 โดยรวม 3 คะแนน โดย AUN 3, 7 และ AUN 10 ได้คะแนนทีสู่ง ทางหลักสูตรเห็นว่า AUN 

11 ต้องได้รับการปรับปรุงในการด าเนินงานต่อไปในปีการศึกษา 2562 เพ่ือให้บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษามี

สมรรถนะที่เหมาะสมและสอดคล้องกับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรที่ใช้เกณฑ์ 

AUN-QA ในด าเนินการสามารถบรรลุตามองค์ประกอบข้อที่ 1 ว่าด้วยการก ากับมาตรฐาน ภายใต้ประกาศ

ข้อบังคับของกระทรวงศึกษาธิการ ในการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 

2561 
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ส่วนที่ 1 

ข้อมูลเบือ้งต้น 
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ข้อมูลเบื้องต้น 

 

1.1 ประวัติความเป็นมา 

1.1.1 ประวัติความเป็นมาของคณะและหลักสูตร  
คณะศิลปศาสตร์เป็นคณะหนึ่งที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาการจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัย

นราธิวาสราชนครินทร์  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือขยายโอกาสทางการศึกษาให้นักศึกษาในเขตพ้ืนที่ 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่ใกล้เคียง ได้มีโอกาสศึกษาในระดับปริญญาตรี และเพ่ือสนับสนุนการสอนในหมวด
วิชาศึกษาทั่วไปให้แก่คณะต่างๆ ในระยะเริ่มแรก โดยแยกมาจากคณะวิชาพ้ืนฐานในสถาบันเดิมก่อนหลอม
รวมเป็นมหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่  9 กุมภาพันธ์ 2548 โดยใช้อาคารแผนกช่างก่อสร้าง ชั้น 1 ของ
วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส วิทยาเขตโคกเขือ ต าบลโคกเคียน อ าเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส เป็นที่ตั้ง
ชั่วคราวของคณะและต่อมาได้ย้ายที่ท าการมาที่ ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 1 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 และได้ย้ายส านักงานมาที่อาคารคณะศิลปศาสตร์ เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้เปิดจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป
ให้แก่คณะต่างๆ คือ คณะแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา ในปีการศึกษา 
2558 ได้เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ  

ปีการศึกษา 2560 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษามลายูรุ่นแรก ได้เปิดสอนโดยมีจ านวน
นักศึกษาแรกเข้า จ านวน 39 คน และในปีการศึกษา 2561 มีจ านวนนักศึกษา จ านวน 25 คน โดยมี
คณาจารย์ประจ าสอนภาษามลายู จ านวน 5 คน และ คณะมีอาจารย์ประจ าทั้งท่ีเป็นข้าราชการและพนักงาน
มหาวิทยาลัย จ านวน 37 คน ประกอบด้วยคุณวุฒิปริญญาเอก จ านวน 3 คน ผู้ที่อยู่ระหว่างการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก จ านวน 4 คน คุณวุฒิปริญญาโท จ านวน 27 คน คุณวุฒิปริญญาตรี จ านวน 3 คน ยังไม่มีผู้มี
ต าแหน่งทางวิชาการระดับศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ และมีบุคลากรสาย
สนับสนุน จ านวน 14 คน ประกอบคุณวุฒิปริญญาโท จ านวน 2 คน คุณวุฒิปริญญาตรี จ านวน 11 คน 
คุณวุฒิต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน 1 คน (ข้อมูล วันที่ 31 กรกฎาคม 2562) 

การจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2561 คณะศิลปศาสตร์ได้รับผิดชอบจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรสาขาวิชาภาษามลายูที่สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กล่าวคือ 
มุ่งเน้นให้นักศึกษาสามารถใช้ภาษามลายูได้อย่างคล่องแคล่ว นอกจากนี้ คณะได้ก าหนดผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
บริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
โดยมีกลไกในการควบคุมก ากับ ส่งเสริม การจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน  
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1.2  ข้อมูลบุคลากรของหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2561 

      หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายูหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560 มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี้  

ตารางท่ี 1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 

ที ่
ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
วุฒิการศึกษาสูงสุด หมายเหตุ 

1. อาจารย์ซาฮีฎีน นิติภาค อาจารย์ M.A. (Malay Literature)  
2. อาจารย์สุไลมาน สมาแฮ อาจารย์ M.A. (Linguistics)  
3. อาจารย์กามีลียา หะยีหะซา อาจารย์ M.Ed. (Malay Language Education)  

4. อาจารย์ฟีรดาวซ์ มูหะมัด อาจารย์ M.A. (Linguistics)  
5. อาจารย์รอฮานี เต๊ะซา อาจารย์ M.A. (Malay Studies)  

1.3  ข้อมูลนักศึกษา และผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู ได้เปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2560 และในปี
การศึกษา 2561 ทางหลักสูตร มีนักศึกษา จ านวน 2 รุ่น ดังตารางต่อไปนี้ 

ตารางท่ี 2 ข้อมูลนักศึกษา และผู้ส าเร็จการศึกษา 
ชื่อหลักสูตรที่เปิดสอน ระดับชั้นปี รวมท้ังสิ้น 

ชั้นปีที่ 1 
รหัส 60 

ชั้นปีที่  
2 

ชั้นปีที่ 
3 

ชัน้ปีท่ี 
4 

ชั้นปีที่ 5 
ขึ้นไป 

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษามลายู) 34 คน - - -  - 34 คน 
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษามลายู) 25 คน 34 คน - -  - 59 คน 

(ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2562) 

หมายเหตุ: ในปีการศึกษา 2561 ทางหลักสูตรยังไม่มีนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา 

1.4  ข้อมูลผลงานทางวิชาการ ประจ าปีการศึกษา 2561 

 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีดังนี้ 

ตารางท่ี 3 ผลงานวิชาการอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ล าดับ

ที ่
ชื่ออาจารย์ ชื่อเรื่องวิจัย วันที่เผยแพร่ 

1. 
 
 

อาจารย์ซาฮีฎีน   นิติภาค 
 
 

Citra rasa masyarakat Melayu dalam 
kumpulan pantun dan syair Melayu 
Fatoni karya Abdulraman Dewani 

24-28 November 2018 
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ล าดับ
ที ่

ชื่ออาจารย์ ชื่อเรื่องวิจัย วันที่เผยแพร่ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Studi komparatif tentang pembentukan 
kata majemuk dalam bahasa Indonesia 
dan bahasa Thai 

24-28 November 2018 

Tahap Penggunaan Bahan Bantu Mengajar 
dalam kalangan Guru Bahasa Melayu di 
Selatan Thailand 

7 October 2018 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการใช้ภาษา
มลายูในสังคมยุคใหม่ของนักศึกษาหลักสูตร
สาขาวิชาภาษามลายูชั้นปีที่ 1  คณะศิลปศาสตร์ 

25 พฤศจิกายน 2561 

เรื่องเล่าสะท้อนสังคมของชุมชนตันหยงลุโละ 24 พฤศจิกายน 2561 
การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมการละเล่นกรือโต๊ะ 
อ าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส 

24 พฤศจิกายน 2561 

2. อาจารย์สุไลมาน สมาแฮ Tahap Penggunaan Bahan Bantu Mengajar 
dalam kalangan Guru Bahasa Melayu di 
Selatan Thailand 

7 October 2018 

Studi Komparatif tentang Pembentukan 
Kata Majemuk dalam Bahasa Indonesia 
dan Bahasa Thai  

24-28 November 2018 

3. อาจารย์กามีลียา หะยีหะซา   Tahap Penggunaan Bahan Bantu Mengajar 
dalam kalangan Guru Bahasa Melayu di 
Selatan Thailand 

7 October 2018 

Studi Komparatif tentang Pembentukan 
Kata Majemuk dalam Bahasa Indonesia 
dan Bahasa Thai  

24-28 November 2018 

4. อาจารย์ฟีรดาวซ์ มูหะมัด Tahap Penggunaan Bahan Bantu Mengajar 
dalam kalangan Guru Bahasa Melayu di 
Selatan Thailand 

7 October 2018 

Phonological Changing of Consonant 
Deletion in Coda and epenthesis vowels of 
Arabic loanwords in Patani Malay dialect 

15 November 2018 
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ล าดับ
ที ่

ชื่ออาจารย์ ชื่อเรื่องวิจัย วันที่เผยแพร่ 

Studi Komparatif tentang Pembentukan 
Kata Majemuk dalam Bahasa Indonesia 
dan Bahasa Thai  

24-28 November 2018 

5. อาจารย์รอฮานี เต๊ะซา Tahap Penggunaan Bahan Bantu Mengajar 
dalam kalangan Guru Bahasa Melayu di 
Selatan Thailand 

7 October 2018 

Studi Komparatif tentang Pembentukan 
Kata Majemuk dalam Bahasa Indonesia 
dan Bahasa Thai 

24-28 November 2018 

Analisis Kesalahan Imbuhan dalam 
kalangan Mahasiswa di Yala Rajabhat 
Universiti 

25 November 2018 
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ส่วนที่ 2 

รายงานผลการด าเนินงาน องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐานหลักสูตร 

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
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รายงานผลองค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 

ระดับปริญญาตรี 

ชื่อหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู หลักสูตร พ.ศ. 2560 (หลักสูตรใหม่)  

คณะศิลปศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการ

อุดมศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 

ผ่าน/
ไม่ผ่าน 

เกณฑ์ ผลการด าเนินงาน 

ผ่าน จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 5 คน
และเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เกินกว่า 1 
หลักสูตรไม่ได้และประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัด
การศึกษาตามหลักสูตรนั้น 

ในปีการศึกษา 2560 ทางหลกัสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู มีอาจารย์ประจ า
หลักสูตร จ านวน 5 คน และแต่ละคนเป็น
อาจารย์ประจ าหลักสูตรเพียงหลักสูตรเดียว 

ผ่าน คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิ
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการ
ไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ มีผลงานทางวิชาการ 1 
รายการใน 5 ปี ย้อนหลัง 

คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต มีจ านวน 5 คน โดยส าเร็จ
การศึกษาในระดับปริญญาโททั้งหมด และทุก
คนมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ เผยแพร่ 
 

ผ่าน คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญา
โทหรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ มีผลงานทางวิชาการ 1 รายการ
ใน 5 ปี ย้อนหลัง 

คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศา
สตรบัณฑิต มีจ านวน 5 รายดังนี้  
1. อาจารย์ซาฮีฎีน นิติภาค  
M.A. (Malay Literature) 
ศศ.บ. ภาษามลายู 
2. อาจารย์สุไลมาน สมาแฮ 
M.A. (Linguistics) 
ศศ.บ.ภาษามลายู 
3. อาจารย์กามีลียา หะยีหะซา  
M.Ed. (Malay Language Education)  
ศศ.บ.ภาษามลายู 
4. อาจารย์รอฮานี เต๊ะซา  
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ผ่าน/
ไม่ผ่าน 

เกณฑ์ ผลการด าเนินงาน 

M.A. (Malay Studies) 
B.A. (Islamic Studies) 
5. อาจารย์ฟีรดาวซ์ มูหะมัด  
M.A. (Linguistics) 
B.A. (Linguistics) 

ผ่าน คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์ประจ า มี
คุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กันหรือสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน
รายละเอียด 

คุณสมบัติของอาจารย์ประจ า ในหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต มีจ านวน 28 รายดังนี้  
อาจารย์วันชัย  แก้วหนูนวล 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริกัญญา  แก่นทอง 
อาจารย์ ดร.ภัสร์ธีรา  ฉลองเดช 
อาจารย์ฟารีดา  กิตติวิโรจน์ 
นางสาวชุลีพร  มาสเนตร 
อาจารย์วัชรินทร์  ฟองโหย 
อาจารย์รจเรข  ก าแหงกิจ 
อาจารย์โสภาวรรณ  หนูกุ้ง 
อาจารย์ ดร.อรทัย  พรมเทพ 
อาจารย์ฮัสสัน  ดูมาลี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ซาฮีฎีน  นิติภาค 
อาจารย์เกษรา  บ่าวแช่มช้อย 
อาจารย์สัญญา  วัชราทักษิณ 
อาจารย์ศรณ์วรงค์  สุวรรณมาศ 
อาจารย์ซัลวาตี  สุเด็น 
อาจารย์เดชดนัย  จุ้ยชุม 
อาจารย์กีรติกานต์  บุญฤทธิ์ 
อาจารย์มุสลิม  รอกา 
อาจารย์นูรอ  ยาเซ็ง 
อาจารย์ปารีซะ  รักเก้ือ 
อาจารย์สุนิฐา  ก าเนิดทอง 
อาจารย์สุไลมาน  สมาแฮ 
อาจารย์ชนิตา  พรหมทองดี 
อาจารย์รัฐพร  ศิริพันธุ์ 
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ผ่าน/
ไม่ผ่าน 

เกณฑ์ ผลการด าเนินงาน 

อาจารย์ฟิรดาว  นิสะน ิ
อาจารย์ตัสนีม  เจะและ 
อาจารย์ฟีรดาวซ์  มูหะมัด 
อาจารย์วิภาภรณ์  หุ้ยเวชศาสตร์ 

ผ่าน คุณสมบัติของ อาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์พิเศษ (ถ้ามี) 
มีคุณวุฒิปริญญาโท หรือ คุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
และมีประสบการณ์ท างานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนไม่
น้อยกว่า 6 ปี ทั้งนี้ มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของ
รายวิชา โดยมีอาจารย์ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 

ปัจจุบันยังไม่มีอาจารย์พิเศษร่วมสอนใน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษา
มลายู แต่มอีาจารย์พิเศษจากการแลกเปลี่ยน
อาจารย์จาก Universiti Sains Malaysia 
จ านวน 1 ท่าน Muhammad Shahrul Ikram 
Lim Abdullah ซึ่งได้มาปฏิบัติหน้าที่เป็น
อาจารย์ผู้สอนรายวิชาภาษาศาสตร์เชิงสังคม 
และภาษามลายูเพ่ือการสื่อสารเป็นเวลา 1 
เดือน 

ผ่าน การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนดต้องไม่
เกิน 5 ปี(จะต้องปรับปรุงให้เสร็จและอนุมัติ/ให้ความ
เห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน เพื่อให้หลักสูตรใช้
งานในปีที่ 6) ประกาศใช้ในปีที่ 8) 

เนื่องจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา
ภาษามลายู ได้เปิดรับนักศึกษารุ่นแรก ในปี
การศึกษา 2560 และปีการศึกษา 2561 นี้ทาง
หลักสูตรได้มีการเตรียมพร้อมและเริ่มด าเนิน
กระบวนปรับปรุงหลักสูตร เพ่ือให้รายวิชามี
ความสอดคล้องกับจ านวนหน่วยกิตที่เรียน เช่น 
การเพ่ิมรายวิชาพ้ืนฐานจ าเป็นในหลักสูตร 

หมายเหตุ   1. ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ก าหนดไว้เป็น “ผ่าน” และ “ไม่ผ่าน” หากไม่ผ่านเกณฑ์ข้อใดข้อ

หนึ่ง ถือว่าหลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน และผลเป็น “ไม่ผ่าน” 

สรุปผลการด าเนินงานตามเกณฑ์  

☑ เป็นไปตามเกณฑ์ทุกข้อ 

               ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ โปรดระบุข้อ..................... 

หมายเหตุ   ผลการประเมินตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 ก าหนดไว้เป็น “ผ่าน”  
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รายละเอียดการด าเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 

1. รายช่ือและคุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร(เกณฑ์ข้อ 1,ข้อ 2) ตาม มคอ. 2 

ตารางท่ี 4 รายชื่อและคุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา 

ตรงสาขาหรือ
สัมพันธ์กับ
สาขาวิชา 

หมาย
เหตุ 

ตรง สัมพัน
ธ์ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ซาฮีฎีน นิติภาค M.A. (Malay Literature) √   
2. อาจารย์สุไลมาน สมาแฮ M.A. (Linguistics) √   
3. อาจารย์กามีลียา หะยีหะซา M.Ed. (Malay Language Education) √   
4. อาจารย์ฟีรดาวซ์ มูหะมัด M.A. (Linguistics) √   
5. อาจารย์รอฮานี เต๊ะซา M.A. (Malay Studies) √   

อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ปัจจุบัน)  

2. รายช่ือและคุณสมบัติอาจารย์ผู้สอนที่เป็นอาจารย์ประจ า (เกณฑ์ข้อ 4 ,ข้อ 5) 

ตารางท่ี 5 อาจารย์ผู้สอนกลุ่มสาขาภาษามลายู ปีการศึกษา 2561 

ที ่ ชื่ออาจารย์ 
ต าแหน่ง

ทางวิชาการ 
วุฒิการศึกษาสูงสุด หมายเหตุ 

1. อาจารย์ซาฮีฎีน นิติภาค อาจารย์ M.A. (Malay Literature)  
2. อาจารย์สุไลมาน สมาแฮ อาจารย์ M.A (Linguistics)  
3. อาจารย์รอฮานีเต๊ะซา อาจารย์ M.A (Malay Language)  
4. อาจารย์ฟีรดาวซ์ อาจารย์ M.A (Linguistics)  
5. อาจารย์กามีลียา หะยีหะซา อาจารย์ M.A (Malay Language Education)  

 

ตารางท่ี 6 อาจารย์ผู้สอนกลุ่มสาขาภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2561 

ที ่ ชื่ออาจารย์ 
ต าแหน่ง

ทางวิชาการ 
วุฒิการศึกษาสูงสุด หมายเหตุ 

1. อาจารย์ซัลวาตี สุเด็น อาจารย์ MAESL (Teaching English as a 
Second Language) 

 

2. อาจารย์นูรอ ยาเซ็ง อาจารย์ M.A. (Applied Linguistics for 
TESOL) 
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ตารางท่ี 7 อาจารย์ผู้สอนกลุ่มสาขาภาษาจีน ปีการศึกษา 2561 

ที ่ ชื่ออาจารย์ 
ต าแหน่ง

ทางวิชาการ 
วุฒิการศึกษาสูงสุด หมายเหตุ 

1. อาจารย์ปารีซะ รักเก้ือ อาจารย์ M.A. (Teaching Chinese to 
Speakers of Other Languages)  

 

2. อาจารย์รัฐพร ศิริพันธุ์ อาจารย์ M.A. (Teaching Chinese to 
Speakers of Other Languages)  

 

ตารางท่ี 8 อาจารย์ผู้สอนกลุ่มรายวิชาศึกษาทัว่ไป ปีการศึกษา 2561 

ที ่ ชื่ออาจารย์ 
ต าแหน่ง

ทาง
วิชาการ 

วุฒิการศึกษาสูงสุด หมายเหตุ 

1. อาจารย์รจเรข  ก าแหงกิจ อาจารย์ กศ.ม. (การวิจัยและประเมิน)  
2. อาจารย์ ดร. อรทัย  พรมเทพ อาจารย์ ปร.ด. (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน)  
3. อาจารย์ฮัสสัน  ดูมาลี อาจารย์ ร.ม. (การเมืองและการปกครอง)  
4. อาจารย์เกษรา  บ่าวแซ่มช้อย อาจารย์ บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)  
5. อาจารย์สัญญา  วัชราทักษิณ อาจารย์ น.ม. (นิติศาสตร์)  
6. อาจารย์ศรณ์วรงค์  สุวรรณมาศ อาจารย์ ว.ม. (วารสารศาสตร์)  
7. อาจารย์เดชดนัย  จุ้มชุม อาจารย์ ศศ.ม. (การจัดการสารสนเทศ)  
8. อาจารย์กีรติกานต์  บุญฤทธิ์ อาจารย์ ศศ.ม. (ภาษาไทย)  
9. อาจารย์ไพศาล  สุกิจจานนท์ อาจารย์ ศศ.บ. (พลศึกษา สุขศึกษา นันทนาการ)  
10. อาจารย์สุนิฐา  ก าเนิดทอง อาจารย์ ศศ.ม. (ภาษาไทย)  
11. อาจารย์รัตติยา  หนูสุด อาจารย์ คบ. (ภาษาไทย)  
12. อาจารย์ชนิตา  พรหมทองดี อาจารย์ คม. (สุขศึกษาและพลศึกษา)  
13. อาจารย์วรรนา  ขุนนา  อาจารย์ ศศ.บ. (พลศึกษา)  

อาจารย์พิเศษ (ถ้ามี) 
- 

การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด (เกณฑ์ข้อ 3) 
1) เริ่มเปิดหลักสูตรครั้งแรกในปี พ.ศ. 2560 
2) ตามรอบหลักสูตรต้องปรับปรุงให้แล้วเสร็จและประกาศใช้ในปีการศึกษา พ.ศ. 2565 

3. อาจารย์ตัสนีม เจะและ อาจารย์ MAESL (M.A. (Applied Linguistics)  
4. อาจารย์อาตีก๊ะ อาลีลาเตะ อาจารย์ M.A. (English Education)  
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รายงานผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN QA Version 3 
 

เพ่ือให้หลักสูตรรับรู้ถึงระดับคุณภาพของหลักสูตรในแต่ละเกณฑ์ และสามารถปรับปรุงพัฒนา 
การด าเนินการในหลักสูตรได้อย่างต่อเนื่อง การประเมินหลักสูตรจะใช้เกณฑ์ 7 ระดับ ดังต่อไปนี้ 

Rating Description 
1 Absolutely Inadequate 

The QA practice to fulfil the criterion is not implemented. There  
are no plans, documents, evidences or results available. Immediate improvement must be made. 

2 Inadequate and Improvement is Necessary 
The QA practice to fulfil the criterion is still at its planning stage or is inadequate where 
improvement is necessary. There is little document or evidence available. Performance of the QA 
practice shows little or poor results. 

3 Inadequate but Minor Improvement Will Make It Adequate 
The QA practice to fulfil the criterion is defined and implemented but minor improvement is 
needed to fully meet them. Documents are available but no clear evidence to support that they 
have been fully used.  Performance of the QA practice shows inconsistent or some results. 

4 Adequate as Expected 
The QA practice to fulfil the criterion is adequate and evidences support that it has been fully 
implemented.  Performance of the QA practice shows consistent results as expected. 

5 Better Than Adequate 
The QA practice to fulfil the criterion is better than adequate. Evidences support that it has been 
efficiently implemented. Performance of the QA practice shows good results and positive 
improvement trend. 

6 Example of Best Practices 
The QA practice to fulfil the criterion is considered to be example of best practices in the field. 
Evidences support that it has been effectively implemented. Performance of QA practice shows very 
good results and positive improvement trend. 

7 Excellent (Example of World-class or Leading Practices) 
The QA practice to fulfil the criterion is considered to be excellent  
or example of world-class practices in the field. Evidences support that  
it has been innovatively implemented. Performance of the QA practice shows excellent results and 
outstanding improvement trends. 
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AUN - QA criterion 1:  Expected Learning Outcomes 

Sub Criterion 1 
1. The formulation of the expected learning outcomes takes into account and reflects the vision 

and mission of the institution. The vision and mission are explicit and known to staff and 
students. 

2. The programme shows the expected learning outcomes of the graduate. Each course and 
lesson should clearly be designed to achieve its expected learning outcomes which should 
be aligned to the programme expected learning outcomes. 

3. The programme is designed to cover both subject specific outcomes that relate  
to the knowledge and skills of the subject discipline; and generic (sometimes called 
transferable skills) outcomes that relate to any and all disciplines e.g. written and oral 
communication, problem-solving, information technology, teambuilding skills, etc. 

4. The programme has clearly formulated the expected learning outcomes which reflect the 
relevant demands and needs of the stakeholders. 

 

ผลการด าเนินงาน 

1.1  The expected learning outcomes have been clearly formulated and aligned with 
the vision and mission of the university (1,2)  

 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษามลายู หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560 เป็นหลักสูตรที่มุ่งพัฒนา
ผู้เรียนให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านภาษาและวัฒนธรรมมลายู มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์
สังเคราะห์ มีจรรยาบรรณ วิชาชีพ มีความอดทน เสียสละ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม สามารถ
ปรับตัวให้เข้ากับสังคมพหุวัฒนธรรม สามารถน าองค์ความรู้ไปพัฒนาประเทศชาติ เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
สอดคล้องกับการขยายฐานเศรษฐกิจของมลายูที่มีการเชื่อมต่อกับประเทศในกลุ่มอาเซียน  และตอบสนอง
ความต้องการของท้องถิ่น เปิดโอกาสทางการศึกษาให้แก่คนในพ้ืนที่มีทางเลือกทางการศึกษามากขึ้น  
ดังวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ที่ก าหนดไว้ ดังนี้ 1) ผลิตบัณฑิตที่มีความเข้าใจขนบธรรมเนียมประเพณี 
สามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคมพหุวัฒนธรรม 2) ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความเข้าใจภาษามลายู วรรณคดี 
ศิลปะ วัฒนธรรมมลายู และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพและพัฒนาตน 3) ผลิตบัณฑิตที่
มีคุณธรรม จริยธรรม เสียสละและมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม  4) ผลิตบัณฑิตที่มีความคิด
สร้างสรรค์สามารถสร้างองค์ความรู้เพ่ือพัฒนาสังคมและประเทศชาติ 
 นอกจากนี้ หลักสูตรได้ก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELOs) ให้มีความชัดเจนและสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์และพันธกิจของคณะศิลปศาสตร์และมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์เพ่ือเป็นการตอบโจทย์
ของการเปิดหลักสูตรและวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้หลักสูตร จ านวน 5 ข้อ ดังตารางต่อไปนี้  
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ตารางที่  1.1 ตารางแสดงความสอดคล้องผลการเรียนรู้ที่คาดหวั งกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของ 
คณะศิลปศาสตร์ 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELOs) พันธกิจ วิสัยทัศน์ 

ELO 1 นักศึกษาใช้ทักษะภาษา
มลายูไดต้ามกรอบมาตรฐาน *KSBM-
PNU (Structure of Standard Malay- 
Princess of Naradhiwas University) 

ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ทักษะและ
คุณธรรม รับผิดชอบต่อตนเองและ
สังคม 
 

ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่
คุณธรรม วิจัย และ
พัฒนา สนองความ
ต้องการของสังคม 

ELO 2 นักศึกษาสามารถน าองค์
ความรู้ด้านภาษามลายูไปบริการ
วิชาการ 

บริการวิชาการเพ่ือพัฒนาสังคม 
 

ELO 3 นักศึกษาสร้างสรรค์โครงงาน
ด้านภาษามลายูเพ่ือพัฒนาชุมชน
และสังคม 

ผลิตผลงานทางวิชาการ งานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ที่ตอบสนองความ
ต้องการของสังคม 

ELO 4 นักศึกษามีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
มีความรับผิดชอบ และด ารงตนใน
สังคมพหุวัฒนธรรมได้ 

ส่งเสริมและอนุรักษ์ ภาษา ศาสนา
และศิลปวัฒนธรรม 
 

ELO 5 นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น
ข้อมูลและการน าเสนออย่างมี
ประสิทธิภาพ 

พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาลให้มีประสิทธิภาพ 

 
ตารางท่ี 1.2 ตารางแสดงความสอดคล้องผลการเรียนรู้ที่คาดหวังกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELOs) พันธกิจ วิสัยทัศน์ 

ELO 1 นักศึกษาใช้ทักษะภาษา
มลายูไดต้ามกรอบมาตรฐาน 
*KSBM-PNU (Structure of 
Standard Malay- Princess of 
Naradhiwas University) 

ผลิตบัณฑิตทุกระดับที่มี
คุณภาพ 

มหาวิทยาลัยนราธิวาส 
ราชนครินทร์เป็นมหาวิทยาลัย 
ชั้นน าอันดับหนึ่งของสามจังหวัด
ชายแดนใต้ ด้านวิชาชีพและ
นวัตกรรม ภายใต้พหุวัฒนธรรม 
ภายในปี ท านุบ ารุงศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม 2564 

ELO 2 นักศึกษาสามารถน าองค์
ความรู้ด้านภาษามลายูไปบริการ
วิชาการ 

บริการวิชาการและวิชาชีพ 
เพ่ือพัฒนาศักยภาพทุกภาคส่วน 
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ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELOs) พันธกิจ วิสัยทัศน์ 

