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ส่วนที่หนึ่ง   
ส่วนน า 

1.1 บทสรุปผู้บริหาร 
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามระบบ CUPT QA ระดับหลักสูตร หลักสูตรศิลป

ศาตรบัณฑิต (สาขาวิชาภาษาอังกฤษ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558 ปีการศึกษา 2559 (1สิงหาคม 2559 – 
31 กรกฎาคม 2560) คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นการรายงาน
เพ่ือด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหลักสูตร ตามเกณฑ์ Council of the University 
President of Thailand Quality Assurance (CUPT QA) ซึ่งเป็นการประกันคุณภาพการศึกษาในกลุ่ม
ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) และที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ (ทอมก.) 
เป็นปีแรก สืบเนื่องจาก ทปอ.ในการประชุมครั้งที่ 6 /2557 วันที่ 21 ธันวาคม 2557 มีมติอนุมัติให้
สถาบันอุดมศึกษาใน ทปอ.ใช้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA ที่พัฒนาขึ้นส าหรับการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในและเพ่ือรับการรับรองการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอกเป็นชุด
เดียวกัน เพ่ือสถาบันอุดมศึกษาได้ลดภาระที่เกิดจากการท างานซ้ าซ้อน และได้ใช้เกณฑ์ที่เหมาะสมหรือ
บูรณาการกับการพัฒนาตามแนวทาง EdPEx อย่างเต็มรูปแบบต่อไป 

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์เป็นมหาวิทยาลัยหนึ่งในกลุ่ม ทปอ.ได้น าเกณฑ์ CUPT QA 
พิจารณาในคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 11 มิถุนายน 2558 เพ่ือพิจารณาถึง
ความเป็นไปได้ของการน าเกณฑ์ตามมติที่ประชุม ทปอ. มาใช้  ที่ประชุมเห็นชอบและให้เสนอเรื่องขอ
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และสภามหาวิทยาลัยฯในการประชุมครั้งที่ 5/2558 
วันที่ 5 กันยายน 2558 มีมติ อนุมัติให้มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ใช้เกณฑ์  CUPT QAในการ
ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไปซึ่งเกณฑ์  CUPT QA ในระดับ
หลักสูตรใช้เกณฑ์ ASEAN University Network - Quality Assurance (AUN-QA) ภาคภาษาไทย ที่ใช้
ระบบการประเมินและการพัฒนาผู้ประเมินเช่นเดียวกับ AUN-QA ต่างกันที่รายงานเป็นภาษาไทยเท่านั้น 
โดยในการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตรปีการศึกษา 2558 ครั้งนี้ ใช้เกณฑ์ AUN-QA version 
3.0  

AUN-QA มีสาระหลักเกี่ยวกับการจัดการศึกษาแบบ Outcome Based Education (OBE) มุ่ง
สัมฤทธิ์ Expected Learning Outcome (ELO) มีลักษณะเป็นเกณฑ์ที่ก าหนดเพียงแนวทาง เพ่ือการ
ด าเนินอย่างเป็นระบบมุ่งสู่ ELO ของหลักสูตร และการประเมิน 7 ระดับที่มี World Class เป็นระดับ
สูงสุด 

 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 6 คะแนน 7 

ไม่ปรากฏการ
ด าเนินการ(ไม่มี
เอกสาร ไม่มี
แผน หรือไม่มี
หลักฐาน) 

มีการวางแผน
แต่ยังไม่ได้เริ่ม
ด าเนินการ 

มีเอกสารแต่ไม่
เช่ือมโยงกับ
การปฏิบัตหิรือ
มีการ
ด าเนินการแต่
ยังไม่ครบถ้วน 

มีเอกสารและ
หลักฐานการ
ด าเนินการตาม
เกณฑ ์

มีเอกสารและหลกัฐาน
ชัดเจนที่แสดงถึงการ
ด าเนินการที่มี
ประสิทธิภาพดีกว่าเกณฑ ์

ตัวอยา่งแนว
ปฏิบัติที่ด ี

ดีเยี่ยม เป็น
แนวปฏบิัติใน
ระดับโลกหรือ
แนวปฏบิัติชั้น
น า 
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 หลักสูตรจึงต้องค านึงถึงและท าให้มั่นใจว่า บัณฑิตที่จบมี Competence เหมาะสมแม้การประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรจะใช้เกณฑ์  AUN-QAหลักสูตรยังคงต้องด าเนินการตาม
องค์ประกอบ 1 การก ากับมาตรฐาน ภายใต้ประกาศข้อบังคับของกระทรวงศึกษาธิการ ในการประเมิน
คุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2559โดยใช้ใช้เกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น ดังนั้น เพ่ือ
เป็นการเตรียมความพร้อมของการประเมินโดยใช้เกณฑ์ดังกล่าวอย่างเต็มรูปแบบมากขึ้น ประกอบกับ 
ทปอ. ได้อบรมผู้ประเมินเพ่ิงแล้วเสร็จ ดังนั้นในปีการศึกษา 2559 คณะกรรมการประเมินหลักสูตร 
ประกอบด้วย  

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจ๊ะเหล๊าะ  แขกพงษ์  ประธานกรรมการ 
2. อาจารย์ดร.ราฮีมา   วาแมฮีซา  กรรมการ 
3. อาจารย์นริสสา  พัฒนปรีชาวงศ์ กรรมการ 
4. นายชวัลวิทย์   พรหมเมศร์ เลขานุการ 
5. นายบูรฮ า   มะ  ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
ตารางสรุปผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิ ต              

(สาขาภาษาอังกฤษ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558(1 สิงหาคม 2559 – 31 กรกฎาคม 2560) 
 

AUN-QA คะแนน จุดแข็ง โอกาสในการพัฒนา 
1. Expected Learning Outcomes 3 ELO มีความชัดเจน ซ่ึง

มาจากการวิเคราะห์
กระบวนการได้ของ 
ELO จากผู้ที่มีส่วนได้
ส่วนเสีย  
  

การวิเคราะห์ความ
สอดคล้องระหว่าง ELO 
ของหลักสูตร กับวิสัน
ทัศน์ พันธกิจของ
มหาวิทยาลัยและคณะ 

2. Programmed Specification 3 หลักสูตรมีความ
ครอบคลุมรายวิชาที่
ตอบสนองผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวังและมี
การจัดการเรียนรู้การ
สอนตามท่ีหลักสูตร
ก าหนด 

แสดงความสัมพันธ์ 
ELO กับ CLO ของ
รายวิชาต่าง ๆ 

3. Programmed Structure and 
Content 

4 มีกระบวนการน า ELO 
มาออกแบบหลักสูตร
และโครงการหลักสูตร 
และหลักสูตรมีการ
ล าดับโครงสร้างเนื้อหา
จากง่ายไปหายาก 
 

ความชัดเจนของ
กระบวนการก าหนด 
ELO ของรายวิชาและ
สื่อสารไปยังอาจารย์
ผู้สอน 

4. Teaching and Learning 3 หลักสูตรมีปรัชญาที่มุ่ง การจัดโครงการ
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AUN-QA คะแนน จุดแข็ง โอกาสในการพัฒนา 
Approach ผลิตบัณฑิตให้ความรู้ 

ประสบการณ์ มี
คุณธรรมจริยธรรม 
และมีความเป็นพหุ
วัฒนธรรม แลได้
ภาษาอังกฤษเป็นการ
สื่อสารในการจัดการ
เรียนการสอน 

แลกเปลี่ยนนักศึกษา
นักศึกษาและสหกิจ
ศึกษาในต่างประเทศ 

5. Student Assessment 3 หลักสูตรได้มีการ
ประเมินผลผู้เรียนเป็น
ระยะ และสะท้อนผล
การเรียนรู้ให้สามารถ
พัฒนาตนเองได้
ทันเวลาและส่งผลให้
อัตราการคงอยู่ของ
นักศึกษา 

การเปิดช่องทางการ
ร้องทุกข์ที่หลายหลาก
และระบบการจัดการ
การร้องทุกข์ที่รวดเร็ว
และเหมาะสม 

6. Academic Staff Quality 3 มีการตรวจสอบ
อัตราก าลังอย่าง
ต่อเนื่อง 

จัดท าแผนอัตราก าลัง
ให้ครอบคลุมการเลื่อน
ขั้น การจ้างงาน
สวัสดิการ การเกษียณ 
และอัตราอาจารย์
ต่างชาติเจ้าภาษา 

7. Support Staff Quality 3 มีการวางแผนบุคลากร
สายสนับสนุน เพ่ือ
ตอบสนองต่อความ
ต้องการในการเรียน
การสอน 

ประเมินความเพียงพอ
และความจ าเป็นของ
ฝ่ายสนับสนุนและความ
เหมาะสมของสัดส่วน 
ของสัดส่วนอาจารย์ต่อ
สายสนับสนุน 

8. Student Quality and Support 3 มีกลไกล กระบวนการ 
นโยบายและเกณฑใ์น
การรับนักศึกษาอย่าง
ชัดเจน 

การประเมินวิธีการรับ
นักศึกษาในรูปแบบต่าง 
ๆ  

9. Facilities and Infrastructure 3 มีสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ที่เพียงพอกับ
การใช้งานของ
นักศึกษา 

การจัดระบบซ่อมบ ารุง
เครื่องอ านวยความ
สะดวกต่าง ๆ ให้พร้อม
ใช้งานอยู่เสมอ 

10.Quality Enhancement  3 มีระบบและกลไกลใน ประเมินความส าเร็จ
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AUN-QA คะแนน จุดแข็ง โอกาสในการพัฒนา 
การทบทวนและ
ปรับปรุงหลักสูตร 

ของกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่
บรรลุ ELO   

11. Output 2 ความเป็นไปได้ในการ
ได้รับการท างานสูง 

การแก้ปัญหาที่เป็น
รูปธรรมส าหรับ
นักศึกษาท่ีมีแนวโน้มที่
จะตกออก และการ
เทียบเคียงอัตราการตก
ออกกับหลักสูตรอ่ืนที่
ใกล้เคียง 

 

ปัจจัยที่ส่งผลให้การด าเนินงานของหลักสูตรหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาภาษาอังกฤษ) 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558 ประสบความส าเร็จประกอบด้วย 

1. งบประมาณในการด าเนินงานซึ่ งแต่ละปี  คณะศิลปศาสตร์ได้รับประมาณมาจาก 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และเงินรายได้คณะศิลปศาสตร์  

2. การบริหารคณะ ภายใต้นโยบายของคณะศิลปะศาสตร์ ที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศในการด้าน
วิชาการและการบริการวิชาการอันเป็นประโยชน์ต่อการตอบโจทย์ของคนในพ้ืนที่  

3. ความรู้ความสามารถของบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน โดยคณาจารย์มีความ
ความรู้ความสามารถที่ตรงกับหลักสูตร ตลอดจนบุคลากรสายสนับสนุนพัฒนาระบบเกื้อหนุน
ต่างให้ส าเร็จได้ด้วยดี 

4. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด สารสนเทศ ที่พร้อมใช้กับนักศึกษา 
 

1.2 การจัดท ารายงานการประเมินตนเอง 
 รายงานเล่มได้รับการจัดท าขึ้นเพ่ือประเมินการด าเนินงานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขา
ภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ ตั้งแต่มีการเปิดใช้หลักสูตร ในปีการศึกษา 2558 ที่ผ่านมา ซึ่งมีการเปิด
หลักสูตรครบ 2ปี ตั้งแต่มีการเปิดหลักสูตร ได้มีการพิจารณา ทบทวน ตลอดจนมีการรับฟังและเข้าร่วม
การเปลี่ยนแปลงของเกณฑ์ประกันหลักสูตร ณ ปัจจุบัน โดยมีการด าเนินงานตามแผนโครงสร้างดังต่อไปนี้ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

แตง่ตัง้คณะกรรมการรับผิดชอบตวัชีว้ดั 

ประชมุคณะกรรมการเพื่อน าเกณฑ์ระดบัหลกัสตูรมา
ก าหนด แนวทาง รวบรวม วิเคราะห์ และน าเสนอ 

ประชมุคณะกรรมการเพื่อก ากบัการด าเนินงาน 

เขียนรายงานการประเมินตนเอง 
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โดยรายนามคณะท างานจะประกอบไปด้วยสองส่วน คือ อาจารย์ประจ าหลักสูตร และเจ้าหน้าที่

บริหารงานทั่วไปของหลักสูตร รายละเอียดดังนี้ 
 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

1.  อาจารย์ลุกมาน มะยิ   ประธานหลักสูตร 
2.  อาจารย์มุสลิม รอกา    
3. อาจารย์วัชรินทร์ ฟองโหย    
4. อาจารย์ฟารีดา กิตติวิโรจน์    
5. อาจารย์ซัลวาตี สุเด็น    
6. อาจารย์ซาฮีฎีน นิติภาค   *ออกจากการเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
7. อาจารย์ปารีซะ รักเก้ือ   *ออกจากการเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไปของหลักสูตร 
  1. นายชวัลวิทย์  พรหมเมศร์   เลขานุการประจ าหลักสูตร 
 

1.3 ข้อมูลพื้นฐาน 
1.3.1 ประวัติความเป็นมาของคณะและหลักสูตร  
คณะศิลปศาสตร์ เป็นคณะหนึ่งที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาการจัดตั้งส่วนราชการใน

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือขยายโอกาสทางการศึกษาให้นักศึกษาในเขต
พ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่ใกล้เคียง ได้มีโอกาสศึกษาในระดับปริญญาตรี และเพ่ือสนับสนุน
การสอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปให้แก่คณะต่างๆ ในระยะเริ่มแรก  โดยแยกมาจากคณะวิชาพ้ืนฐานใน
สถาบันเดิมก่อนหลอมรวมเป็นมหาวิทยาลัย  ตั้งแต่วันที่  9 กุมภาพันธ์ 2548  โดยใช้อาคารแผนกช่าง
ก่อสร้าง ชั้น 1  ของวิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส  วิทยาเขตโคกเขือ  ต าบลโคกเคียน  อ าเภอเมืองนราธิวาส 
จังหวัดนราธิวาส  เป็นที่ตั้งชั่วคราวของคณะและต่อมาได้ย้ายที่ท าการมาที่ ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เมื่อวันที่ 1  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2553 และได้ย้ายส านักงานมาที่อาคารคณะศิลปศาสตร์ เมื่อ
วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556  

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้เปิดจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษา
ทั่วไปให้แก่คณะต่างๆ คือ คณะแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์  คณะวิทยาการจัดการ สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา และ
ในปีการศึกษา 2559 ได้เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ ครบจ านวน 2 รุ่น โดยมี
จ านวนนักศึกษาแรกเข้า จ านวน 87 คน และปีการศึกษา 2559 จ านวน 90 รวม 177 คน โดยมีคณาจารย์
ประจ าสอนภาษาอังกฤษ จ านวน 10 คน และ คณะมีอาจารย์ประจ าทั้งที่เป็นข้าราชการและพนักงาน
มหาวิทยาลัย จ านวน 32 คน ประกอบด้วยคุณวุฒิปริญญาเอก จ านวน 2 คน  ผู้ที่อยู่ระหว่างการศึกษา

ปรับปรุงรายงานการประเมินตนเอง 

สง่รายงานการประเมินตนเองตอ่ฝ่ายประกนัคณุภาพการศกึษา 

ประเมินคณุภาพภายในระดบัหลกัสตูร 
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ระดับปริญญาเอก จ านวน 2 คน  คุณวุฒิปริญญาโท จ านวน 26 คน คุณวุฒิปริญญาตรี จ านวน 4 คน ยัง
ไม่มีบุคลากรผู้มีต าแหน่งทางวิชาการระดับศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ
มีบุคลากรสายสนับสนุน จ านวน 13 คน ประกอบคุณวุฒิปริญญาโท จ านวน 2 คน คุณวุฒิปริญญาตรี 
จ านวน 10 คน คุณวุฒิต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน 1 คน(ข้อมูลเดือนกรกฎาคม 2560) 

การจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2558 และ 2559คณะศิลปศาสตร์ได้รับผิดชอบจัดการ
เรียนการสอนหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษที่สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษา และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย กล่าวคือ มุ่งเน้นให้นักศึกษาสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว นอกจากนี้ คณะได้
ก าหนดผู้รับผิดชอบหลักสูตร บริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดยส านัก
กรรมการการอุดมศึกษา โดยมีกลไกในการควบคุมก ากับ ส่งเสริม การจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพได้
มาตรฐาน ดังรายละเอียด 

1.3.2 ปรัชญา ปณิธาน และวัตถุประสงค์  
คณะศิลปศาสตร์ได้ปรับปรุงและพัฒนาปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ นโยบาย และแผน

กลยุทธ์ให้สอดคล้องตามสภาพการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต โดยน าแผนกลยุทธ์การพัฒนา
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  พ.ศ. 2558-2562 มาใช้พิจารณาประกอบการก าหนดปรัชญา 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ นโยบาย และแผนกลยุทธ์การพัฒนาคณะศิลปศาสตร์ ดังนี้ 

ปรัชญา 
 บัณฑิตมีความรู้ปัญญา แสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อความเจริญงอกงามของสังคม 
วิสัยทัศน์   
 ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม วิจัยและพัฒนา ตอบสนองความต้องการของสังคม 
พันธกิจ 

1. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ทักษะและคุณธรรม รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
2. ผลิตผลงานทางวิชาการ งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ีตอบสนองความต้องการของสังคม 
3. บริการวิชาการเพ่ือพัฒนาสังคม 
4. ส่งเสริมและอนุรักษ์ ภาษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 
5.พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลให้มีประสิทธิภาพ 

อัตลักษณ์ 
 บัณฑิตมีความเป็นพหุวัฒนธรรม 
เอกลักษณ์ 
เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์บนพ้ืนฐานพหุวัฒนธรรม 
นิยามศัพท์  
 พหุวัฒนธรรม หมายถึง การอยู่ร่วมกันท่ามกลางความหลากหลายทาง ภาษา ศาสนา และ
ศิลปวัฒนธรรม  
 
นโยบาย 

1. นโยบายด้านการจัดการเรียนการสอน : ส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการ โดยใช้กระบวนการ
ประกันคุณภาพการศึกษาเป็นกลไกในการบริหารจัดการ 
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2. นโยบายด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ : ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรด าเนินการวิ จัย
และงานสร้างสรรค์ เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้  ตลอดจนเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน และน าไปใช้
ประโยชน์ 

3. นโยบายด้านการบริการวิชาการสู่สังคม: พัฒนาส่งเสริม และสนับสนุนกิจกรรมบริการ
วิชาการ เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม  

4. นโยบายด้านการท านุบ ารุ งศิลปวัฒนธรรม: ส่ งเสริ มอนุรักษ์ภาษา ศาสนา และ
ศิลปวัฒนธรรม 

5. นโยบายด้านการบริหารจัดการ : ให้ความส าคัญกับการจัดระบบการบริหารจัดการที่ดี ด้วย
หลักธรรมาภิบาล 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ทักษะและคุณธรรม รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
2. เพ่ือผลิตผลงานทางวิชาการ งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่สนองความต้องการของสังคม 
3. เพ่ือบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาสังคม 
4. เพ่ือส่งเสริมและอนุรักษ์ ภาษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 
5. เพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

6.เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ น าไปใช้ในด้านการเรียนการสอนและการบริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
1. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ทักษะ และคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม 
2. ผลิตงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ีสอดคล้องกับการพัฒนาสังคม 
3. พัฒนาศักยภาพการบริการวิชาการ สนองความต้องการของสังคม 
4. ส่งเสริม อนุรักษ์ และสืบทอด ภาษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม 
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

วัฒนธรรมองค์กร LIBERAL 
L: Learning = หมั่นเรียนรู้และฝึกฝน 
I : Identity = มีอัตลักษณ์ความเป็นศิลปศาสตร์ 
B: Balance = ด าเนินพันธกิจทุกด้านอย่างสมดุล 
E: Ethic = มีหลักจริยธรรม 
R: Responsibility = มีความรับผิดชอบ 
A: Accountability = มีศักยภาพ ความสามารถ 
L: Loyalty = มีความซื่อสัตย์ และรักองค์กร 

ค่านิยมองค์กรสร้างสรรค์ความรู้คู่คุณธรรม พัฒนาชุมชน บนพื้นฐานพหุวัฒนธรรม 
สมรรถนะหลักขององค์กร 

1. ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
2. ความสามารถในการวิจัย บริการวิชาการ สร้างองค์ความรู้เพ่ือพัฒนาชุมชนและสังคม 
3. ความสามารถในการบูรณาการการเรียนการสอน กับพันธกิจต่างๆได้แก่ การบริการ

วิชาการ การ   วิจัย และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
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4. ความสามารถในการเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ ด้ านภาษาต่างประเทศ ได้แก่ 
ภาษาอังกฤษ ภาษามลายู ภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่น  

1.3.3 ความเป็นมาของหลักสูตร 
คณะศิลปศาสตร์ จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)

สาขาวิชาภาษาอังกฤษฉบับใหม่ พ.ศ.2548 โดยเปิดรับนักศึกษาครั้งแรกในปีการศึกษา 2558  โดยมี
รายละเอียดของหลักสูตรดังนี้ 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  :  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
คณะ    : ศิลปศาสตร์ 
ชื่อหลักสูตร 

  ภาษาไทย  : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  ภาษาอังกฤษ  : Bachelor of Arts (English)  

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
  ชื่อเต็มภาษาไทย  : ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)  
  ชื่อย่อ   : ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
   

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts (English) 
  ชื่อย่อ   : B.A. (English) 
 

วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะหลักสูตร  
เป็นหลักสูตรที่จัดการเรยีนการสอนวิชาเอกภาษาอังกฤษ วชิาโท ภาษาอังกฤษ หรือภาษามลายู หรือ 

ภาษาจีน     
 

จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร  
จ านวนหนว่ยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 124 หนว่ยกิต 

รูปแบบของหลักสูตร  
รูปแบบ: หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ตามกรอบ    

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552  
  ภาษาท่ีใช้:           ภาษาอังกฤษและภาษาไทย 
  การรับเข้านักศึกษา : รับนักศึกษาไทยที่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทยีบเท่า  

ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน : หลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
ที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง  
 การให้ใบปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา : ให้ปริญญาสาขาวิชาเดียว 
 

 
สถานภาพทางหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

1. เป็นหลักสูตรใหม่ พ.ศ.2558เปิดสอนในภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2558 
2. สภาวิชาการมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 

1/2558 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2557  
3. สภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 

7/2557  เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2557 
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4. ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร เมือวันที่ 8 
เมษายน 2558  

 

ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญา

ตรีและวางแผนขอรับการประเมินเพ่ือขึ้นทะเบียนหลักสูตรการศึกษา ในปีการศึกษา 2560 (หลังจาก
เปิดสอนเป็น เวลา 2 ปี) 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
ภายหลังจากส าเร็จการศึกษา บัณฑิตสาขาภาษาอังกฤษ สามารถประกอบอาชีพต่างๆ ได้แก่ นัก

แปล ผู้สอนภาษาอังกฤษ พนักงานต้อนรับ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่
ธุรกิจการบิน มัคคุเทศก์ เจ้าหน้าที่ส านักงาน และงานอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาอังกฤษ หรือศึกษา
ต่อในระดับบัณฑิตศึกษา 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ข้อมูลเดือนกรกฎาคม 2560) 

ที ่ ชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
วุฒิการศึกษาสูงสุด หมายเหตุ 

1. อาจารย์ลุกมาน มะยิ อาจารย์ M.A. (Teaching English to Speakers of 
Other Languages)  

 

2. อาจารย์มุสลิม รอกา อาจารย์ M.A. (Teaching English to Speakers of 
Other Languages) 

 

3. อาจารย์วัชรินทร์ ฟองโหย อาจารย์ M.A. (English)  
4. อาจารย์ฟารีดา กิตติวิโรจน์ 

 
อาจารย์ M.A. (Language and Communication)   

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

 

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

*ออกจากการ
เป็นอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 7 อาจารย์ซาฮีฎีน นิติภาค อาจารย์ M.A. (Malay Literature) 

 
อาจารย์ผู้สอนกลุ่มสาขาภาษาอังกฤษ 

ที ่ ชื่ออาจารย์ 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
วุฒิการศึกษาสูงสุด หมายเหตุ 

1. อาจารย์ลุกมาน มะยิ อาจารย์ M.A. (Teaching English to Speakers 
of Other Languages)  

 

2. อาจารย์มุสลิม รอกา อาจารย์ M.A. (Teaching English to Speakers 
of Other Languages) 

 

3. อาจารย์วัชรินทร์ ฟองโหย อาจารย์ M.A. (English)  
4. อาจารย์ฟารีดา กิตติวิโรจน์ 

 
อาจารย์ M.A. (Language and 

Communication)  
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ที ่ ชื่ออาจารย์ 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
วุฒิการศึกษาสูงสุด หมายเหตุ 

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

 

6. อาจารย์ตัสนีม เจะและ  อาจารย์ MAESL (Teaching English as a 
Second Language) 

 

7. อาจารย์นูรอ ยาเซ็ง อาจารย์ M.A. (Teaching English to Speakers 
of Other Languages) 

 

8. อาจารย์อาแด มะกะ อาจารย์ M.A. (Teaching English as an 
International Language)  

 

9. อาจารย์อาตีก๊ะ อาลีลาเตะ อาจารย์ M.A. (English Education)  
10. อาจารย์โสภาวรรณ หนูกุ้ง อาจารย์ M.A. (Linguistics) ลาศึกษาต่อใน

ระดับปริญญา
เอก 

อาจารย์ผู้สอนกลุ่มสาขาภาษามลายู 

ที ่ ชื่ออาจารย์ 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
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)  

 

อาจารย์ผู้สอนกลุ่มสาขาภาษาจีน 

ที ่ ชื่ออาจารย์ 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
วุฒิการศึกษาสูงสุด หมายเหตุ 

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

 

2. อาจารย์อาอีส๊ะ  มามุ อาจารย์ M.A. (Teaching Chinese to Speakers 
of Other Languages) 

ลาศึกษาต่อใน
ระดับปริญญา
เอก 

จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนจ าแนกตามคุณวุฒิทางการศึกษา 

ประเภท จ านวน ร้อยละ 
ปริญญาเอก - - 
ปริญญาโท 2 25.00 
ปริญญาตรี 10 58.33 
ต่ ากว่าปริญญาตรี 1 16.66 
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ประเภท จ านวน ร้อยละ 
รวม 13 100 

 

จ านวนนักศึกษาแต่ละชั้นปีปีการศึกษา 2558-2559 

ชื่อหลักสูตรที่เปิดสอน ระดับชั้นปี รวมท้ังสิ้น 
ชั้นปีที่ 1 
รหัส 59 

ชั้นปีที่ 2 
รหสั 58 

ชั้นปีที่ 
3 

ชั้นปีที่ 
4 

ชั้นปีที่ 5 
ขึ้นไป 

ศิลปศาสตรบัณฑิต 
(ภาษาอังกฤษ) 

55คน 68 คน  - - - 123 คน 

ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม2560 
 

อาคาร สถานที่จัดการเรียนการสอน ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ สถานที่ฝึกภาคปฏิบัติ  
อาคารสถานที่จัดการเรียนการสอน 

1. อาคารคณะศิลปศาสตร์ ชั้น 1, 2 และ 5 
ห้องสมุด 
1. ห้องสมุดประจ าคณะศิลปศาสตร์ 
2. ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
ห้องปฏิบัติการ 
1. ห้องปฏิบัติการทางภาษา จ านวน 2 ห้อง  
ห้องศูนย์ภาษา 
1. ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  
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ส่วนที่สอง   
การประเมินตนเองตามองค์ประกอบ 1 การก ากับมาตรฐานหลักสูตร 

 

สถานที่จัดการเรียนการสอน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์   
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการการ 
อุดมศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 
1.1.1 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558 โดยในช่วงแรกมีอาจารย์ประจ า
หลักสูตรจ านวน7คน ดังนี้  

1. อาจารย์ลุกมาน มะยิ 
2. อาจารย์มุสลิม รอกา 
3. อาจารย์ปองรัตน์ ศรีสืบ 
4. อาจารย์ฟารีดา กิตติวิโรจน์ 
5. อาจารย์ซัลวาตี สุเด็น 
6. อาจารย์อาอีส๊ะ มามุ  
7. อาจารย์ซาฮีฎีน นิติภาค 

- โดยสภาวิชาการมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ได้เห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 1/2558 
เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2557 

- สภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 7/2557  เมื่อ
วันที่ 20 ธันวาคม 2557 

- ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร เมื่อวันที่ 8 เมษายน 
2558  

ต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรรายละเอียดดังนี้  
1. อาจารย์วัชรินทร์ ฟองโหยแทน อาจารย์ปองรัตน์ ศรีสืบโดยสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

ไดใ้ห้ความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 4/2558 วันที่ 25 กรกฎาคม 2559  
2. อาจารย์ปารีซะ รักเก้ือแทน อาจารย์อาอีส๊ะ มามุ โดยสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครนิทร์ ได้ให้

ความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่4/2558 วันที่ 25 กรกฎาคม 2559 
ซึ่งยังคงจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 7 คนเช่นเดิมในเทอมที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ได้มีการ
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร จากจ านวน 7 คน เป็น 5 คน คือ อาจารย์ปารีซะ รักเก้ือ และ 
อาจารย์ซาฮีฎีน นิติภาค เนื่องจากการเปิดหลักสูตรใหม่ของคณะศิลปศาสตร์ ซึ่งคณาจารย์ดังกล่าวต้อง
เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรอีกสาขาหนึ่ง ดังนั้น อาจารย์ประจ าหลักสูตร ณ ปัจจุบัน มีจ านวน 5 คน 
ดังต่อไปนี้  

1. อาจารย์ลุกมาน มะยิ 
2. อาจารย์มุสลิม รอกา 
3. อาจารย์ปองรัตน์ ศรีสืบ 
4. อาจารย์ฟารีดา กิตติวิโรจน์ 
5. อาจารย์ซัลวาตี สุเด็น 

เอกสารหลักฐาน 
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รหัสหลักฐาน ชื่อหลักฐาน 
1.1.1 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2557 
1.1.2 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2557 
1.1.3 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 7/2557  เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2557 
1.1.4 หนังสือรับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร โดยส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2558 
 
1.2 คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษหลักสูตรใหม่ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558) มี
คุณวุฒิตามเกณฑ์ท่ีก าหนดและตรงกับสาขาวิชาที่เปิดสอน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
1. อาจารย์ลุกมาน มะยิ ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขา Teaching English to Speakers of 
Other Languages จาก มหาวิทยาลัย York St Universityณ ประเทศสหราชอาณาจักร 
2. อาจารย์มุสลิม รอกา ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขา Teaching English to Speakers of 
Other Languages จากมหาวิทยาลัย University of Northumbriaณ ประเทศสหราชอาณาจักร 
3. อาจารย์วัชรินทร์ ฟองโหย ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขา English จาก มหาวิทยาลัยทักษิณ 
4. อาจารย์ซัลวาตี สุเด็น ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขา Teaching English as a Second 
Language จากมหาวิทยาลัย International Islamic University ณ ประเทศมาเลเซีย 
5. อ าจ ารย์ ฟ ารี ด า  กิ ต ติ วิ โรจน์  ส า เร็ จ ก ารศึ กษ าระดั บ ป ริญ ญ าโท  ส าข า Language and 
Communication จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
เอกสารหลักฐาน 
รหัสหลักฐาน ชื่อหลักฐาน 

1.1.2 แฟ้มประวัติอาจารย์ 
1.3 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด 
มีแผนด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรในปีการศึกษา 2560 (หลังจากเปิดสอนเป็นเวลา 2 ปี)  ทั้งนี้หลักสูตร
ได้ด าเนินการทบทวนหลักสูตรทุกภาคการศึกษาผ่านกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น ประชุมทบทวนเอกสารที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆที่อยู่ในหลักสูตร จัดโครงการอบรมการเขียน มคอ. 
เอกสารหลักฐาน 
รหัสหลักฐาน ชื่อหลักฐาน 

1.1.1 เล่มหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558 
1.1.2 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2557 
1.1.3 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 7/2557  เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2557 
1.1.4 หนังสือรับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร โดยส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2558 
 
เอกสารหลักฐาน 
รหัสหลักฐาน ชื่อหลักฐาน 

1.1.2 มคอ. 3, มคอ. 5 และ มคอ. 7 
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สรุปผลการประเมินตนเององค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐานของการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร
ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ 

ผ่าน
เกณฑ์/ 

ไม่ผ่าน
เกณฑ์ 

ระบุเหตุผล 

หากไม่ผ่านเกณฑ์ 

1. การก ากับมาตรฐาน 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตร ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ. 

