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ค าน า 

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์เป็นมหาวิทยาลัยหนึ่งในกลุ่ม ทปอ.ได้น าเกณฑ์  CUPT QA 
พิจารณาในคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 11 มิถุนายน 2558 เพ่ือพิจารณาถึง
ความเป็นไปได้ของการน าเกณฑ์ตามมติที่ประชุม ทปอ.มาใช้  ที่ประชุมเห็นชอบและให้เสนอเรื่ องขออนุมัติจาก
สภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  และสภามหาวิทยาลัยฯในการประชุมครั้ งที่  5/2558                 
วันที่ 5 กันยายน 2558 มีมติ อนุมัติให้มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ใช้เกณฑ์  CUPT QA  ในการ
ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป   

คณะศิลปศาสตร์ซึ่งเป็นหนึ่งในส่วนราชการของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ได้จัดท ารายงาน
การประเมินตนเอง (Self-Assessment Report: SAR) ประจ าปีการศึกษา 2561 เพ่ือเป็นการรายงานผลการ
ด าเนินงานของคณะที่สอดคล้องกับเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา  CUPT QA  ซึ่งเป็นการด าเนินการตาม
เกณฑ์นี้ต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 4 ปีการศึกษาแล้ว  ส าหรับปีการศึกษา 2561 นี้ รายงานประเมินตนเองมีข้อมูล
การด าเนินงานในรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561- 31 กรกฎาคม 2562 และข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 
และ 4 ปี (บางตัวบ่งชี้) เพ่ือแสดงทิศทางและแนวโน้มการด าเนินงาน ตลอดจนวิเคราะห์ ประเมินตนเอง อันเป็น
ส่วนส าคัญของระบบและกลไกประกันคุณภาพการศึกษาท่ีมุ่งเน้นการปรับปรุง พัฒนาอย่างต่อเนื่อง  

งานประกันคุณภาพ คณะศิลปศาสตร์ขอขอบคุณบุคลากรที่ได้ร่วมมือร่วมใจ รับผิดชอบก ากับดูแลและ
เก็บหลักฐานตัวบ่งชี้จนการด าเนินงานตามเกณฑ์ประกันคุณภาพด้วยความราบรื่นและส าเร็จจากการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วนของคณะ ทั้งนี้ ในนามของคณะศิลปศาสตร์ คณะยินดีและพร้อมรับข้อชี้แนะและข้อคิดเห็นจาก
คณะกรรมการประเมินเพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของคณะต่อไป  

งานประกันคุณภาพ  
คณะศิลปศาสตร์ 
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บทสรุปผู้บริหาร 

คณะศิลปศาสตร์ เป็นคณะหนึ่ งที่จัดตั้งขึ้นตามประกาศในราชกิจจานุ เบกษา  ฉบับกฤษฎีกา           
(เล่มที่ 122 ตอนที่ 14 ก ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2548) การจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยนราธิวาส     
ราชนครินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือขยายโอกาสทางการศึกษาให้เยาวชนในเขตพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
และพ้ืนที่ใกล้เคียงได้มีโอกาสศึกษาจนถึงระดับปริญญาตรี และเพ่ือสนับสนุนการสอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ให้แก่คณะต่างๆ ในระยะเริ่มแรก  โดยแยกมาจากคณะวิชาพ้ืนฐานเดิมก่อนหลอมรวมเป็นมหาวิทยาลัย และ
ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยให้ด่าเนินการจัดสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปในระดับต่่ากว่าปริญญาตรี (บางปี
การศึกษา) และระดับปริญญาตรี ต่อมา ในปีการศึกษา 2558 คณะได้เปิดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขา
ภาษาอังกฤษ) รับนักศึกษารุ่น 1 ซึ่งเป็นหลักสูตรที่สอดคล้องต่อความต้องการของท้องถิ่น  มุ่งพัฒนาผู้ เรียนให้มี
ความรู้ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรม และทักษะชีวิตในสังคมพหุ
วัฒนธรรมและสามารถด่ารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างผาสุก โดยระหว่างนั้น คณะได้เตรียมการจัดท่าหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาภาษามลายู) และในปีการศึกษา 2560 คณะก็ได้เปิดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
(สาขาภาษามลายู) รุ่น 1 ปัจจุบันปีการศึกษา 2561 คณะมีนักศึกษาในหลักสูตร      ศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จ่านวน 5 รุ่น และสาขาวิชาภาษามลายู จ่านวน 3 รุ่น นอกจากพันธกิจในการผลิต
บัณฑิตแล้ว  คณะยังมีพันธกิจอ่ืนๆ ตามพันธกิจหลัก 5 ด้านของมหาวิทยาลัย ได้แก่ ด้านการวิจัย การบริการ
วิชาการ การท่านุบ่ารุงศิลปวัฒนธรรมภายใต้การบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  

ในการด่าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจ่าปีการศึกษา 2561              
รอบ 12 เดือน คณะศิลปศาสตร์ได้ด่าเนินการบริหารจัดการหลักสูตรและคณะตามระบบเกณฑ์ประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน CUPT-QA (Council of the University President of Thailand Quality Assurance)    
ซึ่งมีจ่านวนตัวบ่งชี้หลัก 13 ข้อ และตัวบ่งชี้เลือก 3 ข้อ มีผลการประเมินคุณภาพตนเองและผลการวิเคราะห์   
จุดแข็งและโอกาสในการพัฒนา ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

สรุปผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 
 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

ข้อมูลปีการศึกษา 2561 (ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561- วันที่ 31 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562) 
ตาราง ก.-1 ตัวบ่งชี้หลัก (Core Indicators) 

CUPT-QA คะแนน จุดแข็ง โอกาสในการพัฒนา 

C.1 การรับและการส่าเร็จการศึกษาของ
นิสิต นักศึกษา 

4 คณะได้รับการยอมรับ
แ ล ะ ห ลั ก สู ต ร เป็ น ที่
ต้องการของชุมชน 

1. ระบบการแนะแนว
และประชาสัมพันธ์
หลักสูตร เพ่ือเพ่ิม
จ่านวนผู้เรียน 

2. ระบบการดูแล
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CUPT-QA คะแนน จุดแข็ง โอกาสในการพัฒนา 

นักศึกษา เพ่ือรักษา
อัตราการคงอยู่ 

C.2 การได้งานท่าของบัณฑิตหรือการใช้
ประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพ 

3 บั ณ ฑิ ต ส่ ว น ให ญ่ มี
ภาวะการได้งานท่าตรง
ตามสาขา 

ระบบสนับสนุนการหา
งานที่ตรงตามความ
ต้องการของ
ตลาดแรงงาน 

C.3 คุณภาพบัณฑิต 3 1.ระบบการเตรียมความ
พร้อมนักศึกษาก่อนออก
ฝึกสหกิจศึกษา/
ประสบการณ์วิชาชีพ 
2. ระบบสหกิจศึกษา
นานาชาติ  
 

การขยายความร่วมมือ
กับสถานประกอบการ 
และตลาดแรงงานทั้งใน
และต่างประเทศ 

C.4 ผลงานผู้เรียน 4 จ่านวนผลงานผู้เรียนที่
เพ่ิมข้ึนอย่างก้าวกระโดด 

ผลงานผู้เรียนที่ได้รับ
รางวัลในเวทีระดับชาติ
และนานาชาติ 

C.5 คุณสมบัติของอาจารย์ 4 1.อ า จ า ร ย์ มี ค ว า ม รู้
ความสามารถในการการ
จัดการเรียนการสอน
และงานวิจัย 

1.อ า จ า ร ย์ ที่ มี ค ว า ม
เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา 
เช่น วรรณคดี อังกฤษ
ศึกษา 
2.อาจารย์ที่ได้รับ
ต่าแหน่งทางวิชาการ
ตามระยะเวลาที่ก่าหนด 

C.6 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ่าและ
นักวิจัย 

4 1. จ่านวนผลงาน
วิชาการเม่ือเทียบกับ
จ่านวนอาจารย์ 

1. การบูรณาการเรียน
การสอนกับผลวิชาการ
ของอาจารย์ 

C.7 การก่ากับมาตรฐานหลักสูตร 4 1. ระบบและกลไกการ
ประเมินการก่ากับ
มาตรฐานหลักสูตร 
ที่เป็นรูปธรรม  

 

การจัดหาอาจารย์ชาว
ต่างประเทศท่ีเป็น
เจ้าของภาษามา
สนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอนใน
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CUPT-QA คะแนน จุดแข็ง โอกาสในการพัฒนา 

หลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาภาษา
มลายู และเพ่ิมเติมใน
สาขาวิชาอังกฤษ 

C.8 การบริหารและจัดการของผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย 

   

C.8.1 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของ
สภามหาวิทยาลัย/คณะกรรมการประจ่า
คณะ 

4 คณะกรรมการประจ่า
คณะด่าเนินการครบถ้วน
ตามบทบาทหน้าที่และมี
ประสิทธิภาพ 

- 

C.8.2 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของ
ผู้บริหารสถาบัน 

4 1. คณบดีบริหารงานโดย
ยึดหลักธรรมาภิบาล  
2. การเพ่ิมช่องทางของ
รายได้คณะ  

 

C.9 ผลการบริหารและจัดการของผู้บริหาร
สถาบัน 

4 การมีส่วนร่วมทุกภาค
ส่วนในระบบบริหารและ
จัดการของคณะ 

ระบบการท่างานแบบ  
E-Form เพ่ือลดการใช้
กระดาษ 

C.10 บุคลากรที่ได้รับการพัฒนา 4 ระบบการสนับสนุน
บุคลากรในการพัฒนา
ตนเองอย่างสม่่าเสมอ
และเป็นรูปธรรม 

การทบทวนค่าเป้าหมาย
ที่ท้าทายและพัฒนา
สมรรถนะบุคลากรเชิง
คุณภาพ 

C.11 ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 4 1.การด่าเนินการ
ภายหลังได้รับข้อมูล
ป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 
2.การจัดท่าระบบและ
กลไกเพ่ือขยายกลุ่มศิษย์
เก่าและผู้ใช้บัณฑิต 

1. การพัฒนาระบบการ
ได้มาซึ่งข้อมูลป้อนกลับ
ผ่านเทคโนโลยี  

C.12 การบริการวิชาการแก่สั งคมของ
สถาบัน 

5 การขยายพ้ืนที่และ
จ่านวนกลุ่มเป้าหมายใน
การให้บริการวิชาการ 

ระบบการติดตาม
ผลสัมฤทธิ์ของ
ผู้รับบริการภายหลังการ
รับบริการวิชาการ 

C.13 การส่งเสริมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม 4 การส่งเสริมและ
สนับสนุนพหุภาษา และ
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CUPT-QA คะแนน จุดแข็ง โอกาสในการพัฒนา 

ศิลปวัฒนธรรรมที่ส่งผล
ต่ออัตลักษณ์ของบัณฑิต
และเอกลักษณ์ของ
สถาบัน 

  

ตารางก.-2 ตัวบ่งชี้เลือก (Selective Indicators) 

CUPT-QA คะแนน จุดแข็ง โอกาสในการพัฒนา 

S.1 จ่านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค ์

4 จ่านวนเงินสนับสนุน
งานวิจัยจากหน่วยงาน
ภายนอกที่เพ่ิมขึ้น 

 

S.2 การเข้าสู่สากลมุ่งเน้นอาเซียนของ
นักศึกษาและอาจารย์  

4 จ่านวนและความ
หลากหลายของโครงการ
และกิจกรรมที่ส่งเสริม
การเข้าสู่สากลมุ่งเน้น
อาเซียนของนักศึกษา 

1.การส่งเสริมการส่งผล
งานนักศึกษาและการ
น่าเสนอผลงาน 
ผลงานวิจัย บทความ
วิชาการในระดับสากล
มุ่งเน้นอาเซียน 
2.โครงการและกิจกรรม
ที่ส่งเสริมสนับสนุน
อาจารย์ในการเข้าสู่
สากลมุ่งเน้นอาเซียน 

S.3 วิจัยใช้ประโยชน์ในชุมชน 4 จ่านวนที่เพ่ิมข้ึนของ
งานวิจัยที่ใช้ประโยชน์ใน
ชุมชน 

ระบบการสนับสนุนและ
ผลักดันอาจารย์ในการ
ผลิตงานวิจัยที่ใช้
ประโยชน์ในชุมชนอย่าง
เป็นรูปธรรม 
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โครงร่างองค์กร (Organizational Profile)  

คณะศิลปศาสตร ์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
P1 ลักษณะองค์กร  

 คณะศิลปศาสตร์ เป็นคณะหนึ่งที่จัดตั้งขึ้นตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา
(เล่มที่ 122 ตอนที่ 14 ก ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2548) การจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยนราธิวาส        
ราชนครินทร์  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือขยายโอกาสทางการศึกษาให้นักศึกษาในเขตพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ และพ้ืนที่ใกล้เคียงได้มีโอกาสศึกษาจนถึงระดับปริญญาตรี และเพ่ือสนับสนุนการสอนในหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไปให้แก่คณะต่างๆ ในระยะเริ่มแรก  โดยแยกมาจากคณะวิชาพ้ืนฐานในเดิมก่อนหลอมรวมเป็นมหาวิทยาลัย  
ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2548  โดยใช้อาคารแผนกช่างก่อสร้าง ชั้น 1  ของวิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส วิทยา
เขตโคกเขือ  ต่าบลโคกเคียน  อ่าเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส  เป็นที่ตั้งโครงการชั่วคราวของคณะและ
ต่อมาได้ย้ายส่านักงานมาท่ีชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 1  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2553 และ
ได้ย้ายที่ท่าการมายังคณะศิลปศาสตร์ เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2557 จนถึงปัจจุบัน 

 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้เปิดจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ศึกษาทั่วไป จ่านวน 3 กลุ่มวิชา ได้แก่ กลุ่มรายวิชาภาษา ได้แก่  ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ภาษามลายู และ
ภาษาจีน กลุ่มรายวิชาสาขาสังคมศาสตร์ และกลุ่มรายวิชาสาขาพลศึกษา รวมทั้งสิ้น 40 รายวิชา ให้แก่คณะ
ต่างๆ จ่านวน 7 คณะ ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์  คณะวิทยาการจัดการ สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา และ               
ในปีการศึกษา 2558 ได้เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ รุ่นที่ 1 มีจ่านวนนักศึกษา
แรกเข้าจ่านวน 96 คน  ในปีการศึกษา 2559 รุ่นที่ 2 มีนักศึกษาแรกเข้า จ่านวน 89 คน  ในระหว่างนั้น 
คณะได้จัดท่าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาภาษามลายู) ขึ้น ปีการศึกษา 2560 ได้เปิดรับนักศึกษา รุ่น
ที่ 1   มีนักศึกษาแรกเข้า จ่านวน 39 คน นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ รุ่นที่ 3  มีนักศึกษาแรกเข้า จ่านวน 
97  คน ปีการศึกษา 2561 นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ รุ่นที่ 4  มีนักศึกษาแรกเข้า จ่านวน 83 คน  และ
นักศึกษาสาขาวิชาภาษามลายู รุ่นที่ 2   มีนักศึกษาแรกเข้า จ่านวน 23 คน 

คณะมีอาจารย์ ทั้งที่เป็นข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างชั่วคราว จ่านวน 34 คน 
ประกอบด้วย  ผู้ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก จ่านวน 3 คน  คุณวุฒิปริญญาโท จ่านวน 27 คน และคุณวุฒิ
ปริญญาตรี จ่านวน 4 คน  ในจ่านวนนี้มีผู้มีต่าแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์         จ่านวน 2 คน 
มีบุคลากรสายสนับสนุน จ่านวน 16 คน แบ่งเป็นคุณวุฒิปริญญาโท จ่านวน 2 คน ปริญญาตรี จ่านวน 11 คน 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 จ่านวน 3 คน (ข้อมูลบุคลากร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562)  

ก. สภาพแวดล้อมของคณะศิลปศาสตร์ 
(1) การจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2561 คณะศิลปศาสตร์ได้รับผิดชอบจัดการเรียนการสอน

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษที่สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษา และผู้มีส่วนได้
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ส่วนเสีย ซึ่งมีอาจารย์ประจ่าหลักสูตรด่าเนินการบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตรที่
ก่าหนดโดยส่านักกรรมการการอุดมศึกษา โดยมีกลไกในการควบคุมก่ากับ ส่งเสริม การจัดการเรียนการสอนให้มี
คุณภาพได้มาตรฐาน   นอกจากนี้ หลักสูตรได้ก่าหนดค่าเป้าหมายสมรรถนะความรู้ของนักศึกษาเมื่อส่าเร็จ
การศึกษาเทียบกับเกณฑ์กรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษของประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป หรือ 
CEFR: Common European Framework of Reference for Languages  โด ย ใน ระห ว่ า งก า ร ศึ ก ษ า 
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ ปีที่ 3 จะต้องทดสอบวัดระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษรายปี หรือ Yearly 
Exam   
 ส่าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู ซึ่งเปิดสอนรุ่นที่ 1 ในปีการศึกษา 2560 
นั้น ปัจจุบันมีนักศึกษา จ่านวน 3 รุ่น ก็ได้มีการจัดสอบวัดระดับความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษรายปี 
หรือ Yearly Exam ที่มีมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานภาษามลายู KBSM (Structure of Standard Malay)  
 นอกจากนี้ ในปีการศึกษา 2561 คณะได้มีการจัดท่าหลักสูตรระยะสั้น จ่านวน 1 หลักสูตรที่อยู่
ภายในความรับผิดชอบของสาขาต่างๆ ได้แก่ สาขาภาษาอังกฤษ ส่งผลให้จ่านวนหลักสูตรระยะสั้นของคณะรวม
ทั้งสิ้น 5 หลักสูตร  
ตาราง ก.-3  หลักสูตรที่คณะศิลปศาสตร์เปิดสอนในปีการศึกษา 2561 

ระดับหลักสูตร วิธีการจัดการศึกษา บริการส่งเสริมการเรียนรู้ 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต      
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

เป็นการจัดการเรียนการสอนระบบเข้าชั้น
เรียนภาคปกติ มีกระบวนการเรียนการ
สอนในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ 
- การสอนแบบบรรยายประกอบสื่อ 
- การสอนภาคปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ

ทางภาษา 
- การจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการ

ค้นคว้า อภิปรายและน่าเสนอ 
- การจัดสัมมนาภาษาอังกฤษ  
- การ เต รี ย ม ฝึ ก ส ห กิ จ ศึ กษ าห รื อ

ประสบการณ์วิชาชีพหรือตามสถาน
ประกอบการ  

- การเตรียมการปฐมนิเทศ ก่อนฝึกสห
กิจศึกษาหรือประสบการณ์วิชาชีพ  
การประเมินผล และการปัจฉิมนิเทศ
หลังการฝึกหรือสหกิจฝึกสหกิจศึกษา
หรือประสบการณ์วิชาชีพ 

- การศึกษาค้นคว้าอิสระ 
(Independent Study)  

มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ตล อด ปี ก ารศึ ก ษ า เพ่ื อ พั ฒ น า
คุณลักษณะบัณฑิตของนักศึกษา 
ได้แก่ 

- การสอนเสริมวิชาต่างๆใน
หลักสูตร 

- การอบรมทักษะ
ภาษาต่างประเทศ 

- การอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่
นักศึกษา 

- การอบรมการสร้างจิตสาธารณะ 
- การอบรมทักษะชีวิตด้านต่างๆ  
- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาและ

วัฒนธรรมระหว่างนักศึกษา
อาจารย์กับเครอืข่ายทาง
วิชาการต่างประเทศ ได้แก่ 
ประเทศมาเลเซีย อินโดนีเชีย 
และจีน  
ฯลฯ 
 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต      เป็นการจัดการเรียนการสอนระบบเข้าชั้น มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
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ระดับหลักสูตร วิธีการจัดการศึกษา บริการส่งเสริมการเรียนรู้ 

สาขาวิชาภาษามลายู เรียนภาคปกติ มีกระบวนการเรียนการ
สอนในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ 

- การสอนแบบบรรยายประกอบ
สื่อ 

- ก า ร ส อ น ภ า ค ป ฏิ บั ติ ใ น
ห้องปฏิบัติการทางภาษา 

- การให้นักศึกษาค้นคว้า อภิปราย
และน่าเสนอ 

- การฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือ    
ส ห กิ จ ศึ ก ษ า ต า ม ส ถ า น
ประกอบการ ซึ่งมีการปฐมนิเทศ
เต รี ย ม ค ว าม พ ร้ อ ม ก่ อ น ฝึ ก
หรือสหกิจ นิเทศติดตามการฝึก
หรือสหกิจ การประเมินผล และ
การปั จฉิ มนิ เทศหลั งการฝึ ก
หรือสหกิจ 

ตล อด ปี ก ารศึ กษ า เพ่ื อ พั ฒ น า
คุณลักษณะบัณฑิตของนักศึกษา 
ได้แก่ 

- การสอนเสริมวิชาต่างๆใน
หลักสูตร 

- การอบรมทักษะ
ภาษาต่างประเทศ 

- ก า ร อ บ ร ม คุ ณ ธ ร ร ม
จริยธรรมแก่นักศึกษา 

- การอบ รม การสร้ า งจิ ต
สาธารณะ 

- การอบรมทักษะชีวิตด้าน
ต่างๆ  

ฯลฯ 

 

พันธกิจที่ส่าคัญอีกประการหนึ่งของคณะศิลปศาสตร์ คือ การบริการวิชาการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
บริการวิชาการด้านภาษาต่างประเทศ ซึ่งคณะได้ด่าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง และได้รับการยอมรับจากหน่วยงาน
ต่างๆที่เข้าร่วมกิจกรรม โครงการบริการวิชาการที่คณะได้ด่าเนินการในปีการศึกษา 2561 ได้แก่ โครงการสอน
เสริมภาษาต่างประเทศระดับมัธยมศึกษา โครงการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศแก่เยาวชนในจังหวัดนราธิวาส  
โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาแก่นักศึกษา โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
แก่นักเรียนระดับประถมศึกษา ซึ่งโครงการดังกล่าวข้างต้น คณะได้ด่าเนินการต่อเนื่ องทุกปี โดยมีเป้าหมายใน
การเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านภาษาที่เข้มแข็งและยั่งยืนของชุมชนและสังคมในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้   

(2) คณะศิลปศาสตร์มีปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ วัฒนธรรมและค่านิยมขององค์กร ดังนี้ 
ปรัชญา 

 บัณฑิตมีความรู้ ปัญญาแสวงหา พัฒนาองค์ความรู้เพื่อความเจริญงอกงามของสังคม 

วิสัยทัศน์   

   ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม วิจัยและพัฒนา สนองความต้องการของสังคม 
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พันธกิจ 

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

อัตลักษณ์ 
 บัณฑิตมีความเป็นพหุวัฒนธรรม 
เอกลักษณ์ 
 เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์บนพื้นฐานพหุวัฒนธรรม 
นิยามศัพท์  
  พหุวัฒนธรรม หมายถึง การอยู่ร่วมกันอย่างผาสุกท่ามกลางความหลากหลายทาง ภาษา ศาสนา และ
ศิลปวัฒนธรรม  
นโยบาย 

1. นโยบายด้านการจัดการเรียนการสอน : ส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการ โดยใช้กระบวนการประกัน
คุณภาพการศึกษาเป็นกลไกในการบริหารจัดการ 
2. นโยบายด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ : ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรด่าเนินการวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้  ตลอดจนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และน่าไปใช้ประโยชน์ 
3. นโยบายด้านการบริการวิชาการสู่สังคม: พัฒนาส่งเสริม และสนับสนุนกิจกรรมบริการวิชาการ เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของสังคม  
4. นโยบายด้านการท่านุบ่ารุงศิลปวัฒนธรรม: ส่งเสริมอนุรักษ์ภาษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม 
5. นโยบายด้านการบริหารจัดการ : ให้ความส่าคัญกับการจัดระบบการบริหารจัดการที่ดี ด้วยหลัก    
ธรรมาภิบาล 

 
วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ทักษะและคุณธรรม รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
2. เพ่ือผลิตผลงานทางวิชาการ งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ีสนองความต้องการของสังคม 
3. เพ่ือบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาสังคม 
4. เพ่ือส่งเสริมและอนุรักษ์ ภาษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 
5. เพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
6. เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ น่าไปใช้ในด้านการเรียนการสอนและการบริหารจัดการอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 
1. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
2. พัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ีสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคม 
3. พัฒนาศักยภาพการบริการวิชาการ ตามความต้องการของชุมชนและสังคม 
4. ส่งเสริมการอนุรักษ์ และสืบทอด ภาษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม 
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

วัฒนธรรมองค์กร ARTS 
A   -  Activeness    ความว่องไวในการท่างาน 
R   -  Relationship  ความมีสัมพันธภาพที่ดี 
T   -  Timely         การท่างานตรงต่อเวลา 
S   -  Standard      คุณภาพคน คุณภาพงานเป็นที่ยอมรับและได้มาตรฐาน 

     ARTS -  การท างานฉันท์พี่น้อง ว่องไว ตรงเวลา มีมาตรฐาน  
ค่านิยมองค์กร สร้างสรรค์ความรู้คู่คุณธรรม พัฒนาชุมชน บนพ้ืนฐานพหุวัฒนธรรม 
สมรรถนะหลักขององค์กร  

1. ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน (student center) เป็นส่าคัญ 
2. ความสามารถในการวิจัย บริการวิชาการ สร้างองค์ความรู้เพ่ือพัฒนาชุมชนและสังคม 
3. ความสามารถในการบูรณาการการเรียนการสอนกับพันธกิจต่างๆได้แก่ การบริการวิชาการ       

การวิจัย และการท่านุบ่ารุงศิลปวัฒนธรรม 
4. ความสามารถในการเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านภาษาต่างประเทศ ได้แก่ ภาษาอังกฤษ       

ภาษามลายู และภาษาจีน 
 

(3) คณะจ่าแนกผู้ปฏิบัติงาน (Workforce) เป็น 2 กลุ่ม ตามตาราง ก.-4 โดยปัจจัยหลักที่ท่าให้
ผู้ปฏิบัติงานมุ่งม่ันต่อภารกิจของคณะ ตามตาราง OP-1 ก (3-2) และสวัสดิการที่คณะจัดให้ตามตาราง ก.-4 
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ตาราง ก.-4 ลักษณะโดยรวมของบุคลากร  

 

 

วุฒิการศึกษา 

สายสอนและวิจัย สายสนับสนุน 

ข้าราชการ 

   

พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

ลูกจ้าง 

ประจ่า 

ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

ข้าราชการ 

 

พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

ลูกจ้าง 

ประจ่า 

ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0 0 2 0 1 

ปริญญาตรี 0 0 0 4 0 2 0 9 

ปริญญาโท 4 20 0 3 1 1 0 0 

ปริญญาเอก 2 1 0 0 0 0 0 0 

รวม 6 21 0 7 1 5 0 10 

อายุเฉลี่ย (ปี) 42.17 33.86 0 36.14 54.00 34.20 0 27.00 

อายุงานเฉลี่ย (ปี)  9.0 4.48 0 2.57 3.00 4.60 0 1.90 

หมายเหตุ   
1) ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 
2) ไม่นับรวมผู้ที่อยู่ในระหว่างการลาศึกษาต่อ จ่านวน 3 คน  
ตาราง ก.-5 สวัสดิการของบุคลากร 

สวัสดิการที่มหาวิทยาลัยจัดให้ สวัสดิการที่คณะศิลปศาสตร์จัดให้ 

บ้านพักอาศัย การอบรม สัมมนา ประชุมการศึกษาดูงานภายในประเทศ/
ต่างประเทศ 

โรงพยาบาล กิจกรรมสร้างสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรภายใน เช่น     กีฬาสาน
สัมพันธ์ กิจกรรมกีฬาวิทย์ แพทย์ ศิลป์กิจกรรม 5ส งานเลี้ยงปีใหม่ 
งานเลี้ยงต้อนรับบุคลากรใหม่  การเยี่ยมเยียนให้ก่าลังใจและแสดง
ความยินดีในโอกาสต่างๆ แก่บุคลากร 

กองทุนประกันสังคม ทุนสนับสนุนการท่าวิจัย การตีพิมพ์เผยแพร่   
การประชุมทางวิชาการ 
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สวัสดิการที่มหาวิทยาลัยจัดให้ สวัสดิการที่คณะศิลปศาสตร์จัดให้ 

สหกรณ์ออมทรัพย์ การยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานหรือมีผลงานวิจัย
ดีเด่น 

กองทุนส่ารองเลี้ยงชีพ ค่าสอนเกินภาระงาน 

การศึกษาดูงานภายในประเทศ/ต่างประเทศ - 

ทุนการศึกษา - 

มีมัสยิด / โรงเรียนสาธิตตาดีกา - 

 
(4) สินทรัพย์ 

คณะมีอาคารสถานที่ เทคโนโลยี อุปกรณ์ และสิ่งอ่านวยความสะดวกท่ีส่าคัญ ตามตาราง ก.-6 
ตาราง ก.-6 อาคารสถานที่ เทคโนโลยี อุปกรณ์ และสิ่งอ่านวยความสะดวกท่ีส่าคัญ 

สิ่งสนับสนุนภายในคณะ  รายละเอียด 

อาคารสถานที่ - อาคารคณะศิลปศาสตร์ ประกอบด้วย 
- ห้องผู้บริหาร จ่านวน 5 ห้อง 
- ห้องพักอาจารย์ จ่านวน 2 ห้อง 
- ห้องประชุม จ่านวน 2 ห้อง 
- ห้องเรียน จ่านวน 15 ห้อง 
- ห้องปฏิบัติการทางภาษา จ่านวน 3 ห้อง 
- ห้องสมุด จ่านวน 1 ห้อง  
- ห้องศูนย์ภาษา จ่านวน 1 ห้อง  
- ห้องดนตรี จ่านวน 1 ห้อง 
- ห้องสโมสรนักศึกษา จ่านวน 1 ห้อง 
- ห้องพยาบาล จ่านวน 1 ห้อง 
- มุมอ่านหนังสือ  
- มุมวิจัย 
- ห้องเรียนทางไกล จ่านวน 1 ห้อง 

เทคโนโลยี - ระบบบริการนักศึกษา CHME  
- ระบบประเมินประกันคุณภาพการศึกษา  
    (CHE QA Online) Website มหาวิทยาลัยและคณะ 
- ระบบฐานข้อมูลต่างๆ ได้แก่ ข้อมูลบุคลากร ปราชญ์ชุมชน ฯลฯ  
- E-mail (Communication-Based) 

อุปกรณ์ - เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล 
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สิ่งสนับสนุนภายในคณะ  รายละเอียด 

- เครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ 
- คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก  
- โทรศัพท์ส่านักงาน 
- โทรศัพท์เคลื่อนที่ 
- กล้องถ่ายรูป 
- เครื่องพิมพ์ 
- เครื่องถ่ายเอกสาร 
- เครือ่งโรเนียวข้อสอบ 

สิ่งอ่านวยความสะดวกและความปลอดภัย - กล้องวงจรปิด 
- ระบบการอยู่เวรรักษาการณ์ความปลอดภัย 
- ระบบสแกนนิ้วมือเข้า-ออกส่านักงาน 
- รถตู้คณะ  

(5) คณะได้ด่าเนินการภายใต้กฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับท่ีส่าคัญ ตามตาราง ก.-7  
ตาราง ก.-7 กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับที่ส่าคัญ 

กฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับ สาระส่าคัญของ 

กฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับ 

ส่วนราชการที่เป็นผู้ออกหรือเจ้าของ
กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ 

ด้านการจัดการเรียนการสอน/การประกันคุณภาพการศึกษา 

แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
ฉบับที่ 11 (2555-2559)  

ทิศทางของการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา 

ส่านักกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  

กฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์
และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ. 2553 

หลักเกณฑ์และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ 

ดัชนีและตัวบ่งชี้เกณฑ์คุณภาพของสกอ.  
สมศ. ก.พร. EdPex 

เกณฑ์ในการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

สกอ. สมศ. และก.พ.ร. 

นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

แนวทางการด่าเนินงานด้านประกัน
คุณภาพ 

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนราธิวาส
ราชนครินทร์ พ.ศ. 2548 

บัญญัติต่างๆเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
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กฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับ สาระส่าคัญของ 

กฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับ 

ส่วนราชการที่เป็นผู้ออกหรือเจ้าของ
กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ 

ด้านการบริหารจัดการ 

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท่าผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 

การกระท่าความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ 

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

 

 

ด้านการบริหารการเงิน 

ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ
รายจ่ายส่าหรับแผนบูรณาการ        
พ.ศ.2559 

การบริหารงบประมาณแผ่นเดิน ส่านักงบประมาณ 

ระเบียบส่านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
พัสดุ พ.ศ.2535 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 
2-7) 

การบริหารพัสดุ ส่านักนายกรัฐมนตรี 

ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
พ.ศ. 2544  

การควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณ
แผ่นดิน เพื่อติดตามประเมินผลเชิง
เปรียบเทียบแผนและผล 

ส่านักงบประมาณ 

ด้านบริหารบุคคล 

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2551 

การบริหารงานบุคคลข้าราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ 

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนราธิวาส
ราชนครินทร์ พ.ศ. 2548 

บัญญัติต่างๆเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

ข้อบังคับ และระเบียบมหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์  

ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

ข. ความสัมพันธ์ระดับองค์กร 
แผนภาพ ก.-1 โครงการสร้างองค์กร (Organization Chart)  
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(1)  โครงสร้างองค์กรคณะศิลปศาสตร์ 
 

 

(2) คณะศิลปศาสตร์ ได้จ่าแนกส่วนตลาด ผู้เรียน และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งความต้องการ /     
ความคาดหวังของแต่ละกลุ่มตามตาราง ข.-1 ข.-2 และ ข.-3 

ตาราง ข.-1  ส่วนตลาดที่ส่าคัญ และความต้องการ /ความคาดหวัง  

 หลักสูตร ส่วนตลาดที่ส่าคัญ ความต้องการ /ความคาดหวัง 

ระดับปริญญาตรี 

ศิลปศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 -แนวทางการประกอบอาชีพ 
การศึกษาต่อภายหลังส่าเร็จ
การศึกษา 

 ชุมชน/สถานประกอบการ/
สถานศึกษา/หน่วยงานที่รับ

- มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ 
- มีทักษะความรู้และการ

ประยุกต์ใช้ทางด้านการสื่อสาร  
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 หลักสูตร ส่วนตลาดที่ส่าคัญ ความต้องการ /ความคาดหวัง 

บริการทางวิชาการ/ผู้ใช้บัณฑิต - มีทักษะความรู้และการ
ประยุกต์ใช้ทางด้านคอมพิวเตอร์ 

- มีการคิดวิเคราะห์อย่างเป็น
ระบบและสร้างสรรค์ 

- มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ 
สุจริต มีสัมมาคารวะ รู้จัก
กาลเทศะและเคารพกฎระเบียบ
ของสังคม 

- มีวินัย ตรงต่อเวลา 
ขยันหมั่นเพียร และมีความ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

- มีจิตสาธารณะ  
- มีทักษะชีวิต ปรับตัวและ

ปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์กับ
บุคคลกลุ่มต่างๆ บนพื้นฐานพหุ
วัฒนธรรม 

- มีความสามารถน่าความรู้ที่ได้ไป
ใช้เพื่อการประกอบอาชีพ การ
บริการชุมชน และการศึกษาต่อ
ในระดับท่ีสูงขึ้น 

 

 

 หลักสูตร ส่วนตลาดที่ส่าคัญ ความต้องการ /ความคาดหวัง 

ระดับปริญญาตรี 

ศิลปศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาภาษามลายู นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 -แนวทางการประกอบอาชีพ 
การศึกษาต่อภายหลังส่าเร็จ
การศึกษา 

 ชุมชน/สถานประกอบการ/
สถานศึกษา/หน่วยงานที่รับ
บริการทางวิชาการ/ผู้ใช้บัณฑิต 

- มีทักษะด้านภาษามลายู 
- มีทักษะความรู้และการ

ประยุกต์ใช้ทางด้านการสื่อสาร  
- มีทักษะความรู้และการ
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 หลักสูตร ส่วนตลาดที่ส่าคัญ ความต้องการ /ความคาดหวัง 

ประยุกต์ใช้ทางด้านคอมพิวเตอร์ 
- มีการคิดวิเคราะห์อย่างเป็น

ระบบและสร้างสรรค์ 
- มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ 

สุจริต มีสัมมาคารวะ รู้จัก
กาลเทศะและเคารพกฎระเบียบ
ของสังคม 

- มีวินัย ตรงต่อเวลา 
ขยันหมั่นเพียร และมีความ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

- มีจิตสาธารณะ  
- มีทักษะชีวิต ปรับตัวและ

ปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์กับ
บุคคลกลุ่มต่างๆ บนพื้นฐานพหุ
วัฒนธรรม 

- มีความสามารถน่าความรู้ที่ได้ไป
ใช้เพื่อการประกอบอาชีพ การ
บริการชุมชน และการศึกษาต่อ
ในระดับท่ีสูงขึ้น 

 

 

ตาราง ข.-2 ประเภทผู้เรียนและความต้องการ /ความคาดหวัง 

หลักสูตร ความต้องการ/ความคาดหวัง 

ระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาคปกติ) 

- มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ 
- มีทักษะความรู้และการประยุกต์ใช้ทางด้านการ

สื่อสาร  
- มีทักษะความรู้และการประยุกต์ใช้ทางด้าน

คอมพิวเตอร์ 
- มีความสามารถน่าความรู้ที่ได้ไปใช้เพื่อการประกอบ

อาชีพ การบริการชุมชน และการศึกษาต่อในระดับ
ที่สูงขึ้น 

- มีทักษะจ่าเป็นส่าหรับการประกอบอาชีพ 
- มีทักษะการสื่อสารมากกว่า 1 ภาษา 

ระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต - มีทักษะด้านภาษามลายู  
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หลักสูตร ความต้องการ/ความคาดหวัง 

สาขาวิชามลายู (ภาคปกติ) - มีทักษะความรู้และการประยุกต์ใช้ทางด้านการ
สื่อสาร  

- มีทักษะความรู้และการประยุกต์ใช้ทางด้าน
คอมพิวเตอร์ 

- มีความสามารถน่าความรู้ที่ได้ไปใช้เพื่อการประกอบ
อาชีพ การบริการชุมชน และการศึกษาต่อในระดับ
ที่สูงขึ้น 

- มีทักษะจ่าเป็นส่าหรับการประกอบอาชีพ 
- มีทักษะการสื่อสารมากกว่า 1 ภาษา 

 

ตาราง ข.-3 กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญ และความต้องการ/ความคาดหวัง 

กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส่าคัญ ความต้องการ/ความคาดหวัง 

โรงเรียน/หน่วยงานที่ส่งนักศึกษาเข้ามาศึกษาต่อ - การแนะแนวการเข้าศึกษา 
- การประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
- นักศึกษาได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษา 

หน่วยงานที่ให้ทุนการศึกษา - ผลการเรียน/ความประพฤติของผู้รับทุน/กิจกรรมที่
ผู้รับทุนมีส่วนร่วมในคณะหรือมหาวิทยาลัย 

หน่วยงานให้ทุนวิจัย - ท่าตามสัญญาผู้รับทุน 
- ผลการวิจัยได้รับการเผยแพร่ ตีพิมพ์และสามารถ

น่าไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม 
ผู้ปกครอง - การส่าเร็จการศึกษาในระยะเวลาที่ก่าหนด 

- การได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับนักศึกษาและคณะ
อย่างสม่่าเสมอ 

- เครือข่ายผู้ปกครอง 
- ทุนช่วยเหลือ/สนับสนุนการศึกษา 
- หอพักภายในมหาวิทยาลัย 
- ความปลอดภัย 

นักศึกษา - การส่าเร็จการศึกษา 
- การให้ความช่วยเหลือ 
- สนับสนุนในเรื่องทุนการศึกษา 
- ความปลอดภัยในทรัพย์สิน 
- หอพักนักศึกษา 
- ที่จอดรถในร่ม 
- แหล่งเรียนรู้ด้านภาษา  
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กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส่าคัญ ความต้องการ/ความคาดหวัง 

- อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 
- อาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญใน

สาขานั้นๆ โดยเฉพาะอาจารย์เจ้าของภาษา 
ศิษย์เก่า  ยังไม่ส่ารวจข้อมูล เนื่องจากยังไม่มีศิษย์เก่า 

ผู้ใช้บัณฑิต ยังไม่ส่ารวจข้อมูล เนื่องจากยังไม่มีผู้ใช้บัณฑิต 

ชุมชนและสังคมในพ้ืนที่บริการของคณะ/มหาวิทยาลัย - คณะสามารถเป็นที่พ่ึงทางวิชาการแก่สังคมได้ 
- พัฒนาความรู้ คุณธรรมและทักษะชีวิตตลอดจนการ

เปิดโลกทัศน์ด้านการศึกษาแก่เยาวชนในพื้นท่ี  
- การพัฒนาทักษะฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาไทยให้แก่

เยาวชนในพื้นท่ี  
 

(3) คณะศิลปศาสตร์ได้จ่าแนกคู่ความร่วมมือ ผู้ส่งมอบ รวมทั้งบทบาทท่ีเกี่ยวข้องกันตามตาราง ข.-4 
ตาราง ข.-4 คู่ความร่วมมือ บทบาทท่ีเกี่ยวข้อง ข้อก่าหนดในการปฏิบัติงานร่วมกัน และช่องทางการสื่อสาร  

คู่ความร่วมมือ บทบาทท่ีเกี่ยวข้อง  

ข้อก่าหนดในการปฏิบัติงานร่วมกัน 

ช่องทางการสื่อสาร 

ส่านักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส  เครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการท่ี
เกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรม 

- หนังสือราชการ 
- การประชุม 

เครือข่ายด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
หรือศิลปศาสตร์ ประกอบด้วย 

- มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 
-   มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา 
- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์            

วิทยาเขตปัตตานี 
- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์            

วิทยาเขตหาดใหญ่ 

- สร้างเครือข่ายด้านวิชาการ การ
วิจัย และบริการชุมชน ตลอดจน
ท่า knowledge sharing ด้าน
การบริหารจัดการ    

- การเข้าร่วมแข่งขันทักษะทาง
วิชาการ       

- หนังสือราชการ 
- การประชุม 
- อีเมล 

โรงเรียนกลุ่มต่าบลโคกเคียน ได้แก่    
โรงเรียนบ้านทอน โรงเรียนบ้านบือราเปะ        
โรงเรียนบ้านทรายขาว โรงเรียนฮูแตทูวอ 
โรงเรียนพนาสณฑ์ โรงเรียนวัดโคกเคียน 
โรงเรียนบ้านโคกพะยอม 
โรงเรียนปาตาปาเซ 

กลุ่มเป้าหมายในการขับเคลื่อนงานบริการ
วิชาการเพ่ือพัฒนาชุมชนและสังคมให้
เข้มแข็งภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพ
ด้านภาษาและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  

- หนังสือราชการ 
- การประชุม 
- การเยี่ยมเยียน 
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คู่ความร่วมมือ บทบาทท่ีเกี่ยวข้อง  

ข้อก่าหนดในการปฏิบัติงานร่วมกัน 

ช่องทางการสื่อสาร 

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 10 กลุ่มเป้าหมายในการขับเคลื่อนงานบริการ
วิชาการเพ่ือพัฒนาชุมชนและสังคมให้
เข้มแข็งภายใต้โครงการพัฒนา
ภาษาต่างประเทศแก่เยาวชนในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 

- หนังสือราชการ 
- การประชุม 
- การเยี่ยมเยียน 

 
P2. สภาวการณ์ขององค์กร  
ก. สภาพด้านการแข่งขัน  

         สภาพการแข่งขันของคณะศิลปศาสตร์ 
1. ล่าดับในการแข่งขัน 

  คณะศิลปศาสตร์เป็นคณะที่ เพ่ิงเปิดรับสมัครในปีการศึกษา 2558 จึงยังไม่มีบัณฑิตส่าเร็จ
การศึกษา แต่จากสถิติการรับสมัครนักศึกษา สาขาภาษาอังกฤษในปีการศึกษา 2558 จ่านวนที่เปิดรับ 80 คน 
มีผู้สมัคร 467 คน มีจ่านวนนักศึกษาแรกเข้า 93 คน (มีอัตราการแข่งขันเฉลี่ย 5:1 )  ส่าหรับปีการศึกษา 
2559 จ่านวนที่เปิดรับ 90 คน มีผู้สมัคร 440คน มีจ่านวนนักศึกษาแรกเข้า 89 คน (มีอัตราการแข่งขันเฉลี่ย 
5:1 )  ปีการศึกษา 2560 สาขาภาษาอังกฤษ จ่านวนที่เปิดรับ 100 คน มีผู้สมัคร 324 คน มีจ่านวนนักศึกษา
แรกเข้า 97  คน (มีอัตราการแข่งขันเฉลี่ย 1 : 3.24)   และสาขามลายูที่เปิดหลักสูตรที่เปิดรับนักศึกษาเป็นรุ่น
ที่ 1 จ่านวนเปิดรับ   45  คน มีผู้สมัคร 45  คน จ่านวนนักศึกษาแรกเข้า 39 คน (มีอัตราการแข่งขันเฉลี่ย 
1:1.95)  
 ปีการศึกษา 2561 สาขาภาษาอังกฤษ จ่านวนที่เปิดรับ 90 คน มีผู้สมัคร 184 คน มีจ่านวน
นักศึกษาแรกเข้า 83  คน (มีอัตราการแข่งขันเฉลี่ย 1 : 2.04)   และสาขามลายูที่เปิดหลักสูตรที่เปิดรับ
นักศึกษาเป็นรุ่นที่ 2 จ่านวนเปิดรับ   40  คน มีผู้สมัคร 62  คน จ่านวนนักศึกษาแรกเข้า 23 คน (มีอัตราการ
แข่งขันเฉลี่ย 1:5.5)   ซึ่งมีจ่านวนนักศึกษาแรกเข้าของสาขาวิชาภาษามลายูอาจไม่เป็นไปตามแผนการรับสมัคร
นักศึกษาที่คณะวางไว้ ทางคณะได้พิจารณาและเร่งด่าเนินการแนะแนว และประชาสัมพันธ์หลักสูตรแก่นักเรียน
ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตลอดจนการจัดสรรจ่านวนประเทศโควตา เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้สนใจได้สมัครผ่าน
ช่องทางนี้เพ่ิมเติมอีกหนึ่งช่องทาง ซึ่งหากพิจารณาสถาบันอ่ืนๆ ได้แก่ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่เปิดหลักสูตรใกล้เคียง
กัน พบว่าตัวเลขผู้สนใจสมัครเข้าเรียน และจ่านวนนักศึกษาแรกในภาพรวมของคณะยังอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ 
และพบว่าผู้สมัครส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 90 เป็นนักเรียนมัธยมในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนใต้ จึงถือได้ว่าหลักสูตร
ที่คณะเปิด ได้รับการยอมรับจากเยาวชนในพ้ืนที่  และอยู่ในระหว่างการสร้างความเชื่อมั่นในเรื่องของความ
เข้มแข็งด้านการศึกษาแก่ประชาชนในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่อ่ืนๆในภาคใต้ตอนล่าง  อย่างไร
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ก็ดี คณะพบว่าจุดแข็งของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตทั้งสองสาขา มีจุดเด่นที่แตกต่างจากหลักสูตรเดียวกันนี้
ของมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ในเรื่องของการก่าหนดให้นักศึกษาเรียนรายวิชาศึกษาค้นคว้าอิสระภายหลังจากการ
ฝึกสหกิจหรือประสบการณ์วิชาชีพเป็นที่เรียบร้อย ซึ่งถือเป็นการน่าองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาในแต่ภาค
การศึกษาตามระบุในหลักสูตร ประกอบการฝึกสหกิจ หรือประสบการณ์วิชาชีพ แล้วน่ากลับมาสร้างสรรค์งาน
ศึกษาค้นคว้าอิสระได้อย่างเต็มศักยภาพ ท่าให้ส่วนนี้เป็นจุดแข็งส่าคัญในการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนของหลักสูตร  
ส่าหรับองค์ความรู้ด้านภาษา พบว่ามหาวิทยาลัยฟาฏอนีมุ่งเน้นภาษาอาหรับนอกเหนือจากภาษาอังกฤษ 
ในขณะที่หลักสูตรทั้งสองสาขาของคณะศิลปศาสตร์มุ่งเน้นที่ภาษาอังกฤษ ภาษามลายู และภาษาจีนในการเพ่ิม
ขีดความสามารถด้านภาษาของผู้เรียน  
     นอกจากนี้ ตั้งแต่เปิดหลักสูตรจนถึงปัจจุบัน ปีการศึกษา 2561 ผลงานของผู้เรียน ถือได้ว่ามี
แนวโน้มที่ดีขึ้นมากอย่างเห็นได้ชัด เนื่องจากนักศึกษาได้มีโอกาสฝึกฝนและเข้าประกวดความสามารถด้านต่างๆ
ในเวทีระดับภูมิภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติหลายเวที ได้แก่  ภาษามลายู ภาษาไทยและภาษาจีน โดย
ผ่านโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ด้านภาษาอังกฤษ ทางคณะศิลปศาสตร์และสาขาวิชาภาษาอังกฤษให้นักศึกษา
ส่งผลงานเขียนเรียงความภาษาอังกฤษเข้าร่วมประกวด ระดับนานาชาติ ครอบคลุมความสามารถทั้ง 3 ภาษา
จากนักศึกษาจากสองหลักสูตรที่ทางคณะเปิดการจัดการเรียนการสอน 
  นอกจากนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับคณะอ่ืนๆในมหาวิทยาลัย  คณะศิลปศาสตร์ ถือเป็นอีกหนึ่งส่วน
ราชการที่ได้รับความเชื่อมั่นในศักยภาพของบุคลากรในการขับเคลื่อนการศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
อย่างต่อเนื่อง ดังเห็นได้จากการได้รับมอบหมายให้ด่าเนินโครงการส่าคัญตามนโยบายของมห าวิทยาลัย 
โดยเฉพาะโครงการประเภทบริการวิชาการ โดยในปีการศึกษา 2561   ได้แก่  โครงการสอนเสริม
ภาษาต่างประเทศระดับมัธยมศึกษา โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศแก่เยาวชนในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาแก่นักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
โครงการสอนเสริมภาษาต่างประเทศแก่เยาวชนในจังหวัดนราธิวาส โครงการ โครงการพัฒนาศักยภาพด้าน
ภาษาและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เป็นต้น คณะได้รับไว้วางใจจากมหาวิทยาลัยในการเป็นศูนย์กลางภาษาที่
จะเป็นแหล่งเรียนรู้และพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศของมหาวิทยาลัย ชุมชนและสังคมในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 

2.   การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขัน คณะศิลปศาสตร์พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงกับ
โลกปัจจุบันที่มีเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว พร้อมกับการมุ่งเน้นการพัฒนาด้านภาษาแก่บุคลากรและ
นักศึกษา โดยมุ่งเน้นการสนับสนุนงบประมาณในการด่าเนินการด้านการจัดท่าและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านภาษา
ตลอดจนเทคโนโลยีที่จ่าเป็น ได้แก่ ศูนย์ภาษา ห้องปฏิบัติการทางภาษา การติดตั้งโปรแกรมพัฒนาภาษา เป็นต้น 
ทั้งนี้ เพ่ือขานรับนโยบายรัฐบาล ประเทศไทย 4.0 ที่มุ่งเน้นความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ให้สามารถ
ด่ารงชีวิตด้วยความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน  
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ความท้าทายเชิงกลยุทธ์  
คณะศิลปศาสตร์มีความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ที่ส่าคัญตามตาราง ข.- 5 
ตาราง ข.-5 ความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ที่ส่าคัญ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ 

1. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ 
ทักษะ และคุณธรรม มี
ความรับผิดชอบต่อสังคม 

คณะมีหลักสูตรศิลปศาสตร์
บัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษและ
หลักสูตรบริการระยะสั้นวิชา
ภาษาอังกฤษ ภาษามลายู 
ภาษาจีน ที่ตอบสนองความ
ต้องการของคนในชุมชน สังคม
และพ้ืนที่ใกล้เคียง  

 

- การได้รับการสนับสนุนด้าน
งบประมาณในฐานะสถาบันการศึกษาที่อยู่
ในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้การเป็น
ศูนย์กลางเรียนรู้ด้านภาษา บนพ้ืนฐานพหุ
วัฒนธรรมการมีท่าเลที่ตั้งที่ติดกับชายแดน
ประเทศมาเลเซีย ท่าให้ได้มีโอกาสท่าความ
ร่วมมือในการแลกเปลี่ยนนักศึกษา หรือ
ส่งเสริมนักศึกษาให้มีโอกาสไปฝึกฝน หรือ
ศึกษาต่อ  

- การถ่ายทอดความรู้ คู่คุณธรรม
ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม อันจะ
เปรียบเสมือนเกราะป้องกันให้บัณฑิต
สามารถใช้ความรู้ความสามารถ สติปัญญา
ตลอดจนทักษะชีวิตให้ตนเองด่ารงชีวิตอยู่
อย่างเข้าใจในสังคมปัจจุบัน 

2. ผลิตงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ท่ีสอดคล้องกับ
การพัฒนาสังคม 

คณะอยู่ในพ้ืนที่สามจังหวัด
ชายแดนใต้ทีเ่อ้ือต่อ
ความสามารถผลิดงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับบริบทของพหุ
วัฒนธรรมที่ส่งผลต่อการลด
ปัญหาความขัดแย้ง 

การได้รับการสนับสนุนเงินวิจัยในฐานะ
พ้ืนที่เศรษฐกิจ 

3. พัฒนาศักยภาพการ
บริการวิชาการ สนอง
ความต้องการของสังคม 

การขยายพ้ืนที่และเป้าหมายการ
ให้บริการวิชาการ มุ่งเน้นด้าน
ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อความ
เข้มแข็งของชุมชนและสังคมใน
สามจังหวัดชายแดนใต้ 

การอยู่ในพ้ืนที่พหุภาษาและพหุวัฒนธรรม 
และมีเขตติดต่อกับประเทศข้างเคียงใน
กลุ่มประเทศอาเซียน 

4. ส่งเสริม อนุรักษ์ และ การเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ธ่ารงและ การอยู่ในพ้ืนที่พหุภาษาและพหุวัฒนธรรม 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ 

สืบทอด ภาษา ศาสนา 
และศิลปวัฒนธรรม 

สืบทอดภาษา ศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนการ
ด่ารงชีวิตบนพื้นฐานของพหุ
วัฒนธรรม 

และมีเขตติดต่อกับประเทศข้างเคียงใน
กลุ่มประเทศอาเซียน 

5.พัฒนาระบบบริหาร
จัดการโดยยึดหลัก 
ธรรมาภิบาล 

การบริหารจัดการและสร้าง
ประโยชน์ต่อองคก์ร และสังคม
ภายใต้ข้อจ่ากัดด้านความ
ปลอดภัยอันเนื่องมากจาก
สถานการณ์ในสามจังหวัด 

บุคลากรส่วนใหญ่เป็นคนในพ้ืนที่ ท่าให้
มองเห็นและเข้าใจปัญหาในทิศทาง
เดียวกัน ส่งผลต่อการขับเคลื่อนองค์กรสู่
ความเสร็จ 

 
ข. ระบบการปรับปรุงผลการด่าเนินการ                                                                                                                                                                                                            

คณะศิลปศาสตร์มีแนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพและแนวทางการเรียนรู้ของหน่วยงานเพื่อให้
เกิดผลการด่าเนินงานที่ดีอย่างต่อเนื่อง รายละเอียดดังนี้ 

ตาราง ข.-6  การด่าเนินงานของคณะเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง(continual improvement)  
หัวข้อ วิธีการ 

PLAN: การวางแผนกลยุทธ์ - การทบทวนแผนกลยุทธ์โดยบุคลากรทุกคนและการน่า
ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดจน
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ่าคณะมาพิจารณาสู่
การทบทวนและจัดท่าแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ และ
แผนการด่าเนินงานต่างๆของคณะ 

DO: การด่าเนินการ - มีการด่าเนินการตามแผนปฏิบัติงานโดยมีการก่ากับติดตาม
คุณภาพการด่าเนินการอย่างสม่่าเสมอ 

CHECK: การประเมิน - มีการประเมินผลการด่าเนินงาน และบุคลากร 
- น่าผลการด่าเนินงานรายงานต่อคณะกรรมการประจ่าคณะ

และมหาวิทยาลัย 
ACTION: การปรับปรุง - มีการน่าข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดจน

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ่าคณะมาพิจารณาน่า
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ่าคณะ 
คณะกรรมการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา และ
คณะกรรมการจากสภาวิชาการ สภามหาวิทยาลัยมา
ปรับปรุง 
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C.1 การรับและการส าเร็จการศึกษาของนิสิตนักศึกษา (Success Rate) 

ผู้ก่ากับตัวบ่งชี้  อาจารย์ ดร.ภัสรธ์ีรา ฉลองเดช 

ผู้จัดเก็บข้อมูล อาจารย์รอฮานี เต๊ะซา   
อาจารย์มุสลิม รอกา   
อาจารย์สุไลมาน สมาแฮ   
นายชวัลวิทย์ พรหมเมศร์ 