ELO 3 นักศึกษาสร้างสรรค์
โครงงานด้านภาษามลายูเพ่ือ
พัฒนาชุมชนและสังคม 

ผลิตผลงานวิชาการ 
งานสร้างสรรค์และงานวิจัย 

ELO 4 นักศึกษามีมนุษยสัมพันธ์ที่
ดี มีความรับผิดชอบ และด ารงตน
ในสังคมพหุวัฒนธรรมได้ 

ท านุบ ารุงศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม 

ELO 5 นักศึกษาสามารถ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการสืบค้นข้อมูลและการ
น าเสนออย่างมีประสิทธิภาพ 

การบริหารและการจัดการ 

 

หมายเหตุ  *กรอบมาตรฐาน KSBM-PNU (Structure of Standard Malay - Princess of Naradhiwas University) 
หมายถึง กรอบมาตรฐานเทียบเคียงหรือการเทียบคะแนนภาษามลายูเพื่อก าหนดระดับการเรียนรู้ภาษามลายู โดยวัดจาก
ความสามารถและทักษะการใช้ภาษามลายูตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ก าหนด ซึ่งผ่านความ
เห็นชอบจากผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

จากตารางที่ 1.1 และตารางที่ 1.2  เห็นได้ว่า ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELOs) ของหลักสูตร มีความ
สอดคล้องกับพันธกิจ และวิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยในทุกด้าน อาทิเช่น ด้านการผลิตบัณฑิตทุกระดับที่มี
คุณภาพ ทางหลักสูตรได้ก าหนดให้นักศึกษาสามารถใช้ทักษะภาษามลายูได้ตามกรอบมาตรฐาน KSBM-PNU 
(Structure of Standard Malay- Princess of Naradhiwas University) ก่อนจบการศึกษา เ พ่ือสร้าง
บัณฑิตให้มีคุณภาพ โดยมีหลักเกณฑ์คะแนนที่หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษามลายู หลักสูตร
ใหม่ พ.ศ. 2560 ก าหนดให้ผู้ใช้หลักสูตรต้องผ่านเกณฑ์ตามที่หลักสูตรก าหนด ในระดับคะแนน B ซึ่งคิด
เป็นร้อยละ 70 ก่อนส าเร็จการศึกษา  

 

ตารางที่ 1.3 ตารางเทียบเคียงคะแนนภาษามลายูตามมาตรฐาน KSBM-PNU (Structure of Standard 
Malay- Princess of Naradhiwas University) 

ระดับคะแนน ร้อยละ ความหมาย 

A 80-100 ผลการประเมินข้ันดเียี่ยม 
B+ 75-79 ผลการประเมินข้ันดมีาก 
B 70-74 ผลการประเมินขัน้ดี 
C+ 65-69 ผลการประเมินข้ันค่อนข้างด ี
C 60-64 ผลการประเมินข้ันพอใช้ 

D+ 55-59 ผลการประเมินข้ันอ่อน 
D 50-54 ผลการประเมินขั้นอ่อนมาก 
F  0-49 ผลการประเมินข้ันตก 
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 ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ เพ่ือพัฒนาศักยภาพทุกภาคส่วน และด้านการผลิตผลงาน

วิชาการ งานสร้างสรรค์ และงานวิจัย ทางหลักสูตรได้ก าหนดให้นักศึกษาสามารถน าองค์ความรู้ด้านภาษา
มลายูไปบริการวิชาการ และสร้างสรรค์โครงงานด้านภาษามลายูเพ่ือพัฒนาชุมชนและสังคม  

นอกจากนี้ ด้านท านุบ ารุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม หลักสูตรได้ก าหนดให้นักศึกษาทุกคน มีความ
รับผิดชอบ สามารถด ารงตนในสังคมพหุวัฒนธรรมได้ และสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
สืบค้นข้อมูลและการน าเสนออย่างมีประสิทธิภาพ 

  

 หลักสูตรได้มีการก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังให้มีความสอดคล้องและตอบโจทย์กรอบมาตรฐาน
การเรียนรู้ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ซึ่งก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังให้บัณฑิตมีอย่างน้อย 5 ด้าน 
ประกอบด้วย ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัม พันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยแสดงความสอดคล้องดังต่อไปนี้ 
 

ตารางท่ี 1.4 ตารางแสดงความสอดคล้องกรอบมาตรฐานการเรียนรู้ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) กับผล
การเรียนรู้ที่คาดหวัง และวัตถุประสงค์หลักสูตร 

กรอบมาตรฐาน 
ด้านการเรียนรู้ (TQF) 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELOs) 
1 2 3 4 

ด้านความรู้ 

 
√ 

 
√ 
 

 
√ 

 
√ 

ELO 1 นักศึกษาใช้ทักษะภาษามลายูได้
ตามกรอบมาตรฐาน KSBM-PNU 
(Structure of Standard Malay- 
Princess of Naradhiwas University) 

√ √ √ √ ELO 2 นักศึกษาสามารถน าองค์ความรู้
ด้านภาษามลายูไปบริการวิชาการ 

ด้านทักษะทางปัญญา 
√ √  √ 

ELO 3 นักศึกษาสร้างสรรค์โครงงานด้าน
ภาษามลายูเพ่ือพัฒนาชุมชนและสังคม 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 ELO 4 นักศึกษามีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มี
ความรับผิดชอบ และด ารงตนในสังคมพหุ
วัฒนธรรมได้ 

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
√ 

 
√ 

  
√ 

ELO 5 นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล
และการน าเสนออย่างมีประสิทธิภาพ 
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 จากตารางดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรสาขาวิชาภาษามลายู มี
ความสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เพ่ือมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ มี
ศักยภาพและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สามารถผลิตงานสร้างสรรค์ มีการบริการวิชาการ สามารถด ารงตน
ในสังคมพหุวัฒนธรรมได้ มีการส่งเสริมและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ท านุบ ารุงศาสนา และบัณฑิตที่มี
คุณธรรม จริยธรรม เสียสละและมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

1.2  The expected learning outcomes cover both subject specific and generic (i.e. 
transferable) learning outcomes (3) 

  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษามลายู หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560 ครอบคลุมทั้งความรู้ทั่วไป
และความรู้เฉพาะทาง (AUN 1.2-1) และเพ่ือให้ผู้ใช้หลักสูตรบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELOs) ทั้งหมด 
หลักสูตรได้จัดโครงสร้างความรู้ 3 ประเภท ประกอบด้วย 3 หมวดวิชา คือ 1) หมวดวิชาทั่วไป จ านวน 34 
หน่วยกิต 2) หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า 87 หน่วยกิต และ 3) หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวนไม่น้อย
กว่า 6 หน่วยกิต รายละเอียดดังนี้ 
 

ตารางท่ี 1.5 รายละเอียดความรู้เฉพาะทางศาสตร์ และความรู้ทั่วไป 

หมวดวิชา รายวิชา 

หมวดวิชาทั่วไป 
(34 หน่วยกิต) 

1) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจ าวัน, วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 
2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
โลกและเหตุการณ์ปัจจุบัน, กฎหมายในชีวิตประจ าวัน 
การพูดเพ่ือสังคม, ทักษะการคิด 
3) กลุ่มวิชาพลศึกษา 
การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ 
4) กลุ่มวิชาภาษา 
การใช้ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 
การใช้ภาษามลายูในชีวิตประจ าวัน, ภาษาจีนเบื้องต้น 
การสนทนาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  

หมวดวิชาเฉพาะ 
(ไม่น้อยกว่า 87 หน่วยกิต) 

1) กลุ่มวิชาเอกบังคับ (47 หน่วยกิต) 
2) กลุ่มวิชาเอกเลือก (ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต) 
3) กลุ่มวิชาโท (ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต) 

หมวดวิชาเลือกเสรี 
(ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต) 

กลุ่มภาษามลายูเลือกโท (ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต) 
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ตารางท่ี 1.6 ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลการเรียนรู้ที่คาดหวังกับรายวิชาทั่วไปและรายวิชาเฉพาะ 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELOs) 
รายวิชา
ทั่วไป 

รายวิชา
เฉพาะ 

ELO 1 นักศึกษาใช้ทักษะภาษามลายูได้ตามกรอบมาตรฐาน KSBM-PNU 
(Structure of Standard Malay- Princess of Naradhiwas University) 

 
√ 

ELO 2 นักศึกษาสามารถน าองค์ความรู้ด้านภาษามลายไูปบริการวิชาการ  √ 
ELO 3 นักศึกษาสร้างสรรค์โครงงานด้านภาษามลายูเพื่อพัฒนาชุมชนและสงัคม  √ 
ELO 4 นักศึกษามีมนุษยสัมพนัธ์ที่ดี มีความรับผิดชอบ และด ารงตนในสังคมพหุ
วัฒนธรรมได ้

√  

ELO 5 นักศึกษาสามารถประยกุต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล
และการน าเสนออย่างมปีระสิทธิภาพ 

√  

   

จากตารางดังกล่าว จะเห็นได้ว่าผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELOs) ที่หลักสูตร สาขาภาษามลายูได้

ก าหนดมีความสอดคล้องรายวิชาทั่วไปและรายวิชาเฉพาะของหลักสูตร  นอกจากนี้ หลักสูตรได้ก าหนด

รายวิชาให้ครอบคลุมทั้งความรู้ทั่วไปและความรู้เฉพาะทางที่สะท้อนถึงระดับความยากในด้านความรู้และ

ทักษะ โดยเริ่มจากความรู้ภาษามลายูเบื้องจ้น จนถึงขั้นสูงและซับซ้อนขึ้น โดยสามารถแยกทักษะการเรียนรู้

ต าม โด เมนของ  Bloom’s Taxonomy ประกอบด้ วย  Remembering, Understanding, Applying, 

Analyze, Evaluating, Creating เพ่ือเป็นแนวทางที่น าไปสู่รูปแบบการคิดที่สูงขึ้นและการเรียนรู้ที่จะพัฒนา

มากยิ่งขึ้น โดยได้ระบุไว้ใน AUN-QA 3  

1.3 The expected learning outcomes clearly reflect the requirements of the 
stakeholders (4)  

ปีการศึกษา 2561 หลักสูตรสาขาภาษามลายูได้จัดท ากระบวนการซึ่งการได้มาของผลการเรียนรู้ที่

คาดหวังของ (ELOs) จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ อาจารย์ บุคลากรฝ่ายสนับสนุน นักศึกษา ผู้ปกครอง 

ผู้ประกอบการ และชุมชน โดยผ่านแบบส ารวจ การประชุม เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อคิดเห็น ค าแนะน า และความ

ต้องการของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเหล่านี้ได้สะท้อนข้อคิดเห็นและความต้องการต่อหลักสูตร 

อาทิเช่น อาจารย์มีความเห็นชอบในการเปิดหลักสูตรศิลปศาสตร์บันทิต สาชาวิชาภาษามลายู ในปีการศึกษา 

2560 และต่อเนื่องไป เนื่องจากมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์เป็นมหาวิทยาลัยในพ้ืนที่พหุวัฒนธรรมที่

มีเอกลักษณ์เฉพาะ ที่แตกต่างจากพ้ืนที่อ่ืน ๆ มีการใช้ภาษามลายูถิ่นอย่างแพร่หลาย ภาษามลายูจึงเป็น

ภาษาท่ีควรแก่การศึกษา เพ่ือทีส่ามารถน าความรู้ด้านภาษามลายูมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้  
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นอกจากนี้ ชุมชนในพ้ืนที่ก็สามารถที่จะได้รับประโยชน์จากการใช้หลักสูตรภาษามลายูจากการเข้า

ไปบริการวิชาการของนักศึกษา เช่น การน าองค์ความรู้มาสร้างสรรค์โครงงานให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน  

ในส่วนของผู้ประกอบการ การที่ได้มาของนักศึกษาในพ้ืนที่ ๆ มีความสามารถใช้ภาษามลายูในการสื่อสาร

เป็นสิ่งที่ดี เนื่องจากผู้ประกอบการส่วนใหญ่มีการท าการค้าขายกับประเทศเพ่ือนบ้านอย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุ

นี้ จึงเป็นเหตุผลส าคัญในการแสดงความเห็นชอบในการเปิดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษามลายู 

อย่างต่อเนื่อง ซึ่งทางหลักสูตรได้แสดงความสอดคล้องผลการเรียนรู้ที่คาดหวังกับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ดัง

ตารางต่อไปนี้ 

ตารางท่ี 1.7 ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELOs) 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

ELO 1 ELO 2 ELO 3 ELO 4 ELO 5 
อาจารย์ √ √ √ √ √ 

บุคลากรสายสนับสนุน    √ √ 
นักศึกษา √ √ √ √ √ 
ผู้ปกครอง   √ √  

ผู้ประกอบการ √   √ √ 
ชุมชน  √ √ √  

 จากตารางดังกล่าว แสดงเห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่ได้มีส่วนร่วมในการ

ก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังต่อหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาภาษามลายู หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560 

ในปีการศึกษา 2561 ที่ผ่านมา โดยฝ่านการประชุมหารือร่วมกันของคณาจารย์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเหล่านี้  

(AUN 1.3-1) เพ่ือสร้างความเข้าใจ และเพ่ือปรับปรุงพัฒนา ในปีการศึกษาต่อ ๆ ไป 

 

หลักฐาน 

รหัสหลักฐาน ชื่อหลักฐาน 

AUN 1.2-1 มคอ.2 หลักสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ สาขาภาษามลายู หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560 

AUN 1.3-1 การประชุมหารือกับผู้ปกครอง 
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AUN - QA criterion 2:  Program Specification 
 

Sub Criterion 2 
1. The Institution is recommended to publish and communicate the programme and course 

specifications for each programme it offers and give detailed information about the programme 
to help stakeholders make an informed choice about the programme. 

2. Programme specification including course specifications describes the expected learning 
outcomes in terms of knowledge, skills and attitudes. They help students to understand the 
teaching and learning methods that enable the outcome to be achieved; the assessment 
methods that enable achievement to be demonstrated; and the relationship of the 

programme and its study elements. 
 

ผลการด าเนินงาน   

2.1 The information in the programme specification is comprehensive and up-to-
date (1,2)      
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560 (AUN 2.1-1) 
ออกแบบให้รายวิชาต่าง ๆ มีความทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยการจัดท าหลักสูตรได้ 
ด าเนินการตามล าดับขั้นตอนในการจัดท าหลักสูตรดังนี้ 
 

ตารางท่ี 2.1 ขั้นตอนการจัดการข้อมูลของหลักสูตร 
 

ขั้นตอน กระบวนการ 
1. น าข้อมูลที่ได้จากการส ารวจความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ มีการวิเคราะห์ | สถานการณ์ และมี

การวิพากษ์หลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิ เสนอต่อสภาวิชาการ สภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
และส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตามล าดับ เพื่อขออนุมัติตามขั้นตอน 

2. ออกแบบเนื้อหาหลักสูตรและรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรให้สอดคล้องกับมาตรฐานหลักสูตร KBSM 
(Structure of Standard Malay)   และวางแนวปฏิบัติให้อาจารย์ผู้สอน ใช้เทคโนโลยี เช่น 
YouTube , Facebook , และ Line ร่วมกับสื่อการสอนอ่ืน ๆ ใน รายวิชาต่าง ๆ เพื่อให้นักศึกษาทันกับ
เหตุการณ์ของโลกมากขึ้น 

3. มีการน าผลการประเมินจากผู้เรียนและข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงการจัดการ  เรียนการสอนจาก
อาจารย์ผู้สอนในรายวิชาต่าง ๆ ที่ระบุไว้ใน มคอ.5 มาวิเคราะห์เพื่อ หาแนวทางในการปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

4. ในปีการศึกษา 2561 ก่อนเปิดภาคการศึกษาทางหลักสูตรได้มีการประชุมอาจารย์ ประจ าหลักสูตรและ
อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร มาร่วมประชุมเพ่ือหารือในเรื่อง กระบวนการเรียนการสอน การท าความ
เข้าใจในค าอธิบายรายวิชา ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการจัดการเรียนการสอนในทุกภาคเรียน เพ่ือ
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ขั้นตอน กระบวนการ 
ช่วยให้ผู้สอนมีการเตรียมการสอนที่มีประสิทธิภาพมากข้ึน ตลอดจนเน้นย้ าการปรับการเรียนการสอนให้
สอดคล้อง กับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ( AUN 2.1-2 ) 

 
  นอกจากนี้ อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมกับอาจารย์ประจ าสาขาได้มีการร่วมทบทวนการใช้สื่อการ 
สอน และหนังสือ โดยเน้นความหลากหลายและทันสมัย ในปีการศึกษา 2560 จนถึงปีการศึกษาปัจจุบันได้มี 
การคัดเลือกหนังสือเรียนที่สามารถเทียบระดับการเรียนรู้ภาษามลายูตามกรอบมาตรฐานหลักสูตร KBSM 
(Structure of Standard Malay) และเป็นที่ยอมรับ เพ่ือน ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยเฉพาะใน
รายวิชาที่เกี่ยวข้องกับทักษะการพัฒนาภาษามลายู ทางหลักสูตรได้ใช้เทคโนโลยีการเรียนการสอนที่
หลากหลาย เช่น การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning  ให้กับผู้เรียน ( AUN 2.1-3 ) 
 

2.2   The information in the course specification is comprehensive and up-to-date (1,2) 
   

  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ได้จัดท าข้ึนโดยมีการก าหนดรายวิชาที่ ครอบคลุม
และทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ เพ่ือให้ตอบสนองต่อผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในปีการศึกษา 2561 ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 2.2 ขั้นตอนการจัดการข้อมูลของรายวิชา 
 

ขั้นตอน กระบวนการ 

1. หลักสูตรจัดการประชุม เพ่ือให้อาจารย์ทุกท่านเข้าใจและรู้ถึงผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และ
ข้อมูลต่าง ๆ ของหลักสูตร และประชุมหารือเพ่ือปรับให้ข้อมูลของหลักสูตร ทันสมัย  

2. น าเสนอข้อมูลที่ได้ระบุใน มคอ . 5 ของภาคการศึกษาที่แล้วมาวิเคราะห์และสรูป เพ่ีอ 
พัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ (AUN 2.2-1 ) 

3. มอบหมายให้อาจารย์ทุกท่านท า มคอ . 3 ตามรายวิชาใด้รับมอบหมาย ( AUN 2.2-3) 
4. ภายหลังจากที่อาจารย์ผู้สอนทุกท่านได้ท า มคอ . 3 เสร็จ คณาจารย์ประจ าหลักสูตร ประชุม

หารือและวิพากษ์ เพ่ือปรับให้ข้อมูลและเนื้อหาของ มคอ . 3 ทันสมัยมากขึ้น 
5. อาจารย์ทุกท่านได้ชี้แจงและอธิบายให้นักศึกษาได้ทราบถึงรายละเอียดของรายวิชาใน ชั้น

เรียน เช่น การเรียนการสอน วิธีการประเมิน เนื้อหาที่จะท าการเรียนการสอน เป็นต้น  
( AUN 2.2-2 )  

6. นอกจากอาจารย์ผู้สอนได้สื่อสาร มคอ. 3 แก่ผู้เรียนในห้องเรียนแล้ว ทางหลักสูตรได้ บรรจุ
ข้อมูลใน มคอ. 3 ลงในเว็บไซต์ของคณะด้วย  

7. หลังจากจบภาคการศึกษา คณาจารย์ได้มีการพบปะพูดคุยเพ่ือแลกเปลี่ยนถึงปัญหา ของการ
จัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา เพ่ือหาทางแก้ใช้ในภาคการศึกษาถัดไป 
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2.3  The programme and course specifications are communicated and made 
available to the stakeholders (1,2) 
 

  หลักสูตรหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษามลายูได้มีการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรและ 
ข้อมูลรายวิชาไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในหลากหลายช่องทางดังนี้  
ตารางท่ี 2.3 ช่องทางการสื่อสารของหลักสูตร (AUN 2.3-1) 
 

รายการ รูปแบบ/ช่องทางการสื่อสาร กลุ่มเป้าหมาย 

ปรัชญาหลักสูตร 
ประชุมคณะ 
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  

ผู้บริหาร บุคลากรสายสอนสาย
สนับสนุน ผู้เรียน ผู้ปกครอง 

หลักสูตร (มคอ. 2) 

เว็บไซต์คณะ  
บอร์ดประชาสัมพันธ์คณะศิลปศาสตร์ สถานี
วิทยุ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราช นครินทร์ 
คลื่น 92.25  
สื่อออนไลน์ ได้แก่ ยูทูบ และ เฟซบุ๊ก 

ผู้ส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 

ผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังของหลักสูตร 

ประชุมชี้แจงนักศึกษา    
ไวนิลติดบริเวณอาคารคณะ ศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนราธิวาส ราชนครินทร์  

ผู้ส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 

มคอ. 3 
เว็บไซต์คณะ  
แจกจ่ายแก่นักศึกษาในชั้นเรียน 

ผู้เรียน 

คู่มือนักศึกษา 
แจกจ่ายแก่นักศึกษาในวันปฐมนิเทศ 
นักศึกษาใหม่ 

ผู้เรียน 

 
 
หลักฐาน 

รหัสหลักฐาน ชื่อหลักฐาน 
AUN 2.1-1  มคอ. 2 หลักสูตรศลิปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษามลายู หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560 
AUN 2.1-2 รายงานการประชุม 
AUN 2.1-3 หนังสือเรียนตามมาตรฐานหลักสตูร KBSM (Structure of Standard Malay) 
AUN 2.2-1 รายงานการประชุม 
AUN 2.2-2 มคอ.3 
AUN 2.3-1 ภาพถ่ายรูปแบบช่องทางการสื่อสาร 
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AUN QA Criterion 3 (Programme Structure and Content) 

Sub Criterion 3 

1. The curriculum, teaching and learning methods and student assessment are constructively 
aligned to achieve the expected learning outcomes.  

2. The curriculum is designed to meet the expected learning outcomes where the 
contribution made by each course in achieving the programme’s expected learning 
outcomes is clear. 

3. The curriculum is designed so that the subject matter is logically structured, sequenced, 
and integrated. 

4. The curriculum structure shows clearly the relationship and progression of basic courses, 
the intermediate courses, and the specialized courses. 

5. The curriculum is structured so that it is flexible enough to allow students to pursue an   
area of specialization and incorporate more recent changes and developments in the 
field. 

6. The curriculum is reviewed periodically to ensure that it remains relevant and Up –to-date. 
 

 

ผลการด าเนินงานแยกตามเกณฑ์การประเมิน 

3.1  The curriculum is designed based on constructive alignment with the expected 
learning outcomes  

 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู หลักสูตรใหม่ พ .ศ. 2560  การจัดการเรียนการ
สอนเป็นการผสมผสานกันระหว่างทฤษฎีและปฏิบัติรวมถึงทักษะเฉพาะตัว ด้านมนุษยสัมพันธ์ การ
สร้างสรรค์และการบูรณาการในรายวิชาในตาราง 3.1 โดยคณะกรรมการร่างหลักสูตรได้ร่วมกันพิจารณา
ก าหนดรายวิชาในหมวดวิชาต่าง ๆ ของหลักสูตร ตามโครงสร้างหลักสูตรทั้ง 3 หมวดวิชา [AUN 3.1-1] รวม
จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรทั้งสิ้น 127 หน่วยกิต ประกอบด้วย 
ตารางที ่3.1 ความเชื่อมโยงหลักสูตรภาษามลายูกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

หมวด หน่วยกิต และ 
(%)  

ความรู้และทักษะ ELOs 
1 2 3 4 5 

วิชาศึกษาทั่วไป 34 (27%) 
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร ์

12 - ความรู้และคุณคา่ของวัฒนธรรม 
- ทักษะการคิดเชิงวิเคราะห ์
- การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
- คุณค่าและความงาม 

   / / 
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หมวด หน่วยกิต และ 
(%)  

ความรู้และทักษะ ELOs 
1 2 3 4 5 

- คุณธรรม จริยธรรมในการด าเนนิชีวิต  
กลุ่มวิชาภาษา 15 - ภาษาและการสื่อสาร 

- ความสัมพันธ์ระหว่างภาษา 
- คุณค่าของภาษา 
- ประโยชน์ทางภาษา 

/    / / /  

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

6 - ทักษะการคิดอย่างมีเหตุผล 
- ความเชื่อมโยงทางวิทยาศาสตรท์ี่
สอดคล้องกับสังคมพหุวัฒนธรรม 

   / / 

กลุ่มวิชาพลศึกษา 1 - การสร้างเสรมิสมรรถภาพ - ทักษะการ
คิดอย่างมีเหตุผล 
- หลักการดูแลสุขภาพอย่างถูกต้องตาม
หลักวิทยาศาสตร ์
- ทักษะการออกก าลังกาย  

   / / 

วิชาเฉพาะ 87 (68%) 
กลุ่มวิชาเอกบังคับ 47 - ทักษะการใช้ภาษามลายเูป็นไปตาม

มาตรฐานที่ก าหนด 
- ประยุกต์ใช้สู่อาชีพการงาน 
- ความคิดริเริ่มสร้างสรรค ์
- ท างานร่วมกับผู้อื่นในสังคม 

/          / / / / 

กลุ่มวิชาเอกเลือก 22 - ทักษะการใช้ภาษามลายเูป็นไปตาม
มาตรฐานที่ก าหนด 
- ประยุกต์ใช้สู่อาชีพการงาน 
- ความคิดริเริ่มสร้างสรรค ์
- การบูรณาการ 
- ท างานร่วมกับผู้อื่นในสังคม 

/          / / / / 

กลุ่มวิชาโท 18 - ทักษะการใช้ภาษามลายเูป็นไปตาม
มาตรฐานที่ก าหนด 
- ประยุกต์ใช้สู่อาชีพการงาน 
- ความคิดริเริ่มสร้างสรรค ์
- ท างานร่วมกับผู้อื่นในสังคม 

         /  / / 

วิชาเลือกเสรี 6 (5%) 
ทั้งหมด 127 (100%) 

  
 ทั้งนี้ ในแต่ะละวิชาได้สนับสนุนให้นักศึกษาได้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยได้ล าดับความส าคัญของ
รายวิชาอย่างเป็นระบบ จากการเรียนรู้ทักษะทั่วไปจนกระทั่งทักษะเฉพาะซึ่งจะปรากฏให้เห็นใน  (ตารางที่ 
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3.2)  ตัวอย่าง รายวิชาภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร ซึ่งเป็นวิชาระดับพ้ืนฐานเพื่อเตรียมรองรับรายวิชาการอ่าน
ภาษามลายูที่มีทักษะการเรียนที่สูงกว่าพร้อมที่จะก้าวสู่ในรายวิชาวิธีการวิจัย เป็นต้น  [AUN 3.1-2]  ทั้งนี้
วิธีการการเรียนการสอนมีความหลากหลายขึ้นอยู่กับรายวิชาและ/หรือวิธีการประเมินผลให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ และให้เป็นไปตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ทั้ง 5 ข้อ  
 

3.2 The contribution made by each course to achieve the expected learning 
outcomes is clear 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู หลักสูตรใหม่ พ .ศ. 2560 มีรายวิชาที่มีส่วนร่วม

ชัดเจนในการพัฒนาผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง โดยแต่ละรายวิชามีความเชื่อมโยงกันและมีล าดับขั้นของ

รายวิชาที่เปิดสอดคล้องกับการพัฒนาผลการเรียนรู้เพ่ือให้สอดรับกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 

แต่ละวิชาได้ระบุวัตถุประสงค์ การประเมินผล หัวข้อ วิธีการสอน กิจกรรมไว้อย่างชัดเจน  เพ่ือให้หลักสูตร

บรรลุผลการเรียนรู้ทั้ง  5 ด้านของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) และเป้าหมายใน

แต่ะละรายวิชาเพ่ือสนองตอบผลการเรียนรู้ที่คาดหวังทั้ง 5 ข้อ[AUN 3.2-1]  

ตารางท่ี 3.2 กระบวนการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่เชื่อมโยงกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังโดยพิจารณา

จากลักษณะแนวคิด Bloom’s learning taxonomy 

ประเภท รายวิชา 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

วิธีการสอน การประเมินผล 
Bloom’s ELOs 

ศึกษาทั่วไป -การใช้ภาษาไทย 
-ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 
-วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 
-กฎหมายในชีวิตประจ าวัน 
-โลกและเหตุการณป์ัจจุบัน 
-การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ 
-คอมพิวเตอร์ในชีวิตประวัน 
-การพูดเพื่อสังคม 
-การสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อการ