ผ่าน  

เกณฑ์การประเมิน   

1. จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร ผ่าน  

2. คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ผ่าน  

3. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ผ่าน  

4. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน ผ่าน  

5. คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
และอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 

-  

6. คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 
(ถ้ามี) 

-  

7. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ -  

8. การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา -  

9. ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการ
ค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 

-  

10. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า
อิสระในระดับบัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง
และสม่ าเสมอ 

-  

11. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด ผ่าน  



17 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ 

ผ่าน
เกณฑ์/ 

ไม่ผ่าน
เกณฑ์ 

ระบุเหตุผล 

หากไม่ผ่านเกณฑ์ 

12. ด าเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน
เพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการ
สอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

-  

ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 1 ผ่าน  

 

สรุปผลการด าเนินงานองค์ประกอบที่ 1 ตามเกณฑ์ข้อ 1 – 11  
  เป็นไปตามเกณฑ์(ตามรอบประเมินครั้งที่ 1) 
 ข้อสังเกต คณะศิลปศาสตร์ ประเมินตนเององค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐานของการประกัน
คุณภาพระดับหลักสูตร องค์ประกอบที่ 1  ตามเกณฑ์ ข้อที่ 1, 2 และ 11 ซึ่งในเกณฑ์ข้อที่ 1 และ 2 ใน
ระดับหลักสูตรนั้น การด าเนินงานของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 
2558)ผลการด าเนินงานจากการประเมินตนเอง ถือว่า ผ่านเกณฑ์ ในปีการศึกษา 2558 เนื่องจากมีผลการ
ด าเนินงานเป็นไปตามข้อก าหนดที่ระบุไว้ ในส่วนของเกณฑ์การประเมินข้อที่ 11 การปรับปรุงหลักสูตร
ตามรอบระยะเวลาที่ก าหนดนั้น แม้การประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษหลักสูตร
ใหม่ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558) จะยังไม่อยู่ในระยะเวลาที่ต้องปรับปรุงหลักสูตร แต่ งานหลักสูตร คณะ
ศิลปศาสตร์ ได้มีการจัดท าระบบการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อก ากับดูแลและตรวจสอบ เพื่อให้การด าเนินงาน
ของหลักสูตรเป็นไปตามกระบวนการของการการก ากับมาตรฐานของการประกันคุณภาพหลักสูตร
(เอกสารอ้างอิง มคอ2 รหัสหลักสูตร 25580251100485) 
ผลการก ากับมาตรฐาน 
เกณฑ์ข้อ 1 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 เป็นไปตามเกณฑ์  
เกณฑ์ข้อ 2 คุณสมบัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 เป็นไปตามเกณฑ์  
 ข้อสังเกต คุณสมบัติอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีความรู้ความสามารถด้านภาษาที่ตรงกับ
รายวิชาที่ เปิ ดสอนในหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตรส่ วนใหญ่ ส า เร็จการศึกษาจาก
สถาบันการศึกษาในต่างประเทศด้านการสอนภาษา และมีผลการเรียนเฉลี่ยที่ระดับ 3.00 ขึ้นไป 
เกณฑ์ข้อ 11 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด 

1) เริ่มเปิดหลักสูตรครั้งแรกในปี พ.ศ. 2558 
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2) ตามรอบหลักสูตรต้องปรับปรุงให้แล้วเสร็จและประกาศใช้ในปี พ.ศ.2562  
 

 เป็นไปตามเกณฑ์  
ข้อสังเกตในประเด็นการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนดนั้น แม้การประเมิน

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษหลักสูตรใหม่ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558) จะยังไม่อยู่ใน
ระยะเวลาที่ต้องปรับปรุงหลักสูตร แต่ งานหลักสูตร คณะศิลปศาสตร์ ได้มีการจัดท าระบบการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือก ากับดูแลและตรวจสอบ เพื่อให้การด าเนินงานของหลักสูตรเป็นไปตามกระบวนการของการ
การก ากับมาตรฐานของการประกันคุณภาพหลักสูตร 
สรุปผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ 3 ข้อ 

 เป็นไปตามเกณฑ์ทุกข้อ 
 ไมเ่ป็นไปตามเกณฑ์โปรดระบุข้อ..................... 
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ส่วนที่สาม 
การประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพAUN-QA11ข้อ 

 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 fulfill 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 fulfill 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 fulfill 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 fulfill 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 fulfill 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 – Checklist 

AUN - QAcriterion1 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (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. 
การก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังค านึงและสะท้อนถึงวิสัยทัศน์และพันธกิจของสถาบัน 
วิสัยทัศน์และพันธกิจมีความชัดเจน บุคลากร และผู้เรียนรับทราบโดยทั่วกัน 

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. 
หลักสูตรก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของบัณฑิต รายวิชา ควรได้รับการออกแบบอย่าง
ชัดเจน เพ่ือให้บรรลุถึงผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา และควรสอดคล้องกับผลการเรียนรู้
ที่คาดหวังของหลักสูตร 

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. 
หลักสูตรควรออกแบบให้ครอบคลุมถึงผลการเรียนรู้ที่เก่ียวข้องกับความรู้ และทักษะเฉพาะทาง
ของศาสตร์นั้นๆ และทักษะทั่วไป เช่น ทักษะการสื่อสารทางด้านการเขียนและการพูด ทักษะ
การแก้ปัญหา ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะการสร้างทีม ฯลฯ  

4. The programme has clearly formulated the expected learning outcomes which 
reflect the relevant demands and needs of the stakeholders. 
หลักสูตรก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่ชัดเจน สะท้อนความต้องการและความจ าเป็นของ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ผลการประเมินตนเอง   

AUN-QA Criterion 1 – Checklist 
เกณฑ์การประเมิน 

1 2 3 4 5 6 7 
1.1 The expected learning outcomes have been 

clearly formulated and aligned with the vision and 
mission of the university (1,2) 
การก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังมีความชัดเจนและ
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

  ✓     
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ผลการประเมินตนเอง 

ผลการด าเนินงานแยกตามเกณฑ์การประเมิน 

 จากการด าเนินงานก ากับมาตรฐานหลักสูตร ตั้งแต่มีการเปิดใช้หลักสูตรในปีการศึกษา 2558 จนถึงปี
การศึกษา 2559 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558 ได้มีการ
ก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังไว้อย่างชัดเจน เพ่ือเป็นการตอบโจทย์ของการเปิดหลักสูตรที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้ใช้หลักสูตร โดยแสดงผลการด าเนินงานตามหัวข้อ ดังต่อไปนี้ 
 
1.1 The expected learning outcomes have been clearly formulated and aligned with the 
vision and mission of the university(1,2) 
การก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังมีความชัดเจนและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

ผลการด าเนินงาน 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558 ได้ก าหนดวัตถุประสงค์ 

ของหลักสูตรดังต่อไปนี้  
1.1.1 ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพ ขยันหมั่นเพียร

ศึกษาหาความรู้ สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้พัฒนาตนเอง พัฒนางาน และพัฒนา
สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ บนพ้ืนฐานความเข้าใจพหุวัฒนธรรม 

1.1.2 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง
และสังคม  

1.1.3 ผลิตบัณฑิตที่ความคิดสร้างสรรค์ ทันโลก ทันเหตุการณ์ มีความม่ันใจในตนเอง และ
ปรับตัวเข้ากับสังคมท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

  หลักสูตรได้ก าหนดผลการเรียนที่คาดหวัง (ELOs) จากวิสัยทัศน์ พนัธกิจของคณะศิลปศาสตร์  

1.2 The expected learning outcomes cover both 
subject specific (i.e. transferable) learning 
outcomes (3) 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังครอบคลุมทั้งผลการเรียนรู้เฉพาะ
ทางศาสตร์นั้นๆ และผลการเรียนรู้ทั่วไป  

  ✓     

1.3 The expected learning outcomes clearly reflect 
the requirement of the stakeholders (4) 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังสะท้อนความต้องการของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย อย่างชัดเจน 

  ✓     

ผลการประเมินตนเองโดยรวม (Overall opinion)   ✓     
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และของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จากวัตถุประสงค์ของหลักสูตร จากกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติ และผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย จ านวน 6 ข้อดังต่อไปนี้ 

1. ใช้ทักษะภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพและหลากหลาย ตามโครงสร้างของ CEFR ของ
สหภาพยุโรป ในระดับ B1+ Intermediate Level ได ้

2. ประยุกต์ใช้หลักภาษาศาสตร์ ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง 
3. ใช้ภาษาจีนหรือมลายูในการสื่อสาร ในระดับพ้ืนฐาน ตามโครงสร้างหลักสูตรภาษาอังกฤษ ได้  
4. แสดงออกถึงความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
5. สร้างสรรคโ์ครงงานภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาชุมชน สังคม 
6. สังเคราะห์ความรู้และทักษะ อย่างเป็นระบบ ทันโลก ทันเหตุการณ์ และใช้เทคโนโลยี 

*หมายเหตุ 
CEFR คือ ตารางมาตรฐานยุโรปและได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะเพ่ือใช้อธิบายทักษะ
ภาษาอังกฤษ ที่เป็นที่ยอมรับของสากลโลก โดย CEFR และสามารถเทียบเคียงผลคะแนนการสอบ 
Academic Test ระดับนานาชาติ ของ IELTs (international English Language Testing 
System) โดยแบ่งความเชี่ยวชาญทางด้านภาษาออกเป็น 6 ระดับ ดังต่อไปนี้  
 
ระดับ CEFR ชื่อขั้นระดับ เทียบเท่าผลคะแนน 

IELTS 
หมายเหตุ 

C1 Advanced 9.0  

B2 Upper Intermediate  7.0-8.0  

B1+ Intermediate  5.5-6.5 *ผลคะแนนของนักศึกษา 
สาขาภาษาอังกฤษหลังส าเร็จ
การศึกษา 

B1 Pre-intermediate 4.5-5.0  

A2 Elementary  4.0  

A1 Starter  -  
 

อ้างอิงจาก https://www.ielts.org/ielts-for-organisations/common-european-framework 

 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตมุ่งเน้นให้นักศึกษาสามารถมีผลระดับท่ีเทียบเคียงของ CEFR หรือ IELTs 
ในระดับ B1+ หรือ Intermediate Level ได้ เพื่อช่วยนักศึกษาสามารถรู้ระดับของตนเองและสามารถ
เข้าท างานและศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาทั้งในและต่างประเทศได้  
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ผลการประเมินหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 

 หลังจากจบปีการศึกษา 2558 ในรอบที่ผ่าน ทางหลักสูตรได้มีการท าการส ารวจผลการใช้หลักสูตร
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) จากนักศึกษาจ านวน 120 คน และอาจารย์และเจ้าหน้าที่ จ านวน 21 
คน คิดเป็นร้อยละ 21 ประเมินพบว่า  

1. ด้านการวางแผนการใช้หลักสูตร     3.6  มาก 
2. ด้านโครงสร้างหลักสูตรและเนื้อหาการเรียนการสอน  3.9  มาก 
3. ด้านการบริหารหลักสูตร     3.5  มาก 
4. ด้านผลการเรียนรู้     3.7  มาก 
5. ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน    3.8  มาก 
6. ด้านพัฒนาคุณภาพนักศึกษา    3.9  มาก 

    โดยรวม   3.7  มาก 

 จากการประเมินดังกล่าวพบว่า ผลการใช้หลักสูตรในรอบ 2 ปี ที่ผ่านมา ผู้ใช้หลักสูตรมีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับ มาก ซึ่งหมายถึง ผู้ใช้หลักสูตรให้การยอมรับกับการใช้หลักสูตรศิลปศาสตร สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  

 ในปีการศึกษา 2559 ทางหลักสูตรได้ก าหนดให้ท าการส ารวจผลการใช้หลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ (TQF) จากนักศึกษา 2 ชั้นปี จ านวนทั้งสิ้น 115 คน ในวันที่ 18 ตุลาคม 2560 ซึ่งตรงกับช่วงจัด
สอบ Yearly Examination ประจ าปีการศึกษา 2559  

 นอกจากนี้ ทางผู้ด าเนินงานจัดท าหลักสูตร ได้ท าการจัดสอบ Yearly Examination ซึ่งเป็นการจัด
สอบเพ่ือวัดระดับการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา รุ่นที่ 1 รหัส 58 จ านวน 79 คน เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 
2559 เพ่ือประเมินการใช้ระดับภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตร CEFR พบว่า นักศึกษาเกินกว่า 50% มี
คะแนนต่ ากว่าที่ก าหนดไว้ อย่างไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบกับคะแนนแรกเข้าของนักศึกษา พบว่ามีคะแนน
สูงขึ้น โดยสาขาภาษาอังกฤษ ได้วางแผนรับมือให้นักศึกษาที่ได้รับคะแนนต่ ากว่าครึ่ง เข้าร่วมโครงการ
ด้านภาษาอังกฤษ ประจ าปีงบประมาณ 2560    

 ในปีการศึกษา 2559 นักศึกษารุ่นที่ 1 รหัส 58 และนักศึกษารุ่นที่  2 รหัส 59 จะสอบ Yearly 
Examination ในวันที่ 18 ตุลาคม 2560 เพ่ือประเมินความรู้ในรายวิชาที่เรียนทั้งวิชาเอกและวิชาโท ทั้งนี้
ผลการสอบ Yearly Examination จะใช้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยให้นักศึกษาได้เลือกเรียนวิชาโทที่ตนเอง
มีความสนใจและสามารถเลือกเรียนได้ตามความถนัด 

ตาราง AUN1-1 ความสอดคล้อง ELOs กับวัตถุประสงค์หลักสูตร 

ที ่ Expected Learning Outcome (ELOs)  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1 2 3 

1 ใช้ทักษะภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพและหลากหลาย ตาม
โครงสร้างของ CEFR ของสหภาพยุโรป ในระดับ B1+ Intermediate 
Level ได ้

   

2 ประยุกต์ใช้หลักภาษาศาสตร์ ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง    
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ที ่ Expected Learning Outcome (ELOs)  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1 2 3 

3 ใช้ภาษาจีนหรือมลายูในการสื่อสาร ในระดับพ้ืนฐาน ตามโครงสร้าง
หลักสูตรภาษาอังกฤษ ได้ 

   

4 แสดงออกถึงความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ และจรรยาบรรณวิชาชีพ    

5 สร้างสรรคโ์ครงงานภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาชุมชน สังคม    

6 สังเคราะห์ความรู้และทักษะ อย่างเป็นระบบ ทันโลก ทันเหตุการณ์ 
และใช้เทคโนโลยี 

   

ตารางท่ี AUN1-2 แสดงความสอดคล้องระหว่าง ELOs ของหลักสูตร กับวิสัยทัศน์และพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์   
 

ที ่ Expected Learning Outcome วิสัยทัศน์ พันธกิจ 

 

1  ใช้ทักษะภาษาอังกฤษได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและหลากหลาย ตาม
โครงสร้างของ CEFR ของสหภาพยุโรป 
ในระดับ B1+ Intermediate Level 
ได้ 

ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่
คุณธรรม วิจัยและพัฒนา 
ตอบสนองความต้องการของ
สังคม 

1. ผลิตบัณฑิต 
2. งานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ 
3. บริการวิชาการ 

2 ประยุกต์ใช้หลักภาษาศาสตร์ 
ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง 

ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่
คุณธรรม วิจัยและพัฒนา 
ตอบสนองความต้องการของ
สังคม 

1. ผลิตบัณฑิต 
2. งานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ 
3. บริการวิชาการ 

3 ใช้ภาษาจีนหรือมลายูในการสื่อสาร ใน
ระดับพ้ืนฐาน ตามโครงสร้างหลักสูตร
ภาษาอังกฤษ ได้ 

ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่
คุณธรรม วิจัยและพัฒนา 
ตอบสนองความต้องการของ
สังคม 

1. ผลิตบัณฑิต 
2. งานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ 
3. บริการวิชาการ 

4 แสดงออกถึงความรับผิดชอบ ความ
ซื่อสัตย์ และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่
คุณธรรม วิจัยและพัฒนา 
ตอบสนองความต้องการของ
สังคม 

1. ผลิตบัณฑิต 
2. งานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ 
3. บริการวิชาการ 

5 สร้างสรรคโ์ครงงานภาษาอังกฤษเพ่ือ
พัฒนาชุมชน สังคม 

ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่
คุณธรรม วิจัยและพัฒนา 
ตอบสนองความต้องการของ
สังคม 

1. ผลิตบัณฑิต 
2. งานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ 
3. บริการวิชาการ 

6 สังเคราะห์ความรู้และทักษะ อย่างเป็น ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่ 1. ผลิตบัณฑิต 
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ที ่ Expected Learning Outcome วิสัยทัศน์ พันธกิจ 

 

ระบบ ทันโลก ทันเหตุการณ์ และใช้
เทคโนโลยี 

คุณธรรม วิจัยและพัฒนา 
ตอบสนองความต้องการของ
สังคม 

2. งานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ 
3. บริการวิชาการ 

 
ตารางท่ี AUN1-3 แสดงความสอดคล้องระหว่าง ELOs ของหลักสูตร กับวิสัยทัศน์และพันธกิจของ
คณะศิลปศาสตร์   
 

ข้อ Expected Learning Outcome วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
1  ใช้ทักษะภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และหลากหลาย ตามโครงสร้างของ CEFR 
ของสหภาพยุโรป ในระดับ B1+ 
Intermediate Level ได ้

1. ผลิตบัณฑิตให้มคีวามรู้
ทักษะและคุณธรรม 
รับผิดชอบต่อตนเองและ
สังคม  
2. ผลิตผลงานวิชาการ 
งานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ท่ีตอบสนอง
ความต้องการของสังคม 
3. บริการวิชาการเพ่ือ
พัฒนาสังคม 

1. ผลิตบัณฑิต 
2. งานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ 
3. บริการวิชาการ 

2 ประยุกต์ใช้หลักภาษาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
ได้อย่างถูกต้อง 

1. ผลิตบัณฑิตให้มคีวามรู้
ทักษะและคุณธรรม 
รับผิดชอบต่อตนเองและ
สังคม  
2. ผลิตผลงานวิชาการ 
งานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ท่ีตอบสนอง
ความต้องการของสังคม 
3. ส่งเสริมและอนุรักษ์ 
ภาษา ศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม 

1. ผลิตบัณฑิต 
2. งานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ 
3. บริการวิชาการ 

3 ใช้ภาษาจีนหรือมลายูในการสื่อสาร ใน
ระดับพ้ืนฐาน ตามโครงสร้างหลักสูตร
ภาษาอังกฤษ ได้ 

1. ผลิตบัณฑิตให้มคีวามรู้
ทักษะและคุณธรรม 
รับผิดชอบต่อตนเองและ
สังคม  
2. ผลิตผลงานวิชาการ 

1. ผลิตบัณฑิต 
2. งานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ 
3. บริการวิชาการ 
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ข้อ Expected Learning Outcome วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
งานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ท่ีตอบสนอง
ความต้องการของสังคม 
3. ส่งเสริมและอนุรักษ์ 
ภาษา ศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม 

4 แสดงออกถึงความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ 
และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

1. ผลิตบัณฑิตให้มคีวามรู้
ทักษะและคุณธรรม 
รับผิดชอบต่อตนเองและ
สังคม  
2. ผลิตผลงานวิชาการ 
งานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ท่ีตอบสนอง
ความต้องการของสังคม 

1. ผลิตบัณฑิต 
2. งานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ 
3. บริหารจัดการ 
 
 

5 สร้างสรรคโ์ครงงานภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนา
ชุมชน สังคม 

1. ผลิตบัณฑิตให้มคีวามรู้
ทักษะและคุณธรรม 
รับผิดชอบต่อตนเองและ
สังคม  
2. ผลิตผลงานวิชาการ 
งานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ท่ีตอบสนอง
ความต้องการของสังคม 
3. บริการวิชาการเพ่ือ
พัฒนาสังคม 
4. ส่งเสริมและอนุรักษ์ 
ภาษา ศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม 

1. ผลิตบัณฑิต 
2. งานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ 
3. บริการวิชาการ 

6 สังเคราะห์ความรู้และทักษะ อย่างเป็นระบบ 
ทันโลก ทันเหตุการณ์ และใช้เทคโนโลยี 

1. ผลิตบัณฑิตให้มคีวามรู้
ทักษะและคุณธรรม 
รับผิดชอบต่อตนเองและ
สังคม  
2. ผลิตผลงานวิชาการ 
งานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ท่ีตอบสนอง
ความต้องการของสังคม 
3. บริการวิชาการเพ่ือ
พัฒนาสังคม 

1. ผลิตบัณฑิต 
2. งานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ 
3. บริการวิชาการ 
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ข้อ Expected Learning Outcome วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
4. ส่งเสริมและอนุรักษ์ 
ภาษา ศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม 

 

หลักฐานแสดงผลการด าเนินงาน 
 

รหัสหลักฐาน ชื่อหลักฐาน 
AUN 1.1-1 มคอ.2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558 

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

 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังครอบคลุมทั้งผลการเรียนรู้เฉพาะทางของศาสตร์นั้นๆ และผลการเรียนรู้
ทั่วไป 

 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558 
ครอบคลุมทั้งความรู้และทักษะทั่วไป และความรู้ทักษะเฉพาะทาง ดังนี้  

ความรู้และทักษะทั่วไป  

1. แสดงออกถึงความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
2. สังเคราะห์ความรู้และทักษะ อย่างเป็นระบบ ทันโลก ทันเหตุการณ์ และใช้เทคโนโลยี 

ความรู้และทักษะเฉพาะทาง  

1. ใช้ทักษะภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพและหลากหลาย ตามโครงสร้างของ CEFR ของ
สหภาพยุโรป ในระดับ B1+ Intermediate Level ได ้

2. ประยุกต์ใช้หลักภาษาศาสตร์ ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง 
3. ใช้ภาษาจีนหรือมลายูในการสื่อสาร ในระดับพ้ืนฐาน ตามโครงสร้างหลักสูตรภาษาอังกฤษ ได้ 
4. สร้างสรรคโ์ครงงานภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาชุมชน สังคม 

 

ตารางท่ี AUA1-3 ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง ELO กับ Generic and Specific และ รายวิชา 

ที ่ Statement  Generic LO Specific LO 

1  ใช้ทักษะภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และหลากหลาย ตามโครงสร้างของ CEFR 
ของสหภาพยุโรป ในระดับ B1+ 
Intermediate Level ได ้

ทุกวิชาที่ปรากฏ
ในหลักสูตร 

1. กลุ่มวิชาภาษา หมวดศึกษา
ทัว่ไป 
11-034-102 ภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจ าวัน  
11-034-103 การสนทนา
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
2. กลุ่มวิชาพื้นฐานและบังคับ 
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ที ่ Statement  Generic LO Specific LO 

หมวดวิชาเฉพาะ 
11-034-204 ไวยกรณ์เพ่ือการ
เขียนภาษาอังกฤษท่ัวไป  
11-034-205 การเขียนอนุเฉท
และเรียงความภาษาอังกฤษ 
11-034-206 การเขียนเพ่ือการ
จูงใจ 
11-034-207 การอ่าน
ภาษาอังกฤษเพ่ือความ
เพลิดเพลิน 
11-034-208 การฟังและการพูด
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
11-034-209 การสื่อสารระหว่าง
วัฒนธรรม  
11-034-211 นานาภาษาอังกฤษ
โลก 
11-034-215 การเขียนเชิง
วิชาการ 
11-034-216 การอ่านเชิง
วิเคราะห์และวิจารณ์ 
11-034-217 ทักษะการน าเสนอ
ภาษาอังกฤษ 
11-034-218 การสนทนาและ
การอภิปรายภาษาอังกฤษ 
11-034-219 การพูดในที่
สาธารณะ  
11-034-220 สัมมนา
ภาษาอังกฤษ 
3. กลุ่มวิชาเลือก หมวด
ภาษาอังกฤษ  
11-034-226 การเขียนเชิง
สร้างสรรค์  
11-034-227 การเขียนเชิง
ท่องเที่ยว  
11-034-228 การอ่านยุคโลกาภิ
วัตน์ 
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ที ่ Statement  Generic LO Specific LO 

11-034-229 การอ่านเรื่องสั้น  
11-034-231 การสื่อสารธุรกิจ  
11-034-232 การสื่อสารและ
เทคโนโลยี  
11-034-233 ภาษาอังกฤษในที่
ท างาน  
11-034-234 ภาษาอังกฤษ
ส าหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์  
11-034-235 ภาษาอังกฤษเพ่ือ
การท่องเที่ยวและการบริการ 
11-034-236 ภาษาอังกฤษเพ่ือ
ธุรกิจการบิน  

2 ประยุกต์ใช้หลักภาษาศาสตร์ ภาษาอังกฤษได้
อย่างถูกต้อง 

 11-034-201 ภาษาศาสตร์
เบื้องต้น 
11-034-202 สัทศาสตร์เบื้องต้น 
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ที ่ Statement  Generic LO Specific LO 

3 ใช้ภาษาจีนหรือมลายูในการสื่อสาร ใน
ระดับพ้ืนฐาน ตามโครงสร้างหลักสูตร
ภาษาอังกฤษ ได้ 

 11-034-112  ภาษาจีนเบื้องต้น 
11-034-237ภาษาจีนระดับต้น 1 
11-034-238 ภาษาจีนระดับต้น 
2 
11-034-239 ภาษาจีน
ระดับกลาง 1 
11-034-240 ภาษาจีน
ระดับกลาง 2 
11-034-241การฟัง-การพูด
ภาษาจีน 1 
11-034-242  การฟัง-การพูด
ภาษาจีน 2 
11-034-243  ภาษาจีนธุรกิจ 
11-034-244 ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับประเทศจีน 
11-034-104 การใช้ภาษามลายู
ในชีวิตประจ าวัน 
11-034-245 หลักภาษามลายู 1 
11-034-246 หลักภาษามลายู 2 
11-034-247 การอ่านภาษา
มลายู 
11-034-248 สังคมและ
วัฒนธรรมมลายู 
11-034-249 ภาษามลายูเพ่ือการ
สื่อสาร 
11-034-250 ภาษามลายูเพ่ือการ
ท่องเที่ยว11-034-251 ภาษา
มลายูในหนังสือพิมพ์ 
11-034-252 วรรณกรรมภาษา
มลายู 

4 แสดงออกถึงความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ 
และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

ทุกวิชาที่ปรากฏ
ในหลักสูตร 

ทุกวิชาที่ปรากฏในหลักสูตร 
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ที ่ Statement  Generic LO Specific LO 

5 สร้างสรรคโ์ครงงานภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนา
ชุมชน สังคม 

 11-034-246 สัมมนา 
11-034-247 การศึกษาค้นคว้า
อิสระ 

6 สังเคราะห์ความรู้และทักษะ อย่างเป็นระบบ 
ทันโลก ทันเหตุการณ์ และใช้เทคโนโลยี 

ทุกวิชาที่ปรากฏ
ในหลักสูตร 

ทุกวิชาที่ปรากฏในหลักสูตร 

*หมายเหตุ 
Based on Bloom’s Taxonomy  R = Remembering / Understanding  
      A = Applying / Analyzing  
      E = Evaluating / Creating 
หลักฐานแสดงผลการด าเนินงาน 
 

รหัสหลักฐาน ชื่อหลักฐาน 
AUN 1.2-1 รายงานแบบสอบถาม และการประชุม ผลการใช้หลักสูตร (TQF) พ.ศ. 2558 
 
1.3 The expected learning outcomes clearly reflect the requirements of the 

stakeholders (4) 
 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังสะท้อนความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างชัดเจน 

ตารางท่ี AUN 1-4 ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง ELOs กับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย  

ที ่ ELO คณาจารย์ บัณฑิต บุคลากรสาย
สนับสนุน 

ผู้ปกครอง ผู้ประกอบการ 

1 ใช้ทักษะภาษาอังกฤษได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและหลากหลาย ตาม
โครงสร้างของ CEFR ของสหภาพยุโรป 
ในระดับ B1+ Intermediate Level ได ้

     

2 ประยุกต์ใช้หลักภาษาศาสตร์ 
ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง 

     

3 ใช้ภาษาจีนหรือมลายูในการสื่อสาร ใน
ระดับพ้ืนฐาน ตามโครงสร้างหลักสูตร
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ที ่ ELO คณาจารย์ บัณฑิต บุคลากรสาย
สนับสนุน 

ผู้ปกครอง ผู้ประกอบการ 

ภาษาอังกฤษ ได้ 

4 แสดงออกถึงความรับผิดชอบ ความ
ซื่อสัตย์ และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

     

5 สร้างสรรคโ์ครงงานภาษาอังกฤษเพ่ือ
พัฒนาชุมชน สังคม 

     

6 สังเคราะห์ความรู้และทักษะ อย่างเป็น
ระบบ ทันโลก ทันเหตุการณ์ และใช้
เทคโนโลยี 

     

หมายเหตุ: หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558 ยังไม่มีนักศึกษา
ส าเร็จการศึกษา เนื่องจากมีการใช้หลักสูตรในปี พ.ศ. 2558  

ตารางท่ี AUN 1-5 ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง ELO กับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ELO1 ELO2 ELO3 ELO4 ELO5 ELO6 

คณาจารย ์       

- ควรเพิ่มการปรับพ้ืนฐานนักศึกษาเนื่องจาก
นักศึกษาในเขตพ้ืนที่มีพ้ืนฐานระดับภาษาอังกฤษ
ต่ ากว่ามาตรฐาน (ใช้ข้อสอบเข้า CEFR ระดับ A1 
เพ่ือรับนักศึกษา) 

      