ค าอธิบาย 

 การด่าเนินงานในการรับนิสิตนักศึกษา การคงอยู่และระยะเวลาในการผลิตบัณฑิต มีระบบการรับ
นักศึกษา และการรับนักศึกษาระหว่างเรียนเป็นการแสดงให้เห็นคุณภาพของการจัดการศึกษาในมิติของความ
ต้องการเข้าศึกษาของผู้เรียนและการดูแลนักศึกษาเพ่ือนักศึกษาสามารถส่าเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตตาม
เป้าหมายของการศึกษาได้ ทั้งนี้เป้าหมายของการจัดการศึกษานั้นเป็นไปตามที่ระบุในโครงการองค์กรโดย
ระยะเวลากับการศึกษาที่ก่าหนดของระดับปริญญาตรีเท่ากับรอบระยะเวลาของหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี ส่าหรับระยะเวลาที่ก่าหนดของระดับบัณฑิตศึกษาคือระยะเวลาที่ส่าเร็จการศึกษาใน
หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานบัณฑิตศึกษา  

ตารางท่ี 1.1 เกณฑ์การประเมินระดับหลักสูตร 

1 2 3 4 5 6 7 
ไม่มีการ
รายงาน 

มีรายงานผล
เป็นข้อมูลดิบ
ยังไม่มีการ
วิเคราะห์ 

มีรายงานผล
ตามท่ี
คาดหวัง มี
การ
วิเคราะห์ 

มีแนวโน้มผล
การด่าเนินการ
ที่ดี (วิเคราะห์ 
Trend จาก
ตารางเก็บ
ข้อมูลดิบ) 

มีแนวโน้มผล
การด่าเนิน 
งานที่ดีและมี
การน่าข้อ 
เสนอแนะไป
พัฒนาการ
เข้าสู่สากล
มุ่งเน้น
อาเซียนของ
นักศึกษาและ
อาจารย์ 

มีการน่าผล
การพัฒนา 
การเข้าสู่
อาเซียน ของ
ของนักศึกษา
และอาจารย์
อย่างเป็น
ระบบ และมี
ผลการ
ด่าเนินงานที่
ดีในทุกแผน 

Excellent 
world class 
or leading 
practice 
ranking 

1. ค่าเป้าหมายของคณะ  

ตารางท่ี 1.2  ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และผลการด่าเนินงาน 
การรับและการส่าเร็จการศึกษาของนิสิตนักศึกษา (Success Rate) 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการ
ด าเนินงาน 

1. การรับเข้าของนักศึกษาใหม่ 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 90 คน/ปี 

ไม่บรรลุ 
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ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการ
ด าเนินงาน 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษามลายู 40 คน/ปี 

 

2. การคงอยู่ของนักศึกษา ร้อยละ 65 บรรลุ 
3. การส่าเร็จการศึกษาตามระยะเวลา ร้อยละ 55 ไม่บรรลุ 
2. ผลการด าเนินงาน 

คณ ะศิ ลป ศาสตร์ ได้ จั ด ก าร เรี ยน ก ารสอน ใน ระดั บ ป ริญ ญ าตรี  จ่ าน วน  2 ห ลั ก สู ต ร  คื อ                    
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรใหม่) พ.ศ. 2558 และหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู (หลักสูตรใหม่) พ.ศ. 2560 มีระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตร 4 ปี ในปี
การศึกษา 2561 มีนักศึกษาคงอยู่ในหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ทั้งหมด 263 คน และสาขาวิชาภาษา
มลายู ทั้งหมด 55 คน รวมจ่านวนนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ทั้งสิ้น 318 คน ซึ่งงานทะเบียนและบริการ
นักศึกษาของคณะได้จัดเก็บรวบรวมข้อมูลการด่าเนินงานดังนี้ คือ จ่านวนนักศึกษาที่รับเข้า อัตราการคงอยู่ของ
นักศึกษา และจ่านวนนักศึกษาท่ีส่าเร็จการศึกษา 

การรับเข้านักศึกษา 

หลักสูตร 

ค่าเป้าหมาย/จ านวนนักศึกษาแรกเข้า/ปีการศึกษา ผลการ
ด าเนินงาน 

ในปี
การศึกษา 
2561 

58 59 60 61 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

ศิลปศาสตรบัณฑติ 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

80 *96 90 89 100 97 90 83 ไม่บรรลุ 

ศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษามลายู 

- - - - 45 39 40 23 ไม่บรรลุ 

*หมายเหตุ ปีการศึกษา 2558 ผลการท่างานบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ 

ปีการศึกษา 2561 คณะมีการก่าหนดนโยบายเกณฑ์การรับเข้าสู่หลักสูตรอย่างชัดเจน และได้ท่าการ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอย่างทั่วถึง ดังนี้ 1. การออกประชาสัมพันธ์และแนะแนวหลักสูตรตามโรงเรียนต่างๆ ใน 
3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดสงขลา และจังหวัดสตูล 2. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรผ่านโฆษณาบนเฟซบุ๊ก 3. 
การลงพื้นที่ตามโรงเรียนต่าง ๆ เพื่อพบปะอาจารย์ที่ปรึกษาของแต่ละโรงเรียนและแนะน่าหลักสูตรแก่นักเรียนที่
ยังไม่มีสถานที่เรียน 4. ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของคณะและผ่านแผ่นพับของคณะศิลปศาสตร์ และ 
5. ผ่านโครงการต่างๆที่ทางคณะได้จัดขึ้น เช่น โครงการสอนเสริมภาษาต่างประเทศให้แก่นักเรียน 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ เป็นต้น  
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ในปีการศึกษา 2561 คณะศิลปศาสตร์ได้มีการเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรใหม่) พ.ศ. 2558 และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู 
(หลักสูตรใหม่) พ.ศ. 2560 ทั้งสองหลักสูตรนี้ได้มีการรับนักศึกษาด้วยระบบ TCAS 5 รอบ (C.1-01) ดังนี้ 

๑. รอบ Portfolio มีสองครั้งด้วยกัน โดยแบ่งเป็นสองประเภท คือ ประเภทนักเรียนดี ผู้สมัครใน
หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.50 และประเภท
ความสามารถพิเศษผู้สมัครต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.30 ผู้สมัครเข้ารับการ
สัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ และต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน ร้อยละ 50 ส่าหรับผู้สมัครในหลักสูตรสาขาวิชาภาษา
มลายู ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.30 ประเภทความสามารถพิเศษผู้สมัคร
ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.00 ผู้สมัครเข้ารับการสัมภาษณ์ภาษามลายู และ
ต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน ร้อยละ 50 (C. 1-02) 

๒. รอบโควตา รอบรับตรงร่วมกัน และรอบแอดมิชชั่น (Admission) สามรอบนี้จะใช้เกณฑ์ที่
เหมือนกัน คือ ผู้สมัครต้องมีคะแนน GAT หรือ คะแนน O-NET ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20 ผู้สมัครต้องมีผลการ
เรียนสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.00 และผู้สมัครเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษและภาษา
มลายู ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 แต่ในปีการศึกษา 2561 นี้ หลักสูตรสาขาวิชาภาษา
มลายูได้มีการรับนักศึกษารอบโควตาและรอบแอดมิชชั่น แต่ไม่มีการเปิดรับในรอบรับตรงร่วมกัน (C. 1-02) 

๓. รอบรับตรงอิสระ ผู้สมัครเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษและภาษามลายู ต้องผ่าน
เกณฑ์การประเมิน ร้อยละ 50 หลังจากนั้นนักเรียนที่เข้ามาเป็นนักศึกษาทางหลักสูตรได้มีการจัดการเรียนการ
สอนเพ่ือปรับพื้นฐานและปูพ้ืนฐานรายวิชาภาษาอังกฤษแก่นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษ และรายวิชาภาษา
มลายูแก่นักศึกษาหลักสูตรภาษามลายู ซึ่งก่อนการเรียนมีการวัดและประเมินผลโดยการทดสอบก่อนการเรียน
และทดสอบหลังเรียน (C. 1-02)  

การรับสมัครดังกล่าวได้ด่าเนินการภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและรับสมัครนักศึกษาใหม่  
(C. 1-03) โดยประธานหลักสูตรมีการประชุมร่วมกับรองคณบดีฝ่ายวิชาการและอาจารย์ประจ่าหลักสูตรของ  
คณะศิลปศาสตร์ก่อนประกาศรับสมัครนักศึกษา (C. 1-04) โดยมีการสรุปแนวทางในการรับสมัคร เกณฑ์การรับ
สมัคร จ่านวน และวิธีการจัดสอบ ซึ่งได้ท่าการวิเคราะห์กระบวนการรับและผลของการด่าเนินการตามเป้าหมาย
ในแต่ละปี ซึ่งกระบวนการดังกล่าวสามารถสรุปได้ดังนี้  

ปีการศึกษา 2561 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษได้วางค่าเป้าหมายในการรับ
นักศึกษา จ่านวน 90 คนต่อปี และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู จ่านวน 40 คนต่อปี ซึ่ง
ผลการด่าเนินงานพบว่า จ่านวนนักศึกษาที่รับเข้าทั้งสองหลักสูตรไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้วางแผนไว้ คือ 90 
คน (ร้อยละ 100) ส่าหรับการรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ แต่
นักศึกษาลงทะเบียนจริงและมารายงานตัว จ่านวน 83 คน (ร้อยละ 92.22) ส่วนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษามลายู คือ 40 คน (ร้อยละ 100) นักศึกษาลงทะเบียนจริงและรายงานตัว จ่านวน 23 คน  
(ร้อยละ 57.50) ดังตารางที่ 1.3  และตารางที่ C1.4 

ตารางที่ 1.3 ข้อมูลการรับเข้าของนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรใหม่)      
พ.ศ. 2558 (ปีการศึกษา 2558 – 2561) 
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ปีการศึกษา จ านวนผู้สมัคร
ทั้งหมด 

จ านวนที่ประกาศ
รับ 

อัตราการ
แข่งขัน 

จ านวนผู้ที่มีสิทธิ
เข้าศึกษาต่อ 

จ านวนที่ลงทะเบียน 

2558 342 80 1 : 4.27 98 96 
2559 206 90 1 : 2.28 99 89 
2560 324 100 1 : 3.24 157  97 
2561 184 90 1 : 2.04 101 83 

 

 

   แผนภูมิ 1.1 แสดงข้อมูลจ่านวนที่ประกาศรับ จ่านวนที่ลงทะเบียนและจ่านวนที่สละสิทธิ์ 

ตารางที่ 1.4 แสดงการรับเข้าของนักศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษามลายู (หลักสูตรใหม่) 
พ.ศ. 2560 (ปีการศึกษา 2560 – 2561) 

ปีการศึกษา จ านวนผู้สมัคร
ทั้งหมด 

จ านวนที่ประกาศ
รับ 

อัตราการ
แข่งขัน 

จ านวนผู้ที่มีสิทธิ
เข้าศึกษาต่อ 

จ านวนที่ลงทะเบียน 

2560 88 45 1 : 1.95 60 39 
2561 62 40 1 : 1.55 29 23 
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แผนภูมิ 1.2 แสดงข้อมูลจ่านวนที่ประกาศรับ จ่านวนที่ลงทะเบียนและจ่านวนที่สละสิทธิ์ 

จากตารางที่ 1.3 และ 1.4 และแผนภูมิ 1.1 และ 1.2 ข้างต้น แสดงให้เห็นว่าการรับนักศึกษาเข้า
ศึกษาในปีการศึกษา 2561 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษและสาขาวิชาภาษามลายู ไม่
บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ (C. 1-05) คณะได้วิเคราะห์สาเหตุ พบว่า อาจเนื่องจากในปีการศึกษา 2561 นี้ มีการ
ใช้ระบบการรับสมัครใหม่ ท่าให้นักศึกษามีความสับสน และไม่คุ้นชินกับระบบใหม่ อีกท้ังนักศึกษายังสามารถยื่น
ใบสมัครและสามารถสมัครได้หลายสถาบัน ท่าให้สอบติดมากกว่าหนึ่งสถาบัน และนักศึกษามีสิทธิในการเลือกที่
จะเรียน ดังนั้นจ่านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนจริงน้อยกว่าเมื่อเทียบกับจ่านวนนักศึกษาที่มีสิทธิเข้าศึกษาต่อ (C. 
1-05) ซึ่งสรุปได้ว่า การรับเข้าศึกษาของนักศึกษาทั้งสองหลักสูตรในปีการศึกษา 2561 ไม่บรรลุเป้าหมายที่
วางแผนไว้  

ทั้งนี้กรรมการประจ่าคณะได้มีการติดตาม ประชุม วางแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับจ่านวน
นักศึกษาแรกเข้าที่ไม่บรรลุแผนที่วางไว้ เนื่องจากเป็นปัจจัยส่าคัญที่ส่งผลต่ออัตราการคงอยู่ของนักศึกษา โดย
ทางอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและทางคณะได้มีการประชุมวางแผนเพ่ิมความต่อเนื่องและทั่วถึงของการ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ตลอดจนการประชาสัมพันธ์รายละเอียดต่างๆ ที่ส่าคัญของหลักสูตรผ่านช่องทางต่างๆ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่องทางสื่อสังคมเฟซบุ๊กที่ได้รับความนิยม และเข้าถึงง่าย ส่าหรับการปรับปรุงกระบวนการรับ
สมัคร มีการปรับแนวข้อสอบข้อเขียนและข้อค่าถามส่าหรับการสัมภาษณ์ เพ่ือให้สอดคล้องกับเหตุการณ์และยุค
สมัย ตลอดจนเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย ในภาพรวมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและคณะมีความพึงพอใจต่อ
ผลของการรับสมัครนักศึกษา เนื่องจากอยู่มีจ่านวนการลงทะเบียนเข้าศึกษาต่อในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ (C. 1-06)   
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อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา 

ตารางท่ี 1.5 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา 

หลักสูตร 

ร้อยละของอัตราการคงอยู่ของนักศึกษา/ปีการศึกษา 
ผลการ
ด าเนิน 
งาน 

58 59 60 61 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

ศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

 100  95.13 65 76.95 65 72.05 บรรลุ 

ศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษามลายู 

- - - - 65 100 65 88.70 บรรลุ 

จ านวนอัตราการคงอยู่ของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์  65 74.47 บรรลุ 

 

จากจ่านวนนักศึกษาคงอยู่ทั้งหมด คณะพบว่าอัตราคงอยู่มีความสม่่าเสมออยู่ในระดับที่น่าพอใจ  อัตรา
การคงอยู่ของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ประจ่าปีการศึกษา 2561 ทั้งสิ้น 318  คน คิดเป็นร้อยละ 74.47 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มีนักศึกษาคงอยู่ทั้งสิ้น 263 คน คิดเป็นร้อยละ 72.05 
และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู มีนักศึกษาคงอยู่ทั้งสิ้น 55 คน คิดเป็นร้อยละ 88.70 
ซึ่งบรรลุเกณฑ์เป้าหมายที่ก่าหนดไว้ คือ ร้อยละ 65  ดังตารางต่อไปนี้ 

ตารางท่ี 1.6 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรใหม่)  
พ.ศ. 2558 (ปีการศึกษา 2558 – 2561) 

รหัสประจ าตัวนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาที่

ลงทะเบียน 

จ านวนคงอยู่ในแต่ละปี รวมจ านวนคงอยู่
ของนักศึกษา  
ณ ปัจจุบัน 58 59 60 61 

2558 96 96 87 61 58 58 

2559 89 - 89 59 47 47 

2560 97 - - 97 75 75 

2561 83 - - - 83 83 

รวม 365  
263  

(ร้อยละ 72.05) 
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แผนภูมิ 1.3 คงอยู่ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ปีการศึกษา 2558 – 2561) 

ตารางที่ 1.7 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษามลายู (หลักสูตรใหม่) 
 พ.ศ. 2560 (ปีการศึกษา 2560 – 2561) 

รหัสนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาที่

ลงทะเบียน 

อัตราการคงอยู่ในแต่ละปี รวมจ านวนอัตรา
การคงอยู่  
ณ ปัจจุบัน 

58 59 60 61 

2560 39 - - 39 32 32 

2561 23 - - - 23 23 

รวม 62  55  

(ร้อยละ88.70) 
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แผนภูมิ 1.4 จ่านวนคงอยู่ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษามลายู (ปีการศึกษา 2560 – 2561) 

จากตารางที่ 1.6 และ 1.7 และแผนภูมิ 1.3 - 1.4 ข้างต้น แสดงให้เห็นว่า ในปีการศึกษา 2561 นี้ จ่านวน
นักศึกษาของคณะศิลปศาสตร์จ่านวนทั้งสิ้น 318 คน ในจ่านวนนี้นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ทั้งสิ้น 263 คน และจ่านวนนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู 
ทั้งสิ้น 55 คน  ทั้งนี้ ยังพบว่ามีนักศึกษาที่ตกออก ลาออกหรือพ้นสภาพของคณะศิลปศาสตร์จ่านวนทั้งสิ้น 109 
คน (ร้อยละ 34.27) แบ่งเป็นหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จ่านวนทั้งสิ้น 102 คน โดย
จ่าแนกแต่ละชั้นปี ๆที่ 4 จ่านวน 38 คน (ร้อยละ 37.25) ชั้นปีที่ 3 จ่านวน 42 คน (ร้อยละ 41.17)  และ
ชั้นปีที่ 2 จ่านวน 22 คน (ร้อยละ 21.56)  ส่วนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายูพบว่ามี
นักศึกษาที่ตกออก ลาออกหรือพ้นสภาพ ในชั้นเป็นที่ 2 จ่านวน 7 คน คิดเปน็ ร้อยละ 17.94   

จากการวิเคราะห์ผลการด่าเนินงาน พบว่า สาเหตุหลักที่ส่งผลให้นักศึกษาไม่สามารถศึกษาในหลักสูตรนี้
ได้ต่อไป เนื่องจากไม่มีพ้ืนฐานหรือมีพ้ืนฐานต่่ากว่าเกณฑ์ แต่ในส่วนนี้ทางคณะและหลักสูตรได้จัดโครงการต่างๆ 
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของนักศึกษา ได้แก่ โครงการปรับพ้ืนฐานนักศึกษาใหม่คณะศิลปศาสตร์ โครงการพัฒนา
ศักยภาพภาษาอังกฤษแก่นักศึกษา ในช่วงปิดเทอม และโครงการสอนเสริมเติมเต็มความรู้ (C. 1-07, C. 1-08 
และ C. 1-09) เพ่ือให้อัตราคงอยู่ดีขึ้น และเพ่ิมกระบวนการของระบบอาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือให้นักศึกษาได้
ปรึกษาโดยเฉพาะในเรื่องผลการเรียน ทั้งนี้คณะได้มีการจัดตารางเพ่ือให้นักศึกษาได้พบกับอาจารย์ที่ปรึกษา
สัปดาห์ละ 1 ครั้งๆ ละ 1 ชั่วโมง (C. 1-10) 

สาเหตุอ่ืนๆรองลงมา คือ นักศึกษาไม่มีทุนทรัพย์ที่จะเรียนต่อ เนื่องจากทางครอบครัวหรือผู้ปกครองไม่
มีทุนทรัพย์ที่จะสนับสนุนการศึกษาต่อของนักศึกษา ทางคณะได้ด่าเนินการช่วยเหลือโดยอนุญาตนักศึกษา
สามารถผ่อนช่าระค่าบ่ารุงการศึกษาได้ มีการสนับสนุนทุนการศึกษาจากภายใน และภายนอกคณะ ให้แก่
นักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์อีกด้วย  นอกจากนี้ คณะได้มีมาตรการหารายได้ของนักศึกษาผ่าน
โครงการหารายได้ระหว่างเรียน (C. 1-11) เพื่อที่จะให้นักศึกษามีทุนการศึกษาระหว่างเรียน จากสาเหตุดังกล่าว
ข้างต้น ถือเป็นสถานการณ์ที่คณะสามารถด่าเนินการแก้ไขได้ในระดับหนึ่ง อย่างไรก็ตาม มีข้อมูลการตกออกของ
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นักศึกษาที่ไม่พบสาเหตุ โดยคณะและสาขาได้พยายามติดต่อกับนักศึกษา และครอบครัว แต่ก็ไม่สามารถติดต่อ
ได้ ซึ่งส่วนนี้พบว่าจะเกิดข้ึนในช่วงเปิดเทอมสัปดาห์แรก และมีตัวเลขคิดเป็นร้อยละ 5 ของการตกออกท้ังหมด  

  อัตราการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษา 

ตารางท่ี 1.8 ร้อยละของจ่านวนนักศึกษาที่ส่าเร็จการศึกษา/ปีการศึกษา 

หลักสูตร 

ร้อยละของจ านวนนักศึกษาทีส่ าเร็จการศึกษา/ปีการศึกษา 
ผลการ
ด าเนิน 
งาน 

58 59 60 61 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

ศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

- - - - - - 55 37.5 ไม่บรรลุ 

ศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษามลายู 

- - - - - - - - N/A 

 

  อัตราการส่าเร็จการศึกษาของนักศึกษาปีการศึกษา 2561 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ (หลักสูตรใหม่) พ.ศ. 2558 จ่านวน 36 คน ร้อยละ 37.50 จากจ่านวนนักศึกษาชั้นปีที่ 4 
ทั้งหมด 58  คน ซึ่งอัตราการส่าเร็จการศึกษาตามระยะเวลายังไม่ผ่านเกณฑ์ค่าเป้าหมายที่วางไว้ คือ  ร้อยละ 
55  

ตารางที่  1.9 จ่านวนนักศึกษาที่ส่าเร็จการศึกษาในหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ (หลักสูตรใหม่) พ.ศ. 2558   

รหัสนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาที่

ลงทะเบียน 

จ านวนนักศึกษาที่จบภายในระยะเวลา 

< 4 ปี 4 ปี > 4 ปี 

2558 96 0 36 22 

2559 89 - - - 

2560 97 - - - 

2561 83 - - - 

ส่าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู (หลักสูตรใหม่) พ.ศ. 2560 ยังไม่มีการ
ด่าเนินงานส่วนนี้ในปีการศึกษานี้ เนื่องจากยังไม่มีนักศึกษาที่ส่าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2561 นี้ อย่างไรก็
ตาม คณะได้วางแผนและเตรียมพร้อมให้แก่นักศึกษาเพ่ือให้ส่าเร็จการศึกษาตามความคาดหมายและภายใน
ระยะเวลาที่ก่าหนด โดยวางค่าเป้าหมายการส่าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาอยู่ที่ ร้อยละ 55 
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ดังนั้น ผลการด่าเนินงานการรับและการส่าเร็จการศึกษาของนิสิตนักศึกษา ผลการประเมินได้ระดับ 4 
คะแนน เพราะมีระบบและกลไกการรับเข้า การคงอยู่ และการบริหารจัดการเพ่ือให้นักศึกษามีอัตราคงอยู่และ
ส่าเร็จการศึกษาตามความคาดหมาย ซึ่งผลการด่าเนินการของทั้งสองหลักสูตรในระดับปริญญาตรีซึ่งถือเป็น
หลักสูตรของคณะ มีผลการด่าเนินการของระบบที่ดี และการด่าเนินการของหลักสูตรเป็นที่น่าพอใจ   

3. การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 

ปีการศึกษา 2561 การรับเข้าของนักศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษไม่บรรลุ
เป้าหมายที่วางแผนไว้ คือ 90 คน (ร้อยละ 100) แต่นักศึกษาลงทะเบียนจริงและมารายงานตัว จ่านวน 83 
คน (ร้อยละ 92.22) สาเหตุที่ไม่บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้เนื่องจากนักเรียนที่มาสมัครไม่ผ่านเกณฑ์การ
คัดเลือกท่ีคณะและหลักสูตรได้ก่าหนดไว้ อย่างเช่น สื่อสารภาษาอังกฤษไม่ผ่าน อ่านและเขียนภาษาอังกฤษไม่ได้ 
เป็นต้น ซึ่งเมื่อเทียบกับจ่านวนนักศึกษาที่มาสมัครจริงกับจ่านวนที่รับนั้นแนวโน้มที่จะบรรลุเป้าหมายมาก
พอสมควร ซึ่งคณะมาวิเคราะห์ปัญหาดังกล่าวแล้วจัดให้มีการประชาสัมพันธ์และแนะแนวอย่างเพ่ิมขึ้นและให้
ข้อมูลและเกณฑ์การสอบสัมภาษณ์อย่างละเอียดและท่ัวถึง เพ่ือให้นักเรียนเตรียมตัวและรับรู้ว่าก่อนมาสัมภาษณ์
นักเรียนทุกคนที่จะเข้าศึกษาต่อในหลักหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สามารถอ่าน เขียน 
และสื่อสารภาษาอังกฤษได้  

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู ได้รับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อรุ่นที่ 2 และผลการ
ด่าเนินงานไม่บรรลุเป้าหมายที่วางไว้เช่นเดียวกัน จากจ่านวนที่ประกาศรับนักศึกษา 40 คน (ร้อยละ 100) แต่
จ่านวนลงทะเบียนจริงและรายงานตัว 23 คน (ร้อยละ 57.50)   สาเหตุมาจากนักศึกษาสอบติดมากกว่าหนึ่ง
สถาบัน ท่าให้นักศึกษามีสิทธิ์ในการเลือกท่ีจะเรียน ดังนั้นจ่านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนจริงน้อยกว่าเมื่อเทียบกับ
จ่านวนนักศึกษาที่มีสิทธิเข้าศึกษาต่อ คณะจึงวิเคราะห์ปัญหาดังกล่าวโดยให้มีการประชาสัมพันธ์และแนะแนว
เกี่ยวกับหลักสูตรเพ่ิมขึ้นต่อไปเพ่ือให้หลักสูตรเป็นที่รู้จักมากขึ้นกว่าเดิม และมีการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย 
มีเอกลักษณ์ท่ีเด่นและแตกต่างจากสถาบันอ่ืนอย่างชัดเจน  

ส่าหรับอัตราการคงอยู่ของนักศึกษาปีการศึกษา 2561 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ มีนักศึกษาคงอยู่ทั้งสิ้น 263 คน และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู มี
นักศึกษาคงอยู่ทั้งสิ้น 55 คน  ซึ่งบรรลุเกณฑ์เป้าหมายที่ก่าหนดไว้ คือ ร้อยละ 65 นักศึกษาที่ตกออกหรือไม่
ศึกษาต่อในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษามลายู จ่านวน 7 คน คิดเป็น ร้อยละ 17.94  ส่วนหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จ่านวน 102 คน โดยจ่าแนกแต่ละชั้นปี ๆที่ 4 จ่านวน 38 คน 
(ร้อยละ 37.25) ชั้นปีที่ 3 จ่านวน 42 คน (ร้อยละ 41.17)  และชั้นปีที่ 2 จ่านวน 22 คน (ร้อยละ 21.56) 
สาเหตุที่ลาออกหรือไม่สามารถเรียนต่อได้ เนื่องจากนักศึกษามีพ้ืนฐานต่่ากว่าเกณฑ์ ทางครอบครัวไม่มีทุนทรัพย์
สนับสนุนการเรียนต่อ และลาออกโดยไม่ทราบสาเหตุ ซึ่งลงทะเบียนเรียนแต่ไม่เข้าเรียนตั้งแต่วันแรก ทางคณะ
จึงมีแนวทางในการพัฒนาโดยให้นักศึกษาทุกคนพบปะอาจารย์ที่ปรึกษาทุก ๆ สัปดาห์เพ่ือให้นักศึกษาได้ใกล้ชิด
กับอาจารย์และสามารถบอกเล่าปัญหาด้านการเรียนหรือปัญหาอ่ืน ๆ ที่ท่าให้เกิดนักศึกษาไม่สามารถศึกษาต่อได้ 
ทั้งนี้เพ่ือเป็นข้อมูลให้กับคณะและสาขาได้ช่วยเหลือและน่าไปแก้ปัญหาการตกออกของนักศึกษาต่อไป 
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  อัตราการส่าเร็จการศึกษาของนักศึกษาปีการศึกษา 2561 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ (หลักสูตรใหม่) พ.ศ. 2558 จ่านวน 36 คน ร้อยละ 37.50 ซึ่งอัตราการส่าเร็จการศึกษาตาม
ระยะเวลายังไม่ผ่านเกณฑ์ค่าเป้าหมายที่วางไว้ คือ ร้อยละ 55 ส่วนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษา
มลายู (หลักสูตรใหม่) พ.ศ. 2560 ในปีการศึกษานี้ ยังไม่มีการการส่าเร็จการศึกษาของนักศึกษาท่าให้ไม่
สามารถเทียบค่าเป้าหมายอัตราการส่าเร็จการศึกษาตามระยะเวลา อย่างไรก็ตาม คณะได้วางแผนและ
เตรียมพร้อมให้แก่นักศึกษาเพ่ือให้ส่าเร็จการศึกษาตามความคาดหมายและภายในระยะเวลาที่ก่าหนด โดยวาง
ค่าเป้าหมายการส่าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาอยู่ที่ ร้อยละ 55  

ตารางที่ 1.10 ผลคะแนนการประเมินประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ประจ่าปีการศึกษา 2561 

หลักสูตร ระดับคะแนน 
1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 4 
 2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู 4 

คะแนนรวม 4 
หมายเหตุ : อ้างอิงจากผลการด่าเนินงาน AUN-QA Criterion 8 (Student Quality and Support) เกณฑ์
ย่อย AUN 8.1, 8.2, 8.3 และ AUN 11 Output เกณฑ์ย่อย AUN 11.1, 11.2 

4. ผลการประเมินคะแนนในระดับคณะ 
ตารางท่ี 1.11 ผลการประเมินคะแนนระดับคณะ 

ผลการประเมินในระดับคณะ 

ผลรวมของคะแนนที่ได้ของทุกหลักสูตรในคณะ/จ่านวนหลักสูตรในคณะทั้งหมด 

คะแนนการประเมิน C. 1 = 4 

ค าอธิบายเพิ่มเติม      มีการรายงานผลตามที่คาดหวังมีการวิเคราะห์และแนวโน้มผลการด่าเนินงาน   

5. รายการเอกสารหลักฐาน 
ตารางท่ี 1.12 รายการเอกสารหลักฐาน  
รหัสเอกสารหลักฐาน ชื่อเอกสารหลักฐาน 

C. 1-01 แผนการรับนักศึกษาของแต่ละรอบ ปีการศึกษา 2561 
C. 1-02 เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 
C. 1-03 รายงานการประชุมแผนการรับนักศึกษาและคัดเลือกนักศึกษาใหม่ 
C. 1-04 รายงานสรุปโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและรับสมัครนักศึกษาใหม่ 
C. 1-05 รายงานผลการด่าเนินการกระบวนการคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ประจ่าปีการศึกษา 

2561 
C. 1-06 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ่าคณะ  
C. 1-07 รายงานสรุปโครงการปรับพ้ืนฐานนักศึกษาใหม่คณะศิลปศาสตร์ 
C. 1-08 รายงานสรุปโครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษแก่นักศึกษาฯ 
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รหัสเอกสารหลักฐาน ชื่อเอกสารหลักฐาน 
C. 1-09 รายงานสรุปกิจกรรมสอนเสริมเติมเต็มความรู้ 
C. 1-10 ตารางชั่วโมงท่ีปรึกษาของอาจารย์ 
C. 1-11 รายงานสรุปโครงการหารายได้ระหว่างเรียน 
C. 1-12 ตารางข้อมูลจ่านวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีในแต่ละชั้นปี 
C. 1-13 ระบบและกลไกการรับเข้านักศึกษา 
C. 1-14 ระบบและกลไกการส่าเร็จการศึกษาของนักศึกษา 
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C.2 การได้ท างานของบัณฑิต หรือการใช้ประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพ 
ผู้ก่ากับตัวบ่งชี้       อาจารย์ ดร.ภัสร์ธีรา  ฉลองเดช 

ผู้จัดเก็บข้อมูล    อาจารย์ ดร.วัชรินทร์  ฟองโหย   
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ซาฮีฎีน นิติภาค 
                 อาจารย์มุสลิม รอกา 
              นายชวัลวิทย์ พรหมเมศร์ 

ค าอธิบาย 
บัณฑิตที่ส่าเร็จการศึกษาในสาขานั้นๆ ที่ได้งานท่าหรือมีกิจการของตนเอง หรือมีการใช้ประโยชน์จาก

การศึกษาในการประกอบวิชาชีพ ทั้งที่มีรายได้ประจ่าและไม่มีรายได้ ภายในระยะเวลาที่ก่าหนดตามเป้าหมาย
ของผู้จัดการศึกษา ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืนๆ โดยผู้จัดการศึกษาควรก่าหนด
นิยามความส่าเร็จ การมีงานท่า การใช้ประโยชน์ หรือระยะเวลาการได้งานท่าหรือการใช้ประโยชน์ ใน program 
profile หรือโครงร่างองค์กร  

 ระดับคณะ 
 คะแนนที่ได้ในระดับคณะ = ผลรวมของคะแนนที่ได้ของทุกหลักสูตรในคณะ 
                                                    จ่านวนหลักสูตรในคณะทั้งหมด 

หรือ 
 คณะท่าการประเมินระยะเวลาการได้งานท่าหรือการใช้ประโยชน์ของบัณฑิต และประเมินคะแนนจาก
เกณฑ์   1-7  ในตารางเกณฑ์ระดับหลักสูตร  
 
ตารางท่ี 2.1 เกณฑ์การประเมินระดับหลักสูตร 
 

1 2 3 4 5 6 7 
ไม่มีการ
รายงานผล 

มีรายงานผล
เป็นข้อมูลดิบ
ยังไม่มีการ
วิเคราะห์ 
 

มีรายงานผล
ตามท่ี
คาดหวังมี
การวิเคราะห์  

3+ มี
แนวโน้มผล
การ
ด่าเนินการที่
ดี (วิเคราะห์ 
Trend จาก
ตารางการ
เก็บข้อมูล
ดิบ)  

4+ มี
แนวโน้มผล
การ
ด่าเนินงานที่
ดีและมีการ
น่า
ข้อเสนอแนะ
ไปพัฒนาการ
เข้าสู่สากล
มุ่งเน้น
อาเซียนของ
นักศึกษา
และอาจารย์ 

5+ มีการน่า
ผลการ
พัฒนาการ
เข้าสู่สากล
มุ่งเน้น 
อาเซียนของ
นักศึกษา
และอาจารย์
อย่างเป็น
ระบบ และมี
ผลการ
ด่าเนินงานที่
ดีในทุกแผน 
 

Excellent 
World 
class or 
leading 
practice 
(ranking) 
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2. ค่าเป้าหมายของคณะ  

ตารางท่ี 2.2  ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และผลการด่าเนินงาน 
การได้ท่างานของบัณฑิต หรือการใช้ประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพ 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการ
ด าเนินงาน 

1. ร้อยละของจ่านวนบัณฑิตท่ีมีงานท่าภายใน 
1 ปี 

ร้อยละ 80 ไม่บรรลุเนื่องจาก
ยังไม่ครบ
ระยะเวลา 1 ป ี
ของรอบการ
ส่ารวจ 

2. ร้อยละของจ่านวนบัณฑิตท่ีมีงานท่าตรงตาม
สาขา 

ร้อยละ 60 ไม่บรรลุ 
เนื่องจากยังไม่
ครบระยะเวลา 1 
ปี ของรอบการ
ส่ารวจ 

3. ผลการด าเนินงาน 

ในปีการศึกษา 256๑ มีผลการด่าเนินงานในระดับคณะ คือระดับ ๓ ทั้งนี้ โดยคณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิช าภาษาอังกฤษ มี
นักศึกษาจ่านวนทั้งสิ้น ๕ ชั้นปี (C2-0๑) และสาขาวิชาภาษามลายู มีนักศึกษาจ่านวนทั้งสิ้น ๓ ชั้นปี (C2-0๒) 
โดยปัจจุบันคณะมีนักศึกษาจ่านวน 2 สาขาวิชา จ่านวนทั้งสิ้น 3๘๔ คน (C2-0๓) ในปีการศึกษา 2561 นี้ มี
ผู้ส่าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จ่านวน ๓๖ คน ยังไม่ส่าเร็จการศึกษา
อีก ๒๒ คน (C2-0๔) ซึ่งทางคณะได้มีการเตรียมความพร้อมในการผลิตบัณฑิตเพ่ือเข้าสู่ตลาดแรงงานในอนาคต
อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่เปิดรับนักศึกษาในปี ๒๕๕๘ โดยจัดกิจกรรมอย่างหลากหลายทั้งกิจกกรมในเชิงวิชาการ
และเชิงสร้างสรรค์ อาทิเช่น กิจกรรม Future Talk ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาสหกิจศึกษา
และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รุ่นที่ ๒ (C2-0๕) เพ่ือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาได้เกิดแรง
บันดาลใจในการประกอบอาชีพที่หลากหลายจากวิทยากรที่มีประสบการณ์ในการท่างานที่ ต้องใช้ภาษาในการ
สื่อสารจริงทั้งภาษาอังกฤษและภาษามลายู เพ่ือให้นักศึกษาได้มีการวางแผนเพ่ือการท่างานในอนาคต ตลอดจน
เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ซักถามถึงภาระงานในอาชีพต่างๆ ตลอดจนการฝึกทักษะการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร  

นอกจากนี้เพ่ือเป็นการเตรียมการออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาตามโครงสร้างของหลักสูตร
นั้น งานสหกิจศึกษาก่าลังด่าเนินการในการจัดวางระบบงานสหกิจศึกษา โดยคณะได้มอบหมายการด่าเนินงาน
สหกิจศึกษาผ่านหัวหน้างานสหกิจศึกษา มีการจัดอบรมภายใต้ 1) โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์นิเทศ ผู้
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และนักศึกษาสหกิจศึกษา เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านการด่าเนินงานสหกิจศึกษา
ให้แก่อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา (C2-0๖)  2) โครงการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาสหกิจศึกษาและ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รุ่นที่ ๒ เพ่ือเสริมทักษะวิชาการและสร้างความพร้อมด้านทักษะอาชีพให้
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นักศึกษาก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (C2-0๗) และ 3) โครงการปฐมนิเทศ
นักศึกษาสหกิจศึกษาและนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รุ่นที่ 1 เพ่ือชี้แจงการใช้แบบฟอร์มและคู่มือสหกิจ
ศึกษา (C2-๐๘) สมุดบันทึกประจ่าวัน และช่องทางการติดต่อสื่อสารที่จ่าเป็นให้แก่นักศึกษาก่อนออกปฏิบัติงาน
สหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (C2-๐๙) โดยในปีการศึกษา 2561 มีนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ ออกปฏิบัติสหกิจศึกษาและสหกิจศึกษานานาชาติ  รุ่นที่ ๒ จ่านวนทั้งสิ้น 3๗ คน และฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ จ่านวน ๑๕ คน ณ สถานประกอบการต่างๆ ทั้งในพ้ืนที่ภาคเหนือ ภาคกลางและภาคใต้
จ่านวน ๑๓ แห่ง และต่างประเทศ จ่านวน ๔ แห่ง รวมจ่านวนทั้งสิ้น 17 แห่ง (C2-1๐) โดยมีการนิเทศงาน
นักศึกษา โดยผู้บริหาร หัวหน้างานสหกิจศึกษาและอาจารย์ประจ่าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (C2-1๑) ซึ่งอยู่ใน
ระหว่างการเตรียมการนิเทศงานนักศกึษารุ่นที่ ๒ ในเดือนตุลาคม  

ส่าหรับข้อมูลจากสถานประกอบการในการประเมินการปฏิบัติงานของนักศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๖๑  
โดยในภาพรวมของสถานประกอบการจ่านวน 6 แห่ง อยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ ซึ่งผู้ประกอบการมีความพึงพอใจ
ในเรื่องการตรงต่อเวลา ตั้งใจท่างานที่ได้รับมอบหมาย และสู้งาน (C2-13) ของนักศึกษา ในส่วนของการได้
ท่างานของบัณฑิต ของนักศึกษารุ่นที่ ๑ ที่ส่าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๑ จ่านวนทั้งสิ้น ๓๖ คน สามารถ
น่ามาวิเคราะห์ ประเมินผล และรายงานผลโดยมีผลที่ได้จากการตอบแบบสอบถาม (C.2-1๔)  ดังนี้  

๑. ได้งานท่าแล้ว จ่านวน ๑๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๘ และอยู่ในระหว่างการหางานท่า จ่านวน ๑๒ คน 
คิดเป็นร้อยละ ๕๒ 

๒. บัณฑิตได้ท่างานที่ตรงสาขา จ่านวน ๑๐ คน ไม่ตรงสาขาจ่านวน ๒ คน บัณฑิตที่ส่าเร็จการศึกษาที่
ยังไม่ได้ประกอบอาชีพส่วนใหญ่รอการตอบรับจากหน่วยงานที่สมัคร 

๓. ประกอบอาชีพเป็นพนักงานบริษัทหรือท่างานในองค์กรธุรกิจเอกชน จ่านวน ๑๐ คน และท่างานใน
หน่วยงานของรัฐ จ่านวน ๓ คน 

๔. บัณฑิตที่ส่าเร็จการศึกษาประกอบอาชีพที่หลากหลาย อาทิเช่น ติวเตอร์ พนักงานต้อนรับ พนักงาน
ร้านสะดวกซ้ือ Sales Executive Tour Officer เป็นต้น 

๕. บัณฑิตที่ส่าเร็จการศึกษาได้งานท่าก่อนส่าเร็จและได้ งานท่าทันทีภายหลังจากส่าเร็จการศึกษา 
จ่านวน ๙ คน และได้งานท่าหลังจากส่าเร็จการศึกษาแล้ว ๑-๒ เดือน จ่านวน ๔ คน 

๖. สามารถน่าความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้มากที่สุด จ่านวน ๑๐ คน น่าไปประยุกต์ใช้ได้น้อย-มาก จ่านวน 
๓ คน 

๗. ปัจจัยหลักในการยังไม่ประกอบอาชีพคือ ผู้ปกครองไม่อนุญาตให้ไปท่างานในพ้ืนที่อ่ืน  
จากผลส่ารวจการได้งานท่าของบัณฑิตข้างต้น ทางคณะเห็นว่าบัณฑิตที่ส่าเร็จการศึกษาส่วนใหญ่ได้งาน

ที่ตรงกับสาขาวิชาที่เรียนและประกอบอาชีพที่หลากหลาย สามารถน่าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบ
อาชีพได้ในระดับหนึ่ง ทั้งนี้ปัจจัยทางด้านครอบครัวส่งผลต่อการได้งานท่าของบัณฑิตค่อนข้างมาก ซึ่งมาตรการ
หรือการด่าเนินการที่จะสนับสนุนให้การได้งานท่าของบัณฑิตที่ส่าเร็จการศึกษานั้น ทางคณะโดยงานหลักสูตรได้
วางแนวปฏิบัติไว้ดังนี้ คือ  

๑.จัดกิจกรรมที่เชิญผู้ที่ประกอบอาชีพที่หลากหลายที่เก่ียวข้องกับการใช้ภาษามาให้ความรู้  
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๒.ท่าความร่วมมือกับหน่วยงานจัดหางานจังหวัดเพ่ือเปิดโอกาสในการได้งานท่าของบัณฑิต  
๓.ประชาสัมพันธ์เรื่องการส่าเร็จการศึกษาของบัณฑิตผ่านช่องทางที่หลากหลาย 
๔.เปิดโอกาสให้บัณฑิตได้รับการจ้างงานกับคณะ สถาบัน ภายในมหาวิทยาลัย  

4. การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 

    ยังไม่ด่าเนินการวิเคราะห์ผลการด่าเนินงานเทียบกับค่าเป้าหมาย เนื่องจากยังไม่ครบระยะเวลา 1 ปี 

ของรอบการส่ารวจจริง แต่ได้มีการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นของการได้งานท่าของบัณฑิตในข้อที่ 2 ผลการ
ด่าเนินงาน 

5. ผลการประเมินคะแนนในระดับคณะ  

ตารางท่ี 2.3 ผลการประเมนิคะแนนในระดับคณะ 

ผลการประเมินในระดับคณะ 

ผลรวมของคะแนนที่ได้ของทุกหลักสูตรในคณะ/จ่านวนหลักสูตรในคณะทั้งหมด 

คะแนนการประเมิน C 2 = ๓ 

6. รายการเอกสารหลักฐาน 

ตารางท่ี 2.4 รายการเอกสารหลักฐาน 

รหัสเอกสารหลักฐาน ชื่อเอกสารหลักฐาน 
C. 2-01 บัญชีรายชื่อนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2558 จ่านวน ๕๘ 

คนที่ลงทะเบียนเรียนในระบบ 

C. 2-02 บัญชีรายชื่อนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จ่านวน 47 
คนที่ลงทะเบียนเรียนในระบบ 

C. 2-03 บัญชีรายชื่อนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2560 จ่านวน ๗๓ 
คนที่ลงทะเบียนเรียนในระบบ 

C. 2-04 บัญชีรายชื่อนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ รุ่นที่ 4 ปีการศึกษา 2561 จ่านวน 7๖ 
คนที่ลงทะเบียนเรียนในระบบ 

C. 2-05 รายงานสรุปโครงการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาสหกิจศึกษาและนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ รุ่นที่ ๑ และรุ่นที่ ๒ 

C. 2-06 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์นิเทศ ผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และนักศึกษาสหกิจ
ศึกษา 
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รหัสเอกสารหลักฐาน ชื่อเอกสารหลักฐาน 
C. 2-07 โครงการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาสหกิจศึกษาและนักศึกษาฝึกประสบการณ์

วิชาชีพ รุ่นที่ 1 

C. 2-08 คู่มือสหกิจศึกษา 

C. 2-09 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาและนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รุ่นที่ ๑ 
C.2-10 ข้อมูลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รุ่นที่ ๒ ปีการศึกษา 

2561 
C.2-11 เอกสารการนิเทศงานนักศึกษาสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2561 
C.2-12 ผลการส่ารวจการมีงานท่าของบัณฑิตที่ส่าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๑  

C.2-13 รายงานผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รุ่นที่  ๑ ปี
การศึกษา 256๑ 

C.2-1๔ รายงานผลการวิเคราะห์การได้งานท่าของบัณฑิต  
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C.3 คุณภาพบัณฑิต 
ผู้ก่ากับตัวบ่งชี้            อาจารย์ ดร.ภัสร์ธีรา  ฉลองเดช 

  อาจารย์ ดร.ศิริกัญญา  แก่นทอง 
ผู้จัดเก็บข้อมูล               อาจารย์ ดร.วัชรินทร์  ฟองโหย 

 อาจารย์มุสลิม รอกา   
 อาจารย์กามีลียา  หะยีหะซา 

ค าอธิบาย 

คุณภาพบัณฑิตเป็นไปตามคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของบัณฑิต (Graduate Attributes) ของคณะ/
สถาบันที่สามารถให้สะท้อนอยู่ในผลของการจัดการศึกษาของหลักสูตร Program Outcomes (POs) ที่แตกย่อย
ออกเป็นผลการเรียนรู้คาดหวัง Expected Learning Outcomes (ELOs) ของวิชาต่างๆ ในหลักสูตรในที่สุด 
โดยทั้ง Graduate Attributes, POs ตลอดจนถึง ELOs ของหลักสูตรจะต้องสอดคล้องส่งเสริมกัน (Alignment) 
สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของบัณฑิตของคณะ/สถาบัน และ ELOs เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher Education : TQF) ที่สะท้อนความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

คณะ/สถาบันควรมีระบบการพัฒนาหลักสูตรและระบบการจัดการศึกษาที่สะท้อนอัตลักษณ์คุณสมบัติ
บัณฑิตที่เป็นที่ต้องการตามความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และมีระบบกลไกในการประเมินผลคุณลักษณะ
ของบัณฑิตตาม ELOs ที่ก่าหนดขึ้นเพ่ือใช้ผลสะท้อนคุณภาพบัณฑิต ในการพัฒนาการจัดการศึกษาที่ตอบสนอง
ต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างแท้จริง โดยหลักสูตร/คณะ/สถาบันสามารถใช้วิธีการต่างๆ ในการ
ได้มาซึ่งข้อมูลคุณภาพบัณฑิต โดยสามารถน่าข้อมูลไปใช้ประกอบ AUN.10 Quality Enhancement เกณฑ์
ย่อย 10.6 และ AUN. 11 Output เกณฑ์ย่อย AUN 11.5 ทั้งนี้ควรมีการก่าหนดคุณสมบัติบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ใน Program Profile หรือ โครงร่างองค์กรของคณะ/สถาบัน 

ระดับคณะ 
 คะแนนที่ได้ในระดับคณะ = ผลรวมของคะแนนที่ได้ของทุกหลักสูตรในคณะ 
                                                    จ่านวนหลักสูตรในคณะทั้งหมด 

หรือ 
 คณะท่าการประเมินระยะเวลาการได้งานท่าหรือการใช้ประโยชน์ของบัณฑิต และประเมินคะแนนจาก
เกณฑ์   1-7  ในตารางเกณฑ์ระดับหลักสูตร  
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ตารางท่ี 3.1 เกณฑ์การประเมินระดับหลักสูตร 
 

1 2 3 4 5 6 7 
ไม่มีการ
รายงานผล 

มีรายงานผล
เป็นข้อมูลดิบ
ยังไม่มีการ
วิเคราะห์ 
 

มีรายงานผล
ตามท่ี
คาดหวังมี
การวิเคราะห์  

3+ มี
แนวโน้มผล
การ
ด่าเนินการที่
ดี (วิเคราะห์ 
Trend จาก
ตารางการ
เก็บข้อมูล
ดิบ)  

4+ มี
แนวโน้มผล
การ
ด่าเนินงานที่
ดีและมีการ
น่า
ข้อเสนอแนะ
ไปพัฒนาการ
เข้าสู่สากล
มุ่งเน้น
อาเซียนของ
นักศึกษา
และอาจารย์ 

5+ มีการน่า
ผลการ
พัฒนาการ
เข้าสู่สากล
มุ่งเน้น 
อาเซียนของ
นักศึกษา
และอาจารย์
อย่างเป็น
ระบบ และมี
ผลการ
ด่าเนินงานที่
ดีในทุกแผน 
 

Excellent 
World 
class or 
leading 
practice 
(ranking) 

 

1. ค่าเป้าหมายของคณะ 

ตารางท่ี 3.2  ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และผลการด่าเนินงาน 
การรับและการส่าเร็จการศึกษาของนิสิตนักศึกษา (Success Rate) 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการ
ด าเนินงาน 

1. รอ้ยละของจ่านวนบัณฑิตท่ีสามารถ
ด่ารงชีวิตภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม
ได้อย่างมีความสุข 

ร้อยละ 88*  อยู่ในระหว่าง
การด่าเนินการ 

2. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ใน
ระดับดีข้ึนไป 

ร้อยละ 78* อยู่ในระหว่าง
การด่าเนินการ 

หมายเหตุ * เริ่มประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

2. ผลการด าเนินงาน 

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เปิดรับนักศึกษาจ่านวนทั้งสิ้น ๒ หลักสูตร 
กล่าวคือ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษา
มลายู โดยหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เปิดรับนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 จนถึง
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ปัจจุบัน มีนักศึกษาทั้งหมด 5 รุ่น หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มีนักศึกษาคงอยู่ทั้งสิ้น 
263 คน และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู มีนักศึกษาคงอยู่ทั้งสิ้น 55 คน    (C.๓-01) 
เพ่ือเป็นการผลิตบัณฑิตให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของทั้ง ๒ หลักสูตร คณะได้มีกระบวนการการเตรียมความพร้อม
ตั้งแต่เมื่อครั้งเริ่มใช้หลักสูตร คณะได้จัดให้มีการประชุมก่าหนดคุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ช่วยกันพิจารณาก่าหนดอัตลักษณ์ของบัณฑิต คุณสมบัติบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ของคณะทั้งหมด 5 (C.๓-02) คือ 1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2. ด้านความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 4. 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีการเผยแพร่ให้บุคคลากรนักศึกษา และบุคคลภายนอกได้รับทราบผ่าน
ช่องทางที่หลากหลาย อาทิเช่น ป้ายประกาศ website ของคณะ (C.๓-03)  โดยทางคณะได้มอบหมายให้ฝ่าย
วิชาการและฝ่ายพัฒนานักศึกษาเป็นผู้ก่ากับดูแลด้านอัตลักษณ์ และคุณภาพของบัณฑิตให้ตรงตามคุณสมบัติ
บัณฑิตที่พึงประสงคท์ี่ก่าหนดไว้ทั้ง 5 ด้านข้างต้น  

ในปีการศึกษา 2560 ถึงปัจจุบัน ทางคณะได้ด่าเนินการวิเคราะห์และทบทวนอัตลักษณ์อย่างต่อเนื่อง
ในการประชุมทบทวนแผนการด่าเนินงานประจ่าปีของคณะ และมีมติยังคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของบัณฑิตที่ว่า 
บัณฑิตมีความเป็นพหุวัฒนธรรม พร้อมกับคุณสมบัติเฉพาะตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELO)       (C.๓-04)   
และคุณสมบัติบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ทั้ง 5 ด้าน ตลอดจนการ
มีบุคลิกลักษณะตามค่านิยมของคณะ คือ มีความว่องไว มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความตรงเวลา และมีมาตรฐาน 
โดยคณะก่าหนดให้มีกิจกรรมที่หลากหลาย เพ่ือเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต โดยในปี
การศึกษา 256๑ มีกิจกรรมต่างๆ รายละเอียดดังนี้  

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม คณะแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา (C.๓-05)   ได้จัดให้มีชั่วโมงในการพบ
อาจารย์ที่ปรึกษา ทุกวันพฤหัสบดีตั้งแต่เวลา 1๗.๒0 – 1๘.๒0 น. โดยบรรจุลงในตารางอาจารย์ที่ปรึกษา 
(C.๓-06)   เพ่ือให้อาจารย์ที่ปรึกษาได้พบกับนักศึกษาในความดูแล โดยในชั่วโมงพบอาจารย์ที่ปรึกษานั้นได้มี
การก่าหนดเป็นนโยบายจากคณะให้อาจารย์ที่ปรึกษาได้สอดแทรกประเด็นคุณธรรม จริยธรรมในชั่วโมงดังกล่าว
นอกเหนือจากการสอดแทรกประเด็นคุณธรรม จริยธรรม ในชั่ วโมงเรียนปกติ โดยระบุไว้ใน มคอ.3 (C.๓-07)    
นอกจากนี้เพ่ือเป็นการเสริมศักยภาพของอาจารย์ที่ปรึกษาในการดูแลและให้ค่าปรึกษาแก่นักศึกษาในความดูแล 
โดยคณะได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ที่ปรึกษา (C.๓-08)  เพ่ืออบรมท่าความเข้าใจในกระบวนการ
อาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่บุคลากรสายสอนและวิจัยของคณะ 

2. ด้านความรู้ ในปีการศึกษา 256๑ ทางคณะได้ก่าหนดให้มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะความรู้
ให้แก่นักศึกษาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เปิดรับนักศึกษาจนถึงปัจจุบัน โดยทางคณะได้ก่าหนดให้มีโครงการปรับ
พ้ืนฐานนักศึกษาแรกเข้า โดยกิจกรรมภายใต้โครงการดังกล่าวข้างต้น มีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมความรู้พัฒนา และ
ส่งเสริมคุณภาพบัณฑิตให้บรรลุตามความมุ่งหวังของหลักสูตร และเพ่ือลดอัตราของการตกออกของนักศึกษา 
นอกจากนี้ทางคณะยังได้จัดให้มีโครงการส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาศิลปศาสตร์  โครงการแข่งขันทักษะทาง
วิชาการ โครงการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาสหกิจศึกษาและนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รุ่นที่ ๒ 
(C3-๑๕) โดยได้มีการส่ารวจความต้องการในการพัฒนาตนเองในด้านความรู้และการส่งเสริมทักษะพิเศษของ



43 

 

นักศึกษา โดยก่อนที่จะจัดกิจกรรมทางคณะได้ท่าการส่ารวจความต้องการในการพัฒนาตนเองของผู้เรี ยนแล้ว
น่ามาวิเคราะห์และจัดเป็นโครงการที่มีกิจกรรมที่หลากหลาย ดังนี้ 

1. การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นและการน่าเสนองาน 
2. การจัดกิจกรรม Future Talk 
3. กิจกรรมอบรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษ “เรียนภาษาอังกฤษอย่างไร ให้มี Passion”  
นอกจากนี้ ทางคณะยังสนับสนับสนุนและส่งเสริมให้นักศึกษาได้ร่วมกิจกรรมพิเศษอ่ืนๆที่อาทิเช่น 

โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการโครงการเพ่ิมพูนทักษะนอกหลักสูตร มีการบูรณาการรายวิชาที่สอนใน
หลักสูตรไปใช้ในการแข่งขันทักษะทางภาษา โดยน่าความรู้ในรายวิชา 11-034-๑๐๑ การใช้ภาษาไทย  
รายวิชา ๑๑-๐๕๔-๒๒๑ ทักษะการน่าเสนอภาษาอังกฤษ  และ ๑๑-๐๕๔-๒๒๓ การพูดในที่สาธารณะมาบูรณา
การโดยสนับสนุนให้ผู้เรียนเข้าร่วมแข่งขันการโต้วาที ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ ๗ และรายวิชา  11-034-215 
Academic Writing กับรายวิชา 11-034-211 World Englishes โดยนักศึกษาน่าเสนอบทความทางวิชาการ
ที่นักศึกษาได้เขียนในรายวิชา Academic Writing เกี่ยวกับท้องถิ่นของตนเอง และนักศึกษาน่าเสนอความรู้ที่
นักศึกษาได้เรียนในรายวิชา World Englishes เกี่ยวกับนานาภาษาอังกฤษโลกภายใต้โครงการ Local Issues 
towards World Englishes  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษาใช้ทักษะภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และหลากหลาย เน้นให้ผู้เรียนสามารถคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้ สามารถน่าไปใช้ได้จริง โดยกิจกรรม
ภายใต้โครงการดังกล่าวข้างต้น มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมคุณภาพบัณฑิตตามความมุ่งหวังของคณะและเพ่ือลด
อัตราของการตกออกของนักศึกษา นอกจากนี้ทางคณะยังส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนภาษากับอาจารย์
ชาวต่างชาติที่เป็นอาจารย์ประจ่าและอาจารย์ที่รับเชิญจากต่างประเทศที่มีความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษา 
มาสอนและเป็นวิทยากร ซ่ึงเป็นการจัดตามความร่วมมือระหว่างคณะกับมหาวิทยาลัย เป็นต้น 