สื่อสาร 
-ภาษาจีนเบื้องต้น 
-การใช้ภาษามลายูในชีวิตประจ าวนั                   

การจ า 
การเข้าใจ 
การประยุกต์ใช้ 
การวิเคราะห์ 

1,2,4, 
5 

บรรยาย 
ฝึกปฏิบัติ 
น าเสนอ 
อภิปราย 

กา รมอบหมาย
งาน 
กิจกรรม 
แบบฝึกหัด 
ข้อสอบ 

การฟังและ

การพูด 

-ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร                   
-การสนทนาภาษามลายู 1 
-การสนทนาภาษามลายู 2 

การจ า 
การเข้าใจ 

1 บรรยาย 
ฝึกปฏิบัติ 
น าเสนอ 

กา รมอบหมาย
งาน 
กิจกรรม 
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ประเภท รายวิชา 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

วิธีการสอน การประเมินผล 
Bloom’s ELOs 

อภิปราย แบบฝึกหัด 
ข้อสอบ 

การอ่าน -การอ่านภาษามลายู 1 
-การอ่านภาษามลายู 2 
-ภาษามลายูถิ่นปัตตาน ี
-ภาษามลายูในสื่อสิ่งพิมพ ์

การจ า 
การเข้าใจ 
การประยุกต์ใช้ 

1,2 
 

บรรยาย 
ฝึกปฏิบัติ 
น าเสนอ 
อภิปราย 
สาธิต 
ถามตอบ 

รายงาน 
การน าเสนอ 
แบบฝึกหัด 
ข้อสอบ 
 

การเขียน -การเขียนภาษามลายู 1 
-การเขียนภาษามลายู 2 
-อักษรยาวี 1 
-อักษรยาวี 2 
-การเขียนเรียงความภาษามลาย ู
-การเขียนภาษามลายูเชิงสร้างสรรค์ 

การประยุกต์ใช้ 
การวิเคราะห ์
การประเมินผล 
การสร้างสรรค ์

1,2 บรรยาย 
ฝึกปฏิบัติ 
น าเสนอ 
อภิปราย 
สาธิต 

รายงาน 
การน าเสนอ 
แบบฝึกหัด 
ข้อสอบ 

การแปล -การแปลมลายู-ไทย 
-การแปลไทย-มลาย ู

การประยุกต์ใช้ 
การวิเคราะห ์
การประเมินผล 
การสร้างสรรค ์

1 
 
 

อภิปราย 
แลกเปลี่ ยน
เรียนรู้ 

รายงาน 
การน าเสนอ 
แบบฝึกหัด 
ข้อสอบ 

วรรณคดี -สังคมและวัฒนธรรมมลาย ู
-วรรณกรรมลาย ู
-เรื่องสั้นมลาย ู
-วรรณกรรมมลายูส าหรับเด็ก 
-นวนิยายมลาย ู
-ร้อยแก้วและร้อยกรองมลาย ู
-ส านวนและสุภาษติมลาย ู
-วรรณกรรมอาเซียน 
-โวหารในภาษามลาย ู
-วิวัฒนาการของภาษามลาย ู

การเข้าใจ 
การประยุกต์ใช้ 
การวิเคราะห ์
การประเมินผล 
การสร้างสรรค ์

1,2,3 อภิปราย 
แลกเปลีย่น
เรียนรู ้
น าเสนอ 
ถาม-ตอบ 
สะท้อน
ความคิด 

รายงาน 
การน าเสนอ 
แบบฝึกหัด 
ข้อสอบ 

ภาษาศาสตร์ -หลักภาษามลายู 1                                     
-หลักภาษามลายู 2 
-ภาษาศาสตร์มลาย ู
-หลักภาษามลายู 3 
-ภาษาศาสตร์เชิงสังคมภาษามลายู 
-วจนปฏิบัติศาสตร ์

การจ า 
การเข้าใจ 
การประยุกต์ใช้ 

 
 
1,2 

บรรยาย 
ฝึกปฏิบัติ 
น าเสนอ 
อภิปราย 

กา รมอบหมาย
งาน 
กิจกรรม 
แบบฝึกหัด 
ข้อสอบ 
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ประเภท รายวิชา 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

วิธีการสอน การประเมินผล 
Bloom’s ELOs 

การประยุกต์ -ภาษามลายูในวิทยุกระจายเสียงและ
วิทยุโทรทัศน์ 
-ภาษามลายูเพื่อการท่องเที่ยว 
-ภาษามลายูในการสื่อสารเชิงธุรกิจ 
-ภาษามลายูในเทคโนโลยสีารสนเทศ 
-ภาษามลายูเพื่อธุรกิจการบิน 
-วาทการภาษามลาย ู

การประยุกต์ใช้ 
การวิเคราะห ์
การประเมลิผล 
การสร้างสรรค ์

1,3,5 
 
 
 

บรรยาย 
บูรณาการ 
น าเสนอ 
ฝึกปฏิบัติ 
บาบาทสมมุติ 

โครงงาน 
การน าเสนอ 
แบบฝึกหัด 
ข้อสอบ 

โครงงาน -วิธีการวิจัยภาษามลาย ู
-เตรียมสหกิจศึกษา 
-สหกิจศึกษา 
-ฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษามลายู 
-สัมมนาทางภาษามลาย ู

การประยุต์ใช้ 
การวิเคราะห ์
การประเมินผล 
การสร้างสรรค ์

 
 
1,3,5 
 

ฝึกปฏิบัติ 
น าเสนอ 
แลกเปลี่ยน 
โครงงาน 
 

รายงาน 
การน าเสนอ 
โครงงาน 
แผนงาน 
ข้อสอบ 

 

ในขณะเดียวกันทุกรายวิชาได้ก าหนดวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และผลสะท้อน

กลับจากนักศึกษาโดยมีการรวบรวมและสังเคราะห์ [AUN 3.2-2]  

3.3 The curriculum is logically structured, sequenced, integrated and up-to-
date(3,4,5,6) 

 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู หลักสูตรใหม่ พ .ศ. 2560 ได้จัดท าแผนการเรียน
ตลอดทั้ง 8 ภาคการศึกษา โดยเรียงล าดับรายวิชาตามความยากง่ายและความเก่ียวเนื่องแต่ละรายวิชา 
 

ตารางท่ี 3.3 โครงสร้างหลักสูตร 
ภาคการศึกษา 

1 2 3 4 5 6 7 8 
การใช้ภาษา

มลายูใน
ชีวิตประจ าวัน 

(3) 

ภาษามลายู
เพื่อการ

สื่อสาร (3) 

หลักภาษา
มลายู 2 (3) 

การเขียน
ภาษามลายู 1 

(3) 

การแปล
มลายู-ไทย 

(3) 

วิธีการวิจัย

ภาษามลาย ู

(3) 

สหกิจศึกษา/
การฝึก

ประสบการณ์
วิชาชีพ (3) 

สัมมนาทาง

ภาษามลาย ู

(3) 

 
วิชาศึกษา
ทั่วไป (15) 

หลักภาษา
มลายู 1 (3) 

การอ่านภาษา
มลายู 1 (2) 

การอ่านภาษา
มลายู 2 (2) 

การเขียน
ภาษามลายู 

2 (3) 

เตรียมสหกจิ
ศึกษา (0) 

 วิชาเลือก
เสรี (3) 

สังคมและ
วัฒนธรรม
มลายู (3) 

สนทนาภาษา
มลายู (2) 

สนทนาภาษา
มลายู 2 (2) 

วรรณกรรม
มลายู (3) 

วิชาเอก
เลือก (6) 
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วิชาศึกษา
ทั่วไป (10) 

ภาษาศาสตร์
มลายู  (3) 

วิชาเอกเลือก 
(6) 

วิชาเอก
เลือก (6) 

วิชาโท (6) 

วิชาเอกเลือก 
(6) 

วิชาโท (3) วิชาโท (6) วิชาเลือก
เสรี (3) วิชาศึกษา

ทั่วไป (3) 
 

วิชาศึกษา
ทั่วไป (3) 

18 19 19 22 21 18 6 6 
หน่วยกติ 

 
 การจัดท าแผนการเรียนของนักศึกษาประจ าปีการศึกษาในแต่ละปี เพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนตามล าดับ

รายวิชาก่อน-หลังที่เหมาะสม เอ้ือให้นักศึกษามีความรู้พ้ืนฐานเพ่ือให้นักศึกษาสามารถน าความรู้ไปต่อยอดใน

รายวิชาต่อไป ซึ่งรายวิชาดังกล่าวนั้นเปิดสอนเป็นไปตามข้อก าหนดของหลักสูตร ในภาคการศึกษา 1 ถึงภาค

การศึกษาที่ 3 ส่วนใหญ่เป็นรายวิชาศึกษาทั่วไปที่มุ่งเน้นทักษะพ้ืนฐานพร้อมด้วยเสริมความรู้รายวิชาใน

หลักสูตร ภาคการศึกษาที่ 4 ถึง 6 เป็นทักษะเฉพาะด้านที่นักศึกษาต้องเลือกเรียน ภาคการศึกษาที่ 7 ถึง 8 

เป็นการน าความรู้มาประยุกต์ใช้ต่อสังคม แต่ละรายวิชาได้จัดค าอธิบายรายวิชาและจุดประสงค์สอดคล้อง

ตามปรัชญาและวัตถุประสงค์คณะและมหาวิทยาลัย อีกทั้งข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิด้านการประกัน

คุณภาพของหลักสูตรให้มีสัดส่วนอย่างเหมาะสม ดังแผนภูมิที่ 3.1  

 
แผนภูมิ 3.1 การแบ่งสัดส่วนหลักสูตรการศึกษา 

 

 ข้อเสนอแนะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับนักศึกษาและการจัดการเรียนการสอน อาทิเช่น 

ครู อาจารย์และเจ้าหน้าที่ ผ่านการประชุมฝ่ายวิชาการคณะ การประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร หรือ

5%

6%
2%

0%

44%

21%

17%

5%
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ภาษา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

พลศึกษา

เอกบังคับ

เอกเลือก

เลือก/โท

เลือกเสรี
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การประชุมประจ าเดือนของคณะ นอกจากนี้เพ่ือให้นักศึกษาส าเร็จได้ทันตามเวลาที่ก าหนดทางหลักสูตรจึง

ได้พิจารณาให้มีการด าเนินการดังนี้ คือ 1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้มีส่วนร่วมในการทบทวนระบบและ

ขั้นตอนในการออกแบบหลักสูตรและรายวิชาในหลักสูตร ให้มีความทันสมัยเหมาะกับผู้เรียน  [AUN 3.3-1]  

2. หนังสือเรียนภาษามลายูที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนร้อยละ 90 เป็นเอกสารการสอนภาษามลายูมีการ

อ้างอิงเพ่ิมเติมและทันสมัยโดยเอกสารทั้งหมดส่วนใหญ่อ้างอิงจากสถาบันภาษาแห่งชาติ Dewan Bahasa 

dan Pustaka (DBP) ประเทศมาเลเซีย[AUN 3.3-2] 3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า

หลักสูตร ร่วมประชุมเพ่ือทบทวนการด าเนินการของหลักสูตรก่อนที่จะรายงานผ่าน มคอ.7 ทั้งนี้เพ่ือให้เห็น

ถึงการด าเนินการของหลักสูตรในภาพรวม 

 

หลักฐาน 

รหัสหลักฐาน ชื่อหลักฐาน 

AUN 3.1-1 โครงสร้างหลักสูตร 
AUN 3.1-2 ตัวอย่างรายวิชาการอ่านภาษามลายู 
AUN 3.2-1 หลักสตูรที่แขวนในเว็บไซต์คณะ 
AUN 3.2-2 ตัวอย่างการประเมินผลของนักศึกษา 
AUN 3.3-1 รายงานการประชุมประจ าหลักสตูร 
AUN 3.3-2 หนังสือภาษามลาย ู
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AUN - QA criterion 4 :  Teaching and Learning Approach 

Sub Criterion 4 
1. The teaching and learning approach is often dictated by the educational 

philosophy of the university. Educational philosophy can be defined as a set of 
related beliefs that influences what and how students should be taught. It defines 
the purpose of education, the roles of teachers and students, and what should be 
taught and by what methods. 

2. Quality learning is understood as involving the active construction of meaning by 
the student, and not just something that is imparted by the teacher. It is a deep 
approach of learning that seeks to make meaning and achieve understanding. 

3. Quality learning is also largely dependent on the approach that the learner takes 
when learning. This in turn is dependent on the concepts that the learner holds 
of learning, what he or she knows about his or her own learning, and the strategies 
she or he chooses to use. 

4. Quality learning embraces the principles of learning. Students learn best in  
a relaxed, supportive, and cooperative learning environment. 

5. In promoting responsibility in learning, teachers should: 
a) create a teaching-learning environment that enables individuals to 

participate responsibly in the learning process; and 
b) provide curricula that are flexible and enable learners to make meaningful 

choices in terms of subject content, programme routes, approaches to 
assessment and modes and duration of study. 

6. The teaching and learning approach should promote learning, learning how to 
learn and instil in students a commitment of lifelong learning (e.g. commitment to 
critical inquiry, information-processing skills, a willingness to experiment with new 
ideas and practices, etc.). 

 

ผลการด าเนินงาน 

4.1 The educational philosophy is well articulated and communicated to all 
stakeholders (1)  

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560 จัดท าขึ้นภายใตผ้ลการ
เรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (ELOs) จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ก าหนด เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อคิดเห็น ค าแนะน า
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และความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านี้ ได้แก่ คณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน นักศึกษา ผู้ปกครอง 
ผู้ประกอบการ และชุมชน ทั้งนี้ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู หลักสูตรใหม่  พ.ศ. 2560 
ได้ก าหนดปรัชญาของหลักสูตรที่ว่า“บัณฑิตมีความรู้ทางวิชาการ ประสบการณ์ด้านภาษามลายู และ
สามารถสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาสังคมและประเทศชาติ” จากปรัชญาการศึกษาของหลักสูตรศิลปศา
สตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู ในปีการศึกษา 2560 และ 2561 หลักสูตรได้ด าเนินการประชาสัมพันธ์ถึง
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในวันประชาสัมพันธ์หลักสูตร หรือแนะแนวลงพ้ืนที่ตามโรงเรียนต่าง ๆ ในพ้ืนที่สาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดสงขลา และจังหวัดสตูล  

นอกจากนี้ ในวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะศิลปศาสตร์  ทางคณะได้แจกคู่มือนักศึกษาเพ่ือเป็น
อีกช่องทางหนึ่งในการสื่อสารกับนักศึกษา โดยบรรจุข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับหลักสูตร อาทิเช่น ประวัติความ
เป็นมาของคณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษามลายูและสาขาภาษาอังกฤษ ซึ่งข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรสาขาภาษามลายู ประกอบด้วย ปรัชญาและวัตถุประสงค์หลักสูตร รายวิชาใน
หลักสูตร โครงสร้างหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร และในวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มีการ
พบปะอาจารย์ประจ าหลักสูตรกับนักศึกษาใหม่ ซึ่งอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้มีการชี้แจงถึงผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง (ELOs) ให้กับนักศึกษา รวมทั้งฝ่ายวิชาการ ฝ่ายพัฒนานักศึก และฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ 
เข้าพบปะและชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและนักศึกษาควรทราบ  

จากปรัชญาดังกล่าว หลักสูตรได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกัน มีการ
ออกแบบการสอนที่เหมาะต่อความสามารถของผู้เรียน กระตุ้นให้นักศึกษาใช้ความรู้ ฝึกการวิเคราะห์ เป็นต้น 
นอกจากนี้ หลักสูตรได้สร้างนักศึกษาให้มีความมพร้อมและว่องไวอยู่ตลอดเวลา นักศึกษามีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
มีความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการอยุ่ร่วมกัน นักศึกษามีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย จน
น าไปสู่ความมีมาตราฐานในการอยู่ร่วมกันในหมู่คณะ สิ่งที่กล่าวมีความสอดคล้องกันกับวัฒนธรรมองค์กร
ของคณะศิลปศาสตร์ที่ว่า นักศึกษามีการท างานฉันท์พ่ีน้อง ว่องไว ตรงต่อเวลา และมีมาตรฐาน ซึ่งการ
บริหารจัดการหลักสูตรได้แบ่งความรับผิดชอบดังนี้  
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แผน๓มิ 4.1 โครงสร้างการบริหารจัดการหลักสูตร 

1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรท าหน้าที่ดูแลและควบคุมมาตรฐานให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตรที่
สกอ. ก าหนดภายใต้การดูแลของฝ่ายวิชาการในการตรวจสอบ ติดตามการจัดการเรียนการสอน การจัดท า
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร (AUN 4.1-1) (AUN 4.1-2) 

2. หัวหน้าสาขาวิชาภาษามลายูท าหน้าที่ในการก ากับ ติดตามการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์
ประจ าหลักสูตรให้ได้มาตรฐาน อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง ภายหลังจากหัวหน้าสาขาท าการติดตาม
การจัดการเรียนการสอน ได้มีการประชุมเพ่ือชี้แจง แนะน าแนวทางเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของ
อาจารย์ในสาขาต่อไป โดยผ่านการประชุมประจ าสาขาของแต่ละเดือน (AUN 4.1-3) (AUN 4.1-4) 

3. อาจารย์ประจ าหลักสูตรท าหน้าที่ก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ ออกแบบการสอน การจัดเตรียม
เอกสารสื่อการเรียนรู้ และสอนให้เป็นไปตามที่ได้ออกแบบการสอนไว้ ทบทวนและปรับปรุงการจัดการเรียน
การสอนให้สอดคล้องกับผู้เรียนโดยผู้สอนจะระบุรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน
ไว้ใน มคอ.3 และเสนอแนวทางการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนไว้ใน มคอ.5 และมคอ.7 (AUN 4.1-5) 

4.2 Teaching and learning activities are constructively aligned to the achievement 
of the expected learning outcomes (2,3,4,5)  

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ทางหลักสูตรมุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านภาษา
มลายูและภาษาอ่ืนที่หลากหลาย มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ อย่างเป็นระบบ ดั งนั้น การ
จัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาจึงต้องค านึงถึงความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
ในการนี้ เพ่ือให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบรรลุผลตาม ELOs ทั้ง 5 ข้อ นอกจากนี้ คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรได้มีการวางแผนและด าเนินการจัดรูปแบบการเรียนการสอน ดังตาราง (AUN 4.1-6 ) 

โครงสร้างการบริหาร
จัดการหลักสูตร

คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร

1. คณบดี

2. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

3. รองคบดีฝ่ายแผนและประกัน
คุณภาพ

4. รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

5. อาจารย์ประจ าหลักสูตร

หัวหน้าสาขาภาษามลายู

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ซาฮีฏีน  นิติภาค

อาจารย์สุไลมาน 

สมาแฮ

อาจารย์ประจ า
หลักสูตรสาขาภาษา

มลายู

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ซาฮีฏีน  นิติภาค

2. อาจารย์สุไลมาน  สมาแฮ

3. อาจารย์รอฮานี  เต๊ะซา

4. อาจารย์ฟีรดาวซ์  มูหะมัด

5. อาจารย์กามีลียา  หะยีหะซา

ประธานหลักสูตรสาขา
ภาษามลายู
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ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELOs) 

ELO 1 นักศึกษาใช้ทักษะภาษามลายูได้ตามกรอบมาตรฐาน KSBM-PNU (Structure of 
Standard Malay- Princess of Naradhiwas University) 

ELO 2 นักศึกษาสามารถน าองค์ความรู้ด้านภาษามลายูไปบริการวิชาการ 
ELO 3 นักศึกษาสร้างสรรค์โครงงานด้านภาษามลายูเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม 
ELO 4 นักศึกษามีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความรับผิดชอบ และด ารงตนในสังคมพหุวัฒนธรรมได้ 
ELO 5 นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลและการน าเสนออย่าง

มีประสิทธิภาพ 
ตารางท่ี 4.1 กระบวนการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่เชื่อมโยงกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

ประเภท รายวิชา วิธีการสอน 
ผลการเรียนรู้ 
ที่คาดหวัง 
(ELOs) 

ศึกษาทั่วไป 
 
 
 

-การใช้ภาษาไทย 
-ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 
-วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 
-กฎหมายในชีวิตประจ าวัน 
-โลกและเหตุการณ์ปัจจุบัน 
-การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ 
-คอมพิวเตอร์ในชีวิตประวัน 
-การพูดเพื่อสังคม 
-การสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
-ภาษาจีนเบื้องต้น 
-การใช้ภาษามลายูในชีวิตประจ าวนั                   

- Cooperative Learning 
- Active Learning 
 

1,2,4,5 

การฟังและการพูด -ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร                   
-การสนทนาภาษามลายู 1 
-การสนทนาภาษามลายู 2 

- Cooperative Learning 
- Active Learning 
- Collaborative Learning 
group 

1,4,5 

การอ่าน -การอ่านภาษามลายู 1 
-การอ่านภาษามลายู 2 
-ภาษามลายูถิ่นปัตตาน ี
-ภาษามลายูในสื่อสิ่งพิมพ ์
 

- Cooperative Learning 
- Active Learning 
 

1,2,5 
 

การเขียน -การเขียนภาษามลายู 1 
-การเขียนภาษามลายู 2 
-อักษรยาวี 1 

- Active Learning 
 1,2 
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ประเภท รายวิชา วิธีการสอน 
ผลการเรียนรู้ 
ที่คาดหวัง 
(ELOs) 

-อักษรยาวี 2 
-การเขียนเรียงความภาษามลาย ู
-การเขียนภาษามลายูเชิงสร้างสรรค์ 

การแปล -การแปลมลายู-ไทย 
-การแปลไทย-มลาย ู

- Active Learning 1,2 
 

วรรณคด ี -สังคมและวัฒนธรรมมลาย ู
-วรรณกรรมลาย ู
-เรื่องสั้นมลาย ู
-วรรณกรรมมลายูส าหรับเด็ก 
-นวนิยายมลาย ู
-ร้อยแก้วและร้อยกรองมลาย ู
-ส านวนและสุภาษติมลาย ู
-วรรณกรรมอาเซียน 
-โวหารในภาษามลาย ู
-วิวัฒนาการของภาษามลาย ู

- Cooperative Learning 
- Active Learning 
- Dramatization 
 

1,2,3,4 

ภาษาศาสตร ์ -หลักภาษามลายู 1                                     
-หลักภาษามลายู 2 
-ภาษาศาสตร์มลาย ู
-หลักภาษามลายู 3 
-ภาษาศาสตร์เชิงสังคมภาษามลายู 
-วจนปฏิบัติศาสตร ์

- Active Learning 
 

 
 

1,2 

การประยุกต ์ -ภาษามลายูในวิทยุกระจายเสียงและ
วิทยุโทรทัศน์ 
-ภาษามลายูเพื่อการท่องเที่ยว 
-ภาษามลายูในการสื่อสารเชิงธุรกิจ 
-ภาษามลายูในเทคโนโลยสีารสนเทศ 
-ภาษามลายูเพื่อธุรกิจการบิน 
-วาทการภาษามลาย ู

- Active Learning 
- Collaborative Learning 
group 
 

1,3,4,5 
 
 
 

โครงงาน -วิธีการวิจัยภาษามลาย ู
-เตรียมสหกิจศึกษา 
-สหกิจศึกษา 
-ฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษามลายู 
-สัมมนาทางภาษามลาย ู

- Analyze case studies 
- Active Learning 
- Collaborative Learning 
group 
- Problem-based 
Learning 

 
 

1,3,5 
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4.3 Teaching and learning activities enhance life-long learning (6)  

การจัดการเรียนการสอนในการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นการเรียนรู้ที่อาจารย์มีบทบาท
ส าคัญในการก าหนดรูปแบบการเรียนการสอน  เพ่ือมุ่งเสริมทักษะที่จ าเป็นต่อการพัฒนาตนเองของนักศึกษา 
อันได้แก่ ทักษะการค้นคว้าความรู้จากแหล่งต่าง ๆ ทักษะการคิดวิเคราะห์ การใช้เหตุผลและสามารถปรับตัว
ได้อย่างเหมาะสมในทุกช่วงวัย การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตมีหลากหลาย เพ่ือเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้
พัฒนาตนเองและสามารถมาบูรณาการความรู้ที่มีอยู่อย่างต่อเนื่อง นอกจากกิจกรรมในหลักสูตร ทางคณะได้
จัดกิจกรรมนอกหลักสูตรที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (AUN 4.1-7) 

ตารางท่ี 4.2 รูปแบบการสอนและวิธีการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

รายวิชา วิธีการสอน 
การวัดและประเมินผล 
Life-Long Learning 

-การใช้ภาษาไทย 
-ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 
-วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 
-กฎหมายในชีวิตประจ าวัน 
-โลกและเหตุการณ์ปัจจุบัน 
-การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ 
-คอมพิวเตอร์ในชีวิตประวัน 
-การพูดเพื่อสังคม 
-การสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร 
-ภาษาจีนเบื้องต้น 
-การใช้ภาษามลายูในชีวิตประจ าวนั                   

- Cooperative Learning 
- Active Learning 
- Collaborative Learning 
group 
 

- นักศึกษามีมนุษสัมพันธ์ท่ีดีต่อผูอ้ืน่ 
- นักศึกษาสามารถท างานเป็นทีมได ้
- น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
- เกิดความเชื่อมั่นและมั่นใจในตนเอง 
- นักศึกษามีทักษะการสรุปความและจับ
ใจความส าคญัได ้
 
 

-ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร                   
-การสนทนาภาษามลายู 1 
-การสนทนาภาษามลายู 2 

- Cooperative Learning 
- Active Learning 
- Collaborative Learning 
group 

- สามารถน าเสนอความรู้ได้อย่างดี รวดเร็ว 
และจดจ าได้นาน 
- น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
- เกิดความเชื่อมั่นและมั่นใจในตนเอง 
- สามารถอธิบายและยกตัวอย่างประกอบได้ 
น าความรูไ้ปใช้แก้ปญัหาใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวันได ้
-นักศึกษาสามารถท างานเป็นทีมได้ 

-การอ่านภาษามลายู 1 
-การอ่านภาษามลายู 2 
-ภาษามลายูถิ่นปัตตาน ี
-ภาษามลายูในสื่อสิ่งพิมพ ์

- Cooperative Learning 
- Active Learning 
 

- นักศึกษาสามารถสืบเสาะแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง 
- นักศึกษามีทักษะการสรุปความและจับ
ใจความส าคญัได ้
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รายวิชา วิธีการสอน 
การวัดและประเมินผล 
Life-Long Learning 

-การเขียนภาษามลายู 1 
-การเขียนภาษามลายู 2 
-อักษรยาวี 1 
-อักษรยาวี 2 
-การเขียนเรียงความภาษามลาย ู
-การเขียนภาษามลายูเชิงสร้างสรรค์ 

- Active Learning 
- Collaborative Learning 
group 
 

- นักศึกษามีทักษะการสรุปความและจับ
ใจความส าคญัได ้
- นักศึกษามีทักษะการคิดวิเคราะห์ และ
ตีความได ้
-นักศึกษาสามารถท างานเป็นทีมได้ 

-การแปลมลายู-ไทย 
-การแปลไทย-มลาย ู

- Active Learning - นักศึกษามีทักษะการคิดวิ เคราะห์ และ
ตีความได้ 

-สังคมและวัฒนธรรมมลาย ู
-วรรณกรรมลาย ู
-เรื่องสั้นมลาย ู
-วรรณกรรมมลายูส าหรับเด็ก 
-นวนิยายมลาย ู
-ร้อยแก้วและร้อยกรองมลาย ู
-ส านวนและสุภาษติมลาย ู
-วรรณกรรมอาเซียน 
-โวหารในภาษามลาย ู
-วิวัฒนาการของภาษามลาย ู

- Cooperative Learning 
- Active Learning 
- Dramatization 
- Collaborative Learning 
group 
 
 

-นักศึกษาสามารถท างานเป็นทีมได้ 
- นักศึกษามีทักษะการสรุปความและจับ
ใจความส าคัญได้ 
- นักศึกษามีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองจากแหล่งอ่ืนได้ 

-หลักภาษามลายู 1                                     
-หลักภาษามลายู 2 
-ภาษาศาสตร์มลาย ู
-หลักภาษามลายู 3 
-ภาษาศาสตร์เชิงสังคมภาษามลายู 
-วจนปฏิบัติศาสตร ์

- Active Learning 
- Collaborative Learning 
group 
 

-นักศึกษาสามารถท างานเป็นทีมได้ 
- นักศึกษาเกิดการใฝ่รู้ พัฒนาการคิดวิเคราะห์
ได้ 
- สามารถอธิบายและยกตัวอย่างประกอบได้ 
 
 

-ภาษามลายูในวิทยุกระจายเสียงและ
วิทยุโทรทัศน์ 
-ภาษามลายูเพื่อการท่องเที่ยว 
-ภาษามลายูในการสื่อสารเชิงธุรกิจ 
-ภาษามลายูในเทคโนโลยสีารสนเทศ 
-ภาษามลายูเพื่อธุรกิจการบิน 
-วาทการภาษามลาย ู

- Active Learning 
- Collaborative Learning 
group 
 

- นักศึกษาสามารถท างานกับผู้อื่นได้ 
- นักศึกษามีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นได้ 
-นักศึกษาเกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ความ
คิดเห็นกับผู้อื่นได้ 

-วิธีการวิจัยภาษามลาย ู
-เตรียมสหกิจศึกษา 
-สหกิจศึกษา 
-ฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษามลายู 
-สัมมนาทางภาษามลาย ู

- Analyze case studies 
- Active Learning 
- Collaborative Learning 
group 
- Problem-based Learning 

- นักศึกษาสามารถสร้างสรรคืผลงานและน า
ความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
- นักศึกษามีทักษะการคิดวิ เคราะห์ และ
อภิปรายได้  
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นอกจากการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแล้ว หลักสูตรได้จัด
กิจกรรมการเรียนรู้นอกหลักสูตร โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน ตลอดจนการสนับสนุน
นักศึกษาในการแข่งขัน ประกวด หรือศึกษาดูงานทั้งภายในและภายนอก ดังตาราง (AUN 4.1-8) 

ตารางท่ี 4.3 กิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้นอกหลักสูตร 
 

ประเภท
กิจกรรม 

ชื่อกิจกรรม รางวัลที่ได้รับ 
การวัดและประเมินผล 
Life-Long Learning 

กิจกรรม 
ภายใน 

1. โครงการชุมนุมภาษามลายู ณ คณะ
ศิลปศาสตร ์
- กิจกรรมการแสดงละครเวที 
- กิจกรรมการอ่านบทกวีภาษามลายู 
- กิจกรรมการกล่าวสุนทรพจน์ภาษา
มลาย ู
2. การอบรมการเขียนบทกวีภาษามลายู 
ณ คณะศิลปศาสตร ์
3. การแสดงดเีกรฮ์ูลรู่วมกับนักศึกษารัฐ
ตรังฆานู ประเทศมาเลเซีย  

ไม่มรีางวัลเนื่องจาก
เป็นการแสดง
ความสามารถภายใน
คณะ 

- มีปฏิสัมพันธ์ที่ดตี่อผู้อื่น 
- นักศึกษามีความเชื่อมั่นในตนเอง
และกลา้แสดงออก 
- สามารถน าเสนอความรู้ได้อย่างดี 
รวดเร็ว และจดจ าได้นาน 
 
 
 

กิจกรรม
ภายนอก  

1. โครงการสตาร์ทอัพไทยแลนด์ 4.0 : 
การสร้างนวัตกรรมใหมไ่ทยแลนด ์4.0 
ณ มทร.  