บัณฑิต        

- มีอาจารย์เป็นเจ้าของภาษา 

- มีสภาพแวดล้อมที่ดึงดูดในการใช้ภาษาอังกฤษ
มากขึ้น 

- มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องด้านภาษาอังกฤษมากข้ึน  

      

บุคลากรสายสนับสนุน        
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ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ELO1 ELO2 ELO3 ELO4 ELO5 ELO6 

- เพ่ิมทักษะชีวิตแก่นักศึกษา โดยเฉพาะมารยาท
ทางสังคม การมีสัมมาคารวะ และความเป็นไทย 

      

หมายเหตุ: ผลส ารวจการใช้งานหลักสูตรตลอด 1 ปีการศึกษา 2558 โครงการประเมินผลการใช้หลักสูตร
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) และในปีการศึกษา 2559 ทางหลักสูตรได้ก าหนดให้ท าการส ารวจผล
การใช้หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) จากนักศึกษา 2 ชั้นปี จ านวนทั้งสิ้น 115 คน ในวันที่ 
18 ตุลาคม 2560 ซึ่งตรงกับช่วงจัดสอบ Yearly Examination ประจ าปีการศึกษา 2559 

 
ตารางท่ี AUN 1-6 แสดงการวิเคราะห์ของ ELO ระดับหลักสูตร กับ Knowledge, Skills, and 
Competence  

ELO Knowledge Skills Competence 

ELO1 ใช้ทักษะภาษาอังกฤษได้
อย่างมีประสิทธิภาพและ
หลากหลาย ตามโครงสร้างของ 
CEFR ของสหภาพยุโรป ใน
ระดับ B1+ Intermediate 
Level ได ้

1. อธิบายหลักการและ
วิธีการใช้ภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสารตาม
โครงสร้างของ CEFR
จากระดับ A1 
Beginner’s จนถึง
ระดับ B2 
Intermediate  
2. อธิบายถึงความ
แตกต่างและความ
หลากหลายทาง
ภาษาอังกฤษที่ใช้อยู่
จริง ตามหลักของ 
English Corpus ของ
ภาษาอังกฤษ 
3. อธิบายวัฒนธรรม
ทางภาษาและความ
เป็นอยู่ทางสังคมที่
หลากหลายผ่าน

1. ประยุกต์ใช้ทักษะการฟัง 
พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ 
ตาโครงสร้างของ CEFR  
จากสถานประกอบการที่มี
การใช้ภาษาอังกฤษ 
 

ได้ทักษะภาษาอังกฤษได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและหลากหลาย 
ตามโครงสร้างของ CEFR ของ
สหภาพยุโรป ในระดับ B1+ 
Intermediate Level ได้โดย
สามารถผ่านการทดสอบ 
ToeflItpหรือ IELTs ในระดับ
เทียบ B1+ ของ CEFR ได้ 
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ELO Knowledge Skills Competence 

เจ้าของภาษา และ
อาจารย์ที่ส าเร็จ
การศึกษาจาก
ต่างประเทศ 
4. อธิบายถึงการ
สื่อสารระหว่าง
วัฒนธรรม ผ่านเจ้าของ
ภาษา และอาจารย์ที่
ส าเร็จการศึกษาจาก
ต่างประเทศ 

ELO2 ประยุกต์ใช้หลัก
ภาษาศาสตร์ ภาษาอังกฤษได้
อย่างถูกต้อง 
 
 
 

1. อธิบาย หลักทฤษฎี 
และกฎเกณฑ์ ของ
ภาษาศาสตร์ ของ
ภาษาอังกฤษได้ 
2. เข้าใจความแตกต่าง 
ของระบบการออกเสียง 
ระหว่างภาษาท่ี 1 และ 
ภาษาท่ี 2 ได้อย่าง
ชัดเจน 

1. จ าแนก และ วิเคราะห์ 
ทฤษฎีทางภาษาศาสตร์ ได้
อย่างถูกต้อง 
2. ประยุกต์หลัก
ภาษาศาสตร์มาใช้ในทักษะ
การฟัง พูด อ่าน เขียน
ภาษาอังกฤษ ตามโครงสร้าง
ของ CEFR 

ได้ใช้หลักภาษาศาสตร์ 
ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องที่
สามารถเทียบเคียงในการ
ทดสอบระดับนานาชาติได้ 
 
 
 
 

ELO 3 ใช้ภาษาจีนหรือมลายูใน
การสื่อสาร ในระดับพื้นฐาน 
ตามโครงสร้างหลักสูตร
ภาษาอังกฤษ ได้  

1. อธิบายหลักการและ
วิธีการใช้ภาษาจีน หรือ 
มลายู เพ่ือการสื่อสาร 
3. อธิบายวัฒนธรรม
ทางภาษาและความ
เป็นอยู่ทางสังคมที่
หลากหลาย 
4. อธิบายถึงการ
สื่อสารระหว่าง
วัฒนธรรม 

1. ประยุกต์ใช้ทักษะการฟัง 
พูด อ่าน เขียนในระดับ
ชีวิตประจ าวัน  

ใช้ภาษาจีนหรือมลายูในการ
สื่อสาร ในระดับพ้ืนฐาน ตาม
โครงสร้างหลักสูตรภาษาอังกฤษ 
ได้ 
 
 
 

ELO 4 แสดงออกถึงความ
รับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ และ

1. อธิบายจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

1. อ้างอิงเนื้อหาทางวิชาการ
ได้อย่างถูกต้อง 

แสดงออกถึงความรับผิดชอบ 
ความซื่อสัตย์ และจรรยาบรรณ
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ELO Knowledge Skills Competence 

จรรยาบรรณวิชาชีพ 2. อธิบายวิธีการอ้างอิง
เนื้อหาวิชาการ 
 

2.  สื่อสารภาษาอังกฤษ
อย่างมีศิลปะและ
จรรยาบรรณ 
3. สร้างสรรค์ผลงานของ
ตนเองด้วยความซื่อสัตย์
และมีความรับผิดชอบ 

วิชาชีพ 

ELO5 สร้างสรรคโ์ครงงาน
ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาชุมชน 
สังคม 

1. อธิบายการเขียน
และออกแบบโครงงาน 
2. อธิบายขั้นตอนการ
ส ารวจความต้องการ
ของชุมชน 
3. อธิบายหลักการใช้
สถิติเบื้องต้น 
4. อธิบายผลการศึกษา
ของโครงงาน 

1. ส ารวจความต้องการของ
ชุมชนหรือหน่วยงานในพื้นท่ี
ในการพัฒนาภาษาอังกฤษ 
2.  วิเคราะห์และหา
แนวทางในการแก้ปัญหา 
3. ออกแบบและประยุกต์ใช้
ความรู้ภาษาอังกฤษ 
 

สร้างสรรคโ์ครงงานภาษาอังกฤษ
เพ่ือพัฒนาชุมชน สังคม 

ELO 6 สังเคราะห์ความรู้และ
ทักษะ อย่างเป็นระบบ ทันโลก 
ทันเหตุการณ์ และใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 
 

อธิบายเนื้อหาสาระที่
เรียนศึกษา 

จ าแนก แยกแยะ วิเคราะห์ 
เนื้อหาข่าวสารได้ 

สังเคราะห์ความรู้และทักษะ 
อย่างเป็นระบบ ทันโลก ทัน
เหตุการณ์ และใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 

หลักฐานแสดงผลการด าเนินงาน 
 

รหัสหลักฐาน ชื่อหลักฐาน 
AUN 1.3-1 Website ของคณะ 
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AUN 2 ข้อก าหนดของหลักสูตร (Programme Specification) 

AUN QA Criterion 2 – Checklist 
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AUN – QA criterion 2  
ข้อก าหนดของหลักสูตร (Programme 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 programme. 
สถาบันได้มีการประชาสัมพันธ์และพูดคุยเกี่ยวกับข้อก าหนดของหลักสูตรที่เปิดบริการ และให้
ข้อมูลที่เกี่ยวกับหลักสูตรเพ่ือช่วยให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถรับรู้เกี่ยวกับหลักสูตรที่เปิดไว้ 

2. Programme specification including course specifications describes the expected 
learning outcomes in terms of knowledge, skills and attitudes. They help 
learning outcomes 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.  
ข้อก าหนดของหลักสูตร รวมถึงข้อก าหนดของรายวิชาในหลักสูตรอธิบายผลการเรียนที่รู้ที่
คาดหวัง ในด้าน ความรู้ ทักษะและความคิด ซึ่งช่วงให้เข้าใจกระบวนการเรียนการสอนที่ส่งผล
ต่อผลการเรียนรู้ กระบวนการตรวจประเมินที่ช่วยให้แสดงถึงผลสัมฤทธิ์ และความสัมพันธ์ของ
หลักสูตรและส่วนประกอบของการเรียน 
 

การประเมินตนเอง   

AUN-QA Criterion 2 - Checklist 
เกณฑ์การประเมิน 

1 2 3 4 5 6 7 
2.1 รายละเอียดของหลักสูตรครอบคลุม และทันสมัย  

The information in theprogrammed specification is 
comprehensive and up-to-date 

  ✓     

2.2 รายละเอียดของรายวิชาครอบคลุม และทันสมัย 
The information in the course specification is 
comprehensive and up-to-date. 

  ✓     

2.3 2.3 รายละเอียดของรายวิชาครอบคลุม และทันสมัย 
The programme and course specification are 
communicated and made available to the 
stakeholders. 

  ✓     

ผลการประเมินตนเองโดยรวม (Overall opinion)   ✓     
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ผลการประเมินตนเอง 

ผลการด าเนินงานแยกตามเกณฑ์การประเมิน 

 จากการด าเนินงานของหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษได้ก าหนด
ข้อก าหนดของหลักสูตรไว้อย่างชัดเจนคือ ผู้ใช้หลักสูตรต้องสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างดี ตามโครงสร้าง
หลักสูตร CEFR ตลอกจนโครงสร้างการวางหลักสูตร และโปรแกรมการเรียนจะต้องมีความทันสมัย และ
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ตามผลการด าเนินงาน ดังต่อไปนี้ 

2.1 รายละเอียดของหลักสูตรครอบคลุม และทันสมัย The information in the programmed 
specification is comprehensive and up-to-date 

 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558 มีความทันสมัย ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลง โดยน าข้อมูลที่ได้จากการส ารวจความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ มีการวิเคราะห์
สถานการณ์ และมีการวิพากษ์หลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิ เสนอต่อสภาวิชาการ สภามหาวิทยาลัยนราธิวาส
ราชนครินทร์ และส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามล าดับ เพ่ืออนุมัติตามขั้นตอนและได้มีการ
น ารายละเอียดของหลักสูตรประชาสัมพันธ์ผ่านเวบไซต์ของคณะ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากหลักสูตรยังไม่
ครบรอบการปรับปรุง หลักสูตรภาษาอังกฤษได้ออกแบบหลักสูตรที่มีความทันสมัย โดยการใช้เนื้อหา
หลักสูตรที่สอดคล้องกับหลักสูตร CEFR และใช้ Technology สื่อประกอบการสอนในรายวิชาที่ทันสมัย 
เพ่ือให้นักศึกษาทันโลกด้านการเขียนภาษาอังกฤษมากข้ึน 

 ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรได้ มีการจัดการเรียนการสอน ทั้งหมด 25 วิชา (AUN 2.1 มคอ.2  
หน้า 21-22) ซึ่งตรงกับแผนการศึกษาที่วางไว้ทุกประการ โดยการจัดการเรียนสอนจะมีการประชุม
อาจารย์ในหลักสูตร 1 ครั้ง (AUN 2.1-2) เพ่ือพูดคุยในเรื่อง กระบวนการเรียนการสอน การเข้าใจ
ค าอธิบายรายวิชา เพ่ือช่วยให้ผู้สอนมีการเตรียมการสอนที่มีประสิทธิภพมากขึ้น โดยรูปแบบการประชุม
จะครอบคลุมตามกระบวนการดังต่อไปนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
   

  

พดูคยุเร่ืองรายวชิาที่เปิดสอน 

เลอืกสือ่ สิง่พิมพ์ที่ทนัสมยั 

ตรวจสอบ มคอ. 3 ให้ตรงกบัค าอธิบาย 

เปิดรายวิชาสอน 
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 จากกระบวนการข้างต้น ท าให้หลักสูตรพบว่า รายละเอียดหลักสูตรได้รับการติดตามก่อนมีการ
สอน โดยเน้นเนื้อหาหลักสูตรที่ทันสมัย และเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพ่ือสอดคล้องกับการเปิดของหลักสูตร 
โดยใน เทอมที่ 1 ปีการศึกษา 2559 นั้น อาจารย์ในหลักสูตร ได้ใช้หนังสือฉบับล่าสุด และเป็นที่ยอมรับ 
และรายวิชาทักษะการพัฒนาภาษาภาษาอังกฤษ หนังสือที่ใช้จะตรงกับหลักสูตร CEFR โดยนักศึกษาใช้
หนังสือเล่มระดับ A2Elementary (AUN 2.1-3) และใช้เทคโนโลยีการเรียนการสอนแบบ E-learning ที่
นักศึกษาสามารถเรียนรู้ผ่านโปรแกรมท่ีมากับหนังสือได้  

หลักฐานแสดงผลการด าเนินงาน 

รหัสหลักฐาน ชื่อหลักฐาน 
AUN 2.1-1 มคอ. 2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรใหม ่พ.ศ. 2558 
AUN 2.1-2 เอกสารการประชุมเรื่อง รายวิชาที่เปิดในหลักสูตร 
AUN 2.1-3 หนังสือเรียนตามหลักสูตร CEFR 
2.2 รายละเอียดของรายวิชาครอบคลุม และทันสมัย 
The information in the course specification is comprehensive and up-to-date. 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558 ได้จัดท าขึ้นโดยมี
การก าหนดรายวิชาที่ครอบคลุมและทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ เพ่ือให้ตอบสนองต่อผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังในปีการศึกษา 2559 นักศึกษารุ่นที่ 1 รหัส 58 และ รุ่นที่ 2 รหัส 59 ศึกษาเนื้อหาที่เข้มข้นมาก
ขึ้น  โดยเน้นหลักการปฏิบัติ  Presentation and discussion-based approach (AUN 2.2-1) เพ่ือ
มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร โดยคณาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร ใช้ภาษาอังกฤษ ใน
การจัดการเรียนการสอนเป็นส่วนใหญ่ ตลอดจนมีการจัดโครงการจ้างอาจารย์ต่างชาติชั่วคราว เพ่ือ
ทดแทนการขาดอาจารย์ต่างชาติ เพ่ือการตอบสนองความต้องการของนักศึกษา โดยเนื้อหารายวิชาที่เปิด
สอนเน้นความทันสมัยของหนังสือ แหล่งสื่อที่นักศึกษาค้นคว้ามาจากแหล่งที่เชื่อถือได้ โดยอาจารย์ประจ า
หลักสูตรได้มีการติดตาม มคอ.3 ของผู้สอน (AUN 2.2-2 ) เพ่ือดูหนังสือ และแหล่งอ้างอิงที่ ให้มีความ
ทันสมัยมากขึ้น  

หลักฐานแสดงผลการด าเนินงาน 

รหัสหลักฐาน ชื่อหลักฐาน 
AUN 2.2-1 รูปภาพการเรียนการสอนปีการศึกษา 2559  
AUN 2.2-2 มคอ. 3 ปีการศึกษา 2559 
 
2.3 The programme and course specification are communicated and made available to 
the stakeholders. 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงและรับรู้ข้อมูลของหลักสูตร 
 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ ได้ให้ข้อมูลของหลักสูตรไว้ในหลายช่องทาง ดังนี้ 
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2.3.1 รูปแบบเอกสาร คือ แผ่นพับประชาสัมพันธ์หลักสูตร คู่มือนักศึกษา โดยมีการเผยแพร่ในช่วง
มีการประชาสัมพันธ์หลักสูตรร่วมกับมหาวิทยาลัยฯ การจัดงานโครงการบริการวิชาการต่างๆ 
และการปฐมนิเทศนักศึกษา (AUN 2.3-1) 

2.3.2 รูปแบบข้อมูล Electronic คือ ข้อมูลหลักสูตรในเว็ปไซต์คณะศิลปศาสตร์ 
(http://libarts.pnu.ac.th/ ) 

2.3.3 รูปแบบทางวิทยุ คือ โฆษณาประชาสัมพันธ์ทางวิทยุ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
คลื่น 92.25  

2.3.4 ช่องทางอ่ืนๆ คือ การอีเมล และการติดต่อทางโทรศัพท์ ที่ทางคณะศิลปศาสตร์ให้ข้อมูลทาง
website และวิทยุ โดยมีเลขานุการ คือ นายวชัลวิทย์ พรหมเมศน์ เป็นผู้ให้ข้อมูลหลักสูตร  

นอกจากนี้ ในทุกปีการศึกษา หลักสูตรได้มีการท าแบบสอบถามเรื่องความพึงพอใจการในรายวิชาที่เปิด
สอนในหลักสูตร เพ่ือตรวจสอบความพึงพอใจและความทันสมัยของรายวิชา โดยปีการศึกษา 2558 ได้มี
การจัดท าและสรุปเป็นที่เรียบร้อย (AUN 2.3-2) ส าหรับ ปีการศึกษา 2559 จะมีการท าแบบสอบถามอีก
ครั้ง หลังจบการศึกษา 
หลักฐานแสดงผลการด าเนินงาน 
 

รหัสหลักฐาน ชื่อหลักฐาน 
AUN 2.3-1 รูปภาพหลักฐานและเอกสารที่เก่ียวข้อง 
AUN 2.3-2 รายงานแบบสอบถาม และการประชุม ผลการใช้หลักสูตร (TQF) ปีการศึกษา 2558 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://libarts.pnu.ac.th/
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AUN 3 โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร (Programme Structure and Content) 
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AUN QA Criterion 3 – Checklist 

AUN3. โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร (Programmed 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.  
     หลักสูตรวธิีการจัดการเรียนการสอน และ การประเมินผู้เรียน มีความสอดคล้องกันเพ่ือน าไปสู่การบรรลุผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวัง 
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. 
การออกแบบหลักสูตรค านึงถึงผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง โดยแต่ละรายวิชาสนับสนุนการบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
อย่างชัดเจน 
3. The curriculum is designed so that the subject matter is logically structured, sequenced, and 
integrated. 
หลักสูตรมีการออกแบบโครงสร้างเนื้อหาที่มีการเรียงล าดับอย่างเหมาะสมและบูรณาการ 
4. The curriculum structure shows clearly the relationship and progression of basic courses, the 
intermediate courses, and the specialized courses. 
โครงสร้างหลักสูตรแสดงความสัมพันธ์จากรายวิชาพ้ืนฐานไปจนถึงรายวิชาเฉพาะทางอย่างชัดเจน 
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. 
หลักสูตรมีโครงสร้างที่ยืดหยุ่นเพ่ือให้ผู้เรียนแสวงหาขอบเขตความเชี่ยวชาญ บูรณาการการเปลี่ยนแปลง และการ
พัฒนาในศาสตร์นั้นๆ 
6. The curriculum is reviewed periodically to ensure that it remains relevant and Up –to-date. 
หลักสูตรมีการทบทวนอย่างต่อเนื่องเพ่ือความทันสมัย 
 

 

AUN-QA Criterion 3 - Checklist 
เกณฑ์การประเมิน 

1 2 3 4 5 6 7 
3.1 The curriculum is designed based on constructive 

alignment with the expected learning outcomes (1) 
หลักสูตรได้รับการออกแบบให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง 

  ✓     
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ผลการประเมินตนเอง 
 

ผลการด าเนินงานแยกตามเกณฑ์การประเมิน 
3.1The curriculum is designed based on constructive alignment with the expected 
learning outcomes. (หลักสูตรถูกออกแบบให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง) 

ผลการด าเนินงาน 

 ในการก าหนดโครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
หลักสูตรใหม ่พ.ศ. 2558นั้น คณะกรรมการร่างหลักสูตรได้พิจารณาให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจของ
มหาวิทยาลัย และวัตถุประสงค์ของหลักสูตรของหลักสูตรทั้ง 3 ประการคือ  
 1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษท่ีมีคุณภาพ ขยันหมั่นเพียรศึกษาหา
ความรู้ สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้พัฒนาตนเอง พัฒนางาน และพัฒนาสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
บนพื้นฐานความเข้าใจพหุวัฒนธรรม 
 2. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
 3. ผลิตบัณฑิตที่มีความคิดสร้างสรรค์ ทันโลก ทันเหตุการณ์ มีความม่ันใจในตนเอง และปรับสังคม
ท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม  
 โดยคณะกรรมการร่างหลักสูตรได้ร่วมกันพิจารณาก าหนดรายวิชาในหมวดวิชาต่างๆของหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558(AUN 3.1-1, หน้า 13-14)ตาม
โครงสร้างหลักสูตรทั้ ง 3 หมวดวิชา รวมจ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรทั้ งสิ้น 124 หน่วยกิต 
ประกอบด้วย 
 ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 34 หน่วยกิตประกอบด้วย 
      1) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  13      หน่วยกิต 
     2) กลุ่มวิชาภาษา     15      หน่วยกิต 
 3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   6 หน่วยกิต 
 ข. หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิตประกอบด้วย 
  1) กลุ่มวิชาพ้ืนฐาน     27 หน่วยกิต 
  2) กลุ่มวิชาบังคับ     42      หน่วยกิต 
 3) กลุ่มวิชาเลือก (วิชาโท) ไม่น้อยกว่า    15 หน่วยกิต 
          3.1 กลุ่มภาษาอังกฤษ 

3.2 The contribution made by each course to achieve 
the expected learning outcomes is clear(2) 
รายวิชาในหลักสูตรมีส่วนร่วมในการท าให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตาม
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังอย่างชัดเจน 

  ✓     

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

  ✓     

ผลการประเมินตนเองโดยรวม (Overall opinion)   ✓     
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  3.2 กลุ่มภาษาจีน 
  3.3 กลุ่มภาษามลายู 
 ค. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

  ทั้งนี้ รายวิชาในหมวดวิชาต่างๆ รายวิชาในกลุ่มวิชาภาษารวมทั้งกลุ่มวิชาโท คณะกรรมการ
บริหารร่างหลักสูตร เน้นให้ทุกรายวิชามีความเชื่อมโยงกัน จ านวนรายวิชาในหลักสูตรมีสัดส่วนที่เหมาะสม
ระหว่างรายวิชาศึกษาทั่วไปหรือรายวิชาพ้ืนฐานกับรายวิชาที่สร้างทักษะเฉพาะทาง โดยมีการจัด
เรียงล าดับของรายวิชาอย่างเป็นระบบจากรายวิชาพ้ืนฐาน รายวิชาเฉพาะทาง รายวิชาบูรณาการเช่น วิชา
การศึกษาค้นคว้าอิสระ  รายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษ  และวิชาสหกิจศึกษารวมทั้งมี
รายวิชาที่สามารถเสริมทักษะให้แก่นักศึกษาเมื่อจบหลักสูตรนี้ไปแล้ว เป็นต้น ทั้งนี้เพ่ือให้สอดรับกับผล
การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร Programme Expected Learning Outcomes (PLO) ทั้ง 6 ข้อ
กล่าวคือ  

 1. ผู้เรียนใช้ทักษะภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพและหลากหลายตามโครงสร้างของ CEFR 
ของสหภาพยุโรปในระดับ B1 + Intermediate Level ได้  
 2.  ประยุกต์ใช้หลักภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษได้ 
 3. ใช้ภาษาจีนหรือมลายูในการสื่อสาร ในระดับพ้ืนฐานตามโครงสร้างหลักสูตรภาษาอังกฤษได้ 
 4. แสดงออกถึงความรับผิดชอบ ความสื่อสัตย์ และจรรยาบรรณวิชาชีพได้ 
 5. สร้างสรรค์โครงงานภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาชุมชน สังคมได้ 
 6. สังเคราะห์ความรู้และทักษะ อย่างเป็นระบบ ทันโลก ทันเหตุการณ์ และใช้เทคโนโลยีในการ
แสวงหาความรู้ได้  

 เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนสนองตอบต่อ PLOs ทั้ง 6 ข้อ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้
ประชุม วางแนวทางในการจัดการเรียนการสอนร่วมกับอาจารย์ผู้สอน ตลอดจนมีการทบทวนการจัดการ
เรียนการสอนท าให้การจัดการเรียนการสอนมีการด าเนินการ ดังนี้  
 1. การจัดการเรียนการสอนตลอดหลักสูตรยึดการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย เช่น การ
จัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning เพ่ือให้เหมาะกับความรู้และความสามารถของผู้เรียน  
 2. มีการบูรณาการรายวิชาที่สอนในหลักสูตรไปใช้ในการแข่งขันทักษะทางภาษา เช่นในรายวิชา  
11-034-205 Paragraph Writing (AUN 3.1-2) โดยสนับสนุนให้ผู้เรียนส่งผลงานการเขียนเรียงความเข้า
ร่วมแข่งขันการเขียนบทความขององค์กรภายนอก เพ่ือให้ใช้ทักษะภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และหลากหลาย เน้นให้ผู้เรียนสามารถคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้ สามารถน าไปใช้ได้จริง  
 3. เปิดโอกาสให้ผู้สอนได้ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกถึงความทันสมัยของทั้งเนื้อหาและต าราเรียน 
(AUN-3.1-3) ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษาเพ่ือให้สอดคล้องกับความสามารถ
ของผู้เรียนผ่านการประชุมสาขาวิชา  
 4. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิควิธีการจัดการเรียนการสอนและออกแบบการวัดผลประเมิน
ผู้เรียนระหว่างอาจารย์ผู้สอนด้วยกัน โดยระบุวิธีการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผลอย่าง
ชัดเจนใน มคอ..3  
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 5. มีการก ากับติดตามการจัดการเรียนการสอน การนิเทศการสอน (AUN 3.1-4) ของอาจารย์ผู้สอน 
โดยหัวหน้าสาขาวิชาทุกภาคการศึกษาเพ่ือน าผลการนิเทศมาหาแนวทางร่วมกันกับอาจารย์ผู้สอนในการ
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน  
 6. มีการวิพากษ์ผลการเรียนโดยตรวจประเมินผ่าน มคอ. 7 (AUN 3.1-5) ซึ่งถือว่าเป็นกระบวนการ
หนึ่งในการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ เพ่ือให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรและบรรลุปรัชญาของหลักสูตรที่มุ่งหวังจะผลิตบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษที่มี
ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และรับผิดชอบต่อสังคม บนพ้ืนฐาน
ความเข้าใจพหุวัฒนธรรม  
เอกสารหลักฐาน 

 

3.2The contribution made by each course to achieve the expected learning 
outcomes is clear. (รายวิชาในหลักสูตรมีส่วนร่วมชัดเจนในการพัฒนาผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง) 

ผลการด าเนินงาน 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558(AUN 3.2-1)มี
รายวิชาต่างๆที่บรรจุไว้ตามโครงสร้างหลักสูตรแบ่งออกเป็น 3 หมวดวิชา รวมจ านวนหน่วยกิตที่เรียน
ตลอดหลักสูตรทั้งสิ้นจ านวน 124 หน่วยกิตมีรายวิชาที่มีส่วนร่วมชัดเจนในการพัฒนาผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง โดยแต่ละรายวิชามีความเชื่อมโยงกันและมีล าดับขั้นของรายวิชาที่เปิดสอดคล้องกับการพัฒนา
ผลการเรียนรู้เพ่ือให้สอดรับกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLO) ทั้ง 6 ข้อ มีการจัดท าแผนที่
แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนจากหลักสูตร (Curriculum mapping) เพ่ือให้
หลักสูตรบรรลุผลการเรียนรู้ทั้ง  5 ด้านของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)อีกทั้ง
รายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรมีความหลากหลายและตรงต่อความต้องการของชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
กลุ่มวิชาเลือกทั้ง 3 กลุ่มภาษา (ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และ ภาษามลายู) ที่เน้นให้ผู้เรียนใช้ทักษะ
ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพและหลากหลาย (PLO 1)  ประยุกต์ใช้หลักภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษ
ได้ (PLO 2) และใช้ภาษาจีนหรือมลายูในการสื่อสาร ในระดับพ้ืนฐานได้ (PLO 3) ตามผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังของหลักสูตรโดยมีการบูรณาการเรียนการสอนกับกิจกรรมเสริมความรู้อื่นๆ อาทิเช่น การจัดการ
ประกวดการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ ภายหลังจากที่นักศึกษาได้เรียนวิชา 11-034-205 Paragraph 

รหัสหลักฐาน ชื่อเอกสารหลักฐาน 
AUN 3.1-1 มคอ. 2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 

2558 
AUN 3.1-2 มคอ. 3 รายวิชาต่างๆตามแผนการจัดการเรียนที่อยู่ในโครงสร้างหลักสูตรที่จัดการ

เรียนการสอนในปีการศึกษานั้น 
AUN 3.1-3 ตัวอย่างหนังสือเรียนภาษาอังกฤษที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร 
AUN 3.1-4 บันทึกผลการนิเทศการสอน 
AUN 3.1-5 มคอ.7 สรุปผลดารด าเนินการของหลักสูตรปีการศึกษา 2558-2559 
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Writing (AUN 3.2-2)มีการสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษที่จัด
โดยหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย สนับสนุนให้ผู้เรียนส่งผลงานการเขียนเรียงความเข้า
ร่วมแข่งขันการเขียนบทความขององค์กรภายนอก และเพ่ือให้นักศึกษาสามารถสร้างสรรค์โครงงาน
ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาชุมชน สังคม (PLO 5) หลักสูตรได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาในหลักสูตรร่วมกัน
สร้างสรรค์โครงงานเพ่ือพัฒนาชุมชน อาทิเช่น โครงการบริการวิชาการเนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์ (Language Day) (AUN 3.2-3)นอกจากนี้หลักสูตรได้ออกแบบให้หมวดวิชาเลือก
เสรีนั้นนักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาในหลักสูตรอ่ืนๆที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยหรือสถานศึกษา
อ่ืนๆที่คณะกรรมการประจ าหลักสูตรให้ความเห็นชอบได้  เพ่ือสร้างความเข้มแข็งทางด้านวิชาการแก่
นักศึกษา และสามารถสังเคราะห์ความรู้และทักษะ อย่างเป็นระบบ ทันโลก ทันเหตุการณ์ และใช้
เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ (PLO 6) ซึ่งทางหลักสูตรได้ก าหนดให้นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
ชั้นปีที่ 3 ได้เรียนในรายวิชา 07-034-218  โปรแกรมส าเร็จรูปในส านักงาน (AUN 3.2-4)เพ่ือเสริม
ศักยภาพด้านวิชาการแก่นักศึกษา  

นอกจากนี้ทางหลักสูตรยังได้รับการสนับสนุนจากคณะ ในการจัดกิจกรรมและโครงการอ่ืนๆ 
(AUN 3.2-4)ที่หลากหลายที่จะช่วยสนับสนุนความสามารถในการเรียนของผู้เรียนและเพ่ิมศักยภาพ
ทางด้านวิชาการ โดยได้ร่วมกันก าหนดอัตลักษณ์ของบัณฑิตและคุณสมบัติบัณฑิตที่พึงประสงค์ของบัณฑิต 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ครบทั้ง 5 ด้านคือ 1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2. ด้าน
ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่านการประชุมร่วมกันของคณะอาทิเช่น 
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศแก่นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร์ 