3. ด้านทักษะทางปัญญา ทางคณะได้ให้การสนับสนุนในการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ของผู้เรียนภายใต้โครงการต่างๆ อาทิเช่น โครงการบูรณาการการเรียนการสอน โครงการอบรมทักษะด้านการ
พูดและการเขียนภาษามลายูแก่นักศึกษา  โครงการพัฒนานักศึกษาสู่อาเซียน โครงการเปิดประตูสู่เส้นทางนัก
สุนทรพจน์ภาษามลายู นอกจากนี้ทางคณะยังสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ด้านภาษากับ
ศิลปะการแสดงเพ่ือสนับสนุนให้นักศึกษามีความคิดสร้างสรรค์สร้างผลงานทั้งในเชิงวิชาการและงานสร้างสรรค์ 
อาทิเช่น ในรายวิชา ๑๑-๐๕๔-๒๒๕ การศึกษาค้นคว้าอิสระ  ซึ่งส่งเสริมให้นักศึกษาได้รู้จักกระบวนการในการ
ท่าวิจัยตามความสนใจและความถนัดของตน นอกจากนี้นักศึกษาสามารถใช้ความรู้สร้างสรรค์ผลงานละครเวที2 
เรื่อง คือ อะลาดินและเดอะ ไลอ้อน คิงส์  เพ่ือฝึกฝนการท่างานร่วมกันเป็นกลุ่ม การกล้าแสดงออก และการใช้
ทักษะภาษาอังกฤษในการแสดงภายใต้โครงการ Liberal Arts Musical Dramas 2๐๑๙  
 4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ คณะได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้
นักศึกษาได้มีโอกาสท่างานร่วมกับผู้อ่ืนเพ่ือเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการท่างานร่วมกับผู้อ่ืน ตลอดจน
เป็นการเพ่ิมประสบการณ์ในท่างาน และเรียนรู้การสร้างความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น ภายใต้โครงการพัฒนาสโมสร
นักศึกษา โครงการศิลป์อาสา และ โครงการสานสัมพันธ์อุณากรรณ ช่อที่ ๔ และผ่านการท่างานในรูปแบบของ
ชุมนุมภาษาอังกฤษและชุมนุมภาษามลายู ซึ่งเน้นการน่าองค์ความรู้ไปบริการวิชาการสังคม  



44 

 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะได้ส่งเสริมให้
มีการจัดกิจกรรมที่ช่วยสนับสนุนและส่งเสริมความรู้และพัฒนาทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของ
นักศึกษา อาทิเช่น การจัดสอนเสริมทักษะการน่าเสนองานโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์อย่างง่าย  การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รู้จักการใช้ และการเลือกใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการค้นคว้าและน่าเสนองาน 

จากการจัดการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตทั้ง ๕ ด้านข้างต้น คณะได้
ด่าเนินการโดยใช้วิธีการที่หลากหลายเพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อสร้างระบบในการประเมินคุณสมบัติที่
พึงประสงค์ หรือคุณภาพบัณฑิตจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่หลากหลาย อาทิเช่น การประชุมตัวแทนผู้ปกครองเพ่ือ
ขอค่าเสนแนะเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร  การนิเทศนักศึกษาที่ออกฝึกปฏิบัติสหกิจศึ กษา  
ซึ่งเป็นโอกาสให้ผู้ใช้บัณฑิตประเมินคุณภาพบัณฑิตทั้ง ๕ ด้าน ผ่านการท่างานที่ได้รับมอบหมาย นอกจากนี้ทาง
คณะได้มอบหมายให้ฝ่ายวิชาการสร้างแบบสอบถามข้อมูลการใช้บัณฑิตจากหน่วยงาน/องค์กรที่รับบัณฑิตเข้า
ท่างาน ซึ่งผลการส่ารวจปรากฏว่า ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อคุณภาพของบัณฑิตอยู่ใน
ระดับพึงพอใจมาก ทั้งนี้ผลจากการส่ารวจดังกล่าว จะน่าไปเป็นข้อมูลส่าหรับการจัดท่าแนวทางในการเพ่ิมและ
พัฒนาคุณภาพของบัณฑิตตลอดจนหาแนวทางในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนและการปรุงหลักสูตรให้
สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน/องค์กร และการเปลี่ยนแปลงของสังคม ต่อไป 

3. การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 

    ยังไม่ด่าเนินการวิเคราะห์ผลการด่าเนินงานเทียบกับค่าเป้าหมาย เนื่องจากบัณฑิตเพ่ิงส่าเร็จการศึกษา และ
ส่วนหนึ่งเพ่ิงเริ่มต้นประกอบอาชีพ โดยคณะได้ก่าหนดรอบด่าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

4. ผลการประเมินคะแนนในระดับคณะ 

ตารางท่ี 3.3 ผลการประเมินคะแนนระดับคณะ 

ผลการประเมินในระดับคณะ 

ผลรวมของคะแนนที่ได้ของทุกหลักสูตรในคณะ/จ่านวนหลักสูตรในคณะทั้งหมด 

คะแนนการประเมิน C3 = ๓ 

5. เอกสารหลักฐาน 
ตารางท่ี 3.4  รายการเอกสารหลักฐาน  
รหัสเอกสารหลักฐาน ชื่อเอกสารหลักฐาน 

C.๓-01 บัญชีรายชื่อนักศึกษาประจ่าปีการศึกษา 2558-2561 
C.3-02 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ทั้ง 5 ด้าน 
C.3-03 ป้ายประกาศ website ของคณะาษามลายู 
C.3-04 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ และภ 
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รหัสเอกสารหลักฐาน ชื่อเอกสารหลักฐาน 
C.3-05 ค่าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
C.3-๐6 ตารางอาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 
C.3-07 มคอ.3 รายวิชาต่างๆ เช่นรายวิชา 11-034-215 Academic Writing และ 11-

034-211 World Englishes 
C.3-08 รายงานโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ที่ปรึกษา 
C.3-09 รายงานโครงการปรับพ้ืนฐานนักศึกษาแรกเข้า 
C.3-10 รายงานโครงการส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ 
C.3-11 รายงานโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
C.3-12 รายงานโครงการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาสหกิจศึกษาและนักศึกษาฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพ รุ่นที่ ๑ 
C.3-13 มคอ. ๓ รายวิชา 11-034-๑๐๑ การใช้ภาษาไทย รายวิชา ๑๑-๐๕๔-๒๒๑ ทักษะการ

น่าเสนอภาษาอังกฤษ และ ๑๑-๐๕๔-๒๒๓ การพูดในที่สาธารณะ  
C.3-14 รายงานโครงการการโต้วาที ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ ๗ 
C.3-15 มคอ. ๓ รายวิชา  11-034-215 Academic Writing  กับรายวิชา 11-034-211 

World Englishes  
C.3-16 มคอ. ๓ รายวิชา ๑๑-๐๕๔-๒๒๕ การศึกษาค้นคว้าอิสระ  
C.3-17 ภาพถ่ายกิจกรรม Liberal Arts Musical Dramas 2๐๑๙ 
C.3-18 ข้อเสนอแนะจากการประชุมตัวแทนผู้ปกครองต่อการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร  
C.3-19 รายงานโครงการฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษาและนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รุ่นที่ ๑ 
C.3.-20 รายงานผลส่ารวจภาวการณ์มีงานท่าของบัณฑิตท่ีส่าเร็จการศึกษา  
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C.๔ ผลงานของผู้เรียน 

ผู้ก่ากับตัวบ่งชี้ อาจารย์ ดร.ภัสร์ธีรา ฉลองเดช  อาจารย์ ดร.ศิริกัญญา แก่นทอง 
ผู้จัดเก็บข้อมูล อาจารย์มุสลิม  รอกา   อาจารย์ตัสนีม  เจะและ    

อาจารย์สุไลมาน  สมาแฮ   อาจารย์กามีลียา  หะยีหะซา     

ค าอธิบาย 

 การศึกษาจะต้องมีการค้นคว้าคิดอย่างเป็นระบบเพ่ือหาค่าตอบหรือหาความรู้ใหม่ที่มีความน่าเชื่อถือ
หรือเป็นประโยชน์ การประมวลผลความรู้เพ่ือจัดท่าผลงานเป็นการแสดงถึงการเรียนรู้และความสามารถในการ
ใช้ความรู้ความสามารถของผู้เรียนอย่างเป็นระบบที่สามารถจะน่าไปใช้ประโยชน์ได้ผลงานของผู้เรียน หมายถึง
ผลงานทางวิชาการ ผลงานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ ผลงานที่ตอบโจทย์อุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับสาขานั้น ๆ
หรือ Program Outcomes ตามบริบทของหลักสูตรในทุกระดับการศึกษา 

เกณฑ์การประเมินระดับหลักสูตร  

 ใช้ตารางเกณฑ์การประเมินต่อไปนี้ประเมินคะแนนของหลักสูตรเช่นเมื่อยังไม่ได้ท่าการเก็บข้อมูลผลการ
ด่าเนินงานในการผลิตบัณฑิตที่ส่าเร็จการศึกษาหรือไม่มีการรายงานผลที่เกี่ยวข้องจะได้คะแนน ๑ โดยเมื่อ
ด่าเนินการการเก็บข้อมูลในตารางข้างต้นหรือเริ่มมีระบบเก็บข้อมูลและจะได้คะแนน ๒ และเมื่อเก็บข้อมูลมาก
พอสามารถน่าไปวิเคราะห์เทียบกับเป้าหมายของหลักสูตรและเป็นไปตามที่คาด (แสดงถึงความเข้าใจใน
สถานการณ์ด่าเนินการและเหตุปัจจัยของผลที่เกิดขึ้นโดยความคาดหมายไม่จ่าเป็นต้องเป็นผลที่ดีเสมอไป)   จะ
ได้คะแนน ๓ โดยเมื่อแนวโน้มผลการด่าเนินการบ่งชี้ถึงการด่าเนินการที่ดีหรือแนวโน้มผลที่แสดงให้เห็นว่าระบบ
การจัดการเรียนการสอนดีขึ้นจะได้คะแนน ๔ หรือในที่นี้หมายถึงระบบการจัดการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับเกณฑ์นั้น
ได้รับการบริหารจัดการอย่างที่ควรจะเป็น (as expected) โดยเมื่อมีการด่าเนินการเหนือกว่าที่เกณฑ์ก่าหนด 
เช่น มีการวิเคราะห์ถึงปัจจัยที่ท่าให้นักศึกษาเลือกเข้าเรียนหรือพ้นสภาพหรือได้น่าผลวิเคราะห์ไปใช้ในการ
พัฒนากระบวนการรับนักศึกษาหรือกระบวนการดูแลนักศึกษาอย่างเหมาะสมยิ่งขึ้นจะได้คะแนน ๕ เป็นต้น 

ตารางท่ี 4.1 เกณฑ์การประเมินระดับหลักสูตร 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ 

ไม่มีการ
รายงาน 

มีรายงานผล
เป็นข้อมูลดิบ
ยังไม่มีการ
วิเคราะห์ 

มีรายงานผล
ตามท่ี
คาดหวัง มี
การ
วิเคราะห์ 

๓+มีแนวโน้ม
ผลการ
ด่าเนินการที่
(วิเคราะห์ 
Trend จาก
ตารางเก็บ
ข้อมูลดิบ 

๔+มีแนวโน้ม
ผลการ
ด่าเนินงานที่
ดีและมีการ
น่าเสนอแนะ
ไปพัฒนาการ
เข้าสู่สากล

๕+มีการน่า
ผลการ
พัฒนาการ
เข้าสู่อาเซียน 
ของนักศึกษา
และอาจารย์
อย่างเป็น

Excellent 
world class 
or leading 
practice 
ranking 
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๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ 

มุ่งเน้น
อาเซียนของ
นักศึกษาและ
อาจารย์ 

ระบบ และมี
ผลการ
ด่าเนินงานที่
ดีในทุกแผน 

 

1. ค่าเป้าหมายของคณะ  
ตารางท่ี 4.2  ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และผลการด่าเนินงาน 
ผลงานของผู้เรียน 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน บรรลุ 
ผลงานผู้เรียนระดับชาติ/ระดับ
นานาชาติ 

ผลงานผู้เรียนระดับชาติ/
ระดับนานาชาติ ๕ ชิ้น/ปี 

ในปีการศึกษา 2561
ผลงานผู้เรียนระดับชาติ/
ระดับนานาชาติ  
จ่านวน 12 ชิ้น 

บรรลุ 

๒. ผลการด าเนินงาน 
 ตลอดระยะเวลา ปีการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๖๑ คณะศิลปศาสตร์ได้เล็งเห็นถึงความส่าคัญของการผลิต
บัณฑิตที่มีคุณภาพ ซึ่งการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพนั้นจ่าเป็นต้องผ่านกระบวนการต่าง ๆ ทั้งกิจกรรมภายใน
หลักสูตรและกิจกรรมภายนอกหลักสูตร ประกอบกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ่าคณะที่เน้นย้่าให้มี
การเพ่ิมจ่านวนนักศึกษาที่ผลิตผลงานให้มากข้ึน เนื่องจากพบว่าผลงานผู้เรียนมีจ่านวนไม่มาก และยังกระจายไป
ยังกลุ่มนักศึกษากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้น  ดังนั้น ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ คณะได้ก่าหนดแผนการส่งเสริมและ
พัฒนาทักษะต่างๆ ผ่านโครงการต่าง ๆ ได้แก่ โครงการพัฒนาและแข่งขันทักษะทางวิชาการ (งบประมาณ 
๔๐,๖๐๐ บาท) โครงการเพ่ิมพูนทักษะนอกหลักสูตร (งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท) ตลอดจนการเตรียมความ
พร้อมออกสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพซึ่งบรรจุเป็นวิชาหลักในหลักสูตร  และการแข่งขันผลงาน
ผู้เรียนที่เกิดจากการบูรณาการการจัดการเรียนการสอน กับกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ เป็นต้น   ซึ่ง
ผลงานนักศึกษาทั้งในและนอกหลักสูตรมีรายละเอียดดังตารางสรุปดังต่อไปนี้ 
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ตารางท่ี 4.3 จ านวนผลงานของผู้เรียนด้านทักษะทางวิชาการในปีการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๖๑ 

หลักสูตร 
ปี

การศึกษา 

จ านวนผลงาน ผลงานที่ได้รับรางวัล 
ระดับ

สถาบัน 
ระดับ 
ชาติ 

ระดับ
นานาชาต ิ

รวม 
ระดับ

สถาบัน 
ระดับ 
ชาติ 

ระดับ
นานาชาต ิ

 
รวม 

ภาษาอังกฤษ 

๒๕๕๘ ๑ ๒ - ๓ ๑ ๑ - ๒ 
๒๕๕๙ ๑ ๒ ๓ ๖ ๑ ๑ - ๒ 
๒๕๖๐ ๑ ๗ ๒ ๙ ๑ ๕ ๑ ๗ 
๒๕๖๑ ๕ ๑๐ ๖๐ ๗๕ ๔ ๒ ๑ ๗ 

ภาษามลายู 
๒๕๖๐ - ๒ - ๒ - ๑ - ๑ 
๒๕๖๑ ๔ ๑ - ๕ ๓ - - ๓ 

ภาษาอังกฤษ
และมลายู 

๒๕๖๐ - ๓ ๑ ๔  ๓ ๑ 
 

๔ 

ภาษาจีน 
๒๕๖๐ - ๒ - ๒ - ๒ - ๒ 
๒๕๖๑ ๔ - - ๔ ๒ - - ๒ 

ภาษาไทย ๒๕๖๐ - ๒ - ๒ - ๒ - ๒ 
 
ตารางที ่4.4 จ านวนผลงานของผู้เรียนด้านทักษะทางวิชาการในปีการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๖๑ (ภาพรวมของคณะ)  

ปีการ 
ศึกษา 

จ านวนผลงาน ผลงานที่ได้รับรางวัล 

ระดับ
สถาบัน 

ระดับ 
ชาติ 

ระดับ
นานาชาต ิ

รวม 
จ านวนที่
เพิ่มข้ึนใน
แต่ละปี 

ระดับ
สถาบัน 

ระดับ 
ชาติ 

ระดับ
นานาชาต ิ

 
รวม 

จ านวนที่
เพิ่มข้ึนใน
แต่ละปี 

๒๕๕๘ ๑ ๒ - ๓ ๐ ๑ ๑ - ๒ ๐ 
๒๕๕๙ ๑ ๒ ๓ ๖ ๓ ๑ ๑ - ๒ ๐ 
๒๕๖๐ ๑ ๑๖ ๓ ๑๙ ๑๓ ๑ ๑๓ ๒ ๑๖ ๑๔ 
๒๕๖๑ ๑๓ ๑๑ ๖๐ ๘๔ ๕๕ ๙ ๒ ๑ ๑๒ -๔ 

รวม ๑๖ ๓๑ ๖๖ ๑๑๒ 
 
 

๑๒ ๑๗ ๓ 
๓๒  

 
 

จากตารางข้างต้นจะเห็นได้ว่า ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ ทางคณะศิลปศาสตร์ได้มีการส่งเสริมให้นักศึกษา
เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการไม่ว่าจะเป็นด้านภาษาอังกฤษและด้านภาษาอ่ืน ๆ ไม่ว่าจะเป็น ภาษามลายู 
หรือภาษาจีน โดยผ่านโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ด้านภาษาอังกฤษ ทางคณะศิลปศาสตร์และสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษให้นักศึกษาส่งผลงานเขียนเรียงความภาษาอังกฤษเข้าร่วมประกวด ระดับนานาชาติ ณ ประเทศ
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ญี่ ปุ่ น  หั วข้ อ  ‘Creating a Society Full of Kindness’ จั ด โดย  The Goi Peace Foundation ร่ วมกั บ 
UNESCO (C.๔-๐๑) 

นอกจากนี้ทางคณะศิลปศาสตร์และสาขาวิชาภาษาอังกฤษได้ส่งนักศึกษาเข้าประกวดการกล่าว  สุนทร
พจน์ภาษาอังกฤษ ระดับอุดมศึกษา หัวข้อ ‘How Do You Define Creative and Safe Media for Children 
and Youths?’ ณ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ผลปรากฎว่า นางสาวนูรลียานา อูมูดี นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ชั้นปีที่ ๓ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง (C.๔-๐๒) และนายซารีฟ ลาเต๊ะ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ชั้นปีที่ ๔ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง (C.๔-๐๓) และได้ส่งนักศึกษาเข้าประกวดแข่งขันพรสวรรค์
ท า งด้ าน ภ าษ า อั งก ฤ ษ เป็ น ที ม  ร ะดั บ อุ ด ม ศึ ก ษ า  หั ว ข้ อ “The English Talent Show”        ณ 
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ผลปรากฎว่า นางสาวนูรอัสมารี ยูโซ๊ะ นางสาวโนอารีนา มายิ นางสาวนูรลีนา มะรอเซะ 
นายซูเฟียน หะยีบือราเฮง และนางสาวแวฟาตี พาลาบูเก นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ ๓ ได้รับรางวัล
รองชนะเลิศอันดับสอง (C.๔-๐๔) และเนื่องในวันสถาปณามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจ่าปี
การศึกษา ๒๕๖๑ ทางคณะและสาขาวิชาภาษาอังกฤษได้มีการจัดการแข่งขันเรียงความภาษาอังกฤษ ระดับชาติ 
ภายใต้หัวข้อ ‘How to Bring a Positive Change in Society?’ ผลปรากฎว่า นายอันวา มะอุเซ็ง และนางสาว
ยูวีต้า มือลี นักศึกษาสาชาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ ๓ ได้รับรางวัลชมเชย (C.๔-๐๕) ในภาพรวมของคณะ ผลงาน
ผู้เรียนมีความก้าวหน้าในระดับดีมาก และผลงานผู้เรียนที่ได้รับรางวัล มีความก้าวหน้าในระดับดี  

ในขณะเดียวกันนี้ทางคณะศิลปะศาสตร์และสาขาวิชาภาษาอังกฤษได้สนับสนุนนักศึกษาด้านงานวิจัย
ภายใต้รายวิชาค้นคว้าอิสระ โดยมี ๓ งานวิจัยที่สามารถน่าไปใช้ประโยชน์ได้ โดยมีหัวข้อวิจัยดังนี้ ‘การสร้าง
ฐานข้อมูลออนไลน์โบราณวัตถุในพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านโละจูด อ่าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส ’ ‘ผลสัมฤทธิ์การสอน
เสริมการเรียนรู้ด้านค่าศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านบือนังกือเปาะ อ่าเภอ
ระแงะ จังหวัดนราธิวาส โดยใช้ชุดเกมค่าศัพท์ภาษาอังกฤษ’ และ ‘การสร้างคู่มือการท่องเที่ยวสองภาษาของ
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลาบาลา’ (C.๔-๐๖) นอกจากนี้ยังมีอีก ๖ งานวิจัยที่ได้น่าเสนอทั้งในระดับสถาบัน 
ระดับชาติ และระดับนานาชาติ โดยในระดับสถาบันนั้น งานวิจัยหัวข้อ ‘การพัฒนาสื่อวีดิทัศน์การเตรียมความ
พร้อมก่อนปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาส
ราชนครินทร์’ ได้รับรางวัลเหรียญเงินจากการน่าเสนอภาคโปสเตอร์ “งานประชุมวิชาการเครือข่ายนวัตกรรม
และสร้างสรรค์ 2562” วันที่ 16-18 มิถุนายน 2562 (C.๔-๐๗) ในส่วนของตัวอย่างหัวข้อที่น่าเสนอ
ระดับชาติโดยเป็นการน่าเสนอภาคโปสเตอร์ ในการประชุมวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ 
ครั้งที่ 2 “มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นวัตกรรมสร้างสรรค์สังคม”           วันที่ 5-6 สิงหาคม ๒๕62 คือ 
‘การวิเคราะห์เทคนิคและข้อผิดพลาดจากการแปลภาษาไทยเป็นอังกฤษ  กรณีป้ายกรมทางหลวงและป้าย
สถานที่ส่าคัญต่างๆ ในเขตอ่าเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส’ (C.๔-๐๘) และ ‘การศึกษาสภาพแวดล้อม
และปัญหาที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร์’ เป็นต้น และสุดท้ายคืองานวิจัยที่ได้ผ่านการน่าเสนอ การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “2019 
IXth International Conference on Business, Economics, Law, Language & Psychology (ICBELLP)” 
วันที่  27-28 มิถุนายน 2562 ณ ประเทศสิงค์โปร์ ภายใต้หัวข้อ ‘การศึกษาข้อผิดพลาดในการเขียน
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ภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร์’  

นอกจากนี้ทางคณะได้มีการส่งเสริมให้นักศึกษาสาขาวิชาภาษามลายูเข้าประกวดการกล่าวสุนทรพจน์
ภาษามาลายู จัดโดย มหาวิทยาลัยฟาฏอนี และได้ส่งนางสาวมูรซีดา ตามหามะ นักศึกษาสาขาวิชาภาษามลายู
ชั้นปีที่ ๒ เข้าประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษามลายู ระดับอุดมศึกษา หัวข้อ ‘ภาษามลายูสื่อสันติภาพใน
สังคมพหุวัฒนธรรม’ ซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง (C.๔-๐๙) และในขณะเดียวกันได้ส่ง        นางสาว
นูรอัสมะห์ แย นักศึกษาสาขาวิชาภาษามลายูชั้นปีที่ ๒ เข้าประกวดเล่านิทานภาษามลายู หัวข้อ     ‘Si 
Tanggang Anak Derhaka’ ซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง (C.๔-๑๐) และสุดท้ายคือ       นางสาวนูรรี
ซัน มือลี นักศึกษาสาขาวิชาภาษามลายูชั้นปีที่ ๒ ได้ลงประกวดการแข่งขันขับกลอนกวีภาษามลายู โดยได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งด้วยเช่นกัน (C.๔-๑๑) ทั้งนี้ทางคณะก็ได้มีการส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าประกวด
ทักษะทางภาษาจีน โดยท่าการส่ง นายซอลีฮิม ยะโก๊ะ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ ๒ วิชาโทจีน เข้า
ร่วมการแข่งขันวัฒนธรรมจีน ประเภทหมากรุกจีน จัดโดยสถาบันขงจื้อหาดใหญ่ มหาวิทยาลัยสวขลานครินทร์
วิทยาเขตสงขลา ซึ่งได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง (C.๔-๑๒) และได้ส่งนักศึกษาประเภทร่ากลุ่มเข้าร่วม
ประกวด ซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ดังรายนามต่อไปนี้     นางสาวพาตีฮะ เจ๊ะแน นางสาวรุสนีดา 
เซ็งสะลง นางสาวอารียา หะยีมะ นางสาวฟักรียะห์ สาและ     นางสาวลีนา หลง และนางสาวอารีนา ยุมาดีน 
(C.๔-๑๓) 
 ทั้งนี้ทางคณะได้เล็งเห็นถึงผลงานของผู้เรียนในด้านอ่ืน ๆ โดยเฉพาะด้านกิจกรรม โดยทางคณะได้มีการ
จัดตั้งสโมสรนักศึกษาและมีนักศึกษาเป็นคณะกรรมการสโมสรดังกล่าว เพ่ือให้นักศึกษาเกิดทักษะการบริหาร
จัดการและเกิดทักษะการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคม โดยทางคณะได้แต่งตั้งนักศึกษาเป็นคณะกรรมการบริการ
สโมสรไปแล้วสี่ชุด ชุดแรกในปีการศึกษา ๒๕๕๘ ชุดที่สองในปีการศึกษา ๒๕๕๙ ชุดที่สามในปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
และชุดที่สี่ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยทั้งสี่ชุดนี้ได้จัดกิกรรมต่าง ๆ โดยกิจกรรมรับน้องและกิจกรรมจิตอาสา โดย
อาจารย์ฝ่ายพัฒนานักศึกษาเป็นที่ปรึกษา (C.๔-๑๔) อีกทั้งทางคณะและสาขาวิชาภาษาอังกฤษและสาขาวิชา
ภาษามลายูได้มีการจัดตั้งชุมนุม เพ่ือให้นักศึกษาในสาขาได้ท่ากิจกรรมด้านภาษาที่ตนเองก่าลังเรียนอยู่ (C.๔-
๑๕)  

ตารางท่ี 4.5 ตารางสรุปผลการด าเนินงานปีการศึกษา ๒๕๖๑ เทียบกับเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินการ เป้าหมาย 
ผลงานผู้ เรี ยนระดับชาติ และ
นานาชาติ = ๕ ชิ้น/ปี 

๑๒ ชิ้น บรรลุ 
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๓ วิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 
จ านวนผลงานนักศึกษา 

 

แผนภูมิที่ 4.6 กราฟแสดงจ่านวนและแนวโน้มผลงานผู้เรียน ระดับสถาบัน ระดับชาติ และระดับนานาชาติ ๓ ปี
ย้อนหลัง  

จากการด่าเนินงานดังกล่าว สามารถวิเคราะห์ได้ว่า ทางคณะได้มีการประเมินและค้นพบว่า  แนว
ทางการพัฒนานักศึกษาได้ด่าเนินการมาถูกทางแล้ว  ซึ่งจะเห็นได้ชัดว่า ผลงานของนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 
๒๕๕๙-๒๕๖๑ นั้น จ่านวนผลงานของนักศึกษามีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนทุกปี ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จ่านวนผลงาน
ผู้เรียนมีแค่ ๖ ชิ้น และปีการศึกษา ๒๕๖๐ จ่านวนผู้เรียนได้มีการเพ่ิมขึ้นเป็น ๑๙ ชิ้น คิดเป็นร้อยละ ๒๑๖.๖๗ 
ในขณะเดียวกันในปีการศึกษา ๒๕๖๐ ทุกฝ่ายในคณะศิลปศาสตร์ได้มีการร่วมมือร่วมใจกันส่งเสริมให้นักศึกษา
เข้าร่วมแข่งขันเพ่ือเพ่ิมพูนทักษะทางวิชาการ ซึ่งผลปรากฏว่าจ่านวนผลงานผู้เรียนปีการศึกษาดังกล่าวเพ่ิมขึ้น
อย่างเห็นได้ชัด จาก ๑๙ ชิ้นในปีการศึกษา ๒๕๖๐ เป็น ๘๔ ชิ้นในปีการศึกษา ๒๕๖๑ คิดเป็นร้อยละ ๓๔๒.๑๑ 
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จ านวนผลงานนักศึกษาที่ได้รับรางวัล 

 

แผนภูมิที่ 4.6 กราฟแสดงจ่านวนและแนวโน้มผลงานผู้เรียนที่ได้รับรางวัลทั้งระดับสถาบัน ระดับชาติ และ
ระดับนานาชาติ 

นอกจากนี้คณะศิลปศาสตร์ได้ส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการต่าง ๆ 
เพ่ือให้นักศึกษาเพ่ิมพูนประสบการณ์เกี่ยวกับการใช้ความรู้และทักษะที่ได้ร่่าเรียนมาในชั้นเรียน อย่างไรก็ตาม
ทางคณะได้เล็งเห็นความส่าคัญของผลงานผู้เรียนและความส่าคัญของผลเรียนด้วย ทางคณะได้ตระหนักถึงการ
รับมาซึ่งรางวัลจากการประกวดต่าง ๆ ซึ่งรางวัลเหล่านี้บ่งบอกถึงคุณภาพที่ผู้เรียนมาศึกษาในหลักสูตรที่คณะได้
เปิดทั้งหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษและหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามลายูจาก
กราฟข้างต้นแสดงให้เห็นถึงจ่านวนผลงานผู้เรียนที่ได้รับรางวัลจากปีการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๕๑ จ่านวนผลงาน
ผู้เรียนที่ได้รับรางวัลนั้นมีจ่านวนไม่มาก แต่ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ นั้น จ่านวนผลงานผู้เรียนที่ได้รับรางวัลเพ่ิมข้ึน
จาก ๐ เป็น ๑๒ ชิ้น อย่างไรก็ตามทางคณะคิดว่า ถึงแม้คณะได้สนับสนุนนักศึกษาเต็มที่ตลอดสี่ปีการศึกษาแล้ว 
แต่ก็ต้องการทบทวนกระบวนการปรับปรุงเพ่ือให้เกิดการพัฒนารวมถึงผลิตผลงานผู้เรียนให้เพ่ิมขึ้นในแต่ละปี
การศึกษา และเพ่ือให้การผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพต่อไป  

ทั้งนี้ ถึงแม้ทางคณะตระหนักดีว่า คณะมีข้อจ่ากัดมากมายไม่ว่าจะเป็นด้านงบประมาณ ด้านเวลาของ
อาจารย์หรือแม้กระทั่งตัวนักศึกษาเอง ด้านสภาพแวดล้อมเกี่ยวข้องกับการพัฒนานักศึกษา ด้านทัศนคติของ
ผู้เรียนเอง แต่ทางคณะก็มีความแน่วแน่ที่จะพัฒนากระบวนการผลิตนักศึกษาและกระบวนผลิตผลงานผู้เรียนที่มี
คุณภาพ ตัวอย่างเช่น อาจารย์ควรที่จะท่าอย่างไร เพ่ือพัฒนานักศึกษาได้อย่างมีคุณภาพภายใต้ระยะเวลาและ
งบประมาณที่จ่ากัด ทางคณะควรที่จะท่าอย่างไรเพ่ือให้นักศึกษาตระหนักถึงความส่าคัญของการพัฒนาตนเอง
โดยผ่านกระการการประกวดต่าง ๆ ภายใต้ด้านสภาพแวดล้อมที่คณะได้จัดให้ โดยก่าหนดกรอบการด่าเนินงาน
เพ่ือจัดท่าแผนการพัฒนานักศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๓ ต่อไป  
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4. ผลการประเมินคะแนนในระดับคณะ 
ตารางท่ี 4.7 ผลการประเมินคะแนนระดับคณะ 
ผลการประเมินในระดับคณะ 

ผลรวมของคะแนนที่ได้ของทุกหลักสูตรในคณะ/จ่านวนหลักสูตรในคณะทั้งหมด 

คะแนนการประเมิน C. ๔ = ๔ 
ค าอธิบายเพิ่มเติม      -  
 
5. รายการเอกสารหลักฐาน 
ตารางท่ี 4.8 รายการเอกสารหลักฐาน  
รหัสเอกสารหลักฐาน ชื่อเอกสารหลักฐาน 

C.๔-๐๑ ภาพประกอบการประกวดการเขียนเรียงภาษาอังกฤษ 
C.๔-๐๒ - C.๔-๐๓ ภาพประกอบการประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ 

c. ๔-๐๔ ภาพประกอบการประกวดการแข่งขันพรสวรรค์ทางด้านภาษาอังกฤษ 
C. ๔-๐๕ ภาพประกอบการประกวดการเขียนเรียงภาษาอังกฤษระดับชาติ 
C. ๔-๐๖ คู่มือการท่องเที่ยวสองภาษาของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลาบาลา 
C. ๔-๐๗ ภาพประกอบการการประกวดการน่าเสนองานวิจัยภาคโปสเตอร์ระดับสถาบัน 
C. ๔-๐๘ ภาพประกอบการการประกวดการน่าเสนองานวิจัยภาคโปสเตอร์ระดับชาติ 
C. ๔-๐๙ ภาพประกอบการประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษามาลายู 
C. ๔-๑๐ ภาพประกอบการประกวดเล่านิทานภาษามลายู 
C. ๔-๑๑ ภาพประกอบการประกวดการแข่งขันขับกลอนกวีภาษามลายู 
C. ๔-๑๒ ภาพประกอบการการแข่งขันวัฒนธรรมจีน ประเภทหมากรุกจีน 
C. ๔-๑๓ ภาพประกอบการประกวดร่าจีนประเภทกลุ่ม 
C. ๔-๑๔ กิจกรรมรับน้องและกิจกรรมจิตอาสา 
C. ๔-๑๕ ชุมนุมภาษาอังกฤษและชุมนุมภาษามลายู 
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C.5 คุณสมบัติของอาจารย์ 
ผู้ก่ากับตัวบ่งชี้   นางสาวชุลีพร  มาสเนตร   อาจารย์วิภาภรณ์  หุ้ยเวชศาสตร์ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล  อาจารย์มุสลิม รอกา    อาจารย์สุไลมาน  สมาแฮ 
   อาจารย์วิภาภรณ์  หุ้ยเวชศาสตร์  นางสาวสุปราณี  วรพิพัฒน์กุล  

นายชวัลวิทย์  พรหมเมศร์ 

ค าอธิบาย 
 การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดที่ต้องการบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและ
ความลุ่มลึกทางวิชาการเพ่ือปฏิบัติภารกิจส่าคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัยเพ่ือการติดตาม
ความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ ดังนั้น คณะ/สถาบัน ควรมีอาจารย์ ที่มีคุณสมบัติและ
ความสามารถดังนี ้
 - ความสามารถในด้านการออกแบบการสอนและถ่ายทอดเนื้อหา 
 - ความสามารถในการประยุกต์และเลือกใช้วิธีการที่หลากหลายในการสอนและการประเมินผลการ 
             สอนเพ่ือให้บรรลุ ELOs ที่ก่าหนด 
 - ความสามารถในการพัฒนาและใช้สื่อการสอนที่หลากหลาย 
 - ความสามารถในการติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของตนเอง 
 - ความสามารถในการทบทวนกระบวนการสอนของตนเอง 
 - ความสามารถในการวิจัยหรือบริการวิชาการท่ีเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 
เกณฑ์ประเมินระดับหลักสูตร 
 ส่าหรับ C.5 คุณสมบัติของอาจารย์ในระดับหลักสูตรสามารถประเมินได้จาก AUN.6 Academic Staff 
Quality เกณฑ์ย่อย AUN. 6.2 และ 6.4 โดยประเมินระดับคะแนน 1-7 ตามเกณฑ์คะแนนของ AUN-QA 
ระดับหลักสูตร (เอกสาร [11] หน้า 64) 

ตารางท่ี 5.1 เกณฑ์การประเมินระดับหลักสูตร 

1 2 3 4 5 6 7 
ไม่มีการ

ด่าเนินการ
ตามเกณฑ์ที่

ก่าหนด 

มีผลการ
ด่าเนินงาน
เบื้องต้น 

(เป็นข้อมูล
ดิบ เริ่มมี

ระบบ แต่ยัง
ไม่สมบูรณ์ 
ไม่สามารถ/

ไม่มีการ
วิเคราะห์) 

มีการเก็บ
ข้อมูลอย่าง
เป็นระบบ

สามารถ/มีผล
การวิเคราะห์

การ
ด่าเนินงาน
เทียบกับ
เป้าหมาย 

3+ มี
แนวโน้มผล

การ
ด่าเนินงาน
ของระบบดี 
ท่าให้เกิดผล
เป็นไปใน

ทิศทางตาม
เป้าหมายที่

ก่าหนด 

4+ มีผลการ
ด่าเนินงาน
เหนือกว่า

เกณฑ์
ก่าหนดส่งผล
ให้เกิดการ

พัฒนาระบบ 

5+ มีผลการ
ด่าเนินงานที่เท่า

หรือสูงกว่าคู่เทียบ
ในระดับชั้นน่าของ

ประเทศ มีการ
ด่าเนินงานที่ดี

ต่อเนื่องส่งผลให้
การด่าเนินงาน
เทียบเท่าหรือสูง
กว่าคู่เทียบ (คู่
เทียบชั้นน่า

ระดับประเทศ) 

Excellent 
(Example 
of world 
class or 
leading 

practices) 

 



55 

 

1. ค่าเป้าหมายของคณะ  

ตารางท่ี 5.2 ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย และผลการด าเนินงาน 
คุณสมบัติของอาจารย์ 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน บรรลุ 
1.ร้อยละของบุคลากรสายสอนและวิจัย
ที่มีต่าแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น 

ร้อยละ ๖ มีบุคลากรสายสอนและวิจัยที่มี
ต่าแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น ด่ารง
ต่าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
จ่านวน 2 คน (จากบุคลากรสาย
สอนและวิจัยทั้งหมด 34 คน) 

บรรลุ 

2.ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนเข้า
สู่ต่าแหน่งที่สูงขึ้น 

ร้อยละ 2 บุคลากรสายสนับสนุนยังไม่มีผู้ขอ
การเข้าสู่ต่าแหน่งที่สูงขึ้น 

ไม่บรรลุ 

2. ผลการด าเนินงาน 

 คณะศิลปศาสตร์ มุ่งเน้นความเป็นเลิศในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดย
มุ่งเน้นความเชี่ยวชาญด้านภาษา และบูรณาการการศึกษาทั่วไป จึงได้ก่าหนดคุณสมบัติและคุณวุฒิของอาจารย์ 
และเปิดหลักสูตรตามความพร้อมและความเชี่ยวชาญของอาจารย์ ซึ่งปีการศึกษา 256๑ คณะศิลปศาสตร์ได้
เปิดรับนักศึกษา จ่านวน 2 หลักสูตร คือคือหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาภาษาอังกฤษ และหลักสูตร   
ศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาภาษามลายู ทั้งนี้ยังรับผิดชอบงานสอนในรายวิชาศึกษาทั่วไปให้แก่คณะต่างๆ ในสังกัด
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

คุณสมบัติและความสามารถของบุคลากรสายสอนและวิจัยถือเป็นสิ่งส่าคัญในการพัฒนาองค์กรและ
บัณฑิตเป็นอย่างยิ่ง คณะจึงจัดหาบุคลากรสายสอนและวิจัยให้เพียงพอและเหมาะสมกับความต้องการตาม
จุดเน้นของคณะ โดยคณะได้มีการแสดงข้อมูลคณาจารย์ที่ปฏิบัติงานจริงของคณะฯ พร้อมทั้งแสดงข้อมูลค่า 
FTEs ของคณาจารย์ทั้งหมดดังต่อไปนี้ 

ตารางที ่5.3 แสดงข้อมูลคณาจารย์ของคณะศิลปศาสตร์  ประจ าปีการศึกษา 25๖1 
ประเภท ชาย หญิง รวม จ านวนอาจารย์

ที่มีวุฒิปริญญา
เอก 

จ านวนอาจารย์
ที่คุณสมบัติ
เทียบเท่า

ปริญญาเอก 

จ านวน

(ราย) 

FTEs 

ศาสตราจารย์ - - - - - - 
รองศาสตราจารย์ - - - - - - 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1 1 2  1 - 
   - อาจารย์สอนภาษามลายู 1 - 1 0.86 - - 
   - อาจารย์สอนสังคมศาสตร์ - 1 1 0.44 1 - 
อาจารย ์ 10 22 32  2 - 
   - อาจารย์สอนภาษาอังกฤษ 3 7 10 1.10 - - 
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ประเภท ชาย หญิง รวม จ านวนอาจารย์
ที่มีวุฒิปริญญา

เอก 

จ านวนอาจารย์
ที่คุณสมบัติ
เทียบเท่า

ปริญญาเอก 

จ านวน

(ราย) 

FTEs 

   - อาจารย์สอนภาษามลายู 1 3 4 0.69 - - 
   - อาจารย์สอนภาษาไทย 1 4 5 0.48 1 - 
   - อาจารย์สอนภาษาจีน - 2 2 0.32 - - 
   - อาจารย์สอนสังคมศาสตร์ 4 4 8 0.77 1 - 
   - อาจารย์สอนพลศึกษา 1 2 3 0.46 - - 
อาจารย์ Part – Time - - - - - - 
อาจารย์พิเศษ (Visiting 
Professors/lecturers) 

- - - - - - 

รวม 11 23 34  ๓ - 
 

 จากตารางที่ 5.3 แสดงให้เห็นว่าจ่านวนอาจารย์สายสอนและวิจัยของคณะศิลปศาสตร์ในทุกสาขาวิชา
มีค่า FTEs ที่แตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสาขาวิชาและความต้องการในการเรียนของผู้เรียนในแต่ละ       
ปีการศึกษา (รายวิชาศึกษาทั่วไป) และรายวิชาในหลักสูตร คือ ปีการศึกษา 2561 อาจารย์สาขาภาษาอังกฤษ   
มีค่า FTEs เฉลี่ย 1.10 ตามด้วยอาจารย์สาขาสังคมศาสตร์มีค่าเฉลี่ย 0.77 อาจารย์สาขาภาษามลายูมีค่าเฉลี่ย 
0.69 อาจารย์สาขาภาษาไทยมีค่าเฉลี่ย 0.48 อาจารย์สาขาวิชาพละศึกษามีค่าเฉลี่ย 0.46 และอาจารย์สาขา
ภาษาจีนมีค่าเฉลี่ย 0.32 ตามล่าดับ  

จากตารางดังกล่าวสามารถสรุปได้ว่า ปัจจุบันภาพรวมของคณะศิลปศาสตร์มีจ่านวนอาจารย์เพียงพอ  
ซึ่งมีค่าเฉลี่ย FTEs เท่ากับ 0.64 ซึ่งบรรลุตามค่าเป้าหมายที่ก่าหนดไว้ให้มีค่า FTEs น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1    
แต่ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ มีจ่านวนอาจารย์ไม่เพียงพอกับความต้องการตามโครงสร้างของหลักสูตร ทั้งนี้
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามกระบวนการจัดการศึกษาโดยเป็นไปตาม Program Outcomes หรือเพ่ือการ
สนับสนุนพันธกิจอ่ืนๆ ของคณะฯ เนื่องด้วยค่าเฉลี่ยของ FTEs ของอาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มีค่าเฉลี่ยเกิน
เป้าหมาย ซึ่งคิดเป็น 1.10 ของ FTEs จากข้อมูลในข้างต้นนี้  ยังไม่นับรวมชั่วโมงงานวิจัยและงานอ่ืนๆ         
ตามพันธกิจต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย ดังนั้นคณะศิลปศาสตร์จึงได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว สายสอนและ
วิจัย ต่าแหน่ง อาจารย์ (C. 5-01) เพ่ือให้มีอาจารย์สายสอนและวิจัยอย่างเพียงพอ แต่ปรากฏว่าการประกาศ
รอบแรกไม่มีผู้มาสมัคร การประกาศรอบที่ 2 จนถึงประกาศรอบที่ 4 ไม่มีผู้ที่มีคุณสมบัติผ่านตามเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ประกาศไว้ การประกาศรอบที่ 5 และ รอบที่ 6 ไม่มีผู้มาสมัคร จึงส่งผลให้
ปัจจุบัน สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ยังคงมีอาจารย์ผู้สอนไม่เพียงพอ ดังนั้นคณะจึงได้เชิญอาจารย์ชาวต่างประเทศ 
โดยได้รับความร่วมมือจาก Universiti Kuala Lumpur ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่คณะได้ท่าข้อตกลงความร่วมมือ 
(MOU) ส่งอาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ จ่านวน 1 ท่าน คือ MRS. Syahrin, Syahro Syerina 
มาร่วมสอน 



57 

 

 
 

ตารางที ่5.4 แสดงการสรุปค่า FTEs ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาภาษาอังกฤษ 
 หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2558 

 
ปีการศึกษา 

ค่า FTEs ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาภาษาอังกฤษ 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 เฉลี่ยตลอดปีการศึกษา 

2559 1.80 1.23 1.52 
2560 1.40 1.02 1.21 
2561 1.18 1.02 1.10 

 
 จากตารางที่ 5.4 แสดงให้เห็นว่า ภาระงานสอนของอาจารย์ประจ่าหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษในปี
การศึกษา 2561  มีค่า FTEs ลดลงจากปีการศึกษา 2560  เนื่องจากมีการเพ่ิมอาจารย์ผู้สอนในภาคเรียนที่ 1 
ปีการศึกษา 2561 จากจ่านวน ๑๐ คน ในปีการศึกษา 2560 ส่งผลให้ค่า FTEs ในภาคเรียนที่ 1 ของปี
การศึกษา 2561 ลดลง และได้มีอาจารย์ลาออก จ่านวน ๑ คน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ส่งผลให้
ค่า FTEs ในภาคเรียนที่ 2 ของปีการศึกษา 2561 คงที่ ทั้งนี้คณะศิลปศาสตร์ได้มีการจ้างอาจารย์สาขา
ภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นอาจารย์ชาวต่างชาติ เพ่ิมเติม และคณะก่าลังเร่งด่าเนินการเพ่ิมจ่านวนของอาจารย์ใน
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ิมข้ึน เพ่ือให้ค่า FTEs ลดลงให้น้อยกว่า 1   

ตารางที ่5.5 แสดงการสรุปค่า FTE ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาขาภาษามลายู 
 หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2560 

 
ปีการศึกษา 

ค่า FTE ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาขาภาษามลายู 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 เฉลี่ยตลอดปีการศึกษา 

2560 0.57 0.71 0.64 
2561 0.62 0.83 0.72 

จากตารางที่ 5.5 แสดงให้เห็นว่า ภาระงานสอนของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาขาวิชาภาษามลายู  
มีค่า FTE 0.72  ซึ่งแสดงถึงความเพียงพอและเหมาะสมกับความต้องการของการจัดการเรียนการสอนใน
หลักสูตรสาขาวิชาภาษามลายู 

หมายเหตุ 

 1.  ค่า FTE คือ จ่านวนชั่วโมงของการท่างานในหนึ่งสัปดาห์ โดยก่าหนดให้ 40 ชั่วโมงมีค่าเป็น 1 FTE 
 2.  ค่า FTE ข้างต้น คิดจากภาระงานสอนต่อสัปดาห์ ซึ่งค่านวณได้จาก ผลรวมของจ่านวนคาบสอน × 
จ่านวนหน่วยกิต × 3 (ได้จากภาระงานสอน เช่น การเตรียมสอนและสื่อประกอบการสอน การตรวจงาน การ
ออกข้อสอบ และการตรวจข้อสอบ เป็นต้น) 
 3.  1 ห้องเรียนก่าหนดให้มีจ่านวนนักศึกษา 50 คน และหากมีจ่านวนนักศึกษาจ่านวน 51 คนข้ึนไป 
ให้นับเป็น 2 ห้อง* และทุกๆ 1 ห้องเท่ากับ 9 ชั่วโมงงาน 
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 4.  ภาระงานสอนที่แท้จริงนั้น ยังไม่รวมภาระงานอื่นๆ เช่น งานวิจัย งานบริหาร และงานอื่นๆท่ีได้รับ
มอบหมาย 

ทั้งนี้ ข้อมูลตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 จนถึงปีการศึกษา 2561 แนวโน้มจ่านวนอาจารย์ของคณะศิลป
ศาสตร์มีจ่านวนที่เพ่ิมข้ึนในปีการศึกษา ดังต่อไปนี้ 

ตารางที ่5.6 แสดงอัตราการคงอยู่ของอาจารย์คณะศิลปศาสตร์ 

ปี
การศึกษา 

จ านวนอาจารย์
ทั้งหมดต้นปีการศึกษา 

จ านวนอาจารย์
ลาออก/เกษียณใน

ระหว่างปี
การศึกษา 

จ านวน
อาจารย์เข้า

ใหม่ระหว่างปี
การศึกษา 

จ านวนอาจารย์
ทั้งหมดปลายปี

การศึกษา 

หมายเหตุ  
(ระบุเหตุผล) 

ปี 2559 25 1 8 32 ไม่นับรวมผู้ลา
ศึกษาต่อ ต้น
ปีการศึกษา 

จ่านวน 1 คน 
ปี 2560 31 2 4 33 ไม่นับรวมผู้ลา

ศึกษาต่อ ต้น
ปีการศึกษา 

จ่านวน 1 คน 
ปี 2561 33 1 2 34  

 

31

31.5

32

32.5

33

33.5

34

2559

2560

2561

 
แผนภูมิที่ 5.๑ อัตราการคงอยู่ของอาจารย์คณะศิลปศาสตร์ 

 
จากตารางและแผนภูมิข้างต้นแสดงให้เห็นว่าคณะศิลปศาสตร์มีจ่านวนบุคลากรสายสอนและวิจัย

เพ่ิมขึ้นจ่านวน 1 คน ในทุกปีการศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 จนถึงปีการศึกษา 2561 มีจ่านวนอาจารย์ 
32, 33 และ 34 คน ตามล่าดับ ซึ่งเป็นแนวโน้มที่ดีขึ้น แต่เมื่อพิจารณารายสาขาวิชา ผลปรากฏว่าคณะศิลป
ศาสตร์ยังขาดแคลนอาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จึงได้จัดท่าแผนการรับบุคลากรในปกีารศึกษาต่อไป  

ส่าหรับอาจารย์ประจ่าในระดับหลักสูตรนั้น มีอัตราการคงอยู่ในตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 จนถึงปี
การศึกษา 2561 ดังนี้ 
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ตารางที ่5.7 แสดงข้อมูลอัตราการคงอยู่ของอาจารย์ประจ า หลักสูตรภาษาอังกฤษ (ระดับหลักสูตร) 

ปี
การศึกษา 

จ านวนอาจารย์
ทั้งหมดต้นปีการศึกษา 

จ านวนอาจารย์
ลาออก/เกษียณใน

ระหว่างปี
การศึกษา 

จ านวน
อาจารย์เข้า

ใหม่ระหว่างปี
การศึกษา 

จ านวนอาจารย์
ทั้งหมดปลายปี

การศึกษา 

หมายเหตุ  
(ระบุเหตุผล) 

ปี 2559 7 1 2 8  
ปี 2560 8 - 2 10  
ปี 2561 10 1 1 10  

 
จากตารางที่ 5.7 การคงอยู่ของอาจารย์ประจ่าในระดับหลักสูตรนี้ชี้ให้เห็นว่า อาจารย์ประจ่าในระดับ

หลักสูตรนั้นมีอัตราการคงอยู่คงท่ีในปีการศึกษา 2561 จากปีการศึกษา 2560 ทั้งนี้การที่มีอัตราการคงอยู่คงที่
แสดงถึงการมีบุคลากรสายสอนและวิจัยในระดับหลักสูตรไม่เพียงพอและเหมาะสมกับอัตราการเพ่ิมขึ้นของ
นักศึกษา ดังแสดงในตารางต่อไปนี้ 

ตารางที ่5.8 สรุปข้อมูลสัดส่วนนักศึกษาต่ออาจารย์ของหลักสูตรภาษาอังกฤษ 

ปีการศึกษา จ านวนของนักศึกษา 
จ านวนของอาจารย์

ประจ าในระดับหลักสูตร 
สัดส่วนนักศึกษาต่อ

อาจารย ์
ปี 2559 147 8 18.38 : 1 
ปี 2560 184 10 18.40 : 1 
ปี 2561 263 10 26.30 : 1 

 
 จากตารางที่ 5.8 แสดงให้เห็นว่า สัดส่วนของนักศึกษาต่ออาจารย์ผู้สอนมีอัตราที่เพ่ิมขึ้นในปีการศึกษา  
2561  ที่มีอัตราส่วนนักศึกษา  26.30  คน  ต่ออาจารย์  1  คน  จากปีการศึกษา  2560  ซึ่งเกินเกณฑ์
มาตรฐานของ  สกอ.  ปี  2558  ก่าหนด (สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  25 : 1)  ทั้งนี้คณะศิลปศาสตร์
ได้มีการจ้างอาจารย์สาขาภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นอาจารย์ชาวต่างชาติ เพ่ิมเติม และคณะก่าลังเร่งด่าเนินการเพ่ิม
จ่านวนของอาจารย์ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ แต่ยังไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์การสอบแข่งขัน 

ตารางที ่5.9 แสดงข้อมูลอัตราการคงอยู่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตรภาษามลายู (ระดับหลักสูตร) 

ปี
การศึกษา 

จ านวนอาจารย์
ทั้งหมดต้นปีการศึกษา 

จ านวนอาจารย์
ลาออก/เกษียณใน

ระหว่างปี
การศึกษา 

จ านวน
อาจารย์เข้า

ใหม่ระหว่างปี
การศึกษา 

จ านวนอาจารย์
ทั้งหมดปลายปี

การศึกษา 

หมายเหตุ  
(ระบุเหตุผล) 

ปี 2560 5 - - 5  
ปี 2561 5 - - 5  
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จากตารางที่ 5.9 การคงอยู่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบในระดับหลักสูตรภาษามลายูนี้ชี้ให้เห็นว่า อาจารย์
ผู้รับผิดชอบในระดับหลักสูตรนั้นมีอัตราการคงอยู่คงท่ี ในปีการศึกษา 2561 จากปีการศึกษา 2560 จ่านวน 5 
คน และเป็นปีที่ 2 ของการเปิดหลักสูตรภาษามลายู 

ตารางที ่5.10สรุปข้อมูลสัดส่วนนักศึกษาต่ออาจารย์ของหลักสูตรภาษามลายู 

ปีการศึกษา จ านวนของนักศึกษา จ านวนของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบในระดับ

หลักสูตร 

สัดส่วนนักศึกษาต่อ
อาจารย ์

ปี 2560 34 5 6.80 : 1 
ปี 2561 54 5 10.80 : 1 

 
 จากตารางที่ 5.10 แสดงให้เห็นว่า  สัดส่วนของนักศึกษาต่ออาจารย์ผู้สอนมีอัตราที่เพ่ิมขึ้นในปี
การศึกษา  2561  ที่มีอัตราส่วนนักศึกษา  10.80  คน  ต่ออาจารย์  1  คน  จากปีการศึกษา  2560  ซึ่งยัง
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของ  สกอ.  ปี  2558  ก่าหนด (สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 25 : 1) 

คณะศิลปศาสตร์ได้ส่งเสริมให้อาจารย์ได้รับการพัฒนาให้มีคุณวุฒิและต่าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น ซึ่ง
ขณะนี้มีอาจารย์จ่านวน 37 คน ลาศึกษาต่อ 3 คน ปฏิบัติงานจริง 34 คน เป็นข้าราชการ 6 คน พนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา 21 คน และลูกจ้างชั่วคราว 7 คน มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 4 คน ปริญญาโท 27 คน 
ปริญญาเอก 3 คน (C. 5-02) ซึ่งจ่านวนอาจารย์ประจ่าหลักสูตรสาขาภาษาอังกฤษต่อนักศึกษา คือ             
1 : 26.30 ชี้ให้เห็นว่าอาจารย์ยังมีไม่เพียงพอและสอดคล้องกับความต้องการ 
 1.  ความสามารถในด้านการออกแบบการสอน พบว่าอาจารย์ได้ออกแบบการสอนมากกว่า 3 วิธี คือ 
การสอนแบบบรรยายและการอภิปราย ร้อยละ 100 การสอนแบบมีส่วนร่วม การสอนแบบใช้การสนทนา
โต้ตอบระหว่างอาจารย์และนักศึกษา การสอนแบบสาธิต ใช้สถานการณ์จริง การสอนแบบเสวนา และการสอน
แบบตั้งค่าถามชวนคิด  (C. 5-03)  