นักศึกษาผ่านเข้ารอบ 
14 ทีมสุดท้าย 

- น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
- เกิดความเชื่อมั่นและมั่นใจใน
ตนเอง 

2. การอบรมและพัฒนาศักยภาพผู้ เข้า
ประกวดสุนทรพจน์ภาษามลายู  ณ  
โรงแรมปารค์วิว รีสอร์ท ปัตตานี 
 

นักศึกษาผ่านเข้ารอบ 
10 คนสุดท้าย 

- มีปฏิสัมพันธ์ท่ีดีต่อผู้อื่น 
- นักศึกษามีความเช่ือมั่นในตนเอง
และกล้าแสดงออก 
- สามารถน าเสนอความรู้ได้อย่างดี 
รวดเร็ว และจดจ าได้นาน 
 

3. การประกวดกล่าวบทกวีภาษามลายู ณ 
มหาวิทยาลยัฟาฏอน ี

รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 2 

- นักศึกษามีทักษะการสรุปความ
และจับใจความส าคัญได้ 
- นักศึกษามีความเช่ือมั่นในตนเอง
และกล้าแสดงออก 
- สามารถน าเสนอความรู้ได้อย่างดี 
รวดเร็ว และจดจ าได้นาน 

4. การประกวดเล่าเรื่องภาษามลายู ณ 
มหาวิทยาลยัฟาฏอน ี

รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 2 

- นักศึกษามีทักษะการสรุปความ
และจับใจความส าคญัได ้
- นักศึกษามีทักษะการคิดวิเคราะห์ 
และตีความได ้
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ประเภท
กิจกรรม 

ชื่อกิจกรรม รางวัลที่ได้รับ 
การวัดและประเมินผล 
Life-Long Learning 

- นักศึกษามีความเชื่อมั่นในตนเอง
และกลา้แสดงออก 

5. การประกวดกล่าวสุนทรพจน์ภาษา
มลายู ณ มหาวิทยาลัยฟาฏอน ี

รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 3 

- นักศึกษามีทักษะการคิดวิเคราะห์ 
และตีความได ้
- นักศึกษามีทักษะการสรุปความ
และจับใจความส าคญัได ้
- สามารถอธิบายและยกตัวอย่าง
ประกอบได ้

 
หลักฐาน 

รหัสหลักฐาน ชื่อเอกสารหลักฐาน 
AUN 4.1-1 มคอ. 3 รายวิชาในปีการศึกษา 2561 
 มคอ. 5 รายวิชาในปีการศึกษา 2561 
AUN 4.1-2 มคอ. 7 รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 
AUN 4.1-3 แบบบันทึกการนิเทศการสอน ปีการศึกษา 2561 
AUN 4.1-4 รูปภาพการประชุมประจ าเดือนสาขาภาษามลายู 
AUN 4.1-5 มคอ. 5 รายวิชาต่าง ๆตามแผนการจัดการเรยีตามโครงสร้างหลักสตูรที่จัดการเรยีนการสอนในปี

การศึกษา 2561 
AUN 4.1-7 มคอ.2 หลักสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ สาขาภาษามลายู 
AUN 4.1-8 รูปภาพกิจกรรมนอกหลักสตูร ท้ังภายในและภายนอก 
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AUN - QA criterion 5: Student Assessment 

Sub Criterion 5 
1. Assessment covers: 

การประเมินประกอบด้วย  
a. New student admission  
b. Continuous assessment during the course of study 
c. Final/exit test before graduation 

2. In fostering constructive alignment, a variety of assessment methods should be adopted and 
be congruent with the expected learning outcomes. They should measure the achievement 
of all the expected learning outcomes of the programme and its courses. 

3. A range of assessment methods is used in a planned manner to serve diagnostic, formative, 
and summative purposes.  

4. The student assessments including timelines, methods, regulations, weight distribution, rubrics 
and grading should be explicit and communicated to all concerned. 

5. Standards applied in assessment schemes are explicit and consistent across the programme. 
6. Procedures and methods are applied to ensure that student assessment is valid, reliable and 

fairly administered. 
7. The reliability and validity of assessment methods should be documented and regularly 

evaluated and new assessment methods are developed and tested. 
8. Students have ready access to reasonable appeal procedures. 

 

ผลการด าเนินงาน 

5.1  The student assessment is constructively aligned to the achievement of the 
expected learning outcomes (1,2) 

การประเมินนักศึกษาตั้งแต่แรกเข้า  จัดท าในรูปแบบการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาในวันที่
มหาวิทยาลัยก าหนด โดยคณาจารย์ของสาขาวิชา เพ่ือทราบข้อมูลนักศึกษา ซึ่งสมัครผ่านระบบ TCAS 5 
รอบ โดยแต่ละรอบ ทางหลักสูตรได้วางเกณฑ์การรับที่แตกต่างกัน ดังนี้  

รอบ Portfolio มีสองรอบด้วยกัน ประเภทนักเรียนดี ผู้สมัครต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาค
การศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.30 และผู้สมัครต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ประเภทความสามารถพิเศษผู้สมัคร
ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.00 ผู้สมัครเข้ารับการสัมภาษณ์ภาษามลายู 
และต้องผ่านร้อยละ 50 

รอบโควตา รอบรับตรงร่วมกัน และรอบแอดมิชชั่น (Admission) สามรอบนี้จะใช้เกณฑ์ที่
เหมือนกัน คือ ผู้สมัครต้องมีคะแนน GAT หรือ คะแนน O-NET ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20 ผู้สมัครต้องมีผลการ
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เรียนสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.00 และผู้สมัครเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ภาษามลายู และต้อง
ผ่านไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50  และรอบรับตรงอิสระ ผู้สมัครเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ภาษามลายูและต้องผ่าน
ร้อยละ 50หลังจากนั้นนักเรียนที่เข้ามาเป็นนักศึกษาสาขาวิชาภาษามลายูทางหลักสูตรได้มีการจัดเรียนเพ่ือ
ปรับพ้ืนและปูพ้ืนฐานรายวิชาภาษามลายูและมีการวัดและประเมินผลโดยมีการทดสอบก่อนการเรียนและ
ทดสอบหลังเรียน  

การวัดและประเมินผลระหว่างการศึกษาพิจารณาจากการทดสอบย่อย โครงงาน การน าเสนอ
รายงาน ทดสอบกลางภาค ทดสอบปลายภาค ได้ระบุใน มคอ.3 (AUN 5.1-1) ของแต่ละรายวิชา ซึ่งการ
ประเมินของแต่ละรายวิชาจะสอดคล้องกับ ELOs ของหลักสูตรอย่างชัดเจน ดังตารางที่ 5.1 

ตารางท่ี 5.1 ผลการเรียนรูที่คาดหวังและการวัดและการประเมินผลของรายวิชา 

ELOs รายวิชา การวัดและประเมินผล 

ELO 1 นักศึกษาใช้ทักษะภาษามลายูได้ตาม
กรอบมาตรฐาน KSBM-PNU (Structure of 
Standard Malay- Princess of 
Naradhiwas University) 
 
ELO 2 นักศึกษาสามารถน าองค์ความรู้ด้าน
ภาษามลายูไปบริการวิชาการ  
 
ELO 3 นักศึกษาสร้างสรรค์โครงงานด้าน
ภาษามลายูเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม  
 
ELO 4 นักศึกษามีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความ
รับผิดชอบ และด ารงตนในสังคมพหุ
วัฒนธรรมได้  
 
ELO 5 นักศึกษาสามารถประยุกตใ์ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคน้ข้อมูลและ
การน าเสนออย่างมีประสิทธิภาพ 

11-064-207 
 (สนทนาภาษามลายู 1) 

1. กิจกรรมกลุ่ม (1,4) 
2. สอบสัมภาษณ์ (1,5) 
3. โปรเจค (2,4,5) 
4. ทดสอบ (1) 
5. สังเกตพฤติกรรม (4) 

11-064-203  
(สังคมและวัฒนธรรมมลายู) 

1. กิจกรรมกลุ่ม (1,4,5) 
2. กิจกรรมรายบุคคล (1,4,5) 
3. การน าเสนอ (1,2,4,5) 
4. ทดสอบย่อย (1,2) 

11-064-206  
(ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร) 
 
 
 

1. กิจกรรมกลุ่ม (1,4) 
2. กิจกรรมรายบุคคล (1,5) 
3. ทดสอบย่อย (1) 
4. สอบปฏิบัติ (1,2,5) 

11-034-221 
(อักษรยาวี 1) 

1. การน าเสนอ (1,4) 
2. ทดสอบย่อย (1) 
3. กิจกรรมกลุ่ม (1,,5) 
4. จัดท ารายงานรายบุคคล (1,5,3) 

 
หลักสูตรก าหนดให้ผู้เรียนทดสอบความรู้ด้านภาษามลายูทุก ๆ ปีการศึกษา หรือเรียกว่า Yearly 

Exam โดยช่วงเวลาของการสอบนั้นอยู่ในช่วงปลายภาคการศึกษาที่สอง และจะท าการทดสอบของแต่ละชั้น
ปีตามรายวิชาที่หลักสูตรก าหนด ดังแผนผังที่ 5.1 ผลการสอบของทุกปีจะเป็นตัวบ่งชี้ว่าผู้เรียนอยู่ในเกณฑ์ที่
หลักสูตรก าหนดหรือไม่ (AUN 5.1-3) ซึ่งทางกรรมการบริหารหลักสูตรได้ก าหนดเกณฑ์ไว้ที่ ร้อยละ 70 หาก
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นักศึกษาไม่ผ่านเกณฑ์ตามที่หลักสูตรก าหนด จะมีการเรียนเสริมเพ่ือพัฒนาความรู้ด้านภาษามลายู เป็น
จ านวน 20 ชั่วโมง 

 ทั้งนี้ ทางสาขาได้มีการจัดการเรียนการสอนเสริมเพ่ือพัฒนาความรู้ด้านภาษามลายูภายใต้โครงการ
ชุมนุมภาษามลายู เพ่ือเป็นการพัฒนาผู้เรียนให้อยู่ในเกณฑ์ตามที่หลักสูตรก าหนดไว้ คือ ร้อยละ 70 หลังจาก
นั้นอาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์ที่รับผิดชอบในแต่ละรายวิชา ได้มีการก ากับและติดตามผลการเรียนของ
นักศึกษาเป็นระยะ ๆ  

   นอกจากนั้นทางหลักสูตรมีการประเมินนักศึกษาก่อนจบการศึกษาโดยผ่านการสอบวัดมาตรฐาน
ภาษามลายู KSBM PNU (Structure of Standard Malay-Princess of Naradhiwas University) และ
นักศึกษาต้องผ่าน ร้อยละ 70 ขึ้นไป ซึ่งในปีการศึกษา 2561 นี้ การสอบก่อนจบ หรือ Exit Exam ยังไม่
ด าเนินการ เนื่องจากยังไม่มีนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ทั้งนี้ทางหลักสูตรได้วางแผนเพ่ือวัดระดับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 
ก่อนจบการศึกษา 

 

แผนผังที่ 5.1 รายวิชาทดสอบวัดระดับภาษามลายูของแต่ละชั้นปี 
 
 
 

รายวิชาทดสอบความรู้ด้าน
ภาษามลายแต่ละชั้นปี

ชั้นปีที่ 1

11-034-104

11-034-245

11-034-247

11-034-250

ชั้นปีที่ 2

11-034-246

11-034-248

11-034-251

11-034-253

11-034-249

11-034-252

11-034-254

11-034-265

11-034-268

11-034-266

11-034-270

ชั้นปีที่ 3

11-034-255

11-034-256

11-034-257

11-034-259

11-034-260

11-034-271

11-034-272

11-034-278

11-034-282

ชั้นปีที่ 4

ทุกรายวิชาในหลักสูตร
ภาษามลายู
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5.2 The student assessments including timelines, methods, regulations, weight 
distribution, rubrics and grading are explicit and communicated to students (4,5) 
 

 กรรมการหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาได้มีการก าหนดการประเมินนักศึกษา ทั้ง
ระยะเวลาในการประเมิน  วิธีการประเมิน การระบุน้ าหนักการประเมินแต่ละรายการอย่างชัดเจน ดังตาราง
ที่ 5.2 โดยระบุไว้ตาม มคอ.3 ของแต่ละรายวิชา อีกท้ังยังมีการสื่อสารถึงนักศึกษาโดยอธิบายรายละเอียดใน
คาบแรกของภาคการศึกษา  
ตารางท่ี 5.2 ตัวอย่างการวัดและการประเมินผลของรายวิชาสังคมและวัฒนธรรมมลายู 

ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนการประเมิน 

ELO 1 นักศึกษาใช้ทักษะภาษามลายูได้

ตามกรอบมาตรฐาน KSBM-PNU 

(Structure of Standard Malay- 

Princess of Naradhiwas University) 
 

1. การสังเกตพฤติกรรมใน
การท ากิจกรรมร่วมกัน 
2. การสังเกตพฤติกรรมการ
เลือกใช้ภาษาที่ถูกต้อง 

ตลอดภาคการศึกษา ร้อยละ 5 

1. ตรวจสอบและประเมินจาก
งานท่ีได้รับมอบหมาย 
2. ประเมินจากแบบทดสอบที่
เกี่ยวข้อง 
 

ตลอดสัปดาห ์
8 
17 

ร้อยละ 20 
ร้อยละ 20 
ร้อยละ 30 

ELO 2 นักศึกษาสามารถน าองค์ความรู้

ด้านภาษามลายูไปบริการวิชาการ  

  

1. ประเมินการน าเสนองานท่ี
ได้รับมอบหมาย 
2. ประเมินการจัดกิจกรรม
บริการวิชาการ 

ตลอดสัปดาห ์
5 

ร้อยละ 5 
 

ร้อยละ 10 

ELO 4 นักศึกษามีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มี
ความรับผิดชอบ และด ารงตนในสงัคมพหุ
วัฒนธรรมได้  
 
ELO 5 นักศึกษาสามารถประยุกตใ์ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคน้ข้อมูล
และการน าเสนออย่างมีประสิทธิภาพ 

1. ประเมินผลการท ากิจกรรม
กลุ่ม 
2. สังเกตพฤติกรรมการระดม
สมอง  
3. สังเกตภาวะความเป็นผู้น า 

ตลอดสัปดาห ์
 

ร้อยละ 10 

 
รูปแบบการประเมินแต่ละรายวิชา ได้ก าหนดเป็น 2 ส่วน คือ คะแนนเก็บ และการสอบกลางภาค

และการสอบปลายภาค ซึ่งจัดขึ้นตามวันและเวลาที่ทางมหาวิทยาลัยได้ก าหนดไว้ ช่วงเวลาของการสอบกลาง
ภาคจะอยู่ในสัปดาห์ที่ 9 ของแต่ละภาคการศึกษา และการสอบปลายภาค คือ ภายหลังจากการเรียนการ
สอนได้สิ้นสุดไปแล้ว ช่วงเวลาที่แน่นอนนั้น ขึ้นอยู่กับทางมหาวิทยาลัยได้ก าหนดขึ้นมา (AUN 5.2-1) 
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 ส่วนของคะแนนเก็บและการสอบย่อยนั้นก็ขึ้นอยู่กับแต่ละรายวิชาที่ก าหนดกฎเกณฑ์ขึ้น บาง
รายวิชาได้ก าหนดไว้การสอบย่อยจะเกิดขึ้นภายหลังจากที่ท าการเรียนการสอนของบทเรียนในแต่ละหน่วย
การเรียนรู้ ส่วนน้ าหนักคะแนนนั้นจะถูกก าหนดแตกต่างกันตามความเหมาะสม ทั้งนี้บางรายวิชาก็มีการการ
ประเมินในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การประเมินในรูปแบบของการสังเกตการณ์ การตั้งค าถามโดยผู้สอน แล้วให้
ผู้เรียนตอบค าถามดังกล่าว การมอบหมายงานให้ผู้เรียน การให้ผู้เรียนน าเสนอหน้าชั้นเรียน การมอบหมาย
ให้ผู้เรียนอภิปรายในหัวข้อที่ก าหนดไว้ เป็นต้น  
 

การสื่อสารการวัดและประเมินผลถึงนักศึกษานั้น อาจารย์แต่ละรายวิชาท าการชี้แจงสัดส่วนและ
เกณฑ์การวัดและประเมินผลให้นักศึกษาก่อนการเข้าเรียนคาบแรกของภาคการศึกษา และแจ้งผลคะแนนให้
นักศึกษาทราบ คือ คะแนนสอบกลางภาค คะแนนเก็บ คะแนนสอบย่อย เป็นต้น ส่วนการก าหนดเกรดและ
ระดับคะแนนการประเมินจะก าหนดตามตางรางที่ 5.3 

 

ตารางท่ี 5.3  ตารางก าหนดระดับคะแนน 

ระดับคะแนนตัวอักษร คะแนน ค่าคะแนนต่อหน่วยกิต ความหมาย 

A 80-100 4.0 ผลการประเมินข้ันดเียี่ยม 
B+ 75-79 3.5 ผลการประเมินข้ันดมีาก 
B 70-74 3.0 ผลการประเมินข้ันด ี

C+ 65-69 2.5 ผลการประเมินข้ันค่อนข้างด ี
C 60-64 2.0 ผลการประเมินข้ันพอใช้ 
D+ 55-59 1.5 ผลการประเมินข้ันอ่อน 
D 50-54 1.0 ผลการประเมินข้ันอ่อนมาก 
F  0-49 0 ผลการประเมินข้ันตก 

 
5.3 Methods including assessment rubrics and marking schemes are used to ensure 
validity, reliability and fairness of student assessment (6,7) 
  

อาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาได้ก าหนดวิธีการประเมินที่หลากหลายขึ้นอยู่กับบริบทของเนื้อหาใน
แต่ละรายวิชา เช่น การประเมินโดยใช้วิธีการสังเกต การทดสอบ การอภิปราย การน าเสนอ การสัมภาษณ์ 
การ จิตพิสัยการมาเรียน เป็น ทั้งนี้บางรายวิชามีการใช้เกณฑ์การประเมิน Rubric และ marking schemes 
ดังตารางที่ 5.4  
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ตารางท่ี 5.4 ตัวอย่างเกณฑ์การประเมิน (Rubrics) รายวิชานวนิยายภาษามลายู 

Gred Pangkat Criteria 
 
 

 
A 

 
 
 Cemerlang  
(10);(91-100)  

 

-Jawapan yang cemerlang  
-Tidak payah diperbaiki  
-Persembahan baik  
-Menunjukkan pendekatan yang jitu kepada soalan dan 
kesimpulan.  
-Penyampaian jelas dan menarik  
-Kosa kata luas dan tepat  
-Ejaan dan tanda baca betul dan imbuahan berlaian  

 

 
B+ 

 
Sangat Baik 
(8-9);(81-90)  

 

 
 -Terperinci dan berbentuk analitik dari bentuk naratif.  
-Kosa kata terhad dan sesuai  
-Penyampaian mudah dan ringkas  

 

 
 
B 

 
 

Baik 
(6-7),(61-80) 

 
 -Jawapan terkaitan  
-Logik dan jelas tetapi tidak mencapai darjah tinggi untuk 
menyokong hujah atau huraian.  
-Penyampaian mudah dan ringkas  
-Kosa kata sesuai  
-Banyak kesalahan ejaan  

 

 
 

C+ 

 
 

Sederhana Baik 
(5),(41-60) 

 
-Faham kehendak soalan tetapi jawapan terlalu umum  
-Tidak tersusun dan berulang-ulang  
-Terpesong  
-Tidak terkait dengan tajuk  
-Penyampaian tiak dapat difahami  
-Kosa kata tidak sesuai  
-Tidak menguasai kemahiran ejaan  
-Tidak menjawab soalan dan salin soalan  

 

 
 
C 

 
 

Lemah 
                 (3-4);(21-40) 

 

Pemahaman konsep dan kebolehan menjawab adalah 
terhad 
-Jawapan adalah lebih kepada bentuk naratif daripada 
bentuk analitik. 
-Penyampaian sedikit terkaitan dengan soalan 
-Kosa kata terhad 
-Banyak kesalahan ejaan 
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Gred Pangkat Criteria 
 
 

D 

 
 
 

Sangat Lemah 
            (0-2);(0-20) 
  

 

-Faham kehendak soalan tetapi jawapan terlalu umum 
-Tidak tersusun dan berulang-ulang 
-Terpesong 
-Tidak terkait dengan tajuk 
-Penyampaian tiak dapat difahami 
-Kosa kata tidak sesuai 
-Tidak menguasai kemahiran ejaan 
-Tidak menjawab soalan dan salin soalan 

  
5.4 Feedback of student assessment is timely and helps to improve learning (3) 
 

 กิจกรรมหรือการทดสอบย่อยในแต่ละรายวิชา อาจารย์ผู้สอนจะมีการแจ้งคะแนนหรือผลการวัดและ
ประเมินผลภายในสัปดาห์ก่อนสอบกลางภาคและปลายภาค โดยการสอบย่อย อาจารย์ผู้สอนจะมีการแจ้งให้
นักศึกษาทราบถึงข้อผิดพลาดในการท าบททดสอบโดยรวมในห้องและเฉลยค าตอบที่ถูกต้อง เพ่ือแจ้งให้
นักศึกษาทราบถึงผลของการประเมินในแต่ละครั้ง บางรายวิชาจะมีการแจ้งทันทีหลังจากนักศึกษาเสร็จสิ้น
การทดสอบ พร้อมทั้งให้ค าแนะน าหรือข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนาความรู้ต่อไป ส่วนการแจ้งคะแนนเก็บ
นักศึกษาสามารถตรวจสอบคะแนนและใบงานช่วงสัปดาห์ก่อนการสอบปลายภาค  หรือ สัปดาห์ที่ 16 ภาค
การศึกษา 

ส่วนผลการวัดและประเมินผลการทดสอบกลางภาค อาจารย์ผู้สอนจะแจ้งคะแนนหลังการสอบ 1-2 
สัปดาห์ หรือ สัปดาห์ที่ 10-11 ของการเรียน ซึ่งจะมีการแจ้งถึงข้อผิดพลาดและอธิบายเพ่ิมเติม อีกทั้งยัง
สอบถามถึงปัญหาหรือเนื้อหาที่นักศึกษาข้องใจเกี่ยวกับบทเรียนที่ผ่านมา ทั้งนี้ผู้สอนจะได้หาสาเหตุและให้
ค าแนะน านักศึกษาเพ่ือพัฒนาต่อไป โดยมีการแนะน าให้นักศึกษาเข้าเรียนเสริมและจัดกิจกรรมเพ่ือนสอน
เพ่ือนในทุก ๆ เย็นวันพุธ (AUN 5.4.1) 

5.5  Students have ready access to appeal procedure (8) 

อาจารย์ผู้สอนของแต่ละรายวิชาจะแจ้ง มอค.3 ให้แก่นักศึกษาในคาบแรกของภาคการศึกษา เพ่ือให้
นักศึกษาได้กลับไปศึกษาและเตรียมความพร้อมในแต่ละสัปดาห์ อีกทั้งยังได้มีการก าหนดช่วงเวลาในการ
ประเมินที่ชัดเจน ผู้เรียนจะรับทราบเกณฑ์การประเมินและค่าน าหนักคะแนนที่ระบุใน มคอ. 3 หากนักศึกษา
ขอตรวจสอบผลการประเมินหรืออุทธรณ์ผลการเรียน สามารถขอแบบฟอร์มร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ที่
สาขาวิชาภาษามลายูหรืองานหลักสูตรฝ่ายวิชาการของคณะ (AUN 5.5-1) นอกจากนั้นทางหลักสูตรมีการ
จัดการระบบร้องเรียนและการอุทธรณ์ของนักศึกษา ผ่านช่องทางอ่ืน ๆ เช่นโทรศัพท์อาจารย์ที่ปรึกษา กลุ่ม
เฟซบุ๊ก กลุ่มไลน์ ซึ่งมีการกระบวนการที่ชัดเจน ดังแผนภูมิที่ 5.1  
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แผนผังที่ 5.1 กระบวนการร้องเรียนหรือร้องทุกข์ 

 

หลักฐาน 

รหัสหลักฐาน ชื่อเอกสารหลักฐาน 
AUN 5.1-1 มคอ. 3 รายวิชาต่าง ๆ ตามแผนการจัดการเรียนที่อยู่ในโครงสร้างหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน

ในปีการศึกษา 2561 
AUN 5.1-2 ผลการทดสอบวัดระดับความรู้ด้านภาษามลายู (Yearly Exam) ปีการศึกษา 2561 
AUN 5.1-3 มคอ. 5 รายวิชาต่าง ๆ ปีการศึกษา 2561 
AUN 5.2-1 ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2561 
AUN 5.4-1 รูปภาพกิจกรรมการเรียนเสริมและเพื่อนสอนเพื่อน 
AUN 5.5-1 แบบฟอร์มร้องเรียน/ร้องทุกข ์

 

 

 

 

รบัเรื่องร้องเรยีน/รอ้งทกุข์
1.ร้องเรียนด้วยตนเอง

2. ร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ

กลุ่มไลน์

กลุ่มเฟซบุ๊ก

โทรศัพท์มือถือาจารย์ที่
ปรึกษา

ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์
สาขาภาษามลายู

กรรมการด าเนินการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง

แจ้งผลให้อาจารย์ที่ปรึกษา

ยุติเรื่องแจ้งผู้ร้องเรียน/
ร้องทุกข์ทราบ

ไม่ยุติเรื่องแจ้งผู้ร้องเรียน/
ร้องทุกข์ทราบ

สิ้นสุดการด าเนินการรายงานให้ผู้
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ทราบ
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AUN - QA criterion 6 : Academic Staff Quality 

Sub Criterion 6 
1. Both short-term and long-term planning of academic staff establishment or needs (including 

succession, promotion, re-deployment, termination, and retirement plans) are carried out to 
ensure that the quality and quantity of academic staff fulfil the needs for education, research 
and service. 