ในปีการศึกษา 2559 นั้น คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ร่วมกันกับทางคณะด าเนินการ
วิเคราะห์กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ แล้วก าหนดจัดให้มีการพัฒนาคุณลักษณะของ
บัณฑิตผ่านการจัดกิจกรรมที่หลากหลายภายใต้โครงการและกิจกรรมพิเศษอ่ืนๆ โดยในปีการศึกษา 2559 
สามารถแบ่งตามด้านต่างๆ ดังนี้ 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม คณะได้จัดให้มีชั่วโมงในการพบอาจารย์ที่ปรึกษา ทุกบ่ายวันพฤหัสบดี 
โดยบรรจุลงในตารางสอนของอาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือให้อาจารย์ที่ปรึกษาได้พบกับนักศึกษาในความดูแล 
โดยในชั่วโมงพบอาจารย์ที่ปรึกษานั้นได้มีการก าหนดเป็นนโยบายจากคณะให้อาจารย์ที่ปรึกษาได้
สอดแทรกประเด็นคุณธรรม จริยธรรมในชั่วโมงดังกล่าว นอกจากนี้เพื่อเป็นการเสริมศักยภาพของอาจารย์
ที่ปรึกษาในการดูแลและให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาในความดูแล ในปีงบประมาณ 2560 คณะได้จัด
โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ที่ปรึกษาในแผนงบประมาณของคณะอีกด้วย  นอกจากนี้ยังมีการจัด
โครงการนักศึกษาจิตอาสาเพ่ือเป็นการปลุกฝังในเรื่องการเสียสละ การช่วยเหลือสังคม ชุมชน (AUN 3.2-
5) 
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2. ด้านความรู้ ในปีงบประมาณ 25560 หลักสูตรได้รับการสนับสนุนจากทางคณะให้มีการจัด
กิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะความรู้ให้แก่นักศึกษาต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา โดยได้มีการส ารวจความต้องการ
ในการพัฒนาความรู้และทักษะพิเศษของนักศึกษาก่อนน ามาวิเคราะห์และจัดเป็นโครงการพัฒนานักศึกษา
ศิลปศาสตร์สู่อาเซียน  โครงการเพ่ิมพูนทักษะนอกหลักสูตร โครงการสอนเสริมเติมเต็มความรู้ โครงการ
แข่งขันทักษะทางวิชาการด้านภาษา โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศแก่นักศึกษาและ
บุคลากรมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นต้น ซึ่งโครงการดังกล่าว ได้จัดกิจกรรมในรูปแบบที่
หลากหลาย อาทิเช่น 

1. การจัดกิจกรรมส่งเสริมการถ่ายภาพเบื้องต้น 
2. การจัดกิจกรรมอบรมเรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
3. การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นและการน าเสนองาน 

นอกจากนี้ ทางคณะยังสนับสนับสนุนและส่งเสริมให้นักศึกษาได้ร่วมกิจกรรมพิเศษอ่ืนๆที่เป็นการ
จัดตามความร่วมมือระหว่างคณะกับมหาวิทยาลัยอาทิเช่น การเข้าร่วมแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ภายใต้ 
โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านภาษา (AUN3.2- 6) โดยกิจกรรมภายใต้โครงการต่างๆดังกล่าว
ข้างต้น มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษาบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร อีกท้ังยังเป็นการส่งเสริม
คุณภาพบัณฑิตตามความมุ่งหวังของหลักสูตร และเพ่ือลดอัตราของการตกออกของนักศึกษาในหลักสูตร  

3. ด้านทักษะทางปัญญา ในปีงบประมาณ 2560 สาขาวิชาภาษาอังกฤษได้รับการสนับสนุนจาก
คณะในการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนภายใต้โครงการต่างๆ อาทิเช่น โครงการ
แข่งขันทักษะทางวิชาการด้านภาษา โครงการประกวดและแสดงศักยภาพนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์  โดย
มีการเชิญวิทยากรภายนอกที่มีความรู้ ความสามารถ ในการท างานด้านต่างๆ เช่น วิทยากรที่ท างานใน
สายการบินไทยและสายการบินต่างชาติ มาแนะน าและให้ความรู้ในการเรื่องการใช้ภาษาอังกฤษในการ
ท างาน ทักษะการเข้าสังคม ทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า เป็นต้น โดยกิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นนั้น เพ่ือ
เพ่ือให้สอดรับกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรทั้ง 6 ข้อ 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ หลักสูตรได้ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้นักศึกษาได้มีโอกาสท างานร่วมกับผู้อ่ืน ตลอดจนเป็นการเพิ่มประสบการณ์ในท างาน และเรียนรู้การ
สร้างความสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน ภายใต้โครงการพัฒนาสโมสรนักศึกษา โครงการนักศึกษาจิตอาสา (AUN 
3.2-4) 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรได้รับ
การสนับสนุนจากคณะให้มีการจัดกิจกรรมที่ช่วยสนับสนุนและส่งเสริมความรู้และพัฒนาทักษะด้านการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ของนักศึกษา อาทิเช่น การจัดสอนเสริมทักษะการน าเสนองานโดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์อย่างง่าย  

เอกสารหลักฐาน 

รหัสหลักฐาน ชื่อเอกสารหลักฐาน 
AUN 3.2-1 มคอ. 2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 

2558 
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3.3 The curriculum is logically structured, sequenced, integrated and up-to-date.
(หลักสูตรมีโครงสร้างท่ีเหมาะสม เรียงล าดับอย่างเป็นระบบมีการบูรณาการ และมีความทันสมัย) 

ผลการด าเนินงาน 

 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558 (AUN 3.3 -1) ได้
จัดท าแผนการเรียน (AUN 3.-2) โดยเรียงล าดับรายวิชาก่อน และรายวิชาหลังอย่างเป็นระบบ เช่น
นักศึกษาที่ศึกษาหลักสูตรนี้ จะต้องเรียนรายวิชาพ้ืนฐานเพ่ือเป็นความรู้พ้ืนฐานเพ่ือได้มีความรู้หรือมี
รายวิชาที่สอดคล้องกับรายวิชาที่จะต่อยอดโดยหลักสูตรมีการจัดท าแผนการเรียนของนักศึกษาประจ าปี
การศึกษาในแต่ละปี เพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนตามล าดับรายวิชาก่อน-หลังที่เหมาะสม เอ้ือให้นักศึกษามี
ความรู้พ้ืนฐานเพ่ือให้นักศึกษาสามารถน าความรู้ไปต่อยอดในรายวิชาต่อไป ซึ่งรายวิชาดังกล่าวนั้นเปิด
สอนเป็นไปตามข้อก าหนดของหลักสูตร 
นอกจากนั้นผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในแต่รายวิชายังมุ่งเน้นการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการเพ่ือให้นักศึกษา
สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ในการประกอบอาชีพได้จริง สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และเชื่อมโยง
ความรู้ ทักษะทางภาษาและการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารให้เข้ากับบริบทพหุวัฒนธรรมของพื้นที่สามจังหวัด
ชายแดนใต้ และประเทศเพ่ือนบ้านโดยเฉพาะประเทศสมาชิกอาเซียน โดยก าหนดให้ปรากฏอยู่ในปรัชญา 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรและค าอธิบายรายวิชาในหลักสูตร โดยปรับตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิที่
มีความเชียวชาญในการตรวจประเมินการด าเนินงานการประกันคุณภาพของหลักสูตร รวมทั้ ง
ข้อเสนอแนะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับนักศึกษาและการจัดการเรียนการสอน อาทิเช่น ครู 
อาจารย์และเจ้าหน้าที่ ผ่านการประชุมฝ่ายวิชาการคณะ การประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร หรือ
การประชุมประจ าเดือนของคณะ  
นอกจากนี้ เพ่ือให้นักศึกษาส าเร็จได้ทันตามเวลาที่ก าหนดในหลักสูตรทางหลักสูตรจึงได้พิจารณาให้มีการ
ด าเนินการดังนี้ 
  1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้มีส่วนร่วมในการทบทวนระบบและขั้นตอนในการออกแบบ
หลักสูตรและรายวิชาในหลักสูตร ให้มีความทันสมัยเหมาะกับผู้เรียน 

2. หนังสือเรียนภาษาอังกฤษที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนร้อยละ 90 เป็นเอกสารการสอน
ภาษาอังกฤษ ที่มีการเทียบระดับมาตรฐาน CEFR เพ่ือให้การพัฒนาผู้เรียนมีความทันสมัย และได้
มาตรฐาน 

AUN 3.2-2 มคอ. 3 รายวิชา 11-034-205 Paragraph Writing 
AUN 3.2-3 สรุปเล่มโครงการบริการวิชาการเนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราช

นครินทร์ (Language Day) 
AUN 3.2-4  บันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์เปิดสอนรายวิชา 07-034-218  โปรแกรม

ส าเร็จรูปในส านักงาน 
AUN 3.2 -5  สรุปเล่มโครงการต่างๆ ปีงบประมาณ 2558 และ 2559 
AUN 3.2-6 เกียรติบัตรของนักศึกษาที่ได้รับจากการเข้าร่วมการแข่งขันต่างๆ 
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3. คณะกรรมกมารบริหารหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ร่วมประชุมเพ่ือทบทวนการ
ด าเนินการของหลักสูตรก่อนที่จะรายงานผ่าน มคอ.7(AUN-3.3-4) ทั้งนี้เพ่ือให้เห็นถึงการด าเนินการของ
หลักสูตรในภาพรวม ปัญหาอุปสรรค ตลอดจนเพื่อติดตามผลการเรียนของผู้เรียนร้อยละของนักศึกษาที่
ออกกลางคัน หรือตกออกในแต่ละปีการศึกษา 
 
เอกสารหลักฐาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสหลักฐาน ชื่อเอกสารหลักฐาน 
AUN 3.-3-1 มคอ. 2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 

2558 
AUN 3.3-2 มคอ. 3 รายวิชาต่างๆตามแผนการจัดการเรียนที่อยู่ในโครงสร้างหลักสูตรที่จัดการ

เรียนการสอนในปีการศึกษานั้น 
AUN 3.3-3 แผนการเรียนในแต่ละภาคการศึกษาในแต่ละปี 
AUN 3.3-4 มคอ. 7รายงานผลการด าเนินการของหลกัสตูร ปีการศึกษา 2559 
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AUN 4 วิธกีารจัดการเรียนการสอน (Teaching and Learning Approach) 
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AUN QA Criterion 4 – Checklist 

AUN 4 วิธีการจัดการเรียนการสอน (Teaching and Learning Approach) 

Sub Criterion 4(ต่อ) 

6.The teaching and learning approachshould promote learning, learning how to learn and instill 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.) 
การจัดการเรียนการสอนพึงสนับสนุนการเรียนรู้ วิธีการเรียนรู้ และปลูกฝังให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบในการเรียนรู้
ตลอดชีวิต (เช่น ความมุ่งม่ันที่จะแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ทักษะการประมวลผลข้อมูล สมัครใจในการทดลอง
แนวคิดและการปฏิบัติใหม่ๆ ฯลฯ) 
 
 

ผลการประเมินตนเอง 

 
ผลการด าเนินงานแยกตามเกณฑ์การประเมิน 
4.1The educational philosophy is well articulated and communicated to all 
stakeholders.(ปรัชญาการศึกษาสอดคล้องและเชื่อมโยงกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ดี) 

 

 

AUN-QA Criterion 4 - Checklist 
เกณฑ์การประเมิน 

1 2 3 4 5 6 7 
4.1 The educational philosophy is well articulated 

and communicated to all stakeholders(1) 
ปรัชญาการศึกษาสอดคล้องและเชื่อมโยงกับผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียได้ดี  

  ✓     

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

  ✓     

4.3 Teaching and learning activities enhance life-long 
learning(6) 
กิจกรรมการเรียนการสอนส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

  ✓     

ผลการประเมินตนเองโดยรวม (Overall opinion)   ✓     
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ผลการด าเนินงาน 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558 จัดท าขึ้นภายใต้
ปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัยโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือขยายโอกาสทางการศึกษาให้นักศึกษาในเขต
พ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่ใกล้เคียงให้มีโอกาสในการศึกษาในระดับปริญญาตรีทั้งนี้ 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558 ยังได้ก าหนดปรัชญาของ
หลักสูตรที่ว่า “ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษที่มีความรู้ และประสบการณ์ มีคุณธรรม จริยธรรม มี
จรรยาบรรณ และรับผิดชอบต่อสังคม บนพ้ืนฐานความเข้าใจพหุวัฒนธรรม” จากปรัชญาดังกล่าว 
หลักสูตรได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องและเป็นไปตามปรัชญาที่หลากหลาย ผ่านการจัด
รายวิชาในหลักสูตรที่มีความทันสมัย สอดคล้องและเชื่อมโยงกัน มีการออกแบบการสอนที่เหมาะต่อ
ความสามารถของผู้เรียน กระตุ้นให้นักศึกษาใช้ความรู้ และฝึกการวิเคราะห์ เช่น การจัดการเรียนการสอน
แบบ Active Learning ในรายวิชา 11-034- 103 การสนทนาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร รายวิชา 11-
034-208 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและจัดกิจกรรมการเรียนแบบ Cooperative 
Learning ในรายวิชา 11-034-229Reading short stories (AUN 4.1-1) เป็นต้น ซึ่งการบริหารจัดการ
หลักสูตรนั้นจะแบ่งความรับผิดชอบดังนี้ 

1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรท าหน้าที่ดูแลและควบคุมมาตรฐานให้เป็นไปตามมาตรฐาน
หลักสูตรที่สกอ. ก าหนดภายใต้การดูแลของฝ่ายวิชาการในการตรวจสอบ ติดตาม การจัดการเรียนการ
สอน การจัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร เช่น ตรวจสอบมาตรฐานของ มคอ.3 และ มคอ.7(AUN 
4.1-1) (AUN 4.1-3)หลังการวิพากษ์โดยคณาจารย์ในสาขาวิชา 

2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษท าหน้าที่ในการก ากับ ติดตามการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ประจ า
หลักสูตรให้ได้มาตรฐาน โดยหัวหน้าสาขาวิชาท าหน้าที่ในการนิเทศการสอนของครูอาจารย์ในสาขาวิชา
ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง (AUN 4.1-4) 

3. อาจารย์ประจ าหลักสูตรท าหน้าที่ก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ ออกแบบการสอน การจัดเตรียม
เอกสารและสื่อการเรียนรู้ และสอนให้เป็นไปตามที่ได้ออกแบบการสอนไว้ ทบทวนและปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับผู้เรียนโดยผู้สอนจะระบุรายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
เรียนการสอนไว้ใน มคอ. 3 และเสนอแนวทางการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนไว้ใน มคอ. 5 และ 
มคอ. 7  (AUN 4.1-2) (AUN 4.1-3) นอกจากนี้ผู้สอนต้องท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้แก่นักศึกษาในการวาง
แผนการเรียนหรือการร่วมกิจกรรมอ่ืนๆที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาด้วย 

ในส่วนของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกหลักสูตรนั้น หลักสูตรมีการสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้
ทั้งในและนอกหลักสูตรอ่ืนๆ มีกิจกรรมพิเศษเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน ตลอดจนการสนับสนุน
นักศึกษาในการแข่งขัน ประกวด หรือ ศึกษาดูงาน เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดความรู้พ้ืนฐานในการสร้าง
องค์ความรู้และพัฒนาชุมชน โดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน หรือกิจกรรมพิเศษต่างๆนั้น 
ด าเนินการภายใต้ระบบการบริหารจัดการหลักสูตร ร่วมกับระบบบริหารจัดการของคณะ โดยจะมีการ
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มอบหมายงานให้อาจารย์สาขาอ่ืนรวมทั้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนได้มีบทบาทและส่วนร่วมในการจัดการ
เรียนการสอนและช่วยเหลือดูแลนักศึกษาทั้งในเรื่องการเรียน การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอน 
และการจัดโครงการพิเศษ  

เอกสารหลักฐาน 

 

4.2 Teaching and learning activities are constructively aligned to the achievement 
of the expected learning outcomes. (กิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดคลองกับผลสัมฤทธิ์ของ
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง) 

ผลการด าเนินงาน 

 ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน นั้น ทางหลักสูตรมุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ ความเชี่ยวชาญ
ด้านภาษาอังกฤษและภาษาอ่ืนที่หลากหลาย มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ อย่างเป็น
ระบบ ดังนั้น การจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาจึงต้องค านึงถึงความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้
จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curricular Mapping) ที่ระบุไว้ในเล่มหลักสูตร (AUN 4.2-1, หน้า 45 – 61)  ซึ่ง
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้มอบนโยบายเพ่ือเป็นแนวปฏิบัติแก่อาจารย์ประจ าหลักสูตรเรื่องการ
จัดการเรียนการสอน เพ่ือให้บรรลุผลตามPLOs ทั้ง 6 ข้อ ดังนี้  
  1. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในหลักสูตรต้องมีความหลากหลาย และมีการสอดแทรก
คุณธรรมและจริยธรรมลงในเนื้อหา และงานมอบหมาย และอาจารย์ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่าง ให้ความส าคัญ
ต่อจรรยาบรรณวิชาชีพ และการมีระเบียบวินัยด้านต่างๆ เช่น การตรงต่อเวลา ความซื่อสัตย์เป็นต้น 
 2. การจัดการเรียนการสอนผู้เรียนสามารถประเมินตนเอง นอกเหนือจากผู้สอนเป็นผู้ประเมิน
ตามแบบประเมิน และแบบวัดที่เกี่ยวข้อง มีการใช้วิธีการวัดผลประเมินผลที่หลากหลาย เช่น การท างาน
กลุ่ม การอภิปรายกลุ่ม ซึ่งจะระบุอย่างชัดเจนไว้ใน มคอ. 3 (AUN 4.2-2)   
  3. บรรยายเนื้อหาในชั้นเรียน มีการถาม ตอบ อภิปราย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตามความ
เหมาะสมของเนื้อหาโดยประเมินจากทดสอบรายหน่วย สอบกลางภาค และการสอบปลายภาค 
  4. จัดการศึกษาการศึกษานอกสถานที่ การฝึกใช้ภาษาในสถานการณ์จริง (AUN 4.2-3) และการ
ท ารายงานโดยประเมินจากงานที่ปฏิบัติ การตรวจรายงาน และการน าเสนอผลงานที่ได้รับมอบหมาย 
  5. ให้นักศึกษาฝึกตอบและแสดงความคิดเห็นต่อสถานการณ์สมมติและร่วมกันศึกษาหาแนวทาง
ไปสู่การแก้ปัญหาหรือข้อเสนอแนะแนวทางปฏิบัติที่เป็นไปได้ประเมินจากการตอบปัญหาและแสดงความ
คิดเห็นในชั้นเรียน 

รหัสหลักฐาน ชื่อเอกสารหลักฐาน 
AUN 4.1-1 มคอ. 3 รายวิชาต่างๆตามแผนการจัดการเรียนที่อยู่ในโครงสร้างหลักสูตรที่จัดการ

เรียนการสอนในปีการศึกษา 2559 
AUN 4.1-2 มคอ. 5 รายวิชาต่างๆตามแผนการจัดการเรียนที่อยู่ในโครงสร้างหลักสูตรที่จัดการ

เรียนการสอนในปีการศึกษา 2559 

AUN 4.1-3 มคอ. 7รายงานผลการด าเนินการของหลกัสตูร ปีการศึกษา 2559 

AUN 4.1-4 แบบนิเทศการสอน ปีการศึกษา 2559 
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  6. การสอนโดยน าเสนอข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตเพ่ือกระตุ้นให้นักศึกษาเห็นตัวอย่างและประโยชน์
ของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศรวมทั้งแนะน าเทคนิคการสืบค้นข้อมูลโดยประเมินจากทักษะการใช้ภาษา
เขียนจากรายงานทักษะการสื่อสารจากการน าเสนอ 
  7. เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เลือกหัวข้อหรือประเด็นที่สนใจ หรือออกแบบกิจกรรมในการท างาน
กลุ่มในการหาข้อมูลเพื่อน าเสนอโดยใช้ทักษะทางภาษาเป็นฐาน 

8. ให้นักศึกษาฝึกการท างานเป็นกลุ่มเพ่ือให้ผู้เรียนรู้จักวิธีการท างานร่วมกับคนอ่ืน รู้หน้าที่ของ
ตัวเองที่ได้รับมอบหมาย ยอมรับบทบาทในการเป็นผู้น าและเป็นผู้ตามที่ดี มีความกล้าแสดงความคิดเห็น
ในเรื่องนั้นๆ โดยผู้สอนประเมินจากความตั้งใจในการท างานกลุ่ม และผลสะท้อนกลับจากผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

เอกสารหลักฐาน 

 

4.3 Teaching and learning activities enhance life-long learning. (กิจกรรมการเรียนการ
สอนส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต) 

ผลการด าเนินงาน 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558มีการก าหนดแนว
ทางการจัดการเรียนการสอนที่จะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา 
ต่อเนื่องตลอดชีวิตไม่จ ากัดอยู่ในห้องเรียนหรือภายในมหาวิทยาลัย เพ่ือสามารถบูรณาการความรู้ที่มีอยู่
เดิมร่วมกับความรู้ที่ตนเองค้นพบในการแก้ปัญหาหรือสร้างองค์รู้ใหม่เพ่ือการพัฒนาตนเอง ซึ่งกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่จัดจะระบุไว้ใน มคอ. 3 ของรายวิชานั้นๆ (AUN 4.3-1) โดยส่งเสริมให้ผู้สอนจัดการเรียน
การสอนใน 5 รูปแบบ ดังนี้ เรียนอย่างมีความสุข เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง เรียนรู้ร่วมกับผู้อ่ืนได้ เรียนรู้
แบบองค์รวม และเรียนรู้ด้วยตนเอง ดังตารางที่ 1.1 รูปแบบการสอนและวิธีการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิต (AUN 4.3-2) 

 

 

 

รหัสหลักฐาน ชื่อเอกสารหลักฐาน 
AUN 4.2-1 มคอ. 2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 

2558 
AUN 4.2-2 มคอ. 3 รายวิชาต่างๆตามแผนการจัดการเรียนที่อยู่ในโครงสร้างหลักสูตรที่จัดการ

เรียนการสอนในปีการศึกษานั้น 
AUN4.2-3 VDO clips การฝึกใช้ภาษาในสถานการณ์จริง ในรายวิชา 11-034- 103 การ

สนทนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
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เอกสารหลักฐาน 

ตารางท่ี 1.1 รูปแบบการสอนและวิธีการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ล าดับขั้นและรูปแบบ จุดมุ่งหมายของรูปแบบการ
สอน 

วิธีการสอนของ
ผู้สอน 

รายวิชา/กิจกรรมที่
สอดคล้อง 

ขั้นที่ 1 สอนให้ผู้เรียน
ก าหนดการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

มุ่งเน้นให้นักศึกษาก าหนดสิ่งที่
ตนเองต้องการเรยีนรู้ มีนสิัยใฝรู่้ 
สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได ้

Cooperative 
Learning 

รายวิชา Reading short 
stories 
รายวิชามนุษย์กับสังคม 

ขั้นที่ 2 สอนให้แสวง 
หาความรู ้

เน้นให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้
ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้
ตลอดชีวิต 

การสืบสอบแสวง 
หาความรู ้

รายวิชาการสื่อสารระหว่าง
วัฒนธรรม 
รายวิชาการค้นคว้า
สารสนเทศและการเขียน
งานทางวิชาการ 

ขั้นที่ 3 สอนให้คัดสรรองค์
ความรู ้

เน้นให้ผู้เรียนเกิดทักษะการสรุป
ความและจับใจความส าคัญได ้

เทคนิคการคิด รายวิชาทักษะการคดิ 
รายวิชา Reading short 
stories 

ขั้นที ่4 สอนให้ประเมินคณุค่า
ความรู ้

เน้นให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดและ
คิดอย่างมีวิจารณญาณ 

เทคนิคการฟัง การ
สังเกต การเชื่อมโยง
และการสรุป 

รายวิชา การฟังและการพูด
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารรายวิชา การสนทนา
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร 

ขั้นที่ 5 สอนให้ประยุกต์ใช้
องค์ความรู ้

เน้นการแก้ปัญหาและมีคณุธรรม
ในการน าความรูไ้ปใช้ 

กระบวนการเผชิญ
สถานการณ ์

รายวิชา การฟังและการพูด
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร 

ขั้นที่ 6 สอนให้สร้างองค์
ความรู ้

ประเมินตรวจสอบผูเ้รียนว่ามี
ทักษะในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
หรือสามารถสร้างองค์ความรู้
ใหม่ได้หรือไม ่

การสอนแบบ
โครงงาน 
การสอนโดย
กระบวนการวิจยั 

โครงการนักศึกษาจติอาสา 

 

 
 
 
 
 

รหัสหลักฐาน ชื่อเอกสารหลักฐาน 
AUN 4.3-1 มคอ. 3 รายวิชาที่ระบุในตารางที่ 1.1 รูปแบบการสอนและวิธีการสอนที่ส่งเสริมการ

เรียนรู้ตลอดชีวิต 
 

AUN 4.3-2 ตารางที่ 1.1 รูปแบบการสอนและวิธีการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
AUN 4.3-3  โครงงานกล้าใหม่ สร้างสรรค์ชุมชน ปี 10 
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AUN5. การประเมินผู้เรียน (Student Assessment) 
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AUN QA Criterion 5 – Checklist 

AUN-QA Criterion 5. การประเมินผู้เรียน Student Assessment 
Sub-criterion 5 
1. Assessment 
การประเมินประกอบด้วย 

A. New student admission 
การรับเข้าผู้เรียน 

B. Continuous assessment during the course of study 
การติดตามความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องระหว่างการศึกษา 

C. Final/exit test before graduation 
การทดสอบก่อนส าเร็จการศึกษา 

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. 
หลักสูตรพึงใช้วิธีการรประเมินที่หลากหลายและสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และควรวัดผลสัมฤทธิ์บของผล
การเรียนรู้ที่คาดหวังทั้งหลักสูตรและรายวิชา 
3. A range of assessment methods is used in a planned manner to servediagnostic, formative, and 
summative purposes. 
มีการวางแผนประเมินที่หลากหลาย เพ่ือใช้ตามวัตถุประสงค์ของการประเมินผลวินิจฉัย การประเมินผลระหว่างการ
เรียนรู้ และการประเมินผลเมื่อสิ้นสุดการเรียน 
4.  The student assessments including timelines, methods, regulations, weightdistribution, rubrics 
and grading should be explicit and communicated to allconcerned. 
การประเมินผู้เรียน ประกอบด้วย ช่วงเวลา วิธีการ ข้อบังคับ สัดส่วนการประเมิน เกณฑ์ และเกรด พึงมีความชัดเจน
และแจ้งให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ 
5. Standards applied in assessment schemes are explicit and consistent acrossthe programme. 
การประเมินควรมีมาตรฐาน ชัดเจน และเชื่อมโยงทั้งหลักสูตร 
6.  Procedures and methods are applied to ensure that student assessment is valid,reliable and 
fairly administered. 
มีการใช้กระบวนการหรือวิธีการต่าง ๆ เพ่ือประกันว่าการประเมินผู้เรียนมีความเที่ยงตรง ความน่าเชื่ อถือและเป็น
ธรรม 
7.  The reliability and validity of assessment methods should be documented andregularly 
evaluated and new assessment methods are developed and tested. 
ความเที่ยงตรงและความน่าเชื่อถือของวิธีการประเมินควรมีการบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และประเมินผลวิธีการ
ประเมินอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาวิธีการประเมินแบบใหม่ข้ึน และได้น าไปทดลองใช้ 
8. Students have ready access to reasonable appeal procedures. 
ผู้เรียนเข้าถึงกระบวนการร้องทุกข์อย่างเหมาะสม 
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ผลการประเมินตนเอง 
AUN-QA Criterion 5 - Checklist ผลการประเมิน 

1 2 3 4 5 6 7 
5.1 
 
 
 
 
 

การประเมินผู้เรียนช่วยพัฒนาและ  
บรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
The student assessment is  
constructively aligned to the  
achievement of the expected learning  
outcomes. 

 ✓      

5.2 
 
 
 
 
 
 
 

การประเมินผู้เรียนต้องมี กรอบเวลา  
วิธีการ กฎเกณฑ์ น้ าหนักการกระจายตัว  
ระเบียบ ระดับ ที่ชัดเจน และผู้เรียนรับรู้ 
The student assessments including  
timeline, methods, regulations, weight  
distribution, rubrics and grading are  
explicit and communicate to the  
students. 

 ✓      

5.3 
 
 
 
 
 

การประเมินใช้วิธีการที่หลากหลาย  
น่าเชื่อถือ ถูกต้อง เป็นธรรม 
Methods including assessment rubrics  
and marking schemes are used to  
ensure validity, reliability and fairness  
of student assessment. 

  ✓     

5.4 
 
 
 

สะท้อนกลับการประเมิน เพ่ือปรับปรุง 
ช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
Feedback of student assessment is  
timely and helps to improve learning. 

  ✓     

5.5 
 

ผู้เรียนเข้าถึงกระบวนการร้องทุกข์อย่างเหมาะสม 
Students have ready access to appeal procedure. 

 ✓      

ผลประเมินโดยรวม  ✓      
 
ผลการด าเนินงานแยกตามเกณฑ์การประเมิน 
5.1 การประเมินผู้เรียนช่วยพัฒนาและ บรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
The student assessment is constructively aligned to the achievement of the 
expected learning outcomes. 
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ผลการด าเนินงาน 
 หลักสูตรได้ก าหนดให้มีการประเมินและติดตามความก้าวหน้าระหว่างการศึกษาโดยสามารถ
พิจารณาจากการทดสอบย่อย ทดสอบกลางภาค ทดสอบปลายภาค โดยดูได้ใน มคอ. 3(AUN 5.1-1) ของ
แต่ละรายวิชา ตลอดจนผลการศึกษาของนักศึกษาแต่ละคน ตาม มคอ.  5, 6 (AUN 5.1-2) ทั้งนี้ส าหรับ
ผู้เรียนที่มีผลการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน ทางสาขาได้มีการจัดโครงการสอนเสริม เพ่ือเป็นการพัฒนา
ผู้เรียนให้อยู่ในเกณฑ์ตามที่หลักสูตรได้ก าหนดไว้ (AUN 5.1-3) หลังจากเวลาผ่านไป ในส่วนของอาจารย์ที่
ปรึกษาหรืออาจารย์ที่รับผิดในรายวิชานั้น ๆ ได้ติดตามผลการเรียนของนักศึกษาเป็นระยะ ๆ   
 
หลักฐาน 
รหัสเอกสารหลักฐาน ชื่อเอกสารหลกัฐาน 

AUN 5.1-1 มคอ. 3 
ANU 5.1-2 มคอ. 5 
AUN 5.1-3 โครงการสอนเสริม 

 
5.2 การประเมินผู้เรียนต้องมี กรอบเวลา วิธีการ กฎเกณฑ์ น้ าหนักการกระจายตัว ระเบียบ ระดับ ที่
ชัดเจน และผู้เรียนรับรู้ 
The student assessments including timeline, methods, regulations, weight 
distribution, rubrics and grading are explicit and communicate to the students. 
 