 2.  ความสามารถในการประยุกต์และเลือกใช้วิธีการที่หลากหลายในการสอนและการประเมินผลการ
สอนเพ่ือให้บรรลุ ELOs ที่ก่าหนด ในปีการศึกษา 2561 นั้นทางอาจารย์ประจ่ารายวิชาต่างๆ ได้ประยุกต์และ
เลือกใช้วิธีการที่หลากหลายในการสอนและการประเมินผลการสอนเพ่ือให้บรรลุ ELOs  ดังนี้  
  1.  ด้านคุณธรรม คือ ได้สอดแทรกในรายวิชาด้านการมีวินัย ตรงเวลา มีความเสียสละ ความ
ซื่อสัตย์ ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อ่ืนทั้งในด้านการสื่อสาร การด่ารงตน 
และเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย ์
  2.  ด้านความรู้ คือ มีความรู้และความเข้าใจเหตุการณ์ สถานการณ์ของโลกยุคปัจจุบันและ
สามารถน่าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ่าวัน  มีความรู้และความเข้าใจในหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ใช้
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารได้ทั้ง 4 ทักษะ สามารถน่าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ่าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
เป็นต้น  
  3.  ทักษะทางปัญญา คือ จะสอดแทรกในเรื่องของการคิดวิเคราะห์  การแก้ปัญหา และ
ประยุกต์ความรู้ด้านภาษา การสื่อสารและน่าไปใช้ได้เหมาะสมกับระดับและกาลเทศะ 
  4.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ คือ มีความเป็นผู้น่าและผู้ตามที่ดี 
สามารถท่างานเป็นกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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  5.  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ คือ สามารถนา
หลักตรรกะ คณิตศาสตร์และสถิตมาปรับใช้ในกิจกรรมที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
ความสามารถใช้ภาษาสื่อสาร (C. 5-04) 

ตารางที ่5.11 สรุปผลข้อมูลการนิเทศการสอนของอาจารย์คณะศิลปศาสตร์ ปีการศึกษา 2559-2561 

ปีการศึกษา ด้านการเตรียมความ
พร้อมของอาจารย์  

(30 คะแนน) 

ด้านกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน 

(40 คะแนน) 

ด้านผู้เรียน 
(30 คะแนน) 

เฉลี่ย 

1/2559 25.55 38.00 21.36 84.94 
2/2559 26.29 38.14 21.18 85.61 
1/2560 27.69 41.41 22.55 91.66 
2/2560 27.73 41.07 23.07 91.87 
1/2561 22.74 28.81 15.74 67.29 
2/2561 22.74 28.81 15.81 67.35 
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แผนภูมิที ่5.๒ สรุปผลข้อมูลการนิเทศการสอนของอาจารย์คณะศิลปศาสตร์  

ปีการศึกษา 2559-2561 
 

ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ ได้มีการก่าหนดเกณฑ์การให้คะแนนการนิเทศการสอน โดยอาจารย์ที่ไม่ได้ด่ารง
ต่าแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป ให้อยู่ในระดับคะแนนไม่เกิน 69 คะแนน จากคะแนนเต็ม 
๑๐๐ คะแนน ซึ่งในปีการศึกษาก่อนหน้านี้ คณะศิลปศาสตร์ไม่ได้ระบุเกณฑ์การให้คะแนนการนิเทศการสอน
ตามระดับต่าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ ก่าหนดเพียงเกณฑ์คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ทั้งนี้การนิเทศการ
สอนของอาจารย์คณะศิลปศาสตร์ปีการศึกษา ๒๕๖๑ คะแนนในภาคการศึกษาที่ 1 เฉลี่ย 67.29 คะแนน และ
ในภาคการศึกษาที่ 2 เฉลี่ย 67.35 คะแนน โดยคะแนนเฉลี่ยในภาคการศึกษาที่ 2 มีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น จาก
ตารางและแผนภูมิแสดงให้เห็นว่าอาจารย์คณะศิลปศาสตร์มีแนวโน้มในการจัดการเรียนการสอนที่ดีขึ้นเป็น
ล่าดับ  
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คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มีนโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร คือ มุ่งพัฒนา
คุณวุฒิและสมรรถนะของบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาอย่างต่อเนื่อง ตามแผนพัฒนาบุคลากร 
ประจ่าปีการศึกษา 2560 – 2564 (C. 5-05) และมีการก่าหนดภาระงานสอนและสัดส่วนของนักศึกษาต่อ
อาจารย์ โดยก่าหนดภาระงานสอนตามความเชี่ยวชาญเฉพาะของอาจารย์ โดยมีการพัฒนาอาจารย์จากโครงการ
จัดตั้งและพัฒนาศักยภาพศูนย์ภาษาต่างประเทศเพ่ือรองรับการพัฒนาก่าลังคนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
กิจกรรมพัฒนาศูนย์ภาษาและยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
และโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยคณะศิลปศาสตร์ 

ผลจากจากการด่าเนินการดังกล่าว ผลปรากฏว่าคณาจารย์คณะศิลปศาสตร์มีผลงานวิจัยที่ได้รับการ
น่าเสนอในงานสัมมนาวิชาการระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งการตีพิมพ์เผยแพร่มากขึ้น (C. 5-06) และมี
บุคลากรที่ด่ารงต่าแหน่งทางวิชาการ ต่าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ่านวน ๒ คน  และอยู่ระหว่างการรอผลการ
พิจารณาต่าแหน่งทางวิชาการ จ่านวน 2 คน (C. 5-07) 

2. ผลการประเมินคะแนนในระดับคณะ 
ตารางท่ี 5.12 ผลการประเมินคะแนนระดับคณะ 

ผลการประเมินในระดับคณะ 
ผลรวมของคะแนนที่ได้ของทุกหลักสูตรในคณะ/จ่านวนหลักสูตรในคณะทั้งหมด 

คะแนนการประเมิน C5 = 4 
ค าอธิบายเพิ่มเติม     มีการเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบสามารถ/มีผลการวิเคราะห์การด่าเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
 
3. รายการเอกสารหลักฐาน 
ตารางท่ี 5.13 รายการเอกสารหลักฐาน  
รหัสเอกสารหลักฐาน ชื่อเอกสารหลักฐาน 

C. 5-01 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว สายสอนและวิจัย ต่าแหน่งอาจารย์ สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ 

C. 5-02 สรุปรายชื่ออาจารย์จ่าแนกตามคุณวุฒิ 
C. 5-03 เกณฑ์นิเทศการสอนของอาจารย์คณะศิลปศาสตร์ 
C. 5-04 ตารางการจ่าแนก ELOs ของอาจารย์คณะศิลปศาสตร์  ปีการศึกษา 2561 
C. 5-05 แผนพัฒนาบุคลากร ประจ่าปีการศึกษา 2560-2564 
C. 5-06 ผลงานวิจัยที่ ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่ในงานสัมมนาวิชาการระดับชาติและ

นานาชาติ 
C. 5-07 การขอการพิจารณาต่าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ 
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C.6 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

ผู้ก่ากับตัวบ่งชี้ อาจารย์ ดร.ภัสร์ธีรา ฉลองเดช  อาจารย์โสภาวรรณ หนูกุ้ง 
ผู้จัดเก็บข้อมูล อาจารย์ซาฮีฎีน  นิติภาค   อาจารย์เดชดนัย  จุ้ยชุม 
 นางสาวนันท์นภัส  นาราวิทย์ 
ค าอธิบาย 
 ผลงานวิชาการเป็นข้อมูลที่ส่าคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจ่าและนักวิจัยได้สร้างสรรค์ขึ้นเพ่ือ
แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นผลงานที่มีคุณค่า สมควร
ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่และน่าไปใช้ประโยชน์ ผลงานทางวิชาการอาจอยู่ในรูปของบทความวิจัยหรือบทความ
วิชาการ ผลงานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ หรือผลงานที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ประกอบการในภาคส่วน
ต่างๆ ทั้งในระดับสถาบัน ระดับชาติ ระดับภูมิภาค หรือระดับนานาชาติ โดยมีแนวคิดว่าผลงานหรือกิจกรรมนั้น
สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELOs) และ Program Outcomes และสะท้อนเอกลักษณ์ของคณะ/
สถาบัน ด่าเนินการโดยบุคลากรสายวิชาการ นักวิจัยและนิสิตนักศึกษา และผลงานนั้นสอดรับกับเป้าหมายและ
พันธกิจของคณะและสถาบัน 

ตารางท่ี 6.1 เกณฑ์การประเมินระดับหลักสูตร 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 ระดับ 6 ระดับ 7 
ไม่มีการ
ด่าเนินงาน
ตามเกณฑ์ที่
ก่าหนด 

มีผล
ด่าเนินงาน
เบื้องต้น 
(เป็นข้อมูล
ดิบ เริ่มมี
ระบบ แต่ยัง
ไม่สมบูรณ์
ไม่สามารถ/
ไม่มีการ
วิเคราะห์) 

มีการเก็บ
ข้อมูลอย่าง
เป็นระบบ
สามารถ/มี
ผลการ
วิเคราะห์
การ
ด่าเนินงาน
เทียบกับ
เป้าหมาย 

3+มี
แนวโน้มผล
การ
ด่าเนินงาน
ของระบบดี
ท่าให้เกิดผล
เป็นไป/ใน
ทิศทางตาม
เป้าหมายที่
ก่าหนด 

4มีการ
ด่าเนินงาน
เหนือกว่าที่
เกณฑ์
ก่าหนด
ส่งผลให้เกิด
การพัฒนา
ระบบ 

5มีผลการ
ด่าเนินงานที่
เท่าหรือสูงกว่า
คู่เทียบใน
ระดับชั้นน่า
ของประเทศ มี
การด่าเนินงาน
ที่ดีต่อเนื่อง
ส่งผลให้การ
ด่าเนินงาน
เทียบเท่าหรือ
สูงกว่าคู่เทียบ 
(คู่เทียบชั้นน่า
ระดับประเทศ) 

Excellent 
(Example 
of Word-
class or 
Leading 
Practices) 
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1. ค่าเป้าหมายของคณะ  

ตารางท่ี 6.2  ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย และผลการด าเนินงาน 
ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ่าและนักวิจัย  

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผล บรรลุ 
จ่านวนผลงานวิชาการของ
อาจารย์ประจ่าและนักวิจัย  

จ่านวน 12 ผลงาน จ่านวนผลงานวิชาการของอาจารย์
ประจ่าและนักวิจัย จ่านวน 20 ผลงาน 

บรรลุ 

2. การด าเนินงานและผลการด าเนินงาน 

การด่าเนินงานวิจัยของคณะประจ่าปีการศึกษา 2561 (1 สิงหาคม 2561 - 31 กรกฎาคม 2562) 
คณะได้มีการประชุมหารือเพ่ือก่าหนดแนวทางการด่าเนินงานวิจัยของคณะประจ่าปีการศึกษา 2561 เพ่ือ
พัฒนาผลการด่าเนินงานด้านการวิจัยของคณะฯ โดยใช้ผลการด่าเนินงานวิจัยของคณะประจ่าปีการศึกษา 2560 ที่
ผ่านมา (ผลงานวิจัยของอาจารย์ในคณะศิลปศาสตร์ยังมีจ่านวนค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับจ่านวนอาจารย์ทั้งหมด
ภายในคณะ อาจารย์ขาดบรรยากาศและทุนวิจัย และอาจารย์รุ่นใหม่หรืออาจารย์หน้าใหม่ยังขาดผลงานวิจัย) 
มาพิจารณาร่วมด้วย ผลจากการหารือร่วมกัน มีมติให้มีคณะกรรมการวิจัยประจ่าคณะ (C. 6-01) โดย
คณะกรรมการชุดนี้ ท่าหน้าที่ขับเคลื่อนการด่าเนินการวิจัยของคณะ พิจารณาทุนวิจัยภายในของคณาจารย์คณะ
ศิลปศาสตร์ และร่วมกันก่าหนดและปรับค่าเป้าหมายในการด่าเนินงานวิจัยของคณะ (C. 6-02)  โดยในปี
การศึกษา 2561 ก่าหนดเป้าหมายเป็นจ่านวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในระดับชาติหรือนานาชาติจ่านวน 5 เรื่อง
ต่อปี ทั้งนี้ คณะได้สนับสนุนให้อาจารย์ได้ผลิตงานวิจัยและงานวิชาการ เผยแพร่สู่สังคมท้ังในรูปแบบการน่าเสนอ
เวทีการประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ รวมไปถึงการตีพิมพ์บทความวิจัยและวิชาการลงใน
วารสารที่จัดอยู่ในฐานกลุ่มที่ 2 และกลุ่มที่ 1 โดยงานวิจัยได้มีการประชาสัมพันธ์เวทีน่าเสนองานวิจัยและแหล่ง
ตีพิมพ์จากงานส่งเสริมงานวิจัยและต่าราของมหาวิทยาลัยและแหล่งอ่ืนๆ ผ่านการประชุมประจ่าเดือนของคณะ 
(C. 6-03) อย่างต่อเนื่ อง และเพ่ือให้อาจารย์สามารถรับข่าวสารการวิจัยได้อย่างรวดเร็ว จึงใช้การ
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์   เช่น เฟซบุ๊ค (Facebook) ไลน์ (Line) เว็บไซต์ (Website) และป้าย
ประชาสัมพันธ์ของคณะ (C. 6-04) เพ่ือให้สามารถเข้าถึงได้อีกช่องทางหนึ่ง และเพ่ือเป็นการกระตุ้นและ
สนับสนุนให้มีบรรยากาศการท่างานวิจัย คณะได้จัดให้มี มุมวิจัย (C. 6-05) อ่านวยความสะดวกให้แก่บุคลากร 
โดยตั้งอยู่บริเวณศูนย์ภาษาเพ่ือให้อาจารย์ได้มีพ้ืนที่เฉพาะในการท่าวิจัยและการค้นคว้าเพ่ิมเติม นอกจากนี้ 
คณะยังได้สนับสนุนให้อาจารย์รุ่นใหม่และอาจารย์หน้าใหม่ที่ยังขาดผลงานวิจัยได้พัฒนาตนเอง ด้านการวิจัย
อย่างต่อเนื่อง (C. 6-06) งานวิจัยได้วางแผนในการด่าเนินการรอบด้านเพื่อก่ากับติดตามการท่าวิจัยของอาจารย์
ให้ผลิตผลงานวิจัยออกมาอย่างเต็มศักยภาพ โดยยึดคุณภาพความเป็นเลิศด้านงานวิจัย การด่าเนินงานในส่วนนี้
ด่าเนินสอดคล้องกับ S.1 และ S.3  

 ผลการด่าเนินงานวิจัยของคณะในปีการศึกษา 2561 บรรลุเป้าหมายที่ก่าหนดไว้ โดยจ่านวน
ผลงานวิจัยของอาจารย์ในคณะศิลปศาสตร์ได้รับการเผยแพร่เพ่ิมมากขึ้นทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ  
โดยเป็นผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารจ่านวน 7 ผลงาน ผลงานที่ได้น่าเสนอในระดับชาติจ่านวน 6 ผลงาน 
และการน่าเสนอผลงานในระดับนานาชาติจ่านวน 15 ผลงาน รวมทั้งสิ้น 28 ผลงาน (C. 6–07) ดังตาราง
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สรุปผลการด่าเนินงานวิจัยของคณาจารย์ในคณะศิลปศาสตร์ (ปีการศึกษา 2557 -2561) ตารางแสดงค่ารวม
ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการของอาจารย์คณะศิลปศาสตร์ (ปีการศึกษา 2557-2561) ต่อไปนี้ 

ตารางท่ี 6.3 แสดงจ านวนผลงานวิชาการของอาจารย์ในคณะศิลปศาสตร์ (ปีการศึกษา 2557-2561) 

ปีการศึกษา 

จ่านวนผลงานวิจัย/วิชาการของอาจารย์ 

รวม 
จ่านวน
อาจารย์ 

ผลรวมถ่วง
น้่าหนักของ

ผลงานอาจารย์
เทียบกับจ่านวน

อาจารย์ 

คะแนน
ประเมิน
ตนเอง วารสาร 

น่าเสนอ
ระดับชาติ 

น่าเสนอ
ระดับ

นานาชาติ 
2561 7 6 15 28 34 4.96 4 
2560 7 7 4 18 33 2.76 4 
2559 4 1 1 6 32 1.15 4 
2558 3 4 0 7 26 0.68 3 
2557 1 1 2 4 24 0.43 3 

                  
ตารางที่ 6.4  แสดงค่ารวมผลงานวิจัยและผลงานวิชาการของอาจารย์คณะศิลปศาสตร์  
(ปีการศึกษา 2557-2561) 

คณะ/สถาบัน 
ปี

การศึกษา 

ผลงานเผยแพร่ 

ผลรวม
ถ่วง

น้ าหนัก 

บทความ
วิจัยหรือ
วิชาการที่
ตีพิมพ์ใน
การ
ประชุม
วิชาการ
ระดับชาติ
(0.20) 

บทความวิจัย
หรือวิชาการที่
ตีพิมพ์ในการ
ประชุม
วิชาการระดับ
นานาชาติ/จด
อนุสิทธิบัตร
(0.40) 

บทความ
วิจัยหรือ
วิชาการที่
ตีพิมพ์ใน
วารสาร 
วิชาการ
ระดับชาติ
TCI กลุ่มที่ 
2 (0.60) 

บทความวิจัย
หรือวิชาการที่
ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชา 
การระดับ
นานาชาติ ไม่
อยู่ในฐาน
ก.พ.อ./TCI 
กลุ่มที่ 1 
(0.80) 

บทความวิจัยหรือ
วิชาการที่ตีพิมพ์
ใน
วารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติ/
จดสิทธิบัตร/
ผลงานที่ขอ
ต าแหน่งทาง
วิชาการฯ (1.00) 

คณะศิลป
ศาสตร์ 

2561 6 15 1 6 2 14.60 

2560 7 4 2 5 0 8.20 

2559 1 1 1 3 0 3.60 

2558 4 0 3 0 0 2.60 

2557 1 2 0 1 0 1.80 
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แผนภูมิ 6.1 แสดงผลงานทางวิชาการของอาจารย์แบ่งตามประเภท ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557-2561 

จากตารางและแผนภูมิข้างต้น น่าเสนอผลการด่าเนินงานวิจัยของคณะตั้งแต่ปีการศึกษา 2557-2561 
แสดงให้เห็นว่าผลงานวิจัยของอาจารย์ในคณะมีการพัฒนาขึ้นตามเป้าหมายที่ก่าหนดไว้ โดยต่อไปจะน่าเสนอ
เกี่ยวกับการวิเคราะห์ผลการด่าเนินงานเมื่อเทียบกับเป้าหมายของคณะ 

3. การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
จากแผนภูมิข้างต้นแสดงแนวโน้มของการท่าวิจัยของอาจารย์ในคณะศิลปศาสตร์ตั้งแต่ปีการศึกษา 

2557-2561 จะเห็นได้ว่าถึงแม้ว่าผลงานวิจัยของอาจารย์ในคณะยังมีจ่านวนไม่สูงนักเมื่อเทียบกับจ่านวน
อาจารย์ทั้งหมดภายในคณะจ่านวน 34 คน (C. 6–08) แต่อย่างไรก็ตาม จ่านวนงานวิจัยของคณาอาจารย์คณะ
ศิลปศาสตร์มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นในแต่ละปีการศึกษา โดยเฉพาะผลการด่าเนินงานในปีการศึกษา 2560-2561  
(C. 6–09)  มีการเพ่ิมขึ้นของจ่านวนผลงานวิจัยของอาจารย์ในคณะอย่างชัดเจน ผลการด่าเนินงานดังกล่าวเป็น
เครื่องยืนยันว่างานวิจัยของคณะมีการพัฒนาเพ่ิมมากข้ึนอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ หากจะวิเคราะห์ผลงานของอาจารย์
ที่เผยแพร่ในปีการศึกษา 2561 พบว่าผลงานของอาจารย์หน้าใหม่ที่ไม่เคยมีผลงานวิชาการมาก่อน (C. 6–10)  
เพ่ิมมากข้ึนกว่าปีที่ผ่านมา ดังตารางสรุปจ่านวนอาจารย์ที่มีผลงานวิชาการ ปีการศึกษา 2561 ต่อไปนี้ 

ตารางที่ 6.5 สรุปจ านวนอาจารย์ที่มีผลงานวิชาการ ปีการศึกษา 2561 
อาจารย์ท้ังหมด 
(ร้อยละ) 

อาจารย์ท่ีมีผลงาน
วิชาการ  (ร้อยละ) อาจารย์เจ้าของผลงาน 

34 คน  (100) 26 คน (76.50) อาจารย์เดิม (ร้อยละ) 13 คน (50.0) 
อาจารย์ใหม่ (ร้อยละ) 13 คน (50.0) 

จากตารางดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่าในปีที่ผ่านมาจ่านวนอาจารย์ที่ผลงานวิชาการเมื่อเปรียบเทียบกับ
จ่านวนอาจารย์ภายในคณะทั้ งหมดสูงถึงร้อยละ 76.50 ซึ่งมีจ่านวนสูงกว่าปีการศึกษาที่ผ่านๆ มา          
(2557-2560) นอกจากนี้ ผลการด่าเนินงานในปีการศึกษา 2561 ยังพบว่า อาจารย์คณะศิลปศาสตร์เริ่มมี
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การท่าวิจัยร่วมกับนักศึกษาและชุมชนเพ่ิมมากขึ้น (C. 6–11) ซึ่งเป็นอีกหนึ่งปัจจัยหลักที่ท่าให้ผลงานด้านการ
วิจัยของคณะมีการพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว  

การด่าเนินงานในการเพ่ิมการผลิตผลงานด้านวิจัยของคณะส่งผลต่อ การวางแผนการด่าเนินงาน การ
ติดตาม การสร้างขวัญและก่าลังใจ การสนับสนุนทุนส่าหรับการตีพิมพ์น่าเสนอผลงานวิชาการและวิจัย การ
พัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญของอาจารย์โดยการอบรมพัฒนาศักยภาพในการท่าวิจัย และ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ภายในสาขาและระดับคณะ   

4. แนวโน้มผลการด าเนินงานของระบบ 
 ระบบการด่าเนินงานด้านการวิจัยของคณะที่ผ่านมาท่าให้ผลงานด้านการวิจัยมีการพัฒนาขึ้นมาอย่าง
ต่อเนื่อง ดังแสดงในแผนภูมิแสดงค่าเฉลี่ยของจ่านวนผลงานวิจัยต่อจ่านวนอาจารย์ในแต่ละปีการศึกษา 
ดังต่อไปนี้  

 

 แผนภูมิ 6.2 ค่าเฉลี่ยจ่านวนผลงานวิจัยต่อจ่านวนอาจารย์แยกตามปีการศึกษา 

 จากแผนภูมิดังกล่าวข้างต้น แสดงให้เห็นถึงทิศทางการพัฒนาด้านการวิจัยของคณะว่ามีการพัฒนาขึ้น
อย่างเห็นได้ชัด อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณารายละเอียดผลการด่าเนินในปีที่ผ่านมา พบว่าหากจะพัฒนาผลการ
ด่าเนินงานด้านการวิจัยของคณะให้เพ่ิมสูงขึ้น คณะควรวางกลยุทธ์ที่ เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ควร
ปรับเปลี่ยนมาตรการให้สอดคล้องกับภาระงานของอาจารย์ภายในคณะ ก่าหนดค่าภาระงานสอนและงานวิจัย
ของอาจารย์อย่างชัดเจน ซึ่งสิ่งเหล่านี้ยังเป็นอุปสรรคในการด่าเนินงานวิจัยของคณะ  
 นอกจากข้อจ่ากัดด้านเวลาและภาระงานของอาจารย์แล้ว งบประมาณสนับสนุนการท่าวิจัย และ
ประสบการณ์ด้านการท่าวิจัยของอาจารย์ภายในคณะ ยังเป็นข้อจ่ากัดในการสร้างผลงานวิจัยของคณะ ที่ต้องให้
ความส่าคัญต่อไป  ถึงแม้ว่าผลงานวิจัยจะมีการพัฒนาขึ้นกว่าที่ผ่านมาและเริ่มมีแนวโน้มที่อาจารย์หน้าใหม่จะมี
ผลงานวิจัยเพ่ิมมากขึ้น แต่คณะยังคงจ่าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องก่าหนดมาตรการพิเศษ เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้ผลิต
ผลงานวิจัยตลอดจนมาตรการการควบคุมคุณภาพงานวิจัยที่ต้องสามารถต่อยอดและเกิดประโยชน์ต่อชุมชน
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อย่างแท้จริงผ่านมาตรการต่างๆ ได้แก่ การก่าหนดลงไปในภาระงาน และเกณฑ์การประเมินบุคลากรรอบ 6 
เดือนและ 4 ปี จัดระบบ “พ่ีเลี้ยงวิจัย” โดยการเชิญผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ค่าแนะน่า และให้
ค่าปรึกษาในการท่างานวิจัยรวมทั้งการขอทุนวิจัย เพ่ือเป็นการส่งเสริมสนับสนุนและผลักดันให้อาจารย์ได้
ผลิตผลงานวิชาการอย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพ สร้างระบบ “เพ่ือนวิจัย” เพ่ือให้อาจารย์ในคณะมีการวิจัยแบบ
บูรณาการในองค์รวมมากกว่าการวิจัยเดี่ยว ซึ่งเป็นสิ่งที่ควรเพ่ิมเติมจากผลการด่าเนินงานในปีที่ผ่านๆ มา 
นอกจากนี้ คณะยังคงให้ความส่าคัญและสนับสนุนการท่าวิจัยร่วมกับนักศึกษาและชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยมี
มาตรการ “ชั่วโมงวิจัย” ส่งเสริมสนับสนุนด้านเวลาให้อาจารย์ในการลงพ้ืนที่ชุมชนเพ่ือส่ารวจข้อมูล เก็บข้อมูล
วิจัย และด่าเนินการท่าวิจัยอย่างสม่่าเสมอและต่อเนื่อง เพ่ือให้อาจารย์ของคณะสามารถสร้า งผลงานวิจัยที่มี
คุณภาพต่อไป ทั้งนี้ ผลลัพธ์จากงานวิจัยส่าหรับอาจารย์คือเพ่ือขอต่าแหน่งทางวิชาการในการยกระดับตัวผู้วิจัย
ให้มีความก้าวหน้า มีผลถึงการยกระดับคณะและมหาวิทยาลัยให้มีความเชื่อถือ สามารถต่อยอดงานวิจัยสู่การ
บริการแก่สังคมและชุมชนให้เป็นประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 

5. ผลการประเมินคะแนนในระดับคณะ 
ตารางท่ี 6.6 ผลการประเมินคะแนนระดับคณะ 

ผลการประเมินในระดับคณะ 
ผลรวมของคะแนนที่ได้ของทุกหลักสูตรในคณะ/จ่านวนหลักสูตรในคณะทั้งหมด 

คะแนนการประเมิน C.6 = 4 
ค าอธิบายเพิ่มเติม   มีการเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบสามารถ/มีผลการวิเคราะห์การด่าเนินงานเทียบกับ
เป้าหมาย 
 
6. รายการเอกสารหลักฐาน 
ตารางท่ี 6.7 รายการเอกสารหลักฐาน  
รหัสเอกสารหลักฐาน ชื่อเอกสารหลักฐาน 

C. 6-01 ค่าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิจัย คณะศิลปศาสตร์   
C. 6-02 บันทึกการประชุมคณะกรรมการวิจัยประจ่าคณะศิลปศาสตร์ 
C. 6-03 บันทึกการประชุมประจ่าเดือนของคณะศิลปศาสตร์ 
C. 6–04 ภาพถ่ายการประชาสัมพันธ์ข่าวสารเวทีน่าเสนองานวิจัยและแหล่งตีพิมพ์ 
C. 6–05 ภาพถ่ายประกอบมุมวิจัย บริเวณศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ 
C. 6–06 ค่าสั่งฝึกอบรมการวิจัยส่าหรับอาจารย์รุ่นใหม่ 
C. 6–07 สรุปโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย คณะศิลปศาสตร์ ประจ่าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2562 
C. 6–08 รายชื่ออาจารย์ประจ่าที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อประจ่าปีการศึกษา 2561 
C. 6–09 รวมผลงานวิจัย บทความวิจัย และบทความวิชาการของคณาจารย์คณะศิลปศาสตร์ 

(พ.ศ.2557-2561) 

C. 6–10 สรุปรายชื่ออาจารย์คณะศิลปศาสตร์ที่มีผลงานวิชาการ ประจ่าปีการศึกษา 2557-
2561 

C. 6–11 สรุปผลการด่าเนินงานรายวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) 
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C.7 การก ากับมาตรฐานหลักสูตร 
ผู้ก่ากับตัวบ่งชี้ อาจารย์ ดร.ภัสร์ธีรา ฉลองเดช  อาจารย์ฟารีดา  กิตติวิโรจน์ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ซาฮีฎีน  นิติภาค อาจารย์มุสลิม  รอกา 
  อาจารย์สุไลมาน  สมาแฮ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล อาจารย์มุสลิม รอกา     อาจารย์สุไลมาน สมาแฮ   

อาจารย์ฟารีดา  กิตติวิโรจน์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ซาฮีฎีน  นิติภาค 
นายชวัลวิทย์  พรหมเมศร์ 

ค าอธิบาย 
เพ่ือเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคและรับผิดชอบต่อสังคมคณะ/สถาบันจ่าเป็นต้องบริหารจัดการหลักสูตร

และรับรองมาตรฐานหลักสูตรของแต่ละคณะ/สถาบันว่ามีการด่าเนินการที่มีมาตรฐานและเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรหลักสูตรและประกาศ /ข้อบั งคับ อ่ืนๆที่ ก่าหนดโดยส่านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและ
กระทรวงศึกษาธิการคณะ/สถาบันสามารถพัฒนาระบบเก็บข้อมูลผลการก่ากับมาตรฐานจากระดับหลักสูตรใน
คณะ/สถาบันที่ใช้วิธีการเก็บข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการก่ากับมาตรฐานได้ตามเหมาะสมเพ่ือแสดงให้เห็นถึง
การบริหารจัดการและปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและประกาศ/ข้อบังคับอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง 

ตารางท่ี 7.1 เกณฑ์การประเมิน 
 1  2  3  4 5 6 7 

ไม่มีการ
ด่าเนินงาน
ตามเกณฑ์ที่
ก่าหนด 

มีผล
ด่าเนินงาน
เบื้องต้น 
(เป็นข้อมูล
ดิบ เริ่มมี
ระบบ แต่ยัง
ไม่สมบูรณ์
ไม่สามารถ/
ไม่มีการ
วิเคราะห์) 

มีการเก็บ
ข้อมูลอย่าง
เป็นระบบ
สามารถ/มี
ผลการ
วิเคราะห์
การ
ด่าเนินงาน
เทียบกับ
เป้าหมาย 

3+มี
แนวโน้มผล
การ
ด่าเนินงาน
ของระบบดี
ท่าให้เกิดผล
เป็นไป/ใน
ทิศทางตาม
เป้าหมายที่
ก่าหนด 

4มีการ
ด่าเนินงาน
เหนือกว่าที่
เกณฑ์
ก่าหนด
ส่งผลให้เกิด
การพัฒนา
ระบบ 

5มีผลการ
ด่าเนินงานที่
เท่าหรือสูงกว่า
คู่เทียบใน
ระดับชั้นน่า
ของประเทศ มี
การด่าเนินงาน
ที่ดีต่อเนื่อง
ส่งผลให้การ
ด่าเนินงาน
เทียบเท่าหรือ
สูงกว่าคู่เทียบ 
(คู่เทียบชั้นน่า
ระดับประเทศ) 

Excellent 
(Example 
of Word-
class or 
Leading 
Practices) 

  
7. ค่าเป้าหมายของคณะ  
ตารางท่ี 7.2  ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และผลการด่าเนินงาน 
การก่ากับมาตรฐานหลักสูตร 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน บรรลุ 
จ่านวนหลักสูตรเป็นไปตาม ร้อยละ ๑๐๐ จ่านวนหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ บรรลุ 
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ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน บรรลุ 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร มาตรฐานหลักสูตร ร้อยละ ๑๐๐ 
 
๒. ผลการด าเนินงาน 
๒.๑ อาจารย์ตามการก ากับมาตรฐานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
 ในปีการศึกษา 2561 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘       มี
อาจารย์ประจ่าหลักสูตรเป็นผู้ด่าเนินงานหลักสูตร5 คนดังตารางต่อไปนี้ (C. 7-01)   
ตารางที่ 7.3 แสดงข้อมูลอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ที ่ ชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
วุฒิการศึกษาสูงสุด หมายเหตุ 

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

ประธาน
หลักสูตร 

2. อาจารย์วัชรินทร์ ฟองโหย อาจารย์ M.A. (Teaching English to 
Speakers of Other Languages) 

 

3. อาจารย์ฟารีดา กิตติวิโรจน์ อาจารย์ M.A. (Language and 
Communication) 

 

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

 

5. อาจารย์นูรอ ยาเซ็ง อาจารย์ M.A. (Applied Linguistics for TESOL)  
 

ส่าหรับการด่าเนินงานการบริหารจัดการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ได้มีการ
ด่าเนินการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามเกณฑ์การก่ากับมาตรฐานหลักสูตร องค์ประกอบที่ ๑ ที่ก่าหนด
โดย สกอ. ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕5๘ ดังตารางต่อไปนี้ (C. ๗-02) 

ตารางท่ี 7.4 แสดงข้อมูลการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. ๒๕5๘ 
ผ่าน/ไม่ผ่าน เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

ผ่าน ๑. จ่านวนอาจารย์ประจ่าหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๕ 
คน และเป็นอาจารย์ประจ่าเกินกว่า ๑ หลักสูตร
ไม่ได้และประจ่าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัด
การศึกษาตามหลักสูตรนั้น 

มีอาจารย์ประจ่าหลักสูตร จ่านวน ๕ คน 
และเป็นอาจารย์ประจ่าตลอดหลักสูตร โดย
ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ นี้ ทางหลักสูตรไม่มี
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ่าหลักสูตร 

ผ่าน ๒. คุณสมบัติของอาจารย์ประจ่าหลักสูตรคุณวุฒิ
ระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือด่ารงต่าแหน่ง
ทางวิชาการไม่ต่่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขา
ที่ ต ร งห รื อสั ม พั น ธ์ กั บ ส าข าวิ ช าที่ เปิ ดส อน      
อย่างน้อย ๒ คน 

อาจารย์ประจ่าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 
๒๕๕๘ มีคุณวุฒิตามเกณฑ์ที่ก่าหนด  
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ผ่าน/ไม่ผ่าน เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
ผ่าน ๓. การปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบระยะเวลาที่

ก่าหนดต้องไม่เกิน ๕ ปี (จะต้องปรับปรุงให้เสร็จ
แ ล ะ อ นุ มั ติ / ให้ ค ว า ม เห็ น ช อ บ โด ย ส ภ า
มหาวิทยาลัย/สถาบัน เพ่ือให้หลักสูตรใช้งานในปีที่ 
๖ และประกาศใช้ในปีที่ ๘) 

หลักสูตรได้เริ่มด่าเนินการปรับย่อยตั้งแต่ปี
การศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๖๑ ผ่านการประชุม
แลกเปลี่ยนของกรรมการบริหารหลักสูตร
อย่างต่อเนื่อง และก่าหนดใช้หลักสูตรฉบับ
ปรับปรุงในปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 
๒.2 อาจารย์ตามการก ากับมาตรฐานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู  

ส่าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามลายู หลักสูตรใหม่ พ .ศ.2560 เป็นอีกหนึ่งหลักสูตร
ภายใต้การด่าเนินงานของคณะศิลปศาสตร์ปัจจุบันมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร๕ คน ดังตารางต่อไปนี้ 

ตารางที่ 7.5 แสดงข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู 
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ที ่ ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
วุฒิการศึกษาสูงสุด หมายเหตุ 

๑. อาจารย์สุไลมาน สมาแฮ อาจารย์ M.A. (Linguistics) ประธานหลักสูตร 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ซาฮีฎีน นิติภาค อาจารย์ M.A. (Malay Literature)  
๓. อาจารย์กามีลียา หะยีหะซา อาจารย์ M.Ed. (Malay Language 

Education) 
 

๔. อาจารย์ฟีรดาวซ์มูหะมัด อาจารย์ M.A. (Linguistics)  
๕. อาจารย์รอฮานีเต๊ะซา อาจารย์ M.A. (Malay Studies)  
 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายูได้มีการด่าเนินการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตาม
เกณฑ์การก่ากับมาตรฐานหลักสูตร องค์ประกอบที่ ๑ ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี   พ.ศ. 
๒๕๔๘ องค์ประกอบที่ ๑ ของหลักสูตรที่ สกอ. ก่าหนด (C. ๗-03) ดังตารางต่อไปนี้ 

ตารางท่ี 7.6 แสดงข้อมูลการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ผ่าน/ไม่ผ่าน เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

ผ่าน 1.อาจารย์ประจ่าหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่่าปริญญา
โทหรือเทียบเท่า หรือมีต่าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ และต้องมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่
ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็น
ผลงานวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ ตามหลักเกณฑ์
ที่ก่าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด่ารง
ต่าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๑ รายการในรอบ 
๕ ปีย้อนหลัง 

ปีการศึกษา 2561 อาจารย์ซาฮีฎีน นิติ
ภ า ค  อ า จ า รย์ ป ร ะ จ่ า ห ลั ก สู ต ร แ ล ะ
รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษามลายู  ได้ พัฒนาตนเอง
ทางด้านวิชาการจนได้รับการแต่งตั้งให้ด่ารง
ต่าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
ภาษามาเลย์เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2561 

ผ่าน ๒. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิและ มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ่านวน ๕ 
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ผ่าน/ไม่ผ่าน เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
คุณสมบัติเช่นเดียวกับอาจารย์ประจ่าหลักสูตร 
จ่านวนอย่างน้อย ๕ คน 

คน 

ผ่าน ๓. อาจารย์ผู้สอน อาจเป็นอาจารย์ประจ่าหรือ
อาจารย์พิเศษที่มีคุณวุฒิขั้นต่่าปริญญาโทหรือ
เทียบเท่า หรือมีต่าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ใน
สาขาวิช านั้ นหรือวิ ช าที่ สั ม พั นธ์กั น  ห รือ ใน
สาขาวิชาของรายวิชาที่สอน 

คุณสมบัติของอาจารย์ประจ่า ในหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต มีจ่านวน ๒๘ ท่าน ที่มี
คุณวุฒิขั้นต่่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือ
มีต่าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชา
นั้นหรือวิชาที่สัมพันธ์กัน 

 

นอกจากนี้การกระบวนการบริหารและด่าเนินการจัดการหลักสูตร ทางหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษและหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู ได้ร่วมกับรองคณบดีฝ่าย  วิชาการ
จัดให้มีการประชุมเพ่ือด่าเนินงานหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานตามที่ สกอ. ก่าหนด       (C. 7-04)  
 

2.๓ ตามระบบ CUPT QA ซึ่งใช้เกณฑ์ AUN QA ในระดับหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษได้มีการด่าเนินการจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษา

ในหลักสูตรมีผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง หรือ ELO (Expected Learning Outcomes) ของผู้ใช้หลักสูตรที่ได้มา
จากการพบปะพูดคุยและการประชุมของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้ง ๖ กลุ่ม ได้แก่ 
ผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์ อาจารย์ทั้งในและนอกหลักสูตร นักศึกษา บุคลากรสายสนับสนุน ผู้ปกครองนักศึกษา
และสถานประกอบการ เพ่ือให้ได้มาซึ่ง ELO ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย ดังตาราง
ต่อไปนี้ 

ตารางท่ี 7.7 แสดงผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
ข้อ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
๑ ใช้ทักษะภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพและหลากหลาย ในระดับ B 2 Upper- Intermediate 

Level ตามโครงสร้างของ Common European Framework of Reference for Languages 
(CEFR) หรือมาตรฐานการวัดระดับความสามารถทางด้านภาษาที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล
ของสหภาพยุโรปได้ 

๒ ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง เพ่ือพัฒนาตนเอง ชุมชน 
และสังคม 

๓ ประยุกต์องค์ความรู้ด้านภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษกับเทคโนโลยีให้ทันโลกและเหตุการณ์ปัจจุบัน 
๔ แสดงออกถึงความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 

 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังทั้งสี่ข้อ มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะศิลปศาสตร์ กล่าวคือ หลักสูตร
ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ คู่คุณธรรม พร้อมพัฒนาชุมชนและสังคมด้วยการน่าองค์ความรู้ด้านภาษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษประกอบการใช้เทคโนโลยีเพื่อให้สามารถผลิตผลงานวิชาการได้อย่างถูกต้อง      และเพ่ือให้ทันโลก
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และเหตุการณ์ ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของคณะศิลปศาสตร์ที่ต้องการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้   มีทักษะ และ
คุณธรรม รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม นอกจากนี้ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังทั้งสี่ข้อดังกล่าวยังสอดคล้องกับพันธ
กิจของมหาวิทยาลัยฯ ที่ต้องการผลิตบัณฑิตทุกระดับที่มีคุณภาพ ดังนั้น เพ่ือให้ได้มาซึ่งบัณฑิตที่มีคุณสมบัติ
ดังกล่าว ทางหลักสูตรจึงมีการวางแผนด่าเนินการผลักดันให้นักศึกษามีความสามารถทางภาษาผ่านการเรียนการ
สอนในรายวิชาต่าง ๆ ทั้งรายวิชาเฉพาะ และรายวิชาศึกษาทั่วไปตลอดหลักสูตร เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับความรู้และ
ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะภาษาอังกฤษพ้ืนฐานเพ่ือเตรียมผู้เรียนประยุกต์ใช้ความรู้เหล่านี้ในชั้นปีที่สูงกว่า 
นอกจากนี้ หลักสูตรมุ่งหวังให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ ผ่านการเรียนการสอนใน
รายวิชาและสถานการณ์จริงในรายวิชาสหกิจศึกษาตามหลักทฤษฎีการเรียนรู้ของ Bloom’s Taxonomy อีก
ด้วย  

ภายหลังจากผู้เรียนได้ลงทะเบียนเรียนในแต่ละปี ทางหลักสูตรได้ก่าหนดให้นักศึกษามีการทดสอบ
ความสามารถทางภาษาอย่างต่อเนื่อง โดยใช้มาตรฐานการประเมินความสามารถทางภาษาอังกฤษของ CEFR 
โดยให้ผู้เรียนที่จบการศึกษามีผลการประเมินระดับความสามารถภาษาอังกฤษในระดับ B ๒ Intermediate 
Level ตามมาตรฐานของสหภาพยุโรปได้ ซึ่งสามารถเทียบเคียงกับเกณฑ์สอบมาตรฐานอื่น ๆ ได้แก่ IELTS และ 
TOEFL ITP ดังต่อไปนี้ 

ตารางท่ี 7.8 แสดงผลคะแนนวัดระดับภาษาอังกฤษ CEFR เทียบกับเกณฑ์ต่างๆ 

ระดับ CEFR ชื่อขั้นระดับ 
เทียบเท่าผล

คะแนน IELTS 

เทียบเท่าผล
คะแนน TOEFL 

ITP 

ระดับคะแนนของแต่
ละช้ันปี 

C 2 Proficient 8.5 - 9.0 650 - 677  
C 1 Advanced  7.0 - 8.0 600 - 647  

B 2 Upper- Intermediate 5.0 - 6.5 477 - 597 
ผลคะแนนเพ่ือขอ

อนุมัติส่าเร็จการศึกษา 
B 1 Intermediate 4.0 - 4.5 437 - 473 ชั้นปี 3  
A 2  Elementary 3.0 - 3.5 397 - 433 ชั้นปี 2 
A 1 Beginner  - 337 - 393 ชั้นปี 1 
อ้างอิงจาก https://www.ielts.org/ielts-for-organisations/common-european-framework 

*หมายเหตุ 
  CEFR คือ ตารางมาตรฐานยุโรปและได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะเพ่ือใช้อธิบายทักษะภาษาอังกฤษ 
ที่เป็นที่ยอมรับของสากลโลก โดย CEFR สามารถน่ามาเทียบเคียงผลคะแนนการสอบ Academic Test ระดับ
นานาชาติ ของ IELTs (International English Language Testing System)      โดยแบ่งความเชี่ยวชาญ
ทางด้านภาษาออกเป็น 6 ระดับ ข้างต้น  
  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มุ่งเน้นให้นักศึกษามีผลประเมินความสามารถทาง
ภาษาที่เทียบเคียงของ CEFR ในระดับ B ๒ Intermediate Level ได้ เพ่ือช่วยนักศึกษาตระหนักและรับรู้
ความสามารถทางภาษาของตนเองเพ่ือพัฒนาให้กลายเป็นบัณฑิตมีความรู้ และความสามารถทางภาษาอังกฤษ
ในระดับดีและมีประสิทธิภาพ สามารถเข้าท่างานและศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาทั้งในและต่างประเทศได้  
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  ผลการด่าเนินงานในปีการศึกษา ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา หลักสูตรได้ให้นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ สอบวัดระดับ
ความสามารถภาษาอังกฤษ โดยใช้ข้อสอบ TOEFL IPT ผลปรากฏว่า คะแนนสูงสุดที่ได้ คือ ๔๗๐ คะแนน ซึ่งอยู่
ในระดับ B ๑ ของมาตรฐาน CEFR และคะแนนต่่าสุดที่ได้ คือ ๓๔๓ คะแนน ซึ่งอยู่ในระดับ A ๑ ส่าหรับคะแนน
เฉลี่ยที่ได้ คือ ๔๐๒.๗๘ คะแนน ซึ่งอยู่ที่ระดับ B ๑ ของมาตรฐานเดียวกัน (C. 7-05) 
  จากคะแนนดังกล่าวทางหลักสูตรและคณะฯ ได้มีการประชุมและพิจารณาและด่าเนินการวางแผนเพ่ือ
พัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาผ่านการจัดอบรมที่จะมีขึ้นในปีการศึกษา ๒๕๖๒ ต่อไป  (C. 
7-06) 
 

2.๔ ตามระบบ CUPT QA ซึ่งใช้เกณฑ์ AUN QA ในระดับหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู 
เพ่ือให้หลักสูตรด่าเนินงานบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของ AUN QA Version 

๓ (C. 7-07) อาจารย์ประจ่าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายูได้มีการด่าเนินการจัดการเรียน
การสอนให้นักศึกษาในหลักสูตรมีผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง หรือ ELO (Expected Learning Outcomes) ของ
ผู้ใช้หลักสูตรที่ได้มาจากการพบปะพูดคุยและการประชุมของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรกับผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียทั้ง 6 กลุ่ม ได้แก่ ผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์ บุคลากรสายสอน บุคลากรสายสนับสนุน ผู้เรียน ผู้ปกครอง 
และสถานประกอบการ เพ่ือให้ได้มาซึ่ง ELO ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย ดังตาราง
ต่อไปนี้ 

 
ตารางท่ี 7.9 แสดงผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู 

ข้อ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
๑ นักศึกษาใช้ทักษะภาษามลายูได้ตามกรอบมาตรฐาน KSBM-PNU (Structure of Standard 

Malay- Princess of Naradhiwas University) 
๒ นักศึกษาสามารถน่าองค์ความรู้ด้านภาษามลายูไปบริการวิชาการ 
๓ นักศึกษาสร้างสรรค์โครงงานด้านภาษามลายูเพ่ือพัฒนาชุมชนและสังคม 
๔ นักศึกษามีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความรับผิดชอบ และด่ารงตนในสังคมพหุวัฒนธรรมได้ 
5 นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลและการน่าเสนออย่างมี

ประสิทธิภาพ 
นอกจากนั้นแล้วอาจารย์ประจ่าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายูได้มีการด่าเนินงาน

ตามการก่ากับมาตรฐานหลักสูตร โดยด่าเนินการจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษาได้ผ่านค่า ELO (Expected 
Learning Outcomes) ของผู้ ใช้หลักสูตร กล่าวคือ หลักสูตรได้ใช้KSBM PNU (Structure of Standard 
Malay-Princess of Naradhiwas University)เป็นมาตรฐานการประเมินการเรียนภาษามลายูโดยให้ผู้เรียนที่
จบการศึกษาสามารถประเมินผลระดับในระดับ B หรือผลการประเมินขั้นดีโดยมีหลักเกณฑ์คะแนน ดังต่อไปนี้ 
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ตารางท่ี 7.10 แสดงผลเทียบเคียงคะแนนภาษามลายูตามมาตรฐาน KSBM-PNU   
(Structure of Standard Malay- Princess of Naradhiwas University) 

ระดับคะแนน ร้อยละ ความหมาย 
A 80-100 ผลการประเมินขั้นดีเยี่ยม 
B+ 75-79 ผลการประเมินขั้นดีมาก 
B 70-74 ผลการประเมินขั้นดี 
C+ 65-69 ผลการประเมินขั้นค่อนข้างดี 
C 60-64 ผลการประเมินขั้นพอใช้ 

D+ 55-59 ผลการประเมินขั้นอ่อน 
D 50-54 ผลการประเมินขั้นอ่อนมาก 
F  0-49 ผลการประเมินขั้นตก 

*หมายเหตุ  
KSBM-PNU (Structure of Standard Malay- Princess of Naradhiwas University) คือ กรอบ

มาตรฐานภาษามลายูที่ก่าหนดระดับการเรียนรู้ภาษามลายู โดยวัดจากความสามารถและทักษะการใช้ภาษา
มลายู ตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ก่าหนด ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากผู้ทรงคุณวุฒิ 

จากเกณฑ์ดังกล่าว หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษามลายู หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560 ก่าหนดให้ผู้ใช้
หลักสูตรต้องผ่านเกณฑ์ตามที่หลักสูตรก่าหนด ในระดับคะแนน B ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 70 ก่อนส่าเร็จการศึกษา ซึ่ง
จากการประเมินการใช้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายูในรอบปีการศึกษา25๖1 พบว่า ELOของ
หลักสูตรแสดงค่าเป้าหมายที่ชัดเจนตามค่าแนะน่าของผู้ประเมิน 

ผลจากการสอบวัดระดับภาษามลายูในรอบปีการศึกษา 2561 ในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษามลายูในปีที่ผ่านมา พบว่านักศึกษาสาขาวิชาภาษามลายูชั้นปีที่ 1 ได้ผ่านการสอบวัดระดับภาษา
ม ล ายู ต าม ก รอ บ ม าต รฐ าน ภ าษ าม ล ายู KSBM-PNU (Structure of Standard Malay- Princess of 
Naradhiwas University) โดยมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 50.5 จากจ่านวนนักศึกษาทั้งหมด 18 คนส่าหรับ
นักศึกษาสาขาวิชาภาษามลายูชั้นปีที่ 2 มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 43.2จากจ่านวนนักศึกษาทั้งหมด 31 คน 
ซึ่งทางหลักสูตรได้มีการด่าเนินการจัดโครงการสอนเสริมภาษามลายูให้กับผู้ใช้หลักสูตรต่อไป เพ่ือให้ ผู้ใช้
หลักสูตรผ่านเกณฑ์ตามที่หลักสูตรก่าหนด 

นอกจากนี้แล้วทางสาขาวิชาได้มีการจัดโครงการอบรมเกี่ยวกับทักษะการใช้ภาษามลายูในกิจกรรมต่างๆ 
เช่น กิจกรรมอบรมทักษะการอ่านกวีนิพนธ์ภาษามลายู และกิจกรรมอบรมทักษะการเขียนงานวรรณกรรมภาษา
มลายู โดยทั้งสองโครงการดังกล่าว ทางสาขาภาษามลายูและชุมนุมภาษามลายูได้เรียนเชิญผู้เชี่ยวชาญและเจ้าของ
ภาษาจากประเทศมาเลเซียมาเป็นวิทยากรอบรมให้กับนักศึกษาสาขาวิชาภาษามลายูผลจากการด่าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาภาษามลายู) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560 ในปีการศึกษา 
2560 ที่ผ่านมาพบว่าผู้ใช้หลักสูตรได้เสนอให้ทางหลักสูตรจัดหาอาจารย์ชาวต่างชาติซึ่งใน        ปีการศึกษา 
2561 ที่ผ่านมาคณะได้ด่าเนินการจัดหาอาจารย์พิเศษจากการแลกเปลี่ยนอาจารย์จาก UniversitiSains Malaysia 
จ่านวน 1 ท่าน Muhammad ShahrulIkram Lim Abdullah ซึ่งได้มาปฏิบัติหน้าที่เป็นอาจารย์ผู้สอนรายวิชา
ภาษาศาสตร์เชิงสังคม และภาษามลายูเพ่ือการสื่อสารเป็นเวลา 1 เดือน 
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3. ผลประเมินการใช้หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)  
๓.๑ หลักสูตรศิลปศาสตร์ภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๖๑ 
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษได้เก็บรวบรวมผลการประเมินการใช้หลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) เพ่ือรับฟังผลการใช้หลักสูตร ใน ๖ ด้าน คือ ด้านการใช้
หลักสูตร ด้านโครงสร้างหลักสูตรและเนื้อหาส่าหรับการเรียนการสอน ด้านการเรียนรู้ ด้านกิจกรรมการเรียนการ
สอน และการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๖1 ดังตารางต่อไปนี้ 
ตารางท่ี 7.11 คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินการใช้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

ปีการศึกษา ผลการประเมินเฉลี่ย 
๒๕๕๘ ๓.๘ 
๒๕๕๙ ๓.๕ 
๒๕๖๐ ๓.๙ 
๒๕๖๑ ๓.๗๓ 

 

จากผลการส่ารวจการประเมินการใช้หลักสูตรปีการศึกษา 2561 มีรายละเอียดของผลการประเมิน ดังนี้ 
1. ด้านการวางแผนการใช้หลักสูตร     3.๔๕ มาก 
2. ด้านโครงสร้างหลักสูตรและเนื้อหาการเรียนการสอน   ๓.๗๔ มาก 
3. ด้านการบริหารหลักสูตร      ๓.๗๘ มาก 
4. ด้านผลการเรียนรู้      3.๖๔ มาก 
5. ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน     3.๖๗ มาก 
6. ด้านพัฒนานักศึกษา      3.8๑ มาก 

          โดยรวม       3.๗๓   มาก   
 
จากผลการประเมินดังกล่าวพบว่า ผลการใช้หลักสูตรในรอบปีการศึกษา 256๑ที่ผ่านมา ผู้ใช้หลักสูตร

มีความพึงพอใจอยู่ระดับมาก ซึ่งหมายถึง การด่าเนินการและบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ เป็นที่น่าพอใจมาก ส่วนหนึ่งของผู้ให้ข้อมูลจากผู้ประกอบการที่นักศึกษาไปฝึกสหกิจศึกษาและฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ มีความพอใจการปฏิบัติงานของนักศึกษา พร้อมทั้งมีการชื่นชมนักศึกษาทั้งเรื่องการสื่อสาร 
การปฏิบัติงานตรงต่อเวลา การสู้งาน และมีกาลเทศะ (C. ๗-08) 

๓.๒ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู ปีการศึกษา ๒๕60-๒๕๖1 
ผลการประเมินการใช้หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) หลักสูตร

ศิลปศาสตร์ภาษามลายู ปีการศึกษา ๒๕60-๒๕๖1 มีดังนี ้
ตารางท่ี 7.12 คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินการใช้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู 

ปีการศึกษา ผลการประเมินเฉลี่ย 
๒๕๖๐ ๓.๖ 
๒๕๖๑ ๓.๘๓ 
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จากผลการส่ารวจการประเมินการใช้หลักสูตรปีการศึกษา 2561 ที่ได้มีการท่าการส่ารวจผลการใช้
หลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน (TQF) จากนักศึกษาจ่านวน 54 คน และอาจารย์และเจ้าหน้าที่ จ่านวน 27 คน 
การประเมินพบว่า (C. ๗-09) 

1. ด้านการวางแผนการใช้หลักสูตรภาษามลายู    3.63 มาก 
2. ด้านโครงสร้างหลักสูตรและเนื้อหาการเรียนการสอน   3.89 มาก 
3. ด้านการบริหารหลักสูตร      3.82 มาก 
4. ด้านผลการเรียนรู้      3.83 มาก 
5. ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน     3.91 มาก 
6. ด้านพัฒนานักศึกษา      3.91 มาก 

          โดยรวม          3.83 มาก   
จากการประเมินดังกล่าวพบว่า ผลการใช้หลักสูตรในรอบปีการศึกษา 2561 ที่ผ่านมา ผู้ใช้หลักสูตรมี

ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ซึ่งหมายถึง ผู้ใช้หลักสูตรให้การยอมรับการใช้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษามลายู คณะศิลปศาสตร์ มหาวิยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
 เนื่องจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายูหลักสูตรใหม่ พ .ศ.2560 และได้เริ่ม
ด่าเนินการใช้หลักสูตรในปีการศึกษา 2560 ในปีการศึกษาที่ผ่านมาพบว่าจ่านวนนักศึกษาแรกเข้า มีจ่านวน
น้อยลงตามล่าดับ ดังนั้นในปีการศึกษา 2561 ทางหลักสูตรก่าลังด่าเนินการปรับปรุงและทบทวนหลักสูตรตาม
นโยบายของคณะ เพ่ือที่จะปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัย แม้ว่ายังไม่ถึงก่าหนดการปรับปรุงหลักสูตรในปี
การศึกษา 2564 

๔. แนวโน้มผลการด าเนินงานของระบบ 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษมีการด่าเนินการหลักสูตรเพ่ือให้มีมาตรฐานของ

หลักสูตรตามที่ก่าหนด ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ นี้ หลักสูตรได้มีการใช้ครบตามระยะเวลาที่ก่าหนดเพ่ือให้มีการ
ปรับหลักสูตรและใช้งานในปีการศึกษา 2๕๖๓ ทางอาจารย์ประจ่าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรได้มี
การด่าเนินการปรับหลักสูตรให้มีความเหมาะสมและทันสมัย ผ่านการประชุมหารือ การเก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียต่าง ๆ ดังรายละเอียดในการประชุมปรับหลักสูตร (C. ๗-10) 
 

ตารางท่ี 7.13 ตารางแสดงรายการประชุมเพื่อปรับหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
 

รายการประชุม พ.ศ. 256๑ 
 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
1. ประเด็นท่ีจะปรับปรุง             
2. แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูม้สี่วนไดส้่วน
เสีย 