2. Staff-to-student ratio and workload are measured and monitored to improve the quality of 
education, research and service. 

3. Competences of academic staff are identified and evaluated. A competent academic staff will 
be able to: 

• design and deliver a coherent teaching and learning curriculum; 

• apply a range of teaching and learning methods and select most appropriate 
assessment methods to achieve the expected learning outcomes; 

• develop and use a variety of instructional media; 

• monitor and evaluate their own teaching performance and evaluate courses they 
deliver; 

• reflect upon their own teaching practices; and 

• conduct research and provide services to benefit stakeholders 
4. Recruitment and promotion of academic staff are based on merit system, which includes 

teaching, research and service. 
5. Roles and relationship of academic staff members are well defined and understood. 
6. Duties allocated to academic staff are appropriate to qualifications, experience, and aptitude. 
7. All academic staff members are accountable to the university and its stakeholders, taking into 

account their academic freedom and professional ethics. 
8. Training and development needs for academic staff are systematically identified, and 

appropriate training and development activities are implemented to fulfil the identified needs. 
9. Performance management including rewards and recognition is implemented to motivate and 

support education, research and service. 

10. The types and quantity of research activities by academic staff are established, monitored and 

benchmarked for improvement. 
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ผลการด าเนินงาน 

6.1  Academic staff planning (considering succession, promotion, re-deployment, 
termination, and retirement) is carried out to fulfill the needs for education, research 
and service (1) 
 

 ปัจจุบันหลักสูตรสาขาวิชาภาษามลายูมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้ สอน จ านวน 5 
คน อัตราส่วนของอาจารย์ต่ออัตราส่วนของนักศึกษาเพียงพอต่อการรองรับนักศึกษาท่ีคงอยู่และนักศึกษาเข้า
ศึกษาต่อภายในปีการศึกษา 2562 ต่อไป แต่ทั้งนี้หลักสูตรเล็งเห็นว่า ในระยะเวลา 5 ปี ข้างหน้าจ านวน
นักศึกษาที่เพ่ิมขึ้นทางหลักสูตรอาจมีอาจารย์ผู้สอนหรือบุคลากรสายสอนและวิจัย จ านวน 1 ท่าน ตามแผน
อัตราก าลังที่วางไว้ อย่างไรก็ตามแผนการเพ่ิมจ านวนอาจารย์ ต้องมีการผ่านระบบการติดตามของคณะและ
อยู่ภายใต้กรอบอัตราก าลังของมหาวิทยาลัย  

ภายในระยะเวลา 5 ปีข้างหน้า หลักสูตรสาขาวิชาภาษามลายูยังไม่มีอาจารย์เกษียณอายุ แต่จะมี
อาจารย์ที่ก าลังวางแผนการศึกษาต่อหรือเพ่ิมคุณวุฒิทางการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต จ านวน  1 ท่าน และ
คณะฯ ได้ก าหนดแผนการก าหนดอัตราทดแทนอาจารย์ที่จะศึกษาต่อหรือเพ่ิมคุณวุฒิด้วยวิธีการจ้างผ่านงบ
รายได้ของคณะฯ ส่วนแผนการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการในระดับที่สูงขึ้นเมื่อปีการศึกษา 2561 อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนได้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 1 ท่าน คือ อาจารย์
ซาฮีฎีน  นิติภาค (แต่งตั้ง ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2562 ) ซึ่งเป็นไปตามแผนที่วางไว้ (AUN 6.1-1) หลักสูตร
สาขาวิชาภาษามลายูมีจ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน ดังตารางที่ 6.1   

ตารางที ่6.1 ตารางแสดงข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนสาขาวิชาภาษามลายู  

 
ประเภท 

 
ชาย 

 
 

หญิง 
 

รวม  
จ านวนอาจารย์ท่ีมีวุฒิ

ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
ปริญญาเอก 

จ านวน
(ราย) 

FTEs 

ศาสตราจารย์ - - - - - - 
รองศาสตราจารย์ - - - - - - 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1 - 1 - - - 

อาจารย์ 1 3 4 - - - 
อาจารย์พิเศษ  1 - 1 - - - 

รวม 3 3 6 - - - 
 

ตารางข้างต้นแสดงให้เห็นจ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาขาวิชาภาษามลายู ประจ าปี
การศึกษา 2561  ซึ่งจะประกอบไปด้วยผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาขาวิชาภาษามลายู 5 คน เป็นชาย 2 คน และ
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หญิง 3 คน และในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 มีอาจารย์พิเศษจากการแลกเปลี่ยนอาจารย์จาก 
Universiti Sains Malaysia จ านวน 1 ท่าน Muhammad Shahrul Ikram Lim Abdullah ซึ่งได้มาปฏิบัติ
หน้าที่เป็นอาจารย์ผู้สอนรายวิชาภาษาศาสตร์เชิงสังคม และภาษามลายูเพื่อการสื่อสารเป็นเวลา 1 เดือน  

การรับอาจารย์ใหม่ 

       ในปีการศึกษา 2561 นี้ ทางหลักสูตรไม่มีการเปิดรับอาจารย์ใหม่ เนื่องจากหลักสูตรภาษามลายูเปิด
เป็น 2 รุ่น ซึ่งมีจ านวนนักศึกษา 54 คน อัตราส่วนนักศึกษาต่ออาจารย์ 5 คน เพียงพอกับความต้องการ
จ านวนบุคลากรผู้สอนภาษามลายูที่พึงมี ในการนี้ อาจจะมีการรับอาจารย์ ใหม่เข้ามาในอนาคตส าหรับปี
การศึกษาต่อไปเพื่อรองรับจ านวนนักศึกษาที่มีเพ่ิมขึ้นอีกด้วย ตามแผนที่วางไว้ (AUN 6.1-1) 

 6.2  Staff-to-student ratio and workload are measured and monitored to improve 
the quality of education, research and service (2)  
 

อัตราส่วนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนต่อจ านวนนักศึกษาเพียงพอและเหมาะสมเป็นไป
ตามเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด และมีการก าหนดภาระงานขั้นต่ าของอาจารย์
รวม 4 ด้าน (การสอน การวิจัย บริการวิชาการและทานุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม) ทั้งนี้ หลักสูตรได้ค านวณ
ค่าเฉลี่ยค่า FTEs ภาระงานสอนของอาจารย์ผู้สอนในสาขาวิชาภาษามลายูในประจ าปีการศึกษา 2561 ดัง
ตารางที ่6.2 และสรุปค่า FTE ของอาจารย์ผู้สอนสาขาภาษามลายูเฉลี่ยตลอดปีการศึกษา ดังตารางที ่6.3 
ตารางที ่6.2 การค านวณหาค่า FTEs  ภาระงานสอนของอาจารย์ผู้สอนสาขาภาษามลายู ปีการศึกษา 2561 

 
 

อาจารย์ผู้สอน  
ในปีการศึกษา 2561 

ภาคการศึกษาที่ 1/2561 ภาคการศึกษาที่ 2/2561 
จ านวน 
ชม. ที่
สอน/
เทอม 

ค่า 
FTEs 
(หลัก 
สูตร

ทั่วไป) 

ค่า 
FTEs 
วิชาโท 

ค่า 
FTEs 
(หลัก 
สูตร
ภาษา
มลายู) 

รวม 
ค่า 

FTEs 
 

จ านวน 
ชม. ที่
สอน/
เทอม 

ค่า 
FTEs 
(หลัก 
สูตร

ทั่วไป) 

ค่า 
FTEs 
วิชาโท 

ค่า 
FTEs 
(หลัก 
สูตร
ภาษา
มลายู) 

รวม 
ค่า 

FTEs 
 

อาจารย์ซาฮีฏีน  นิตภิาค 195 0.63 - 0.23 0.86 120 0.66 0.08 0.12 0.86 
อาจารยส์ุไลมาน  สมาแฮ 112 0.62 - 0.07 0.69 255 0.32 - 0.37 0.69 
อาจารย์รอฮานี  เตะ๊ซา 201 0.37 0.08 0.25 0.70 197 0.50 0.09 0.20 0.79 
อาจารยฟีรดาวซ์  มูหะมัด   197 0.24 0.07 0.14 0.45 193 0.64 - 0.37 1.01 
อาจารย์กามลีียา  หะยีหะซา   150 0.34 - 0.09 0.43 240 0.68 0.08 0.06 0.82 

 

 หมายเหตุ  1. จ านวนชั่วโมงท่ีสอนต่อภาคการศึกษา = ∑( 𝑛 ×  หน่วยกิต) 
    2. การค านวณหาค่า FTEs = จ านวนชั่วโมงท่ีสอนต่อภาคการศึกษา ×  3 / 600 
    โดยที่ n = จ านวนครั้งที่มีการสอนจริงตลอดภาคการศึกษา 
         3 = ภาระงานต่าง ๆ ที่ครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน ได้แก่ การเตรียม 
                                     การสอน การตรวจงาน การตรวจข้อสอบ และการให้ค าปรึกษา 
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            600 = จ านวนชั่วโมงการท างานตลอด 15 สัปดาห์ 
จากตารางข้างต้นสรุปได้ว่า ค่า FTEs ของอาจารย์ผู้สอนสาขาวิชาภาษามลายูอยู่ในเกณฑ์ท่ีดี  
ตารางที ่6.3 ตารางแสดงการสรุปค่า FTE ของอาจารย์ผู้สอนสาขาภาษามลายู ปีการศึกษา 2560-2561  

 
ปีการศึกษา 

ค่า FTE ของอาจารย์ผู้สอนสาขาภาษามลายู 
ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย เฉลี่ยตลอดปีการศึกษา 

2561 0.62 0.83 0.72 

2560 0.57 0.71 0.64 
 

 จากตารางที่ 6.2 และ 6.3 ข้างต้นแสดงให้เห็นว่า ค่า FTEs ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบและอาจารย์
ผู้สอนสาขาวิชาภาษามลายูเฉลี่ยตลอดปีการศึกษา และค่า FTEs ของอาจารย์ในหลักสูตร ซึ่งในปีการศึกษา 
2561 นี้  ค่า FTEs เฉลี่ยทั้งปีการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบสาขาวิชาภาษามลายู อยู่ที่ 0.72 เพ่ิมข้ึนจาก
ปีการศึกษา 2560 คิดเป็นร้อยละ 8 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ดีและเหมะสม อย่างไรก็ตาม ค่า FTEs ที่เป็นงานสอน
ควรมีค่าไม่เกิน 1 FTEs จ านวนการคงอยู่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนสาขาวิชาภาษา
มลายู ดังตารางที่ 6.4 
ตารางที ่6.4 ตารางแสดงข้อมูลการคงอยู่ของอาจารย์ผู้สอนสาขาภาษามลายู ปีการศึกษา 2560-2561 

ปีการศึกษา 
จ านวนอาจารย์
ทั้งหมดต้นปี
การศึกษา 

จ านวนอาจารย์
ลาออก/เกษียณใน

ระหว่างปี
การศึกษา 

จ านวน
อาจารย์เข้า

ใหม่ระหว่างปี
การศึกษา 

จ านวน
อาจารย์

ทั้งหมดปลายปี
การศึกษา 

หมายเหตุ 
(ระบุเหตุผล) 

2561 5 - - 5 - 

2560 5 - - 5 - 
 

จากตารางข้างต้นแสดงให้เห็นว่า อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบสาขาวิชาภาษามลายูมีอัตราการคง
อยู่ที่เพียงพอในปีการศึกษา 2561 ทั้งนี้การมีบุคลากรสายสอนและวิจัยในระดับหลักสูตรเพียงพอและ
เหมาะสมกับอัตราการคงอยู่ของนักศึกษา ดังตารางที่ 6.5 และตารางที่ 6.6 

ตารางที ่6.5 ตารางสรุปข้อมูลสัดส่วนนักศึกษาต่ออาจารย์ของหลักสูตร ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560-2561 

ปีการศึกษา จ านวนของนักศึกษา 
จ านวนของอาจารย์ประจ าใน

ระดับหลักสูตร 
สัดส่วนนักศึกษาต่อ

อาจารย์ 
2561 22 5 4.4 : 1 
2560 34 5 6.80 : 1 

 

ตารางที ่6.6 ตารางสรุปข้อมูลสัดส่วนนักศึกษาทั้งหมดต่ออาจารย์ของหลักสูตร ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 

ปีการศึกษา 
จ านวนของนักศึกษา

ทัง้หมด 
จ านวนของอาจารย์ประจ าใน

ระดับหลักสูตร 
สัดส่วนนักศึกษาต่อ

อาจารย์ 
2561 54 5 10.8 : 1 
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จากตาราง 6.5 แสดงให้เห็นว่า ในปีการศึกษา 2561 มีจ านวนนักศึกษาทั้งหมด 22 คน สัดส่วน
นักศึกษาต่ออาจารย์ คือ 4.4 : 1 ซึ่งจ านวนนักศึกต่ออาจารย์ผู้สอนลดน้อยลงจากปีการศึกษา 2560 เป็น
จ านวน 2.4 คน ส่วนตารางที่ 6.6 สัดส่วนนักศึกษาทั้งหมดต่ออาจารย์ คือ 10.8 : 1 ยังอยู่ในเกณฑ์ที่
ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาก าหนด 25 : 1 นอกจากนี้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ผู้สอนในหลักสูตรยังมีภาระงานอื่นๆท่ีได้รับมอบหมาย  

1. อาจารย์ซาฮีฏีน  นิติภาค  หัวหน้าสาขาวิชาภาษามลายู 
2. อาจารย์สุไลมาน  สมาแฮ  ประธานหลักสูตร 
3. อาจารย์รอฮานี  เต๊ะซา  หัวหน้างานทะเบียน วัดผล และประเมินผล 
4. อาจารยฟีรดาวซ์  มูหะมัด  หัวหน้างานบริการวิชาการ 
5. อาจารย์กามีลียา  หะยีหะซา หัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษา  

 
6.3 Recruitment and selection criteria including ethics and academic freedom for 
appointment, deployment and promotion are determined and communicated (4,5,6,7) 
 

ในการรับบุคลากรสายสอนและวิจัยคนใหม่เพ่ือบรรจุนั้น ใช้เกณฑ์การสรรหา คัดเลือกตามระเบียบ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ของมหาวิทยาลัยฯ โดยมหาวิทยาลัยได้พัฒนากระบวนการอย่างมีระบบในการรับสมัคร 
การคัดเลือก และว่าจ้าง โดยขั้นตอนต่าง ๆ เป็นไปตามระบบของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะมีคณบดี ทีมผู้บริหาร 
และหัวหน้าสาขาวิชาภาษามลายูร่วมเป็นคณะกรรมการในการสรรหาคณาจารย์ บุคลากรที่ได้รับคัดเลือกเข้า
มาเป็นอาจารย์ผู้สอนนั้น ทางฝ่ายวิชาการร่วมกับงานบุคลากรคณะศิลปศาสตร์มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 
การแต่งตั้งอาจารย์พ่ีเลี้ยงให้แก่อาจารย์ใหม่ และมีการนิเทศการสอนอาจารย์ทุก ๆ ภาคการศึกษา อย่างน้อย 
1 ครั้ง ซึ่งในปีการศึกษา 2561 นี้  

หลักสูตรสาขาวิชาภาษามลายูยังไม่มีการเปิดประกาศรับสมัครอาจารย์ผู้สอนคนใหม่ เนื่องจาก
จ านวนนักศึกษาต่ออาจารย์อยู่ในเกณฑ์ที่เพียงพอ ส าหรับการเลื่อนขั้นบุคลากรของคณะศิลปศาสตร์ใช้
เกณฑ์การประเมินบุคลากรสายสอนและวิจัยในการพิจารณาเลื่อนขั้นตามการพิจารณาโดยทีมผู้บริหารของ
คณะ ซึ่งจะมีการพิจารณาการเลื่อนขั้นทุก ๆ 6 เดือน หรือปีละสองครั้ง ในกรณีบุคลากรสายสอนและวิจัย
ต าแหน่งอัตราจ้างจะมีการประเมินการท างานปีละ 2 ครั้ง 

6.4 Competences of academic staff are identified and evaluated (3) 
 

งานหลักสูตรจัดท าข้อมูลสายสอน โดยจ าแนกตามความสามารถท่ีอาจารย์ผู้สอน มีความรู้ ความสามารถและ
เชี่ยวชาญ ดังตารางที่ 6.7 
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ตารางที ่6.7 แสดงข้อมูลความสามารถและเชี่ยวชาญของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาขาวิชาภาษามลายู 

ที ่
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร 
รายวิชาที่รับผิดชอบ ความสามารถและเชี่ยวชาญ 

1 อาจารย์ซาฮีฏีน  นิติภาค การอ่านและวรรณกรรมมลายู -ทักษะการอ่านและพูด 

-วรรณกรรมภาษามลายู 

2 อาจารย์สุไลมาน  สมาแฮ การใช้ภาษามลายูในชีวิตประจ าวัน -ทักษะการอ่านและการพูด 

-ไวยากรณ์ภาษามลายู 

3 อาจารย์รอฮานี  เต๊ะซา หลักภาษามลายู -ไวยากรณ์ภาษามลายู 

-ทักษะการเขียนภาษามลายู 

4 อาจารยฟีรดาวซ์  มูหะมัด   สังคม และวัฒนธรรมมลายู -ภาษาศาสตร์ 

-การแปลและการตีความ 

5 อาจารย์กามีลียา  หะยีหะซา ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร -การสนทนาและการสื่อสาร 

-ทักษะการอ่านและการสื่อสาร 
 

จากข้อมูลดังกล่าว พบว่า อาจารย์ผู้สอน มีความเชี่ยวชาญในการสอนที่ครอบคลุมในรายวิชาทั่วไป
และวิชาเฉพาะ สอดคล้องกับ ELOs ของหลักสูตร อาจารย์ในหลักสูตรมีความสามารถในการใช้และสร้างสื่อ
การสอนหรือวิธีการวัดและประเมินผู้เรียนที่หลากหลาย ทันสมัย และเหมาะสมกับนักศึกษาในยุคนี้ อาทิเช่น 
มีการใช้ โปรแกรม kahoot และ socrative ในการทดสอบความรู้ของนักศึกษา เป็นต้น  

วิธีการสอนและการประเมินที่หลากหลาย ทันสมัย และเหมาะสมนั้น น าไปสู่ผู้เรียนบรรลุผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวัง อีกทั้งยังได้พัฒนาการใช้สื่อการเรียนการสอนที่หลากหลายอยู่ตลอดเวลา นอกจาก
ความสามารถและความเชี่ยวชาญด้านการสอนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนมี
ความสามารถด้านอ่ืน ๆ อีกด้วย อาทิเช่น ด้านไอที ด้านวิจัยหรือการประเมิน และด้านการบริการวิชาการ  
ดังตารางที่ 6.8 

ตารางที่ 6.8 ข้อมูลการบริการวิชาการภาษามลายูสู่ชุมชนของอาจารย์สาขาวิชาภาษามลายู ปีการศึกษา  
2560-2561 

ปี การบริการวิชาการ อาจารย์ผู้ให้บริการวิชาการ 

2561 วิทยากรอบรมภาษามลายูกลางด้านการสื่อสารส าหรับบคุลากรด้าน
สาธารณสุข โรงพยาบาลสไุงปาด ี
 
 
 

อาจารยส์ุไลมาน  สมาแฮ 
อาจารย์ฟีรดาวซ์ มูหะมัด 
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ปี การบริการวิชาการ อาจารย์ผู้ให้บริการวิชาการ 

วิทยากรอบรมภาษามลายูกลางด้านการสื่อสารส าหรับบคุลากรด้าน
สาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส 

 
 
 

อาจารย์ซาฮีฏีน นิตภิาค 
อาจารยส์ุไลมาน  สมาแฮ 
อาจารย์รอฮานี  เตะ๊ซา 

อาจารย์ฟีรดาวซ์ มูหะมัด 
อาจารย์กามลีียา  หะยีหะซา 

วิทยากรในโครงการบรูณาการภาษาท้องถิ่นกับการเป็นแพทย์ใน 3 
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจ าปีการศึกษา 2561  
คณะแพทยศาสตร ์
วิทยากรในโครงการสอนเสริมภาษาต่างประเทศให้แก่นักศึกษาใน
พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ้

2560 วิทยากรในโครงการบรูณาการภาษาท้องถิ่นกับการเป็นแพทย์ใน 3 
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจ าปีการศึกษา 2560 
คณะแพทยศาสตร ์
วิทยากรในโครงการสอนเสริมภาษาต่างประเทศให้แก่นักศึกษาใน
พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ้
วิทยากรโครงการอบรมภาษามลายูให้แก่คนในพ้ืนท่ี  
กรมแรงงานจังหวัดนราธิวาส 

 

ส่วนของการประเมินการสอนของอาจารย์หลักสูตรสาขาวิชาภาษามลายูได้ใช้ระบบการประเมินผล
การสอนของอาจารย์โดยนักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษาผ่านระบบ CMHE ระดับมหาวิทยาลัย และผ่าน 
Google Form ระดับคณะ เพ่ือน ามาปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนของอาจารย์ต่อไป 

6.5 Training and developmental needs of academic staff are identified and 
activities are implemented to fulfill them (8) 
 

ฝ่ายทรัพยากรของคณะฯ ได้มีการส ารวจความต้องการพัฒนาบุคลากรสายสอนและวิจัย เพ่ือให้มี
ความรู้ ความสามารถในด้านต่าง ๆ ทั้งทางด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย สัมมนาและศึกษาดูงานหรือ
งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย ส าหรับบุคลากรที่มีความสนใจสามารถหาหลักสูตรการอบรมต่าง  ๆ ที่
ตอบสนองความต้องการอย่างอิสระ ซึ่งทางคณะได้มีการสนับสนุนด้านงบประมาณ เป็นเงินจ านวน 7,000 
บาท/คน และงานอบรมที่มอบหมายโดยคณะนั้น คณะจะจัดสรรงบสนับสนุนนอกเหนือจากงบ 7,000 บาท 
อีกทั้งยังมีการสนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมการอบรมเพ่ือพัฒนาตนเองที่จัดขึ้นทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย ทั้งนี้งานทรัพยากรบุคคลของคณะยังได้จัดท ารายงานบันทึกสถิติการอบรมรายปีแก่บุคลากร 
เพ่ือให้บุคลากรได้เก็บค่า KPI และเก็บสะสมชั่วโมงการประเมินการเข้าอบรมต่าง ๆ อีกด้วย  ในปีการศึกษา 
2560-2561 อาจารย์ผู้รับผิดชอบและอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรสาขาวิชาภาษามลายูได้เข้าอบรมด้านต่าง ๆ ดัง
ตารางที่ 6.9  
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ตารางที่ 6.9 ข้อมูลการเข้าอบรมต่าง ๆ ของอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรสาขาวิชาภาษามลายู ตั้งแต่ปีการศึกษา 
 2560-1561 

ชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร 
รายละเอียดการเข้าอบรม/

สัมมนา/ดูงาน 
วันที่อบรม 

 

การใช้ประโยชน์/การ 
ได้รางวัลและการ 

ยอมรับ 
ปีการศึกษา 2561 

 
 
อาจารย์ซาฮีฏีน  นิตภิาค 

อบรมการบรรยายชุด
วรรณกรรมเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ ครั้งท่ี 21/2561 

25/10/61 สามารถน าความรู้ที่ไดร้ับ
ไปใช้ในด้าน การเรยีนการ
สอน  
และงานวิจัย 

 รับการบรรยายชีวิตไร้พรมแดน
เนื่องในวาระครบรอบ 1 ปี การ
เสียชีวิตของ ดร.สุรินทร์ พิศ
สุวรรณ 

28/11/61 สามารถน าความรู้ที่ไดร้ับ
ไปใช้ในด้าน การเรยีนการ
สอน 

 
 
อาจารย์ซาฮีฏีน นิตภิาคอาจารย์
สุไลมาน  สมาแฮ 
อาจารย์รอฮานี  เตะ๊ซา 
อาจารย์ฟีรดาวซ์  มูหะมัด  
อาจารย์กามลีียา  หะยีหะซา 

สัมมนานานาชาติ เสริมสร้าง
ความเข้มแข็งภาษามลายู/
อินโดนีเซีย สู่ประชาคมอาเซยีน 
ครั้งท่ี 4 และน าเสนอบทความ 

24-26/11/61 สามารถน าความรู้ที่ไดร้ับ
ไปใช้ในด้าน การเรยีนการ
สอน  
และงานวิจัย 

อบรมพัฒนาความรู้ด้านประกัน
คุณภาพ (เกณฑ์ AUN QA และ 
GAP Analysis) 

16/5/61 สามารถน าความรู้ที่ไดร้ับ
ไปใช้ในด้านประกัน
หลักสตูร 

 
อาจารย์รอฮานี  เตะ๊ซา 

อบรมการตอบค าถามออนไลน์
ผ่าน Smartphone และ 
Internet ด้วย Kahoot 

17/5/61 สามารถน าความรู้ที่ไดร้ับ
ไปใช้ในด้าน การเรยีนการ
สอน  
และงานวิจัย 

 
 
อาจารย์ฟีรดาวซ์  มูหะมัด   

อบรมหลักสูตรระบบบริหาร
คุณภาพการศึกษาที่ประชุม
อธิการบดีแห่งประเทศไทย 
(ทปอ.) ประจ าปี 2562 “AUN-
QA Implementation and 
Gap Analysis” 

31/5/62-1/6/62 สามารถน าความรู้ที่ไดร้ับ
ไปใช้ในด้านประกัน
หลักสตูร 

 
อาจารยส์ุไลมาน  สมาแฮ 
อาจารย์รอฮานี  เตะ๊ซา 
อาจารย์ฟีรดาวซ์  มูหะมัด  
อาจารย์กามลีียา  หะยีหะซา 

 
อบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา
หลักสตูรคณาจารย์นิเทศสหกิจ
ศึกษารุ่นท่ี 11 

 
25-27/7/62 

 
สามารถน าความรู้ที่ไดร้ับ
ไปใช้ในด้าน การเรยีนการ
สอน  
และการวดัผล 
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ชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร 
รายละเอียดการเข้าอบรม/

สัมมนา/ดูงาน 
วันที่อบรม 

 

การใช้ประโยชน์/การ 
ได้รางวัลและการ 

ยอมรับ 
ปีการศึกษา 2560 

 
 
อาจารย์ซาฮีฏีน นิตภิาคอาจารย์
สุไลมาน  สมาแฮ 
อาจารย์รอฮานี  เตะ๊ซา 
อาจารย์ฟีรดาวซ์  มูหะมัด  
อาจารย์กามลีียา  หะยีหะซา 
 

ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี 
6 

18/10/2560 สามารถน าความรู้ที่ไดร้ับ
ไปใช้ในด้านวิชาการ การ

สอน และการวัดผล 
 

โครงการจดัซื้อจัดจ้างพัสดุตาม
พระราชบัญญัติ 2561 

16-17/12/2560 สามารถน าความรู้ที่ไดร้ับ
ไปใช้ในด้านส านักงาน 

 
 
อาจารยส์ุไลมาน  สมาแฮ 

โครงการนวัตกรรม Novel 
Research and Innovation 
Competition 2017 

15-18/08/2560 สามารถน าความรู้ที่ไดร้ับ
ไปใช้ในด้านวิชาการ การ

สอน และการวัดผล 

อาจารย์ซาฮีฏีน นิตภิาคอาจารย์
สุไลมาน  สมาแฮ 
อาจารย์กามลีียา  หะยีหะซา 

ประชุมเครือข่ายและวางแผน
จัดท าต าราภาษามลายเูพื่อการ
สื่อสาร ครั้ง 1-3 

4/11/2560 สามารถน าความรู้ที่ไดร้ับ
ไปใช้ในด้านวิชาการ การ

สอน  
และการวดัผล 

 
อาจารยส์ุไลมาน  สมาแฮ 
อาจารย์รอฮานี  เตะ๊ซา 
อาจารย์ฟีรดาวซ์  มูหะมัด  
อาจารย์กามลีียา  หะยีหะซา 
 