ผลการด าเนินงาน 
 ภายหลังจากที่ผู้เรียนได้เข้าศึกษาในหลักสูตรนี้แล้ว ผู้เรียนได้รับการประเมินความก้าวหน้าใน
รูปแบบต่าง ๆ ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังนี้คือ เป็นรูปแบบการเมินที่ที่รายวิชาต่าง ๆ ได้ก าหนดไว้ คือ การ
สอบกลางภาคและการปลายภาค ซึ่งทั้งสองการสอบนี้ได้จัดขึ้นตามวันและเวลาที่ทางมหาวิทยาลัยได้
ก าหนดไว้ น้ าหลักคะแนนของการสอบกลางภาคของแต่ละวิชาได้ก าหนดไว้อยู่ที่ ๓๐% ส่วนน้ าหนัก
คะแนนของการปลายภาคอยู่ที่ 70% (AUN 5.2-1)ซึ่งช่วงเวลาของการสอบกลางภาคจะอยู่ในสัปดาห์ที่ ๙ 
ของแต่ละภาคการศึกษา และช่วงเวลาของการสอบปลายนั้นคือ ภายหลังจากการเรียนการสอนได้สิ้นสุด
ไปแล้ว ช่วงเวลาที่แน่นอนนั้นก็ข้ึนอยู่กับทางมหาวิทยาลัยได้ก าหนดขึ้นมา 
 ส่วนการสอบย่อยนั้นก็ขึ้นในแต่ละรายวิชาแตกต่างกันไปที่รายวิชาการจะก าหนดกฎเกณฑ์ขึ้น บาง
รายวิชาได้ก าหนดไว้การสอบย่อยจะเกิดขึ้นภายหลังจากท่ีท าการเรียนการสอนของบทเรียนในแต่ละหน่วย
การเรียนรู้ ส่วนน้ าหนักคะแนนนั้นจะถูกก าหนดแตกต่างกันตามความเหมาะสม (AUN 5.2-2) ทั้งนี้บาง
รายวิชาก็มีการจัดสอบย่อย แต่เป็นการประเมินจากการประเมินในรูปแบบอ่ืน ๆ เช่น การประเมินใน
รูปแบบของการสังเกตการณ์ การตั้งค าถามโดยผู้สอน แล้วให้ผู้เรียนตอบค าถามดังกล่าว การมอบหมาย
งานให้ผู้เรียน การให้ผู้เรียนน าเสนอหน้าชั้นเรียน การมอบหมายให้ผู้เรียนอภิปรายในหัวข้อที่ก าหนดไว้ 
เป็นต้น ซึ่งค่าน้ าหนักคะแนนของแต่ละการประเมินก็จะข้ึนอยู่กับความเหมาะ กล่าวคือ น้ าหนักคะแนนจะ
เป็นในส่วนของคะแนนที่เหลือจากสอบกลางและปลายภาค 50% และช่วงเวลาที่เหมาะสมนั้นก็ขึ้นอยู่กับ
ผู้สอนเห็นควร 
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 ส่วนการตัดเกรดของแต่ละรายวิชานั้น ทุกรายวิชาได้ก าหนดการตัดเกรดไว้ดังต่อไปนี้ 
  

A B+ B C+ C D+ D F 
80-100 75-89 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 0.49 

 
 ทั้งนี้ได้ก าหนดให้ผู้เรียนทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษทุกปี ปีหนึ่งละครั้งส าหรับนักศึกษาทุกชั้น
ปี หรือเรียกว่า yearly exam โดยช่วงเวลาของการสอบนั้นในช่วงปลายภาคการศึกษาที่สองของทุกปี ผล
การสอบของทุกๆ ครั้ง จะเป็นตัวบ่งชี้ว่าผู้เรียนคนใดยังคงอยู่เกณฑ์ท่ีหลักสูตรก าหนด 
หลักฐาน 
 
รหัสเอกสารหลักฐาน ชื่อเอกสารหลักฐาน 

AUN 5.2-1 มคอ.3 
ANU 5.2-2 มคอ.3 

 
5.3 การประเมินใช้วิธีการที่หลากหลาย น่าเชื่อถือ ถูกต้อง เป็นธรรม 
Methods including assessment rubrics and marking schemes are used to ensure 
validity, reliability and fairness of student assessment. 
 
ผลการด าเนินการ 
 ผู้สอนได้มีการประเมินผลการเรียนของผู้เรียนทั้งแบบอิงเกณฑ์หรืออิงกลุ่ม โดยใช้วิธีการที่หลาย
หลาย เพ่ืองติดตามความก้าวของผู้เรียน เช่น การทดสอบ การอภิปราย การน าเสนอ การสัมภาษณ์ การ
สังเกต ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบริบทของเนื้อหาที่จะทดสอบ อีกทั้งผู้สอนยังได้ติดตามความก้าวหน้าจากผลงาน
ผู้เรียน การประเมินภาคปฏิบัติทั้งรายบุคคลและเป็นกลุ่ม การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาที่อาจส่งผล
ต่อการเรียน เป็นต้น(AUN 5.3-1) 
หลักฐาน 
 
รหัสเอกสารหลักฐาน ชื่อเอกสารหลักฐาน 

AUN 5.3-1 มคอ.3 
5.4 สะท้อนกลับการประเมิน เพื่อปรับปรุงช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
Feedback of student assessment is timely and helps to improve learning. 
 
ผลการด าเนินการ 
 หลังจากที่ได้มีการทดสอบแต่ละครั้งนั้น ผู้สอนได้มีการแจ้งคะแนนของการประเมินของแต่ละครั้ง
และได้ออกความเห็นและให้ค าแนะน าต่อผลงานของผู้เรียนหรือผลการทดสอบ ทั้งเป็นรายบุคคลและเป็น
กลุ่ม เหล่านี้เพ่ือให้ผู้เรียนได้ทราบและน าไปพัฒนาปรับปรุงต่อไป ตัวอย่างเช่น ในรายวิชาการเขียนอนุเฉท
และการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ ผู้สอนได้มีการประเมินและทดสอบผู้เรียนเป็นระยะ และได้มีการ
แจ้งความก้าวหน้าของผู้เรียน ทั้งเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม ภายหลังจากการทดสอบ ถ้าผู้สอนได้ค้นพบ
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ว่ามีผู้เรียนคนใดที่มีความก้าวทางการเขียนต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด ทั้งนี้ผู้สอนได้ส่งเสริมให้นักศึกษา
ดังกล่าวให้เข้าเรียนเสริม ภายใต้โครงการสอนเสริม (AUN 5.4-1)  
 
หลักฐาน 
 
รหัสเอกสารหลักฐาน ชื่อเอกสารหลักฐาน 

AUN 5.4-1 มคอ.3, มคอ. 5 และผลการประเมินผลงานนักศึกษา 
 
5.5 ผู้เรียนเข้าถึงกระบวนการร้องทุกข์อย่างเหมาะสม 
Students have ready access to appeal procedure. 
 
ผลการด าเนินการ 
   ผู้เรียนจะได้รับ มอค ๓ ของแต่ละวิชา  ตั้งแต่วันแรกของการเรียนการสอนของแต่ละวิชา ซึ่งได้มี
การแจ้งการประเมินให้นักศึกษาได้รับทราบว่า เพ่ือให้ผู้เรียนได้กลับไปศึกษาและเตรียมพร้อมในการที่จะ
ได้รับประเมิน และซึ่งใน มคอ ๓ ได้มีการก าหนดช่วงเวลาในการประเมินที่ชัดเจน ผู้เรียนจะรับทราบ
คะแนนเก็บที่ระบุตาม มคอ ๓ ก่อนสอบกลางภาคการศึกษาและสอบปลายภาคการศึกษา และผู้เรียนมี
ช่องการร้องเรียนตามช่องต่าง ๆ เช่น ผู้เรียนสามารถไปพบกับผู้สอนโดยตรง หรือติดต่อทางโทรศัพท์ 
ติดต่อทางกลุ่ม LINE หรือ Facebook เพ่ือดูคะแนนหรือเพ่ือร้องเรียนเรื่องต่าง ๆ (AUN 5.5-1)  
หลักฐาน 
 
รหัสเอกสารหลักฐาน ชื่อเอกสารหลักฐาน 

AUN 5.5-1 มคอ.3 
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AUN 6 คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ (Academic Staff Quality) 
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AUN QA Criterion 6 – Checklist 

UN – QA Criterion 6 คณุภาพบคุลากรสายวิชาการ (Academic Staff Quality) 

Sub Criterion 6  

1. Both short-term and long-term planning of academic staff establishment or needs 
(including secession, 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.  
มีการวางแผนและด าเนินการตามแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคลากรสายวิชาการ หรือความ
ต้องการจ าเป็นทั้งระยะสั้นและระยะยาว (เช่น แผนความก้าวหน้าทางสายงาน ยกย่องชมเชย การ
สับเปลี่ยนอัตราก าลัง การเลิกจ้าง และการเกษียณอายุงาน) เพื่อให้มั่นใจ ว่าบุคลากรสายวิชาการมีทั้ง
คุณภาพและปริมาณท่ีเพียงพอต่อความต้องการด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการ
วิชาการ 

2. Staff-to-student ratio and workload are measured and monitored to improve the 
quality of education, research and service. 
มีการวัดสัดส่วนของผู้สอนต่อผู้เรียน และภาระงานของผู้สอน และก าหับติดตามเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ 

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

• design and deliver a coherent teaching and learning curriculum; 
ออกแบบการเรียนการสอน และการจัดการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงกับการเรียนรู้ในหลักสูตร 

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

• develop and use a variety of instructional media; 
การพัฒนาการใช้สื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย 

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



65 

ก ากับและประเมินผลประสิทธิภาพการสอนและรายวิชาที่สอน 

• reflect upon their own teaching practices; and  
การเรียนการสอนสะท้อนจุดที่ควรปรับปรุง หรือแก้ไขในวิธีการสอน และ 

• conduct research and provide services to benefit stakeholders 
การท าวิจัยและให้บริการที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

4. Recruitment and promotion of academic staff are based on merit system, which 
includes teaching, research and service.  
การสรรหาและการพัฒนาความก้าวหน้าทางสายงานของบุคลากรสายวิชาการอยู่บนพ้ืนฐานของระบบ
คุณธรรม รวมทั้งการสอน การวิจัย และการบริการ 

5. Roles and relationship of academic staff members are well defined and understood 
มีการก าหนดบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรสายวิชาการอย่างชัดเจนและเป็นที่เข้าใจ
ตรงกัน 

6. Duties allocated to academic staff are appropriate to qualifications, experience, and 
aptitude. 
ทีการมอบหมายงานให้บุคลากรสายวิชาการอย่างเหมาะสมกับคุณสมบัติ ประสบการณ์ และ
ความสามารถ 

7. All academic staff members are accountable to the university and its stakeholders, 
taking into account their academic freedom and professional ethics. 
บุคลากรสายวิชาการทุกคนมีความรับผิดชอบต่อมหาวิทยาลัยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยค านึงถึง
เสรีภาพทางวิชาการและจริยธรรมวิชาการ 

8. Training and development needs for academic staff are systemically identified, and 
appropriate training and development activities are implemented to fulfil and 
identified needs. 
มีการระบุความต้องการในการอบรมและพัฒนาของบุคลากรสายวิชาการอย่างเป็นระบบและจัด
กิจกรรมอบรมและพัฒนาความต้องการนั้น 

9. Performance management including rewards and recognition is implemented to 
motivate and support education, research and service. 
การบริหารการปฏิบัติงาน เช่น การให้รางวัล ยกย่องให้เกียรติ เพ่ือสร้างแรงจูงใจ และสนับสนุนการ
เรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ 

10. They types and quality of research activities by academic staff are established, 
monitored and benchmarked for improvement. 
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มีการสร้าง ก ากับ และการเทียบเคียงเพ่ือการพัฒนาเกี่ยวกับประเภท และปริมาณของกิจกรรมด้าน
การวิจัยของบุคลากรสายวิชาการ 

 

ผลการประเมินตนเอง 

AUN-QA Criterion 6 - Academic Staff Quality 
Checklist 

Level 

1 2 3 4 5 6 7 

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

แผนการสร้างบุคลากรสายวิชาการ ต้องด าเนินการที่
สอดคล้องกับแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคลากร
สายวิชาการ เพื่อเติมเต็มความต้องการทางด้านการ
เรียนการสอน  การวิจัย และการบริการวิชาการ 

  ✓     

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

อัตราส่วนระหว่างบุคลากรสายสอนและนักศึกษาและ
ภาระงาน ต่างๆ ต้องได้รับการประเมินและตรวจสอบ 
เพ่ือพัฒนาทางด้านการศึกษา วิจัย และบริการวิชาการ
อ่ืนๆ  

  ✓     

6.3 Recruitment and selection criteria including 
ethics and academic freedom for appointment, 
deployment and promotion are determined 
and communicated. 

ก าหนดวิธีการรับและคัดเลือกบุคลากรสายสอน รวมถึง
คุณธรรม ความเป็นอิสระทางวิชาการ เพ่ือการบรรจุ

 ✓      
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แต่งตั้ง และการเลื่อนขั้น 

6.4 Competences of academic staff are identified 
and evaluated. 

ความสามารถของบุคลากรสายสอนได้รับการจ าแนก
และประเมิน 

 ✓      

6.5 Training and developmental needs of 
academic staff are identified and activities are 
implemented to fulfill them. 

ความต้องการในการอบรมและพัฒนาของบุคลากรสาย
สอนต้องระบุ และมีกิจกรรมที่สนองความต้องการของ
บุคลากร 

✓       

6.6 Performance management including rewards 
and recognition is implemented to motivate 
and support education, research and service.
การบริหารผลการปฏิบัติงาน รวมถึงการยกย่องเชิดชูให้
รางวัล สร้างแรงบันดาลใจ เพ่ือสนับสนุนด้านการศึกษา 
การวิจัย และการบริการ 

✓       

6.7 The type and quantity of research activities by 
academic staff are established, monitored and 
benchmarked for improvement.  

ชนิด และจ านวนผลงานวิจัยของบุคลากรสายสอน ต้อง
ได้รับการยอมรับ การตรวจ ตามเกณฑ์เพ่ือพัฒนาต่อไป  

✓       

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 3 
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ผลการด าเนินงานแยกตามเกณฑ์การประเมิน 

AUN 6.1 Academic staff planning  

             แผนการสร้างบุคลากรสายวิชาการ 

  คุณสมบัติและความสามารถของบุคลากรสายสอนข้างต้นนั้นถือเป็นสิ่งส าคัญในการพัฒนาบัณฑิต
เป็นอย่างยิ่ง ผลการตรวจสอบจากฝ่ายทรัพยากรบุคคล พบว่า อาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน 
และอาจารย์ภาควิชาอ่ืนๆ ที่ร่วมสอนนักศึกษาในสาขาภาษาอังกฤษ มีคุณภาพและคุณสมบัติที่สอดคล้อง
กับสาขาวิชาที่สอน ทั้งนี้ อาจารย์ผู้สอนสาขาภาษาอังกฤษจบตรงสาขาภาษาอังกฤษในระดับปริญญาโท 
ขึ้นไป และสอดคล้องกับการก ากับคุณภาพของหลักสูตร นอกจากนี้ การที่คณะฯมีจ านวนของบุคลากร
สายสอนและวิจัยที่เพียงพอและเหมาะสมกับความต้องการนั้นยังเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ควรตระหนักอีกด้วย 
ทั้งนี้ทางสาขาได้มีการแสดงข้อมูลของอาจารย์ประจ าหลักสูตรภาษาอังกฤษทั้งหมดตามตารางข้างล่าง 
ดังต่อไปนี้ 

ตาราง 6.1.1 แสดงข้อมูลอาจารย์ประจ าหลักสูตรภาษาอังกฤษ  
ประเภท ชาย หญิง รวม จ านวนอาจารย์ท่ีมีวุฒิ

ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
ปริญญาเอก จ านวน

(ราย) 

FTEs 

ศาสตราจารย์ - - - - - - 

รองศาสตราจารย์ - - - - - - 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ - - - - - - 

อาจารย ์ 3 4 7 - - - 

อาจารยช์าวต่างชาติ/ 

อาจารย ์Part – Time 

- - - - - - 

อาจารย์พิเศษ (Visiting 
Professors/lecturers) 

- - - - - - 

รวม 3 4 7 - - - 
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 ตารางข้างต้นแสดงให้เห็นจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรภาษาอังกฤษ ประจ าปีการศึกษา 2559 
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559) นอกจากนี้ สาขาได้แสดงตารางข้อมูลอาจารย์ผู้สอนสาขา
ภาษาอังกฤษซึ่งจะประกอบไปด้วยอาจารย์ประจ าหลักสูตร 5 คน และอาจารย์ประจ า 2 คน พร้อมทั้งค่า 
FTEs ประจ าปีการศึกษา 2558 และปีการศึกษา 2559 ดังต่อไปนี้ 
 

ตาราง 6.1.2 แสดงการสรุปค่า FTE ของอาจารย์ผู้สอนสาขาภาษาอังกฤษ  
 

ปีการศึกษา 

ค่า FTE ของอาจารย์ผู้สอนสาขาภาษาอังกฤษ 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 เฉลี่ยตลอดปีการศึกษา 

2558 1.36 1.03 1.12 

2559 1.8 1.23 1.52 

หมายเหตุ  

1. ค่า FTE คือ จ านวนชั่วโมงของการท างานในหนึ่งสัปดาห์ โดยก าหนดให้ 40 ชั่วโมงมีค่าเป็น 
1 FTE 

2. ค่า FTE ข้างต้น คิดจากภาระงานสอนต่อสัปดาห์ ซ่ึงค านวณไดจ้าก ผลรวมของจ านวนคาบ
สอน × จ านวนหน่วยกิต × 3 (ได้จากภาระงานสอน เช่น การเตรียมสอนและสื่อประกอบการ
สอน การตรวจงาน การออกข้อสอบ และการตรวจข้อสอบ เป็นต้น) 

3. 1 ห้องเรียนก าหนดให้มีจ านวนนักศึกษา 50 คน และ 51 คนขึ้นไป ให้นับเป็น 2 ห้อง* 
และทุกๆ 1 ห้องเท่ากับ 9 ชั่วโมงงาน 

4. ภาระงานสอนที่แท้จริงที่ได้ ยังไม่รวมภาระงานอ่ืนๆ เช่น งานวิจัย งานบริหาร และงาน
อ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย 

จากตารางข้างต้นแสดงให้เห็นว่า อาจารย์ผู้สอนสาขาภาษาอังกฤษมีค่า FTE เฉลี่ยเพ่ิมขึ้นในปี
การศึกษา 2559 คิดเป็น 1.52 จากปีการศึกษา 2558 ที่มีค่า FTE เฉลี่ยที่ 1.12 ซึ่งคิดเป็นเพ่ิมขึ้นร้อยละ 
26 ทั้งนี้ทั้งนั้น จ านวนอาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษมีจ านวนคงที่ในปีการศึก 2559 จากปีการศึกษา 2558 
ตามตารางดังต่อไปนี้ 
 

ตาราง 6.1.3 แสดงข้อมูลการคงอยู่ของอาจารย์ผู้สอนสาขาภาษาอังกฤษ  
ปี

การศึกษา 
จ านวนอาจารย์
ทั้งหมดต้นปี
การศึกษา 

จ านวนอาจารย์
ลาออก/เกษียณใน

ระหว่างปี
การศึกษา 

จ านวนอาจารย์
เข้าใหม่

ระหว่างปี
การศึกษา 

จ านวนอาจารย์
ทั้งหมดปลายปี

การศึกษา 

หมายเหตุ  

(ระบุเหตุผล) 

ปี 2557 4 - 2 6  
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ปี 2558 6 1 2 7  

ปี 2559 7 1 1 7  

 
 การรับอาจารย์ใหม่ 
        การรับอาจารย์ใหม่ มีก าหนดให้เพ่ิมอัตราก าลังข้ึน ในปีการศึกษา 2559 เนื่องจากมีจ านวน
นักศึกษารุ่นที่สอง ประจ าปีการศึกษา 2559 ขึ้น โดยมีการด าเนินการรับสมัครอาจารย์ใหม่โดยฝ่าย
ทรัพยากรบุคคล ของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งมีการก าหนดคุณสมบัติและรายละเอียดงานที่สอดคล้องและ
ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของหลักสูตร (AUN 6.1-1) ทั้งนี้จ านวนอาจารย์ที่เข้ามาระหว่างปีการศึกษา 
2559 ก็ยังไม่เพียงพอกับความต้องการจ านวนบุคลากรผู้สอนภาษาอังกฤษที่พึงมี ทางคณะจึงได้รับ
บุคลากรใหม่ที่มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดเพ่ือรองรับภาคการศึกษาใหม่ ของปีการศึกษา 2560 เพ่ิมอีก 2 
อัตรา ในปลายเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560 นอกจากนี้ทางคณะฯยังได้ก าหนดแผนอัตราก าลังส าหรับการ
รองรับการด าเนินการของหลักสูตร ส าหรับปีการศึกษาต่อไปเพื่อรองรับจ านวนนักศึกษาที่มีเพ่ิมข้ึนอีกด้วย 
(AUN 6.1-2)   
เอกสารหลักฐาน 
รหัสหลักฐาน ชื่อหลักฐาน 

AUN 6.1-1 หลักฐานการประกาศรับสมัครบุคลากรสายสอนและวิจัย 

AUN 6.1-2 หลักฐานการประกาศผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกและให้มารายงานตัว 

AUN 6.1-3 หลักฐานจากแผน ของคณะ 

 

AUN 6.2 Staff – to – student ratio and workload 

                   สัดส่วนของอาจารย์ผู้สอนและผู้เรียน และภาระงานของอาจารย์ผู้สอน 

ข้อมูลจากตาราง 6.1.3 ชี้ให้เห็นว่าอัตราการคงอยู่ของอาจารย์ประจ าในระดับหลักสูตรมีอัตรา
การคงอยู่เท่าเดิมในปีการศึกษา 2559 จากปีการศึกษา 2558 ทั้งนี้การที่มีอัตราการคงอยู่ที่เท่าเดิมแสดง
ถึงการมีบุคลากรสายสอนและวิจัยในระดับหลักสูตรไม่เพียงพอและเหมาะสมกับอัตราการเพ่ิมขึ้นของ
นักศึกษา ดังแสดงในตารางต่อไปนี้ 
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ตาราง 6.2.1 สรุปข้อมูลสัดส่วนนักศึกษาต่ออาจารย์ของหลักสูตร 

ปีการศึกษา จ านวนของนักศึกษา จ านวนของอาจารยป์ระจ าใน
ระดับหลักสูตร 

สัดส่วนนักศึกษาต่อ
อาจารย์ 

ปี 2558 93 7 13.28 : 1 

ปี 2559 143 7 20.42 : 1 

 
 จากตาราง 6.2.1 แสดงให้เห็นว่า ในปีการศึกษา 2559 มีจ านวนนักศึกษาเพ่ิมขึ้นประมาณ 50 
คน จากปีการศึกษาที่ผ่านมาที่มีนักศึกษา 93 คน แต่เนื่องจากจ านวนอาจารย์ประจ าในระดับหลักสูตรมี
อัตราคงที่ ส่งผลให้สัดส่วนนักศึกษาต่ออาจารย์มีจ านวนที่เพ่ิมขึ้นเป็นเท่าทวี ซึ่งจากปี 2558 สัดส่วน
นักศึกษาต่ออาจารย์เป็น 13.28 : 1 และในปี 2559 สัดส่วนของนักศึกษาต่ออาจารย์เป็น 20.42 : 1 คิด
เป็นเพ่ิมขึ้นร้อยละ 35 นอกจากนี้อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรยังมีภาระงาน
อ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย (AUN 6.2-1) ได้แก่ 

1. อาจารย์ลุกมาน  มะยิ เป็นหัวหน้างานหลักสูตร 
2. อาจารย์มุสลิม  รอกา เป็นหัวหน้างานทะเบียนและวัดผลประเมินผล 
3. อาจารย์วัชรินทร์  ฟองโหย เป็นหัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษและหัวหน้าสหกิจศึกษา 
4. อาจารย์ฟารีดา  กิตติวิโรจน์  เป็นรองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ 
5. อาจารย์ซัลวาตี  สุเด็น  เป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและประกันคุณภาพ 
6. อาจารย์นูรอ  ยาเซ็ง เป็นหัวหน้างานศูนย์ภาษา 
7. อาจารย์ตัสนีม  เจะและ เป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายประกันคุณภาพ 

เอกสารหลักฐาน 
รหัสหลักฐาน ชื่อหลักฐาน 

AUN 6.2-1 ค าสั่งแต่งตั้งการด าเนินงานของคณะ 

AUN 6.3  Recruitment and Selection Criteria 

                   วิธีการรับและคัดเลือกบุคลากรสายวิชาการหรือบุคลากรผู้สอน 

ในการรับบุคลากรสายวิชาการคนใหม่เพ่ือบรรจุแต่งตั้งนั้น ใช้เกณฑ์การรับ คัดเลือกตามระเบียบ
ของฝ่ายทรัพยากรบุคคล ของมหาวิทยาลัยฯ (AUN 6.3-1) ส าหรับการเลื่อนขั้น บุคลากรของคณะศิลป
ศาสตร์ใช้เกณฑ์การประเมินบุคลากรสายสอนและวิจัยในการพิจารณาเลื่อนขั้นตามการพิจารณาโดยทีม
ผู้บริหารของคณะฯ (AUN 6.3-2) ซึ่งจะมีการพิจารณาการเลื่อนขั้นทุกๆ 6 เดือน หรือปีละสองครั้ง 
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เอกสารหลักฐาน 

รหัสหลักฐาน ชื่อหลักฐาน 

AUN 6.3-1 หลักฐานการประกาศรับสมัครบุคลากรสายสอนและวิจัย 

AUN 6.3-2 เกณฑ์การประเมินบุคลากรสายสอนและวิจัยในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 

 
AUN 6.4  Competences of Academic Staff 

                   ความสามารถของบุคลากรสายสอนที่ได้รับการประเมินและจ าแนก 

ทางงานหลักสูตรได้มีการจักท าข้อมูลของบุคลากรสายสอน โดยจ าแนกตามความสามารถที่
อาจารย์ผู้สอนถนัด ดังต่อไปนี้ 

1. อาจารย์ลุกมาน  มะยิ รับผิดชอบในการสอนรายวิชาการสนทนา การฟัง การพูด และการสื่อสาร 
2. อาจารย์มุสลิม  รอกา รับผิดชอบในการสอนรายวิชาการการเขียนภาษาอังกฤษ 
3. อาจารย์วัชรินทร์  ฟองโหย รับผิดชอบในการสอนรายวิชาการอ่าน 
4. อาจารย์ฟารีดา  กิตติวิโรจน์  รับผิดชอบในการสอนรายวิชาการการแปลและการตีความ 
5. อาจารย์ซัลวาตี  สุเด็น  รับผิดชอบในการสอนรายวิชาไวยากรณ์ ภาษาศาสตร์ และการสนทนา 
6. อาจารย์นูรอ  ยาเซ็ง รับผิดชอบในการสอนรายวิชาการศัทศาสตร์ และไวยากรณ์ 
7. อาจารย์ตัสนีม  เจะและ รับผิดชอบในการสอนรายวิชาการอ่าน และการสนทนาเพื่อการสื่อสาร 

 

จากข้อมูลดังกล่าว พบว่า อาจารย์ผู้สอน มีความเชี่ยวชาญในการสอนที่ครอบคลุมในรายวิชาทั้ง
วิชาทั่วไปและวิชาเฉพาะ สอดคล้องกับ ELO ของหลักสูตร อย่างไรก็ตาม ความสามารถของบุคลากรสาย
สอน ยังไม่มีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะหรือผู้ที่จบในระดับดุษฎีบัณฑิต และไม่เป็นเจ้าของภาษา 
 

AUN 6.5 Training and Development 

                  ความต้องการอบรมและพัฒนาของบุคลากรสายสอน 

ฝ่ายทรัพยากรของคณะฯ ได้มีการส ารวจความต้องการพัฒนาบุคลากรสายสอนเพ่ือให้มีความรู้ 
ความสามารถในด้านต่างๆ ทั้งที่เป็นการสอน การวิจัย หรืองานอ่ืนๆที่ได้รับผิดชอบ ส าหรับบุลากรที่มี
ความสนใจสามารถหาหลักสูตรการอบรมต่างๆที่ตอบสนองความต้องการอย่างอิสระ รวมทั้งได้รับการ
สนับสนุนเพ่ือให้บุคลากรเข้าร่วมการอบรมเพ่ือพัฒนาตนเองที่จัดให้มีขึ้นทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย ทั้งนี้งานทรัพยากรบุคคลของคณะยังได้จัดท ารายงานบันทึกสถิติการอบรมรายปีแก่บุคลากร 
เพ่ือให้บุคลากรได้ประเมินความต้องการเข้าอบรมต่างๆที่จ าเป็นอีกด้วย  
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ตาราง 6.5.1 สรุปข้อมูลการอบรมและพัฒนาของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 

ชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร รายละเอียดการเข้าอบรม/
สัมมนา/ดูงาน 

วันที่อบรม 

 

การใช้ประโยชน์/การ 

ได้รางวัลและการ 

ยอมรับ 

อาจารย์ลุกมาน  มะยิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.โครงการทัศนศึกษาของ
บุคลากร คณะศิลปศาสตร์ 

19-22/12/2559 ศึกษาดูงาน 

2.ประชุมทางวิชาการระดับ
นานาชาติ 

20-21/1/2560 สามารถน าความรู้ที่
ได้รับไปใช้ในด้าน

วิชาการ การสอน และ
การวัดผล 

3.โครงการการประเมินการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
ระดับหลักสูตร ประจ าปี
การศึกษา 2559 

7-8/3/2560 สามารถน าความรู้ที่
ได้รับไปใช้ในด้าน

ส านักงาน 

4.โครงการพัฒนาศักยภาพ
อาจารย์ที่ปรึกษา 

8-9/6/2560 สามารถน าความรู้ที่
ได้รับไปใช้ในด้าน

ส านักงาน 

5.โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ "การพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษแบบ English 
Bilingual Education 
(EBE) ตามกรอบมาตรฐาน 
CEFR" 

18-19/3/2560 

 

 

 

 

 

สามารถน าความรู้ที่
ได้รับไปใช้ในด้าน

วิชาการ การสอน และ
การวัดผล 

อาจารย์มุสลิม  รอกา 

 

1.เวิร์คช็อปพิเศษ 
"Teaching Studeents to 
Write Longer Texts" 

28/10/2559 สามารถน าความรู้ที่
ได้รับไปใช้ในด้าน

วิชาการ การสอน และ
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 การวัดผล 

2.โครงการทัศนศึกษาของ
บุคลากร คณะศิลปศาสตร์ 

19-22/12/2559 ศึกษาดูงาน 

3.ประชุมทางวิชาการระดับ
นานาชาติ 

20-21/1/2560 สามารถน าความรู้ที่
ได้รับไปใช้ในด้าน

วิชาการ การสอน และ
การวัดผล 

4.โครงการการประเมินการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
ระดับหลักสูตร ประจ าปี
การศึกษา 2559 