            

๓. สรปุการแลกเปลี่ยนความเห็นจากฝ่ายต่างๆ             
๔. ทบทวน ELO ของหลักสูตร             
๕. ทบทวนการจัดการศึกษาตามโครงสร้าง
หลักสตูร 

            

๖. ทบทวนค่าอธิบายรายวิชา             
๗. ทบทวนกลยุทธ์การสอน ผลการเรียนรู้ และ             
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รายการประชุม พ.ศ. 256๑ 
 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
การประเมิน 
๘. วิพากษ์หลักสูตรร่วมกับกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

            

๙. ปรับแก้ตามผลการวิพากษ์             
๑๐. ส่งเข้าสภามหาวิทยาลัยฯและสกอ.ต่อไป             

ปีการศึกษา ๒๕๖๑ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู ได้มีการด่าเนินการประชุมหารือ
เพ่ือปรับแก้ในประเด็นต่าง ๆ เพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัยเช่นกัน ทั้งนี้ หลักสูตรภาษามลายู มีก่าหนดใช้
หลักสูตรฉบับปรับปรุงในปีการศึกษา ๒๕๖๔ (C. ๗-10) 

ตารางท่ี 7.14 ตารางแสดงจ านวนหลักสูตรที่เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
(TQF) ประจ าปีการศึกษา 25๖๑ 

จ านวนหลักสูตรที่เป็นไปตามกรอบมาตรฐานTQF คณะศิลปศาสตร์  
ที ่ ภาควิชา จ านวน

หลักสูตร 
สกอ. แจ้งผลการ

รับทราบแล้ว 
ได้รับอนุมัติจาก

สภาสถาบัน 
ตรี โท เอก ตรี โท เอก 

1. ภาควิชาภาษาอังกฤษ 1 1 - - 1 - - 
 1.1. ศศ.บ. สาขาภาษาอังกฤษ         

๒. ภาควิชาภาษามลายู 1 1 - - 1 - - 
 ๒.1. ศศ.บ. สาขามลายู        
 รวม ๒ ๒ - - ๒ - - 

ตารางท่ี 7.15 ตารางคะแนนประเมินระดับหลักสูตร 
หลักสูตร ระดับคะแนน 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี   
1. ศศ.บ. (สาขาวิชาภาษาอังกฤษ) 3 
1. ศศ.บ. (สาขาวิชาภาษามลายู) 3 

คะแนนรวมของคณะ ๓ 

4. ผลการประเมนิคะแนนในระดับคณะ 
ตารางท่ี 7.16 ผลการประเมินคะแนนระดับคณะ 

ผลการประเมินในระดับคณะ 

ผลรวมของคะแนนที่ได้ของทุกหลักสูตรในคณะ/จ่านวนหลักสูตรในคณะทั้งหมด 

คะแนนการประเมิน C 7 = 4 

ค าอธิบายเพิ่มเติม- 
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5. รายการเอกสารหลักฐาน 
ตารางท่ี 7.17 รายการเอกสารหลักฐาน  
รหัสเอกสารหลักฐาน ชื่อเอกสารหลักฐาน 

C. 7-01 มคอ. 2 (หลักสูตรศิลปศาสตบัณฑิต สาขาวิชาอังกฤษ) 
C .7-02 รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ประจ่าปีการศึกษา 

25๖1 
C. 7-03 รายงานการประชุม สาขาวิชาภาษาอังกฤษประจ่าปีการศึกษา 25๖1 

C. 7-04  รายงานการประชุม สาขาวิชาภาษามลายู 

C. 7-05 มคอ. 2 (หลักสูตรศิลปศาสตบัณฑิต สาขาวิชามลายู) 

C. 7-06 รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตรภาษามลายู ประจ่าปีการศึกษา 25๖1 

C. 7-07 ผลสอบ TOEFL ITP 

C. 7-08 รายงานการประชุมหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ประจ่าปี
การศึกษา 25๖1 

C. 7-09 ผลประเมินการใช้หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
(TQF) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษประจ่าปีการศึกษา 25๖1 

C. 7-10 ผลประเมินการใช้หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
(TQF) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายูประจ่าปีการศึกษา 25๖1 
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C.8.1 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของกรรมการประจ าคณะ 
 
ผู้ก ากับตัวบ่งช้ี  นางสาวชุลีพร มาสเนตร  นางสาวจิราภรณ์ ทองนพคุณ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล  นางสาวชุลีพร มาสเนตร  นางสาวจิราภรณ์ ทองนพคุณ 
 
ค าอธิบาย (ระดับคณะ– คณะกรรมการประจ าคณะ) 

คณะกรรมการประจ่าคณะ เป็นคณะบุคคลคณะหนึ่งในสถาบันการศึกษา มีองค์ประกอบและหน้าที่
ตามที่ได้ก่าหนดไว้ในพระราชบัญญัติของสถาบันการศึกษา โดยคณะกรรมการประจ่าคณะถือเป็นหนึ่งกลไก
ส่าคัญในการบริหารจัดการคณะ เพ่ือให้บรรลุผลตามเป้าหมายต่างๆ ของสถาบันการศึกษา 
 
เกณฑ์การประเมิน 
 ใช้เกณฑ์คะแนน 1-7 ของ AUN-QA ระดับหลักสูตร (เอกสาร [11] หน้า 64) ในการประเมินการ
ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารคณะ/ผู้บริหารสถาบันโดยใช้ประเด็นการประเมิน 5 ข้อข้างต้น 
ตารางท่ี 8.1.1 เกณฑ์การประเมิน 
 

1 2 3 4 5 6 7 
ไม่มีการ
ด่าเนินงาน
ตามเกณฑ์
ที่ก่าหนด 

มีผลการ
ด่าเนินงาน
เบื้องต้น (เป็น
ข้อมูลดิบ เริ่มมี
ระบบแต่ยังไม่
สมบูรณ์ ไม่
สามารถ/ไม่มี
การวิเคราะห์ 

มีการเก็บ
ข้อมูลอย่าง
เป็นระบบ
สามารถ/มี
ผลการ
วิเคราะห์
การ
ด่าเนินงาน
เทียบกับค่า
เป้าหมาย 

3+มี
แนวโน้มผล
การด่าเนิน 
งานของ
ระบบดี ท่า
ให้เกิดผล
เป็นไปใน
ทิศทางตาม
เป้าหมายที่
ก่าหนด 

4+มี
ผลการ
ด่าเนิน
งาน
เหนือก
ว่า
เกณฑ์
ก่าหนด
ส่งผล
ให้เกิด
การ
พัฒนา
ระบบ 

5+ มี ผ ล ก า ร
ด่าเนินงานที่เท่า
ห รื อ สู ง ก ว่ า คู่
เ ที ย บ ใ น
ระดับชั้นน้่าของ
ประเทศ มีการ
ด่าเนินงานที่ ดี
ต่อเนื่องส่งผลให้
การด่าเนินงาน
เทียบเท่าหรือสูง
กว่าคู่ เทียบ (คู่
เ ที ย บ ชั้ น น้่ า
ระดับประเทศ)  
 
 
 

Excellent 
(Example of 
World Class 
or Leading 
Practices)  

 
1. ค่าเป้าหมาย 
 การด่าเนินงานของคณะกรรมการประจ่าคณะศิลปศาสตร์ ครอบคลุม 5 ประเด็น ดังต่อไปนี้ 

1. คณะกรรมการประจ่าคณะท่าพันธกิจครบถ้วนตามภาระหน้าที่ที่ก่าหนดในพระราชบัญญัติ 
2. คณะกรรมการประจ่าคณะก่าหนดยุทธศาสตร์ ทิศทาง และนโยบาย ในการบริหารคณะ 
3. คณะกรรมการประจ่าคณะปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ 
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4. คณะกรรมการประจ่าคณะ ติดตามผลการด่าเนินงานของคณะให้บรรลุเป้าหมาย 
- เอาใจใส่ ระมัดระวัง (Duty of Care) 
- ซื่อสัตย์สุจริต รักษาผลประโยชน์ขององค์กร (Duty of Loyalty) 
- ปฏิบัติตามกติกา (Duty of Obedience) 
- โปร่งใสเปิดเผย (Duty of Disclosure) 

5. คณะกรรมการประจ่าคณะด่าเนินงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
         ข้อมูลและวิธีการเก็บข้อมูลที่เก่ียวข้อง 

 ใช้แบบสอบถามการประเมินปฏิบัติงานตามบทบาทอ่านาจหน้าที่ของคณะกรรมการประจ่า
คณะ 

 
2. ผลการด าเนินงาน 

1. คณะกรรมการประจ่าคณะท่าพันธกิจครบถ้วนตามภาระหน้าที่ที่ก่าหนดในพระราชบัญญัติ  ดังนี้ 
        1.1  ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ. 2548 ได้ก่าหนดการปฏิบัติ

หน้าที่ของคณะกรรมการประจ่าคณะศิลปศาสตร์ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์    
ว่าด้วย คณะกรรมการประจ่าคณะ สถาบัน ส่านัก วิทยาลัยหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบ          
เท่าคณะ พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2558 ตามมาตรา 35 คณะกรรมการประจ่าคณะมีอ่านาจหน้าที่ 9 ข้อ 
(C8.1.1-01) และตามค่าสั่งมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ที่ 1183/2560 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2560 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจ่าคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์   ซึ่งได้แจ้งบทบาท
อ่านาจหน้าที่ของคณะกรรมการประจ่าคณะศิลปศาสตร์ให้ที่ประชุมรับทราบ  ดังรายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ่าคณะ ครั้งที่  1/2562 (C8.1.1-02)  มีอ่านาจหน้าที่ จ่านวน  10 ข้อ ดังนี้ 
 1.1.1  วางนโยบายและแผนงานของคณะให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 
โดยคณะมีการเสนอแผนกลยุทธ์คณะศิลปศาสตร์  ประจ่าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 -2564 และแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจ่าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 เพ่ือให้คณะกรรมการประจ่าคณะพิจารณาให้ความเห็นชอบและ
รายงานให้มหาวิทยาลัยอนุมัติแผนกลยุทธ์คณะศิลปศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ และเสนอแผนด่าเนินงาน
ของฝ่าย/งาน ประจ่าปีการศึกษา  พ.ศ.  2562 โดยสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย ดังรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการประจ่าคณะ ครั้งที่  4/2561 (C8.1.1-03)  
 1.1.2  พิจารณาหลักสูตรและรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรส่าหรับคณะเพ่ือเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัย โดยคณะได้เสนอเรื่องการจัดสรรโควตาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษและ
สาขาภาษามลายูแก่นักเรียนเข้าศึกษาต่อเพ่ือสอดคล้องกับนโยบายการศึกษาของคณะในปีการศึกษานั้นๆ       
และดังรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ่าคณะ ครั้งที่  1/2562 (C8.1.1-04) เสนอรายงานผลการ
ด่าเนินการและความคืบหน้าการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ และแจ้งการจัดท่า
หลักสูตรวิชาโทภาษาไทย หลักสูตรใหม่  พ.ศ. 2562 เพ่ือให้คณะกรรมการรับทราบ ดังรายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ่าคณะ ครั้งที่  3/2562 (C8.1.1-05) และเสนอหลักสูตรวิชาโทภาษาไทย หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. 2562 และรายงานผลการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เพ่ือให้
คณะกรรมการรับทราบ ดังรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ่าคณะ ครั้งที่  4/2562 (C8.1.1-06) 
 1.1.๓  พิจารณาวางระเบียบ และออกข้อบังคับภายในคณะตามที่สภามหาวิทยาลัย
มอบหมายหรือเพ่ือเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย โดยคณะเสนอประกาศคณะศิลปศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การเข้า
ร่วมกิจกรรมรักชาติ ศาสนา  พระมหากษัตริย์ (กิจกรรมหน้าเสาธง) นโยบายการส่งเสริมสนับสนุนงานท่านุบ่ารุง
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ศิลปวัฒนธรรม ประจ่าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 นโยบายการพัฒนานักศึกษา และการบังคับใช้ตามระเบียบ
และข้อบังคับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ว่าด้วยภาระงานของผู้ซึ่งด่ารงต่าแหน่งผู้บริหาร อาจารย์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาตราจารย์ ดังรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ่าคณะ             
ครั้งที่  1/2562 (C8.1.1-0๗) 

   1.1.๔  พิจารณาการด่ารงต่าแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ประจ่าในคณะเพ่ือเสนอต่อ
สภามหาวิทยาลัย  โดยคณะกรรมการประจ่าคณะได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบ ดังนี้ 

             1.  การพิจารณากลั่นกรองและอนุมัติแบบค่าขอรับการพิจารณาก่าหนดต่าแหน่ง
ทางวิชาการ ของอาจารย์วันชัย  แก้วหนูนวล และการพิจารณาเสนอแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินการสอน
ของอาจารย์ซาฮีฎีน  นิติภาค ดังรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ่าคณะ ครั้งที่  4/2561 (C8.1.1-08)          

                    ๒. การพิจารณาเสนอแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินการสอนของอาจารย์           
เดชดนัย จุ้ยชุม คณะศิลปศาสตร์ ในการขอต่าแหน่งทางวิชาการ สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ อนุสาขาวิชา
พฤติกรรมสารสนเทศของมนุษย์ ดังรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ่าคณะ ครั้งที่  1/2562 (C8.1.1-0๙)   

                    3. การพิจารณากลั่นกรองและอนุมัติแบบค่าขอรับการพิจารณาก่าหนดต่าแหน่ง
ทางวิชาการของอาจารย์เดชดนัย  จุ้ยชุม ดังรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ่าคณะ ครั้งที่  ๒/2562 
(C8.1.1-๑๐)   

                    4 . รายงานการแต่ งตั้ งพนั ก งาน ในสถาบั น อุดมศึ กษ าให้ ด่ ารงต่ าแหน่ ง            
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ของอาจารย์ซาฮีฎีน  นิติภาค  สาขาวิชาภาษามาเลย์ ดังรายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจ่าคณะครั้งที่  3/2562 (C8.1.1-11)  

                    5. รายงานการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ด่ารงต่าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาการศึกษาอนุสาขาวิชาการอุดมศึกษา ดังรายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจ่าคณะ ครั้งที่  4/2562 (C8.1.1-12) 

  1 .1 .๕   จั ดการวัดผล  ป ระเมิ น ผล  และควบคุ มมาตรฐานการศึ กษ าของคณ ะ                   
โดยคณะกรรมการประจ่าคณะได้พิจารณาและรับทราบ ดังนี้ 

               1. รายงานผลการสอบ TOEFL ITP ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็น
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านภาษาทดสอบความรู้ การรายงานผลการสอบ Yearly Exam ประจ่าปีการศึกษา  
2561 การสอบวัดผลรายปีของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษา
มลายูชั้นปีที่ ๒ ดังรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ่าคณะ ครั้งที่  4/2561 (C8.1.1-13)              

               2. รายงานจ่านวนนักศึกษาที่คาดว่าจะส่าเร็จการศึกษา  ประจ่าปีการศึกษา  
2561 และปฏิทินการด่าเนินการนักศึกษาส่าเร็จการศึกษา รายงานผลการด่าเนินการนักศึกษาสหกิจศึกษา          
รุ่นที่ ๑ และ ๒ การแจ้งเรื่องนักศึกษาลาพักการศึกษาและถอนรายวิชา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา  
2561 และขอเปิดรายวิชา ประจ่าภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2561 (ภาคฤดูร้อน) ดังรายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ่าคณะ ครั้งที่  2/256๒ (C8.1.1-1๔)   

               3. พิจารณา เรื่อง รายงานจ่านวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี                        
ปีการศึกษา 2562 รายงานผลการด่าเนินการและความคืบหน้าการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  และการพิจารณาให้ความเห็นชอบ อนุมัติจ่านวนนักศึกษาที่ส่าเร็จการศึกษา               
ประจ่าปีการศึกษา  2561 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรใหม่  พ.ศ. 2558    
เพ่ือน่าเสนอให้สภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่ออนุมัติปริญญาผู้ส่าเร็จการศึกษา และรายงานผลการ
เรียนของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ประจ่าภาคเรียนที่ ๒ ประจ่าปีการศึกษา 2561 ดังรายงานการประชุม
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คณะกรรมการประจ่าคณะ ครั้งที่   3/256๒ (C8.1.1-15)  และพิจารณาอนุมัติผู้ส่าเร็จการศึกษา          
ประจ่าปีการศึกษา 2561 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จ่านวน  ๓๖  คน ดังสรุปเอกสารแจ้งเวียนคณะกรรมการ
ประจ่าคณะศิลปศาสตร์ (C8.1.1-1๖)   
                         1.1.๖  ส่งเสริมงานวิจัย งานบริการวิชาการแก่สังคม และงานท่านุบ่ารุงศิลปะวัฒนธรรม 
โดยคณะกรรมการประจ่าคณะ ได้พิจารณาอนุมัติแผนการด่าเนินงานของฝ่าย/งาน ประจ่าปีงบประมาณ             
พ.ศ. 256๒ ได้แก่ แผนบริการวิชาการ แผนส่งเสริมงานวิจัยและต่ารา แผนงานท่านุบ่ารุงศิลปะวัฒนธรรมและ
นโยบายส่งเสริมสนับสนุนงานท่านุบ่ารุงศิลปวัฒนธรรม ประจ่าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 แผนพัฒนาบุคลากร 
นโยบายการพัฒนานักศึกษา ดังรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ่าคณะ ครั้งที่  1/256๒ (C8.1.1-1๗) 
และรายงานผลการด่าเนินงานตามแผนส่งเสริมงานวิจัยและต่าราและแผนบริการวิชาการ  เพ่ือให้ข้อเสนอแนะ
ปรับปรุงแผนในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 ดังรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ่าคณะ ครั้งที่  4/256๒ 
(C8.1.1-18) 

 1.1.๗  พิจารณาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพ่ือการพัฒนา
คุณภาพอย่างต่อเนื่องและรับรองการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก โดยคณะกรรมการประจ่าคณะ         
ได้ พิจารณาแผนพัฒนาคุณภาพ โดยน่าเสนอระบบกลไกและขั้นตอนท่างาน  ดังรายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ่าคณะ ครั้งที่  1/256๒ (C8.1.1-19)  การพิจารณาอนุมัติตัวชี้วัดค่าเป้าหมายของเกณฑ์
ประกันคุณภาพของคณะศิลปศาสตร์ ดังรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ่าคณะ ครั้งที่  2/256๒ 
(C8.1.1-20)  และการพิจารณา รายงานผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
ประจ่าปีการศึกษา 2561 รายงานผลการด่าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ  ประจ่าปีการศึกษา  2561 
เพ่ือให้ข้อเสนอแนะปรับปรุงแผนในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 ดังรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ่า
คณะ ครั้งที่  4/256๒ (C8.1.1-21)   
                         1.1.๘  ให้ค่าปรึกษาและเสนอความเห็นแก่คณบดี  โดยคณะกรรมการประจ่าคณะได้      
ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้  
 1. ให้ข้อเสนอแนะ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีคณะศิลปศาสตร์ และการ
แต่งตั้งอาจารย์วันชัย แก้วหนูนวล ให้ด่ารงต่าแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์            
วาระที่   ๒  ดั งรายงานการประชุ มคณ ะกรรมการประจ่ าคณ ะ ครั้ งที่   1 /2 5 6 ๒  (C8.1.1-22)                   
โดยให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติหน้าที่อาศัยหลักธรรมาภิบาล และการกระจายอ่านาจหน้าที่ให้แต่ละฝ่ายงาน
 2.  ให้ข้อเสนอแนะ เรื่อง รายงานผลการด่าเนินงานระบบสารสนเทศเพ่ือการบริการ 
ประจ่าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562) และมีติให้ข้อเสนอให้
คณะด่าเนินการติดตามและก่ากับแต่ละฝ่ายงานด่าเนินการส่งข้อมูลให้ครบถ้วนในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ
คณะให้เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด่าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) ดังรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ่าคณะ ครั้งที่  ๒/256๒ (C8.1.1-23) 
 3.  ให้ข้อเสนอแนะให้คณะด่าเนินการก่ากับและติดตามความคืบหน้าการปรับปรุงหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ การให้ข้อเสนอแนะการด่าเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ ๒ โดยแจ้ง
ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ  โดยขับเคลื่อนด่าเนินงานให้บรรลุตามค่าเป้าหมายที่ก่าหนด จากประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
เป้าประสงค์ท่ี ๒.๒  และให้ข้อเสนอแนะด่าเนินการเร่งรัดการเบิกจ่ายใช้เงินงบประมาณในแต่ละผลผลิตให้บรรลุ
เป้าหมายที่ก่าหนด ดังรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ่าคณะ ครั้งที่  3/256๒ (C8.1.1-24) 
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                         1.1.๙  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจการของคณะหรือตามท่ีอธิการบดีมอบหมาย  
      คณะกรรมการประจ่าคณะ ได้รับทราบผลการด่าเนินงานตามแผนกลยุทธ์คณะศิลปศาสตร์ 
และพิจารณารายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินรายได้  ไตรมาสที่  1-4 ประจ่าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 
และการด่าเนินการจัดสถานที่และการต้อนรับคณะผู้บริหาร บุคลากรในโครงการประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ ครั้งที่  ๑  ประจ่าปี  2562 ตามที่มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้คณะเป็นผู้รับผิดชอบด่าเนินการ 
ดังรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ่าคณะ ครั้งที่  3/256๒ (C8.1.1-24) 

 1.1.๑๐  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือบุคคลเพ่ือด่าเนินการใด ๆ อันอยู่ในอ่านาจหน้าที่
ของคณะกรรมการประจ่าคณะ  เช่น การพิจารณาเสนอแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินการสอนของอาจารย์           
เดชดนัย จุ้ยชุม คณะศิลปศาสตร์ ในการขอต่าแหน่งทางวิชาการ สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ อนุสาขาวิชา
พฤติกรรมสารสนเทศของมนุษย์ ดังรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ่าคณะ ครั้งที่  1/2562 (C8.1.1-25)    
 2.  คณะกรรมการประจ่าคณะก่าหนดยุทธศาสตร์ ทิศทาง ก่ากับนโยบายการบริหารคณะ   

      คณะกรรมการประจ่าคณะศิลปศาสตร์ ได้พิจารณาอนุมัติยุทธศาสตร์ ทิศทาง นโยบายการบริหาร 
โดยก่าหนดให้มีผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษา มีส่วนร่วมในการจัดท่า  แผนกลยุทธ์คณะศิลปศาสตร์             
พ.ศ. 2562 -2566 ดังรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ่าคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่  4/2561            
(C8.1.2-01) และแผนปฏิบัติราชการประจ่าปี พ.ศ. 2562 ของคณะศิลปศาสตร์ (C8.1.2-02) รายงานผล
การด่าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนการด่าเนินงานของฝ่าย/งาน ประจ่าปีงบประมาณ 2562 เพ่ือพิจารณา
ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนการด่าเนินงานต่อไป ดังรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ่า              
คณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 1/2562 (C8.1.2-03) ครั้งที่ 2/2562 (C8.1.2-0๔) และรายงานการด่าเนินงาน
ตามแผนกลยุทธ์คณะศิลปศาสตร์ ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจ่าคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 4/2562 (C8.1.2-0๕) 
 3. คณะกรรมการประจ่าคณะปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 

    คณะกรรมการประจ่าคณะศิลปศาสตร์ ได้พิจารณาการปฏิบัติงานของคณะศิลปศาสตร์           
ให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เช่น พิจารณาการบังคับใช้ตามระเบียบและข้อบังคับมหาวิทยาลัยนราธิวาส       
ราชนครินทร์ ว่าด้วยภาระงานของผู้ซึ่งด่ารงต่าแหน่งผู้บริหาร  อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ 
และศาสตราจารย์   การรายงาน การเบิกจ่ ายเงินงบประมาณ และเงินรายได้ของคณะศิลปศาสตร์           
ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.256๒ โดยมีการรายงานผลการเบิกจ่ายให้ที่ประชุมคณะกรรมการประจ่าคณะ
รับทราบทุกไตรมาส  การก่าหนดประกาศคณะศิลปศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรมรักชาติ          
ศาสนา พระมหากษัตริย์  (กิจกรรมหน้าเสาธง) ส่าหรับนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ พ.ศ. 2561 และ
คณะกรรมการประจ่าคณะได้เน้นย้่าเรื่องการปฏิบัติงานโดยให้ยึดถือตามกฎ ระเบียบกระทรวงการคลัง นโยบาย 
ข้อบังคับ ตามค่าแนะน่าของรายงานผลการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย และมาตรการประหยัดของ
มหาวิทยาลัย การด่าเนินงานตามแผนเพ่ิมประสิทธิภาพด้านค่าใช้จ่ายคณะศิลปศาสตร์  และรายงาน
ข้อเสนอแนะจากส่านักงานตรวจเงินแผ่นดิน ดังปรากฏในบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ่าคณะ 
ครั้งที่  1/2562 (C8.1.3-01) ครั้งที่   2/2562 (C8.1.3-02) ครั้งที่  3/2562 (C8.1.3-03) และครั้งที่ 
4/2562 (C8.1.3-04) 
 4. คณะกรรมการประจ่าคณะติดตามผลการด่าเนินงานของคณะให้บรรลุเป้าหมาย 

     - เอาใจใส่ ระมัดระวัง (Duty of Care) 
     - ซื่อสัตย์สุจริต รักษาผลประโยชน์ขององค์กร (Duty of Loyalty) 
     - ปฏิบัติตามกติกา (Duty of Obedience) 
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     - โปร่งใสเปิดเผย (Duty of Disclosure) 
    คณะกรรมการประจ่าคณะศิลปศาสตร์ ได้พิจารณาวางนโยบายและแผนงานตามยุทธศาสตร์

ของคณะศิลปศาสตร์ ประจ่าปี 2562 - 2564 ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 
ประจ่าปี 2562 - 2564 โดยมีก่ากับ และติดตามผลการด่าเนินงานของคณะให้บรรลุเป้าหมาย ได้แก่ รายงาน
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินรายได้ ประจ่าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 รายงานผลการประเมินประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจ่าปีการศึกษา 2561  รายงานผลการด่าเนินงานแผนกลยุทธ์ 
ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายงานผลการด่าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ  ประจ่าปีการศึกษา 256๑ 
รายงานผลการด่าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร รายงานผลการด่าเนินงานตามแผนบริการวิชาการ         
รายงานผลการด่าเนินงานตามแผนส่งเสริมงานวิจัยและต่ารา รายงานผลการด่าเนินงานตามแผนบริหาร        
ความเสี่ยง รายงานผลการด่าเนินงานตามแผนเพ่ิมประสิทธิภาพด้านค่าใช้จ่ายคณะศิลปศาสตร์ รายงานผลการ
ตรวจสอบภายในของคณะศิลปศาสตร์ โดยข้อเสนอแนะหน่วยตรวจสอบมหาวิทยาลัย และรายงานข้อเสนอแนะ
จากส่านักงานตรวจเงินแผ่นดิน ดังรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ่าคณะ ครั้งที่ 1/2562 (C8.1.4-01)  
ครั้งที่ 3/2562 (C8.1.4-02) ครั้งที่ 4/2562 (C8.1.4-0๓)  
 5.  คณะกรรมการประจ่าคณะด่าเนินงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
      คณะกรรมการประจ่าคณะศิลปศาสตร์ มีการบริหารจัดการตามพันธกิจ 5 ด้าน โดยค่านึงถึง
ประโยชน์ของคณะ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยหลักธรรมาภิบาล 10 ข้อ คือ 
      5.1  หลักประสิทธิผล 

           คณะได้บริหารงานให้เกิดประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการประจ่าปี พ.ศ.2562             
ตามรายงานการเบิกจ่าย ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (C8.1.๕-0๑) รายงานผลงานด่าเนินการตาม
แผนพัฒนาบุคลากร รายงานผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร รายงานผล         
การด่าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ รายงานผลการด่าเนินงานตามแผนบริการวิชาการ รายงานผลการด่าเนินงาน
ตามแผนส่งเสริมงานวิจัยและต่ารา รายงานผลการด่าเนินงานตามแผนแผนบริหารความเสี่ยง  ตามพันธกิจของคณะ 
เพ่ือให้คณะกรรมการประจ่าคณะรับทราบและพิจารณาให้ข้อเสนอแนะปรับแผนด่าเนินงานต่อไป  ดังรายงาน
การประชุมคณะกรรมการประจ่าคณะ ครั้งที่ 4/2562 (C8.1.5-02)  
      5.2  หลักประสิทธิภาพ 
                     การบริหารจัดการเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพด้านการผลิตบัณฑิตให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
ภายใต้การจัดสรรงบประมาณด้านต่าง ๆ โดยมีการรายงานผลการด่าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ คณะศิลปศาสตร์ 
ไตรมาสที่ ๑ - 4 ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดังรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ่าคณะ  ครั้งที่ 
4/2562 (C8.1.๕-03) 
      5.3   หลักการตอบสนองความต้องการของนักศึกษา 

            คณะได้ด่าเนินการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษาและบรรยากาศที่ดีเอ้ือต่อ
การเรียนรู้ ภายใต้โครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศเพ่ือการบริการ โครงการกิจกรรมพัฒนาศูนย์ภาษา 
โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ชาวอุณากรรณ และโครงการพัฒนาห้องเรียนสื่อสารทางไกล ระยะ ๒ (C8.1.5-04) 
โดยให้บริการติดตั้งเครื่องกระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ต AIS WiFi และให้บริการเครื่อง PNU WiFi ซึ่งเป็นการ
บริการอินเตอร์เน็ตไร้สายให้แก่นักศึกษาใช้ค้นคว้าสื่อด้วยตนเอง  ทั้งนี้ คณะศิลปศาสตร์ มีแหล่งเรียนรู้ด้าน
ภาษาท่ีตอบสนองความต้องการของของนักศึกษาและชุมชุมชนและสังคม จ่านวน ๔ แหล่ง ได้แก่  
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          5.3.1  ห้องสมุด  จ่านวน 1  ห้อง  
               ๕.3.2  หอ้งศูนย์ภาษา 1 ห้อง  
          ๕.3.3  ห้องปฏิบัติการทางภาษา 1 ห้อง   
          ๕.๓.๔  ห้องเรียนสื่อสารทางไกล จ่านวน ๑ ห้อง ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สนับสนุนสิ่ง

เรียนรู้และอ่านวยความสะดวกให้กับนักศึกษาและผู้ที่สนใจภายใน สามารถเข้าใช้บริการตามความต้องการ และ
บริการยืม-คืน เช่น หนังสือ ต่าราเรียน มุมวิจัย และคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต ส่าหรับการค้นคว้าข้อมูล และมี
ห้องเรียนในการจัดประชุมสัมมนาและทดสอบด้านภาษา และการน่าเสนอวิจัยของนักศึกษา 
 5.4  หลักภาระรับผิดชอบ 
  คณะได้ มีการมอบหมายภาระงานให้ตรงตามต่าแหน่งหน้าที่ ที่รับผิดชอบ ตามค่าสั่ง        
คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ที่  296/2561 ลงวันที่  17  ตุลาคม  2561 เรื่อง  
แต่งตั้งการมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบงานราชการของบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ ประจ่าปีการศึกษา  2561     
(C8.1.5-0๕) และค่าสั่งที่ 114/2562  ลงวันที่  4  มิถุนายน  2562  เรื่อง  แต่งตั้งการมอบหมายหน้าที่
รับผิดชอบงานราชการของบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ ประจ่าปีการศึกษา  2561 (เพ่ิมเติม) (C8.1.5-0๖) 
 5.5  หลักความโปร่งใส 
  คณะได้ด่าเนินการรายงานอ่านาจหน้าที่คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน คณะศิลปศาสตร์  
และการรายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินรายได้ทุกไตรมาส  ตามค่าสั่งคณะศิลปศาสตร์              
ที่ 289/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
และได้รับการตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย ดังรายงานผลการตรวจสอบภายใน       
คณะศิลปศาสตร์ รายงานข้อเสนอแนะจากส่านักงานตรวจเงินแผ่นดิน และรายงานผลการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสอนและวิจัย และคณะมีรายงานผลการด่าเนินงานระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริการ ประจ่าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 รอบ 6 เดือน และโครงการปรับปรุงเว็บไซต์ เพ่ือใช้ใน
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของคณะให้เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด่าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA) ด้านการจัดซื้อจัดจ้างของคณะดังรายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจ่าคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 1/2562  (C81.5-07) ครั้งที่ 2/2562 (C8.1.5-08) ครั้งที่ 3/2562 
(C8.1.๕-0๙) และครั้งที่ 4/2562 (C8.1.๕-10)   
 5.6 หลักการมีส่วนร่วม 
 คณะได้ก่าหนดให้บุคลากรเข้าร่วมการประชุมประจ่าเดือนทุกเดือน เพ่ือให้บุคลากรสามารถ
แสดงความคิดเห็น ตามบันทึกรายงานการประชุมประจ่าเดือน (C8.1.5-๑1) และมีโครงการประชุมทบทวนและ
จัดท่าแผน คณะศิลปศาสตร์ (C8.1.5-12) เพ่ือให้ผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษา  มีส่วนร่วมในวางแผนการ
ด่าเนินงานของคณะให้มีประสิทธิภาพและบรรลุประเด็นยุทธ์ศาสตร์ค่าเป้าหมายที่ก่าหนด  ตามรายงานผลการ
ด่าเนินงานตามแผนกลยุทธ์คณะศิลปศาสตร์ ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (C8.1.5-13) 
 5.7  หลักการกระจายอ่านาจ 
  ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีการสรรหาให้คณบดี ภายใต้อ่านาจหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไป
ของมหาวิทยาลัย ท่าหน้าที่บริหารจัดการภายในคณะ  ตามเรื่อง รายงานการด่าเนินสรรหาฯ และอนุมัติ            
แต่งตั้งอาจารย์วันชัย  แก้วหนูนวล ให้ด่ารงต่าแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยนราธิ วาส            
ราชนครินทร์ วาระที่   ๒  ตามค่าสั่งสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  ที่   19/2561 ลงวันที่                
2 ธันวาคม 2561 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์วันชัย แก้วหนูนวล ให้ด่ารงต่าแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์  



87 

 

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ วาระที่  ๒ และให้แต่งตั้งรองคณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์  ดังรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ่าคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 1/2562 
(C8.1.5-14)   ทั้งนี้  คณะมีการกระจายอ่านาจปฏิบัติหน้าที่ตามโครงสร้างองค์กร และตามพันธกิจที่
มหาวิทยาลัยก่าหนด โดยก่าหนดให้รองคณบดี หัวหน้าส่านักงานคณบดี บริหารงานในแต่ละพันธกิจ              
ตาม  รายงานผลการด่าเนินงานตามแผนกลยุทธ์คณะศิลปศาสตร์ ประจ่าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562           
ดังรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ่าคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 4/2562 (C8.1.5-15)   
 5.8  หลักนิติธรรม 
  คณะได้บริหารจัดการภายใต้กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัยและของทาง
ราชการ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ. 2548  และได้บริหารงานคณะ        
ตามโครงสร้างองค์กรของคณะ การปฏิบัติหน้าที่ตามค่าสั่งของโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ของคณะศิลปศาสตร์ 
และตามการมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบงานราชการของบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ ประจ่าปีการศึกษา  2561 
(C8.1.5-16)   
 5.9  หลักความเสมอภาค 
   คณะได้ให้บุคลากร ให้ปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ และวัฒนธรรมองค์กร เพ่ือให้บุคลากร
ยึดถือปฏิบัติ เช่น  ระเบียบมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  ว่าด้วย  วันเวลาท่างานและวิธีการลงเวลา
ท่างาน ของบุคลากรมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  พ.ศ.๒๕๖๑  การปฏิบัติตามระเบียบการลา         
การก่าหนดเข้าร่วมการประชุมประจ่าเดือนของบุคลากร  การเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง การอยู่เวรรักษาการณ์ 
กลางวันและกลางคืน โดยออกค่าสั่งปฏิบัติ และการเข้าร่วมกิจกรรมของคณะและมหาวิทยาลัย ก่าหนดการส่ง
แฟ้มการประเมิน  โดยใช้เกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงาน บุคลากรสายสอนและวิจัย  สายสนับสนุน ประเภท
ข้าราชการ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา และลูกจ้างชั่วคราว ของบุคลากรคณะศิลปศาสตร์  การใช้เกณฑ์
ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของลูกจ้างชั่วคราว สายสอนและวิจัย  และสายสนับสนุน การใช้เกณฑ์การประเมิน
เลื่อนขั้นเงินเดือน  การน่าเสนอผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสอน
และวิจัย  รอบ ๔ ปี ส่าหรับต่อสัญญาประเมินให้คณะกรรมการประจ่าคณะรับทราบผลการประเมิน ดังรายงาน
การประชุมคณะกรรมการประจ่าคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่  1/2562 (C8.1.5.17)  ครั้งที่  2/2562 
(C8.1.5.18) 
 5.10  หลักมุ่งเน้นฉันทามติ 
    คณะกรรมการประจ่าคณะได้ด่าเนินการตามหลักมุ่งเน้นฉันทามติ โดยมีมติให้ความ
เห็นชอบพร้องด้วยกัน โดยมีมติเห็นชอบตามที่เสนอ  เช่น  รายงานขอยกเว้นการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  สายสอนและวิจัย  รอบ  ๔  ปี  ของอาจารย์ลุกมาน มะยิ  เนื่องจากได้รับอนุญาต
ให้ลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก จึงไม่สามารถเข้ารับการประเมินผลการปฏิบัติ งานของพนักงาน                   
ในสถาบันอุดมศึกษา สายสอนและวิจัยรอบ  ๔  ปี  ได้  และที่ประชุมมีมติรับทราบและให้ความเห็นชอบ
พิจารณาอนุมัติ ขอยกเว้นการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  สายสอนและวิจัย  
รอบ  ๔  ปี  ของอาจารย์ลุกมาน  มะยิ  ตามที่คณะเสนอ และการพิจารณากลั่นกรองและอนุมัติแบบค่าขอรับ
การพิจารณาก่าหนดต่าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์เดชดนัย จุ้ยชุม โดยมีมติให้ความเห็นชอบและอนุมัติตามที่
เสนอและให้น่าเสนอมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาด่าเนินการต่อไป ดังรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ่า
คณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 2/2562 (C8.1.5-19)   
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                            ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 256๒ คณะศิลปศาสตร์ ได้ก่าหนดค่าเป้าหมายส่าหรับการ
ด่าเนินงานของการประชุมคณะกรรมการประจ่าคณะ โดยก่าหนด การจัดประชุม จ่านวน 4 ครั้ ง                 
ต่อปีงบประมาณ ดังนี้ 
ตารางท่ี 8.1.2 ปฏิทินการด่าเนินการประชุมคณะกรรมการประจ่าคณะ  

กิจกรรม/วิธีการด าเนินงาน วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด หมายเหตุ 

จดัประชุมคณะกรรมการประจ่าคณะ ไตรมาสที่ 1  ต.ค.61 ธ.ค.61  

จัดประชุมคณะกรรมการประจ่าคณะ ไตรมาสที่ 2 ม.ค.62 มี.ค.62  

จัดประชุมคณะกรรมการประจ่าคณะ ไตรมาสที่ 3 เม.ย.62 มิ.ย.62  

จัดประชุมคณะกรรมการประจ่าคณะ ไตรมาสที่ 4 ก.ค.62 ก.ย.62  

 
                            ทั้งนี้  คณะกรรมการประจ่าคณะ ได้ด่าเนินการประชุมคณะกรรมการประจ่าคณะ 
จ่านวน ๕ ครั้ง ต่อปีงบประมาณ ซึ่งบรรลุตามค่าเป้าหมายการประชุมคณะกรรมการประจ่าคณะที่ก่าหนด ดังนี้  
ตารางท่ี 8.1.3 ผลการด่าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการประจ่าคณะ  

 

กิจกรรม/วิธีการด าเนินงาน ครั้งที ่
วันเดือนปีท่ี

ด าเนินการประชุม 
หมายเหตุ 

1. จดัประชุมคณะกรรมการประจ่าคณะ ไตรมาสที่ 1  1/2562 16 ม.ค. 62  

2. จัดประชุมคณะกรรมการประจ่าคณะ ไตรมาสที่ 2 2/2562 8 พ.ค. 62   

3. จัดประชุมคณะกรรมการประจ่าคณะ ไตรมาสที่ 3 3/2562 19 มิ.ย. 62  

4. จัดการประชุมแจ้งเวียนคณะกรรมการประจ่าคณะ 1/2562 2 ก.ค. 62  

๕. จัดประชุมคณะกรรมการประจ่าคณะ ไตรมาสที่ 4 4/2562 25 ก.ย. 62  

  นอกจากนี้  คณะกรรมการประจ่าคณะได้การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของกรรมการประจ่า
คณะโดยมีการแจกแบบสอบถามการประเมินการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการประจ่าคณะ 
ประจ่าปีการศึกษา 2561   โดยมีค่าเฉลี่ยรวมทั้งหมด  4.49 อยู่ในระดับมากที่สุด และมีค่าคะแนนส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 13.121 ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่าคณะกรรมการประจ่าคณะได้ด่าเนินงานตาม
พันธกิจครบถ้วนตามภาระหน้าที่ที่ก่าหนดในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  พ.ศ. 2548 
และด่าเนินงานบรรลุค่าเป้าหมายของคณะกรรมการประจ่าคณะศิลปศาสตร์ ครอบคลุม  ๕  ประเด็น  
สอดคล้องกับการจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัด C.๘.๑  การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของกรรมการประจ่าคณะ เพ่ือให้
บรรลุผลตาม       ค่าเป้าหมายต่างๆ ของสถาบันการศึกษา ดังรายงานประชุมคณะกรรมการประจ่าคณะครั้งที่ 
3/2562  (C8.1.5-19)  โดยมีผลการด่าเนินงานการประชุมตามค่าเฉลี่ยคะแนนประเมิน ดังตาราง
เปรียบเทียบกับ ปีการศึกษา 2560 และปีการศึกษา 2561  ดังนี้ 
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ตารางท่ี 8.1.4 คะแนนประเมินตนเองคณะกรรมการประจ่าคณะ  

ปีการศึกษา 2560 
ค่าเฉลี่ย
คะแนน
ประเมิน 

ระดับ
ความพึง
พอใจ 

ปีการศึกษา 
2561 

ค่าค่าเฉลี่ย
คะแนน 
ประเมิน 

ระดับความพึง
พอใจ 

ด่าเนินการประชุม 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561  
 

4.66 มากที่สุด ด่าเนินการ
ประชุม 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562  
 

4.49 มาก 

ตารางท่ี 8.1.5 คะแนนประเมินระดับคณะ  
ผลการประเมินในระดับคณะ 

ใช้เกณฑ์คะแนน 1-7 ของ AUN-QA ระดับหลักสูตร 
คะแนนการประเมิน C8.1 = 4  

ค าอธิบายเพิ่มเติม – มีแนวโน้มผลการด่าเนินงานของระบบดี ท่าให้เกิดผลเป็นไปในทิศทางตามเป้าหมายที่
ก่าหนด 

 
ตารางท่ี 8.1.6 รายการเอกสารหลักฐาน 

รหัสเอกสารหลักฐาน ชื่อเอกสารหลักฐาน 
C8.1.1-01 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ. 2548 
C8.1.1-02   รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ่าคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 1/2562  
C8.1.1-0๓   รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ่าคณะ ครั้งที่  4/2561 
C8.1.1-0๔   รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ่าคณะ ครั้งที่  1/2562 
C8.1.1-0๕   รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ่าคณะ ครั้งที่  3/2562  
C8.1.1-0๖   รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ่าคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ ๔/2562 
C8.1.1-07   รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ่าคณะ ครั้งที่  1/2562 
C8.1.1-08   รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ่าคณะ ครั้งที่  4/2561  
C8.1.1-09   รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ่าคณะ ครั้งที่  1/2562 
C8.1.1-10   รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ่าคณะ ครั้งที่  2/2562 
C8.1.1-11   รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ่าคณะ ครั้งที่  3/2562 
C8.1.1-12   รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ่าคณะ ครั้งที่  4/2562 
C8.1.1-13   รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ่าคณะ ครั้งที่  4/2561 
C8.1.1-14   รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ่าคณะ ครั้งที่  2/256๒ 
C8.1.1-15   รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ่าคณะ ครั้งที่  3/256๒ 
C8.1.1-16   สรุปเอกสารแจ้งเวียนคณะกรรมการประจ่าคณะศิลปศาสตร์ 
C8.1.1-17   รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ่าคณะ ครั้งที่  1/256๒ 
C8.1.1-18   รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ่าคณะ ครั้งที่  4/256๒ 
C8.1.1-19   รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ่าคณะ ครั้งที่  1/256๒ 
C8.1.1-20   รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ่าคณะ ครั้งที่  2/256๒ 
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รหัสเอกสารหลักฐาน ชื่อเอกสารหลักฐาน 
C8.1.1-21   รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ่าคณะ ครั้งที่  4/256๒ 
C8.1.1-22   รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ่าคณะ ครั้งที่  1/256๒ 
C8.1.1-23   รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ่าคณะ ครั้งที่  ๒/256๒ 
C8.1.1-24   รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ่าคณะ ครั้งที่  3/256๒ 
C8.1.1-25   รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ่าคณะ ครั้งที่  1/2562 
C8.1.2-01   รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ่าคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 4/2561             
C8.1.2-02   แผนปฏิบัติราชการประจ่าปี พ.ศ. 2562  
C8.1.2-03   รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ่าคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 1/2562 
C8.1.2-04   รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ่าคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ ๒/2562 
C8.1.2-05   รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ่าคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 4/2562 
C8.1.3-01   รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ่าคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 1/2562 
C8.1.3-02   รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ่าคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ ๒/2562 
C8.1.3-03   รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ่าคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ ๓/2562 
C8.1.3-04   รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ่าคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ ๔/2562 
C8.1.4-01   รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ่าคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 1/2562 
C8.1.4-02   รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ่าคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ ๒/2562 
C8.1.4-03   รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ่าคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ ๓/2562 
C8.1.4-04   รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ่าคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ ๔/2562 
C8.1.๕-0๑  รายงานผลการด่าเนินงานคณะ ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
C8.1.๕-02 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ่าคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 4/2562 
C8.1.5-03 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ่าคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 4/2562   
C8.1.5-04 โครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศเพ่ือการบริการ  

โครงการกิจกรรมพัฒนาศูนย์ภาษา โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ชาวอุณากรรณ 
และโครงการพัฒนาห้องเรียนสื่อสารทางไกล ระยะ ๒ 

C8.1.5-05 ค่าสั่งคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ที่  296/2561  
ลงวันที่  17  ตุลาคม  2561 เรื่อง  แต่งตั้งการมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ 
งานราชการของบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ ประจ่าปีการศึกษา  2561      

C8.1.5-06 ค่าสั่งคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ที่ 114/2562   
ลงวันที่  4  มิถุนายน  2562  เรื่อง  แต่งตั้งการมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ 
งานราชการของบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ ประจ่าปีการศึกษา  2561 (เพ่ิมเติม) 

C8.1.5-07 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ่าคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 1/2562 
C8.1.5-08 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ่าคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ ๒/2562 
C8.1.5-09 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ่าคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ ๓/2562 
C8.1.5-10 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ่าคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ ๔/2562 
C8.1.5-11 รายงานการประชุมประจ่าเดือน 
C8.1.5-12 โครงการประชุมทบทวนและจัดท่าแผน คณะศิลปศาสตร์ 
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รหัสเอกสารหลักฐาน ชื่อเอกสารหลักฐาน 
C8.1.5-13 รายงานผลการด่าเนินงานตามแผนกลยุทธ์คณะศิลปศาสตร์ ประจ่าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 
C8.1.5-14 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ่าคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 1/2562 
C8.1.5-15 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ่าคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 4/2562 
C8.1.5-16 การมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบงานราชการของบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ 

ประจ่าปีการศึกษา  2561 
C8.1.5-17 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ่าคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 1/2562 

เกณฑ์การประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสอนและวิจัย 
C8.1.5-18 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ่าคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 2/2562 
C8.1.5-19 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ่าคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 2/2562 
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C.8.2 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ผู้บริหารคณะ/ผู้บริหารสถาบัน 
ผู้ก่ากับตัวบ่งชี้  นางสาวชุลีพร มาสเนตร  นางสาวจิราภรณ์ ทองนพคุณ 
   นางสาววราภรณ์  แก้วตานี 
ผู้จัดเก็บข้อมูล  อาจารย์ ดร.ภัสร์ธีรา  ฉลองเดช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริกัญญา  แก่นทอง 
   อาจารย์ฟารีดา  กิตติวิโรจน์ นางสาวชุลีพร มาสเนตร  
 
 ค่าอธิบายและแนวทางการด่าเนินการตามตัวบ่งชี้นี้แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือระดับสถาบันและระดับ
คณะ/ส่วนงานโดยตัวบ่งชี้นี้ประเมินเฉพาะในระดับคณะและสถาบันเท่านั้น 
ค าอธิบาย (ระดับคณะ-คณบดี) 
 การประเมินผลตามหน้าที่และบทบาทของผู้บริหารส่วนงานหรือคณบดีในการบริหารและการจัดการให้
บรรลุผลส่าเร็จตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจ่าของคณะโดยจะมุ่งเน้นการประเมินคุณภาพของการ
บริหารตามพันธกิจนโยบายรวมถึงประสิทธิผลของแผนปฏิบัติราชการประจ่าปีความสามารถในการบริหารและ
การจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารส่วนงาน 
ประเด็นการประเมิน 
 ให้ประเมินคณบดีในประเด็นดังต่อไปนี้ 
 1.สมรรถนะคณบดี 
 2.ประสิทธิผลการบริหารหลักสูตร 
 3.ประสิทธิผลของการบริหารงานตามตัวบ่งชี้หลักในแผนยุทธศาสตร์ระดับคณะซึ่งต้องสอดคล้องกับ 
 ระดับสถาบัน 
 4.การแสวงหารายได้ 
 5.การบริหารงานและความรับผิดชอบที่ตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  -การบริหารยุทธศาสตร์ 
  -การบริหารความเสี่ยง 
  -ระบบสารสนเทศในการตัดสินใจเชิงบริหาร 
  -การจัดการความรู้ในคณะ 
ข้อมูลและวิธีการเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
 ใช้แบบสอบถามการประเมินตนเองหรือวิธีการอ่ืนๆในประเด็นการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของ
ผู้บริหารคณะ/ผู้บริหารสถาบัน 
 

เกณฑ์การประเมิน 
ตารางท่ี 8.2.1 เกณฑ์การประเมิน 

1 2 3 4 5 6 7 
ไม่มีการ
ด่าเนินงาน
ตามเกณฑ์

มีผลการ
ด่าเนินงาน
เบื้องต้น (เป็น

มีการเก็บ
ข้อมูลอย่าง
เป็นระบบ

3+มีแนวโน้ม
ผลการ
ด่าเนินงานของ

4+มีผลการ
ด่าเนินงาน
เหนือกว่า

5+มีผลการ
ด่าเนินงานที่
เท่าหรือสูงกว่า

Excellent 
(Example 
of World 
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1 2 3 4 5 6 7 
ที่ก่าหนด ข้อมูลดิบ เริ่ม

มีระบบแต่ยัง
ไม่สมบูรณ์ ไม่
สามารถ/ไม่มี
การวิเคราะห์ 

สามารถ/มี
ผลการ
วิเคราะห์
การ
ด่าเนินงาน
เทียบกับค่า
เป้าหมาย 

ระบบดี ท่าให้
เกิดผลเป็นไป
ในทิศทางตาม
เป้าหมายที่
ก่าหนด 

เกณฑ์
ก่าหนดส่งผล
ให้เกิดการ
พัฒนาระบบ 

คู่เทียบใน
ระดับชั้นน้่า
ของประเทศ มี
การด่าเนินงาน
ที่ดีต่อเนื่อง
ส่งผลให้การ
ด่าเนินงาน
เทียบเท่าหรือ
สูงกว่าคู่เทียบ 
(คู่เทียบชั้นน้่า
ระดับประเทศ)  

Class or 
Leading 
Practices)  

 
 

1. ผลการด าเนินงาน 
 ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พุทธศักราช  2548 มาตรา 32 โดยวรรคห้า 
คณบดีมีวาระการด่ารงต่าแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้ แต่ด่ารงต่าแหน่งติดต่อกันเกินสอง
วาระไม่ได้ ประกอบกับความ มาตรา 33  วรรคสอง ตามที่ก่าหนดในข้อบังคับ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร์ ว่าด้วย การสรรหาคณบดี พ.ศ. 2557  ซึ่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์ ได้มีการบริหารงานตามบทบาท
หน้าที่ของคณบดี ดังนี้ 
          1. ผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์ มีสมรรถนะตรงตามคุณสมบัติของการเป็นคณบดี ตาม พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พุทธศักราช  2548 ได้แก่  การขับเคลื่ อนวิสัยทัศน์ตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย การปฏิบัติหน้าที่ตามพันธกิจของคณะให้สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ได้ปฏิบัติตาม
บทบาทหน้าที่ผู้บริหารคณะ/ผู้บริหารสถาบัน หรือคณบดี ในการบริหารและการจัดการให้บรรลุผลส่าเร็จตาม
แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการประจ่าปีของคณะโดยจะมุ่งเน้นการประเมินคุณภาพของการบริหารงานตาม
พันธกิจ นโยบาย รวมถึงประสิทธิผลของแผนปฏิบัติราชการ 
 การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถาบัน มีความส่าคัญในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการ
ด่าเนินงานของสถาบัน ตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA ปีการศึกษา 2558 – 2560 ของ
ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) ก่าหนดให้ประเมินคณบดีครอบคลุม 5 ประเด็น  ได้แก่ 1.สมรรถนะ
คณบดี 2. ประสิทธิผลการบริหารงานตามตัวบ่งชี้หลัก 3.ผลลัพธ์การบริหารงานของคณบดีตามตัวบ่งชี้4. การ
แสวงหารายได้และความยั่งยืนของสถาบัน 5. การบริหารงานและความรับผิดชอบที่ตอบสนองความคาดหวัง
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ.2548 มาตรา 32 ก่าหนดให้คณะมีคณบดี
เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของคณะ โดยได้รับการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
จากบุคคลที่มีคุณสมบัติตามมาตรา 33 ซึ่งอาจารย์วันชัย แก้วหนูนวล ได้รับแต่งตั้งให้ด่ารงต่าแหน่งคณบดีคณะ
ศิลปศาสตร์ วาระที่   ๒ ตามค่าสั่งสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  ที่   19/2561 ลงวันที่ 
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2 ธันวาคม 2561 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์วันชัย แก้วหนูนวล ให้ด่ารงต่าแหน่งคณบดีคณะศิลปศ าสตร์  
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ วาระที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 19 ธันวาคม  2565 
(C.8.2.1-01) และค่าสั่งมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ที่  2657/2561 ลงวันที่ 20 ธันวาคม  2561   
เรื่อง แต่งตั้งรองคณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ (C.8.2.1-0๒) และมีการ
ขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยมีป้าย MOTTO มหาวิทยาลัย ซึ่งป้ายค่าขวัญ ค่าว่า “ALL 
GREEN & CLEAN” และป้ายค่าขวัญ มหาวิทยาลัยแห่งการยกย่องและเชิดชูเกียรติ และป้ายค่าขวัญของคณะ 
ค่าว่า “องค์กรคุณภาพเกิดจากคนที่มีคุณภาพท่างานอย่างมีคุณภาพ”และมีการกระจายอ่านาจในการบริหารงาน
ในแต่ละพันธกิจให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย ดังรายงานผลการด่า เนินงานตามแผนกลยุทธ์ 
คณะศิลปศาสตร์ไตรมาสที่ 1-4  ประจ่าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 (C.8.2.1-03) ทั้งนี้ คณะได้แจ้งปฏิทินการ
ประชุมของคณะศิลปศาสตร์ ประจ่าปี 2562 เพ่ือให้การขับเคลื่อนการด่าเนินงาน และก่าหนดขอให้แต่ละฝ่าย/
สาขา ด่าเนินการจัดท่ารายงานการประชุม รายงานผลการด่าเนินงานมายังคณบดีรับทราบต่อไป  ดังรายงานการ
ประชุมคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจ่าเดือนมกราคม ๒๕๖2 ครั้งที่ 1/๒๕๖
2(C.8.2.1-04) นอกจากนี้ ได้ก่าหนดการประชุมผู้บริหารเพ่ือประชุมวางแผน ก่ากับติดตาม การบริหารงาน
ของแต่ละฝ่ายงาน โดยมีการมอบหมายการปฏิบัติงานตามโครงสร้างคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาส 
ราชนครินทร์ ประจ่าปีการศึกษา 2562ดังรายงานการประชุมผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาส
ราชนครินทร์ ครั้งที่  2/๒๕๖2(C.8.2-1.05) 
 2.ประสิทธิผลการบริหารหลักสูตรคณะได้บริหารหลักสูตรให้เป็นไปตาม ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการศึกษา  
๒๕๖๐ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้มีจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี  ซึ่งมี

หลักสูตรที่ด่าเนินการจัดการเรียนการสอน ทั้งหมด ๒  หลักสูตร คือ  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)

สาขาวิชาภาษาอังกฤษฉบับใหม่ พ.ศ. ๒๕๔๘โดยเปิดรับนักศึกษาครั้งแรกในปีการศึกษา ๒๕๕๘และ หลักสูตร

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)สาขาวิชาภาษามลายูฉบับใหม่  พ.ศ. ๒๕๖๐เป็นไปตามเกณฑ์การก่ากับมาตรฐาน 