โครงการผลติวิจัยในช้ันเรียน 17/12/2560 สามารถน าความรู้ที่ไดร้ับ
ไปใช้ในด้านวิชาการ การ

สอน 
 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ .
จิตวิญญานความเป็นครู ใน
ศรรตวรรษท่ี 21” 

3-4/01/2561 สามารถน าความรู้ที่ไดร้ับ
ไปใช้ในด้านวิชาการ การ

สอน 
  

  
จากตารางข้างต้นแสดงให้เห็นว่า อาจารย์ผู้สอนหลักสูตรสาขาวิชาภาษามลายูได้ผ่านการอบรมที่

หลากหลาย ทั้งทางด้านการสอน การวัดและประเมินผล ส านักงาน และสัมมนา ซึ่งสรุปได้ดังตารางที่ 6.10 
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ตารางท่ี 6.10 สรุปข้อมูลการอบรมพัฒนาอาจารย์ผู้สอนสาขาวิชาภาษามลายู ปีการศึกษา 2560-2561 
 
 
ที ่

 
อาจารย์ผู้สอน  

ในปีการศึกษา 2560-2561 

ประเภทการเข้าอบรม 
ด้าน

วิชาการ/ 
การสอน 

การวัดและ
ประเมินผล 

ด้านสัมมนา ด้าน
ส านักงาน 

 
รวม 

 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61 

1 อาจารย์ซาฮีฏีน นิตภิาค 2 2 0 1 1 1 1 0 4 4 
2 อาจารยส์ุไลมาน สมาแฮ 3 1 0 1 1 1 1 0 5 3 
3 อาจารย์รอฮานี  เตะ๊ซา 2 2 0 1 1 1 1 0 4 4 
4 อาจารย์ฟีรดาวซ์  มูหะมัด   2 1 0 2 1 1 1 0 4 4 
5 อาจารย์กามลีียา หะยีหะซา 2 1 0 1 1 1 1 0 4 3 

  

 จากตารางที่ 6.10 แสดงให้เห็นว่า ในปีการศึกษา 2560 อาจารย์ผู้สอนสาขาวิชาภาษามลายูได้รับ
การอบรมประเภทต่าง ๆ เฉลี่ยอยู่ที่ 4.2 ครั้ง/คน/ปี ส่วนในปีการศึกษา 2561 นี้ อาจารย์ผู้สอนสาขาวิชา
ภาษามลายูได้รับการอบรม เฉลี่ย 3.6 ครั้ง/คน/ปี  ซึ่งน้อยกว่าปีการศึกษา 2560 เป็นจ านวน 0.6 อย่างไรก็
ตามการพัฒนาอาจารย์สายสอนและวิจัยยังอยู่ในเกณฑ์ท่ีเหมาะสม 
 

6.6 Performance management including rewards and recognition is implemented 
to motivate and support education, research and service (9) 
  

 การบริหารผลการปฏิบัติงานเป็นกระบวนการอย่างหนึ่งที่จะผลักดันให้บุคลากรมีประสิทธิภาพและ
ให้เกิดประสิทธิผลเพ่ือให้สอดคล้องกับเป้าหมายและตามแผนการปฏิบัติงานของคณะ โดยก าหนดเป้าหมาย 
และให้อาจารย์แต่ละคนทราบบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจน ผู้ที่มีผลงานดีเด่นทางด้านการเรียนการสอน การ
วิจัย และการบริการวิชาการ ทางคณะมีการประกาศในที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ที่ประชุม
อาจารย์และบุคลากร และติดประกาศที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ของคณะเพ่ือให้ก าลังใจ และสร้างแรงจูงใจแก่
บุคลากรให้พัฒนาตนเอง โดยมีการบริหารผลการปฏิบัติงานรวมถึงการตอบแทนและการเห็นคุณค่าการ
ยอมรับเพ่ือกระตุ้นและสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ ในปีการศึกษา 2560-
2561 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนสาขาวิชาภาษามลายู ได้รับรางวัลต่าง ๆ ภายใต้
โครงการสร้างขวัญและก าลังใจแก่บุคลากรคณะศิลปศาสตร์ได้แก่ รางวัลนักวิจัยดีเด่น รางวัลผู้สอนดีเด่น 
รางวัลหัวหน้างานฝ่ายบริการวิชาการดีเด่น 
 

6.7 The types and quantity of research activities by academic staff are established, 
monitored and benchmarked for improvement (10) 

ผลงานวิชาการเป็นข้อมูลที่ส าคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ผู้สอนและนักวิจัยได้สร้างสรรค์ขึ้น
เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นผลงานที่มีคุณค่า 
สมควรส่งเสริมให้มีการเผยแพร่และน าไปใช้ประโยชน์ ซึ่งในปีการศึกษา 2561 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
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สามารถผลิตผลงานวิจัยระดับนานาชาติ จ านวน 5 เรื่อง และระดับชาติ จ านวน 1 เรื่อง จึงสรุปได้ว่า ผลงาน
วิชาการของอาจารย์ในปีการศึกษา 2561 อยู่ในเกณฑ์จ านวนที่เหมาะสม และเพ่ิมจากปีการศึกษา 2560 
จ านวน 2 ชิ้น ถ้าเปรียบเทียบจ านวนผลงานกับจ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้งหมดมีปริมาณที่
เหมาะสมและอยู่ในระดับที่น่าพอใจ ซึ่งได้บรรลุเป้าหมายที่ทางสาขาได้วางไว้ คือ ปีละ 2 เรื่อง ซึ่งสรุปได้ดัง
ตารางที่ 6.11 
 

ตารางที ่6.11 ตารางสรุปข้อมูลการชนิดและจ านวนวิจัยของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 
 
ปีการศึกษา 

ผลงานเผยแพร่  
รวม 

 
จ านวนผลงานต่อ

อาจารย์และนักวิจัย 
ระดับชาติ นานาชาต ิ

proceeding วารสาร proceeding วารสาร   
2560 3 2 - - 5 1:1 
2561 2 - 5 - 7 1.4:1 

   

 ตารางที่ 6.11 แสดงให้เห็นว่า ในปีการศึกษา 2560 อัตราส่วนจ านวนผลงานวิจัยต่ออาจารย์หรือ
นักวิจัย คือ 1:1 แต่ในปีการศึกษา 2561 อัตราส่วนจ านวนผลงานวิจัยต่ออาจารย์หรือนักวิจัย คือ 1.4:1 ซึ่ง
แสดงให้เห็นว่าอัตราส่วนผลงานวิจัยต่ออาจารย์หรือนักวิจัยเพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษา 2560 เป็นจ านวน 0.4 
คิดเป็นร้อยละ 40 
ตารางที ่6.12 ตารางผลงานวิจัยของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ปีการศึกษา 2560-2561 
ปีการ 
ศึกษา 

ผู้วิจัย เรื่อง วันที่ สถานที่ตีพิมพ์ 

 

2561 

 

 

 

 

 

อาจารย์ซาฮฎีีน  

นิติภาค 

Citra rasa Masyarakat Melayu 
dalam Kumpulan Pantun 
dan Syair Melayu Fatoni 
Karya Abdul Rahman Dewani 

24-25 /11/61 เผยแพร่ในการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ ครั้งท่ี 4 
มหาวิทยาลยัฟาฏอน ี

 

The Status of Learning Malay 
Language Standard in 
Thailand 

16-18/6/61 เผยแพร่ในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ ครั้ง
ที่ 1 มหาวิทยาลัยนราธิวาส
ราชนครินทร ์

ประสิทธิผลการเรียนรู้อย่างมี
ปฏิสัมพันธ์โดยใช้โปรแกรม 
Kahoot ในการเรียนการสอน
ภาษามลาย ู

18-19/7/61 น าเสนอบทความวิจยัในการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ 
ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 6 
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ปีการ 
ศึกษา 

ผู้วิจัย เรื่อง วันที่ สถานที่ตีพิมพ์ 

 
 
อาจารย์รอฮานี เตะ๊ซา 

ซา  Analisis Kesalahan 
Imbuhan dalam Kalangan 
Mahasiswa/i Yala Rajbhat 
Universiti 

24-26 /11/61 เผยแพร่ในการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ ครั้งท่ี 4 
มหาวิทยาลยัฟาฏอน ี

 

อาจารย์ฟีรดาวซ์   

มูหะมดั 

Phonological Changing of 
Consonant Deletion in Coda 
and epenthesis vowels of 
Arabic loanwords in Patani 
Malay dialect. International 
conference on Linguistics 

14 /11/61 (Paling 2018), UKM, 
Malaysia. 

 

อาจารย์กามีลียา  

หะยีหะซา  

Tahap Kepentingan 
Penggunaan Bahan Bantu 
Mengajar dalam Kalangan 
Guru Bahasa Melayu di 
Selatan Thai 

6-7/10/61 Seminar Antaranbangsa 
Sejarah dan Budaya 
Kelantan-Patani 

 

อาจารยส์ไลมาน   

สมาแฮ 

Studi Komparatif Persamaan 
dan Perbezaan antara 
Bahasa Indonesia dengan 
Bahasa Thai 

24-26/11/61 เผยแพร่ในการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ ครั้งท่ี 4 
มหาวิทยาลยัฟาฏอน ี

2560  

 

 

 

อาจารย์ซาฮฎีีน  

นิติภาค 

Kritikan sosial dalam Sajen 
Gejala orang KL C2 dan 
ketika Dia melintas atau 
hanya tersenyum : analisis 
Fungsi dan Nilai 

18 /10/60 เผยแพร่ในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งท่ี 6 
มหาวิทยาลยัฟาฏอน ี

การพัฒนากิจกรรมการใช้ศัพท์ 
ภาษามลายูเรื่องอวัยวะร่างกาย
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน 
การใช้ภาษามลายูใน
ชีวิตประจ าวันของนักศึกษาช้ันปีท่ี 
1 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร ์

ปีท่ี 2 ฉบับท่ี 1 
มกราคม-มิถุนายน 
2561 

ตีพิมพ์ในวารสารทีทัศน์ ส านัก
ศิลปะ มหาวิทยาลัยราชภฎั
บ้านสมเด็จ 
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ปีการ 
ศึกษา 

ผู้วิจัย เรื่อง วันที่ สถานที่ตีพิมพ์ 

 

 

 

อาจารย์รอฮานี เตะ๊ซา   

Pemerolehan Bahasa Melayu 
Kanak-Kanak Melayu Patani 

18 /10/60 เผยแพร่ในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งท่ี 6 
มหาวิทยาลยัฟาฏอน ี

การเลือกใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร
ในชีวิตประจ าวัน:กรณีศึกษา
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาโรงเรยีน
ธรรมวิทยามูลนิธิ จังหวัดยะลา 

ปีท่ี 2 ฉบับท่ี 1 
มกราคม-มิถุนายน 
2561 

ตีพิมพ์ในวารสารคณะ

มนุษยศาสตร์ และ

สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยั

ราชภัฎบ้านสมเด็จ 

 อาจารย์ฟีรดาวซ์   

มูหะมดั 

Debukalisasi kata pinjaman 

Arab dalam dialek Melayu 

18 /10/60 เผยแพร่ในการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ ครั้งท่ี 6 

มหาวิทยาลยัฟาฏอน ี

 
หลักฐาน 

รหัสหลักฐาน ชื่อเอกสารหลักฐาน 

AUN 6.1-1 หลักฐานแผนของคณะ 
AUN 6.2-1 การค านวณค่า FTEs 
AUN 6.2-2 ค าสั่งแต่งตั้งการด าเนินงานของคณะ 
AUN 6.3-1 ประกาศรับสมคัรบุคลากรสายสอนและวิจัย 
AUN 6.3-2 แบบฟอร์มเกณฑ์การประเมินบุคลากรสายสอนและวิจัยในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 
AUN 6.5-1 สรุปข้อมลูการอบรมและพัฒนาของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 
AUN 6.6-1 รูปภาพต่าง ๆ โครงการสร้างขวัญและก าลังใจ 
AUN 6.7-1 สรุปข้อมลูประเภทและจ านวนวิจยัของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 
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AUN - QA criterion 7 : Support Staff Quality 

Sub Criterion 7 
1. Both short-term and long-term planning of support staff establishment or needs of 

the library, laboratory, IT facility and student services are carried out to ensure that 
the quality and quantity of support staff fulfill the needs for education, research 
and service. 

2. Recruitment and selection criteria for appointment, deployment and promotion of 
support staff are determined and communicated. Roles of support staff are well 
defined and duties are allocated based on merits, qualifications and experiences. 

3. Competences of support staff are identified and evaluated to ensure that their 
competencies remain relevant and the services provided by them satisfy the 
stakeholders' needs. 

4. Training and development needs for support staff are systematically identified, and 
appropriate training and development activities are implemented to fulfill the 
identified needs. 

5.  Performance management including rewards and recognition is implemented to 
motivate and support education, research and service. 

 

 ผลการด าเนินงาน 

7.1 Support staff planning (at the library, laboratory, IT facility and student services) 
is carried out to fulfil the needs for education, research and service (1) 

คณะศิลปศาสตร์ ได้มีการก าหนดนโยบายและแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนเพ่ือให้ได้รับการพัฒนา

และส่งเสริมการเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถด้านต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ โดยบุคลากรมีส่วนร่วมในการจัดท า

แผนและด าเนินโครงการ เพ่ือการพัฒนาบุคลากรในแต่ละปี  และน าความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาการท างานให้มี

ประสิทธิภาพต่อไป (AUN 7.1-1) ตั้งแต่ปี 2560-2561 คณะได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วม

อบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ดังตาราง (AUN 7.1-2) 
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ตารางท่ี 7.1 แผนและขั้นตอนการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุน 

บุคลากรสายสนับสนุน ระยะเวลา/สถานที่ กิจกรรมการพัฒนาตนเอง 

 

นายชวัลวิทย์ พรหมเมศร ์

 

 

 

 

 

- 5/10/61 
ห้องประชุมชั้น 3 ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร ์

- อบรมระบบ PNUCM งาน
วิชาการ 
 

- 22/4/62  
ห้องประชุมชั้น 3 ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร ์
 

- อบรมการใช้งานระบบ PNUCM 
(รับสมัครนักศึกษา) 
 

- 23/4/62 
ห้องประชุมชั้น 3 ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร ์
 

- อบรมการใช้งานระบบ PNUCM 
(ตารางเรยีน/ตารางสอบ) 

- 16/5/62 
ห้องประชุม ดร.จงรัก พลาศัย ช้ัน 3 ส านักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร ์

อบรมพัฒนาความรู้ด้านประกัน
คุณภาพ (เกณฑ์ AUN QA และ 
GAP Analysis) 

- 17/5/62 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ LA 408 คณะศิลป
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร ์

อบรมการตอบค าถามออนไลน์
ผ่าน Smartphone และ 
Internet ด้วย Kahoot 

นางสาวญานิกา  เพ็ชรพันธ ์

- 7-8/2/62 
กองพัฒนานักศึกษา และคณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร์ 

อบรมการให้บริการศูนย์บริการ
จัดหางานจังหวัดนราธิวาส 
(Smart Job Center) และการใช้
ระบบการให้บริการศูนย์บริการ
จัดหางาน 

- 27/3/62  
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร ์

อบรมโครงการส่งเสรมิสุขภาพ
และป้องกันโรคในนักศึกษา 
มหาวิทยาลยันราธิวาสราช
นครินทร ์

- 15/5/62 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ LA 408 คณะศิลป
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร ์

อบรมการใช้งานหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์  
(E-Books) 
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บุคลากรสายสนับสนุน ระยะเวลา/สถานที่ กิจกรรมการพัฒนาตนเอง 

- 4/8/62 
ห้องประชุม ดร.จงรัก พลาศัย ช้ัน 3 ส านักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
อบรม 

เชิงปฏิบัติการด้านงานเลขานุการ 

นางสาวอุมาภรณ์  ทองชาติ 

- 27/3/62 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร ์

อบรมโครงการส่งเสรมิสุขภาพ
และป้องกันโรคในนักศึกษา 
มหาวิทยาลยันราธิวาสราช
นครินทร ์

- 15/5/62 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ LA 408 
คณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร ์

อบรมการใช้งานหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Books) 

นายไพชยนต์  สมจิตร 
- 15/5/62 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ LA 408 คณะศิลป
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร ์

อบรมการใช้งานหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Books) 

 

นอกจากนี้ คณะศิลปศาสตร์ยังได้ก าหนดแผนการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ พร้อมทั้งส่งเสริมด้าน

งบประมาณและสถานที่ในการพัฒนาสมรรถนะด้านต่าง ๆ เช่น ห้องสมุด จ านวน 1 ห้อง ห้องปฏิบัติการทาง

ภาษา จ านวน 3 ห้อง ห้องศูนย์ภาษาจ านวน 1 ห้อง และได้มีการแต่งตั้งค าสั่งกรรมการสายสนับสนุนของ

คณะศิลปศาสตร์เพ่ือติดตามดูแล เพ่ือการพัฒนาองค์กรและช่วยสนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตรตาม

โครงสร้างองค์กร (AUN 7.1-3) โดยมีการก าหนดคุณสมบัติและต าแหน่งงานที่สอดคล้องและตอบสนองต่อ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ดังตารางต่อไปนี้ (AUN 7.1-4)  

ตารางท่ี 7.2 คณะกรรมการสายสนับสนุนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู 

รายช่ือ ต าแหน่ง 

1. นายชวัลวิทย์ พรหมเมศร์ เจ้าหน้าท่ีฝ่ายวิชาการ 
2. นางสาวญานิกา  เพ็ชรพันธ ์ เจ้าหน้าท่ีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
3. นางสาวอุมาภรณ์  ทองชาติ เจ้าหน้าท่ีงานห้องสมุด 
4. นายไพชยนต์  สมจิตร เจ้าหน้าท่ีงานศูนย์ภาษาและห้องปฏิบัติการทางภาษา 

 
 อย่างไรก็ตาม นอกจากคณะกรรมการสายสนับสนุนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู
ที่ได้กล่าวมาข้างต้น ยังมีบุคลากรสายสนับสนุนฝ่ายต่าง ๆ ที่คอยอ านวยความสะดวกในการท างานของ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู 
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7.2 Recruitment and selection criteria for appointment, deployment and promotion 

are determined and communicated (2) 

การรับบุคลากรสายสนับสนุนเพ่ือบรรจุเป็นพนักงานนั้น ใช้เกณฑ์การสรรหา คัดเลือกตามระเบียบ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยมหาวิทยาลัยได้พัฒนากระบวนการอย่างมี
ระบบในการรับสมัคร การคัดเลือก และว่าจ้าง โดยขั้นตอนต่าง ๆ เป็นไปตามระบบของมหาวิทยาลัย ส าหรับ
การเลื่อนขั้นพนักงานสายสนับสนุนของคณะศิลปศาสตร์ใช้เกณฑ์การประเมินบุคลากรสายสนับสนุนในการ
พิจารณาเลื่อนขั้นตามการพิจารณาโดยทีมผู้บริหารของคณะ ซึ่งจะมีการพิจารณาการเลื่อนขั้นทุก ๆ 6 เดือน 
หรือปีงบประมาณละสองครั้ง ในส่วนการรับบุคลากรอัตราจ้างสายสนับสนุน การคัดเลือก และว่าจ้าง โดย
ขั้นตอนต่าง ๆ เป็นไปตามระบบของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะมีคณบดี ทีมผู้บริหาร และหัวหน้าส านักงานคณบดี
ร่วมเป็นคณะกรรมการสรรหาบุ ส าหรับบุคลากรที่ได้รับการคัดเลือกทางฝ่ายบุคคลจะมีการท าสัญญาจ้าง 
แจกคู่มือการปฏิบัติงานคณะศิลปศาสตร์ และมีการแต่งตั้งพ่ีเลี้ยงให้กับบุคลากรใหม่โดยพ่ีเลี้ยงที่ได้แต่งตั้งนั้น
มาจากฝ่ายต่างๆทีไ่ด้รับมอบหมาย (AUN 7.1.5)  

7.3 Competences of support staff are identified and evaluated (3) 

 การวัดและประเมินผลความสามารถของบุคลากรสายสนับสนุน ด าเนินการโดยทางคณะ ทั้งนี้เพ่ือให้
บุคลากรประเมินสมรรถนะ ทั้งความรู้ ความสามารถของตัวเองในการพัฒนาและด าเนินงานได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพต่อไป ส าหรับข้อมูลประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน การเลื่อนขั้นพนักงานสาย
สนับสนุนของคณะศิลปศาสตร์ใช้เกณฑ์การประเมินบุคลากรสายสนับสนุนในการพิจารณาเลื่อนขั้นตามการ
พิจารณาโดยทีมผู้บริหารของคณะ ซึ่งจะมีการพิจารณาการเลื่อนขั้นทุก ๆ 6 เดือน หรือปีงบประมาณละสอง
ครั้ง ในส่วนการประเมินอัตราจ้างสายสนับสนุนมีการประเมินทุก ๆ 3 เดือน หรือปีละ 3 ครั้ง (AUN 7.1-6) 

7.4 Training and developmental needs of support staff are identified and 
activities are implemented to fulfil them (4) 

ในปีการศึกษาที่ผ่านมา บุคลากรสายสนับสนุนได้ผ่านการอบรม เพ่ือพัฒนาความรู้ ความสามารถ
ด้านงานสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง ส าหรับปีการศึกษา 2561 บุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมฝึกอบรมต่าง ๆ ที่
จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย อาทิเช่น อบรมเชิงปฏิบัติการด้านงาน
เลขานุการ อบรมพัฒนาความรู้ด้านประกันคุณภาพ (เกณฑ์ AUN QA และ GAP Analysis) รับฟังหลักเกณฑ์
การจัดท าต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจ าปีงบประมาณ 2561 การเข้าร่วมรับฟังการจัดการความรู้ (KM) ที่
จัดขึ้นโดยฝ่ายบุคลากรของคณะฯ เป็นต้น ทั้งนี้บุคลากรสายสนับสนุนได้รับเงินสนับสนุนจากทางคณะเป็น
จ านวน 4,000 บาท/คน/ปี  อย่างไรก็ตาม ผลการพัฒนาตนเองก็ยังมีบุคลากรในบางสายงานที่ยังไม่เข้าร่วม
การอบรมที่เก่ียวกบัสายงาน (AUN 7.1-7) 
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7.5 Performance management including rewards and recognition is implemented to 
motivate and support education, research and service (5) 

 คณะศิลปศาสตร์ ได้มีระบบผลการปฏิบัติงาน เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร โดยมีการ
ประเมินปีละ 2 ครั้ง นอกจากนี้เพ่ือเป็นการยกย่องชูเกียรติบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ เป็นการสร้างขวัญและ
ก าลังใจในการปฏิบัติงาน อาทิเช่น การมอบรางวัลบุคลกรสายสนับสนุนดีเด่น รางวัลบุคลากรทุ่มเทกับงาน 
การยกย่องชูเกียรติบุคลากรที่มีผลงานดีเด่น การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือพัฒนาบุคลากรตลอดจนการ
สนับสนุนงบประมาณด้านการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในองค์กร เช่น การท าบุญคณะ การจัดเลี้ยงต้อนรับ
บุคลากรใหม่ และเลี้ยงส่งบุคลากร การเยี่ยมบคุลากรที่ป่วย คลอดบุตร เป็นต้น (AUN 7.1-8) 

หลักฐาน 
รหัสหลักฐาน หลักฐาน 

AUN 7.1-1 แผนพัฒนาคุณภาพ 
AUN 7.1-2 โครงการพัฒนาศักยภาพบคุลากร 
AUN 7.1-3 โครงสร้างองค์กรคณะศิลปศาสตร ์
AUN 7.1-4 ค าสั่งแต่งตั้งการด าเนินงานของคณะ 
AUN 7.1-5 ประกาศรับสมคัรบุคลากรสายสนบัสนุน 
AUN 7.1-6 เกณฑ์การประเมินบุคลากรสนับสนุน 
AUN 7.1-7 รายงานผลการพัฒนาตนเอง 
AUN 7.1-8 รูปภาพกิจกรรมยกย่องชูเกียรติบคุลากร คณะศลิปศาสตร์  
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AUN - QA criterion 8 : Student Quality and Support 

Sub Criterion 8 
1. The student intake policy and the admission criteria to the programme are clearly defined, 

communicated, published, and up-to-date. 
2. The methods and criteria for the selection of students are determined and evaluated. 
3. There is an adequate monitoring system for student progress, academic performance, and 

workload. Student progress, academic performance and workload are systematically recorded 
and monitored, feedback to students and corrective actions are made where necessary. 

4. Academic advice, co-curricular activities, student competition, and other student support 
services are available to improve learning and employability. 

5. In establishing a learning environment to support the achievement of quality student learning, 
the institution should provide a physical, social and psychological environment that is 
conducive for education and research as well  
as personal well-being. 