7-8/3/2560 สามารถน าความรู้ที่
ได้รับไปใช้ในด้าน

ส านักงาน 

5.โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ "การพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษแบบ English 
Bilingual Education 
(EBE) ตามกรอบมาตรฐาน 
CEFR" 

18-19/3/2560 

 

 

 

 

 

สามารถน าความรู้ที่
ได้รับไปใช้ในด้าน

วิชาการ การสอน และ
การวัดผล 

6.โครงการพัฒนาศักยภาพ
อาจารย์ที่ปรึกษา 

8-9/6/2560 สามารถน าความรู้ที่
ได้รับไปใช้ในด้าน

ส านักงาน 

7.โครงการพัฒนาครูพ่ีเลี้ยง
และอาจารย์นิเทศการสอน
นิสิตฝึกสอนวิชาเอก
ภาษาอังกฤษ ในหัวข้อ 
"สัทศาสตร์ปฏิบัติ เพื่อการ
สอนการออกเสียง
ภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง" 

16/6/2560 สามารถน าความรู้ที่
ได้รับไปใช้ในด้าน

วิชาการ การสอน และ
การวัดผล 
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อาจารย์วัชรินทร์  ฟองโหย 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.โครงการการประเมินการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
ระดับหลักสูตร ประจ าปี
การศึกษา 2559 

7-8/3/2560 สามารถน าความรู้ที่
ได้รับไปใช้ในด้าน

ส านักงาน 

2.โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ "การพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษแบบ English 
Bilingual Education 
(EBE) ตามกรอบมาตรฐาน 
CEFR" 

18-19/3/2560 สามารถน าความรู้ที่
ได้รับไปใช้ในด้าน

วิชาการ การสอน และ
การวัดผล 

3.อบรมเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง  
การพัฒนาผู้ประเมินฯ 
ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ 
AUN-QA 

12/5/2560 สามารถน าความรู้ที่
ได้รับไปใช้ในด้าน

ส านักงาน 

4.อบรมการสืบค้น
ฐานข้อมูลงานวิชาการและ
วิจัย 

15/5/2560 

 

สามารถน าความรู้ที่
ได้รับไปใช้ในด้าน

วิชาการ การสอน และ
การวัดผล 

5.อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
AUN-QA 
Implementation and 
Gap Analysis 

2-3/6/2560 สามารถน าความรู้ที่
ได้รับไปใช้ในด้าน

ส านักงาน 

6.โครงการพัฒนาศักยภาพ
อาจารย์ที่ปรึกษา 

8-9/6/2560 สามารถน าความรู้ที่
ได้รับไปใช้ในด้าน

ส านักงาน 

7.โครงการอบรมหลักสูตรผู้
ประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร Tier 
2 

15/6/2560 สามารถน าความรู้ที่
ได้รับไปใช้ในด้าน

ส านักงาน 
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8.โครงการพัฒนาครูพ่ีเลี้ยง
และอาจารย์นิเทศการสอน
นิสิตฝึกสอนวิชาเอก
ภาษาอังกฤษ ในหัวข้อ 
"สัทศาสตร์ปฏิบัติ เพื่อการ
สอนการออกเสียง
ภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง" 

16/6/2560 สามารถน าความรู้ที่
ได้รับไปใช้ในด้าน

วิชาการ การสอน และ
การวัดผล 

 

อาจารย์ฟารีดา  กิตตวิิโรจน์   1.โครงการการจัดท าต้นทุน
ต่อหน่วย 

6-7/12/2559 สามารถน าความรู้ที่
ได้รับไปใช้ในด้าน

ส านักงาน 

2.โครงการทัศนศึกษาของ
บุคลากร คณะศิลปศาสตร์ 

19-22/12/2559 ศึกษาดูงาน 

3.โครงการการประเมินการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
ระดับหลักสูตร ประจ าปี
การศึกษา 2559 

7-8/3/2560 สามารถน าความรู้ที่
ได้รับไปใช้ในด้าน

ส านักงาน 

4.โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ "การพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษแบบ English 
Bilingual Education 
(EBE) ตามกรอบมาตรฐาน 
CEFR" 

18-19/3/2560 สามารถน าความรู้ที่
ได้รับไปใช้ในด้าน

วิชาการ การสอน และ
การวัดผล 

5. อบรมการสืบค้น
ฐานข้อมูลงานวิชาการและ
วิจัย 

15/5/2560 สามารถน าความรู้ที่
ได้รับไปใช้ในด้าน

วิชาการ การสอน และ
การวัดผล 

6.อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
AUN-QA 
Implementation and 

2-3/6/2560 สามารถน าความรู้ที่
ได้รับไปใช้ในด้าน

ส านักงาน 
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Gap Analysis 

7.โครงการพัฒนาศักยภาพ
อาจารย์ที่ปรึกษา 

8-9/6/2560 สามารถน าความรู้ที่
ได้รับไปใช้ในด้าน

ส านักงาน 

8.โครงการอบรมหลักสูตรผู้
ประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร Tier 
2 

15/6/2560 สามารถน าความรู้ที่
ได้รับไปใช้ในด้าน

ส านักงาน 

9.โครงการพัฒนาครูพ่ีเลี้ยง
และอาจารย์นิเทศการสอน
นิสิตฝึกสอนวิชาเอก
ภาษาอังกฤษ ในหัวข้อ 
"สัทศาสตร์ปฏิบัติ เพื่อการ
สอนการออกเสียง
ภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง" 

16/6/2560 สามารถน าความรู้ที่
ได้รับไปใช้ในด้าน

วิชาการ การสอน และ
การวัดผล 

อาจารย์ซัลวาตี  สุเด็น   1.ประชุมทางวิชาการระดับ
นานาชาติ 

20-21/1/2560 สามารถน าความรู้ที่
ได้รับไปใช้ในด้าน

วิชาการ การสอน และ
การวัดผล 

2.โครงการการประเมินการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
ระดับหลักสูตร ประจ าปี
การศึกษา 2559 

7-8/3/2560 สามารถน าความรู้ที่
ได้รับไปใช้ในด้าน

ส านักงาน 

3. อบรมการสืบค้น
ฐานข้อมูลงานวิชาการและ
วิจัย 

15/5/2560 สามารถน าความรู้ที่
ได้รับไปใช้ในด้าน

วิชาการ การสอน และ
การวัดผล 

4.โครงการพัฒนาศักยภาพ
อาจารย์ที่ปรึกษา 

8-9/6/2560 สามารถน าความรู้ที่
ได้รับไปใช้ในด้าน
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ส านักงาน 

5.โครงการพัฒนาครูพ่ีเลี้ยง
และอาจารย์นิเทศการสอน
นิสิตฝึกสอนวิชาเอก
ภาษาอังกฤษ ในหัวข้อ 
"สัทศาสตร์ปฏิบัติ เพื่อการ
สอนการออกเสียง
ภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง" 

16/6/2560 

 

 

 

 

สามารถน าความรู้ที่
ได้รับไปใช้ในด้าน

วิชาการ การสอน และ
การวัดผล 

 

AUN 6.6 Performance Management  

                   การบริหารผลการปฏิบัติงาน 

เพ่ือให้การด าเนินงานในด้านการอบรมต่างๆเป็นไปได้อย่างราบรื่น ทางคณะได้มีการสนับสนุนใน
ด้านงบประมาณ เป็นจ านวนเงิน 7,000 บาท/คน/ป ี
 

AUN 6.7 The type and quantity of research activities 

                   ชนิดและจ านวนผลงานวิจัยของบุคลากรสายสอน 

ผลงานวิชาการเป็นข้อมูลที่ส าคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจ าและนักวิจัยได้สร้างสรรค์
ขึน้เพื่อแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นผลงานที่มี
คุณค่า สมควรส่งเสริมให้มีการเผยแพร่และน าไปใช้ประโยชน์ ในปีการศึกษา 2559 อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรสามารถผลิตงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในการประชุมวิชาการระดับชาติมีจ านวน 2 เรื่อง ซึ่งลดลง
จากปีการศึกษา 2558 ที่มีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์จ านวน 3 เรื่อง ดังตารางต่อไปนี้  

ตาราง 6.7.1 สรุปข้อมูลชนิดและจ านวนผลงานวิจัยของบุคลากรสายสอน ปีการศึกษา 2558-2559 

ปี
การศึกษา 

เรื่อง ผู้วิจัย วันที่ สถานที่ตีพิมพ์ 

2558 สัญลักษณ์ของปืนใหญ่ที่
สะท้อนถึงอ านาจและความ
กล้าหาญราชวงศ์ปาตานีใน
ภาพยนตร์เรื่องปืนใหญ่จอม

อาจารย์ซาฮีฎีน นิติ
ภาค 

วันที่ 4 
มิถุนายน 
2558 

เผยแพร่ในการประชุม
วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 
๒ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 
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สลัด  

สีสันงานประพันธ์ดั้งเดิม
จากแดนอาทิตย์อุทัยสู่สังคม
ปัจจุบัน  

อาจารย์ซาฮีฎีน นิติ
ภาค 

ปีที ่2 
ฉบับที่ 1
มกราคม-
มิถุนายน 
2558 

ตีพิมพ์ในวารสาร
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร์ 

การศึกษาเชิงเปรียบเทียบ
วรรณกรรมเรื่องสั้นสะท้อน
สังคม โลวอล กับ ถนนสาย
ที่น าไปสู่ความตาย 

อาจารย์ซาฮีฎีน นิติ
ภาค 

วันที่ 5 
สิงหาคม 
2558 

เผยแพร่ในการประชุม
วิชาการระดับชาติครั้งที่ ๔
การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือ
พัฒนาท้องถิ่นสู่ประชาคม
อาเซียน  

2559 การศึกษาเชิงเปรียบเทียบ
การผจญภัยของสองตัว
ละครเอกจากนวนิยายเรื่อง 
หัยย์อิบนูยัคซันและ โรบิน
สัน ครูโซ 

อาจารย์ซาฮีฎีน นิติ
ภาค 

24-26 
เมษายน 
2559 

เผยแพร่ในการประชุม
วิชาการระดับชาติครั้งที่ ๕ 
ประจ าปี ๒๕๕๙ 
สร้างสรรค์งานวิจัยจาก
คลังปัญญาสู่ท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  

An Investigation of 
English Teaching  
Problems in Secondary 
Schools from English 
Language Teachers' 
Perspective :  A Case 
Study of the Three 
Southern Border 
Provinces of Thailand  

อาจารย์มุสลิม  รอ
กา 

24-26 
เมษายน 
2559 

เผยแพร่ในการประชุม
วิชาการระดับชาติและ
นานาชาติครั้งท่ี ๕ 
ประจ าปี ๒๕๕๙ 
สร้างสรรค์งานวิจัยจาก
คลังปัญญาสู่ท้องถิ่น 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
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 อาจารย์ฟารีดา  
กิตติวิโรจน์   

  

 

ผลงานวิชาการของอาจารย์เมื่อเทียบกับปีการศึกษาที่ผ่านมาอยู่ในเกณฑ์ท่ีมีจ านวนลดลง แต่หาก
พิจารณาในส่วนของผู้ผลิตงานวิจัยจะมีผู้ผลิตเพ่ิมขึ้น และถ้าเปรียบเทียบจ านวนผลงานกับจ านวนอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้งหมดมีปริมาณค่อนข้างน้อยมากและอยู่ในระดับที่น่าเป็นห่วง และประเด็นที่เป็น
ปัญหาที่สุดคือ ผู้ท าวิจัยส่วนใหญ่จะเป็นบุคคลหรือกลุ่มเดิม ซึ่งจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องก าหนดมาตรการ
พิเศษส าหรับผู้ที่ไม่เคยมีผลงานวิจัย เพื่อเป็นการผลักดันให้ผลิตผลงานวิจัยตลอดจนมาตรการการควบคุม
คุณภาพงานวิจัยที่ต้องสามารถต่อยอดและเกิดประโยชน์ต่อชุมชนอย่างแท้จริง 

เอกสารหลักฐาน 

รหัสหลักฐาน ชื่อหลักฐาน 
AUN6.7-1 สรุปรายการบทความวิจัยและบทความวิชาการ 2556-2560 
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AUN 7 คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน (Support Staff Quality) 
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AUN – QA Criterion 7 คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน (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 fulfil the needs for education, research and 
service. 
มีการวางแผนและการด าเนินการตามแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลสายสนับสนุน หรือความ
ต้องการจ าเป็นทั้งระยะสั้นและระยะยาวของการด าเนินงานต่างๆทั้ง ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการทาง
ภาษา สิ่งอ านวยความสะดวกทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านการจัดการบริการแก่นักศึกษาต่างๆ 
เพ่ือให้มั่นใจว่าบุคลากรสายสนับสนุน มีทั้งคุณภาพและปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการเพื่ออ านวย
ความสะดวกในด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการ  

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. 
ก าหนดเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกส าหรับต าแหน่งงาน การจ้างงาน ความก้าวหน้าทางสายงานของ
บุคลากรสายสนับสนุน และเผยแพร่ให้ทราบโดยทั่วกัน พร้อมทั้งมีการก าหนดบทบาทและหน้าที่ความ
รับผิดชอบของบุคลากรสายสนับสนุนอย่างชัดเจน และมีการมอบหมายงานแก่บุคลากรสายสนับสนุนที่
อยู่บนพื้นฐานของคุณธรรมจริยธรรม คุณสมบัติ และประสบการณ์ 

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. 
มีการระบุและประเมินผลสรรถนะของบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อสร้างความมั่นใจว่าสมรรถนะและการ
ให้บริการ ที่สร้างความพึงพอใจตามความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

4. Training and development needs for support staff are systematically identified, and 
appropriate training and development activities are implemented to fulfil the 
identified needs. 
มีการระบุความต้องการในการอบรมและพัฒนาของบุคลากรสายสนับสนุน อย่างเป็นระบบ และจัด
กิจกรรมเออบรมและพัฒนาความต้องการนั้น 

5. Performance management including rewards and recognition is implemented to 
motivate and support education, research and service. 
การบริหารผลการปฏิบัติงาน เช่น ให้รางวัล ยกย่องให้เกียรติ เพื่อสร้างแรงจูงใจ เพ่ือให้การสนับสนุน
การเรียนการสอน การวิจัย และการบริการ 
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ผลการประเมินตนเอง 

AUN-QA Criterion 7 - Support Staff Quality 
Checklist 

Level 

1 2 3 4 5 6 7 

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

มีแผนบุคลากรสายสนับสนุน (ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ 
สารสนเทศ สิ่งอ านวยความสะดวก สวัสดิการนักศึกษา) 
เพ่ือตอบสนองความต้องการด้านการศึกษา การวิจัย 
และการบริการ 

 ✓      

7.2 Recruitment and selection criteria for 
appointment, deployment and promotion are 
determined and communicated  

มีการก าหนดเกณฑ์ในการคัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง และ
เลื่อนต าแหน่ง และประกาศให้ทราบ 

 ✓      

7.3 Competences of support staff are identified 
and evaluated มีการวัดและประเมินความสามารถ
ของบุคลากรสายสนับสนุน 

✓       

7.4 Training and developmental needs of support 
staff are identified and activities are 
implemented to fulfill them  

ก าหนดความต้องการในการอบรมและพัฒนาของ
บุคลากรสนับสนุน และกิจกรรมต้องด าเนินการให้ส าเร็จ
เพ่ือพัฒนาบุคลากรสนับสนุน 

✓       

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

✓       
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ผลการด าเนินงานแยกตามเกณฑ์การประเมิน 

AUN 7.1 Support Staff Planning  

             แผนการสร้างบุคลากรสายสนับสนุน 

 คณะศิลปศาสตร์ ได้มีการก าหนดนโยบายและแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนเพ่ือให้ได้รับการ
พัฒนาและส่งเสริมการเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถด้านต่างๆอย่างเป็นระบบ โดยบุคลากรมีส่วนร่วมใน
การจัดท าแผนและด าเนินโครงการ (AUN 7.1-1) เพ่ือน าความรู้ที่ ได้รับไปพัฒนาการท างานให้มี
ประสิทธิภาพต่อไป ผลการด าเนินงานของคณะที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี 2558 – 2559 คณะได้จัดโครงการเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพของบุคลากร (AUN7.1-2) ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมอบรม สัมมนาอย่าง
ต่อเนื่อง 
  นอกจากนี้ คณะศิลปศาสตร์ยังได้ก าหนดแผนการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ ในปีการศึกษา 2558 
พร้อมทั้งส่งเสริมด้านงบประมาณและสถานที่ในการพัฒนาสมรรถนะด้านต่างๆ โดยได้มีการจัดตั้ง 
ห้องสมุด จ านวน 1 ห้อง ห้องปฏิบัติการทางภาษา จ านวน 3 ห้อง ห้องศูนย์ภาษาจ านวน 1 ห้อง และได้มี
การแต่งตั้งค าสั่งกรรมการและหัวหน้างานทั้งบุคลากรจากสายวิชาการ และสนับสนุนของคณะศิลปศาสตร์
เพ่ือติดตามดูและก ากับการพัฒนาองค์กร โดยมีการก าหนดคุณสมบัติและรายละเอียดงานที่สอดคล้องและ
ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ดังต่อไปนี้  

1. อาจารย์ชนิตา พรหมทองดี หัวหน้าฝ่ายห้องสมุด 
2. นายชวัลวิทย์ พรหมเมศ เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการและทะเบียน 
3. นางสาวราโมนา หมั่นยิ่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
4. นายดนัยฤทธ์  แสงอรุณ เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการทางภาษา 

 
AUN 7.2 Recruitment and Selection Criteria 

             เกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุน 

 คณะศิลปศาสตร์ ได้จัดท าระบบแผนเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกเพ่ือการบรรจุบุคลากรเป็น
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา โดยมหาวิทยาลัยอนุมัติการรับสมัครสอบแข่งขัน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์
สอบ ก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบ ด าเนินการจัดสอบ ประกาศผลการแข่งขัน เรียกรายงานตัวและ
ท าสัญญาทดลองปฏิบัติงาน ปฐมนิเทศ และเริ่มปฏิบัติงานงานต่อไป 

การบริหารผลการปฏิบัติงาน รวมถึงการยกย่องเชิดชูให้
รางวัล สร้างแรงบันดาลใจ เพ่ือสนับสนุนด้านการศึกษา 
การวิจัย และการบริการ 

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 1 
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AUN 7.3 Competences of Support Staff 

             การวัดและประเมินความสามารถของบุคลากรสายสนับสนุน 

 คณะศิลปศาสตร์ ได้จัดท าระบบการประเมินบุคลากรสายสนับสนุนเพ่ือให้บุคลากรประเมิน
สมรรถนะของตัวเองและเพ่ือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนโดยผู้บริหารคณะฯ 
 

AUN 7.4 Training and Development 

             การอบรมและพัฒนาของบุคลากรสายสนับสนุน 

 ในปีการศึกษาที่ผ่านมา บุคลากรสายสนับสนุนไม่ได้เข้าร่วมการพัฒนาตนเองและการอบรมมาก
นัก ทั้งนี้ คณะศิลปศาสตร์ ควรจัดท าระบบการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน โดยมีการส ารวจและการ
ด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพ่ือเพ่ิมความรู้ความสามารถและน าความรู้ไปใช้ในการ
ท างาน ทั้งนี้  

 

ตาราง 7.4.1 สรุปข้อมูลการอบรมและพัฒนาของบุคลากรสายสนับสนุน ปีการศึกษา 2559 

ชื่อบุคลากรสายสนับสนุน รายละเอียดการเข้าอบรม/
สัมมนา/ดูงาน 

วันที่อบรม 

 

การใช้ประโยชน์/การ 

ได้รางวัลและการ 

ยอมรับ 

อาจารย์ชนิตา  พรหมทองดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.โครงการทัศนศึกษาของ
บุคลากร คณะศิลปศาสตร์ 

19-22/12/2559 ศึกษาดูงาน 

2.อบรมผู้ฝึกสอนกีฬา
วอลเลย์บอลขั้นพ้ืนฐาน 

22-26/4/2560 สามารถน าความรู้ที่
ได้รับไปใช้ในด้าน

วิชาการ การสอน และ
การวัดผล 

3.อบรมผู้ตัดสินกีฬา
วอลเลย์บอลขั้นพ้ืนฐาน 

4-10/5/2560 สามารถน าความรู้ที่
ได้รับไปใช้ในด้าน

วิชาการ การสอน และ
การวัดผล 

4. อบรมการสืบค้น
ฐานข้อมูลงานวิชาการและ

15/5/2560 สามารถน าความรู้ที่
ได้รับไปใช้ในด้าน
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วิจัย วิชาการ การสอน และ
การวัดผล 

5.โครงการพัฒนาศักยภาพ
อาจารย์ที่ปรึกษา 

8-9/6/2560 สามารถน าความรู้ที่
ได้รับไปใช้ในด้าน

วิชาการ การสอน และ
การวัดผล 

6.โครงการฝึกอบรม "สร้าง
นักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ 
4 

3-7/7/2560 สามารถน าความรู้ที่
ได้รับไปใช้ในด้าน

วิชาการ การสอน และ
การวัดผล 

 
  

AUN 7.5 Performance Management 

             การบริหารผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน 

 คณะศิลปะศาสตร์ จัดท าแผนการบริหารผลการปฏิบัติงาน เพ่ือเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจใน
การปฏิบัติงาน อาทิเช่น ได้สนับสนุนงบประมาณเพ่ือพัฒนาบุคลากร สนับสนุนงบประมาณด้านการสร้าง
ความสัมพันธ์ในองค์กร เช่น การท าบุญคณะ การจัดเลี้ยงต้อนรับบุคลากรใหม่ และเลี้ยงส่วบุคลากร การ
เยี่ยมเยียนบุคลากรที่ป่วย คลอดบุตร เป็นต้น 
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AUN 8 คุณภาพนักศึกษาและสิ่งสนับสนุน (Student Quality and Support) 
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AUN QA Criterion 8 – Checklist 

AUN-QA Criterion8 คุณภาพผู้เรียนและการสนับสนุนผู้เรียน (Student Quality and Support) 
 
Sub-criterion  
1. The student intake policy and the admission criteria to the programme are clearly 
defined, communicated, published, and up-to-date. 
มีการก าหนดนโยบายและเกณฑ์การรับเข้าสู่หลักสูตรอย่างชัดเจน ประชาสัมพันธ์เผยแพร่อย่างทั่วถึงและ
เป็นปัจจุบัน 
2.The methods and criteria for the selection of students are determined and evaluated. 
มีการระบุวิธีการและเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้เรียน และมีการประเมินผลวิธีการและเกณฑ์ 
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. 
มีระบบก ากับติดตามความก้าวหน้าในการเรียน ศักยภาพทางวิชาการ ภาระการเรียนของผู้เรียนอย่าง
พอเพียง มีการเก็บข้อมูล ติดตาม และให้ข้อมุลป้อนกลับแก่ผู้เรียนอย่างเป็นระบบและให้แก้ไขถ้าจ าเป็น 
4.Academic advice, co-curricular activities, student competition, and other student 
support services are available to improve learning and employability. 
มีการให้ค าปรึกษาวิชาการ กิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมประกวดแข่งขันผู้เรียนและบริการอ่ืน ๆ เพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้และทักษะการประกอบอาชีพ 
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. 
ในการสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ เพื่อสนับสนุนคณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน สถาบันควรจัดบรรยายการเรียนรู้ทั้งด้านกายภาพ สังคม และจิตใจ ที่เอื้อต่อการเรียน
การสอน การวิจัย รวมทั้งสุขภาวะของผู้เรียน 

 
ผลการประเมินตนเอง 
AUN-QA Criterion 8- Checklist ผลการประเมิน 

1 2 3 4 5 6 7 
8.1 
 
 
 

มีนโยบายการรับนักศึกษาที่ชัดเจน มีการประชาสัมพันธ์
อย่างทั่วถึง และเป็นปัจจุบัน 
The student intake policy and admission criteria 
are defined, communicated, published, and  
up-to-date 

 ✓      

8.2 
 
 
 

มีก าหนดวิธีการและเกณฑ์การรับนักศึกษา รวมถึงมีการ
ประเมินด้วย 
The methods and criteria for  
the selection of students are  

 ✓      
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determined and evaluated 
8.3 
 
 
 

มีระบบติดตาม ความก้าวหน้า สมรรถนะ และปริมาณ
งานที่เหมาะสมกับนักศึกษา 
There is an adequate  
monitoring system for student  
progress, academic performance, and workload 

 ✓      

8.4 
 
 
 
 
 
 

มีการให้ค าแนะน าทางการศึกษา กิจกรรม ควบคู่กับ
หลักสูตร การสนับสนุนการแข่งขันของนักศึกษา  
และสิ่งสนับสนุนอื่นๆ เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
และความสามารถในการประกอบอาชีพ 
Academic advice co-curricular activities, student 
competition, and other student support  
services are available to improve learning and  
employability 

 ✓      

8.5 
 
 
 
 

มีการสร้างสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม ทั้งทางด้านกายภาพ 
สังคม และจิตวิทยา เพ่ือให้เกิดความเหมาะสม  
ทั้งด้านการศึกษา การวิจัย รวมถึงสวัสดิภาพของนักศึกษา 
The physical, social and psychological 
environment is conductive for education and  
research as well as personal well-being 

 ✓      

ผลการประเมินโดยรวม  ✓      

 
ผลการด าเนินงานแยกตามเกณฑ์ 
8.1 มีนโยบายการรับนักศึกษาที่ชัดเจน มีการประชาสัมพันธ์อย่างท่ัวถึง และเป็นปัจจุบัน 
The student intake policy and admission criteria are defined, communicated, 
published, and up-to-date 

คณะศิลปศาสตร์มีหลักสูตรปริญญาตรี ได้มีการเปิดรับสมัครนักศึกษาในปีการศึกษา 2558 ปี
การศึกษา 2559 และปีการศึกษา 2560 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ (AUN 8.1-1) 

ในปีการศึกษา 2558 ได้มีการรับนักศึกษาด้วยรับระบบโควตา ในวันที่ 1 – 26 ธันวาคม 2557
และได้มีการรับนักศึกษาระบบรับตรง 2 ครั้ง รอบแรกวันที่ 12 – 27 กุมภาพันธ์ 2558รอบสองวันที่ 9 
มี.ค–29 เมษายน 2558 และรอบสามวันที่ 7 – 29 พฤษภาคม 2558 

ในปีการศึกษา 2559 ได้มีการรับนักศึกษาด้วยรับระบบโควตา ในวันที่ 19 ธันวาคม 2558 และได้
มีการรับนักศึกษาระบบรับตรง 3 ครั้ง รอบแรกวันที่  2 – 3 เมษายน 2559 รอบสองวันที่15 – 16 
กรกฎาคม 2559 รอบสามวันที่ 3 สิงหาคม 2559 
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ในปีการศึกษา 2560 ได้มีการรับนักศึกษาด้วยการรับระบบโควตา ในวันที่ 16 ธันวาคม 2560
และได้มีการรับนักศึกษาระบบรับตรง 2 ครั้ง รอบแรกวันที่  1 เมษายน 2560 รอบที่สองวันที่ 13 
กรกฎาคม 2560 

การรับสมัครได้ด าเนินการโดยผ่านโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและรับสมัครนักศึกษาใหม่
(AUN 8.1-2) โดยประธานหลักสูตรมีการประชุมร่วมกับรองฝ่ายวิชาการและอาจารย์ประจ าหลักสูตรของ
คณะก่อนประกาศรับสมัครนักศึกษา โดยมีการประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ของคณะและทางเฟสบุ๊คของ
คณะและส่งหนังสือไปยังโรงเรียนต่าง ๆ (AUN 8.1-3) โดยมีการสรุปแนวทางในการรับสมัคร จ านวนและ
วิธีการจัดสอบ ซึ่งมีการรับสมัครสามรอบคือ รอบโควตา ซึ่งผู้สมัครต้องสอบสัมภาษณ์ รอบรับตรงรอบ
แรก ผู้สมัครต้องสอบทั้งข้อสอบและสัมภาษณ์ รอบรับตรงรอบสอง ผู้สมัครต้องสอบทั้งข้อสอบและ
สัมภาษณ์ ซึ่งได้ท าการวิเคราะห์กระบวนการรับและผลของการด าเนินการตามเป้าหมายในแต่ละปี พบว่า 
กระบวนการดังกล่าวมีประสิทธิภาพ ได้นักศึกษาตรงกับคุณสมบัติที่ตั้งไว้ และจ านวนครบตามเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ในแผน จึงยังใช้กระบวนการดังกล่าวต่อไป ผลจากการรับสมัครโดยวิธีดังกล่าวน่าจ ะส่งผลต่อ
การส าเร็จการศึกษาทั้งในเงื่อนไขของเวลาและจ านวนที่ดี คณะพบว่าอัตราคงอยู่มีความสม่ าเสมออยู่ใน
ระดับเป็นที่น่าพอใจ ส าหรับการปรับปรุงกระบวนการรับสมัคร ได้มีการพิจารณาปรับแนวข้อสอบข้อเขียน
และข้อค าถามส าหรับการสัมภาษณ์ เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริงในแต่ละปี ซึ่งในภาพรวมอาจารย์
ประจ าหลักสูตรและคณะมีความพึงพอใจต่อผลของการรับสมัครนักศึกษา  นอกจากนี้ คณะได้จัดโครงการ
ปรับพ้ืนฐานนักศึกษาใหม่คณะศิลปศาสตร์  โครงการสอนเสริมเติมเต็มความรู้ให้แก่นักศึกษาเพ่ือให้อัตรา
คงอยู่ดีขึ้น 

หลักฐาน 

รหัสเอกสารหลักฐาน ชื่อเอกสารหลักฐาน 
AUN 8.1-1 แผนการับนักศึกษา 
AUN 8.1-2 โครงการรับสมัครนักษาใหม่และประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
AUN 8.1-3 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรบนเว็บไซต์ของคณะ ทางเฟสบุ๊คของคณะและหนังสือที่

ส่งไปยังโรงเรียนต่าง ๆ 
- 
8.2 มีก าหนดวิธีการและเกณฑ์การรับนักศึกษา รวมถึงมีการประเมินด้วย 
The methods and criteria for the selection of students are determined and 
evaluated 

ผลการด าเนินงาน 
มีการประชุมวางแผนกระบวนการรับนักศึกษาเข้าในการประชุมสาขาวิชาและคณะกรรมการ

ประจ าหลักสูตร (AUN 8.2-1)มีขั้นตอนตั้งแต่ การประชาสัมพันธ์หลักสูตรโครงผ่านโครงการรับสมัคร
นักศึกษาและประชาสัมพันธ์หลักสูตร (AUN 8.2-2) ในที่ประชุมได้ก าหนดเกณฑ์การรับนักศึกษา คือ 
ผู้สมัครต้องผ่านคุณสมบัติต่าง ๆ ที่ทางสาขาได้ก าหนดไว้ จากนั้นผู้สมัครจะได้รับการคัดเลือก เพ่ือที่
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จะต้องสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ ข้อสอบข้อเขียน 100% แบ่งออกเป็นสองส่วน คือ วิชาภาษาไทย 30% 
และวิชาภาษาอังกฤษ 70% ส่วนการสอบภาษณ์  100% นั้นแบ่งเป็นส่วน คือ ทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ 60% ทักษะการสื่อสารภาษาไทย 20% และค าถามเกี่ยวทัศนคติ  20% การคัดเลือก
นักศึกษาแบ่งออกเป็นสามช่วงเวลา คือ การรับโควตา การรับตรงแรกและการรับตรงสอง ซึ่งข้อมูลจ านวน
นักศึกษานั้นได้แสดงตามตารางต่อไปนี้ 