โดยมีการควบคุมหลักสูตรโดยคณบดี ซึ่งคณบดีร่วมเป็นประธานกรรมการคณะกรรมการวิชาการ รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ และหัวหน้าหลักสูตร เป็นกรรมการ ท่าหน้าที่ ก่ากับดูแลให้หลักสูตรได้มาตรฐานเป็นไปตามเกณฑ์ที่ 
สกอ.ก่าหนด 

    ทั้งนี้ คณะศิลปศาสตร์ได้มีหลักสูตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานของหลักสูตรให้มีมาตรฐานวิชาการ
และได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เพ่ือให้บัณฑิตที่จบการศึกษาตามหลักสูตรที่
เป็นไปตามกรอบ TOF ที่ก่าหนด ดังตารางหลักสูตรที่เป็นไปตามกรอบ TOF 
ตารางท่ี 8.2.2 หลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบจากส่านักงานการอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ที ่ หลักสูตร 

หลักสูตรที่เป็นไปตามกรอบ TOF 
สกอ.แจ้งผลการ
รับทราบแล้ว 

ได้รับการอนุมัติจาก
สภามหาวิทยาลัย 

ตรี โท เอก ตรี โท เอก 
1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ        
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ที ่ หลักสูตร 

หลักสูตรที่เป็นไปตามกรอบ TOF 
สกอ.แจ้งผลการ
รับทราบแล้ว 

ได้รับการอนุมัติจาก
สภามหาวิทยาลัย 

ตรี โท เอก ตรี โท เอก 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558 

2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู  
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560 

      

  
 จากการเปิดหลักสูตรการเรียนการสอนคณะศิลปศาสตร์  จ่านวน ๒ หลักสูตร ซึ่งได้รับการอนุมัติจาก
สภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และได้รับแจ้งจากสกอ. ซึ่งได้รับความเห็นชอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ซึ่ง
ในปีการศึกษา 2562 คณะต้องด่าเนินการปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และ
เตรียมความพร้อมเพ่ือใช้หลักสูตร ในปีการศึกษา 2563  เพ่ือเสนอให้คณะกรรมการประจ่าคณะรับทราบ
รายงานผลการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือด่าเนินการวิพากษ์หลักสูตรต่อไป
นั้นดังรายการประชุมคณะกรรมการประจ่าคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ ๔/2562(C.8.2.2-01)     ดังตารางต่อไปนี้ 
ตารางท่ี 8.2.3 ก่าหนดการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลา 

ที ่
 

หลักสตูร 
ปีการศึกษา 

ที่ต้องท าการปรับปรุง 
ปีการศึกษาที่ใช้หลักสูตร 

1 หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณ ฑิต  สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558 

2562 2563 

2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษา
มลายู  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560 

2564 
 

2565 

 

 ปัจจุบัน คณะศิลปศาสตร์ มีจ่านวนนักศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษและสาขาวิชาภาษามลายู ตั้งแต่ชั้น
ปี 1-๕ รวมจ่านวน ทั้งสิ้น 3๘๔ คน ตามรายละเอียดตารางรายงานจ่านวนนักศึกษา/ตามสาขา/ชั้นปีต่อไปนี้ 
ตารางท่ี 8.2.4 รายงานจ่านวนนักศึกษาของคณะศิลปศาสตร์ 

รายงานจ านวนนักศึกษา/ตามสาขา/ชั้นปี คณะศิลปศาสตร์ 
ปีการศึกษา หลักสูตร/สาขาวิชา ชั้นปี รวม 

1 2 3 4 ๕  
2558 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 96      
2559 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 89 87     
2560 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 97 59 61    

สาขาวิชาภาษามลายู 39        
2561  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 84 77 48 59   
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รายงานจ านวนนักศึกษา/ตามสาขา/ชั้นปี คณะศิลปศาสตร์ 
ปีการศึกษา หลักสูตร/สาขาวิชา ชั้นปี รวม 

1 2 3 4 ๕  
สาขาวิชาภาษามลายู 23 34       

๒๕๖๒ 
(ปัจจุบัน) 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ๑๐๒ ๗๖ ๗๓ ๔๖ ๒๒  
สาขาวิชาภาษามลายู ๑๕ ๑๙ ๓๑    

รวม  (ปัจจุบัน) 1๑7 ๙๕ ๑๐๔ ๔๖ ๒๒ 3๘๔ 
  

 
ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นปีแรกที่มีนักศึกษาส่าเร็จการศึกษา มีจ่านวน ๓๖ คนและได้มีการเสนอให้

คณะกรรมการประจ่าคณะ เพ่ือพิจารณาขออนุมัติผู้ส่าเร็จการศึกษา ประจ่าปีการศึกษา  2561  สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ  ดังสรุปเอกสารแจ้งเวียนคณะกรรมการประจ่าคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร์ ครั้งที่  1/2562 (C.8.2.2-02) 
 ๓. คณะศิลปศาสตร์ ได้ด่าเนินการงานตามพันธกิจ โดยมีการบริหารประสิทธิผลของการบริหารงานตาม
ตัวบ่งชี้หลักในแผนยุทธศาสตร์ ระดับคณะซึ่งต้องสอดคล้องกับระดับมหาวิทยาลัยนั้น ทั้งนี้ คณะได้ประชุม
ทบทวนแผนคณะศิลปศาสตร์ โดยก่าหนดให้มีผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษา มีส่วนร่วมในการจัดท่าแผนกล
ยุทธ์คณะศิลปศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 C.8.2.3-01)และได้มีการเสนอให้คณะกรรมการประจ่าคณะ
เพ่ือพิจารณา และรับทราบผลการด่าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของคณะศิลปศาสตร์ ไตรมาสที่ 1 -4 ประจ่าปี
งบประมาณ  พ .ศ . 2562  ดั งรายงานการประชุมคณ ะกรรมการประจ่ าคณ ะศิลปศาสตร์  ครั้ งที่ 
4/2562(C.8.2.3-02) 
 

4. การแสวงหารายได้ 
คณะศิลปศาสตร์ ได้มีค่าสั่งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน คณะศิลปศาสตร์  และมีการรายงานผล

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินรายได้เพ่ือให้ที่ประชุมประจ่าเดือนและที่ประชุมคณะกรรมการประจ่าคณะ   
ทุกเดือนและทุกไตรมาสตามค่าสั่งคณะศิลปศาสตร์ ที่ 289/2561 ลงวันที่ 28 กันยายน  2561 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ (C.8.2.4-01)และมีค่าสั่ง        
คณะศิลปศาสตร์  ที่ 2๙๐/2561 ลงวันที่ 28 กันยายน  2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการใช้เงิน
งบประมาณและเงินรายได้ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจ่าปีงบประมาณ 
2562(C.8.2.4-02) 

การแสวงหามีรายได้ของคณะศิลปศาสตร์  มีจ่านวน ๓ แหล่ง ได้แก่ 
 1. จากค่าลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา 60%เมื่อเทียบรายได้ ปีการศึกษา 25๖๑ กับรายได้ปี

การศึกษา 25๖๐ ผลการแสวงหารายได้ลดลง จ่านวน 1,341,255.00 บาท เนื่องจากยังได้รับส่วนแบ่ง ๖๐% ยัง
ไม่ครบจ่านวนส่วนปีการศึกษา 25๖๐ กับรายได้ปีการศึกษา 255๙ ผลการแสวงหารายได้เพ่ิมขึ้น จ่านวน 
529,845.00 บาท เนื่องจากจ่านวนนักศึกษาเพ่ิมขึ้นและรายได้ปีการศึกษา 2559 เมื่อเทียบกับรายได้ปี
การศึกษา 2558 ผลการแสวงหารายได้เพ่ิมขึ้น จ่านวน 2,566,290.00 บาท เนื่องจากจ่านวนนักศึกษา
เพ่ิมข้ึน 



97 

 

2. รายได้จากการให้บริการเช่าร้านและห้องประชุม 60% เมื่อเทียบรายได้ปีงบประมาณ 2561
กับรายได้ปีงบประมาณ 2560 ผลการแสวงหารายได้ลดลง จ่านวน 42,450.00 บาท เนื่องจากมีผู้ใช้บริการ 
เช่าห้องประชุมจ่านวนน้อยลง เมื่อเทียบรายได้ปีงบประมาณ 2560  กับรายได้ปีงบประมาณ 2559ผลการ
แสวงหารายได้เพ่ิมขึ้น จ่านวน 25,500.00 บาท เนื่องจากมีผู้ใช้บริการ เช่าห้องประชุมจ่านวนเพ่ิมขึ้น ส่วน
รายได้ปีงบประมาณ 2559 เมื่อเทียบกับรายได้ปีงบประมาณ 2558  ผลการแสวงหารายได้ลดลง จ่านวน 
24,900.00 บาท เนื่องจากมีผู้ใช้บริการเช่าห้องประชุมจ่านวนลดลง 

3. รายได้อ่ืนๆ 60% เมื่อเทียบรายได้ในปีงบประมาณ 2561 กับรายได้ปีงบประมาณ 2560  
ผลการแสวงหารายได้น้อยลง จ่านวน 17,837.22 บาท ส่วนรายได้ในปีงบประมาณ 2560 กับรายได้
ปีงบประมาณ 2559  ผลการแสวงหารายได้เพ่ิมขึ้น จ่านวน 10,623.41บาทและรายได้ในปีงบประมาณ 
2559 เมื่อเทียบกับรายได้ปีงบประมาณ 2558 ผลการแสวงหารายได้ลดลง จ่านวน 28,234.91 บาทตาม
ตารางต่อไปนี้ 
ตารางท่ี 8.2.5 รายละเอียดเงินรายได้ของคณะศิลปศาสตร์ 
 

ที ่ รายการ 
ปีการศึกษา 

หมายเหตุ 
2558 2559 2560 2561 

1 ค่าลงทะเบียน 60% 1,910,670.00 4,476,960.00 5,006,805.00 3,665,550.00 ประจ่าปีการศึกษา  
2560 ยังได้เงินไม่
ครบจ่านวน
เนื่องจากคณะยัง
ไม่ได้รับจัดสรร 

2 ค่าเช่าห้องประชุม/
ค่าเช่าร้านค้า 60% 

52,800.00 27,900.00 53,400.00 10,950.00 ตามปีงบประมาณ 

3 อ่ืนๆ 60% 55,574.52 27,339.61 37,963.02 20,125.80 ตามปีงบประมาณ 

 
รวม 2,021,602.52 4,534,758.61 5,098,168.02 3,696,625.80   

  
นอกจากนี้ คณะศิลปศาสตร์ ได้ด่าเนินการจัดท่าประกาศมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เรื่อง 

หลักเกณฑ์และอัตราการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้อาคาร ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการทางภาษา ห้องประชุม วัสดุ 
และครุภัณฑ์ คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เพ่ือการก่าหนดค่าเช่าสถานที่ของคณะศิลป
ศาสตร์ซึ่งสอดคล้องนโยบายในการแสวงหาเงินรายได้ของคณะ (C.8.2.4-03) 

ทั้ งนี้   นโยบายของมหาวิทยาลัยให้คณะด่าเนินการแสวงหารายได้ อ่ืน ๆ เพ่ิมเติม ทั้ งนี้                   
คณะศิลปศาสตร์ มีนโยบายและมีมติเห็นชอบก่าหนดให้สาขาต่างๆ และฝ่ายส่านักงานคณบดี ด่าเนินการหา
รายได้เพ่ือน่าเข้าคณะ โดยก่าหนดให้สาขา/ฝ่ายส่านักงานคณบดี จ่านวนเงิน ๕,๐๐๐  บาท ดังรายงานการ
ประชุมประจ่าเดือน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ครั้งที่ 5/2562 (C.8.2.4-04) 

 

 5. คณะได้มีการบริหารงานและความรับผิดชอบที่ตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย    โดยได้มีประชุมประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนแผนคณะศิลปศาสตร์  และทบทวนการบริหารความเสี่ยง 
โดยได้จัดท่าแผนกลยุทธ์ร่วมกับบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ โดยมีการายงานผลการบริหารงานตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และตัวชี้วัดเป้าประสงค์ ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ 1-5 และรายงานผลการบริหาร



98 

 

ความเสี่ยง ประจ่าปีงบประมาณ 2562ให้คณะกรรมการประจ่าคณะรับทราบ ดังรายงานผลการด่าเนินงาน
บริหารความเสี่ยง ประจ่าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 (C.8.2.5-01)และเพ่ือให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม
ตามการควบคุมและแนวทางการด่าเนินการตามที่มหาวิทยาลัยก่าหนด 10 ประเด็นความเสี่ยง จาก 4 
ยุทธศาสตร์  ดังนี้  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1  ร่วมผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ทักษะ และคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม  มี
ประเด็นความเสี่ยงอยู่ 2 ประเด็นคือ  1) ความเสี่ยงอัตราคงอยู่ของนักศึกษาลดลง  และ 2) การรับเข้าของ
นักศึกษาไม่ตรงตามแผนที่วางไว้     
 ยุทธศาสตร์ที่ 2  ผลิตงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่สอดคล้องกับการพัฒนาสังคม   มีประเด็นความ
เสี่ยงอยู่ 3 ประเด็นคือ   1)  จ่านวนผลงานวิจัยไม่ตรงตามค่าเป้าหมายที่ก่าหนด   2)  ผลงานวิจัยที่ผลิตยังไม่
ถูกน่าไปใช้ประโยชน์ในชุมชน  และ 3)  บุคลากรสายสอนและวิจัยยังไม่มีการขอทุนวิจัยจากภายนอก 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4  ส่งเสริม  อนุรักษ์และสืบทอดภาษา  ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม  มีประเด็นความเสี่ยง
อยู่ 1 ประเด็น คือ  ยังขาดการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมระดับชาติ  และนานาชาติ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมมาภิบาล มีประเด็นความเสี่ยงอยู่ 4 
ประเด็น  คือ  1)  ระบบอินเทอร์เน็ตไม่รองรับจ่านวนผู้ใช้บริการ  2)  สัญญาณอินเทอร์เน็ตยังไม่ครอบคลุมทุก
พ้ืนที่เนื่องจากอุปกรณ์บางตัวช่ารุด  3)  ขาดเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบที่มีความรู้ตรงตามสายงาน  และ  4) ข้อมูล
สารสนเทศบนเว็บไซต์ของคณะไม่ทันสมัยส่งผลให้เว็บไซต์ไม่รองรับการใช้งาน 
 ซึ่งในปีนี้ทางคณะศิลปศาสตร์ได้ขจัดความเสี่ยงได้ 6 ประเด็น ดังนี้ 
 1.  จ่านวนผลงานวิจัยไม่ตรงตามค่าเป้าหมายที่ก่าหนด   
 2.  ผลงานวิจัยที่ผลิตยังไม่ถูกน่าไปใช้ประโยชน์ในชุมชน 
 3.  บุคลากรสายสอนและวิจัยยังไม่มีการขอทุนวิจัยจากภายนอก    
 4.  ยังขาดการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมระดับชาติ และนานาชาติ  
 5.  สัญญาณอินเทอร์เน็ตยังไม่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่เนื่องจากอุปกรณ์บางตัวช่ารุด   
 6.  ข้อมูลสารสนเทศบนเว็บไซต์ของคณะไม่ทันสมัยส่งผลให้เว็บไซต์ไม่รองรับการใช้งาน  
  ส่วนประเด็นความเสี่ยง 4 ประเด็น ที่ยังไม่สามารถขจัดได้ มีดังนี้ 
  1.  อัตราคงอยู่ของนักศึกษาลดลง 
  2. การรับเข้าของนักศึกษาไม่ตรงตามแผนที่วางไว้  
  3.  ระบบอินเทอร์เน็ตไม่รองรับจ่านวนผู้ใช้บริการ   
  4.  ขาดเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบที่มีความรู้ตรงตามสายงาน 
 

 ส่าหรับการบริหารจัดการระบบสารสนเทศเพ่ือใช้ในการตัดสินใจเชิงบริหารนั้น คณะได้มีโครงการ
ปรับปรุงระบบสารสนเทศเพ่ือการบริการ C.8.2.5-02)โดยให้บริการติดตั้งเครื่องกระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ต 
AISWiFiและให้มีบริการเครื่อง PNU WiFiซึ่งเป็นการบริการอินเตอร์เน็ตไร้สายให้แก่บุคลากรและนักศึกษาให้มี
สัญญาณอินเทอร์เน็ตครอบคลุมทุกพ้ืนที่อย่างไรก็ตาม คณะยังพบว่าระบบอินเทอร์เน็ตไม่รองรับจ่านวน
ผู้ ใช้บริการ  จึงจ่าเป็นต้องมีการปรับปรุงแก้ไขในปีถัดไป ทั้ งนี้  คณะได้จัดโครงการปรั บปรุงเว็บไซต์                      
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คณะศิลปศาสตร์ (C.8.2.5-03)เพ่ือปรับปรุงเว็บไซต์ให้ทันสมัย เพ่ืออัพโหลดข้อมูลสารสนเทศบนเว็บไซต์ของ
คณะเพ่ือรองรับการใช้งานและการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของคณะให้เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด่าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA) 
 

ส่าหรับการจัดการความรู้ในคณะศิลปศาสตร์ ได้ด่าเนินการส่ารวจองค์ความรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคคล
ของบุคลากรในคณะโดยก่าหนดเป็นแผนการจัดการความรู้และด่าเนินการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
(KM)ซึ่งได้มีการแบ่งกลุ่มบุคลากรเป็น 2 ประเภท คือ บุคลากรสายสอนและวิจัยและกลุ่มบุคลากรสายสนับสนุน 
ซึ่งแต่ละกลุ่มได้ก่าหนดรูปแบบแนวทางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามสถานการณ์ที่เหมาะสมมีแนวความคิดใน
การด่าเนินการจัดการความรู้เพ่ือให้เกิดวัฒนธรรมการท่างานและการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่วางอยู่บนรากฐานแห่ง
ความรู้  

คณะศิลปศาสตร์ จึงส่งเสริมให้มีการจัดการความรู้เกี่ยวกับกระบวนการและเทคนิคการท่างาน
การจัดการเรียนการสอนและการวิจัย และการบริหารจัดการ ตามความเหมาะสม ซึ่งผู้ที่ เกี่ยวข้องเป็น
กลุ่มเป้าหมายจากคณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน โดยในปี 2561 คณะศิลปศาสตร์ได้มีการด่าเนินงาน
ทั้งหมด จ่านวน 3 กิจกรรม ได้แก่ 
ตารางท่ี 8.2.6 สรุปกิจกรรมและค่าเป้าหมายของการด่าเนินการจัดการความรู้ คณะศิลปศาสตร์ 

กิจกรรม ด้าน จ านวน/เรื่อง 
กิจกรรมที่ 1 ด้านวิชาการ   จ่านวน  1  เรื่อง 
กิจกรรมที่ 2  ด้านวิจัย   จ่านวน  1  เรื่อง 
กิจกรรมที่ 3  ด้านส่านักงาน   จ่านวน  3  เรื่อง 
 

นอกจากนี้  คณะยังมีโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรC.8.2.5-
04)เพ่ือใช้เป็นคู่มือและขั้นตอนการปฏิบัติงานของฝ่ายต่างๆ และมีการจัดการความรู้ในคณะโดยบุคลากรของ
คณะ สู่ที่ประชุมประจ่าเดือนทุกเดือนของฝ่ายต่างๆ ตามรายงานการประชุมประจ่าเดือนต่างๆ ปีพ.ศ. 2562
ระเบียบวาระที่  ๓  การจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Management: KM)  (C.8.2.5-05)และมีการ
รายงานผลการด่าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจ่าปีการศึกษา  25๖๑(C.8.2.5-06)เพ่ือเสนอให้
คณะกรรมการประจ่าคณะรับทราบผลการด่าเนินงานตามแผนพัฒนาอาจารย์และบุคลากร เพ่ือให้ข้อเสนอแนะ
ในการปรับปรุงแผนในปีถัดไป 
ตารางท่ี 8.2.7  ผลการประเมินระดับคณะ 

ผลการประเมินในระดับคณะ 
ใช้เกณฑ์คะแนน 1-7 ของ AUN-QA ระดับหลักสูตร 

คะแนนการประเมิน C8.2 = 4 
ความหมายมีแนวโน้มผลการด่าเนินงานของระบบดี ท่าให้เกิดผลเป็นไปในทิศทางตามเป้าหมายที่ก่าหนด 
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ตารางท่ี 8.2.8 รายการเอกสารหลักฐาน 
รหัสเอกสารหลักฐาน ชื่อเอกสารหลักฐาน 

C.8.2-01 
 

ค่าสั่งสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  ที่  19/2561 ลงวันที่                
2 ธันวาคม 2561 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์วันชัย แก้วหนูนวล ให้ด่ารงต่าแหน่ง
คณบดีคณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ วาระท่ี  ๒ 

C.8.2-02 
 

ค่าสั่งมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ที่  2657/2561 ลงวันที่  20  
ธันวาคม  2561  เรื่อง แต่งตั้งรองคณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์ 

C.8.2-03 
 

รายงานผลการด่าเนินงานตามแผนกลยุทธ์คณะศิลปศาสตร์  ไตรมาสที่ 1-4  
ประจ่าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 

C.8.2-04 
 

รายงานการประชุมคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
ประจ่าเดือนมกราคม ๒๕๖2 ครั้งที่ 1/๒๕๖2 

C.8.2-05 
 

รายงานการประชุมผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร์ ครั้งที่  2/๒๕๖2 

C.8.2-01 รายการประชุมคณะกรรมการประจ่าคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ ๔/2562 
C.8.2-02 

 
สรุปเอกสารแจ้งเวียนคณะกรรมการประจ่าคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์ ครั้งที่  1/2562 

C.8.2-01 แผนกลยุทธ์คณะศิลปศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
C.8.2-02 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ่าคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 4/2562 

-รายงานผลการด่าเนินงานตามแผนกลยุทธ์คณะศิลปศาสตร์ ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 

C.8.2-01 ค่าสั่งคณะศิลปศาสตร์  ที่ 289/2561 ลงวันที่ 28 กันยายน  2561  
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์  

C.8.2-02 ค่าสั่งคณะศิลปศาสตร์  ที่ 2๙๐/2561 ลงวันที่ 28 กันยายน  2561 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการใช้เงินงบประมาณและเงินรายได้  
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจ่าปีงบประมาณ 
2562  

C.8.2-03 ประกาศมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการ
จัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้อาคาร ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการทางภาษา ห้อง
ประชุม วัสดุ และครุภัณฑ์ คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

C.8.2-04 รายงานการประชุมประจ่าเดือน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาส 
ราชนครินทร์ ครั้งที่ 5/2562 

C.8.2-01 รายงานผลการด่าเนินงานบริหารความเสี่ยง ประจ่าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 
C.8.2-02 โครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศเพ่ือการบริการ 
C.8.2-03 โครงการปรับปรุงเว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์ 
C.8.2-04 โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
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รหัสเอกสารหลักฐาน ชื่อเอกสารหลักฐาน 
C.8.2-05 รายงานการประชุมประจ่าเดือนต่างๆ ปีพ.ศ. 2562ระเบียบวาระท่ี  ๓   

การจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Management: KM) 
C.8.2-06 แผนพัฒนาอาจารย์และบุคลากร 
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C.9 ผลการบริหารและจัดการของผู้บริหารคณะ / สถาบัน 

ผู้ก ากับ   อาจารย์ฟารีดา กิตติวิโรจน์ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล อาจารย์รัฐพร  ศิริพันธุ์   นางสาวนารีรัตน์  รังเสาร์ 
  อาจารย์เกษรา  บ่าวแช่มช้อย  นางสาวสุปราณี วรพิพัฒน์กุล 

อาจารย์กีรติกานต์ บุญฤทธิ์  นายบูรฮ่า  มะ 
  อาจารย์ฮัสสัน ดูมาลี   นางสาวชุลีพร  มาสเนตร   
  นางสาวสุปราณี วรพิพัฒน์กุล 
 
ค าอธิบาย 

 การบริหารและจัดการของผู้บริหารมหาวิทยาลัยล้วนแต่มีบทบาทและหน้าที่ที่ส่าคัญในการน่าพาและ
จัดการมหาวิทยาลัยให้สามารถบรรลุพันธกิจและเป้าหมายต่างๆได้ จึงจ่าเป็นต้องติดตามและประเมินผลลัพธ์ใน
ด้านต่างๆของการบริหารจัดการของผู้บริหารมหาวิทยาลัยในระดับต่างๆ เพ่ือใช้ผลในการปรับปรุงพัฒนาบริหาร
จัดการมหาวิทยาลัยให้ดียิ่งขึ้นต่อไป โดยแบ่งการประเมินออกเป็น 2 ระดับดังนี้ 

 ค่าอธิบายและแนวทางการด่าเนินการตามตัวบ่งชี้นี้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือระดับสถาบัน และ ระดับ
คณะ โดยตัวบ่งชี้นี้ประเมินเฉพาะในระดับคณะและสถาบันเท่านั้น 
ค าอธิบายระดับคณะ 

 สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลักคือการเรียนการสอนการวิจัยการบริการวิชาการแก่สังคมและการท่านุ
บ่ารุงศิลปะและวัฒนธรรมในการด่าเนินพันธกิจหลักสถาบันอุดมศึกษาจ่าเป็นต้องด่าเนินงานผ่านคณะ ดังนั้น
คณะต้องมีการพัฒนาแผนเพ่ือก่าหนดทิศทางการพัฒนาและการด่าเนินงานของคณะให้สอดคล้องกับเป้าหมาย
และกลุ่มสถาบันตลอดจนการบริหารทั้งด้านบุคลากรการเงินความเสี่ยงและการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือ
สนับสนุนการด่าเนินงานตามพันธกิจหลักให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก่าหนดไว้ จนส่งผลกระทบถึงการเปลี่ยนแปลง
ในวัฒนธรรมองค์กร 

เกณฑ์การประเมิน 
 ใช้เกณฑ์คะแนน 1-7 ของ AUN-QA (เอกสาร [11] หน้า 64) ในการประเมินระดับการด่าเนินการของ  
แต่ละประเด็นทั้ง 7 ข้อข้างต้น โดยประเมินผลการด่าเนินการที่เกิดขึ้นกับเป้าหมายที่เกี่ยวข้องต่างๆ ที่ระบุไว้ใน   
โครงร่างองค์กร และสรุปคะแนนภาพรวมของ C9 ผลการบริหารและจัดการของผู้บริหารคณะ/สถาบันจากผล
คะแนนของ 7 ข้อโดยใช้วิธีประเมินคะแนนภาพรวมของAUN-QA ที่ไม่ใช้วิธีการเฉลี่ยจากผลคะแนนของการ
ด่าเนินทั้ง 7 ข้อ 
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ตารางท่ี 9.1  เกณฑ์การประเมิน 
1 2 3 4 5 6 7 

ไม่มีการ
ด่าเนินงาน
ตามเกณฑ์
ที่ก่าหนด 

มีผลการ
ด่าเนินงาน
เบื้องต้น (เป็น
ข้อมูลดิบ เริ่ม
มีระบบแต่ยัง
ไม่สมบูรณ์ ไม่
สามารถ/ไม่มี
การวิเคราะห์ 

มีการเก็บ
ข้อมูลอย่าง
เป็นระบบ
สามารถ/มี
ผลการ
วิเคราะห์
การ
ด่าเนินงาน
เทียบกับค่า
เป้าหมาย 

3+มีแนวโน้ม
ผลการ
ด่าเนินงานของ
ระบบดีท่าให้
เกิดผลเป็นไป
ในทิศทางตาม
เป้าหมายที่
ก่าหนด 

4+มีผลการ
ด่าเนินงาน
เหนือกว่า
เกณฑ์
ก่าหนดส่งผล
ให้เกิดการ
พัฒนาระบบ 

5+มีผลการ
ด่าเนินงานที่
เท่าหรือสูงกว่า
คู่เท่ียบใน
ระดับชั้นน้่า
ของประเทศ มี
การด่าเนินงาน
ที่ดีต่อเนื่อง
ส่งผลให้การ
ด่าเนินงาน
เทียบเท่าหรือ
สูงกว่าคู่เทียบ 
(คู่เทียบชั้นน้่า
ระดับประเทศ)  

Excellent 
(Example 
of World 
Class or 
Leading 
Practices)  

 
1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากการวิเคราะห์SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและสอดคล้องวิสัยทัศน์
ของคณะสถาบันรวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะและพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทาง
การเงินและแผนปฎิบัติราชการประจ าปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกล
ยุทธ์และเสนอผู้บริหารระดับสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

ในปีการศึกษา 2561 คณะศิลปศาสตร์ได้มีการแต่งตั้งค่าสั่งคณะกรรมการทบทวนแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติราชการประจ่าปีงบประมาณ 2562 และได้มีการประชุมทบทวนและแก้ไขแผนกลยุทธ์คณะประจ่าปี 
2562 – 2564 ที่สอดคล้องกับนโยบายของคณะ (C.9-1-01) เมื่อวันที่ 12 , 22 มิถุนายน และวันที่ 7 กรกฎาคม 
พ.ศ.2561 โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในคณะและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องพร้อมทั้งน่าผลที่ได้จากการประชุมทบทวน
และจัดท่าแผนกลยุทธ์นี้เข้าที่ประชุมเพ่ือขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ่าคณะ (C.9-1-02) เมื่อวันที่  25 
ตุลาคม  พ.ศ.2560 ทั้งนี้คณะได้มีการก่าหนดแผนให้มีความเชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยฯและ
สอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบันกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2  (พ.ศ. 2551-2565) และ
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)   (C.9-1-03) จากนั้นคณะได้มีการประชุม  
(C.9-1-04) เพ่ือการพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงิน  (C.9-1-05) และแผนปฏิบัติราชการประจ่าปี  (C.9-1-06) 
ตามกรอบเวลาตลอดจนมีการก่ากับติดตามการด่าเนินงานให้เป็นไปตามแผน (C.9-1-07) พร้อมน่าผลการด่าเนินงาน
ตามตัวบ่งชี้ (C.9.1-07) เข้าสู่การประชุมคณะกรรมการประจ่าคณะพิจารณาเพ่ือขอแนวทางการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาหรืออุปสรรคตลอดจนข้อเสนอแนะส่าหรับการด่าเนินงานต่อไป   (C.9.1-08) 
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2. ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วน
ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์บุคลากร การจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะห์ความ
คุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน 

คณะศิลปศาสตร์ ได้มีการก่ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้คณะด่าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่
ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพ่ือพัฒนานักศึกษา อาจารย์บุคลากร การ
จัดการเรียนการสอน ซึ่งกิจกรรมการจัดท่ารายงานต้นทุนต่อหน่วย ประจ่าปีการศึกษา 2560 (C.9-2-01) ได้
ด่าเนินการอย่างต่อเนื่องภายใต้การก่ากับของกองคลัง ส่านักงานอธิการบดี เพ่ือวิเคราะห์ ความคุ้มค่าของการ
บริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขันวิเคราะห์ความคุ้มค่าของ
การบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิตที่ตอบสนองความต้องการของสังคม ชุมชน 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์มากที่สุดและสนองความต้องการของตลาดแรงงาน และคณะได้น่าผลการวิเคราะห์มาใช้
ประกอบการจัดท่าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน (C.9-2-02) เพ่ือก่ากับติดตามการบริหารจัดการงบประมาณและเงิน
รายได้ของคณะให้เป็นไปตามแผน และรายงานผลการด่าเนินการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้ 
ต่อคณะกรรมการประจ่าคณะ และมหาวิทยาลัยรับทราบ เพื่อพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ ส่าหรับการปรับปรุง
กระบวนการท่างานในปีงบประมาณถัดไป (C.9-2-03) 
3 ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัย
ภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของสถาบันและให้ระดับ
ความเสี่ยงลดลงจากเดิม 

คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับคณะ
ได้ด่าเนินการจัดท่าแผนบริหารความเสี่ยง ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แบบ ปค. 5 (9-3-01) โดย
ด่าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายในและ
ภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด่าเนินงานตามพันธกิจของสถาบัน และเพ่ือให้ระดับ
ความเสี่ยงลดลงจากเดิม โดยมีการควบคุมและแนวทางการด่าเนินการตามที่มหาวิทยาลัยก่าหนด ให้ครอบคลุม
ทั้ง 5 ยุทธศาสตร์ ซึ่งพบว่ามีประเด็นความเสี่ยงอยู่ 10 ประเด็น จาก 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ร่วมผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ทักษะ และคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมมีประเด็น
ความเสี่ยงอยู่ 2 ประเด็นคือ  1)  ความเสี่ยงอัตราคงอยู่ของนักศึกษาลดลง  และ 2)  การรับเข้าของนักศึกษาไม่
ตรงตามแผนที่วางไว้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ผลิตงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่สอดคล้องกับการพัฒนาสังคม   มีประเด็นความ
เสี่ยงอยู่ 3 ประเด็นคือ 1)  จ่านวนผลงานวิจัยไม่ตรงตามค่าเป้าหมายที่ก่าหนด   2)ผลงานวิจัยที่ผลิตยังไม่ถูก
น่าไปใช้ประโยชน์ในชุมชน  และ 3)  บุคลากรสายสอนและวิจัยยังไม่มีการขอทุนวิจัยจากภายนอก 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  ส่งเสริม  อนุรักษ์และสืบทอดภาษา  ศาสนาและศิลปวัฒนธรรมมีประเด็นความเสี่ยง
อยู่ 1 ประเด็นคือยังขาดการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมระดับชาติ  และนานาชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมมาภิบาลมีประเด็นความเสี่ยงอยู่ 4 
ประเด็นคือ 1)ระบบอินเทอร์เน็ตไม่รองรับจ่านวนผู้ใช้บริการ  2)สัญญาณอินเทอร์เน็ตยังไม่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่
เนื่องจากอุปกรณ์บางตัวช่ารุด  3)ขาดเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบที่มีความรู้ตรงตามสายงาน  และ  4)ข้อมูล
สารสนเทศบนเว็บไซต์ของคณะไม่ทันสมัยส่งผลให้เว็บไซต์ไม่รองรับการใช้งาน 
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ทั้งนี้  คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้ด่าเนินงานตามวิธีการควบคุมการ
จัดการความเสี่ยงที่ก่าหนดไว้ในแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน พ.ศ.2561 และมีการติดตามในที่
ประชุมฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ คณะศิลปศาสตร์  ตามแบบติดตาม (9-3-02) และที่ประชุมประจ่าเดือน
กับผู้รับผิดชอบในแต่ละประเด็นของความเสี่ยง อีกทั้งมีการรายงานการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
ให้แก่คณะกรรมการประจ่าคณะรับทราบผลการด่าเนินงาน รอบ 6  เดือน (9-3-03) ซึ่งผลของการด่าเนินการ
ติดตามความเสี่ยงในรอบปีการศึกษา 2561 นี้อยู่ในระดับมากซึ่งทางงานบริหารความเสี่ยงได้วิเคราะห์โดยใช้
แบบสอบถามความพึงพอใจในการด่าเนินโครงการบริหารและจัดการความเสี่ยงซึ่งในปีนี้ทางคณะศิลปศาสตร์ได้
ขจัดความเสี่ยงได้ 6 ประเด็นดังนี้ 

1.  จ่านวนผลงานวิจัยไม่ตรงตามค่าเป้าหมายที่ก่าหนด 
ในปีการศึกษา 2561 ที่ผ่านมาคณะศิลปศาสตร์สามารถขจัดความเสี่ยงประเด็นจ่านวนผลงานวิจัยไม่

ตรงตามค่าเป้าหมายที่ก่าหนดได้ส่าเร็จ  ซึ่งคณะฯ ได้ตั้งเป้าของผลงานวิจัยไว้ทั้งสิ้น 12 ผลงาน  แต่ขณะนี้
คณะฯ มีจ่านวนผลงานวิจัย  20 เรื่อง(ดังเอกสารแนบ) 

2.  ผลงานวิจัยที่ผลิตยังไม่ถูกน่าไปใช้ประโยชน์ในชุมชน 
ปีการศึกษา 2561 ที่ผ่านมา คณะศิลปศาสตร์ได้สนับสนุนให้มีการวิจัยเชิงบูรณาการเพ่ือเสริมสร้าง

ความเข้มแข็งและให้เกิดการใช้ประโยชน์ในชุมชนได้จริง  จนสามารถผลิตงานวิจัยที่น่าไปใช้ประโยชน์ในชุมชนได้
จ่านวน 6 ผลงาน  (ดังเอกสารแนบ) 

3.  บุคลากรสายสอนและวิจัยยังไม่มีการขอทุนวิจัยจากภายนอก    
ปีการศึกษา 2561 คณะศิลปศาสตร์ได้ตั้งค่าเป้าหมายการขอทุนวิจัยภายนอกไว้ 2 ทุนวิจัย ขณะนี้

บุคลากรสายสอนและวิจัยของคณะได้รับทุนวิจัยทุนภายนอกจ่านวน 2 ทุนดังนี้  1) งานวิจัยเรื่องการสร้าง
เครือข่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน และผู้ประกอบการ เพ่ือการจัดการและพัฒนาชุมชนท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน กรณีศึกษา ต่าบลแหลมโพธิ์ อ่าเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี  ของอาจารย์ฮัสสัน  ดูมาลี และคณะ
ได้รับทุนจากส่านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยและ 2)  งานวิจัยเรื่องโครงการวิจัยการศึกษารูปแบบการเมือง
และการปกครองและอัตลักษณ์ที่สอดคล้องกับบริบทพหุวัฒนธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้  ของอาจารย์ ดร.
ภัสร์ธีรา  ฉลองเดช ได้รับทุนจากสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.)  

4.  ยังขาดการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมระดับชาติ และนานาชาติ 
ปีการศึกษา 2561  งานท่านุบ่ารุงศิลปะและวัฒนธรรมได้เผยแพร่บทความระดับนานาชาติ เพ่ือ

ส่ งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่ เยาวชน ทั้ งในหลักสูตรและนอกหลักสูตร จ่านวน 2 บทความ คือ                
1 ) A Development of the teaching and learning Model General Education and study skills 
subject to enhance crative thinking for Undergraduate Students at Princess of Naradhiwas 
University (SirikanyaKanthong and WipapornHuiwetchasat) 2)Development of the teaching and 
learning Education for sustainable development Instructional for Princess of Naradhiwas 
University (SirikanyaKanthong and SunithaKamnoedthon) 

นอกจากนี้งานท่านุบ่ารุงศิลปะและวัฒนธรรมได้ร่วมเผยแพร่บทความเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  
ในงานมหกรรมสังคมคุณธรรม จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 19 – 21 มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียนนราธิวาส  
อ่าเภอเมืองนราธิวาส  จังหวัดนราธิวาส 
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5.  สัญญาณอินเทอร์เน็ตยังไม่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่เนื่องจากอุปกรณ์บางตัวช่ารุด   
ขณะนี้งานสารสนเทศ คณะศิลปศาสตร์  ได้ด่าเนินการติดตั้งสัญญาณอินเทอร์เน็ตตามจุดส่าคัญเพ่ิมเติม 

คือ เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2562 ได้ขยายจุดสัญญาณให้บริการ โดยใช้ AIS ROUTER  จ่านวน 2 เครื่อง ซึ่ง
สามารถรองรับการใช้งานได้จ่านวน 60 USERS  มีความเร็ว UNLIMITED หรือมีความเร็วไม่จ่ากัด 

ตัวที่ 1 รองรับการใช้งานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน ติดตั้งไว้ ณ บริเวณห้องเจ้าหน้าที่  
ตัวที่ 2 รองรับการใช้งานของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ติดตั้งไว้ ณ บริเวณห้องดนตรี 
6.  ข้อมูลสารสนเทศบนเว็บไซต์ของคณะไม่ทันสมัยส่งผลให้เว็บไซต์ไม่รองรับการใช้งาน  
งานสารสนเทศได้ด่าเนินการขอข้อมูลจากฝ่ายงานต่าง ๆ ในที่ประชุมประจ่าเดือน ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 

– กันยายน และได้วางแผน ปรับปรุง และพัฒนาเว็บไซต์ของคณะศิลปะศาสตร์ใหม่ โดยได้อัปเดตข้ อมูลของ
คณะและฝ่ายงานต่าง ๆ ในช่วงเดือนกรกฎาคม – กันยายน  อีกทั้งได้อบรมเกี่ยวกับการลงข้อมูลเพ่ืออัปเดต
ข้อมูลให้ทันสมัยและเป็นปัจจุบันแก่บุคลากรฝ่ายงานต่าง ๆ ในเดือนสิงหาคม 

 

ส่วนประเด็นความเสี่ยง 4 ประเด็น ที่ยังไม่สามารถขจัดได้ มีดังนี้ 
1. อัตราคงอยู่ของนักศึกษาลดลง ถือได้ว่าอัตราการคงอยู่ของนักศึกษาลดลงยังคงเป็นประเด็นความ

เสี่ยงที่ไม่สามารถขจัดได้ อันมีที่มาจากหลายสาเหตุ  อาทิ  การลาออก และการพ้นสภาพเนื่องจากขาดการ
ติดต่อกับมหาวิทยาลัย หรือไม่ลงทะเบียน หรือเกรดเฉลี่ยไม่ถึงเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก่าหนด ซึ่งอาจเกิ ดจาก
นักศึกษาแรกเข้าในชั้นปีที่ 1 ที่ไม่สามารถปรับตัวเข้ากับการเรียนในมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังเกิดจากการที่
นักศึกษาขาดข้อมูลเบื้องต้นในสาขาวิชา ซึ่งนักศึกษาบางคนค้นพบในภายหลังว่าตนเองไม่มีความถนัด หรือไม่มี
ความชอบในสาขาวิชาที่ศึกษา จึงโอนย้ายสาขาวิชาแม้ทางคณะได้มอบหมายให้งานแนะแนวและงานหลักสูตร มี
การควบคุมหรือการจัดการความเสี่ยงอย่างรัดกุม แต่ยังพบว่าอัตราการคงอยู่ของนักศึกษาก็ยังคงลดลงเมื่อศึกษา
ในชั้นปีที่สูงขึ้น   

2. การรับเข้าของนักศึกษาไม่ตรงตามแผนที่วางไว้ 
สถานการณ์และแนวโน้มเรื่องการรับเข้าของนักศึกษาไม่ตรงตามแผนที่วางไว้ เป็นความเสี่ยงอย่าง

ต่อเนื่อง เนื่องจากอัตราการแข่งขันในการรับนักศึกษาของแต่ละมหาวิทยาลัยสูงขึ้น คณะศิลปศาสตร์ ได้มีการ
ประเมินกระบวนการรับนักศึกษา ผ่านการทบทวนแผนการรับนักศึกษา พบว่า ผลการรับนักศึกษาในปีการศึกษา 
2558 – 2561 มียอดนักศึกษาแรกเข้า สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จ่านวน 96, 89, 97, 34 และ 83ซึ่งคิดเป็น
ร้อยละ  120, 98.89, 97.00, และ 92.22 ตามล่าดับ ซึ่งมีจ่านวนน้อยกว่าแผนที่ก่าหนดรับไม่เกิน 7คนต่อ
ปีการศึกษา เนื่องจากนักศึกษาไม่มารายงานตัวเพ่ือเข้าศึกษาเมื่อเปิดภาคการศึกษา  ส่วนสาขาวิชาภาษามลายู 
มียอดนักศึกษาแรกเข้า ปีการศึกษา 2560 จ่านวน 39 คน จากจ่านวนรับตามแผน 45 คน คิดเป็นร้อยละ  
86.66  และในปีการศึกษา 2561  จ่านวน 23 คน จากจ่านวนรับตามแผน 40 คน คิดเป็นร้อยละ  86.66  
ซึ่งถือว่าไม่เป็นไปตามแผนการรับนักศึกษา และจ่านวนนักศึกษาแรกเข้ามีแนวโน้มลดลง    

คณะศิลปศาสตร์ได้มีการพิจารณาในวาระการประชุมเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาระบบและ
กระบวนการรับนักศึกษาเพ่ือให้จ่านวนนักศึกษารับเข้าเป็นไปตามเป้าที่ตั้งไว้ โดยมีความเห็นให้มีการ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรผ่านกิจกรรมแนะน่าหลักสูตรในโรงเรียนเป้าหมาย และปรับปรุงเว็บไซต์ของหลักสูตรให้
เป็นปัจจุบัน และการประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ 

3. ระบบอินเทอร์เน็ตไม่รองรับจ่านวนผู้ใช้บริการ ในปีการศึกษา 2561 ที่ผ่านมา คณะได้ด่าเนินการ
ติดตั้งจุดกระจายสัญญาณให้ครอบคลุมการรองรับผู้ใช้บริการ และได้มีการติดตามผลการใช้งานระบบ
อินเทอร์เน็ตจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พบว่า ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจต่อระบบอินเทอร์เน็ตที่สูงขึ้น แต่ยังพบ
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ปัญหาการใช้งานเช่น บางช่วงเวลาที่มีจ่านวนผู้ใช้บริการจ่านวนมาก อาจพบว่าสัญญาณขัดข้องบ้าง ถือว่ายังเป็น
ประเด็นความเสี่ยงที่ต้องติดตามการปรับปรุงแก้ไขต่อไป  
4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่อธิบายการด าเนินงานอย่างชัดเจน 

ผลการด าเนินงาน 
คณะศิลปศาสตร์ ได้ด่าเนินการบริหารจัดการตามพันธกิจ 5 ด้าน โดยค่านึงถึงประโยชน์ของสถาบัน

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยหลักธรรมาภิบาล 10 ข้อ คือ 
   1. หลักประสิทธิผล คณะมีการบริหารงานโดยยึดหลักประสิทธิผลคือมีการก่าหนดตัวบ่งชี้และค่า

เป้าหมายความส่าเร็จของแผนกลยุทธ์ร่วมกันระหว่างผู้บริหาร  บุคลากร และนักศึกษาในการจัดท่าและทบทวน
แผนกลยุทธ์ของคณะ  (9.4 -01) การจัดท่าแผนพัฒนาคุณภาพ  ประจ่าปีการศึกษา 2561 (9.4-02) และ
ถ่ายทอดสู่แผนปฏิบัติราชการประจ่าปี พ.ศ. 2562  (9.4-03) และน่าสู่การปฏิบัติกิจกรรม/โครงการ (9.4-
04) มีการก่ากับและติดตามการด่าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ เพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง ทั้งใน
การประชุมฝ่าย หรือการประชุมประจ่าเดือนของคณะ (9.4 -05) และมีการประเมินผลการด่าเนินงานตาม
เป้าหมายที่ก่าหนดไว้ในแต่ละตัวบ่งชี้ (9.4-06) เพ่ือทราบผลความส่าเร็จหรือปัญหาและอุปสรรคต่างๆ และน่า
ผลการด่าเนินงานไปวางแผนปรับปรุงแก้ไขในปีถัดไป (9.4-07) 

   2. หลักประสิทธิภาพ คณะมีการบริหารงานโดยยึดหลักประสิทธิภาพ กล่าวคือ คณะออกแบบการ
ด่าเนินงานโดยยึดหลักความประหยัด และคุ้มค่า ทั้งด้านบุคลากร ทรัพยากร และงบประมาณ เช่น มีการแต่งตั้ง
ค่าสั่งมอบหมายงานเพ่ิมเติมให้แก่อาจารย์ เพ่ือรับผิดชอบงานอ่ืนๆ ของคณะ เพ่ือบรรเทาความขาดแคลน
บุคลากร (9.4-08) มีการขอความร่วมมืออาจารย์จากหน่วยงานอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยที่มีความรู้ความสามารถ
มาร่วมสอน (9.4-09) มีการแข่งขันกีฬาร่วมกันระหว่างคณะศิลปศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์และคณะ
วิทยาศาสตร์ฯ เพ่ือกระชับความสัมพันธ์และประหยัดงบประมาณ (9.4-10) มีการบูรณาการโครงการ/กิจกรรม
ต่างๆร่วมกันกับคณะหรือกองต่างๆในมหาวิทยาลัย เช่น การอบรมและพัฒนาบุคลากรการแข่งขันกีฬา การให้
บุคลากรไปปฏิบัติงานอ่ืนๆ ของมหาวิทยาลัย (9.4 .-11) มีการก่าหนดมาตรการประหยัดพลังงาน (9.4.2-05) 
มีการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบงานตามความรู้ความสามารถและความสนใจ เพ่ือการด่าเนินงานมีความ
คล่องตัวและมีประสิทธิภาพ (9.4.-12) เป็นต้น 

3. หลักการตอบสนอง คณะด่าเนินงานโดยยึดหลักความต้องการของผู้เรียน บุคลากรชุมชนและสังคมเป็น
หลัก เช่น  

          ด้านผู้เรียน คณะมีการส่ารวจความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่ออาจารย์ผู้สอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
(9.4.3-01) เพ่ือน่ามาวิเคราะห์และปรับปรุงการเรียนการสอน ตามแบบ มคอ.5 (9.4-13) มีการจัดท่าร้านค้า
สวัสดิการ ห้องศูนย์ภาษา และห้องปฏิบัติการทางภาษาให้แก่นักศึกษา (9.4-14) มีการจัดหาสื่อ/วัสดุทางการ
ศึกษาเพ่ิมเติมให้แก่นักศึกษา (9.4-15)  

          ด้านบุคลากร คณะมีการส่ารวจความต้องการของบุคลากร เพ่ือจัดหาและด่าเนินกิจกรรมต่างๆ ให้
สอดคล้องกับความต้องการของบุคลากร เช่น การส่ารวจความต้องการใช้สื่อ/วัสดุ อุปกรณ์การจัดการเรียนการ
สอนของบุคลากร (9.4-16) ส่ารวจความต้องการในการอบรมและพัฒนาตนเองของบุคลากร (9.4-18) และ
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ด่าเนินการจัดการอบรมความรู้ให้แก่บุคลากร (9.4-19) และส่งบุคลากรไปอบรมและพัฒนาตนเองกับหน่วยงาน
ต่างๆ (9.4.3-8) พร้อมทั้งน่าความรู้ที่ได้รับมาขยายผลสู่บุคลากรท่านอ่ืน ๆ (9.4-20) 

          ด้านชุมชนและสังคม คณะมีการส่ารวจความต้องการในการบริการวิชาการของชุมชน (9.4.3 -10) มี
การบริการวิชาการแก่ชุมชนในรูปแบบต่างๆ(9.4-21) และมีการประชุมติดตามผลการบริการวิชาการแก่ชุมชน 
(9.4-22) 

      4. หลักความรับผิดชอบ มีการบริหารงานโดยยึดหลักความรับผิดชอบ กล่าวคือ มีการก่าหนดเป้าหมาย
ในการด่าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ่าปี พ.ศ. 2562 (9.4.4-01) และมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบ
โครงการ เพ่ือขับเคลื่อนการด่าเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมาย (9.4.4-02) มีการแต่งตั้งค่าสั่งมอบหมายงานแก่
บุคลากรทุกคนในการท่างาน (9.4.4-03) และยังก่าหนดให้บุคลากรทั้งหมด ทั้งสายสอนและวิจัย และสาย
สนับสนุน จะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนเอง เพ่ือรับการประเมินการปฏิบัติงานตาม
แบบฟอร์มที่ก่าหนด ซึ่งเป็นการก่ากับและติดตามให้บุคลากรมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ (9.4.4-04) 

       5. หลักความโปร่งใส คณะมีการบริหารงานโดยให้ภาคภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงาน 
ก่ากับและติดตามผลการด่าเนินงาน เพ่ือความโปร่งใส เช่น มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประจ่าคณะ  มีการ
ประชุมและรายงานผลการด่าเนินงานให้คณะกรรมการประจ่าคณะทราบอย่างสม่่าเสมอ มีการเปิดเผยผลการ
ด่าเนินงานของคณะให้กับมหาวิทยาลัย และหน่วยงานภายนอกทราบผ่านวิธีการ สื่อและช่องทางที่หลากหลาย
เช่น เว็บไซต์คณะ สถานที่วิทยุและ เฟซบุ๊ก  และมีการด่าเนินงานด้านการเงินและพัสดุที่โปร่งใส โดยมีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดในการด่าเนินงานพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง และการตรวจรับพัสดุ มีการรายงานทาง
การเงินให้คณะและมหาวิทยาลัยทราบเป็นประจ่าทุกเดือน และผ่านการตรวจสอบและรับรองจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย  

      6. หลักการมีส่วนร่วม คณะมีการบริหารโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยเปิดโอกาสให้ 
อาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันก่าหนดวิสัยทัศน์พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ และการ
ด่าเนินงานต่างๆของคณะ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประจ่าคณะ เพื่อก่ากับและติดตามการด่าเนินงานของคณะ 
มีการแต่งตั้งค่าสั่งมอบหมายงานแก่บุคลากรของคณะ เพื่อขับเคลื่อนการด่าเนินงานอย่างมีส่วนร่วม มีการท่างาน
ร่วมกับหน่วยงานอ่ืนๆและคณะต่างๆในมหาวิทยาลัย เช่น ส่านักงานวัฒนธรรมจังหวัด ศูนย์บริหารจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ในการจัดกิจกรรม/โครงการต่างๆ เช่น โครงการรักไทย รักษ์วัฒนธรรมโครงการสอนเสริม
นักเรียนระดับมัธยมศึกษา เป็นต้น  

      7. หลักการกระจายอ่านาจมีการบริหารงานโดยยึดหลักการกระจายอ่านาจ โดยมอบหมายหน้าที่
รับผิดชอบแก่รองคณบดี หัวหน้างาน หัวหน้าสาขา และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้มีเกิดการท่างานอย่างเป็น
ระบบและรวดเร็ว  มีการจัดสรรงบประมาณตามพันธกิจต่างๆ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ และความจ่าเป็น  
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      8. หลักนิติธรรม มีการบริหารงานโดยยึดหลักนิติธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ กล่าวคือ มีการน่าระเบียบ 
ข้อบังคับ และประกาศของมหาวิทยาลัยมาใช้ในการบริหารเพ่ือให้เกิดความยุติธรรม มีการก่าหนดกฎเกณฑ์ใน
การปฏิบัติร่วมกัน เช่น มีการก่าหนดจรรยาบรรณและให้บุคลากรทุกคนถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด มีการ
มอบหมายภาระหน้าที่การสอนและการด่าเนินงานต่างๆ อย่างเท่าเทียมกัน มีการก่าหนดกฎเกณฑ์การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานร่วมกัน มีการน่าระเบียบการลามาใช้เป็นแนวทางในการลาของบุคลากรอย่างเท่าเทียม
กันตามสิทธิ  

      9. หลักความเสมอภาค คณะมีการบริหารโดยให้ความเสมอภาคกับบุคลากรทุกคน โดยเปิดโอกาสให้
บุคลากรทุกคนได้รับสิทธิและประโยชน์อย่างเท่าเทียมกัน เช่น การใช้ห้องสมุด ห้องละหมาด หรือสิทธิในการลา 
การศึกษาดูงาน การแสดงความยินดี หรือสิทธิและโอกาสต่างๆที่คณะจัดให้ฯลฯ อย่างเท่าเทียมกัน  

    10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติมีการบริหารงานโดยยึดหลัดหลักฉันทามติ โดยให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วม
แสดงความคิดเห็นต่างๆผ่านการประชุมคณะ และน่ามติของที่ประชุมไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติ  

5.  ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรงและแหล่งเรียนรู้
อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัยจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมา
เป็นลายลักษณ์อักษรและน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

คณะศิลปศาสตร์ ได้ด่าเนินการส่ารวจองค์ความรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคคลของบุคลากรในคณะโดยก่าหนดเป็น
แผนการจัดการความรู้และด่าเนินการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ซึ่งได้มีการแบ่งกลุ่มบุคลากรเป็น 2 
ประเภท คือ บุคลากรสายสอนและวิจัยและกลุ่มบุคลากรสายสนับสนุน ซึ่งแต่ละกลุ่มได้ก่าหนดรูปแบบแนวทาง
ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามสถานการณ์ที่เหมาะสมมีแนวความคิดในการด่าเนินการจัดการความรู้เพ่ือให้เกิด
วัฒนธรรมการท่างานและการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่วางอยู่บนรากฐานแห่งความรู้  

คณะจึงส่งเสริมให้มีการจัดการความรู้เกี่ยวกับกระบวนการและเทคนิคการท่างานการจัดการเรียนการ
สอนและการวิจัย และการบริหารจัดการ ตามความเหมาะสม ซึ่งผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นกลุ่มเป้าหมายจากคณาจารย์ 
และบุคลากรสายสนับสนุน โดยในปีการศึกษา 2561 คณะศิลปศาสตร์ได้มีการด่าเนินงานทั้งหมด 3 กิจกรรม  

กิจกรรมที่ 1 ด้านวิชาการ จ่านวน 1 เรื่อง คือ การเขียน มคอ.3 และ มคอ.5 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ซาฮีฎีน นิติภาค (C. 9.5-01) 

กิจกรรมที่ 2 ด้านวิจัย จ่านวน 1 เรื่อง คือ วิธีการเขียนงานวิจัยเพื่อขอทุนภายนอก โดย อาจารย์ฮัสสัน 
ดูมาลี (C. 9.5-02) 

กิจกรรมที่ 3 ด้านส่านักงาน จ่านวน 4 เรื่อง ดังต่อไปนี้ 
1.  การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการใช้ยาสามัญประจ่าบ้าน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริกัญญา 

แก่นทอง (C. 9.5-03) 
๒.  การขออนุญาตไปราชการ โดย นางสาวสุปราณี วรพิพัฒน์กุล (C. 9.5-04) 
๓.  การเบิกจ่ายเงินค่าเดินทางไปราชการ โดย นางสาวชุลีพร มาสเนตร (C. 9.5-05) 
๔.  ระบบการประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร และระดับคณะ โดย อาจารย์ฟารีดา กิตติวิโรจน์ 

และอาจารย์ฮัสสัน ดูมาลี (C. 9.5-06)และได้รวบรวมข้อมูลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) เพ่ือใช้เป็นเอกสาร
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ประกอบการเรียนรู้และท่าความเข้าใจในด้านวิชาการ การเขียน มคอ. ด้านการวิจัย การเขียนงานวิจัยเพ่ือขอทุน
ภายนอก ด้านส่านักงาน การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การขออนุญาตไปราชการ การเบิกจ่ายเงินค่าเดินทางไป
ราชการ ตลอดจนระบบการประกันคุณภาพภายใน CUPT เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในด้านต่างๆ และ
สามารถประยุกต์องค์ความรู้เหล่านี้ร่วมกับการปฏิบัติงานในต่าแหน่งหน้าที่ต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ทั้งนี้ข้อมูลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ในประเด็นที่กล่าวมาข้างต้นนั้น ได้มีการเผยแพร่ลงบน
เว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ (C. 9.5-07) 

 
6  การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุน 
 คณะมีการก่ากับติดตามผลการด่าเนินงานบุคลากรตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุน (C.9.6-01)  ในการเข้าสู่ต่าแหน่งทางวิชาการและการศึกษาต่อในวุฒิการศึกษาที่
สูงขึ้น โดยคณะศิลปศาสตร์ ได้ส่งเสริมให้บุคลากรจัดท่าเอกสารประกอบการสอน และได้จัดสรรงบประมาณใน
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยคณะศิลปศาสตร์ เพ่ือสนับสนุนให้บุคลากรน่าเสนอผลงานวิจัย เตรียม
ความพร้อมก่อนการเข้าสู่ต่าแหน่งทางวิชาการ และสนับสนุนงบประมาณให้แก่ผู้ที่ขอต่าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือ
เป็นค่าอ่านผลงานทางวิชาการของผู้ทรงคุณวุฒิ และการศึกษาต่อในวุฒิการศึกษาที่สูงขึ้น คณะได้อ่านวยความ
สะดวกโดยจัดสรรภาระงานสอนของผู้เตรียมความพร้อมในการลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกให้ลดลง  

7. การก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมีการด าเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพภายในตามระบบและกลไกที่สถาบันก าหนด ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบ
คุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 

ผลการด าเนินงาน 
คณะพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมกับบริบทและน่ามาใช้เป็น

ส่วนหนึ่งของการบริหารงานประจ่าให้สอดคล้องกับพันธกิจของคณะ ทั้ง 5 ด้านตามกระบวนการ PDCA คือ มี
การวางแผน การจัดท่าแผน การด่าเนินงานตามแผน การตรวจสอบการประเมินและปรับปรุงการด่าเนินงานโดย
อาศัยหลักการมีส่วนร่วม เริ่มจากการควบคุมคุณภาพโดยการวางแผนการด่าเนินงาน (Plan) คณะมีการ
วิเคราะห์ผลการด่าเนินงานด้านการประกันคุณภาพของปีที่ผ่านมา และศึกษาวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์การ
ด่าเนินงานของคณะ จนเกิดแผนพัฒนาคุณภาพประจ่าปีการศึกษา 2561 (9.7-01) ที่สอดคล้องกับแผนกล
ยุทธ์ (9.7-02) แผนปฏิบัติราชการประจ่าปี (9 .7-03) คณะได้มีค่าสั่งมอบหมายหน้าที่ให้กับบุคลากรในการ
รายงานและจัดเก็บตัวชี้วัดตามเกณฑ์ CUPT QA (9.7-04) และส่งบุคลากรในคณะเข้าร่วมอบรมหลักสูตรต่างๆ 
ของที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (9.8-05) คณะมีการรวบรวมข้อมูล ติดตามเพ่ือท่าการ
วิเคราะห์ (9.7-06) และรายงานการด่าเนินงานตามที่จัดท่าแผนพัฒนาคุณภาพรอบ 9 เดือน (9.7-06) รอบ 
12 เดือน (9.7-08) และจัดท่ารายงานผลการด่าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพรอบ 12 เดือน (9.7 -08) 
เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจ่าคณะครั้งที่ 3/2562 ได้รับทราบ (9.7-10) และด่าเนินการ
กิจกรรมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) เพ่ือเตรียมความพร้อมส่าหรับรับการ
ประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2561 (9.7-11) พร้อมทั้ง ประเมินคุณภาพโดยการ
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รายงานผลการติดตามการด่าเนินงานด้านการประกันคุณภาพให้ผู้บริหารทราบเพ่ือติดตามปัญหาและอุปสรรค
ต่างๆในการด่าเนินการ และปรึกษาถึงแนวทางการแก้ปัญหาเพ่ือการปรับปรุงในครั้งต่อไป  
  ตารางท่ี 9.2   ผลการประเมินระดับคณะ 

ผลการประเมินในระดับคณะ 
ใช้เกณฑ์คะแนน 1-7 ของ AUN-QA ระดับหลักสูตร 

คะแนนการประเมิน C9 = 4 
ความหมาย มีแนวโน้มผลการด่าเนินงานของระบบดี ท่าให้เกิดผลเป็นไปในทิศทางตามเป้าหมายที่ก่าหนด 

 
ตารางท่ี 9.3 รายเอกสารหลักฐาน 
รหัสเอกสารหลักฐาน ชื่อเอกสารหลักฐาน 

C.9-1-01 ค่าสั่งคณะกรรมการทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดท่าแผนปฏิบัติราชการประจ่าปี
งบประมาณ 2562 

C.9-1-02 รายงานผลการประชุมทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดท่าแผนปฏิบัติราชการประจ่าปี
งบประมาณ 2562 

C.9-1-03 แผนกลยุทธ์คณะศิลปศาสตร์ ประจ่าปีงบประมาณ 2562 – 2564 
C.9-1-04 การประชุมคณะเรื่องแผนกลยุทธ์และจัดท่าแผนปฏิบัติราชการประจ่าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2562 
C.9-1-05 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน คณะศิลปศาสตร์ ประจ่าปงีบประมาณ พ.ศ.2562 
C.9-1-06 แผนปฏิบัติราชการประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
C.9-1-07 แบบการก่ากับติดตามการด่าเนินงานของคณะศิลปศาสตร์ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.