ผลการด าเนินงาน 
8.1 The student intake policy and admission criteria are defined, communicated, 
published, and up-to-date (1) 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษามลายู หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560 ได้ก าหนดนโยบายการรับเข้า
นักศึกษาที่เป็นนักเรียนไทยหรือนักเรียนต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี ส าเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า อีกทั้งหลักสูตรได้มีการก าหนดเกณฑ์หรือคุณสมบัติของผู้
เข้าศึกษาอย่างชัดเจน ตามที่ระบุใน มคอ 2 หมวดที่ 3 ดังนี้ 1) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายหรือเทียบเท่า 2) ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 
(สกอ.) และ/หรือเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญา
ตรี พ.ศ. 2552 และ 3) ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์การคัดเลือกโดยตรงซึ่งคณะศิลปศาสตร์เป็นผู้ด าเนินการ  
นอกจากนี้ ทางสาขาได้ก าหนดแผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี ดังตารางต่อไปนี้  
ตารางท่ี 8.1 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

จ านวนนักศึกษา (คน) 
ปีการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 
ช้ันปีท่ี 1 40 40 40 40 40 

ช้ันปีท่ี 2 - 40 40 40 40 

ช้ันปีท่ี 3 - - 40 40 40 

ช้ันปีท่ี 4 - - - 40 40 

รวม 40 80 120 160 200 

นักศึกษาท่ีคาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - - 40 
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ส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษามลายู หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560 มีการเปิดรับสมัคร
นักศึกษารุ่นแรก ในปีการศึกษา 2560 และนักศึกษารุ่นที่สอง ในปีการศึกษา 2561 ตามแผนการรับนักศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2561 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ (AUN 8.1-1)   

การรับสมัครนักศึกษาของหลักสูตร ด าเนินการโดยผ่านโครงการรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาใหม่ 
คณะศิลปศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2561 และมีการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและการรับสมัครนักศึกษาใน
แต่รอบ ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย (www.pnu.ac.th) ทางเพจเฟซบุ๊กของคณะศิลปศาสตร์   
(https://www.facebook.com/liberalarts.pnu/) และประชาสัมพันธ์โดยการส่งหนังสือไปยังโรงเรียนต่าง 
ๆ ที่เคยเข้าร่วมโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะศิลปศาสตร์อย่างต่อเนื่อง (AUN 8.1-2)  

8.2 The methods and criteria for the selection of students are determined and 
evaluated (2) 

หลักสูตรมีการก าหนดวิธีการและเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษาอย่างชัดเจน มีการประเมินผลในแต่ละปี
การศึกษา โดยมีข้ันตอนตั้งแต่ การก าหนดเกณฑ์แต่ละรอบการรับสมัคร การประชาสัมพันธ์หลักสูตร การรับ
สมัครนักศึกษา และการคัดเลือกนักศึกษา นักศึกษาต้องผ่านคุณสมบัติต่าง ๆ ที่ทางหลักสูตรได้ก าหนดไว้ จึง
จะได้รับการคัดเลือก ส าหรับการรับสมัครและการคัดเลือกในปีการศึกษา 2560 มีการสรุปแนวทางการรับ
สมัคร ดังตารางต่อไปนี้ 
ตารางท่ี 8.2 ตารางการรับสมัครนักศึกษาสาชาวิชาภาษามลายู ปีการศึกษา 2560 

ล าดับที่ รอบการรับสมัคร วันรบัสมัครนักศึกษา เกณฑ์การรับสมัคร 

1. รอบโควตา 19 ธันวาคม 2560 ผู้สมัครต้องสอบสัมภาษณ์ 

2. รอบรับตรงรอบแรก 1 เมษายน 2560 ผู้สมัครต้องสอบทั้งข้อสอบและสัมภาษณ์ 

3. รอบรับตรงรอบสอง 13 กรกฎาคม 2560 ผู้สมัครต้องสอบทั้งข้อสอบและสัมภาษณ์ 
 
 

จากการวิเคราะห์กระบวนการรับและผลของการด าเนินการ ปีการศึกษา 2560 พบว่า กระบวนการ
ดังกล่าวมีประสิทธิภาพ ได้นักศึกษาตรงกับคุณสมบัติที่ตั้งไว้ และจ านวนครบตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ใน
แผน ผลจากการรับสมัครโดยวิธีดังกล่าวน่าจะส่งผลต่อการส าเร็จการศึกษาทั้งในเงื่อนไขของเวลาและจ านวน
ที่ดี คณะพบว่าอัตราคงอยู่มีความสม่ าเสมออยู่ในระดับเป็นที่น่าพอใจ ซึ่งในภาพรวมอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและคณะมีความพึงพอใจต่อผลของการรับสมัครนักศึกษา  

ปีการศึกษา 2561 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษามลายู หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560 ได้มีการ
ปรับหลักเกณฑ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ให้เป็นไปตามเกณฑ์ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย หรือ 
ทปอ. เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2560 ที่ได้มีการแถลงการณ์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาใน
รูปแบบใหม่ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 ด้วยระบบใหม่ คือ TCAS (Thai University Central Admission 
System) โดยสรุปรอบการรับสมัครของหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 ดังนี้ 

 
 

http://www.pnu.ac.th/
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ตารางท่ี 8.3 ตารางการรับสมัครนักศึกษาสาชาวิชาภาษามลายู ปีการศึกษา 2561 

รอบที่ 
รอบการรับ

สมัคร 

วันรับสมัคร

นักศึกษา 
เกณฑ์การคัดเลือก 

จ านวน

รับ (คน) 

รอบที่ 

1 

รอบแฟ้มสะสม

ผลงาน 

1 ธันวาคม 2561– 

31 มกราคม 2562 

1.ประเภทผลการเรียนดี เกรดเฉลีย่  

 4 ภาค ไม่น้อยกว่า 2.30 (รับจ านวน 12 คน) 

2.ประเภทโควตาความสามารถพิเศษเกรดเฉลี่ย

สะสม 4 ภาค ไม่น้อยกว่า 2.00 (ประเภท

ความสามารถดา้นกีฬารับ จ านวน 3 คนประเภท

ความสามารถอ่ืน ๆ รับ จ านวน 5 คน) 

20 

รอบที่ 

2 

รอบโควตา 4 กุมภาพันธ์ –  

25 เมษายน 2562 

1.GAT ค่าน้ าหนัก GAT = 20 % 

2. สอบสัมภาษณ์ภาษามลาย ู

3. ใบรายงานผลการเรยีนเฉลี่ย คะแนน GPAX 

(รวม 5 เทอม) ไม่ต่ ากว่า 2.00 

4. เป็นผู้ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาในระดบั

มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ หรือเทียบเท่า สายวิทย์-คณิต, 

ศิลป์-ค านวณ, ศลิป-์ภาษา 

5. มีความประพฤตเิรียบร้อย และไม่เคยต้องโทษ

ในคดีอาญามาก่อน มสีุขภาพร่างกายที่สมบรูณ์ มี

ความเหมาะสมในการเป็นนักศึกษาและไม่มี

ปัญหาสุขภาพ หรือท่ีคณะกรรมการสอบคดัเลือก

เห็นว่าไมเ่ป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

6. เป็นผู้ที่มีความประพฤตเิรียบรอ้ย มีใบรับรอง

ความประพฤตจิากผู้บริหารสถานศึกษา 

15 

รอบที่ 

3 

รอบรับตรง

ร่วมกัน 

17 เมษายน –  

17 พฤษภาคม 2562 

หลักสตูรไม่มีการรับสมัครในรอบนี้ - 

รอบที่ 

4 

รอบแอดมิชช่ัน 9 พฤษภาคม –  

7 มิถุนายน 2562 

1. คะแนน GAT 

2.สอบสัมภาษณภ์าษามลาย ู

5 

รอบที่ 

5 

รอบรับตรง

อิสระ 

30 พฤษภาคม –  

18 มิถุนายน 2562 

1.สอบข้อเขียนภาษามลาย ู

(ของคณะศิลปศาสตร์) 

2.สอบสัมภาษณภ์าษามลาย ู

รับตาม 

จ านวน  

ที่ว่างอยู ่
 

 

 การรับสมัครด้วยระบบ TCAS มีการใช้เกณฑ์การรับสมัครในรูปแบบที่หลากหลาย หลักสูตรสามารถ
ใช้เกณฑ์ที่ตนเองก าหนด โดยสามารถก าหนดรูปแบบการคัดเลือกได้อย่างอิสระ และการรับสมัครนักศึกษา
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ในแต่รอบ ทางหลักสูตรก็ได้ท าการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย ทางเพจเฟซบุ๊กของ
คณะอย่างต่อเนื่องในทุกรอบการรับสมัคร นอกจากนี้ ทางหลักสูตรร่วมกับคณะศิลปศาสตร์ ได้ก าหนดเกณฑ์
คะแนนการสอบสัมภาษณ์เพ่ือคัดเลือกนักศึกษาในแต่ละรอบ ดังตารางต่อไปนี้ 
 

ตารางท่ี 8.4 เกณฑก์ารประเมินการรับสมัครนักศึกษาสาชาวิชาภาษามลายู ปีการศึกษา 2561 
ทักษะด้านภาษามลายู ค่าคะแนน ทักษะทั่วไป ค่าคะแนน 

การพูด 15 การใช้ภาษาไทย 5 
การตอบค าถาม+ความเข้าใจ 15 บุคลิกภาพ 5 
การอ่าน 5 ทัศนคติเชาว์ 5 
คะแนนรวม 35 คะแนนรวม 15 
 

 ทั้งนี้ หลักสูตรได้มีการทบทวนเกณฑ์การประเมินการรับสมัครนักศึกษาสาชาวิชาภาษามลายู ในทุก 
ๆ ปีการศึกษา เพ่ือทบทวนกระบวนการรับสมัครและการประเมินคัดเลือกนักศึกษาให้มีมาตรฐาน และมี
ประสิทธิภาพที่สุด  
 ส าหรับข้อมูลจ านวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีของหลักสูตร สามารถสรุปได้ ดังตารางต่อไปนี้ 
ตารางที่ 8.5 ตารางการรับเข้าของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560-2561 
ปีการ 
ศึกษา 

รอบที่ รอบการรับสมัคร 
ประกาศ

รับ 
สมัคร ผู้มีสิทธิ์ ลงทะเบียน 

 
รวม 

2560 
1 แบบโควตา 15 14 14 14 14 
2 แบบรับตรง รอบแรก 13 13 13 13 13 
3 แบบรับตรง รอบสอง 12 12 12 12 12 

รวม 39 

2561 

1 รอบแฟ้มสะสมผลงาน 20 34 20 13 13 
2 รอบโควตา 15 3 3 3 3 
3 รอบรับตรงร่วมกัน - - - - - 
4 รอบแอดมิชช่ัน 5 4 1 1 1 
5 รอบรับตรงอิสระ 5 10 10 6 6 

รวม 23 

 
จากตารางที่ 8.5 ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1 เป็นการคัดเลือกนักศึกษาโดยการประเมินจากแฟ้ม

สะสมผลงาน ในรอบนี้ ครูแนะแนวสามารถให้ค าปรึกษาได้ง่าย เพราะนักเรียนยังอยู่ในโรงเรียน จึงท าให้
นักเรียนมีความสนใจ จ านวนการรับสมัคร จึงมากกว่ารอบอ่ืน ๆ ในขณะที่ รอบที่ 2 การรับแบบโควตา มี
จ านวนผู้สมัครน้อยที่สุด โดยอาจจะเกิดจากการประชาสัมพันธ์ที่ไม่ทั่วถึง จึงท าให้ผู้สมัครมีจ านวนน้อยเมื่อ
เทียบกับรอบอ่ืน ๆ รอบที่ 4 เป็นการยื่นผลการสอบหรือคะแนนของนักศึกษา ที่นักศึกษาสอบช่วงปิดเทอม 
ซึ่งนักเรียนบางคนก็มีคะแนนไม่ถึงตามเกณฑ์ที่ก าหนด จึงท าให้ไม่สิทธิในการยื่นในรอบนั้น ๆ จ านวนการรับ
สมัครมีจ านวนน้อย  ส าหรับรอบที่ 5 รอบรับตรงอิสระ เป็นการรับสมัครตามจ านวนที่ว่างอยู่ ในรอบนี้มี
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จ านวนนักศึกษาที่ให้ความสนใจเป็นจ านวนมาก หากเปรียบเทียบกับจ านวนที่ประกาศรับสมัคร แต่อย่างไรก็
ตาม จ านวนนักศึกษายังคงมีจ านวนน้อย ส่งผลให้ทางหลักสูตรเกิดปัญหาในเรื่องจ านวนนักศึกษาในปี
การศึกษา 2561 ที่ผ่านมา ส าหรับแนวทางการปรับปรุง หลักสูตรได้มีการจัดท าแผนการประชาสัมพันธ์และ
จัดท ากระบวนการรับสมัครให้ทั่วถึงมากยิ่งข้ึน  

8.3 There is an adequate monitoring system for student progress, academic 
performance, and workload (3) 

 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษามลายู หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560 ได้จัดท าระบบติดตาม
นักศึกษาเป็นสามระยะเวลาด้วยกัน คือ ก่อนการศึกษา ระหว่างการศึกษา และก่อนส าเร็จการศึกษา โดยใน
ระยะก่อนการเข้าศึกษา ทางหลักสูตรได้มีการทดสอบความรู้พ้ืนฐานของนักศึกษาใหม่ในช่วงของสัปดาห์ปรับ
พ้ืนฐานก่อนที่จะมีการสอนเสริม ทั้งนี้เพ่ือทดสอบความรู้และความพร้อมนักศึกษาในด้านความรู้และการ
เรียน 

ในระยะระหว่างการเรียน ทางสาขาภาษามลายูมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรด าเนินงานด้านให้
ค าปรึกษาแก่นักศึกษาทุกชั้นปี โดยแต่งตั้งจากฝ่ายพัฒนานักศึกษา เพ่ือก าหนดนโยบาย แผนงานการพัฒนา 
การควบคุม ก ากับและดูแลตามนโยบายแผนงานอาจารย์ที่ปรึกษา มีการจัดท าแผนปฏิบัติการภารกิจหลัก
ของอาจารย์ที่ปรึกษา (AUN 8.3-2) และจัดท าคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา มีการก าหนดแบบฟอร์มการให้การ
ปรึกษา เพ่ือบันทึกการให้การปรึกษา โดยได้ก าหนดวันพฤหัสบดีของทุก ๆ สัปดาห์ ไว้ในตารางสอนของ
อาจารย์และตารางเรียนของนักศึกษา ให้เป็นช่วงเวลาในการพบปะเพ่ือให้ค าปรึกษาทั้งทางด้านการเรียนและ
ความเป็นอยู่ในมหาวิทยาลัย นอกจากช่วงดังกล่าวแล้ว นักศึกษาก็ยังสามามรถนัดหมายอาจารย์เพ่ือขอ
ค าปรึกษาเพ่ิมเติมได้ และมีช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาโดยใช้สื่อต่าง ๆ 
เช่น  กลุ่มไลน์ และเฟซบุก๊ เป็นต้น  

นอกจากนี้ ในชั่วโมงการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา ทางสาขาได้ก าหนดให้มีการติดตามนักศึกษาที่อยู่
ภายใต้การดูแล ในด้านการเรียน ด้านการเงิน ด้านสุขภาพ เป็นต้น และส าหรับนักศึกษาที่มีปัญหาทางด้าน
การเรียน อาจารย์ที่ปรึกษาก็จะท าหน้าที่ติดตามอย่างใกล้ชิด หากนักศึกษามีปริมาณงานที่มากเกินไปในภาค
การเรียนนั้น ๆ ทางสาขาจะมีการหารือกันและร่วมกันพิจารณาตามความเหมาะสมของปริมาณงานและ
ระยะเวลาที่ต้องส่ง เป็นต้น  

หลังจากท่ีมีการให้ปรึกษาแก่นักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาทุกคนจะปรึกษาหารือในที่ประชุมสาขาและ
คณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือก าหนดแนวทางการแก้ปัญหาและแนวทางการค าปรึกษากับนักศึกษา 
โดยการพิจารณาปัญหาของนักศึกษาที่ประสบปัญหา น ามาทบทวนปัญหาเพ่ือแก้ไขปัญหา อาทิ 
ทุนการศึกษา ผลการเรียนต่ า นักศึกษาที่มีความเสี่ยงต่อการตกออก นักศึกษาที่มีความเสี่ยงต่อการส าเร็จ
การศึกษาล่าช้า และอ่ืน ๆ กรณีที่อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมทั้งทางคณะไม่สามารถแก้ไขปัญหาฝ่ายเดียว ทาง
สาขาวิชาและทางคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา จะเชิญผู้ปกครองมาพูดคุยเพ่ือหาทางออกร่วมกัน 
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และระยะก่อนส าเร็จการศึกษา ในระยะนี้ ทางหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษามลายู ได้มี
นโยบายให้มีการสอบวัดความรู้ด้านภาษามลายู ซึ่งเรียกว่า “การสอบ KSBM-PNU” KSBM (Structure of 
Standard Malay- Princess of Naradhiwas University) คือ กรอบมาตรฐานภาษามลายูที่ก าหนดระดับ
การเรียนรู้ภาษามลายู โดยวัดจากความสามารถและทักษะการใช้ภาษามลายู ตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์ก าหนด ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีหลักเกณฑ์คะแนน ดังที่ระบุใน 
AUN-QA 1 คือ ผู้ใช้หลักสูตร ต้องผ่านเกณฑ์ตามที่หลักสูตรได้ก าหนด ในระดับคะแนน B ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 
70 ก่อนส าเร็จการศึกษา แต่ในกรณีที่นักศึกษาไม่ผ่านเกณฑ์ ทางสาขาจะมีการให้โอกาสแก่นักศึกษาสอบ
เป็นจ านวนอีกหนึ่งครั้ง มีการสอนเสริมรายบุคคล ก ากับ และติดตามการเรียนการสอนของนักศึกษา เพ่ือให้
ผ่านตามเกณฑ์ทีส่าขาก าหนด  

8.4 Academic advice, co-curricular activities, student competition, and other 
student support services are available to improve learning and employability (4) 

 หลักสูตร สาขาภาษามลายูได้มีการให้ค าแนะน าทางการศึกษาและกิจกรรมต่าง ๆ ให้กับนักศึกษาใน
ทุก ๆ ภาคการเรียน เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักศึกษาในทุก ๆ ด้าน เช่น การจัดอบรม
เสริมทักษะความรู้นอกหลักสูตร ได้แก่ ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือการค้นคว้าและการน าเสนอ การเรียน
ต่อในระดับปริญญาโท การแลกเปลี่ยนระหว่างสถาบัน การอบรมเพ่ือประกอบอาชีพในอนาคต การเข้าร่วม
โครงการหารายได ้และในส่วนกิจกรรม ทางสาขามีการแนะน าให้นักศึกษาทุกคนต้องเข้าชมรมอย่างน้อยหนึ่ง
ชมรม เพ่ือให้นักศึกษาพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย มีการแลกเปลี่ยนทักษะการเรียนรู้ 
ฝึกท างานร่วมกับคนอ่ืน ๆ ในศาสตร์หรือแขนงต่าง ๆ ได้อย่างซื่อสัตย์และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและ
ส่วนรวม เช่น สาขาวิชาภาษามลายู ได้เชิญนักเขียนจากประเทศมาเลเซีย Dato' A. Aziz Deraman อดีต
ผู้อ านวยการสถาบันภาษาและวรรณกรรมแห่งชาติ ประเทศมาเลเซีย มาบรรยายให้ความรู้ในโอกาส "พบปะ
นักเขียน (Dialog Bersama Penulis)" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในรายวิชาการอ่านภาษามลายู 2 เมื่อวันที่  10 
เมษายน 2562 การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม เช่น กิจกรรมจิตอาสา ลงชุมชนไปท าความสะอาดตามศาสน
สถานต่าง ๆ และแหล่งท่องเที่ยวชุมชน จัดกิจกรรมให้นักศึกษาฝึกการบริการวิชาการแก่น้อง ๆ ในชุมชน
และสังคม (AUN 8.4-1) 
 

 นอกจากนี้ ทางหลักสูตรมีการส่งเสริมนักศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน โดยการออกพ้ืนที่ เช่น การเข้า
ร่วมกิจกรรมค่ายภาษามลายู ที่ Universiti Sains Malaysia วิทยาเขต Kelantan ประเทศมาเลเซีย การเข้า
ร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการทั้งในและต่างมหาวิทยาลัย ในทุก ๆ ภาคการเรียน เช่น หลักสูตรสาขา
ภาษามลายูได้ส่งนักศึกษาเข้าประกวดทักษะภาษามลายู ณ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี เพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้ 
เก็บเก่ียวประสบการณ์จากผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์นั้น ๆ อีกท้ังทางสาขาได้จัดโครงการศิลปวัฒนธรรม
มลายู เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เพ่ือเปิดโอกาสแก่นักศึกษาเข้าร่วมการ
ประกวดและฝึกให้นักศึกษาเรียนรู้กระบวนการการจัดกิจกรรม (AUN 8.4-2) เพ่ือที่สามารถน าความรู้และ
ประสบการณ ์มาใช้ในอนาคตได้   
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8.5 The physical, social and psychological environment is conducive for education 
and research as well as personal well-being (5)  

 คณะศลิปศาสตร์ มีการสนับสนุนหลักสูตร สาขาภาษามลายู หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560 ในด้านต่าง ๆ 
ที่มีผลต่อพัฒนาการของผู้ใช้หลักสูตร เพ่ือให้ผู้เรียนมีสภาพแวดล้อมทั้งด้านกายภาพ สังคม และสภาวะจิตใจ
ที่ดีที่เอ้ือต่อการเรียนการสอนและการวิจัย เช่น สถานที่จอดรถที่ปลอดภัย โต๊ะเก้าอ้ีและที่นั่งบริเวณอาคาร
ส าหรับการอ่านหนังสือ มีบริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต (Wi Fi)  ในบริเวณทุกที่ ของอาคารคณะศิลปศาสตร์ 
ส าหรับค้นคว้าหาข้อมูล แต่อาจมีข้อจ ากัดในการเข้าถึงสัญญาณ เนื่องจากบางครั้งมีผู้ใช้อินตอร์เน็ตเป็น
จ านวนมาก จึงส่งผลให้การรับสัญญาณไม่ทั่วถึง คณะมีห้องศูนย์ภาษา มีห้องส าหรับดูหนัง มีบริการสื่อ
สิ่งพิมพ์ด้านภาษาต่าง ๆ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เพ่ือการเรียนเรียนรู้และฝึกทักษะด้านภาษาด้วย
ตนเอง ห้องปฏิบัติการทางภาษาเพ่ือฝึกภาษา ห้องสมุด ห้องพยาบาลส าหรับนักศึกษาที่ป่วยกะทันหันพร้อม
ทั้งยารักษาอาการเบื้องต้น ลานแสงจันทร์เพ่ือจัดกิจกรรมและออกก าลังกาย อุปกรณ์กีฬา บริเวณอาคารที่ร่ม
รื่นและสวยงาม มีร้านค้าสหกรณ์ทีจ่ าหน่าย มีระบบรักษาความปลอดภัยโดยติดกล้องวงจรปิด ไว้บริเวณนอก
ห้องเรียนและภายในอาคาร โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับนักศึกษา เป็นต้น ทางคณะได้
มีการส ารวจความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับการสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ โดยผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น 
กล่องแสดงความคิดเห็น การสอบถามอาจารย์ผู้สอน การสอบถามอาจารย์ที่ปรึกษา เป็นต้น สุดท้ายทาง
คณะได้รวบรวมความคิดเห็นเพ่ือพิจารณาแล้วปรับปรุงพัฒนาต่อไป  (AUN 8.5-1)  

หลักฐาน 

รหัสหลักฐาน ชื่อหลักฐาน 
AUN 8.1-1 แผนการรับนักศึกษา 
AUN 8.1-2 การประชาสัมพันธ์หลักสูตร ปีการศึกษา 2561 
AUN 8.3-2 ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2561 
AUN 8.4-1 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรยีน 
AUN 8.4-2 รูปภาพการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
AUN 8.5.1 รูปภาพสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ 
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AUN - QA criterion 9 Facilities and Infrastructures 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการด าเนินงาน 

9.1  The teaching and learning facilities and equipment (lecture halls, classrooms, 

project rooms, etc.) are adequate and updated to support education and research  
 

มหาวิทยาลัยนราธิวาสนครินทร์มีห้องสมุด สามารถบริการนักศึกษาได้ 500 คนในเวลาเดียวกัน 
คณะศิลปะศาสตร์มีห้องสมุดสามารถบริการนักศึกษา 100 คนในเวลาเดียวกัน ในคณะศิลปศาสตร์มีหนังสือ
เรียน หนังสืออ่านนอกเวลารวมแล้วมากกว่า 2,000 เล่ม และหนังสือที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรกว่า 300 เล่ม 
[AUN 9.1-1]  มีแหล่งสืบค้นทางอินเตอร์เน็ตที่เพียงพอต่อการให้บริการแก่นักศึกษา และผู้เรียน อาจารย์
และบุคลากร เช่น EBSCO, World eBook Library (WEL), EEWOWW, CNKI หรือเครือข่าย PULINET เป็น
ฐานข้อมูลที่รวบรวมงานวิจัย หนังสืออ้างอิง วิทยานิพนธ์ บทความวิชาการ บทความวิจัย ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ [AUN 9.1-2]  

 

ทางคณะได้สนับสนุนให้มีการสืบค้นแหล่งข้อมูลบนอินเตอร์เน็ตพร้อมท าการปริ้นเอกสารหรือเก็บ
ข้อมูลในรูปแบบดิจิตอล รวมทั้งอุปกรณ์ทันสมัยเช่น Tablet ในการประยุกต์ใช้แอฟพลิเคชั่น ซึ่งในปี
การศึกษา 2559 คณะได้จัดสรรงบประมาณส าหรับจัดซื้อวัสดุ หนังสือ วารสารและต ารา โดยคณะได้ส ารวจ
ความต้องการหนังสือ วารสารและต าราจากสาขาต่าง ๆ จากนั้นก็ด าเนินการจัดซื้อและน าเข้าห้องสมุด  

 
 

Sub Criterion 9  
1. The physical resources to deliver the curriculum, including equipment, 
materials and information technology are sufficient.  
2. Equipment is up-to-date, readily available and effectively deployed.  
3. Learning resources are selected, filtered, and synchronised with the objectives 
of the study programme.  
4. A digital library is set up in keeping with progress in information and 
communication technology.  
5. Information technology systems are set up to meet the needs of staff and 
students.  
6. The institution provides a highly accessible computer and network 
infrastructure that enables the campus community to fully exploit information 
technology for teaching, research, services and administration.  
7. Environmental, health and safety standards and access for people with 
special needs are defined and implemented. 
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9.2  The library and its resources are adequate and updated to support education 
and research  

 ในปัจจุบัน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มีห้องเรียนทั้งหมด 35 ห้องพ้ืนที่
ด้านขวาของตึกติดเนินเขา ด้านหลังของตึกเป็นพ้ืนที่การเกษตร ซึ่งบรรยากาศภายในห้องเรียนเหมาะแก่การ
เรียน ภายในห้องเสียงไม่ดังและมีแสงไฟเพียงพออุปกรณ์ในห้องเรียนพร้อมใช้งานซึ่งประกอบไปด้วย
โปรเจคเตอร์ เครื่องปรับอากาศ กระดานไวท์บอร์ด ไมโครโฟน ล าโพง ขณะเดียวกันมีห้องประชุม 
ห้องปฏิบัติการทางภาษา 3 ห้อง และห้องจัดกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ ห้องศูนย์ภาษา ห้องสโมสรนักศึกษา ห้อง
ภาพยนตร์ในแต่ละภาคการศึกษามีการแบ่งห้องเรียนได้เพียงพอและเต็มจ านวนสามารถรองรับการจัดการ
เรียนการสอน และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องการพัฒนาการศึกษาและค้นคว้าต่าง ๆ ของ
ผู้เรียน อาจารย์และบุคลากรของหลักสูตร [AUN 9.2-1]  

 
9.3  The laboratories and equipment are adequate and updated to support education 
and research  
  หลักสูตรมีห้องปฏิบัติการทางภาษา จ านวน 3 ห้อง และมีศูนย์ภาษาของมหาวิทยาลัยที่อยู่ในพ้ืนที่

ของคณะ จ านวน 1 แห่งที่มีความทันสมัย [AUN 9.3-1]  และเพียงพอรองรับการบริการผู้เรยีน อาจารย์ และ

บุคลากรในการพัฒนาตนเอง  การเรียนการสอน ตลอดจนการท าวิจัย โดยที่ผ่านมา โดยหลักสูตรได้มีการ      

บูรณาการการจัดการเรียนการสอนรายวิชาต่าง ๆ เพ่ือสนับสนุนนักศึกษา ให้มีการใช้งานศูนย์ภาษาและ

ห้องปฏิบัติการทางภาษา[AUN 9.3-2] ได้ด้วยตนเองส่งผลต่อการพัฒนาทักษะความรู้ผ่านสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู้ต่าง ๆ เหล่านี้ โดยมีกิจกรรมสอนเสริมทักษะนอกหลักสูตรภายใต้โครงการชุมนุมภาษามลายู [AUN 
9.3-3] 

9.4    The IT facilities including e-learning infrastructure are adequate and updated 
to support education and research  
  คณะสนับสนุนสิ่งอ านวยความสะดวกด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือต่อการด าเนินงานหลักสูตร 

ได้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ตไร้สายที่พอเพียงและมีความทันสมัย ที่ผู้เรียน อาจารย์ และบุคลากรสามารถเข้าถึง

โลกอินเตอร์เน็ตเพ่ือการสืบค้นข้อมูลและเชื่อมต่อยังเครือข่ายต่าง ๆ ในโลกอินเตอร์เน็ต มีการสนับสนุนการ

ใช้ระบบต่าง ๆ ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน เช่น อาจารย์และนักศึกษามีการใช้แอป

พลิชั่นในการเข้าชั้นเรียน ส่งเอกสาร ติดตามงาน ส่งผลงาน หรือท าแบบฝึกหัด โดยใช้ Facebook, Line, 

Google Classroom, Socrative, Google Form, Kahoot และสื่อดิจิทัลเพ่ือการเรียนการสอน [AUN 9.4-

1]  รวมถึงมีการสนับสนุนการด าเนินงานด้านระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเพ่ิมพ้ืนที่ใน

การขยายสัญญาณอินเทอร์เน็ต [AUN 9.4-2] เพ่ือรองรับการใช้บริการของผู้เรียน อาจารย์ และบุคลากรได้

อย่างเพียงพอ  
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9.5  The standards for environment, health and safety; and access for people with 
special needs are defined and implemented  
  คณะมีการก าหนดมาตรการรักษาสิ่งแวดล้อม การดูแลสุขภาพ มีสถานที่การออกก าลังกาย เช่น 

สนามกีฬา มีอุปกรณ์การกีฬา เพ่ือให้นักศึกษามีสุขภาพแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ มีหอพักนักศึกษาอยู่

ใกล้กับมหาวิทยาลัย และมีลานกิจกรรมของคณะเพ่ือให้นักศึกษาได้ท ากิจกรรมสันทนาการ อุปกรณ์การกีฬา

ที่คณะศิลปศาสตร์เตรียมไว้เพ่ือให้ให้นักศึกษาได้ยืม [AUN 9.5-1] ความปลอดภัยของคณะโดยมีการ

มอบหมายบุคลากรในการอยู่เวรรักษาการณ์ทั้งกลางวันและกลางคืน มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดตลอด 24 

ชั่วโมงในบริเวณอาคารและพ้ืนที่โดยรอบคณะ มีการติดตั้งสัญญาณแจ้งเตือนไฟไหม้ มีห้องพยาบาล จ านวน 

1 ห้อง และลิฟต์ 1 ในกรณนีักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรเจ็บป่วย มีทางลาดส าหรับเข้าอาคาร และห้องน้ า

ส าหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ การเข้าออกของอาจารย์และเจ้าหน้าที่ใช้การสแกนลายนิ้วมือ[AUN 
9.5-2]เพ่ือป้องกันบุคคลภายนอกเข้าในห้องส านักงาน   

 

หลักฐาน 

รหัส รายการหลักฐาน 

AUN 9.1-1 รายการหนังสือ 
AUN 9.1-2 เว็บไซตห์้องสมุดมหาวิทยาลัย 
AUN 9.2-1 สถิติตัวเลขห้องเรยีน พ้ืนท่ี และอปุกรณ ์
AUN 9.3-1 ห้องปฏิบัติการทางภาษา 
AUN 9.3-2 รายงานการใช้ศูนย์ภาษาและห้องปฏิบัติการทางภาษา 
AUN 9.3-3 โครงการชุมนุมภาษามลาย ู
AUN 9.4-1 ตัวอย่างสื่อการเรียนการสอนดจิิทัล 
AUN 9.4-2 ตัวกระจายสญัญาณอินเตอร์เน็ต 
AUN 9.5-1 อุปกรณ์การกีฬา 
AUN 9.5-2 อุปกรณ์นิรภัย 
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AUN - QA criterion 10 : Quality Enhancement 
Sub Criterion 10 

1. The curriculum is developed with inputs and feedback from academic staff, students, alumni 
and stakeholders from industry, government and professional organisations. 