ตารางการรับเข้าของนักศึกษาระดับปริญญาตรี แบบโควตา (AUN 8.2-3) 

ที่  หลักสูตร  2558  2559  ๒๕๖๐ 
ประ
กาศ 
รับ 

สมัค
ร 

ผู้มี
สิทธิ์  

ลง  
ทะเบีย

น  

สมัคร  ปร
ะกา
ศ
รับ  

ผู้มี
สิทธิ์  

ลง 
ทะเบีย

น  

ปร
ะกา
ศ 
รับ 

สมัคร ผู้มี
สิทธิ์ 

ลง  
ทะเบีย

น 

1 ภาษาอังกฤษ - 125 10 10 234 - 51 15 - 243 140 25 
รวม - 125 10 10 234 - 51 15 - 243 140 25 
 

ตารางการรับเข้าของนักศึกษาระดับปริญญาตรี แบบรับตรง (ทั้งสองรอบ) (AUN 8.2-4) 

ที่ หลักสูตร 2558 2559 ๒๕๖๐ 
แผน
การ
รับเข้

า 

สมัคร
จริง 

ผู้มี
สิทธิ์ 
เข้า

ศึกษา 

ลง 
ทะเบี
ยน 

แผนกา
รรับเข้า 

สมัคร
จริง 

ผู้มี
สิทธิ์ 
เข้า

ศึกษา 

ลง 
ทะเบี
ยน 

แผน
การ
รับเข้

า 

สมั
คร
จริง 

ผู้มี
สิทธิ์ 
เข้า

ศึกษา 

ลง 
ทะเบียน 

1 ภาษาอังกฤษ 80 342 93 93 90 206 99 74 100 - 96 96 
รวม 80 342 93 93 90 206 99 74 100 - 96 96 

ตารางข้อมูลจ านวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีในแต่ละชั้นปี (AUN 8.2-5) 

ปีการศึกษา จ านวนนักศึกษา รวม จ านวนนักศึกษาที่พ้นสภาพระหว่างปีการศึกษา / 
สาเหตุ ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง 

2558 93 - - - - 93 - 
2559 82 65 - - - 147 -ไม่มีความสามารถในการศึกษาต่อ 

-ลาออกเพ่ือไปศึกษาต่อที่อ่ืน 
2560 87 66 61 - - 214 - 
 
หลักฐาน 

รหัสเอกสารหลักฐาน ชื่อเอกสารหลักฐาน 
(AUN 8.2-1) รายงานการประชุมสาขาวิชาและคณะกรรมการประจ าหลักสูตร 
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(AUN 8.2-2) โครงผ่านโครงการรับสมัครนักศึกษาและประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
(AUN 8.2-3) ตารางการรับเข้าของนักศึกษาระดับปริญญาตรี แบบโควตา 
(AUN 8.2-4) ตารางการรับเข้าของนักศึกษาระดับปริญญาตรี แบบรับตรง 
(AUN 8.2-5) ตารางข้อมูลจ านวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีในแต่ละชั้นปี 

8.3 มีระบบติดตาม ความก้าวหน้า สมรรถนะ และปริมาณงานที่เหมาะสมกับนักศึกษา 
There is an adequate monitoring system for student progress, academic 
performance, and workload 

 ฝ่ายพัฒนานักศึกษาคณะศิลปศาสตรได้จัดท าระบบและแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน หน่วย
บริการให้ค าปรึกษานักศึกษา เพ่ือก าหนดนโยบาย แผนงานการพัฒนา ควบคุม ก ากับและดูแลตาม
นโยบายแผนงานอาจารย์ที่ปรึกษา โดยมีการจัดท าแผนปฏิบัติการภารกิจหลักของอาจารย์ที่ปรึกษา (AUN 
8.3- 1) และจัดท าคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา (AUN 8.3-2) มีการก าหนดแบบฟอร์มการให้การปรึกษา เพ่ือ
บันทึกการให้การปรึกษา ได้ก าหนดวันศุกร์ของทุก ๆ สัปดาห์ ไว้ใน ตารางสอนของอาจารย์และตาราง
เรียนของนักศึกษา ให้เป็นช่วงเวลาในการพบปะเพ่ือให้ค าปรึกษาทั้งทางด้านการเรียนและความเป็นอยู่ใน
มหาวิทยาลัย นอกจากช่วงดังกล่าวแล้ว นักศึกษาก็ยังสามามรถนัดหมายอาจารย์เพ่ือขอค าปรึกษาเพ่ิมเติม
ได้ และมีช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาโดยใช้สื่อต่าง  ๆ เช่น Line 
Group และ Facebook Group เป็นต้น หลังจากที่ให้ปรึกษาแก่นักศึกษาแล้ว อาจารย์ที่ปรึกษาทุกคนจะ
ปรึกษาหารือในที่ประชุมสาขาและคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือก าหนดแนวทางการแก้ปัญหาและ
แนวทางการค าปรึกษากับนักศึกษา โดยการพิจารณาปัญหาของนักศึกษาที่ประสบปัญหา น ามาทบทวน
ปัญหาเพ่ือแก้ไขปัญหาแก่นักศึกษา อาทิ ทุนการศึกษา ผลการเรียนต่ า นักศึกษาที่มีความเสี่ยงต่อการตก
ออก นักศึกษาที่มีความเสี่ยงต่อการส าเร็จการศึกษาล่าช้า และอ่ืน ๆ กรณีที่อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมทั้งทาง
คณะไม่สามารถแก้ไขปัญหาฝ่ายเดียว ทางสาขาวิชาและทางคณะกรรมการอาจารย์ ที่ปรึกษา จะเชิญ
ผู้ปกครองมาพูดคุยเพ่ือหาทางออกร่วมกัน (AUN 8.3-7) 

หลักฐาน 

รหัสเอกสารหลักฐาน ชื่อเอกสารหลักฐาน 
(AUN 8.3-1) ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 
(AUN 8.3-2) คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา 
(AUN 8.3-3) รายงานการให้ค าปรึกษา 

 
8.4 มีการให้ค าแนะน าทางการศึกษา กิจกรรม ควบคู่กับหลักสูตร การสนับสนุนการแข่งขันของ
นักศึกษา และสิ่งสนับสนุนอ่ืนๆ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา และความสามารถในการประกอบ
อาชีพ 
Academic advice co-curricular activities, student competition, and other student 
support services are available to improve learning and employability 
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ผลการด าเนินงาน 

 หลักสูตรได้มีการให้ค าแนะน าทางการศึกษาและกิจกรรมต่างๆ(AUN 8.4-1) เช่น นักศึกษาทุกคน
ต้องเข้าชมรมอย่างน้อยหนึ่งชมรม เพ่ือให้นักศึกษาพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตในและนอกมหาวิทยาลัย การ
แลกเปลี่ยนทักษะการเรียนรู้ การท างานร่วมกับคนอ่ืน ๆ ในศาสตร์แขนงต่าง ๆ นอกจากนี้ทางคณะศิลป
ศาสตร์และสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ได้มีการจัดโครงการเพ่ือสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
นักศึกษาในทุก ๆ ด้าน (AUN 8.4-2) เช่น จัดกิจกรรมการอบรม Future Talk จัดอบรมเสริมสร้างทักษะ
ต่าง ๆ จัดกิจกรรมการอบรมเพ่ือประกอบอาชีพในอนาคต เช่น ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือการค้นคว้า
และการน าเสนอ ทักษะการวางตัวและบุคลิกภาพ รวมถึงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม นอกจากนี้ทางคณะ
ศิลปะศาสตร์และสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ได้จัดกิจกรรมจิตอาสา เช่น ลงชุมชนไปท าความสะอาดตามศา
สนสถานต่าง ๆ และแหล่งท่องเที่ยวชุมชน จัดกิจกรรมให้นักศึกษาฝึกการบริการวิชาการแก่น้อง ๆ ใน
ชุมชนได้จัดโครงเพ่ือส่งเสริมการแข่งขันทักษะทางวิชาการทั้งในและต่างมหาวิทยาลัย (AUN 8.4-3) เช่น 
ในภาคการศึกษา 2559 คณะศิลปศาสตร์และสาขาวิชาภาษาอังกฤษได้ส่งนักศึกษาเข้าประกวดกล่าว
สนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งนักศึกษาดังกล่าวได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ
สอง อีกทั้งทางสาขาได้จัดโครงการ English Day เป็นการเปิดโครงการแก่นักศึกษาเข้าร่วมประกวดและ
จัดกิจกรรมต่าง ๆ เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ นอกจากนี้ คณะศิลปศาสตร์
และสาขาวิชาภาษาอังกฤษได้ส่งเสริมให้นักศึกษาน าเอาความรู้ที่ เล่าเรียนในห้องเรียนได้ไปใช้ใน
สถานการณ์จริงในประเทศมาเลเซีย พร้อมทั้งเรียนภาษาอังกฤษเพ่ิมเติมเป็นเวลาหนึ่งเดือน 
หลักฐาน 

รหัสเอกสารหลักฐาน ชื่อเอกสารหลักฐาน 
AUN 8.4-1 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
AUN 8.4-2 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 
AUN 8.4-3 โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการและโครงการ English Day 

8.5 มีการสร้างสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม ทั้งทางด้านกายภาพ สังคม และจิตวิทยา เพื่อให้เกิดความ
เหมาะสม ทั้งด้านการศึกษา การวิจัย รวมถึงสวัสดิภาพของนักศึกษา 
The physical, social and psychological environment is conductive for education 
and research as well as personal well-being 

ผลการด าเนินงาน 

 คณะศิลปะศาสตร์ได้มีการให้ค าแนะน าและสนับสนุนด้านต่าง ๆ ที่มีผลต่อพัฒนาการของผู้เรียน 
เพ่ือให้ผู้เรียนมีสภาพแวดล้อมทั้งด้านกายภาพ สังคม และสภาวะจิตใจที่ดีที่เอ้ือต่อการเรียนการสอนและ
การวิจัย เช่น สถานที่จอดรถที่ปลอดภัย โต๊ะเก้าอ้ีและที่นั่งบริเวณอาคารส าหรับการอ่านหนังสือ มีบริการ
สัญญาณอินเทอร์เน็ต (Wi Fi) ส าหรับค้นคว้าหาข้อมูล ห้องศูนย์ภาษา ซึ่งมีห้องดูหนัง สื่อสิ่งพิมพ์ด้าน
ภาษาต่าง ๆ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เพ่ือการเรียนเรียนรู้และฝึกทักษะด้านภาษาด้วยตนเอง 
ห้องปฏิบัติการทางภาษาเพ่ือฝึกษาภาษา ห้องสมุด ห้องพยาบาลส าหรับนักศึกษาท่ีป่วยกะทันหันพร้อมทั้ง
ยารักษาอาการเบื้องต้น ลานแสงจันทร์เพ่ือจัดกิจกรรมและออกก าลังกาย อุปกรณ์กีฬา บริเวณอาคารที่ร่ม
รื่นและสวยงาม มีร้านค้าสหกรณ์ มีระบบรักษาความปลอดภัยโดยติดกล้องวีดีโอ (CCTV) ไว้บริเวณนอก
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ห้องเรียนและภายในอาคาร เป็นต้น ทางคณะได้มีการส ารวจความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับการสร้าง
บรรยากาศในการเรียนรู้ โดยผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น ผ่านกล่องเห็นแสดงความเห็น ผ่านทางการสอบถาม
โดยอาจารย์ผู้สอน ผ่านการสอบถามผู้อาจารย์ที่ปรึกษา เป็นต้น สุดท้ายทางคณะได้รวบรวมความเห็นคิด
เพ่ือพิจารณาแล้วปรับปรุงพัฒนาต่อไป  (AUN 8.5-1) 
หลักฐาน 

รหัสเอกสารหลักฐาน ชื่อเอกสารหลักฐาน 
AUN 8.5-1 รูปภาพสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ 
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AUN 9 สิ่งสนบัสนุนการเรียนรู้ทางกายภาพ (Facilities and Infrastructures)   
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AUN QA Criterion 9 – Checklist 

AUN 9 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทางกายภาพ (Facilities and Infrastructures)   

 
ผลการประเมินตนเอง 
AUN-QA Criterion 9 - Checklist เกณฑ์การประเมิน 

1 2 3 4 5 6 7 
9.1 The teaching and learning facilities and 

equipment (lecture halls, classrooms, project 
rooms, etc.) are adequate and updated to 
support education and research (1) 
อุปกรณ์และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อย่างเพียงพอและ
ทันสมัยที่สนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัย 

       

Sub Criterion 9 

1. The physical resources to deliver the curriculum, including, equipment, materials and 
information and technology are sufficient.   
มีทรัพยากรทางด้านกายภาพอย่างเพียงพอ ได้แก่ อุปกรณ์ เครื่องมือ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. Equipment is up-to-date, readily available and effectively deployed. 
อุปกรณ์มีความทันสมัย พร้อมใช้ และใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. Learning resources are selected, filtered, and synchronized with the objectives of the study 
programme.  
มีการคัดเลือก กลั่นกรอง และประสานการใช้ทรัพยากรการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

4. A digital library is set up in keeping with progress in information and communication 
technology. 
มีห้องสมุดดิจิตอล เพ่ือติดตามความก้าวหน้าของข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร 

5. Information technology systems are set up to meet the needs of staff and students. 
มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนองความต้องการของบุคลากรและผู้เรียน 

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.  
สถาบันจัดให้มีคอมพิวเตอร์และโครงสร้างเครือข่ายพ้ืนฐานที่เข้าถึงได้ง่าย เพื่อให้บุคลากรและผู้เรียนสามารถ
ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสอนวิจัย บริการและการบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

7. Environment, health and safety standards and access for people with special needs are 
defined and implemented.  
มีการระบุและใช้มาตรฐานทางด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัย ส าหรับบุคคลที่มีความต้องการ
พิเศษ 
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AUN-QA Criterion 9 - Checklist เกณฑ์การประเมิน 
1 2 3 4 5 6 7 

(ห้องเรียน ห้องเรียนรวม ห้องปฏิบัติการโครงการ ฯลฯ)  
9.2 The library and its resources are adequate and 

updated to support education and research 
(3,4)  
อุปกรณ์มีความทันสมัย พร้อมใช้ และใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

       

9.3 The laboratories and equipment are adequate 
and updated to support education and 
research (1,2)  
มีห้องปฏิบัติการและเครื่องมืออย่างเพียงพอและ
ทันสมัยเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัย  

       

9.4 The IT facilities including e-learning 
infrastructure are adequate and updated to 
support education.  
มีสิ่ งสนับสนุนด้ าน เทคโนโลยีสารสนเทศรวมถึง
โครงสร้างพ้ืนฐานการเรียนรู้ อิ เล็กทรอนิกส์อย่าง
เพียงพอและทันสมัย เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน 
และการวิจัย  

       

9.5 The standards for environment, health and 
safety; access for people with special needs 
are defined and implemented. 
มีการระบุและใช้มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ 
และความปลอดภัย และสามารถเข้าถึงได้ส าหรับบุคคล
ที่มีความต้องการพิเศษ 

       

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion)        
 
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 (1) 

ในปีการศึกษา 2559 ที่ผ่านมา หลักสูตรได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากเงินงบประมาณดิน 
และเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ 2560 จากคณะในการจัดซื้อครุภัณฑ์ และบ ารุงรักษาซ่อมแซม
ครุภัณฑ์ต่างๆ ดังนี้   

 
เงินงบประมาณแผ่นดิน   - ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์       30,000  บาท 
เงินงบรายได้             - ค่าครุภัณฑ์    170,000 บาท  
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           รวมงบประมาณ       200,000 บาท 
ทั้งนี้ เพื่อให้หลักสูตรมีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการทางภาษา ห้องประชุม และห้องจัดกิจกรรมต่างๆ 

ได้แก่ ห้องศูนย์ภาษา ห้องสโมสรนักศึกษา ตลอดจนอุปกรณ์ภายในต่างๆ ได้แก่ ฉากกั้น (Partition)  โต๊ะ 
เก้าอ้ี กระดานไวท์บอร์ด โปรเจกเตอร์ ไมโครโฟน ล าโพง ที่เพียงพอและทันสมัยสามารถรองรับการ
จัดการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมต่างๆ โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องการพัฒนาการศึกษาและค้นคว้า
ต่างๆของผู้เรียน อาจารย์และบุคลากรของหลักสูตร  
เอกสารหลักฐาน 

 

9.2The library and its resources are adequate and updated to support education and 
research (3,4)  

หลักสูตรมีห้องสมุดที่มีหนังสือและแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่เพียงพอต่อการให้บริการแก่นักศึกษา และ
ผู้เรียน อาจารย์และบุคลากร ซึ่งในปีการศึกษา 2559 คณะได้จัดสรรงบประมาณส าหรับจัดซื้อวัสดุ 
หนังสือ วารสารและต ารา เป็นจ านวนเงิน 50,000 บาท โดยคณะได้ส ารวจความต้องการหนังสือ วารสาร
และต าราจากสาขาต่างๆ จากนั้นก็ด าเนินการจัดซื้อและน าเข้าห้องสมุด  

อย่างไรก็ดี หลักสูตรยังคงมีความต้องการจ านวนและประเภทหนังสือที่เพ่ิมขึ้นเพ่ือรองรับจ านวน
ผู้เรียนที่ก าลังจะเข้ามาศึกษาในปีการศึกษา 2560 ได้อย่างเพียงพอ   

นอกจากนี้ ห้องสมุดของคณะมีระบบสืบค้นข้อมูลแบบออนไลน์ (Search Engines) ที่ผู้เรียน 
อาจารย์และบุคลากรสามารถสืบค้นข้อมูลต่างๆภายนอกคณะได้ตลอดเวลา  
เอกสารหลักฐาน 

 

9.3 The laboratories and equipment are adequate and updated to support education and research (1, 
2)  

 หลักสูตรมีห้องปฏิบัติการทางภาษา จ านวน 3 ห้อง และมีศูนย์ภาษาของมหาวิทยาลัยที่อยู่ในพ้ืนที่
ของคณะ จ านวน 1 แห่งที่มีความทันสมัย และเพียงพอรองรับการบริการผู้เรียน อาจารย์ และบุคลากรใน
การพัฒนาตนเอง  การเรียนการสอน ตลอดจนการท าวิจัย โดยที่ผ่านมา โดยหลักสูตรได้มีการบูรณาการ

รหัสหลักฐาน ชื่อเอกสารหลักฐาน 
AUN 9.1-1  แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2560  
AUN 9.1-2 แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2560 
AUN 9.1-3 แผนการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2560 
AUN 9.1-4 รายการห้องเรียน และห้องต่างๆ ของคณะศิลปะศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2560 
AUN 9.1-5 รายการครุภัณฑ์ ประจ าปีงบประมาณ 2560  

รหัสหลักฐาน ชื่อเอกสารหลักฐาน 
AUN 9.2-1 แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2560 
AUN 9.2-2 รายการหนังสือ ต ารา และวารสารที่สั่งซื้อ ประจ าปีงบประมาณ 2560  
AUN 9.2-3 บัญชีรายชื่อหนังสือและวารสารของห้องสมุดคณะศิลปศาสตร์ 



99 

การจัดการเรียนการสอนรายวิชาต่างๆ เพ่ือสนับสนุนนักศึกษาทั้งสองชั้นปี รวม 150 คนให้มีการใช้งาน
ห้องปฏิบัติการทางภาษาได้ด้วยตนเองส่งผลต่อการพัฒนาทักษะความรู้ผ่านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ต่างๆ
เหล่านี้  
เอกสารหลักฐาน 

9.4 The IT facilities including e-learning infrastructure are adequate and updated to 
support education.  
 คณะสนับสนุนสิ่งอ านวยความสะดวกด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือต่อการด าเนิ นงานหลักสูตร 
ได้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ตไร้สายที่พอเพียงและมีความทันสมัย ที่ผู้เรียน อาจารย์ และบุคลากรสามารถ
เข้าถึงโลกอินเตอร์เน็ตเพ่ือการสืบค้นข้อมูลและเชื่อมต่อยังเครือข่ายต่างๆ ในโลกอินเตอร์เน็ต มีการ
สนับสนุนการใช้ระบบต่างๆ ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน เช่น ระบบ CHME 
ส าหรับการบันทึกข้อมูลคะแนนและเกรด ระบบการเบิกจ่ายเงิน GFMIS  นอกจากนี้ ในปีงบประมาณ 
2560 ที่ผ่านมา คณะได้มีโครงการจัดท าระบบสารสนเทศเพ่ือการเผยแพร่ งบประมาณ 8,000 บาท เพ่ือ
สนับสนุนการด าเนินงานด้านระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยการจัดซื้อเครื่องกระจาย
สัญญาณและเพ่ิมพ้ืนที่ในการติดตั้งเพ่ือรองรับการใช้บริการของผู้เรียน อาจารย์ และบุคลากรได้อย่าง
เพียงพอ 
เอกสารหลักฐาน 

 
 
 
 
9.5 The standards for environment, health and safety; access for people with special 
needs are defined and implemented. 
 คณะได้ก าหนดมาตรการสิ่งแวดล้อม สุขภาพและความปลอดภัยของคณะ โดยมีการมอบหมาย
บุคลากรในการอยู่เวรรักษาการณ์ทั้งการวันและกลางคืน มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดตลอด 24 ชั่วโมงใน
บริเวณอาคารและพ้ืนที่โดยรอบคณะ มีการติดตั้งสัญญาณแจ้งเตือนไฟไหม้ มีห้องพยาบาล จ านวน 1 ห้อง 
ที่รองรับกรณีผู้เรียน อาจารย์ และบุคลากรเจ็บป่วย มีทางลาดส าหรับเข้าอาคาร และห้องน้ าส าหรับบุคคล

รหัสหลักฐาน ชื่อเอกสารหลักฐาน 
AUN 9.3-1 รายงานการใช้งานห้องปฏิบัติการทางภาษา 
AUN 9.3-2 รายงานการใช้งานศูนย์ภาษา 

AUN 9.3-3 ภาพถ่ายสถานที่ห้องปฏิบัติการทางภาษา และศูนย์ภาษา 

รหัสหลักฐาน ชื่อเอกสารหลักฐาน 
AUN 9.4-1 แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2560 
AUN 9.4-2 โครงการจัดท าระบบสารสนเทศเพ่ือการเผยแพร่ ประจ าปีงบประมาณ 2560 
AUN 9.4-3 คู่มือสารสนเทศเพ่ือการบริการ 



100 

ที่มีความต้องการพิเศษ  อย่างไรก็ดี ขณะนี้คณะอยู่ในระหว่างการด าเนินการซ่อมแซมลิฟต์ ซึ่งคาดว่าจะ
ด าเนินการแล้วพร้อมใช้งานอีกครั้งในภาคการศึกษาที่ 2  
เอกสารหลักฐาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสหลักฐาน ชื่อเอกสารหลักฐาน 
AUN 9.5-1 ภาพถ่ายประกอบ  
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AUN 10 การส่งเสริมคุณภาพการศึกษา (Quality Enhancement) 
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AUN QA Criterion 10 – Checklist 

AUN 10 การส่งเสริมคุณภาพการศึกษา (Quality Enhancement)   

 
ผลการประเมินตนเอง 
AUN-QA Criterion 10 - Checklist เกณฑ์การประเมิน 

1 2 3 4 5 6 7 
10.1 Stakeholder’s needs and feedback serve as 

input to curriculum design and development 
(1)  
ในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรมีการใช้ข้อมูล
ความต้องการ และข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียเป็นปัจจัยน าเข้า 

       

Sub Criterion 10 

1. The curriculum is developed with inputs and feedback from academic staff, students and 
alumni and stakeholders from industry, government and professional organizations.  
ในการพัฒนาหลักสูตรมีการใช้ข้อมูลและข้อมูลป้อนกลับจากบุคลากรสายวิชาการ ผู้เรียน ศิษย์เก่า และ     
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ และองค์กรวิชาชีพ  

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. 
มีกระบวนการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร มีการทบทวนและประเมินผลหลักสูตรเป็นระยะๆ รวมทั้งมีการ
ส่งเสริมคุณภาพการศึกษาน าผลการประเมินมาปรับปรุงเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

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

4. Research output is used to enhance teaching and learning. 
มีการใช้ผลการวิจัยเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน  

5. Quality of support services and facilities (at the library, laboratory, IT facility and student 
services) is subject to evaluation and enhancement.  
มีการประเมินผลและปรับปรุงคุณภาพการบริการและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (เช่น ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ 
สิ่งสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริการผู้เรียน)  

6. Feedback mechanism to gather inputs and feedback from staff, students, and alumni and 
employers are systematic and subjected to evaluation and enhancement. 
มีการประเมินผลและปรับปรุงคุณภาพที่รวบรวมจากปัจจัยน าเข้า และผลการป้อนกลับจากบุคลากร ผู้เรียน 
ศิษย์เก่า และผู้ใช้บัณฑิตอย่างเป็นระบบและนายจ้างอย่างเป็นระบบ  
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AUN-QA Criterion 10 - Checklist เกณฑ์การประเมิน 
1 2 3 4 5 6 7 

 
10.2 The curriculum design and development 

process is established and subjected to 
evaluation and enhancement (2)  
มีกระบวนการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร ประเมิน
หลักสูตร และปรับปรุงคุณภาพหลักสูตร  

       

10.3 The teaching and learning processes and 
student assessment are continuously reviewed 
and evaluated to ensure their relevance and 
alignment (3)  
มีการทบทวนกระบวนการเรียนการสอนและการ
ประเมินผลผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่า
กระบวนการดังกล่าวมีความเกี่ยวเนื่อง และสอดคล้อง
กับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  

       

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

       

10.5 Quality of support services and facilities (at 
the library, laboratory, IT facility and student 
services) is subjected to evaluation and 
enhancement (5)  
มีการประเมินผลและปรับปรุงคุณภาพการบริการและ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (เช่น ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ 
สิ่งสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริการ
ผู้เรียน)  

       

10.6 The stakeholder’s feedback mechanisms are 
systematic and subjected to evaluation and 
enchancement.  
มีการประเมินผลและปรับปรุงคุณภาพที่รวบรวมจาก
ปัจจัยน าเข้าและผลการป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย  

       

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion)        
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ผลการด าเนินงาน 

10.1 Stakeholder’s needs and feedback serve as input to curriculum design and 
development (1)  
 หลักสูตรได้ร่วมกับฝ่ายวิชาการของคณะในการก าหนดระบบและกลไกในการทบทวนและปรับปรุง
หลักสูตร โดยเริ่มตั้งแต่การส ารวจ วิเคราะห์ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย วิสัยทัศน์ของ
มหาวิทยาลัย คณะ และปรัชญาการศึกษาของหลักสูตร โดยกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตร ได้แก่ 
ผู้ประกอบการ ผู้ปกครอง สถาบันการศึกษา อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ซึ่งได้มีการก าหนดกรอบ
เวลาในการด าเนินการเพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลป้อนกลับจากกลุ่มต่างๆ ในรอบปีการศึกษา 2559 และ
หลักสูตรได้มีการจัดประชุมเพ่ือทบทวนผล และพิจารณาปรับปรุงหลักสูตร ซึ่งในปีการศึกษา 2559 ที่ผ่าน
มา  
เอกสารหลักฐาน 

 

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

ภายหลังการออกแบบและจัดท าหลักสูตรเป็นรูปเล่มมคอ.2 และได้มีการน าหลักสูตรไปใช้ในปี
การศึกษา 2558 ที่ผ่านมา หลักสูตรได้ก าหนดรอบระยะเวลาการประเมินผลการด าเนินงานหลักสูตร ปีละ 
1 ครั้ง โดยทบทวนผลของภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 จากนั้นจึงพิจารณาปรับปรุงร่วมกัน โดยปีการศึกษา 
2559 นั้น หลักสูตรได้มีการพิจารณาเลือกวิชาการเลือก ซึ่งเป็นวิชาใหม่ คือ 07-034-218 โปรแกรม
ส าเร็จรูปในส านักงาน ที่จัดการเรียนการสอนโดยคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศเนื่องจากหลักสูตรพบว่า ผู้เรียนส่วนใหญ่มักใช้คอมพิวเตอร์ไม่ช านาญ โดยเฉพาะ
โปรแกรมที่จ าเป็นต้องใช้  ประกอบกับพิจารณาว่ารายวิชานี้เป็นศาสตร์และองค์ความรู้ที่ตอบสนองความ
ต้องการของผู้เรียนในแง่ของการน าไปใช้ปฏิบัติจริงในชีวิตประจ าวันและการประกอบอาชีพในอนาคต ซึ่ง
จะเริ่มด าเนินการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2560 เป็นครั้งแรก  

เอกสารหลักฐาน 

 

 

รหัสหลักฐาน ชื่อเอกสารหลักฐาน 
AUN 10.1-1  ระบบและกลไกการด าเนินงานหลักสูตร  
AUN 10.1-2 มคอ.2 

รหัสหลักฐาน ชื่อเอกสารหลักฐาน 
AUN 10.2-1  รายงานการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2559 
AUN 10.2-2 บันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์เปิดสอนวิชาเลือก  
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10.3 The teaching and learning processes and student assessment are continuously 
reviewed and evaluated to ensure their relevance and alignment (3) 

  หลักสูตรได้ทบทวนกระบวนการจัดการเรียนการและการประเมินผลผู้เรียนอย่างสม่ าเสมอผ่าน
เอกสารมคอ. 3 มคอ. 5 และมคอ. 7 เพ่ือให้มั่นใจถึงความสอดคล้องของวัตถุประสงค์รายวิชาและ
วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ในแต่ละวิชา 
เอกสารหลักฐาน 

 
10.4 Research output is used to enhance teaching and learning (4)  
 หลักสูตรได้มีการสนับสนุนให้อาจารย์น าผลการวิจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการจัดการเรียน
การสอน ไม่ว่าจะเป็นงานวิจัยอ่ืนๆ หรืองานวิจัยของอาจารย์ในหลักสูตรมาบูรณาการกับรายวิชาใน
หลักสูตร ทั้งนี้ เพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพและบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  
เอกสารหลักฐาน 

 
10.5 Quality of support services and facilities (at the library, laboratory, IT facility and 
student services) is subjected to evaluation and enhancement (5) 
  หลักสูตรได้จัดหาและพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวก ตลอดจนการบริการต่างๆให้มีคุณภาพ ทั้งใน
ส่วนของห้องสมุด ห้องปฏิบัติการทางภาษา เทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริการผู้เรียน โดยการ
สนับสนุนงบประมาณของคณะในเรื่องการบ ารุงรักษา การจัดซื้อหนังสือ วารสารและต ารา การจัดหา
โปรแกรมส าเร็จรูป (อยู่ในระหว่างการด าเนินการจัดหา) ซึ่งก าหนดงบประมาณไว้อย่างชัดเจนใน
แผนปฏิบัติราชการ และได้มีการรายงานผลการประเมินความพึงพอใจและความต้องการเพ่ิมเติมจาก
ผู้เรียนทุกรอบปีการศึกษาด้วย  
เอกสารหลักฐาน 