2562 
C.9.1-08 รายงานผลการด่าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ ประจ่าไตรมาสแก่คณะกรรมการประจ่า

คณะ 
C.9-2-01 รายงานต้นทุนต่อหน่วย ประจ่าปีการศึกษา 2560  
C.9-2-02 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน พ.ศ. 2560 – 2564 
C9-3-01 แผนบริหารความเสี่ยง ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561แบบ RM 1 
C9-3-02 การติดตามในที่ประชุมฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ คณะศิลปศาสตร์   
C9-3-03 การรายงานการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในให้แก่คณะกรรมการประจ่า

คณะ 
C9.4-01 แผนกลยุทธ์คณะศิลปศาสตร์ ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 
C9.4.-02 แผนพัฒนาคุณภาพ  ประจ่าปีการศึกษา 2561 
C9.4.-03 แผนปฏิบัติราชการประจ่าปีงบประมาณพ.ศ. 2562 
C 9.4.-04 รายชื่อโครงการประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
C 9.4.-05 รายงานการประชุมประจ่าเดือน ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
C 9.4-06 รายงานผลการด่าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
C 9.4-07 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ่าคณะ ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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รหัสเอกสารหลักฐาน ชื่อเอกสารหลักฐาน 
C 9.4.-08 ค่าสั่งแต่งตั้งการมอบหมายงาน ประจ่าปีการศึกษา 2561 
C 9.4.-09 หนังสือขอความอนุเคราะห์วิทยากรจากหน่วยงานภายนอก 
C 9.4.-10 โครงการกีฬาวิทย์ แพทย์ ศิลป์ ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
C 9.4.-12 โครงการประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
C 9.4.12 มาตรการประหยัดพลังงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ 
C 9.4.-13 ค่าสั่งแต่งตั้งการมอบหมายงาน 
C 9.4.-14 ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่ออาจารย์ผู้สอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
C 9.4.-15 มคอ.5 
C 9.4.-16 ภาพถ่ายร้านค้าสวัสดิการ ห้องศูนย์ภาษา ห้องปฏิบัติการทางภาษา 
C 9.4.-17 รายการสั่งซื้อสื่อ วัสดุทางการศึกษา ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
C 9.4.-18 การส่ารวจความต้องการใช้สื่อ/วัสดุ อุปกรณ์การจัดการเรียนการสอนของบุคลากร 
C 9.4.-19 การส่ารวจความต้องการในการอบรมและพัฒนาตนเองของบุคลากร 
C 9.4.-20 การจัดการอบรมความรู้ให้แก่บุคลากร 
C 9.4.-21 บันทึกการอบรมและพัฒนาตนเองของบุคลากร 
C 9.4.-22 รายงานการประชุมประจ่าเดือน (การขยายผลการไปราชการ 
C 9.4.-23 การส่ารวจความต้องการบริการวิชาการของชุมชน 
C 9.4.-24 ภาพประกอบการประชุมติดตามผลการบริการวิชาการแก่ชุมชน 
C 9.4.-25 แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2562 
C 9.4.-26 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
C 9.4.-27 ค่าสั่งแต่งตั้งมอบหมายแก่บุคลากร 
C.9.5-01 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) เรื่อง การเขียน มคอ.3 และ มคอ.5 
C.9.5-02 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) เรื่อง วิธีการเขียนงานวิจัยเพื่อขอทุนภายนอก 
C.9.5-03 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) เรื่อง การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการใช้ยาสามัญ

ประจ่าบ้าน 
C.9.5-04 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) เรื่อง การขออนุญาตไปราชการ 
C.9.5-05 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าเดินทางไปราชการ 
C.9.5-06 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) เรื่อง ระบบการประกันคุณภาพภายใน CUPTQA 
C.9.5-07 ข้อมูลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  (KM) บนเว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย

นราธิวาสราชนครินทร์ 
C9.6-01 แผนพัฒนาบุคลากร 
C.9-7-01 แผนพัฒนาคุณภาพ 
C.9-7-02 แผนกลยุทธ์ 
C.9-7-03 แผนปฏิบัติราชการประจ่าปี 
C.9-7-05 ค่าสั่งมอบหมายหน้าที่ให้กับบุคลากรในการรายงานและจัดเก็บตัวชี้วัดตามเกณฑ์ 

CUPT QA 
C.9-7-06 รายงานผลการไปราชการ 
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รหัสเอกสารหลักฐาน ชื่อเอกสารหลักฐาน 
C.9-7-07 รายงานการประชุมประจ่าเดือน 
C.9-7-08 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ่าคณะ ประจ่าไตรมาสที่ 2/2562 
C.9-7-09 รายงานผลการด่าเนินงานประกันคุณภาพรอบ 12 เดือน 
C.9-7-10 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ่าคณะ ประจ่าไตรมาสที่ 3-4/2562 
C.9-7-11 สรุปผลการด่าเนินกิจกรรมเชิงปฏิบัติปฏิบัติการการเขียนรายงานผลการประเมิน

ตนเอง (SAR) 
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C. 10 บุคลากรที่ได้รับการพัฒนา 
ผู้ก ากับติดตามตัวบ่งชี้ นางสาวชุลีพร  มาสเนตร  อาจารย์วิภาภรณ์  หุ้ยเวชศาสตร ์
   นางสาวสุปราณี  วรพิพัฒน์กุล 
ผู้จัดเก็บข้อมูล    อาจารย์วิภาภรณ์  หุ้ยเวชศาสตร์ นางสาวสุปราณี  วรพิพัฒน์กุล 

ค าอธิบาย 
 บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนได้รับการพัฒนาและส่งเสริมการเพ่ิมพูนทักษะความรู้ 
ความสามารถด้านต่างๆ อย่างเป็นระบบเพื่อบรรลุเป้าประสงค์ตามท่ีระบุไว้ในโครงร่างองค์กร 
เกณฑ์การประเมินระดับหลักสูตร 
 ใช้หลักการและเกณฑ์ย่อย AUN 6.1, 6.5, 6.6 สายวิชาการและเกณฑ์ย่อย 7.1 , 7.4 และ 7.5 
ส่าหรับสายสนับสนุนในการประเมินและเก็บข้อมูลที่เก่ียวข้องโดยอาจใช้ตารางตัวอย่างต่อไปนี้ทั้งนี้การเก็บข้อมูล
ทั้งของสายวิชาการและสายสนับสนุน วิชาการให้เก็บข้อมูลของบุคลากรทุกคนที่สังกัดในภาควิชาหรือหน่วยงาน
และประเมินระดับคะแนน 1-7 ตามเกณฑ์คะแนนของ AUN-QA ระดับหลักสูตร (เอกสาร [11] หน้า 64) ของ
เกณฑ์ย่อยในแต่ละข้อแล้วสรุปภาพรวมคะแนน C. 10 ในระดับหลักสูตรโดยไม่ใช้วิธีการเฉลี่ย 

ตารางท่ี 10.1 เกณฑ์การประเมินระดับหลักสูตร 
1 2 3 4 5 6 7 

ไม่มีการ
ด่าเนินการตาม
เกณฑ์ท่ีก่าหนด 

มีผลการ
ด่าเนินการ
เบื้องต้น (เป็น
ข้อมูลดิบ เริ่มมี
ระบบ แต่ยังไม่
สมบูรณ์ไม่
สามารถ/ไม่มีการ
วิเคราะห์) 

มีการเก็บข้อมูล
อย่างเป็นระบบ
สามารถ/มีผลการ
วิเคราะห์การ
ด่าเนินงานเทียบ
กับเป้าหมาย 

3+ มีแนวโน้มผล
การด่าเนินงาน
ของระบบดีท่าให้
เกิดผลเป็นไป/ใน
ทิศทางตาม
เป้าหมายที่
ก่าหนด 

4+มีการ
ด่าเนินงาน
เหนือกว่าที่
เกณฑ์ก่าหนด
ส่งผลให้เกิดการ
พัฒนาระบบ 

5+มีผลการ
ด่าเนินงานที่เท่า
หรือสูงกว่าคู่
เปรียบเทียบใน
ระดับชั้นน่าของ
ประเทศ มีการ
ด่าเนินงานที่ดี
ต่อเนื่องส่งผลให้
การด่าเนินงาน
เทียบเท่าหรือสูง
กว่าคู่เทียบ (คู่
เทียบชั้นน่า
ระดับประเทศ) 

Excellent 
(Example of 
World class or 
Leading 
Practices) 
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1. ค่าเป้าหมายของคณะ  
ตารางท่ี 10.2  ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย และผลการด าเนินงาน 
บุคลากรที่ได้รับการพัฒนา 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน บรรลุ 
ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา
ความรู้และทักษะตรงตามสายงาน 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 บรรลุ 

ผลการด าเนินงาน 
 คณะศิลปศาสตร์ ได้จัดท่าแผนพัฒนาบุคลากร โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรสายสอนและวิจัยและสาย
สนับสนุนทุกท่านมีส่วนร่วมในการจัดท่าแผนพัฒนาบุคลากร และก่าหนดแนวทางในการพัฒนาบุคลากรของ
คณะ พร้อมทั้งให้บุคลากรทุกท่านก่าหนดเป้าหมายในการพัฒนาตนเองในแต่ละด้าน เช่น ด้านการพัฒนาตนเอง
ด้านวิชาการ/วิชาชีพ  ด้านการศึกษาต่อ  ด้านการก่าหนดต่าแหน่งทางวิชาการในระดับที่สูงขึ้น เป็นต้น           
(C. 10-01)  และคณะได้ก่าหนดนโยบายให้บุคลากรสายสอนและวิจัยทุกท่านต้องผ่านการอบรมด้านวิชาการ 
ด้านวิจัย และด้านงานส่านักงาน  อย่างน้อยด้านละ ๑ ครั้ง/คน/ปี  โดยมีเงินสนับสนุนคนละ ๗,000 บาท/คน/ปี  
และบุคลากรสายสนับสนุนทุกท่านต้องผ่านการอบรมด้านงานส่านักงาน  อย่างน้อย ๑ ครั้ง/คน/ปี  โดยมีเงิน
สนับสนุนคนละ 4,000 บาท/คน/ปี (C. 10-02) 
 คณะศิลปศาสตร์เห็นความส่าคัญของการพัฒนาบุคลากร  โดยคณะศิลปศาสตร์จัดให้มีการอบรมแก่
บุคลากรสายสอนและวิจัย และบุคลากรสายสนับสนุน เช่น กิจกรรมพัฒนาศูนย์ภาษาและยกระดับคุณภาพการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษแก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (C. 10-03) กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM)       
(C. 10-04) เป็นต้น และส่งเสริมให้บุคลากรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ของฝ่าย/งานต่างๆ หรือน่าองค์
ความรู้ที่ได้จากการอบรม/พัฒนามาขยายผลในที่ประชุมประจ่าเดือน (C. 10-05) นอกจากนี้ยังสนับสนุนให้
บุคลากรเข้ารับการอบรมและพัฒนาตนเองร่วมกับมหาวิทยาลัย เช่น โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านงาน
เลขานุการ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานต่าแหน่งแม่บ้าน  โครงการ
ทบทวนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โครงการอบรมระบบ PNUCM งาน
บุคลากร โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสอนและวิจัย ด้านการพัฒนาการเรียนการสอน เป็นต้น  
เพ่ือน่าความรู้ที่ได้รับการพัฒนาการท่างานให้มีประสิทธิภาพต่อไป (C. 10-06)   
 งานบริหารทรัพยากรบุคคลได้ส่ารวจการพัฒนาศักยภาพ ความรู้ ความสามารถของบุคลากร กิจกรรม
การพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์สายสอนและวิจัย  และบุคลากรสายสนับสนุนตั้งแต่ปี  2559-2561 ปรากฏผล
ดังนี้ 
 การพัฒนาอาจารย์สายสอนและวิจัย  

ป ี2559 คณะศิลปศาสตร์ มีอาจารย์ จ่านวน 32 คน อาจารย์จ่านวน 32 คน ได้รับการพัฒนาวิชาชีพ 
คิดเป็นร้อยละ 100  

ป ี2560 คณะศิลปศาสตร์ มีอาจารย์ จ่านวน 33 คน อาจารย์จ่านวน 33 คน ได้รับการพัฒนาวิชาชีพ 
คิดเป็นร้อยละ 100 

ป ี2561 คณะศิลปศาสตร์ มีอาจารย์ จ่านวน 34 คน อาจารย์จ่านวน 34 คน ได้รับการพัฒนาวิชาชีพ 
คิดเป็นร้อยละ 100  
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 การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 
ปี 2559 มีบุคลากรสายสนับสนุน จ่านวน 9 คน บุคลากรสายสนับสนุน จ่านวน 9 คน ได้รับการ

พัฒนาตนเอง คิดเป็นร้อยละ 100   
ปี 2560 มีบุคลากรสายสนับสนุน จ่านวน 13 คน บุคลากรสายสนับสนุน จ่านวน 13 คน ได้รับการ

พัฒนาตนเอง คิดเป็นร้อยละ 100  
ปี 2561 มีบุคลากรสายสนับสนุน จ่านวน 16 คน บุคลากรสายสนับสนุน จ่านวน 16 คน ได้รับการ

พัฒนาตนเอง คิดเป็นร้อยละ 100 
ตารางท่ี  10.3  สรุปผลการด าเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
ปี ประเภทบุคลากร จ านวน

บุคลากร 
จ านวน

บุคลากรที่
ได้รับการ
พัฒนา 

ร้อยละ บรรลุ
เป้าหมาย 

2559 บุคลากรสายสอนและวิจัย 32 32 100 บรรลุ 
บุคลากรสายสนับสนุน 9 9 100 บรรลุ 

2560 บุคลากรสายสอนและวิจัย 33 33 100 บรรลุ 
บุคลากรสายสนับสนุน 13 13 100 บรรลุ 

2561 บุคลากรสายสอนและวิจัย 34 34 100 บรรลุ 
บุคลากรสายสนับสนุน 16 16 100 บรรลุ 
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แผนภูมิ 10.1  สรุปผลการด าเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
 

จากตารางและภาพประกอบแสดงให้เห็นว่าบุคลากรสายสอนและวิจัย และสายสนับสนุนพัฒนาตนเอง
ตามเป้าหมาย คือ บุคลากรสายสอนและวิจัยผ่านการอบรมด้านวิชาการ ด้านวิจัย และด้านงานส่านักงาน ด้าน
ละ ๑ ครั้ง/คน/ปี คิดเป็นร้อยละ 100 และบุคลากรสายสนับสนุนผ่านการอบรมด้านงานส่านักงาน ๑ ครั้ง/คน/
ปี คิดเป็นร้อยละ 100 ทั้งนี้เนื่องจากคณะสร้างความตระหนักแก่อาจารย์สายสอนและวิจัย และบุคลากรสาย
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สนับสนุนให้เห็นความส่าคัญของการพัฒนาตนเองด้านต่างๆ ส่งเสริมให้บุคลากรร่วมกันจัดท่าแผนพัฒนา
บุคลากรของคณะ รวมถึงแผนการพัฒนาตนเองด้านต่างๆ และได้ก่าหนดเป้าหมายให้บุคลากรสายสอนและวิจัย
ทุกท่านพัฒนาตนเองด้านวิชาการ ด้านวิจัย และด้านงานส่านักงาน อย่างน้อยด้านละ ๑ ครั้ง/คน/ปี และ
บุคลากรสายสนับสนุนทุกท่านพัฒนาตนเองด้านงานส่านักงาน อย่างน้อย ๑ ครั้ง/คน/ปี และสนับสนุน
งบประมาณรองรับการพัฒนาตนเองดังกล่าว รวมทั้งส่งเสริมให้อาจารย์สายสอนและวิจัย และบุคลากรสาย
สนับสนุนเข้าร่วมการอบรม/พัฒนาตนเองร่วมกับคณะต่างๆ หรือร่วมกับมหาวิทยาลัยอย่างสม่่าเสมอ และน่าผล
การอบรม/พัฒนาตนเองไปประกอบการการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน 
 ปีการศึกษา 2561 คณะศิลปศาสตร์ได้จัดท่าระบบกลไกและคู่มือการไปราชการทั้งระบบ ซึ่งเป็นส่วน
หนึ่งในการพัฒนาตนเองของอาจารย์สายสอนและวิจัย และสายสนับสนุน มาใช้ประกอบการรายงานการไป
ราชการเพ่ือพัฒนาตนเอง ส่งผลให้บุคลากรมีความคล่องตัวในการรายงานการเดินทางไปราชการ และระบบ
ความรู้ได้มีการรวบรวม ขยายผล และมีการจัดเก็บอย่างเป็นระบบมากขึ้น (C. 10-07) 

2. ผลการประเมินคะแนนในระดับคณะ 
ตารางท่ี 10.4 ผลการประเมินคะแนนระดับคณะ 

ผลการประเมินในระดับคณะ 
ใช้เกณฑ์คะแนน 1-7 ของ AUN – QA ระดับหลักสูตร 

คะแนนการประเมิน C. 10 = 4 
ค าอธิบายเพิ่มเติม    

มีการเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบและมีผลการวิเคราะห์ครบทุกด้าน มีแนวโน้มเป็นไปตามเป้าหมาย ที่ก่าหนด 
 
3. รายการเอกสารหลักฐาน 
ตารางท่ี 10.5 รายการเอกสารหลักฐาน  
รหัสเอกสารหลักฐาน ชื่อเอกสารหลักฐาน 

C. 10-01 แผนพัฒนาบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ 
C. 10-02 แผนจัดสรรงบประมาณประจ่าปี 
C. 10-03 กิจกรรมพัฒนาศูนย์ภาษาและยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแก่นักเรียน

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
C. 10-04 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) 
C. 10-05 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ของฝ่าย/งานต่างๆ ในที่ประชุมประจ่าเดือน 
C. 10-06 รายงานการพัฒนาตนเองของบุคลากร 
C. 10-07 คู่มือการเดินทางไปราชการ 
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C .11 ข้อมูลป้อนกลับของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ผู้ก ากับและติดตามตัวบ่งช้ี อาจารย์ฟารีดา กิตติวิโรจน์ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล   อาจารย์ฟารีดา กิตติวิโรจน์  อาจารย์ภัสร์ธีรา ฉลองเดช 
    อาจารย์ ดร. ศิริกัญญา ฉลองเดช  นางสาวชุลีพร มาสเนตร 
ค าอธิบาย 
 การมีข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นส่วนส่าคัญที่จะท่าให้เกิดการพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอน การให้บริการทางวิชาการตามพันธกิจของคณะ/สถาบัน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระดับหลักสูตร ได้แก่ 
นักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต/ผู้ใช้บริการวิชาการ/ผู้ใช้ผลงานวิจัย ศิษย์เก่า และบุคลากรทั้งสายวิชาการ และสาย
สนับสนุน  ข้อมูลป้อนกลับที่ดี ควรจะเป็นข้อมูลที่สามารถน่ามาใช้ในการพัฒนาด่าเนินการที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้นไปได้  โดยข้อมูลป้อนกลับไม่จ่าเป็นต้องเป็นข้อมูลระดับคะแนนที่บ่งบอกถึง
ความพอใจเท่านั้น แต่อาจเป็นข้อมูลสถิติที่ เกี่ยวข้องที่เป็นประโยชน์และสามารถใช้ในการพัฒนาการจัด
การศึกษาต่อไปได ้
ตารางท่ี 11.1 เกณฑ์การประเมิน 

1 2 3 4 5 6 7 
ไม่มีการ
ด่าเนินงาน
ตามเกณฑ์
ที่ก่าหนด 

มีผลการ
ด่าเนินงาน
เบื้องต้น (เป็น
ข้อมูลดิบ เริ่ม
มีระบบแต่ยัง
ไม่สมบูรณ์ ไม่
สามารถ/ไม่มี
การวิเคราะห์ 

มีการเก็บ
ข้อมูลอย่าง
เป็นระบบ
สามารถ/มี
ผลการ
วิเคราะห์
การ
ด่าเนินงาน
เทียบกับค่า
เป้าหมาย 

3+มีแนวโน้ม
ผลการ
ด่าเนินงานของ
ระบบดี ท่าให้
เกิดผลเป็นไป
ในทิศทางตาม
เป้าหมายที่
ก่าหนด 

4+มีผลการ
ด่าเนินงาน
เหนือกว่า
เกณฑ์
ก่าหนดส่งผล
ให้เกิดการ
พัฒนาระบบ 

5+มีผลการ
ด่าเนินงานที่
เท่าหรือสูงกว่า
คู่เท่ียบใน
ระดับชั้นน้่า
ของประเทศ มี
การด่าเนินงาน
ที่ดีต่อเนื่อง
ส่งผลให้การ
ด่าเนินงาน
เทียบเท่าหรือ
สูงกว่าคู่เทียบ 
(คู่เทียบชั้นน้่า
ระดับประเทศ)  

Excellent 
(Example 
of World 
Class or 
Leading 
Practices)  

 
1. ค่าเป้าหมาย      คะแนนความพึงพอใจของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่ม อย่างน้อย 3.61 คะแนน 

โดยมผีลการด่าเนินงานบรรลุค่าเป้าหมายที่วางไว้  
2. ผลการด าเนินงาน 

ในระยะเวลาตั้งแต่ที่คณะศิลปะศาสตร์ได้มีหลักสูตรและเปิดรับนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2558-
`2560 `คณะได้ด่าเนินการเก็บข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประกอบไปด้วยข้อมูลป้อนกลับ จ่านวน 5 
กลุ่ม คือ บุคลากรสายสอน บุคลากรสายสนับสนุน นักศึกษา ผู้รับบริการวิชาการ และผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัย 
โดยกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัย เพ่ิงเริ่มด่าเนินการในปีการศึกษา 2559-60 `เท่านั้น โดยขณะนั้น คณะยัง
ไม่มีข้อมูลป้อนกลับในส่วนของบัณฑิต หรือศิษย์เก่า และผู้ใช้บัณฑิต  อย่างไรก็ดี ในปีการศึกษา 2560 ที่ผ่าน
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มา คณะได้มีข้อมูลป้อนกลับเพ่ิมเติมจากช่องทางของผู้ประกอบการที่รับนักศึกษารุ่น 1 ในการออกฝึกสหกิจ 
และในปีการศึกษา 2561  คณะได้ปรับปรุงระบบและกลไกการด่าเนินการโดยขยายกลุ่มเป้าหมายเพ่ิมเติม 
(C11-01)  คือ บัณฑิต และผู้ใช้บัณฑิต โดยในปีการศึกษาปัจจุบัน คณะได้เพ่ิมค่าคะแนนของตัวชี้วัดความพึง
พอใจจากเดิม 3.51 คะแนนเป็นอย่างน้อย 3.61 คะแนนจากแต่ละกลุ่มของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ลกลุ่ม ซึ่งใน
ภาพรวมสรุปผลข้อมูลป้อนกลับดังนี้  

1. ข้อมูลป้อนกลับจากนักศึกษา  (ข้อมูล ประจ าปีการศึกษา 2558-2561)  

ในรอบปีการศึกษา 2558 ผู้จัดท่าหลักสูตรได้ท่าการส่ารวจการใช้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขา
ภาษาอังกฤษ จากนักศึกษาในหลักสูตร รหัส 58xx จ่านวน 79xx คน เพื่อรับฟังการใช้หลักสูตร ใน 6 ด้าน คือ 
ด้านการใช้หลักสูตร ด้านโครงสร้างหลักสูตรและเนื้อหาการเรียนการสอน ด้านการเรียนรู้ ด้านกิจกรรมการเรียน
การสอน และ ด้านพัฒนาคุณภาพนักศึกษา พบว่า ผลรวมของการใช้หลักสูตรโดยนักศึกษาอยู่ใน ระดับดี 
(3.79) ซึ่งช่วยให้ผู้จัดท่าหลักสูตรได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้ใช้หลักสูตรต้องการ เพ่ือการพัฒนาต่อไป  

ในรอบปีการศึกษา 2559 ผู้จัดท่าหลักสูตรได้ท่าการส่ารวจการใช้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขา
ภาษาอังกฤษ จากนักศึกษารหัส 58xx จ่านวน 64 คน เพ่ือรับฟังการใช้หลักสูตร ใน 6 ด้าน คือ ด้านการใช้
หลักสูตร ด้านโครงสร้างหลักสูตรและเนื้อหาการเรียนการสอน ด้านการเรียนรู้ ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน 
และ ด้านพัฒนาคุณภาพนักศึกษา พบว่า ผลรวมของการใช้หลักสูตรโดยนักศึกษาอยู่ในดับ ดี (3.51) และจาก
นักศึกษาในหลักสูตร รหัส 59xx จ่านวน 60 คน เพ่ือรับฟังผลการใช้หลักสูตร ใน 6 ด้าน คือ ด้านการใช้
หลักสูตร ด้านโครงสร้างหลักสูตรและเนื้อหาการเรียนการสอน ด้านการเรียนรู้ ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน 
และ ด้านพัฒนาคุณภาพนักศึกษา พบว่า ผลรวมของการใช้หลักสูตรโดยนักศึกษาอยู่ในระดับดี  

ส่าหรับปีการศึกษา 2560 คณะมีหลักสูตรที่เปิดใหม่ และรับนักศึกษาเป็นรุ่นแรก คือ หลักสูตรศิลปศา
สตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู ซึ่งผลการใช้หลักสูตรจากกลุ่มนักศึกษาจาก 2 หลักสูตร ประจ่าปีการศึกษา 
2560 สรุปได้ดังนี้  หลังจากจบปีการศึกษา 2560 ทางหลักสูตรได้มีการท่าการส่ารวจผลการใช้หลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐาน (TQF) จากนักศึกษาจ่านวน 100 คน และอาจารย์และเจ้าหน้าที่ จ่านวน 20 คน ผลการ
ประเมิน พบว่า หลักสูตรภาษาอังกฤษ ในภาพรวม มีคะแนน 3.90 โดยมีคะแนนความพึงพอใจส่วนของด้าน
การบริหารหลักสูตรมากที่สุด (4.1 คะนน) และมีความพึงพอใจในส่วนของคะแนนการวางแผนการใช้หลักสูตร
น้อยที่สุด (3.6 คะแนน)  หลักสูตรวิชาภาษามลายู มีคะแนน 4.03 คะแนน มีความพึงพอใจในส่วนด้านการ
บริหารหลักสูตรมากที่สุด `(4.5 คะแนน) และมีความพึงพอใจในส่วนของการวางแผนการใช้หลักสูตรน้อยที่สุด 
(3.8 คะแนน) ซึ่งในภาพรวม คือ 3.96 ถือว่าผ่านเกณฑ์และยอมรับได้ แม้ในบางปีการศึกษาคะแนนอาจลดลง
ก็ตาม โดยในปีการศึกษา 2560 ที่ผ่านมา ข้อมูลป้อนกลับที่ได้มีการด่าเนินการเสร็จสิ้นเพ่ือตอบสนองข้อมูล
ป้อนกลับจากช่องทางกลุ่มนักศึกษา ดังนี้  

1. การติดตั้งสวิตซ์ไฟเพ่ิมเติมบริเวณอาคารสถานที่  
2. การเพ่ิมความเร็วและขยายจุดกระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ต  
3. การสอนเสริมทักษะการเขียนแก่นักศึกษา 
4. การขยายเวลาเปิดห้องสมุดเป็น 18.00น.  
5. การจ้างอาจารย์ชาวต่างชาติเพิ่มเติมเป็น 2 คน และมีอาจารย์แลกเปลี่ยนจ่านวน 3 คน 
6. การท่ากิจกรรมความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกโดยเฉพาะต่างประเทศ   
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7. การเปิดร้านอาหาร 
8. การแนะแนวอาชีพ 
ส่าหรับการด่าเนินการบางรายการที่คณะไม่ได้ด่าเนินการนั้น เนื่องจากต้องใช้ระยะเวลา และต้องได้รับ

ความเห็นชอบจากทางมหาวิทยาลัย ได้แก่ การสร้างที่จอดรถแบบมีหลังคา  

 
แผนภูมิ 11.1 ผลการวิเคราะห์ผลข้อมูลป้อนกลับการใช้หลักสูตร 
(เฉพาะหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต) ปีการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๖๐ 

ปีการศึกษา 2561  
ข้อมูลป้อนกลับที่ได้จากสาขาวิชาภาษาอังกฤษ มีดังนี้  

7. ด้านการวางแผนการใช้หลักสูตร     3.๔๕ มาก 
8. ด้านโครงสร้างหลักสูตรและเนื้อหาการเรียนการสอน   ๓.๗๔ มาก 
9. ด้านการบริหารหลักสูตร      ๓.๗๘ มาก 
10. ด้านผลการเรียนรู้      3.๖๔ มาก 
11. ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน     3.๖๗ มาก 
12. ด้านพัฒนานักศึกษา      3.8๑ มาก 

          โดยรวม          3.๗๓  มาก   
ข้อมูลป้อนกลับที่ได้จากสาขาวิชาภาษามลายู มีดังนี้  

7. ด้านการวางแผนการใช้หลักสูตรภาษามลายู    3.63 มาก 
8. ด้านโครงสร้างหลักสูตรและเนื้อหาการเรียนการสอน   3.89 มาก 
9. ด้านการบริหารหลักสูตร      3.82 มาก 
10. ด้านผลการเรียนรู้      3.83 มาก 
11. ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน     3.91 มาก 
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12. ด้านพัฒนานักศึกษา      3.91 มาก 
           โดยรวม                       3.83  มาก   

คะแนนเฉลี่ย 2 หลักสูตร  คือ 3.78 คะแนน บรรลุค่าเป้าหมายที่วางไว้ คือ 3.71 คะแนน อย่างไรก็ดี 
แนวโน้มคะแนนเป็นไปในทิศทางท่ีลดลง คณะได้มีการน่าผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อหลักสูตรเข้าท่ี
ประชุมคณะกรรมการประจ่าคณะ เพ่ือพิจารณาและได้รับข้อเสนอแนะให้มีการพิจารณาผลการประเมินเพ่ือ
ปรับปรุงต่อไป  และในปีการศึกษา 2561 ข้อมูลป้อนกลับเชิงคุณภาพที่ได้รับจากกลุ่มนักศึกษา มีดังนี้  

1. ความเร็วของสัญญาณอินเทอร์เน็ตในบางช่วงเวลา  
2. การก่าหนดสิทธิ์ในการใช้งานอินเทอร์เน็ต 
3. การลดจ่านวนชั่วโมงเรียนจาก 4 ชั่วโมง เป็น 3 ชั่วโมง  

 ซึ่งคณะได้เตรียมการด่าเนินการต่อเนื่องในส่วนของการแก้ไขปัญหาสัญญาณอินเทอร์เน็ต 
โดยได้จัดท่าโครงการระบบสารสนเทศเพื่อการบริการขึ้น และมีการจัดซื้ออุปกรณ์บ่ารุงรักษาและ
กระจายสัญญาณเพิ่มเติม นอกจากนี้ มีการมอบหมายหัวหน้างานอาคารสถานท่ีในการสอดส่องดูแล
การใช้งานอุปกรณ์ร่วมกับงานสารสนเทศ เพ่ือการใช้งานอุปกรณ์ท่ีคงทน และมีประสิทธิภาพ  

นอกจากนี้ หลักสูตรทั้งสองหลักสูตรอยู่ในระหว่างการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาและอยู่
ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพ่ือการปรับปรุงหลักสูตร โดยก่าหนดการปรับปรุงหลักสูตรแล้วเสร็จ เพ่ือเปิดรับ
สมัครนักศึกษาในปีการศึกษา 2563 ส่าหรับสาขาวิชาภาษาอังกฤษ และปีการศึกษา 2565 ส่าหรับสาขาวิชา
ภาษามลายู 

2. ข้อมูลป้อนกลับจากบุคลากร (สายสอนและวิจัย และสายสนับสนุน)  

ประจ่าปีการศึกษา 2559-2560 ที่ผ่านมา ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรสายสอนและ
วิจัย และสายสนับสนุน มีดังนี้  

ด้านการบริการหลักสูตร (เฉพาะอาจารย์)   
ปีการศึกษา 2559  ด้านการบริการหลักสูตร (เฉพาะอาจารย์)  ผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ใน

ระดับมาก (3.91)หากพิจารณาในหัวข้อย่อย พบว่าการประเมินความพึงพอใจในด้านความเพียงพอของ
อัตราก่าลัง (อาจารย์) กับนักศึกษา อยู่ในระดับพอใช้ (2.86)   ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน (อาจารย์) 
ตามภาระงาน อยู่ในระดับปานกลาง (3.43)   ด้านการพัฒนาอาจารย์ด้านการเรียนการสอน และการวิจัย อยู่ใน
ระดับปานกลาง (3.48) ด้านการเพ่ิมพูนวุฒิและประสบการณ์ศึกษาดูงาน อยู่ในระดับปานกลาง (3.05) 

ปีการศึกษา 2560 หากพิจารณาในหัวข้อย่อย พบว่าการประเมินความพึงพอใจในด้านความเพียงพอ
ของอัตราก่าลัง (อาจารย์) กับนักศึกษา อยู่ในระดับปานกลาง (3.20)   ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
(อาจารย์) ตามภาระงาน อยู่ในระดับดี (3.52)    ด้านการพัฒนาอาจารย์ด้านการเรียนการสอน และการวิจัย 
อยู่ในระดับปานกลาง (3.48) ด้านการเพ่ิมพูนวุฒิและประสบการณ์ศึกษาดูงาน  อยู่ในระดับปานกลาง (3.14)  
โดยมีข้อมูลเชิงคุณภาพ ได้แก่  ภาระการสอนของอาจารย์บางสาขามีมากจนเกินไปส่งผลต่อการผลิตผลงานวิจัย 
การศึกษาดูงานภายนอกสถานที่ และความพึงพอใจที่ดีเก่ียวกับสัมพันธภาพระหว่างเพ่ือนร่วมงาน เป็นต้น  
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ด้านการพัฒนาสุนทรียภาพและศิลปวัฒนธรรม (บุคลากรสายสอน และสายสนับสนุน)  

ปีการศึกษา 2559  พบว่าในภาพรวม บุคลากรมีความพึงพอใจที่ระดับดีมาก 4.54 และหากพิจารณา
ในรายการย่อย พบว่า มีความพึงพอใจการส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการตรวจสุขภาพประจ่าปีอยู่ในระดับดี 
(4.45) การส่งเสริมให้บุคลากรได้เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาของคณะและของมหาวิทยาลัย  อยู่ระดับดีมาก 4.64 
การส่งเสริมความรักความสามัคคีภายในคณะ เช่น การเยี่ยมไข้/การแข่งขันกีฬา/การแสดงความยินดีเนื่องใน
โอกาสต่างๆ อยู่ในระดับดีมาก (4.73) การส่งเสริมให้บุคลากรได้พัฒนาตนเองด้านความรู้ทักษะในการ
ปฏิบัติงานและการศึกษาต่อ ระดับพอใช้ (4.36) การส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหารงานและการ
ด่าเนินงานต่างๆของคณะ ระดับดีมาก (4.73) ความยุติธรรมในการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนและ
ค่าตอบแทนอ่ืนๆ ระดับพอใช้ (4.36) 

ปีการศึกษา 2560  พบว่าในภาพรวม บุคลากรมีความพึงพอใจที่ระดับดีมาก 4.51 และหากพิจารณา
ในรายการย่อย พบว่า มีความพึงพอใจการส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการตรวจสุขภาพประจ่าปีอยู่ในระดับดี 
(4.28) การส่งเสริมให้บุคลากรได้เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาของคณะและของมหาวิทยาลัย  อยู่ระดับดีมาก 4.84 
การส่งเสริมความรักความสามัคคีภายในคณะ เช่น การเยี่ยมไข้/การแข่งขันกีฬา/การแสดงความยินดีเนื่องใน
โอกาสต่างๆ อยู่ในระดับดีมาก (4.63) การส่งเสริมให้บุคลากรได้พัฒนาตนเองด้านความรู้ทักษะในการ
ปฏิบัติงานและการศึกษาต่อ ระดับพอใช้ (4.36) การส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหารงานและการ
ด่าเนินงานต่างๆของคณะ ระดับดีมาก (4.61) ความยุติธรรมในการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนและ
ค่าตอบแทนอ่ืนๆ ระดับพอใช้ (4.36)   ส่าหรับการด่าเนินการต่อข้อมูลป้อนกลับจากบุคลากรในปีการศึกษา 
2560  ได้มีร่วมประชุมหารือเพ่ือวางแผนการจัดท่าโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรโดยการศึกษาดูงานนอก
สถานที่ โดยมีก่าหนดด่าเนินโครงการภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  ปีการศึกษา 2561 คณะได้พิจารณาปรับปรุงแก้ไขรายการค่าถาม เพ่ือให้มีความเฉพาะเจาะจงและตรง
กลุ่มเป้าหมายให้มากที่สุด และได้ด่าเนินการส่ารวจความพึงพอใจของบุคลากรในประเด็นค่าถามต่างๆ ผล
ปรากฏว่า ภาพรวมของคะแนน คือ 3.98 อยู่ในระดับดี และเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่วางไว้ 3.61 คะแนน โดย
ข้อค่าถามครอบคลุมประเด็นย่อย ดังนี้ ด้านนโยบาย แผนและการบริหารงาน (4.05) ด้านสภาพแวดล้อมในการ
ท่างาน (3.68) ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ (3.79)  ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงาน 
(4.34) ด้านความสุขในการท่างาน (4.03)  โดยบุคลากรของคณะยังคงมีความพึงพอใจในเรื่องของสัมพันธภาพ
ระหว่างเพ่ือนร่วมงานเช่นเดิม อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาแนวโน้มของคะแนน พบว่าในปีการศึกษา 2561 
คะแนนในภาพรวมอาจลดลงมาก ทั้งนี้ สืบเนื่องจากการปรับปรุงข้อค่าถามที่มีเพ่ิมมากขึ้น และครอบคลุม
รายละเอียดที่ส่าคัญมากขึ้น แต่ผลคะแนนยังอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้  

3. ข้อมูลป้อนกลับจากผู้รับบริการวิชาการ  

      ข้อมูล ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ลาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คณะได้มีการด่าเนินงานและ
ให้บริการแก่เด็กนักเรียน และเยาวชน ในเครือข่ายกลุ่มโรงเรียนโคกเคียนผ่านโครงการที่คณะได้ด่าเนินการ เช่น 
โครงการค่ายภาษาอังกฤษ  การให้บริการวิชาการแก่นักเรียนมัธยมในสามจังหวัดช ายแดนภาคใต้ โดยผ่าน
โครงการสอนเสริมมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งได้รับผลตอบรับเชิงบวกและเป็นที่น่าพอใจ เนื่องจากมีจ่านวน
ผู้เข้าร่วมโครงการเพ่ิมข้ึนตามล่าดับ และขยายพื้นที่ไปยังจังหวัดข้างเคียงมากข้ึน   

ส่าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะได้รับข้อมูลป้อนกลับในเรื่องความพึงพอใจที่ยังมีแนวโน้มที่ดีข้ึน 
และจ่านวนโครงการที่เพ่ิมข้ึน และมีความหลากหลาย รองรับความต้องการของคนในชุมชน นอกจากนี้ คณะได้
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พิจารณาข้อมูลป้อนกลับเชิงคุณภาพ ในเรื่องการของการขอให้มีการสอนเสริมในรายวิชาภาษาไทย จากโครงการ
ส่งเสริมภาษาต่างประเทศแก่เยาวชนในจังหวัดนราธิวาส ซึ่งคณะได้รับมาพิจารณาด่าเนินการในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 และได้ด่าเนินการเปิดสอน ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 10 เป็นที่เรียบร้อยแล้วในเดือนกรกฎาคม 
พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศแก่เยาวชนในสามจังหวัดชายแดนใต้  

ส่าหรับการขยายการบริการด้านวิชาการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะได้เปิดให้บริการด้านภาษา
ผ่านศูนย์ภาษา ซึ่งได้รับผลตอบกลับดีในแง่ของการเข้าใช้บริการ และการเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการที่จัด
ขึ้นโดยศูนย์ภาษา อาทิเช่น โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้  ซึ่งมีนักเรียนมัธยมปลายจากโรงเรียนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ให้
ความสนใจเข้าร่วม และพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน TOEFL-ITP ท่าให้คณะได้มีการพิจารณา
ด่าเนินการต่อในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และคณะได้ด่าเนินการจัดโครงการดังกล่าวนี้ไปเป็นที่เรียบร้อยใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ช่วงเดือนมกราคม และเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา  

ส่าหรับการด่าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะมีการด่าเนินการในหมวดบริการวิชาการ 
ทั้งสิ้น จ่านวน 7 โครงการ ผลการประเมินความพึงพอใจที่ต่อโครงการอยู่ในระดับดี (4.34) และมีแนวโน้มของ
จ่านวนผู้รับบริการวิชาการที่สูงขึ้น นอกจากนี้ ในส่วนของผู้รับบริการศูนย์ภาษา มีผลการประเมินความพึงพอใจ
อยู่ในระดับดีมาก และจ่านวนผู้รับบริการที่สูงขึ้นมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการรับบริการด้านการทดสอบ
มาตรฐานภาษาอังกฤษ TOEFL-ITP ซึ่งคณะดูแลรับผิดชอบในฐานะที่มหาวิทยานราธิวาสราชนครินทร์เป็น
ตัวแทนศูนย์สอบ TOEFL-ITP และศูนย์ภาษามีแผนจะเปิดบริการสื่อการจัดการการเรียนการสอน จ่านวน 8 
รายวิชาให้แก่ผู้รับบริการกลุ่มผู้เรียน และบุคคลทั่วไปที่สนใจ โดยได้มีการอัพโหลดสื่อดังกล่าวใน YouTube 
และจะติดตามผลการรับบริการดังกล่าวต่อไป  

4. ข้อมูลป้อนกลับจากผู้รับบริการงานวิจัย   
กระบวนการได้มาซึ่งข้อมูลป้อนกลับจากผู้รับบริการงานวิจัยนั้น มีเพียง 1 งานวิจัยที่ได้น่าไปใช้

ประโยชน์ในปีการศึกษา 2559 คือ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ในการบริการวิชาการค่ายภาษาอังกฤษ ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาในเขตอ่าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โดยมีการประยุกต์ใช้การเรียนการสอนในชั้นเรียนบรรจุเป็น
ส่วนหนึ่งในเนื้อหารายวิชาภาษาอังกฤษโรงเรียนบ้านไทยรัฐวิทยา อ่าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส เป็นโรงเรียนน่า
ร่อง ซึ่งผลการด่าเนินงาน พบว่า นักเรียนมีคะแนน ONET สูงขึ้น และนักเรียนมีเนจตคติที่ดีต่อวิชาภาษาอังกฤษ 
ผู้บริหาร ตลอดจนคณาจารย์ของโรงเรียนมีความพึงพอใจระดับมาก ส่งผลต่อการพิจารณาจัดกิจกรรมต่อใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   

ส่าหรับผู้รับบริการงานวิจัยอ่ืนๆ อีกจ่านวน 7 ผลงาน นั้น ยังไม่มีผลข้อมูลป้อนกลับที่เป็นรูปธรรม 
เนื่องจากขณะนี้อยู่ในระหว่างการน่าไปใช้ ซึ่งคณะจะได้ติดตามผลการใช้ประโยชน์ต่อไป  

5. ข้อมูลป้อนกลับจากผู้ใช้บัณฑิตและจากศิษย์เก่า    
อยู่ในระหว่างด่าเนินการ เนื่องจากบัณฑิตเพ่ิงส่าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2561 ที่ผ่านมา   
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ตารางท่ี 11.2 เกณฑ์ประเมิน 
ผลการประเมินในระดับคณะ 

ผลรวมของคะแนนที่ได้ของหลักสูตรในคณะ /  จ่านวนหลักสูตรในคณะทั้งหมด 
คะแนนการประเมิน C .11 = 4 

อฺธิบายเพิ่มเติม  +มีแนวโน้มผลการด่าเนินงานของระบบดี ท่าให้เกิดผลเป็นไปในทิศทางตามเป้าหมายที่
ก่าหนด 
 

ตางรางที่ 11.3 รายการเอกสารหลักฐาน  

รหัสเอกสารหลักฐาน ชื่อเอกสารหลักฐาน 
C.11-01 ระบบและกลไกข้อมูลป้อนกลับของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ฉบับปรับปรุง)  
C.11-02 รายงานผลการประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ประจ่าปีการศึกษา 2558 -

2560 
C.11-03 รายงานผลการประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ประจ่าปีการศึกษา 2561 
C.11-04 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลกรคณะศิลปศาสตร์ 

ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2559-60 
C.11-05 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลกรคณะศิลปศาสตร์ 

ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
C.11-06 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.

2559-60 
C.11-07 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.