2. The curriculum design and development process is established and it is periodically reviewed 
and evaluated. Enhancements are made to improve its efficiency and effectiveness. 

3. The teaching and learning processes and student assessment are continuously reviewed and 
evaluated to ensure their relevance and alignment to the expected learning outcomes. 

4. Research output is used to enhance teaching and learning. 
5. Quality of support services and facilities (at the library, laboratory, IT facility and student 

services) is subject to evaluation and enhancement. 
6. Feedback mechanisms to gather inputs and feedback from staff, students, alumni and 

employers are systematic and subjected to evaluation and enhancement. 

ผลการด าเนินงาน 

10.1 Stakeholder’s needs and feedback serve as input to curriculum design and 
development (1)  

ก่อนเปิดหลักสูตร  

ขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตร เริ่มต้นจากการส ารวจความต้องการของชุมชน และพบว่ามีความ 

ต้องการให้คณะเปิดสอนหลักสูตรด้านภาษามลายู โดยกลุ่มเป้าหมายหลักที่ส ารวจในครั้งแรก คือ นักเรียน 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ผู้ประกอบการ และประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดนราธิวาส  

เมื่อมีการเปิดใช้หลักสูตรในปีการศึกษา 2560 หลักสูตรได้รับข้อมูลป้อนกลับจากผู้ปกครองใน เรื่อง

ของความมุ่งหวังให้บุตรหลานได้ใช้ทักษะภาษามลายูในการประกอบอาชีพ ทางหลักสูตรได้ออกแบบ 

หลักสูตรที่สนองตอบความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มนี้ โดยการออกแบบหลักสูตรที่มุ่งเน้นเนื้อหาที่ 

จ าเป็นต่อการเรียนในหลักสูตร และทักษะฟัง พูด อ่าน และเขียน ภาษามลายู และก าหนดวิชาบังคับเลือก ที่

สามารถพัฒนาผู้เรียนให้สามารถประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ เมื่อส าเร็จการศึกษาได้ ( AUN 10.1-1)  

ระหว่างเปิดใช้หลักสูตร  

หลักสูตรได้ก าหนดกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตร จ านวน 6 กลุ่มพร้อมช่องทางในการ ได้มา

ซึ่งข้อมูลสะท้อนกลับ ดังนี้  

1 . ผู้เรียน – แบบสอบถาม และกล่องแสดงความคิดเห็น  
2 . อาจารย์ - ประชุม แบบสอบถาม และกล่องแสดงความคิดเห็น  
3 . บุคลากรสายสนับสนุน - ประชุม แบบสอบถาม และกล่องแสดงความคิดเห็น  
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4 . ผู้บริหาร - ประชุม แบบสอบถาม และกล่องแสดงความคิดเห็น  
5 . สถานประกอบการ - สัมภาษณ์ และแบบสอบถาม  
 

10.2 The curriculum design and development process is established and subjected 
to evaluation and enhancement (2)  

 ในปีการศึกษา 2561 ที่ผ่านมา หลักสูตรได้พิจารณาทบทวนหลักสูตร การด าเนินงานของหลักสูตร 
ผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และการประชุมสาขา และได้มีการพิจารณาและปรับปรุง 
(รายการย่อย) รายละเอียดของหลักสูตร ดังนี้ (AUN 10.2-1)  

1. พิจารณาเปิดวิชาเลือก เพ่ือเป็นวิชาเลือกให้แก่ผู้เรียน เนื่องจากเห็นว่ามีประโยชน์ และ 
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน คือ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(Information Communication Technology)  

2. พิจารณาปรับแผนการศึกษารายวิชาสหกิจศึกษา และฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดย
ก าหนดให้ นักศึกษาลงทะเบียนในภาคปลายของขั้นปีที่ 4 จากเดิม คือ ภาคต้น (อยู่ใน
ระหว่างพิจารณา)  

3. ปรับเปลี่ยนเนื้อหารายวิชา การเขียนอนุเฉทและเรียงความภาษามลายู โดยมุ่งเน้นการ
เรียนรู้ ในส่วนของการเขียนระดับอนุเฉทอย่างเข้มข้นก่อนต่อยอดไปยังการเขียนเรียงความ  

4. พิจารณาวางแผนก าหนดกิจกรรมหลักของแต่ละรายชั้นปี  เ พ่ือให้สอดคล้องกับ
ความสามารถ ของผู้เรียน  

5. พิจารณาก าหนดช่วงเวลาการสอบวัดระดับรายปี (Yearty Exam) และการสอบวัดระดับ
ความรู้ ความสามารถก่อนส าเร็จการศึกษา (Exit Exam) ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และ
บริบทของคณะ อย่างไรก็ดี หลักสูตรมีแผนการด าเนินการในปีการศึกษา 2562 ที่ชัดเจนใน
เรื่องของการปรับปรุง แบบทดสอบวัดระดับฯ ให้มีมาตรฐานและครอบคลุมเนื้อหาและ
ทักษะที่ต้องการวัดมากยิ่งขึ้น 

10.3  The teaching and learning processes and student assessment are continuously 
reviewed and evaluated to ensure their relevance and alignment (3) 

  ในปีการศึกษา 2561 ที่ผ่านมา หลักสูตรได้พิจารณาทบทวนกระบวนการการจัดการเรียนการสอน 
และได้มีการพิจารณาและปรับปรุงดังนี้ (AUN 10.3 -1)  

1. ก าหนดเนื้อหาการจัดการเรียนการสอนของการเขียนจดหมายสมัครงาน การเขียนประวัติย่อ 
และการหางานจากช่องทางต่างๆ ลงในรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา / ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

2. เน้นการสอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับทักษะฟัง พูด อ่านและเขียน ให้สามารถลงมือปฏิบัติ
จรงิ 
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3. การน าผลที่ได้จากการสอบวัดระดับฯ รายปี ( Yearly Exam ) มาวิเคราะห์รายบุคคล เพ่ือ 
ส่งเสริมการเรียนรู้เพิ่มเติมจากในชั้นเรียน นอกชั้นเรียนผ่านกิจกรรมต่าง ๆ (AUN 10.3-2) 

10.4  Research output is used to enhance teaching and learning (4)  

  ในปีการศึกษา 2561 มีรายวิชาที่สนับสนุนผู้เรียนให้ผลิตผลงานวิจัย และส่วนหนึ่งสามารถน ามาเป็น 
ข้อมูลในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนสิ่งแวดล้อมของการจัดการเรียนการสอนได้ เช่น 
งานวิจัยเรื่อง An Irvestigation of Errors in English writing of second Year English Major Students, 
LA, PHU ที่ผู้สอนสามารถน าผลการวิจัยไปพัฒนาจุดอ่อนในการเรียนรู้การเขียนภาษามลายู ของผู้เรียนในรุ่น
ถัดไปได้ และในปีการศึกษา 2562 ได้มีผลงานวิจัยจ านวน 3 เรื่องท่ีสามารถน ามาสนับสนุน การจัดการเรียน
การสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นใต้ ได้แก่ การศึกษาสภาพแวดล้อมและปัญหาที่ส่งผลต่อ การเรียนรู้ภาษา
มลายูของนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ การพัฒนาสื่อ วีดิทัศน์การเตรียม
ความพร้อมก่อนปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา สาขาวิชาภาษามลายู คณะศิลป ศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการฟังโดยการใช้สื่อโซเชียลมีเดียใน การพัฒนาทักษะการฟัง
ภาษามลายู ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาภาษามลายู คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ( 
AUN 10.4-1 ) 

10.5  Quality of support services and facilities (at the library, laboratory, IT facility 
and student services) is subjected to evaluation and enhancement (5) 

หลักสูตรได้ก าหนดหัวข้อการประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และการบริการต่อ กลุ่มผู้เรียน 
เพ่ือการปรับปรุงพัฒนา โดยก าหนดด าเนินการเป็นจ านวน 1 ครั้งต่อปีการศึกษา ซึ่งผลที่ได้รับ และได้มีการ
น าไปปรับปรุงในปีการศึกษา 2561 ที่ผ่านมา มีดังนี้ (AUN 10.5-1)  

1. ระบบอินเทอร์เน็ตค่อนข้างข้า หลักสูตรได้แจ้งไปยังคณะ เพ่ือด าเนินการปรับปรุงและแก้ไข 
ปัญหานีผ่านโครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศเพ่ือการบริการ  

2. หนังสือในห้องสมุดยังไม่หลากหลาย และหนังสือบางประเภทไม่มีในห้องสมุด หลักสูตรได้
สะท้อน ข้อมูลกลับไปยังคณะ เพ่ือด าเนินการปรับปรุงแก้ไข โดยการสั่ งซื้อหนังสือตามความ
ต้องการของผู้เรียน ตลอดจนอาจารย์ผู้สอน ผ่านโครงการแหล่งเรียนรู้อุณากรรณ โดยปี
การศึกษา 2561 ได้รับข้อมูลสะท้อนกลับไปในทิศทางที่ดีขึ้น โดยนักศึกษาได้แจ้งผลการใช้
งาน ระบบอินเทอร์เน็ตว่าเร็วขึ้น แต่อย่างไรก็ดี นักศึกษาอยากให้หลักสูตรพิจารณาการ
ก าหนดสิทธิ์เฉพาะ นักศึกษาในหลักสูตร เพ่ือการใช้งานที่มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น ซึ่งคณะได้
รับทราบและพิจารณาบรรจุ ในแผนการด าเนินงานปีการศึกษา 2562 ต่อไป 
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10.6  The stakeholder’s feedback mechanisms are systematic and subjected to 
evaluation and enhancement.  

หลักสูตรได้ก าหนดระบบและกลไกในการด าเนินงานเพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย 

ตลอดจนการประเมินและการปรับปรุงกระบวนการดังนี้ (AUN 10.6-1)  

1. แต่งตั้งค าสั่งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  
2. ประชุมหบทวนผลสะท้อนกลับ และสิ่งที่ด าเนินการในปีการศึกษาที่ผ่านมา 
3. ก าหนดกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ประจ าปีการศึกษา 
4. ด าเนินการส ารวจข้อมูลสะท้อนกลับของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามร่องระยะเวลาที่ก าหนด  
5. น าผลที่ได้เข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ที่ประชุมประจ าเดือน และที่ประชุม 

คณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือรับข้อเสนอแนะ หรือ ข้อพิจารณาด าเนินการ 
6. ส าเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อพิจารณาจากคณะกรรมการประจ าคณะ  
7. ทบทวนกระบวนการ เพ่ือการพัฒนากระบวนการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในปีการศึกษา 2562 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรใต้มีมติให้มีการเพ่ิมช่องทางการให้ข้อมูลของ นักศึกษา จากเดิมที่มี
การใช้ โดยจะมีการน าแบบฟอร์ม Google form มาใช้ในการประเมินการจัดการเรียนการสอนเป็น
รายเดือน เพ่ือให้ทราบข้อมูลอย่างสม่ าเสมอ และสามารถ เตรียมการปรับปรุงแก้ไขให้ตอบสนอง
ความต้องการของผู้เรียนได้ทันท่วงที  

หลักฐาน 
รหัสหลักฐาน ชื่อเอกสารหลักฐาน 

AUN 10.1-1 มคอ.2 
AUN 10.2-1 รายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร 
AUN 10.3-1 มคอ.3 รายวิชา 
AUN 10.3-2 ผลการสอบ Yearly Exam 
AUN 10.4-1 ผลการศึกษาวิจัย 
AUN 10.5-2  ผลการส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2560 และ 2561 
AUN 10.6-1 ระบบและกลไกของกระบวนการได้มาซึ่งข้อมูลสะท้อนกลบัของกลุ่มผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 
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AUN - QA criterion 11 : Output 

Sub Criterion 11 
1. The quality of the graduates (such as pass rates, dropout rates, average time to graduate, 

employability, etc.) is established, monitored and benchmarked; and the programme should 
achieve the expected learning outcomes and satisfy the needs of the stakeholders. 

2. Research activities carried out by students are established, monitored and benchmarked; and 
they should meet the needs of the stakeholders. 

3. Satisfaction levels of staff, students, alumni, employers, etc. are established, monitored and 
benchmarked; and that they are satisfied with the quality of the programme and its graduates. 

ผลการด าเนินงาน 

11.1 The pass rates and drop-out rates are established, monitored and benchmarked 
for improvement (1)  

 หลักสูตรยังไม่มีบัณฑิตที่จบการศึกษาในปีการศึกษานี้ โดยหลักสูตรจะมีบัณฑิตจบการศึกษารุ่นที่ 1 
ในปี พ.ศ. 2563 ขณะนี้จึงมีเพียงระบบและกลไกในการรองรับกระบวนการดังกล่าวและมีข้อมูลสถานะ
นักศึกษาที่คณะได้ด าเนินการรับเข้าตั้งแต่เปิดหลักสูตรครั้งแรกในปีการศึกษา 2560 ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน
เท่านั้น อย่างไรก็ตาม คณะจะมีการด าเนินการรวบรวมข้อมูล ก ากับ รายงานผลและเทียบเคียงมาตรฐานกับ
คู่เทียบในเรื่องการสอบผ่าน อัตราการตกออก ระยะเวลาในการศึกษา  เมื่อมีบัณฑิตจบการศึกษาในปี     
พ.ศ. 2563 ส าหรับข้อมูลจ านวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีในแต่ละชั้นปีสามารถสรุปได้ ดังนี้ 

ตารางที่ 11.1 ตารางสรุปข้อมูลจ านวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีในแต่ละชั้นปี  

ปีการศึกษา 
จ านวนนักศึกษา 

รวม 
จ านวนนักศึกษาท่ีพ้นสภาพระหว่างปีการศึกษา / 

สาเหตุ ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง 

2560 34 - - - - 34 สาเหตุ ที่จ านวนนักศึกษาขาดหาย เนื่องจาก นักศึกษา
ย้ายสาขาและหยุดเรียน ด้วยสาเหตุทางการเงิน 

2561 23 31    54  

 

11.2 The average time to graduate is established, monitored and benchmarked for 
improvement (1) หลักสูตรไม่ขอประเมิน 

หลักสูตรยังไม่มีบัณฑิตที่จบการศึกษาในปีการศึกษานี้ โดยหลักสูตรจะมีบัณฑิตจบการศึกษารุ่นที่ 1 
ในปี พ.ศ. 2563 ขณะนี้จึงมีเพียงระบบและกลไกในการรองรับกระบวนการดังกล่าว แต่จะมีการด าเนินการ
รวบรวมข้อมูลและรายงานผลระยะเวลาการศึกษา เมื่อมีบัณฑิตจบการศึกษาในปี พ.ศ. 2563 
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11.3 Employability of graduates is established, monitored and benchmarked 
forimprovement (1) หลักสูตรไม่ขอประเมิน 

หลักสูตรยังไม่มีบัณฑิตที่จบการศึกษาในปีการศึกษานี้ โดยหลักสูตรจะมีบัณฑิตจบการศึกษารุ่นที่ 1 
ในปี พ.ศ. 2563 ขณะนี้จึงมีเพียงระบบและกลไกในการรองรับกระบวนการดังกล่าว แต่จะมีการด าเนินการ
รวบรวมข้อมูลและรายงานผลการได้งานท าของบัณฑิต เมื่อมีบัณฑิตจบการศึกษาในปี พ.ศ. 2563 

11.4  The types and quantity of research activities by students are established, 
monitored and benchmarked for improvement (2)  

 หลักสูตรยังไม่มีการด าเนินการกิจกรรมวิจัยของผู้เรียนในปีการศึกษาที่ผ่านมา  แต่มีการใช้งานวิจัยใน
การเรียนการสอนในบางรายวิชา โดยให้นักศึกษาศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และให้นักศึกษาสร้างสรรค์
งานวิจัยของตนเอง 

11.5   The satisfaction levels of stakeholders are established, monitored and 
benchmarked for improvement (3)  

 หลักสูตรได้ร่วมกับฝ่ายต่างๆ ของคณะในการก าหนดระบบและกลไกการได้มาซึ่งข้อมูลป้อนกลับจาก
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ก าหนดระยะเวลา 1 ครั้งต่อรอบปีการศึกษา ดังนี้  

1. กลุ่มนักศึกษา โดยวิธีส ารวจโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อหลักสูตร และระบบการประเมิน
การจัดการเรียนการจัด   สอนของมหาวิทยาลัย 

2. กลุ่มอาจารย์  โดยวิธีส ารวจโดยใช้แบบส ารวจความคิดเห็นที่มีต่อหลักสูตร 
3. กลุ่มบุคลากรโดยวิธีส ารวจโดยใช้แบบส ารวจความคิดเห็นที่มีต่อหลักสูตร 
4. กลุ่มผู้ปกครองโดยการพูดคุยในการประชุมผู้ปกครองปีละ 1 ครั้ง 
5. กลุ่มผู้ประกอบการโดยวิธีส ารวจโดยใช้แบบส ารวจความคิดเห็นที่มีต่อหลักสูตร 
6. กลุ่มผู้รับบริการจากภายนอก  โดยวิธีส ารวจโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจต่อโครงการ/กิจกรรม  

นอกจากนี้ หลักสูตรยังเปิดช่องทางอ่ืนๆในการรับข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น กล่องรับ
ความคิดเห็น (ร่วมกับคณะ)  เว็บไซต์คณะ  เป็นต้น โดยหลักสูตรได้มีการน าข้อมูลต่างๆที่เป็นประโยชน์มาใช้
ประกอบการพิจารณาในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรใน มคอ. 2 และวิธีการจัดการเรียนการสอนใน 
มคอ.3 ด้วย 

อย่างไรก็ตาม ข้อมูลข้างต้นนั้น เป็นกระบวนการของการได้มาซึ่งข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียที่น าไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพหลักสูตรเท่านั้น  

หลักสูตรยังไม่มีบัณฑิตที่จบการศึกษาในปีการศึกษานี้ โดยหลักสูตรจะมีบัณฑิตจบการศึกษารุ่นที่ 1 
ในปี พ.ศ. 2563 ขณะนี้จึงมีเพียงระบบและกลไกในการรองรับกระบวนการดังกล่าว แต่จะมีการด าเนินการ
รวบรวมข้อมูลและรายงานผลระดับความพึงพอใจของบุคลากร ผู้เรียน นายจ้าง ผู้ใช้บัณฑิตฯลฯ เกี่ยวกับ
คุณภาพของหลักสูตรภายหลังผลิตบัณฑิตและคุณภาพบัณฑิต เมื่อบัณฑิตจบการศึกษาในปี พ.ศ. 2563 
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ส่วนที่ 4 

สรุปผลการประเมินตนเอง และทิศทางการพัฒนา 
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 สรุปผลการประเมินตนเอง และทิศทางการพัฒนา 

 

4.1  ตารางสรุปผลการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN QA ปีการศึกษา 2560 และ 

2561  

ตัวบ่งชี้ (Indicators) 
ระดับ 

ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 

AUN. 1 Expected Learning Outcomes 3 3 

AUN. 2 Program Specification 3 3 

AUN. 3 Programme Structure and Content 2 3 

AUN. 4 Teaching and Learning Approach 3 3 

AUN. 5 Student Assessment 2 3 

AUN. 6 Academic Staff Quality 3 3 

AUN. 7 Support Staff Quality 2 3 

AUN. 8 Student Quality and Support 3 3 

AUN. 9 Facilities and  Infrastructure 3 3 

AUN. 10 Quality Enhancement 2 3 

AUN. 11 Output 2 2 
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4.2  จุดแข็ง แนวทางเสริม จุดที่ควรพัฒนา และแนวทางปรับปรุงของ AUN-QA แต่ละข้อ 

จากการใช้หลักสูตรตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 นั้น หลักสูตรพบว่าหลักสูตรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

รวมถึง ประสบการณ์ของคณาจารย์ ความสามารถของนักศึกษา อุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ส าหรับการ

เรียนการสอน ด้วยเหตุนี้อาจารย์ประจ าหลักสูตรเล็งเห็นถึงอัตราการพัฒนาและคงอยู่ของหลักสูตรได้เป็น

อย่างดี นอกจากนี้หลักสูตรมีการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาโดยให้นักศึกษาได้แสดงออกถึงผลงานของ

ตนเองมากขึ้น ท าให้พบว่านักศึกษาสามารถพัฒนาตนเองได้ จากการแข่งขันทางวิชาการในโอกาสต่าง ๆ 

ส่งผลให้เป็นที่ยอมรับต่อสังคมภายนอกมากยิ่งขึ้น   

4.3  จุดอ่อนหรือข้อควรพัฒนา/ปรับปรุงของหลักสูตร    

     จากการใช้หลักสูตรตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 นั้น หลักสูตรพบว่าหลักสูตรมีจุดอ่อนอยู่หลายประการ 

กล่าวคือ หลักสูตรที่ใช้มีความจ าเป็นต้องเร่งพัฒนาอาจารย์ในหลักสูตรส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก 

ตลอดจนเร่งท าผลงานทางวิชาการ และมีอัตราจ้างอาจารย์ชาวต่างชาติมากยิ่งขึ้นเพ่ือรองรับนักศึกษาให้มี

ความสามารถตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร    

4.4  แนวทางท่ีคาดว่าจะด าเนินการเพื่อการแก้ไข       

จากการใช้หลักสูตรตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 นั้น หลักสูตรพบว่าหลักสูตรควรเร่งให้มีการหาอัตรา 

จ้างชาวต่างประเทศ และคณาจารย์ที่มีความจ าเป็นที่จะต้องเร่งส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก โดย 

คาดว่าในปีการศึกษา 2563 จะมีคณาจารย์ไปศึกษาในระดับปริญญาเอกจ านวน 1 ท่าน เพ่ือตอบรับการ

พัฒนาของหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 
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ตารางข้อมูลพื้นฐาน (Common data set) 

CdsName หน่วยนับ จ านวน 

จ านวนหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด หลักสูตร 1 

จ านวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ต้ัง หลักสูตร 1 

จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมดทุกระดับการศึกษา คน 54 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ คน 5 

- ---จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  - - 

- ---จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า คน 5 

- ---จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  - - 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งอาจารย์ คน 5 

- ---จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า - - 

- ---จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า คน 5 

- ---จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า - - 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  - - 

- ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า - - 

- ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า คน 1 

- ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า - - 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ - - 

- ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า - - 

- ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า - - 

- ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า - - 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ - - 

- ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า - - 

- ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า - - 

- ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า - - 

จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรแยกตามวุฒิการศึกษา คน 5 

- - --ระดับปริญญาตรี - - 

- - --ระดับ ป.บัณฑิต - - 

- - --ระดับปริญญาโท คน 5 

- - --ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง - - 

- - --ระดับปริญญาเอก - - 

จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ - - 

- - --จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ - - 

- - --จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ คน 1 

- - --จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ - - 

- - --จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีต าแหน่งศาสตราจารย์ - - 

จ านวนรวมของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร เรื่อง 8 

- - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง 8 
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CdsName หน่วยนับ จ านวน 

- - --บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่

ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ

ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการ

ทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศารฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ

อุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอ

สภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ   

 

- - --ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร - - 

- - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 - - 

- - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ.  หรือ

ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.

2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้  กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วัน

นับ แต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏ ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 - 

- 

- - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตาม

ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่

ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556  - 

- 

- - --ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร - - 

- - --ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว - - 

- - --ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ - - 

- - --ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน - - 

- - --ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว - - 

- - --ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมิน

ต าแหน่งทางวิชาการ - 

- 

- - --จ านวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ online - 
- 

- - --จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน - - 

- - --จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ - - 

- - --จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ - - 

- - --จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน - - 

- - --จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ  - - 

- - -จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ Scopus ต่อจ านวนอาจารย์

ประจ าหลักสูตร - 

- 

จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด - - 

จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบส ารวจเรื่องการมีงานท าภายใน 1 ปี หลังส าเร็จการศึกษา - - 

จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าหลังส าเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ) - - 

จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ - - 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษา - - 

จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ าอยู่แล้ว - - 

จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา - - 

จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท - - 

จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑ์ทหาร - - 

เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ (ค่าเฉลี่ย) - 
- 
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CdsName หน่วยนับ จ านวน 

ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) - 
- 

จ านวนรวมของผลงานนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ - - 

- ---จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่มีการตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง  - - 

- ---จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ - - 

- ---จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการ

ระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง

วิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภา

สถาบันอนุมัติและจัท าเป็นประกาศให้ทราบทั่วไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแต่วันที่ออกประกาศ - 

- 

- ---ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร - - 

- ---จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 - - 

- ---จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการ

อุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่

ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัท าเป็นประกาศให้ทราบทั่วไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบ

ภายใน 30 วัน  นับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall's list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 - 

- 

- ---จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลระดับนานานชาติตามประกาศ ก.พ.อ.หรือ

ระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ

ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 
- 

- 

- ---ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร - - 

- ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ online - 
- 

- ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน - - 

- ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ - - 

- ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ - - 

- ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน - - 

- ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ  - - 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด (ปีการศึกษาที่เป็นวงรอบประเมิน) - - 

จ านวนรวมของผลงานนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ - 
- 

- ---จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ  - - 

- ---จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการ

ระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง

วิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภา

สถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบทั่วไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแต่วันที่ออกประกาศ 
- 

- 

- ---ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร - - 

- ---จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 - - 

- ---จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการ

อุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่

ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัท าเป็นประกาศให้ทราบทั่วไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบ

ภายใน 30 วัน  นับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall's list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 - 

- 
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- ---จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลระดับนานานชาติตามประกาศ ก.พ.อ.หรือ

ระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ

ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 - 

- 

- ---ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร - - 

- ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ online - 
- 

- ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน - - 

- ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ - - 

- ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ - - 

- ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน - - 

- ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ  - - 

จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) รวมทุกหลักสูตร - - 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในสถาบัน - - 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบัน - - 

จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) - - 

จ านวนนักวิจัยประจ าที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) - - 

จ านวนอาจารย์ประจ าที่ลาศึกษาต่อ - - 

จ านวนนักวิจัยประจ าที่ลาศึกษาต่อ - - 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ - 
- 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทาง

วิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา

วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้

ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ - 

- 

ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร - - 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2  - 
- 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตาม

ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่

ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./

กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน

ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 - 

- 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ

ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่

ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556  - 

- 

ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร - - 

ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว - - 

ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ - - 

ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน - - 

ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว - - 

ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการ แต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมิน

ต าแหน่งทางวิชาการ - 

- 

งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online - - 

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน - - 

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ - - 
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งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ - - 

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน - - 

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ - - 
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