รหัสหลักฐาน ชื่อเอกสารหลักฐาน 
AUN 10.3-1 มคอ.3  ประจ าปีการศึกษา 2559 
AUN 10.3-2  มคอ. 5 ประจ าปีการศึกษา 2559 
AUN 10.3-3  มคอ. 7 ประจ าปีการศึกษา 2559 

รหัสหลักฐาน ชื่อเอกสารหลักฐาน 
AUN 10.4-1 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ในการบริการวิชาการค่ายภาษาอังกฤษ  

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 
AUN 10.4-2 มคอ. 3 รายวิชาการหลักการแปลเบื้องต้น 

รหัสหลักฐาน ชื่อเอกสารหลักฐาน 
AUN 10.5-1 แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2560 
AUN 10.5-2  รายงานผลการส ารวจความคิดเห็นที่มีต่อหลักสูตร (กลุ่มผู้เรียน) ประจ าปีการศึกษา 

2559  
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10.6The stakeholder’s feedback mechanisms are systematic and subjected to evaluation 
and enhancement.  
 หลักสูตรได้ร่วมกับฝ่ายต่างๆของคณะในการก าหนดระบบและกลไกการได้มาซึ่งข้อมูลป้อนกลับ
จากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ก าหนดระยะเวลา 1 ครั้งต่อรอบปีการศึกษา ดังนี้  

1. กลุ่มนักศึกษา โดยวิธีส ารวจโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อหลักสูตร และระบบการ
ประเมินการจัดการเรียนการจัด   สอนของมหาวิทยาลัย 

2. กลุ่มอาจารย์  โดยวิธีส ารวจโดยใช้แบบส ารวจความคิดเห็นที่มีต่อหลักสูตร 
3. กลุ่มบุคลากรโดยวิธีส ารวจโดยใช้แบบส ารวจความคิดเห็นที่มีต่อหลักสูตร 
4. กลุ่มผู้ปกครอง โดยการพูดคุยในการประชุมผู้ปกครอง ปีละ 1 ครั้ง 
5. กลุ่มผู้ประกอบการ โดยวิธีส ารวจโดยใช้แบบส ารวจความคิดเห็นที่มีต่อหลักสูตร 
6. กลุ่มผู้รับบริการจากภายนอก  โดยวิธีส ารวจโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจต่อโครงการ /

กิจกรรม  
นอกจากนี้ หลักสูตรยังเปิดช่องทางอ่ืนๆในการรับข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น กล่อง

รับความคิดเห็น (ร่วมกับคณะ)  เว็บไซต์คณะ  เป็นต้น โดยหลักสูตรได้มีการน าข้อมูลต่างๆที่เป็นประโยชน์
มาใช้ประกอบการพิจารณาในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรในมคอ. 2 และวิธีการจัดการเรียนการสอน
ในมคอ.3 ด้วย 

อย่างไรก็ดี ในปีพ.ศ. 2559 นี้ หลักสูตรยังไม่มีผู้จบการศึกษา จึงยังไม่มีการรับข้อมูลป้อนกลับจากผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มนี้  
เอกสารหลักฐาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสหลักฐาน ชื่อเอกสารหลักฐาน 
AUN 10.6-1 รายงานผลการส ารวจความคิดเห็นที่มีต่อหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2559 
AUN 10.6-2 รายงานการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2559 
AUN 10.6-3 รายงานการปรับแก้ย่อย มคอ.2  
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AUN 11 ผลผลิต (Output) 
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AUN QA Criterion 11 – Checklist 

AUN 11 ผลผลิต (Output)  

 
ผลการประเมินตนเอง 
AUN-QA Criterion 11 - Checklist เกณฑ์การประเมิน 

1 2 3 4 5 6 7 
11.1 The pass rates and dropout rates are 

established, monitored and benchmarked for 
improvement (1)  
มีการเก็บรวบรวมข้อมูล  ก ากับ  และเที ยบเคียง
มาตรฐาน อัตราการสอบผ่ าน อัตราการตกออก        
เพ่ือการปรับปรุงคุณภาพ 

       

11.2 The average time to graduate is established, 
monitored and benchmarked for 
improvement (1) 
มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ก ากับและเทียบเคียงมาตรฐาน 
ระยะเวลาในการศึกษา เพ่ือการปรับปรุงคุณภาพ 

       

11.3 Employability of graduates is established, 
monitored and benchmarked for 
improvement (1)  

       

Sub Criterion 11 

7. The quality of 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. 
มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ก ากับ และเทียบเคียงมาตรฐานคุณภาพบัณฑิต (เช่น อัตราการสอบผ่าน อัตราการ
ตกออก)  

8. Research activities carried out by students are established, monitored and benchmarked; 
and they should meet the needs of the stakeholders. 
มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ก ากับและเทียบเคียงมาตรฐานกิจกรรมงานวิจัยของผู้เรียนและควรตอบสนองความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

9. 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. 
มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ก ากับ และเทียบเคียงมาตรฐาน ระดับความพึงพอใจของบุคลากร ผู้เรียน ศิษย์เก่า 
นายจ้าง ผู้ใช้บัณฑิต ฯลฯ ด้วยคุณภาพของหลักสูตรและคุณภาพบัณฑิต   
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AUN-QA Criterion 11 - Checklist เกณฑ์การประเมิน 
1 2 3 4 5 6 7 

มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ก ากับ และเทียบเคียง
มาตรฐาน การได้งานท าเพ่ือการปรับปรุงคุณภาพ 

11.4 The types and quantity of research activities 
by students are established, monitored and 
benchmarked for improvement (2)  
มีการเก็บรวบรวมข้อมูล  ก ากับ  และเที ยบเคียง
มาตรฐานประเภทและปริมาณงานวิจัยของผู้เรียน เพ่ือ
การปรับปรุงคุณภาพ  

       

11.5 The satisfaction levels of stakeholders are 
established, monitored and benchmarked for 
improvement (3) 
มีการเก็บรวมรวมข้อมูล  ก ากับ  และเที ยบ เคียง
มาตรฐาน ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
เพ่ือการปรับปรุงคุณภาพ  

       

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion)        
ผลการด าเนินงาน 

11.1 The pass rates and dropout rates are established, monitored and benchmarked for 
improvement (1)  
 หลักสูตรยังไม่มีบัณฑิตที่จบการศึกษาในปีการศึกษานี้ โดยหลักสูตรจะมีบัณฑิตจบการศึกษารุ่นที่ 1 
ในปีพ.ศ. 2562 ขณะนี้จึงมีเพียงระบบและกลไกในการรองรับกระบวนการดังกล่าวและมีข้อมูลสถานะ
นักศึกษาที่คณะได้ด าเนินการรับเข้าตั้งแต่เปิดหลักสูตรครั้งแรกในปีการศึกษา 2558 ที่ผ่านมาจนถึง
ปัจจุบันเท่านั้น อย่างไรก็ตาม คณะจะมีการด าเนินการรวบรวมข้อมูล ก ากับ รายงานผลและเทียบเคียง
มาตรฐานกับคู่เทียบในเรื่องการสอบผ่าน อัตราการตกออก ระยะเวลาในการศึกษา  เมื่อมีบัณฑิตจบ
การศึกษาในปี พ.ศ. 2562   
เอกสารหลักฐาน 

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

หลักสูตรยังไม่มีบัณฑิตที่จบการศึกษาในปีการศึกษานี้ โดยหลักสูตรจะมีบัณฑิตจบการศึกษารุ่นที่ 1 
ในปีพ.ศ. 2562 ขณะนี้จึงมีเพียงระบบและกลไกในการรองรับกระบวนการดังกล่าว แต่จะมีการด าเนินการ
รวบรวมข้อมูลและรายงานผลระยะเวลาการศึกษา เมื่อมีบัณฑิตจบการศึกษาในปี พ.ศ. 2562  
 

รหัสหลักฐาน ชื่อเอกสารหลักฐาน 
AUN 11.1-1  รายงานสถานะนักศึกษารหัสประจ าตัว 58xx และรหัส 59xx ประจ าปีการศึกษา 

2559 
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เอกสารหลักฐาน 

11.3  Employability of graduates is established, monitored and benchmarked for 
improvement (1)  

 หลักสูตรยังไม่มีบัณฑิตที่จบการศึกษาในปีการศึกษานี้ โดยหลักสูตรจะมีบัณฑิตจบการศึกษารุ่นที่ 
1 ในปีพ.ศ. 2562 ขณะนี้จึงมีเพียงระบบและกลไกในการรองรับกระบวนการดังกล่าว แต่จะมีการ
ด าเนินการรวบรวมข้อมูลและรายงานผลการได้งานท าของบัณฑิต เมื่อมีบัณฑิตจบการศึกษาในปี พ.ศ. 
2562  
เอกสารหลักฐาน 

 
11.4 The types and quantity of research activities by students are established, monitored 
and benchmarked for improvement (2)  
 หลักสูตรยังไม่มีการด าเนินการกิจกรรมวิจัยของผู้เรียนในปีการศึกษาที่ผ่านมา แต่ในปีการศึกษา 
2560 นี้ หลักสูตรเริ่มมีการสนับสนุนการท างานวิจัยโดยใช้นวัตกรรมของผู้เรียนและผลักดันสู่การแข่งขัน
ในระดับนานาชาติ ซึ่งอยู่ในช่วงเริ่มต้น และมีแผนเทียบเคียงมาตรฐานกับคู่เทียบต่อไปในอนาคตอันใกล้นี้
เพ่ือการพัฒนาหลักสูตรและผู้เรียนให้บรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรต่อไป  
เอกสารหลักฐาน 

 
11.5 The satisfaction levels of stakeholders are established, monitored and benchmarked 
for improvement (3) 
 หลักสูตรได้ร่วมกับฝ่ายต่างๆของคณะในการก าหนดระบบและกลไกการได้มาซึ่งข้อมูลป้อนกลับ
จากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ก าหนดระยะเวลา 1 ครั้งต่อรอบปีการศึกษา ดังนี้  

7. กลุ่มนักศึกษา โดยวิธีส ารวจโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อหลักสูตร และระบบการ
ประเมินการจัดการเรียนการจัด   สอนของมหาวิทยาลัย 

8. กลุ่มอาจารย์  โดยวิธีส ารวจโดยใช้แบบส ารวจความคิดเห็นที่มีต่อหลักสูตร 
9. กลุ่มบุคลากรโดยวิธีส ารวจโดยใช้แบบส ารวจความคิดเห็นที่มีต่อหลักสูตร 
10. กลุ่มผู้ปกครองโดยการพูดคุยในการประชุมผู้ปกครองปีละ 1 ครั้ง 
11. กลุ่มผู้ประกอบการโดยวิธีส ารวจโดยใช้แบบส ารวจความคิดเห็นที่มีต่อหลักสูตร 
12. กลุ่มผู้รับบริการจากภายนอก  โดยวิธีส ารวจโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจต่อโครงการ/

กิจกรรม  

รหัสหลักฐาน ชื่อเอกสารหลักฐาน 
- - 

รหัสหลักฐาน ชื่อเอกสารหลักฐาน 
- - 

รหัสหลักฐาน ชื่อเอกสารหลักฐาน 
- - 
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นอกจากนี้ หลักสูตรยังเปิดช่องทางอ่ืนๆในการรับข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น กล่อง
รับความคิดเห็น(ร่วมกับคณะ)  เว็บไซต์คณะ  เป็นต้น โดยหลักสูตรได้มีการน าข้อมูลต่างๆที่เป็นประโยชน์
มาใช้ประกอบการพิจารณาในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรในมคอ. 2 และวิธีการจัดการเรียนการสอน
ในมคอ.3 ด้วย 

อย่างไรก็ตาม ข้อมูลข้างต้นนั้น เป็นกระบวนการของการได้มาซึ่งข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียที่น าไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพหลักสูตรเท่านั้น  

หลักสูตรยังไม่มีบัณฑิตที่จบการศึกษาในปีการศึกษานี้ โดยหลักสูตรจะมีบัณฑิตจบการศึกษารุ่นที่ 1 
ในปีพ.ศ. 2562 ขณะนี้จึงมีเพียงระบบและกลไกในการรองรับกระบวนการดังกล่าว แต่จะมีการด าเนินการ
รวบรวมข้อมูลและรายงานผลระดับความพึงพอใจของบุคลากร ผู้เรียน นายจ้าง ผู้ใช้บัณฑิตฯลฯ เกี่ยวกับ
คุณภาพของหลักสูตรภายหลังผลิตบัณฑิตและคุณภาพบัณฑิต เมื่อบัณฑิตจบการศึกษาในปี พ.ศ. 2562  
เอกสารหลักฐาน 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสหลักฐาน ชื่อเอกสารหลักฐาน 
AUN 11.5-1 รายงานผลการส ารวจความคิดเห็นที่มีต่อหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2559 
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ส่วนที่สี ่: การวิเคราะห์หลักสูตร 

4.1 การให้คะแนนประเมินตนเองในแต่ละเกณฑ์ของหลักสูตร 

AUN 1 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcome) 

 

AUN 2 ข้อก าหนดของหลักสูตร (Programme Specification) 

AUN-QA Criterion 1 - Checklist 
เกณฑ์การประเมิน 

1 2 3 4 5 6 7 
1.1 The expected learning outcomes have been 

clearly formulated and aligned with the vision and 
mission of the university (1,2) 
การก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังมีความชัดเจนและ
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

  ✓     

1.2 The expected learning outcomes cover both 
subject specific (i.e. transferable) learning 
outcomes (3) 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังครอบคลุมทั้งผลการเรียนรู้เฉพาะ
ทางศาสตร์นั้นๆ และผลการเรียนรู้ทั่วไป  

  ✓     

1.3 The expected learning outcomes clearly reflect 
the requirement of the stakeholders (4) 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังสะท้อนความต้องการของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย อย่างชัดเจน 

  ✓     

ผลการประเมินตนเองโดยรวม (Overall opinion)   ✓     

AUN-QA Criterion 2 - Checklist 
เกณฑ์การประเมิน 

1 2 3 4 5 6 7 
2.1 รายละเอียดของหลักสูตรครอบคลุม และทันสมัย  

The information in theprogrammed specification is 
comprehensive and up-to-date 

  ✓     

2.2 รายละเอียดของรายวิชาครอบคลุม และทันสมัย 
The information in the course specification is 
comprehensive and up-to-date. 

  ✓     
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AUN 3 โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร (Programme Structure and Content) 

 

AUN 4 วิธีการจัดการเรียนการสอน (Teaching and Learning Approach) 

2.3 2.3 รายละเอียดของรายวิชาครอบคลุม และทันสมัย 
The programme and course specification are 
communicated and made available to the 
stakeholders. 

  ✓     

ผลการประเมินตนเองโดยรวม (Overall opinion)   ✓     

AUN-QA Criterion 3 - Checklist เกณฑ์การประเมิน 
1 2 3 4 5 6 7 

3.1 The curriculum is designed based on constructive 
alignment with the expected learning outcomes (1) 
หลักสูตรได้รับการออกแบบให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง 

  ✓     

3.2 The contribution made by each course to achieve 
the expected learning outcomes is clear(2) 
รายวิชาในหลักสูตรมีส่วนร่วมในการท าให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตาม
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังอย่างชัดเจน 

  ✓     

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

  ✓     

ผลการประเมินตนเองโดยรวม (Overall opinion)   ✓     

AUN-QA Criterion 4 - Checklist 
เกณฑ์การประเมิน 

1 2 3 4 5 6 7 
4.1 The educational philosophy is well articulated 

and communicated to all stakeholders(1) 
ปรัชญาการศึกษาสอดคล้องและเชื่อมโยงกับผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียได้ดี  

  ✓     
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AUN5. การประเมินผู้เรียน (Student Assessment) 
 
AUN-QA Criterion 5 - Checklist ผลการประเมิน 

1 2 3 4 5 6 7 
5.1 
 
 
 
 
 

การประเมินผู้เรียนช่วยพัฒนาและ  
บรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
The student assessment is  
constructively aligned to the  
achievement of the expected learning  
outcomes. 

 ✓      

5.2 
 
 
 
 
 
 
 

การประเมินผู้เรียนต้องมี กรอบเวลา  
วิธีการ กฎเกณฑ์ น้ าหนักการกระจายตัว  
ระเบียบ ระดับ ที่ชัดเจน และผู้เรียนรับรู้ 
The student assessments including  
timeline, methods, regulations, weight  
distribution, rubrics and grading are  
explicit and communicate to the  
students. 

 ✓      

5.3 
 
 
 
 
 

การประเมินใช้วิธีการที่หลากหลาย  
น่าเชื่อถือ ถูกต้อง เป็นธรรม 
Methods including assessment rubrics  
and marking schemes are used to  
ensure validity, reliability and fairness  
of student assessment. 

  ✓     

5.4 
 

สะท้อนกลับการประเมิน เพ่ือปรับปรุง 
ช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 

  ✓     

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

  ✓     

4.3 Teaching and learning activities enhance life-long 
learning(6) 
กิจกรรมการเรียนการสอนส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

  ✓     

ผลการประเมินตนเองโดยรวม (Overall opinion)   ✓     
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Feedback of student assessment is  
timely and helps to improve learning. 

5.5 
 

นักศึกษาพร้อมถูกประเมินและการประเมินที่ชัดแจ้ง 
Students have ready access to appeal procedure. 

 ✓      

ผลประเมินโดยรวม  ✓      
AUN 6 คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ (Academic Staff Quality) 

AUN-QA Criterion 6 - Checklist Level 
1 2 3 4 5 6 7 

6.1 Academic staff planning (considering 
succession, promotion, re-deployment, 
termination, and retirement) is carried out to 
fulfill the needs for educations, research and 
service. 
แผนการสร้างบุคลากรสายวิชาการ ต้องด าเนินการที่
สอดคล้องกับแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคลากร
สายวิชาการ เพื่อเติมเต็มความต้องการทางด้านการ
เรียนการสอน  การวิจัย และการบริการวิชาการ 

  ✓     

6.2 Staff - to – student ratio and workload are 
measured and monitored to improve the 
quality of education, research and service. 
อัตราส่วนระหว่างบุคลากรสายสอนและนักศึกษาและ
ภาระงาน ต่างๆ ต้องได้รับการประเมินและตรวจสอบ 
เพ่ือพัฒนาทางด้านการศึกษา วิจัย และบริการวิชาการ
อ่ืนๆ  

  ✓     

6.3 Recruitment and selection criteria including 
ethics and academic freedom for appointment, 
deployment and promotion are determined 
and communicated. 
ก าหนดวิธีการรับและคัดเลือกบุคลากรสายสอน รวมถึง
คุณธรรม ความเป็นอิสระทางวิชาการ เพื่อการบรรจุ
แต่งตั้ง และการเลื่อนขั้น 

 ✓      

6.4 Competences of academic staff are identified 
and evaluated. 
ความสามารถของบุคลากรสายสอนได้รับการจ าแนก
และประเมิน 

 ✓      
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AUN 7 คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน (Support Staff Quality) 

6.5 Training and developmental needs of 
academic staff are identified and activities are 
implemented to fulfill them. 
ความต้องการในการอบรมและพัฒนาของบุคลากรสาย
สอนต้องระบุ และมีกิจกรรมที่สนองความต้องการของ
บุคลากร 

✓       

6.6 Performance management includingrewards 
and recognition is implemented to motivate 
and support education, research and service.
การบริหารผลการปฏิบัติงาน รวมถึงการยกย่องเชิดชูให้
รางวัล สร้างแรงบันดาลใจ เพ่ือสนับสนุนด้านการศึกษา 
การวิจัย และการบริการ 

✓       

6.7 The type and quantity of research activities by 
academic staff are established, monitored and 
benchmarked for improvement.  
ชนิด และจ านวนผลงานวิจัยของบุคลากรสายสอน ต้อง
ได้รับการยอมรับ การตรวจ ตามเกณฑ์เพ่ือพัฒนาต่อไป  

✓       

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 1 

AUN-QA Criterion 7 - Checklist Level 

1 2 3 4 5 6 7 
7.1 Support staff planning (at the library, 

laboratory, IT facility and student service) is 
carried out to fulfill the needs for education, 
research and service 
มีแผนบุคลากรสายสนับสนุน (ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ 
สารสนเทศ สิ่งอ านวยความสะดวก สวัสดิการนักศึกษา) 
เพ่ือตอบสนองความต้องการด้านการศึกษา การวิจัย 
และการบริการ 

 ✓      

7.2 Recruitment and selection criteria for 
appointment, deployment and promotion are 
determined and communicated 
มีการก าหนดเกณฑ์ในการคัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง และ
เลื่อนต าแหน่ง และประกาศให้ทราบ 

 ✓      
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AUN 8 คุณภาพนักศึกษาและสิ่งสนับสนุน (Student Quality and Support) 

AUN-QA Criterion 8 – Checklist 
 

ผลการประเมิน 
1 2 3 4 5 6 7 

8.1 
 
 
 

มีนโยบายการรับนักศึกษาที่ชัดเจน มีการประชาสัมพันธ์
อย่างทั่วถึง และเป็นปัจจุบัน 
The student intake policy and admission criteria 
are defined, communicated, published, and  
up-to-date 

 ✓      

8.2 
 
 
 

มีก าหนดวิธีการและเกณฑ์การรับนักศึกษา รวมถึงมีการ
ประเมินด้วย 
The methods and criteria for  
the selection of students are  
determined and evaluated 

 ✓      

8.3 
 
 
 

มีระบบติดตาม ความก้าวหน้า สมรรถนะ และปริมาณ
งานทีเ่หมาะสมกับนักศึกษา 
There is an adequate  
monitoring system for student  
progress, academic performance, and workload 

 ✓      

8.4 มีการให้ค าแนะน าทางการศึกษา กิจกรรม ควบคู่กับ  ✓      

7.3 Competences of support staff are identified 
and evaluated มีการวัดและประเมินความสามารถ
ของบุคลากรสายสนับสนุน 

✓       

7.4 Training and developmental needs of support 
staff are identified and activities are 
implemented to fulfill them 
ก าหนดความต้องการในการอบรมและพัฒนาของ
บุคลากรสนับสนุน และกิจกรรมต้องด าเนินการให้ส าเร็จ
เพ่ือพัฒนาบุคลากรสนับสนุน 

✓       

7.5 Performance management including rewards 
and recognition is implemented to motivate 
and support education, research and service 
การบริหารผลการปฏิบัติงาน รวมถึงการยกย่องเชิดชูให้
รางวัล สร้างแรงบันดาลใจ เพ่ือสนับสนุนด้านการศึกษา 
การวิจัย และการบริการ 

✓       

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 1 



118 

 
 
 
 
 
 

หลักสูตร การสนับสนุนการแข่งขันของนักศึกษา  
และสิ่งสนับสนุนอื่นๆ เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
และความสามารถในการประกอบอาชีพ 
Academic advice co-curricular activities, student 
competition, and other student support  
services are available to improve learning and  
employability 

8.5 
 
 
 
 

มีการสร้างสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม ทั้งทางด้านกายภาพ 
สังคม และจิตวิทยา เพ่ือให้เกิดความเหมาะสม  
ทั้งด้านการศึกษา การวิจัย รวมถึงสวัสดิภาพของนักศึกษา 
The physical, social and psychological 
environment is conductive for education and  
research as well as personal well-being 

 ✓      

ผลการประเมินโดยรวม  ✓      

 

AUN 9 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทางกายภาพ (Facilities and Infrastructures)   

AUN-QA Criterion 9 - Checklist เกณฑ์การประเมิน 
1 2 3 4 5 6 7 

9.1 The teaching and learning facilities and equipment 
(lecture halls, classrooms, project rooms, etc.) are 
adequate and updated to support education and 
research (1) 
อุปกรณ์และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อย่างเพียงพอและทันสมัย
ที่สนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัย (ห้องเรียน 
ห้องเรียนรวม ห้องปฏิบัติการโครงการ ฯลฯ)  

       

9.2 The library and its resources are adequate and 
updated to support education and research (3,4)  
อุปกรณ์มีความทันสมัย พร้อมใช้ และใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

       

9.3 The laboratories and equipment are adequate and 
updated to support education and research (1,2)  
มีห้องปฏิบัติการและเครื่องมืออย่างเพียงพอและทันสมัยเพ่ือ
สนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัย  

       

9.4 The IT facilities including e-learning infrastructure 
are adequate and updated to support education.  
มีสิ่งสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศรวมถึงโครงสร้าง
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AUN-QA Criterion 9 - Checklist เกณฑ์การประเมิน 
1 2 3 4 5 6 7 

พ้ืนฐานการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์อย่างเพียงพอและทันสมัย 
เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัย  

9.5 The standards for environment, health and safety; 
access for people with special needs are defined 
and implemented. 
มีการระบุและใช้มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความ
ปลอดภัย และสามารถเข้าถึงได้ส าหรับบุคคลที่มีความ
ต้องการพิเศษ 

       

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion)        
 

AUN 10 การส่งเสริมคุณภาพการศึกษา (Quality Enhancement) 

AUN-QA Criterion 10 - Checklist เกณฑ์การประเมิน 
1 2 3 4 5 6 7 

10.1 Stakeholder’s needs and feedback serve as input 
to curriculum design and development (1)  
ในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรมีการใช้ข้อมูลความ
ต้องการ และข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็น
ปัจจัยน าเข้า 
 

       

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

       

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

       

10.4 Research output is used to enhance teaching and 
learning (4)  
มีการใช้ผลการวิจัยเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน 
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AUN-QA Criterion 10 - Checklist เกณฑ์การประเมิน 
1 2 3 4 5 6 7 

10.5 Quality of support services and facilities (at the 
library, laboratory, IT facility and student services) 
is subjected to evaluation and enhancement (5)  
มีการประเมินผลและปรับปรุงคุณภาพการบริการและสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ (เช่น ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ สิ่ง
สนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริการผู้เรียน)  

       

10.6 The stakeholder’s feedback mechanisms are 
systematic and subjected to evaluation and 
enchancement.  
มีการประเมินผลและปรับปรุงคุณภาพที่รวบรวมจากปัจจัย
น าเข้าและผลการป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

       

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion)        
 

AUN 11 ผลผลิต (Output) 

AUN-QA Criterion 11 - Checklist เกณฑ์การประเมิน 
1 2 3 4 5 6 7 

11.1 The pass rates and dropout rates are established, 
monitored and benchmarked for improvement (1)  
มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ก ากับ และเทียบเคียงมาตรฐาน 
อัตราการสอบผ่าน อัตราการตกออก        เพ่ือการปรับปรุง
คุณภาพ 

       

11.2 The average time to graduate is established, 
monitored and benchmarked for improvement (1) 
มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ก ากับและเทียบเคียงมาตรฐาน 
ระยะเวลาในการศึกษา เพ่ือการปรับปรุงคุณภาพ 

       

11.3 Employability of graduates is established, 
monitored and benchmarked for improvement (1)  
มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ก ากับ และเทียบเคียงมาตรฐาน 
การได้งานท าเพ่ือการปรับปรุงคุณภาพ 

       

11.4 The types and quantity of research activities by 
students are established, monitored and 
benchmarked for improvement (2)  
มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ก ากับ และเทียบเคียงมาตรฐาน
ประเภทและปริมาณงานวิจัยของผู้ เรียน เพ่ือการปรับปรุง
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AUN-QA Criterion 11 - Checklist เกณฑ์การประเมิน 
1 2 3 4 5 6 7 

คุณภาพ  
11.5 The satisfaction levels of stakeholders are 

established, monitored and benchmarked for 
improvement (3) 
มีการเก็บรวมรวมข้อมูล ก ากับ และเทียบเคียงมาตรฐาน 
ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือการปรับปรุง
คุณภาพ  

       

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion)        
ตารางสรุปผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขา

ภาษาอังกฤษ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558 (1 สิงหาคม 2559 – 31 กรกฎาคม 2560) 
 
AUN-QA Checklist Summary  

เกณฑ์การประเมิน 
1 2 3 4 5 6 7 

1. Expected Learning Outcomes        
2. Programmed Specification        
3. Programmed Structure and Content        
4. Teaching and Learning Approach        
5. Student Assessment        
6. Academic Staff Quality        
7. Support Staff Quality        
8. Student Quality and Support        
9. Facilities and Infrastructure        
10. Quality Enhancement         
11. Output        

Overall 3 
 

4.2 จุดแข็งหรือข้อควรภาคภูมิใจของหลักสูตร (อิงตามผลการด าเนินงานตามเกณฑ์) 

จากการใช้หลักสูตรตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 นั้น หลักสูตรพบว่าหลักสูตรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมถึง 
ประสบการณ์ของคณาจารย์ ความสามารถของนักศึกษา อุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ส าหรับการเรียน
การ ซึ่งเหล่านี้กรรมการประจ าหลักสูตรเล็งเห็นถึงอัตราการพัฒนาและคงอยู่ของหลักสูตรได้เป็นอย่าง ดี 
นอกจากนี้หลักสูตรมีการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาโดยให้นักศึกษาได้แสดงผลของตนเองมากข้ึน ท าให้
พบว่านักศึกษาสามารถพัฒนาตนเองได้ จากการแข่งขันทางวิชาการในโอกาสต่าง ส่งผลให้เป็นที่ยอมรับ
ต่อสังคมภายนอกมากยิ่งข้ึน  
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4.3 จุดอ่อนหรือข้อควรพัฒนา/ปรับปรุงของหลักสูตร(อิงตามผลการด าเนินงานตามเกณฑ์) 

จากการใช้หลักสูตรตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 นั้น หลักสูตรพบว่าหลักสูตรมีจุดอ่อนอยู่หลายประการ 
กล่าวคือ หลักสูตรที่ใช้มีความจ าเป็นต้องเร่งพัฒนาอาจารย์ในหลักสูตรส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญา
เอก ตลอดจนเร่งท าผลงานทางวิชาการ และมีอัตราจ้างอาจารย์ชาวต่างชาติมากยิ่งขึ้นเพ่ือรองรับนักศึกษา
ให้มีการสื่อสารภาษาอังกฤษตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  

4.4 แนวทางที่คาดว่าจะด าเนินการเพื่อการแก้ไข(อิงตามผลการด าเนินงานตามเกณฑ์) 

จากการใช้หลักสูตรตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 นั้น หลักสูตรพบว่าหลักสูตรควรเร่งให้มีการหาอัตราจ้างชาว
ต่างประเทศ และคณาจารย์ที่มีความจ าเป็นที่จะต้องเร่งส าเร็จการศึกษา โดยคาดว่าในปีการศึกษา 2560 
จะมีคณาจารย์ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกจ านวน 1 ท่าน และอาจารย์ต่างชาติจ านวน 1 ท่าน 
เพ่ือตอบรับการพัฒนาของหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง  
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ภาคผนวก 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2559 

 

 

 

 

 

 

 