2561 
C.11-08 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ ใช้ประโยชน์งานวิจัย ประจ่าปี

งบประมาณ พ.ศ.2560 
C.11-09 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ ใช้ประโยชน์งานวิจัย ประจ่าปี

งบประมาณ พ.ศ.2561 
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C.12 การบริการวิชาการแก่สังคมของคณะและสถาบัน 

ผู้ก ากับและติดตามตัวชี้วัด อาจารย์ ดร.ภัสรธ์ีรา ฉลองเดช 

ผู้จัดเก็บข้อมูล   อาจารย์ฟีรดาวซ์ มูหะมัด      
นางสาวนันท์นภัส  นาราวิทย์ 

ค าอธิบาย 
 
 การบริการวิชาการเป็นภารกิจหลักอีกอย่างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา คณะและสถาบันควรค่านึงถึง
กระบวนการให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยมีการบูรณาการกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย ทั้งการบริการวิชาการที่
ท่าให้เกิดรายได้และการบริการวิชาการที่คณะและสถาบันจัดท่าเพ่ือสร้างประโยชน์แก่ชุมชน โดยมีการประเมิน
ความส่าเร็จของการบริการวิชาการ นอกจากจะเกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสั งคมแล้ว ยังส่งผลถึงอัตลักษณ์/
เอกลักษณ์ของนักศึกษาและบุคลากรใน คณะ/สถาบัน ในการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กรให้มีจิตสาธารณะอีก
ด้วย 
ตารางท่ี 12.1 เกณฑ์การประเมิน 

1 2 3 4 5 6 7 
ไม่มีการ
รายงาน
ผลที่
เกี่ยวข้อง 

มีรายงานผล
ที่เก่ียวข้องใน
บางด้าน(เช่น
มีการ
รายงานผลที่
เกดิต่อการ
ก่าหนด
วิสัยทัศน์) 

มีรายงานผล
ครบทุกด้าน 
(อัตลักษณ์และ
เอกลักษณ์หรือ
จุดเน้นหรือ
คุณลักษณะ
หรือวิสัยทัศน์) 

มีรายงานผล
ที่เกิดต่อ
คณะ/สถาบัน
ครบถ้วน 
และมีผลการ
ด่าเนินงานที่
ดี 

เริ่มมีการขยาย
ผลไปสู่บุคลากร
กลุ่มอ่ืน ส่งผลให้
เกิดการริเริ่ม
โครงการหรือ
สร้างเครือข่าย
ใหม่ๆเพ่ือการ
บริการวิชาการ
แก่ชุมชน/สังคม 

การขยายผล
ครอบคลุม
ไปทั่วทั้ง
องค์กรส่งผล
ให้เกิดการ
พัฒนาทั้ง
ชุมชนและ
องค์กร 

Excellent 
(leading 
practices) 
(เกิดเป็น
วัฒนธรรม
องค์กร) 

 

1. ค่าเป้าหมายของคณะ  
ตารางท่ี 12.2 ค่าเป้าหมายของคณะ 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผล บรรลุ 
มีการบริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของชุม
ชุมชนและสังคม 

หลักสูตรระยะสั้น 
5 หลักสูตร 

หลักสูตรระยะสั้น 
5 หลักสูตร 

 

จ่านวนผู้รับบริการวิชาการ วิชาชีพ ที่พึงพอใจในระดับ
ดีขึ้นไป  

ร้อยละ 70 ร้อยละ 80  
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ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผล บรรลุ 
จ่านวนโครงการบริการวิชาการ วิชาชีพที่ผ่านเกณฑ์
ความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป  

ร้อยละ 80 ร้อยละ 90  

จ่านวนผู้เข้ารับบริการศูนย์ภาษาและห้องปฏิบัติการ
ทางภาษา 

600 คน 1,600 คน  

จ่านวนผู้รับบริการที่มีความพึงพอใจระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 80 ร้อยละ 80  
 

2. การด าเนินงานและผลการด าเนินงาน 

 มหาวิทยาลัยมีการวางแผนงานด้านการบริการวิชาการแก่สังคมในทุก ๆ ปี เพ่ือเป็นกรอบใหญ่และให้คณะจัดท่า
เป็นแผนปฏิบัติราชการประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นแผนงานหลัก โดยให้คณะก่าหนดนโยบายและ
โครงการที่จะด่าเนินการตามกรอบแต่ละปี  ส่าหรับงานบริการวิชาการเพ่ือชุมชน คณะศิลปศาสตร์ได้ก่าหนด
นโยบายของการบริการวิชาในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 บริการวิชาการ วิชาชีพ ที่มีมาตรฐาน เพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของชุมชน และสังคม ในสามจังหวัดชายแดนใต้ เพ่ือพัฒนาส่งเสริม และสนับสนุนกิจกรรมบริการ
วิชาการ ให้ตอบสนองความต้องการของสังคม เพ่ือตอบโจทย์วิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยและคณะ
ศิลปศาสตร์ที่ได้ก่าหนดไว้ดังต่อไปนี้ 
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วิสัยทัศน์ /พันธกิจของมหาวิทยาลัยและคณะศิลปศาสตร์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบาลและเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะศิลปศาสตร์ได้ก่าหนดนโยบายของการบริการวิชาในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 
บ ริ ก ารวิ ช าก าร  วิ ช าชี พ  ที่ มี ม าต รฐ าน  เพ่ื อ ต อบ ส น องค วาม ต้ อ งก ารข อ งชุ ม ช น  แล ะสั งค ม  
ในสามจังหวัดชายแดนใต้ เพ่ือพัฒนาส่งเสริม และสนับสนุนกิจกรรมบริการวิชาการ ให้ตอบสนองความต้องการ
ของสังคม โดยยึดตามกรอบของแผนกลยุทธ์การด่าเนินงานคณะศิลปศาสตร์ พ.ศ. 2562-2564 (C.12.1-1)  
ตามนโยบายของผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์ ดังนี้ 
เป้าประสงค์ที่ 3.1 มีการบริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของชุมชุมชนและสังคม ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
1 มีการบริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของชุมชุมชนและสังคม กลยุทธ์ 1.1 จัดท่าและบริการวิชาการ
หลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม และกลยุทธ์ 1.2 ปรับปรุงหลักสูตรที่ตอบสนองความ
ต้องการของชุมชนและ โดยมีค่าเป้าหมาย 5 หลักสูตร ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 2 ร้อยละของจ่านวนผู้รับบริการ

วิสัยทัศน์ 

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์เป็นมหาวิทยาลัย 
ช้ันน่าอันดับหนึ่งของสามจังหวัดชายแดนใต้  

ด้านวิชาชีพและนวัตกรรม ภายใต้พหุวัฒนธรรม 
ภายในปี 2564 

พันธกิจ 
1. ผลิตบัณฑติทุกระดับที่มีคณุภาพ 

2. บริการวิชาการและวิชาชีพ 

3. เพื่อพัฒนาศักยภาพทุกภาคส่วน 

4. ผลิตผลงานวิชาการ งานสร้างสรรค์และงานวิจัย 

5. ท่านุบ่ารุงศาสนาและศลิปวัฒนธรรม 

6. การบริหารและการจดัการ 

วิสัยทัศน์ 

ผลิตบัณฑติที่มีความรู้คู่คณุธรรม   
วิจัย และนวัตกรรม  สนองความ

ต้องการของชุมชนและสังคม 
 

พันธกิจ 

1. ผลิตบัณฑติให้มีความรู้ ทักษะและคุณธรรม รับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคม 

2. ผลิตผลงานทางวิชาการ งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่
สนองความต้องการของสังคม 

3. บริการวิชาการเพื่อพัฒนาสังคม 

4. ส่งเสริมและอนุรักษ์ ภาษา ศาสนาและศลิปวัฒนธรรม 

5. พัฒนาระบบบริหารจดัการตาม 

6. หลักธรรมาภิบาลให้มีประสิทธิภาพ 

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
 

คณะศิลปศาสตร์ 
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วิชาการ วิชาชีพ ที่พึงพอใจ ในระดับดีขึ้นไป ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 70  กลยุทธ์ 2.1 ส่ารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ วิชาการ วิชาชีพ  ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 3  ร้อยละของจ่านวนโครงการบริการวิชาการ วิชาชีพที่ผ่าน
เกณฑ์ความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป ค่าเป้าหมาย 80  กลยุทธ์ 3.1 จัดท่าโครงการบริการวิชาการที่ตอบสนอง
ความต้องการของชุมชนและสังคม 
เป้าประสงค์ที่  3.2 มีแหล่งเรียนรู้ด้านภาษาที่ตอบสนองความต้องการของชุมชุมชนและสังคม  ตัวชี้วัด
เป้าประสงค์ 1 จ่านวนผู้เข้ารับบริการศูนย์ภาษาและห้องปฏิบัติการทางภาษา ค่าเป้าหมาย 600 คน กลยุทธ์ 
1.1 ส่ารวจจ่านวนผู้เข้ารับปริการศูนย์ภาษาและห้องปฏิบัติการทางภาษา ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 2 ร้อยละของ
จ่านวนผู้รับบริการที่มีความพึงพอใจระดับดีขึ้นไป ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 80 กลยุทธ์ 2.1 ส่ารวจความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ   
 
 
ด้านการบริหาร 
งานบริการวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ ได้มีการวางโครงสร้างการบริหารเพ่ือให้งานบริการวิชาการประสบ
ความส่าเร็จตามแผนที่ได้วางไว้ งานบริการวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ได้ก่าหนดเป้าหมายในการด่าเนินงาน คือ 
คณะสามารถให้บริการวิชาการที่มีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานภายนอก และบริการวิชาการ
ตามความต้องการของชุมชนและสังคมตามนโยบายแผนกลยุทธ์ พ.ศ. 2562-2564 และได้ก่าหนดระบบและ
กลไกในการบริการวิชาการแก่สังคมในการด่าเนินงานเพ่ือให้เป็นไปตามระบบที่ก่าหนด ดังที่ระบุแผนบริการ
วิชาการ ปีงบประมาณ 2562 (C.12.1-2) ตามระบบวงจรคุณภาพ PDCA  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

ภาพประกอบที่ 10.1 ระบบและกลไกในการบริการวิชาการ 
ส่าหรับแนวทางการด่าเนินงาน คณะศิลปศาสตร์มีการร่วมกันก่าหนดนโยบายในการบริการวิชาการแก่สังคม โดย
ผ่านโครงการทบทวนและจัดท่าแผนการด่าเนินงานของคณะศิลปศาสตร์ในแต่ละปี เพื่อหารือถึงข้อปรับปรุง และ
ข้อเสนอแนะ ที่สามารถน่ามาพัฒนา ให้งานบริการวิชาการ มีประสิทธิภาพและสามารถตอบสนองความต้องการ
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ของชุมชนและสังคมมากที่สุด และมีการก่าหนดไว้ในแผนกลยุทธ์คณะศิลปศาสตร์ พ.ศ. 2562-2564 เป็นการ
บริการวิชาการแก่ชุมชน โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และมีการด่าเนินการบูรณาการการเรียนการ
สอน บูรณาการด้านงานวิจัย และการบูรณาการแบบพันธกิจ  
นอกจากนโยบายของคณะ คณะศิลปศาสตร์ได้รับนโยบายจากมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ก่าหนดให้
พัฒนาพ้ืนที่ในเขตพ้ืนที่ชุมชนบ้านทอน อ่าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส เพ่ือบริการวิชาการทางด้านภาษาแบบยัง
ยืนแก่เยาวชนในพ้ืนที่ผ่านโรงเรียนในชุมชน มาตั้ งแต่ปีการศึกษา 2557 ภายใต้โครงการสอนเสริม
ภาษาต่างประเทศแก่นักเรียนในพ้ืนที่จังหวัดนราธิวาส (บ้านทอนโมเดล) ซึ่งโครงการนี้ได้รับความร่วมมือจาก
โรงเรียนบ้านทอน ให้เป็นโครงการบริการวิชาการด้านภาษา เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาไทยอย่าง
ต่อเนื่อง และมีการขยายพ้ืนที่ไปยังโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 10 จนสามารถด่าเนินการมาจนถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 เป็นระยะที่ 5 นอกจากนี้ คณะศิลปศาสตร์ได้มีการบริการวิชาการเชิงบูรณาการเพ่ือส่งเสริมการสร้าง
องค์ความรู้ให้เกิดประโยชน์แก่สังคม โดยมีจุดเน้นที่ส่าคัญของพันธกิจ คือ พัฒนางานบริการวิชาการที่ตอบสนอง
ความต้องการของชุมชนและสังคม 
 
3. การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 

ปีการศึกษา พ.ศ. 2559 คณะศิลปศาสตร์ ในฐานะที่ เป็ นหน่ วยงานทางการศึกษาด้ านภาษาและ
ภาษาต่างประเทศ และภาษาศาสตร์ได้มีการริเริ่มนโยบายการจัดท่าหลักสูตรระยะสั้นเพ่ือการบริการวิชาการ
ให้แก่ชุมชน และสังคม เป็นจ่านวน 4 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรระยะสั้นภาษาอังกฤษ หลักสูตรระยะสั้น
ภาษาไทย หลักสูตรระยะสั้นภาษามลายู และหลักสูตรระยะสั้นภาษาจีน โดยคณะได้เล็งเห็นถึงความส่าคัญของ
การใช้ภาษาต่างประเทศ เพ่ือรองรับการเรียนรู้ภาษาที่สองของประชาชนในพ้ืนที่ที่สนใจด้านภาษา และเพ่ือ
ส่งเสริมให้นักศึกษา คณาจารย์ ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป สามารถลงทะเบียนเรียนภาษานอกเวลาตามความสะดวก
และด้านภาษาที่สนใจ 
ด้วยเหตุนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะได้มีการด่าเนินการจัดท่าหลักสูตรระยะสั้นขึ้นมาใหม่ จ่านวน 1 
หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรระยะสั้นภาษาอังกฤษ English for Communication ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ได้จัดท่าขึ้น
โดยอาจารย์ต่างประเทศที่เป็นอาจารย์ประจ่าหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ มีการปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตรเดิมที่มีอยู่ จ่านวน 1 หลักสูตร จากหลักสูตรเดิม 4 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรระยะสั้นภาษา
มลายู เพ่ือให้เหมาะสมและสอดคล้องตามความต้องการของชุมชนและสังคมมากยิ่งขึ้น (C.12.1-3) และมีการ
บริการหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรใหม่แก่นักศึกษาสาขาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาส
ราชนครินทร์ ในระหว่างเดือน มิถุนายน-กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เป็นเวลา 30 ชั่วโมง ดังประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 
3.1 มีการบริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของชุมชุมชนและสังคม เป้าประสงค์ 1 มีการบริการวิชาการ
ที่ตอบสนองความต้องการของชุมชุมชนและสังคม กลยุทธ์ 1.1 จัดท่าและบริการวิชาการหลักสูตรที่ตอบสนอง
ความต้องการของชุมชนและสังคม และกลยุทธ์ 1.2 ปรับปรุงหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน  
นอกจากการบริการหลักสูตรระยะสั้น งานบริการวิชาการพร้อมตัวแทนนักศึกษา ได้มีการลงพ้ืนที่บริการวิชาการ
เพ่ือพัฒนาชุมชน ซึ่ งร่วมกับหน่วยงานอ่ืน ๆ ในมหาวิทยาลัย โดยได้บริการวิชาการทางด้านการใช้
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ภาษาต่างประเทศ คือ ภาษาอังกฤษ ภาษามลายู และภาษาจีน และควบคู่กับความรู้ทางด้านวัฒนธรรมแก่
เยาวชน ณ โรงเรียนนราธิวาส ซ่ึงเป็นพื้นที่และกลุ่มเป้าหมายใหม่ในปีนี้ 
คณะศิลปศาสตร์มีนโยบายในการจัดท่าโครงการบริการวิชาการในลักษณะต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริมให้หน่วยงาน
ภายนอกได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริการวิชาการของคณะผ่านการจัดกิจกรรม โดยให้ในแต่ละสาขาวิชาและ
ส่วนงานของคณะเสนอโครงการต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง (C.12.1-4) เช่น โครงการบริการวิชาการแก่เยาวชนในพ้ืนที่ 
และโครงการบริการวิชาการเนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ในทุก ๆ ปี ซึ่งใน
ปีงบประมาณ 2562 โครงการบริการวิชาการ สามารถแบ่งได้ตามหมวด ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 12.3 รายช่ือโครงการบริการวิชาการในหมวดบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ล าดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ ลักษณะโครงการ 
ด าเนิน

โครงการ 
เสร็จสิ้น 

1 โครงการบริการวิชาการเนื่องในวันสถาปนา
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ครั้งที่ 
14 ศิลปวัฒนธรรมมลายู 

40,000 โครงการต่อเนื่อง  

2 โครงการบริการวิชาการเนื่องในวันสถาปนา
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ครั้งที่ 
14 Chinese day เปิดโลกแดนมังกร สอน
ศิลป์ภาษาจีน  

20,000 โครงการต่อเนื่อง  

3 โครงการบริการวิชาการเนื่องในวันสถาปนา
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ครั้งที่ 
14 งานแถลงข่าว 

20,000 โครงการต่อเนือ่ง  

4 โครงการบริการวิชาการแก่เยาวชนเนื่องในวัน
เด็กแห่งชาติ 

10,000 โครงการต่อเนื่อง  

5 โครงการการแข่งขันโต้วาที ระดับอุดมศึกษา 
ครั้งที่ 8 

10,000 โครงการต่อเนื่อง  

6 โครงการจัดท่าและพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น
เพ่ือการบริการวิชาการ 

10,000 โครงการต่อเนื่อง  

7 โครงการเพิ่มพูนทักษะและบริการวิชาการ
นอกหลักสูตร 

30,000 โครงการต่อเนื่อง  

8  โครงการเปิดประตูสู่เส้นทางนักสุนทรพจน์
ภาษามลายู 

10,000 โครงการต่อเนื่อง  
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ตารางท่ี 12.4 รายช่ือโครงการบริการวิชาการในหมวดเฉพาะกิจ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

ล าดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ ลักษณะโครงการ ด าเนิน
โครงการ 
เสร็จสิ้น 

1 โครงการสอนเสริมภาษาต่างประเทศแก่
เยาวชนในจังหวัดนราธิวาส (บ้านทอนโมเดล) 

200,000 โครงการต่อเนื่อง  

2 โครงการสอนเสริมภาษาต่างประเทศแก่

นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในสามจังหวัด

ชายแดนใต้ 

636,329 โครงการต่อเนื่อง  

3 กิจกรรมบริการวิชาการงานเขียนและนานา

ภาษาอังกฤษโลก  

(Local Issues towards World Englishes) 

26,000 โครงการต่อเนื่อง  

4 กิจกรรมพัฒนาศูนย์ภาษาและยกระดับ

คุณภาพการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษแก่นักเรียน

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

1,414,800 โครงการต่อเนื่อง  

5 กิจกรรมภาษาอังกฤษสู่สากล  

(English is All Around) 

50,000 โครงการต่อเนื่อง  

6 กิจกรรมรักบ้านเกิด รักไทย รักษ์วัฒนธรรม 100,000 โครงการต่อเนื่อง  

7 กิจกรรมค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน (PNU 

Chinese Camp) 

58,000 โครงการต่อเนื่อง  

8 กิจกรรม PNU Aerobic Dance 20,000 โครงการใหม่  

9 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาและ

คุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียน 

250,000 โครงการต่อเนื่อง  

 
มีการด าเนินงานแบบส่วนร่วมกับหน่วยงานภายนอก 

จากการจัดโครงการบริการวิชาการในลักษณะต่าง ๆ ข้างต้น คณะมีโอกาสได้จัดท่าโครงการบริการวิชาการด้าน
ภาษาที่เน้นการมีส่วนร่วมหรือการร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ เช่น ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ทางสาขาวิชาภาษาจีน ได้จัด 1) โครงการค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน        (PNU Chinese 
Camp) ซึ่งเป็นโครงการที่มีส่วนร่วมในการด่าเนินการจัดกิจกรรมร่วมกันกับอาจารยในภาคสาขาวิชาภาษาจีน  
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โดยเป็นกิจกรรมในลักษณะ
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ค่ายภาษาที่มีทีมวิทยากรจากประเทศไต้หวันมาบริการวิชาการแก่เยาวชนในจังหวัดนราธิวาสที่เข้าร่วมโครงการ 
จ่านวน 2 วัน ที่อ่าวมะนาว  นอกจากนี้ สาขาวิชาภาษามลายู ก็ได้จัด 2) กิจกรรมค่ายภาษามลายู (Lawatan 
sambal Belajar ke Negeri Kelantan) ซึ่ งเป็นกิจกรรมที่ด่ าเนินการร่วมกันกับศูนย์การเรียนภาษา 
วรรณกรรม และการแปล จาก Universiti Sains Malaysia วิทยาเขต Kelantan ในรูปแบบการเรียนรู้ใน
สถานการณ์จริง 3) โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาและคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียน โดยโครงการนี้เป็น
โครงการต่อเนื่องที่ทางคณะศิลปศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร์ เป็นลูกข่ายความร่วมมือกับเครือข่ายอุดมศึกษา เขตภาคใต้ตอนล่างผ่านโครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันศึกษาเป็นพ่ีเลี้ยง ส่าหรับโครงการนี้ คณะศิลปศาสตร์ ได้จัด
โครงการดังกล่าวในรูปแบบการบริการวิชาการโดยการสอนเสริมวิชา ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และคุณธรรม
จริยธรรม จ่านวน 5 วัน แก่นักเรียนในโรงเรียนเครือข่าย เช่นโรงเรียนกลุ่มโคกเคียน จ่านวน 6 โรงเรียน 
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 10 และโรงเรียนบ้านบาตาบาเซ 
นอกจากนี้ ยังมีหน่วยงานอ่ืน เช่น ส่านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15  โรงเรียนประถมศึกษา ใน
กลุ่มบ้านทอน และโรงเรียนมัธยมศึกษาในพ้ืนที่ใกล้เคียงและพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภายใต้ในการเข้าร่วม
กิจกรรมบริการวิชาการตามนโยบายของคณะ โดยผ่านกิจกรรมการอบรม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการ
แข่งขันทักษะทางวิชาการ การเสวนา และอ่ืน ๆ  เป็นต้น โดยสามารถแบ่งลักษณะการมีส่วนร่วม ดังตารางที่ 3  

ตารางท่ี 12.5  โครงการบริการวิชาการที่มีส่วนร่วมกับหน่วยงานภายนอก  

ล าดับ ชื่อโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน

ผู้เข้าร่วม 
ประเภทการมี 

ส่วนร่วม 
1 โครงการบริการวิชาการเนื่องในวัน

สถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร์ครั้งที่ 14 ศิลปวัฒนธรรม
มลายู 

ระดับประถมศึกษา 
ระดับมัธยมศึกษา 

200 คน การแข่งขันทักษะวิชาการ 
การบริการวิชาการ 

2 โครงการบริการวิชาการเนื่องในวัน
สถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร์ครั้งที่ 14 Chinese day  
เปิดโลกแดนมังกร สอนศิลป์ภาษาจีน 

ระดับประถมศึกษา 
ระดับมัธยมศึกษา 
ระดับมหาวิทยาลัย 
บุคคลทั่วไป 

224 คน การแข่งขันทักษะทาง
วิชาการ การให้ความรู้ด้าน
ภาษาจีนและวัฒนธรรมจีน 

3 โครงการบริการวิชาการเนื่องในวัน
สถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร์ครั้งที่ 14 งานแถลงข่าว 

บุคคลทั่วไป 300คน การน่าเสนอผลงานวิชาการ 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

4 กิจกรรมภาษาอังกฤษสู่สากล  

(English is All Around) 

ระดับประถมศึกษา 
ระดับมัธยมศึกษา 
ระดับมหาวิทยาลัย 
บุคคลทั่วไป 

440คน การแข่งขันทักษะวิชาการ 
การให้ความรู้ด้านวัฒนธรรม
และภาษาอังกฤษ 
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ล าดับ ชื่อโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน

ผู้เข้าร่วม 
ประเภทการมี 

ส่วนร่วม 
5 กิจกรรมรักบ้านเกิดรักไทย รักษ์

วัฒนธรรม 

ระดับประถมศึกษา 
ระดับมัธยมศึกษา 
บุคคลทั่วไป 

530 คน การแข่งขันทักษะวิชาการ 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

6 กิจกรรม PNU Aerobic Dance ระดับประถมศึกษา 100 คน การแข่งขันทักษะทั่วไป 

7 โครงการจัดท่าและพัฒนาหลักสูตร
ระยะสั้นเพ่ือการบริการวิชาการ 

บุคคลทั่วไป 30 คน การอบรม 

8 โครงการการแข่งขันโต้วาที 
ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 8 

ระดับมหาวิทยาลัย 400 คน การแข่งขันทักษะวิชาการ 

9 โครงการบริการวิชาการเนื่องในวันเด็ก
แห่งชาติ 

เยาวชน 
บุคคลทั่วไป 

500 คน นิทรรศการ 
การแข่งขันทักษะทั่วไป 

10 โครงการสอนเสริมภาษาต่างประเทศ

แก่เยาวชนในจังหวัดนราธิวาส  

(บ้านทอนโมเดล) 

ระดับประถมศึกษา 
 

120 คน การสอนเสริม 
 

11 โครงการสอนเสริมภาษาต่างประเทศ

แก่นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายใน

สามจังหวัดชายแดนใต้ 

ระดับมัธยมศึกษา 
 

400 คน การสอนเสริม 

12 โครงการค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน 
(PNU Chinese Camp) 

ระดับมัธยมศึกษา 40 คน การสอนเสริม 

13 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษา

และคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียน 

ระดับประถมศึกษา 224 คน การสอนเสริม 

14 กิจกรรมบริการวิชาการงานเขียนและ

นานาภาษาอังกฤษโลก (Local Issues 

towards World Englishes) 

ระดับมัธยมศึกษา 
ระดับมหาวิทยาลัย 
 

144 คน การน่าเสนอผลงานวิชาการ
แก่นักเรียนระดับมัธยมใน
พ้ืนที่ใกล้เคียง 

15 กิจกรรมพัฒนาศูนย์ภาษาและยกระดับ

คุณภาพการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแก่

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ระดับมัธยมศึกษา 160 คน การสอนเสริม 

16 โครงการเปิดประตูสู่เส้นทางนักสุนทร
พจน์ภาษามลายู 

ระดับมัธยมศึกษา 40 คน การอบรม การแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการ 
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จากการจัดโครงการดังกล่าว งานบริการวิชาการได้จัดกิจกรรมการส่ารวจและประเมินความ พึงพอใจของ
ผู้รับบริการวิชาการ วิชาชีพ โดยการส่ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของแต่ละโครงการที่จัดขึ้น  สามารถ
จ่าแนกตามโครงการ  
 

 

แผนภูมิที่ 12.1 แสดงระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการ และวิชาชีพ 
จากแผนภูมิด่านล่าง งานบริการวิชาการได้มีการสรุปค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการวิ ชาการ เห็นได้ว่า 
ผู้รับบริการวิชาการในปีงบประมาณนี้ มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 75 หรือเท่ากับค่าเฉลี่ย 4.5 
ดังที่ระบุในตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 2 ร้อยละของจ่านวนผู้รับบริการวิชาการ วิชาชีพ ที่พึงพอใจ ในระดับดีขึ้นไป ค่า
เป้าหมาย ร้อยละ 70  สามารถแสดงได้ ดังตารางต่อไปนี้ 
 

 
 

แผนภูมิที่ 12.2 แสดงร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการ และวิชาชีพ 
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คณะศิลปศาสตร์ได้จัดโครงการบริการวิชาการในงบเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้  และได้ก่าหนดให้เป็นโครงการ
บริการวิชาการแบบยั่งยืน เช่น โครงการสอนเสริมภาษาต่างประเทศแก่นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในสาม
จังหวัดชายแดนใต้ ซึ่งเป็นโครงการที่บริการวิชาการให้กับโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในพ้ืนที่  และส่าหรับปีนี้ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้มีโรงเรียนจากจังหวัดสตูล จ่านวน 2 โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ โดยมีการสอน
เสริมในรายวิชาภาษาอังกฤษ ภาษามลายู ภาษาจีน และภาษาไทยที่เพ่ิมขึ้นจากเดิม เพ่ือให้นักเรียนในพ้ืนที่มี
ทักษะในด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ภาษาจีน และภาษามลายูในระดับเพ่ิมขึ้น และเพ่ือให้นักเรียน
ในพ้ืนที่เกิดเจตคติที่ดีต่อภาษาและมีความม่ันใจในการใช้ภาษาในการสื่อสาร  
เพ่ือตอบโจทย์ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 3  ร้อยละของจ่านวนโครงการบริการวิชาการ วิชาชีพที่ผ่านเกณฑ์ความพึง
พอใจในระดับดีข้ึนไป คณะจึงจัดท่าโครงการบริการวิชาการท่ีหลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม 
คณะศิลปศาสตร์มีแหล่งเรียนรู้ด้านภาษาที่ตอบสนองความต้องการของชุมชุมชนและสังคม เช่น ห้องศูนย์ภาษา 
จ่านวน 1 ห้อง ห้องสมุด จ่านวน 1 ห้อง และห้องปฏิบัติการทางภาษา จ่านวน 3 ห้อง ซึ่งแหล่งเรียนรู้ดังกล่าว 
เป็นแหล่งที่อ่านวยความสะดวกให้กับนักศึกษาและผู้ที่สนใจสามารถเข้ารับบริการตามความต้องการ และมีสิ่ง
อ่านวยความสะดวกไว้บริการ อาทิเช่น หนังสือ ต่าราเรียน งานวิจัย และคอมพิวเตอร์ส่าหรับการค้นคว้าข้อมูล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบที่ 12.2  แหล่งการเรียนรู้ด้านภาษา 
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ภาพประกอบที่ 12.2  แหล่งการเรียนรู้ด้านภาษา (ต่อ)  
 

ตารางที่ 12.6 สรุปจ านวนและความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการแหล่งเรียนรู้ด้านภาษา ปีงบประมาณ 
2561 

ปีงบประมาณ จ านวนผู้เข้ารับบริการ ความพึงพอใจที่ได้รับ หมายเหตุ 
2560 654 คน ระดับดี - 
2561 1,094 คน ระดับดี - 
2562 1,600 คน ระดับดี - 

 

 จากตาราง สถิติการเข้ารับบริการของนักศึกษาและประชาชนทั่วไปบรรลุค่าเป้า หมาย 500 คน ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังที่ตั้งไว้ ดังประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เป้าประสงค์ที่ 3.2 มีแหล่งเรียนรู้ด้านภาษาที่
ตอบสนองความต้องการของชุมชุมชนและสังคม ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 1 จ่านวนผู้เข้ารับบริการศูนย์ภาษาและ
ห้องปฏิบัติการทางภาษา ค่าเป้าหมาย 600 คน กลยุทธ์ 1.1 ส่ารวจจ่านวนผู้เข้ารับปริการศูนย์ภาษาและ
ห้องปฏิบัติการทางภาษา ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 2 ร้อยละของจ่านวนผู้รับบริการที่มีความพึงพอใจระดับดีขึ้นไป 
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 80 กลยุทธ์ 2.1 ส่ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ นอกจากนี้ ศูนย์ภาษาได้มีการ
บริการจัดศูนย์สอบ TOEFL-ITP และ CU-TEP ให้กับนักศึกษาและผู้ที่สนใจในทุก ๆ ปี ส่าหรับปีงบประมาน 
พ.ศ. 2562 มีการให้บริการศูนย์สอบ TOEFL-ITP จ่านวน  1 ครั้งและ CU-TEP จ่านวน 1 ครั้ง เช่นเดียวกัน 
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แผนภูมิที่ 12.3 แสดงจ านวนผู้รับบริการสอบวัดระดับภาษาอังกกฤษ TOEFL-ITP 
 มีการด าเนินงานแบบบูรณาการพันธกิจ  
คณะศิลปศาสตร์มีการด่าเนินการโครงการบริการวิชาการที่บูรณาการบริการวิชาการ และบูรณาการการเรียน
การสอนและการวิจัย ตัวอย่างโครงการดังตารางต่อไปนี้ 
ตารางท่ี 12.7 โครงการบริการวิชาการแบบบูรณาการพันธกิจ 
 

ล าดับ ชื่อโครงการ 
ประเภทการบูรณาการ

โครงการ 
รายวิชา 

1 โครงการการแข่งขันโต้วาที 
ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 8 

บูรณาการบริการวิชาการกับ
การเรียนการสอน 

11-034-101 การใช้ภาษาไทย 
11-024-109 การพูดเพ่ือสังคม 
11-024-114 ทักษะการสื่อสาร 

2 โครงการ Local Issue 

Toward World Englishes 

บูรณาการบริการวิชาการ 
บูรณาการกับงานวิจัย 

11-034-215 การเขียงเชิงวิชาการ 
11-034-211 นานาภาษาอังกฤษโลก 

3 กิจกรรมภาษาอังกฤษสู่สากล 

(English is All Around) 

บูรณาการบริการวิชาการกับ
การเรียนการสอน 

11-034-106 การเรียนรู้
ภาษาอังกฤษผ่านวัฒนธรรม 

4 โครงการบริการวิชาการเนื่อง

ในวันสถาปนามหาวิทยาลัย

นราธิวาสราชนครินทร์ ครั้งที่ 

14 ศิลปวัฒนธรรมมลายู 

บูรณาการบริการวิชาการกับ
การเรียนการสอน 

11-034-104 การใช้ภาษามลายูใน
ชีวิตประจ่าวัน 

 

ส่าหรับการด่าเนินงานแบบบูรณาการพันธกิจ มีวัตถุประสงค์ในการด่าเนินโครงการในลักษณะนี้ เพ่ือจัดเวที
ให้กับนักศึกษาได้ถ่ายทอดความรู้ ฝึกปฏิบัติและสร้างประสบการณ์ ด้วยเหตุนี้ ผลสัมฤทธิ์ของการด่าเนิน
โครงการแบบบูรณาการพันธกิจมีความส่าคัญยิ่ง การบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ มี
ประโยชน์ต่อนักศึกษาในแง่ของการฝึกประสบการณ์ของนักศึกษาให้กล้าคิด กล้าแสดงออกต่อสาธารณชน เพ่ือ
น่าไปใช้ประโยชน์ในระดับสังคมต่อไป 
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มีผลการด าเนินงานที่ท าให้ชุมชนและสังคม รวมทั้งคณะ/สถาบัน มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและย่ังยืน 
 
เนื่องด้วยคณะศิลปศาสตร์ เป็นคณะที่มีความรู้ที่แข็งแกร่งด้านภาษา ศาสตร์ด้านภาษาที่คณะเรามีชื่อเสียงและ

เป็นที่ยอมรับในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้วยเหตุนี้ การขายผลการบริการวิชาการที่ครอบคลุมพ้ืนที่ส่งผลให้

เกิดการพัฒนาพ้ืนที่ ชุมชน และองค์กร คณะจึงได้ด่าเนินโครงการบริการวิชาการให้กับชุมชนในพ้ืนที่ในจังหวัด
นราธิวาส ในระยะต่อเนื่องด้วยกัน 2 โครงการ คือ 1) โครงการสอนเสริมภาษาต่างประเทศแก่เยาวชนในจังหวัด
นราธิวาส (บ้านทอนโมเดล) ระยะ 1 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ระยะ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ระยะ 
3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ระยะ 4 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และระยะ 5 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 โดยโครงการดังกล่าวเป็นโครงการสอนเสริมภาษาต่างประเทศให้กับนักเรียนในชุมชนบ้านทอน ซึ่ง
กิจกรรมดังกล่าวได้รับการตอบรับจากทางโรงเรียนและชุมชนเป็นอย่างมาก และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ทางคณะได้เปลี่ยนชื่อจากโครงการบ้านทอนสอนเสริมภาษาต่างประเทศแก่เยาวชนในจังหวัดนราธิวาส  เป็น
โครงการสอนเสริมภาษาต่างประเทศแก่เยาวชนในจังหวัดนราธิวาส เนื่องจากการจัดการเรียนการสอนเสริม
ให้แก่โรงเรียนบ้านทอนเป็นแห่งแรกถือว่าประสบความส่าเร็จ ดังนั้นเพ่ือเป็นโรงเรียนตัวอย่างในการพัฒนาด้าน
ภาษา ทางคณะได้ขยายพ้ืนที่ไปยังโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐ ในพ้ืนที่อ่าเภอเมืองนราธิวาส และเพ่ิมวิชา
ภาษาไทยในการบริการวิชาการ 
และในปีงบประมาณ 2562 คณะได้ด่าเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าวอย่างต่อเนื่องภายใต้ชื่อโครงการสอนเสริม
ภาษาต่างประเทศแก่เยาวชนในจังหวัดนราธิวาส ระยะที่ 4 โดยมีกลุ่มเป้าหมาย 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้าน
ทอน และโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐  นอกจากนี้ ทางคณะได้มีการเพ่ิมการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา
ภาษาไทย ตามความต้องการของโรงเรียน และอาจจะขยายกลุ่มเป้าหมายเพ่ิมเติมจากเดิม ซึ่งก่าลังอยู่ในช่วงการ
ด่าเนินโครงการ ผลสัมฤทธิ์จากการด่าเนินโครงการนี้ เห็นได้ว่า ผลการสอบ O-NET ภาษาอังกฤษของนักเรียน
เพ่ิมขึ้น อีกทั้งนักเรียนสามารถน่าความรู้ความสามารถทางด้านภาษาในการเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาต่อไป 
2) โครงการสอนเสริมภาษาต่างประเทศแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในสามพื้นท่ีจังหวัดชายแดนใต้ เป็น
โครงการบริการวิชาการต่อเนื่อง แก่นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาในพื้นที่ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จนถึง
ปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาของนักเรียนในพ้ืนที่ให้มากยิ่งขึ้น 
และเพ่ือให้นักเรียนในพ้ืนที่เกิดเจตคติที่ดีต่อภาษา และมีความมั่นใจในการใช้ภาษาในการสื่อสาร ซึ่งหลังจาก
ด่าเนินกิจกรรมดังกล่าว เห็นได้ว่า จ่านวนโรงเรียนและนักเรียนที่มีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมในทุกปี มีจ่านวนที่
เพ่ิมข้ึน เมื่อเปรียบเทียบผลการด่าเนินการในปีงบประมาณก่อนหน้านี้  
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แผนภูมิที่ 12.5 จ่านวนผู้เข้าร่วมโครงการสอนเสริมภาษาต่างประเทศในสามจังหวัดแดนใต้ งบประมาณ พ.ศ. 

2559-1562 
 ผลการประเมินระดับความพึงพอใจจากผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมดอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 
43.14 ประเด็นการประเมินมานที่สุดคือ ความรู้หลังเข้าร่วมกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 54.8 สถานที่จัดกิจกรรม 
และภาพรวมทั้งหมดในการจัดโครงการได้ค่าเฉลี่ยที่เท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 51.0 นอกจากนี้ จากการจัดโครงการ
ดังกล่าว จะเห็นได้ว่า นักเรียนที่เข้ามาร่วมโครงการมีแนวโน้มที่จะมาสมัครเรียนที่นี้มากยิ่งข้ึน 
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สรุปผู้เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ
เนื่องในวันสถาปนามาหวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

ประจ าปีงบประมาณ 2559 -2562

                                 

 
แผนภูมิที่ 12.6 สรุปผู้เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการเนื่องในวันสถาปนามาหวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  

ประจ่าปีงบประมาณ 2559 -2562 
 ด้วยเหตุนี้ ทั้งสองโครงการเป็นโครงการที่ท่าให้คณะมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน มีการ
พัฒนาในรายวิชาให้มีความน่าสนใจและเพ่ิมเติมรายวิชาที่จะบริการวิชาการได้มากยิ่งขึ้น  โดยทั้งสองโครงการ
เป็นโครงการต่อเนือ่ง และก่าลังด่าเนินการ ส่าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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4. แนวโน้มผลการด าเนินงานของระบบ 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะได้มีนโยบายจัดท่าหลักสูตรระยะสั้นใหม่ด้านสังคมศาสตร์ เพ่ิมขึ้น 1 
หลักสูตร เพ่ือการบริการวิชาการและสามารถก่อให้เกิดรายได้ ซึ่งอยู่ในช่วงการด่าเนินงาน นอกจากนี้ คณะได้มี
นโยบายด้านการบริการวิชาการ โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้แต่ละสาขาวิชา มีการบริหารการจัดการด้านการ
บริการวิชาการตามศาสตร์ความรู้ของแต่ละสาขา เพ่ือบริการวิชาการแบบเปล่าและบริการวิชาการที่ก่อให้เกิด
รายได้ในอนาคต นอกจากการจัดท่าและพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นเพ่ือการบริการวิชาการ  
การจัดท่าโครงการบริการวิชาการในลักษณะต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริมให้หน่วยงานภายนอกได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
บริการวิชาการของคณะผ่านการจัดกิจกรรม โดยให้ในแต่ละสาขาวิชาและส่วนงานของคณะเสนอโครงการต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง เช่น โครงการบริการวิชาการแก่เยาวชนในพ้ืนที่ และโครงการบริการวิชาการเนื่องในวันสถาปนา
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ในทุก ๆ ปี 
 

5. ผลการประเมินคะแนนในระดับคณะ 
ผลการประเมินในระดับคณะ 

ใช้เกณฑ์คะแนน 1-7 ของ CUPT – QA ระดับคณะ 
คะแนนการประเมิน C12 = 5 

ค าอธิบายเพิ่มเติม มีการริเริ่มโครงการใหม่ๆและสานต่อโครงการเดิมอย่างต่อเนื่องเพ่ือการบริการวิชาการแก่
ชุมชน/สังคม 

6. รายการเอกสารหลักฐาน 

รหัสหลักฐาน ชื่อเอกสารหลักฐาน 
C.12.1-1 - นโยบายในการบริการวิชาการแก่สังคมแผนกลยุทธ์คณะศิลปศาสตร์ พ.ศ. 2562 
C.12.1-2 - แผนบริการวิชาการประจ่าปีงบประมาณ 2561 
C.12.1-3 - โครงการจัดท่าและพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นเพ่ือการบริการวิชาการ 
C.12.1-4 สรุปรายงานโครงการในหมวดบริการวิชาการ 

- โครงการบริการวิชาการเนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ครั้งที่ 14 
ศิลปวัฒนธรรมมลายู 
- โครงการบริการวิชาการเนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ครั้งที่ 14 
Chinese day เปิดโลกแดนมังกร สอนศิลป์ภาษาจีน  
- โครงการบริการวิชาการเนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ครั้งที่ 14 
งานแถลงข่าว 
- โครงการบริการวิชาการแก่เยาวชนเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 
- โครงการการแข่งขันโต้วาที ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 8 
- โครงการจัดท่าและพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นเพ่ือการบริการวิชาการ 
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รหัสหลักฐาน ชื่อเอกสารหลักฐาน 
- โครงการเพิ่มพูนทักษะและบริการวิชาการนอกหลักสูตร 
- โครงการเปิดประตูสู่เส้นทางนักสุนทรพจน์ภาษามลายู 
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C.13  การส่งเสริมสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม  

ผู้ก ากับติดตามตัวชี้วัด    ผศ.ดร.ศิริกัญญา  แก่นทอง 
 

ผู้จัดเก็บข้อมูลตามตัวบ่งช้ีวัด    อาจารย์สุนิฐา  ก่าเนิดทอง   
นางสาวญานิกา  เพ็ชร์พันธ์   
นางสาวอุมาภรณ์  ทองชาติ 

ค าอธิบาย 
 กระบวนการและผลการด่าเนินงานทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่ก่อให้เกิดการส่งเสริมสนับสนุนและ
การพัฒนาชุมชนและสังคมภายในและภายนอกสถาบัน ทั้งงานศิลปะและวัฒนธรรมเชิงประเพณี/วัฒนธรรม/
กิจกรรมด้านศิลปะของไทยและสากลศิลปะและวัฒนธรรมในที่นี้ เน้นวัฒนธรรมที่เป็นรูปแบบ กิจกรรม หรือวิถี
การด่าเนินชีวิตของบุคลากรและนิสิตนักศึกษาในสถาบันนั้น  ๆ เป็นหลัก โดยมีส่วนร่วมชองชุมชนภายนอก
สถาบัน สามารถแสดงออกเป็นศิลปะ เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ ระบบศีลธรรม จริยธรรม หรือวัฒนธรรม 
 

แนวทางการด าเนินการ 
1. มีนโยบาย  เป้าหมาย  และวิธีการบริหารจัดการ 
2. มีการด่าเนินงานโดยเน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
3. มีการด่าเนินงานแบบบูรณาการพันธกิจ 
4. มีผลงานที่ก่อให้เกิดการพัฒนาคณะและสถาบันให้มีความเจริญงอกงาม หรือ สอดคล้องกับ        

อัตลักษณ์เอกลักษณ์ 
5. มีคุณค่าอ้างอิงได้ หรือก่อให้เกิดประโยชน์กับชุมชน สังคม ระดับท้องถิ่น หรือระดับชาติ หรือระดับ

นานาชาติ 
 

ตารางท่ี 13.1 เกณฑ์การประเมิน 
1 2 3 4 5 6 7 

ไมม่ีการ
รายงานผล
ที่เก่ียวข้อง 

มีรายงานผลที่
เกี่ยวข้องในบาง
ด้าน (เป็นข้อมูล
ดิบ ยังไม่มีการ
วิเคราะห์)  

มีรายงานผล
ครบทุกด้าน 
(อัตลักษณ์และ
เอกลักษณ์หรือ
จุดเน้นหรือ
คุณลักษณะหรือ
วิสัยทัศน์) 

มีการรายงาน
ผลครบถ้วน
และผลการ
ด่าเนินงานที่ดี 
(วิเคราะห์ 
trend จาก
ตารางการเกบ็
ข้อมูลดิบ)  

เริ่มมีการขยายผล
ไปสู่บุคลากรกลุ่ม
อ่ืน ส่งผลให้เกิด
การริเริ่มโครงการ
หรือสร้างเครือข่าย
ใหม ่ๆ  

การขยายผล
ครอบคลุม
ไปทั่วทั้ง
องค์กรส่งผล
ให้เกิดการ
พัฒนา
องค์กร 

Excellent 
(leading 
practices) 
(เกิดเป็น
วัฒนธรรม
องค์กร) 

 



143 

 

1. ค่าเป้าหมาย 
  ตารางท่ี 13.2 ค่าเป้าหมายงานท่านุบ่ารุงศิลปวัฒนธรรม 

ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย ผลการ
ด าเนินงาน 

1. จ่านวนรายวิชาและกิจกรรมนักศึกษาท่ีบูรณาการกับการท่านุบ่ารุง สืบ
ทอด ภาษา และศิลปวัฒนธรรม 

๕ 

 

บรรลุ 
 

2. จ่านวนกิจกรรมการท่านุบ่ารุงสืบทอด ภาษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรร 7 บรรลุ 
 

3. ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมในกิจกรรมในโครงการท่านุบ่ารุงสืบทอด
ภาษาและศิลปวัฒนธรรม อย่างน้อย ๔ โครงการ/ปี และ ๙๐%  

๘๖ บรรลุ 

4. ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมในกิจกรรมในโครงการท่านุบ่ารุงสืบทอด
ภาษาและศิลปวัฒนธรรม อย่างน้อย ๔ โครงการ/ปี และ ๙๐% 

๘๖ บรรลุ 
 

5. จ่านวนเรื่องท่ีได้ศึกษาเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ๒ บรรลุ 

6.  ร้อยละของจ่านวนผู้รับบริการที่มีความพึงพอใจระดับดีขึ้นไป  ๗๕ บรรลุ 

7. ร้อยละของจ่านวนบัณฑิตท่ีสามารถด่ารงชีวิตภายใต้สังคมพหุ
วัฒนธรรมได้อย่างมีความสุข 

๘๖ N/A 

8. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการบัณฑิต ในระดับดีขึ้น ๗๐ - N/A 

 
2. ผลการด าเนินงาน 

แนวทางการด าเนินการงานท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

(1)  ส่งเสริมและสนับสนุนการท่านุบ่ารุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ ภาษา ศาสนาและ 
ศิลปวัฒนธรรมบนพื้นฐานพหุวัฒนธรรม 

(2)  ส่งเสริมและสนับสนุนการท่านุบ่ารุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ ภาษา ศาสนาและ 
ศิลปวัฒนธรรม  เชิงบูรณาการกับพันธกิจด้านการเรียนการสอน  การพัฒนานักศึกษา การวิจัย การบริการ
วิชาการแก่สังคม และการบริหารจัดการ บนพื้นฐานพหุวัฒนธรรม 

(3)  ส่งเสริมและสนับสนุนการท่านุบ่ารุงศิลปวัฒนธรรม ที่ก่อให้เกิดการพัฒนาคณะและ 
สถาบันให้มีความเจริญงอกงาม หรือ สอดคล้องกับอัตลักษณ์เอกลักษณ์ของสถาบัน บนพื้นฐานพหุวัฒนธรรม 

(4)  มุ่งเน้นการท่านุบ่ารุงศิลปวัฒนธรรมที่เป็นรูปแบบกิจกรรม  พิธีกรรมทางศาสนาหรือ         
วิถีการด่าเนินชีวิตของบุคลากรและนักศึกษาที่ก่อให้เกิดความเจริญงอกงามโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
ภายนอก      บนพื้นฐานพหุวัฒนธรรม 

(5)  มุ่งเน้นการท่านุบ่ารุงศิลปวัฒนธรรมที่สามารถสร้างคุณค่าและมาตรฐานทางวัฒนธรรม          
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ทั้งในระดับชุมชน  ท้องถิ่น  ระดับชาติ  และนานาชาติ บนพื้นฐานพหุวัฒนธรรม 

การวางแผน   
งานท่านุบ่ารุงศิลปวัฒนธรรม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้รับการจัดสรร

งบประมาณจากคณะฯ และมหาวิทยาลัย จ่านวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท  ซึ่งงานท่านุบ่ารุงศิลปวัฒนธรรม         
เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักที่รับผิดชอบโครงการ  โดยด่าเนินโครงการ จ่านวน ๔ โครงการ ทั้งนี้ได้น่าเงิน
งบประมาณดังกล่าวมาจัดสรรและบริหารจัดการกิจกรรมการท่านุบ่ารุงศิลปวัฒนธรรมให้เป็นรูปธรรม                    

คณะศิลปศาสตร์ และคณะกรรมด่าเนินงานท่านุบ่ารุงศิลปวัฒนธรรม  ประกอบด้วยรองคณบดีฝ่าย
พัฒนานักศึกษา  หัวหน้างานท่านุบ่ารุงศิลปวัฒนธรรม หัวหน้ากิจกรรมนักศึกษาหัวหน้าอาจารย์ที่ปรึกษา  
หัวหน้างานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ  และหัวหน้างานกีฬาและนันทนาการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน  และ
รับผิดชอบโครงการร่วมกันก่าหนดเป้าประสงค์  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย กลยุทธ์  ค่าเป้าหมาย และผู้รับผิดชอบ
โครงการ (C.13.1-0๔)  และร่วมกันประชุมและวางแผน  โดยเป็นการประชุมทบทวนและจัดท่าแผนการ
ด่าเนินงานของคณะศิลปศาสตร์  ประจ่าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒ ทั้งนี้เพ่ือด่าเนินงานด้านการท่านุบ่ารุง
ศิลปวัฒนธรรมให้เป็นไปตามเป้าประสงค์ได้วางไว้ พร้อมทั้งร่วมกันก่าหนดโครงการ/กิจกรรมตามกลยุทธ์
ดังกล่าว ร่วมกันวางแผนและเขียนแผนงานโครงการ จัดท่าปฏิทินการด่าเนินโครงการ/กิจกรรม และ
มอบหมายผู้รับผิดชอบ  โดยยึดหลักการบูรณาการและการมีส่วนร่วมขององค์กรทั้งภายในภายนอก  แล้ว
น่าเสนอแผนงานโครงการเพ่ือขออนุมัติต่อไป  โดยมีกระบวนการก่ากับตามการด่าเนินงานทุกโครงการและ
รายงานผลการด่าเนินโครงการแก่คณะคณะกรรมการประจ่าคณะฯ ตามวงจรคุณภาพ (PDCA) ตั้งแต่เริ่มต้น
กระบวนการจนสิ้นสุดกระบวนการ  

ตารางท่ี 13.3 โครงการด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๒ 
 

ล าดับที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

๑ โครงการส่งเสริมบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมงานท่านุบ่ารุง
ศิลปวัฒนธรรม(C.13.๑-0๕)   

๒๕,๐๐๐ 

๒ โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์งานท่านุบ่ารุงศิลปวัฒนธรรมคณะศิลปศาสตร์     
(C.13.๑-0๖)              

๒๕,๐๐๐ 

๓ โครงการสืบสานศิลป์ถิ่นแดนใต้       (C.13.๑-0๗)   ๒๕,๐๐๐ 
๔ โครงการศิลป์อาสา  (C.13.๑-๐๘)   ๒๕,๐๐๐ 

 
หลังจากคณะศิลปศาสตร์ และคณะกรรมด่าเนินงานท่านุบ่ารุงศิลปวัฒนธรรม  ร่วมกันประชุมและ

วางแผน  และการประชุมทบทวนและจัดท่าแผนการด่าเนินงานของคณะศิลปศาสตร์ ประจ่าปีงบประมาณ     
พ.ศ. ๒๕๖๒  เรียบร้อยแล้วนั้น  ขั้นตอนตอ่ฝ่ายงานท่านุบ่ารุงศิลปและวัฒนธรรมได้ด่าเนินจัดท่าระบบและกลไก
งานท่านุบ่ารุงศิลปวัฒนธรรม  เพ่ือให้การด่าเนินงานส่าเร็จลุล่วงตามที่แผนวางไว้  ดังรายละเอียด 
 

การปฏิบัติ 
 

1. โครงการส่งเสริมบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมงานท่านุบ่ารุงศิลปวัฒนธรรม (C.13.๑-0
๕)  ซึ่งมีกิจกรรมวันส่าคัญของชาติ  วันส่าคัญเกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์  วันส่าคัญทางศาสนา  และวัน
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ส่าคัญของคณะและมหาวิทยาลัย  และกิจกกรมอ่ืน ๆ ที่บุคลากรและนักศึกษาได้เข้าร่วมกับส่วนราชการ
จังหวัดนราธิวาส         

 2. โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์งานท่านุบ่ารุงศิลปวัฒนธรรมคณะศิลปศาสตร์  (C.13.๑-0๖)  ซึ่งมี
ด่าเนิน ๔ กิจกรรม  คือ กิจกรรมที่ ๑ ท่าบุญศาสนาพุทธ  ได้แก่  พระสงฆ์สวดพุทธมนต์ และไหว้เจ้าที่คณะ
ศิลปศาสตร์  กิจกรรมที่ ๒ ท่าบุญศาสนาอิสลาม  ได้แก่  บรรยายธรรม หัวข้อ “เยาวชนจิตอาสาภายใต้สังคม
พหุวัฒนธรรม”  และละหมาดฮายัต  กิจกรรมที่ ๓ รดน้่าขอพรผู้สูงอายุ คณะศิลปศาสตร์  และกิจกรรมที่ ๔ 
รับประทานอาหารร่วมกันกับแขกผู้มีเกียรติและนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์  โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่
คณะศิลปศาสตร์ร่วมกับส่วนราชการในมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และส่วนราชการจังหวัดนราธิวาส   
 3. โครงการสืบสานศิลป์ถิ่นแดนใต้ (C.13.๑-0๗)  เป็นการจัดโครงการโดยมีนักศึกษาเรียนรู้ภูมิ
ปัญญาศิลปวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้จากปราชญ์ชุมชน  และวิทยากรภายในคณะศิลปศาสตร์ โดยมี
การฝึกซ้อมศิลปะการแสดงพ้ืนบ้าน คือ การแสดงลิเกฮูลู  และการแสดงรองเง็ง  ให้แก่นักศึกษาคณะศิลป
ศาสตร์  เพ่ือช่วยสืบสานภูมิปัญญาศิลปวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ด่ารงอยู่ รวมทั้งสามารถเผยแพร่
ศิลปะการแสดงพ้ืนบ้านภาคใต้ให้แก่ผู้สนใจและประชาชนในชุมชนหรือสังคมอ่ืน ๆ  โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๒ ได้เพ่ิมการแสดงคือ ตารีอินดัง และได้จัดแสดงสู่สาธารณชน   
 4.  โครงการศิลป์อาสา  (C.13.๑-๐๘)  เป็นการจัดโครงการพัฒนาคุณลักษณะจิตอาสาและจิตสา
ธารณของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์  โดยนักศึกษามีจิตอาสาและจิตสาธารณะด้านการท่านุ บ่ารุง
ศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่น หรือการมีส่วนร่วมกับชุมชน ส่วนราชการในจังหวัดนราธิวาส  รวมทั้งการท่า
กิจกรรมจิตอาสาในพ้ืนที่ต่าง ๆ ในประเทศไทย  เพ่ือให้ฝึกฝนนักศึกษาได้ท่ากิจกรรมสาธารณประโยชน์ควบคู่
กับการเรียนรู้วัฒนธรรมของชุมชนนั้น ๆ ซึ่งเป็นการฝึกประสบการณ์ให้แก่นักศึกษาด้านการมีจิตสาธารณะ  
ส่งผลให้นักศึกษาเมื่อส่าเร็จการศึกษาจะช่วยเหลือชุมชน สังคมท่ีตนเองอาศัย  

ซึ่งทั้ง ๔ โครงการที่อยู่หมวดงานท่านุบ่ารุงศิลปะและวัฒนธรรมเป็นโครงการที่มุ่งส่งเสริม สนับสนุน 
และพัฒนาบุคลากรและนักศึกษาด้านการท่านุบ่ารุงศิลปวัฒนธรรมบนพ้ืนฐานพหุวัฒนธรรมให้มีความ
สอดคล้องกับอัตลักษณ์  กับงานท่านุบ่ารุงศิลปวัฒนธรรมที่บูรณาการกับการจัดการเรียนการสอน  

การตรวจสอบผลการด่าเนินงาน 

การตรวจสอบผลการด่าเนินงาน  ภายหลังจากการด่าเนินโครงการต่าง ๆ  ให้ผู้รับผิดชอบโครงการน่า
ผลเสนอต่อฝ่ายงานท่านุบ่ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  โดยน่าผลน่าข้อมูล ได้มีการประเมินผลความส่าเร็จของ
โครงการจากข้อมูล สรุปประเมินผลด่าเนินงานโครงการ ซึ่งพิจารณาจากตัวชี้วัดความส่าเร็จของโครงการ ความ
สอดคล้องกับอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ เช่น จ่านวนผู้ เข้าร่วมโครงการ ความพึงพอใจของผู้ เข้าร่วมโครงการ 
ประโยชน์ที่ได้รับ และการต่อยอดการใช้ประโยชน์ และพิจารณาในภาพรวมถึงความส่าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนกล
ยุทธ์  ความสอดคล้องกับอัตลักษณ์ เอกลักษณ์  จากนั้นน่าผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการงานท่านุ
บ่ารุงศิลปวัฒนธรรมเข้าในการประชุมของคณะกรรมการฝ่ายพัฒนานักศึกษา  คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์  เพ่ือร่วมกันหารือในประเด็นต่าง ๆ และน่าผลการประชุมน่าเสนอที่ปรชุม
คณะกรรมการคณะต่อไป 

การปรับปรุงแก้ไข  
คณะศิลปศาสตร์ได้น่าข้อมูลจากส่วนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นนโยบายการด่าเนินงานของคณะในปีงบประมาณ

ถัด ผลการด่าเนินงานตามแผนท่านุบ่ารุงศิลปวัฒนธรรม แผนปฏิบัติราชการ มติที่ประชุมจากคณะกรรมการ
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ประจ่าคณะในปีปัจจุบัน มาประกอบการจัดท่าแผนการด่าเนินงานท่านุบ่ารุงศิลปวัฒนธรรมเพ่ือปรับปรุงคุณภาพ
การท่างานในปีถัดไป 

 

การด าเนินงานโดยเน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
เน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนและหน่วยงานอ่ืน ๆ คณะได้ก่าหนดระบบและกลไกในการด่าเนินการตาม

แผนท่านุบ่ารุงศิลปวัฒนธรรม  โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากผู้บริหาร คณาจารย์  เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาสาขาวิชา
ต่าง ๆ  เช่น การเชิญบุคลากรจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยและบุคลกรจากหน่วยงานภายนอก  ท่าหน้าที่
บรรยายพิเศษหรือเป็นกรรมการตัดสินเกี่ยวกับงานท่านุศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น  โดยมุ่งส่งเสริมและสนับสนุน
บุคลากรและนักศึกษาด้านการท่านุบ่ารุงศิลปวัฒนธรรม บนพ้ืนฐาน พหุวัฒนธรรม สอดคล้องกับอัตลักษณ์  
บัณฑิตมีความเป็นพหุวัฒนธรรม (พหุวัฒนธรรม หมายถึง การอยู่ร่วมกันท่ามกลางความหลากหลายทางภาษา 
ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม 
 

มีการด าเนินงานแบบบูรณาการพันธกิจ 
การจัดโครงการตามที่ก่าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.256๒ ของคณะ  

โดยก่าหนดเป้าหมายขอจ่านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ตัวบ่งชี้ความส่าเร็จของกิจกรรม ความสอดคล้องกับอัต
ลักษณ์ เอกลักษณ์  วิธีการด่าเนินการและการประเมินผลอย่างชัดเจนและด่าเนินงาน  โดยอาศัยการแต่งตั้ ง
คณะกรรมการด่าเนินการโครงการที่มีหลักการ  มีส่วนร่วมระหว่างบุคลากรสายสอนและวิจัย  สายสนับสนุน  
นักศึกษา และชุมชน มีการด่าเนินการตามแผนงานท่านุบ่ารุงศิลปวัฒนธรรม และเน้นการด่าเนินการเชิงบูรณา
การพันธกิจ ไม่ว่าจะเป็นการจัดการเรียนการสอน การบริการวิชาการ และงานวิจัย 

มีผลงานที่ก่อให้เกิดการพัฒนาคณะและสถาบันให้มีความเจริญงอกงาม หรือ                 
สอดคล้องกับอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ 

คณะส่งเสริมมีผลงานที่ก่อให้เกิดการพัฒนาสถาบันให้มีความเจริญงอกงามหรือสอดคล้องกับ  อัตลักษณ์
เอกลักษณ์ คณะได้ด่าเนินโครงการด้านท่านุบ่ารุงศิลปวัฒนธรรม  ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งคณะจนถึงปัจจุบัน โดยมี
โครงการที่ด่าเนินการต่อเนื่อง อย่างน้อย 3 ปี ได้แก่ โครงการส่งเสริมบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมงาน
ท่านุบ่ารุงศิลปวัฒนธรรม (C.13.๑-0๕)  โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์งานท่านุบ่ารุงศิลปวัฒนธรรมคณะศิลป
ศาสตร์  (C.13.๑-0๖)  โครงการสืบสานศิลป์ถิ่นแดนใต้  (C.13.1-๐๗)  โครงการโครงการศิลป์อาสา (C.13.1-
๐๘)  และโครงการพัฒนาเยาวชนเพ่ือเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ : กิจกรรมรักบ้านเกิด รักไทย 
รักษ์วัฒนธรรม  (C.13.1-๑๐)  ส่งผลให้คณะที่รู้จักและได้รับการยอมรับจากหน่วยงานต่าง ๆ  ไม่ว่าจะเป็น
ภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย  ซึ่งถือเป็นความเข้มแข็งที่สามารถแสดงอัตลักษณ์ขององค์กรด้านท่านุบ่ารุง
ศิลปวัฒนธรรมทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
 
 

1. โครงการส่งเสริมบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมงานท่านุบ่ารุงศิลปวัฒนธรรม (C.13.๑-0
๕)  ซึ่งมีกิจกรรมวันส่าคัญของชาติ  วันส่าคัญเกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์  วันส่าคัญทางศาสนา  และวัน
ส่าคัญของคณะและมหาวิทยาลัย  และกิจกกรมอ่ืน ๆ ที่บุคลากรและนักศึกษาได้เข้าร่วมกับส่วนราชการ
จังหวัดนราธิวาส         

 2. โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์งานท่านุบ่ารุงศิลปวัฒนธรรมคณะศิลปศาสตร์  (C.13.๑-0๖)  ซึ่งมี
ด่าเนิน ๔ กิจกรรม  คือ กิจกรรมที่ ๑ ท่าบุญศาสนาพุทธ  ได้แก่  พระสงฆ์สวดพุทธมนต์ และไหว้เจ้าที่คณะ
ศิลปศาสตร์  กิจกรรมที่ ๒ ท่าบุญศาสนาอิสลาม  ได้แก่  บรรยายธรรม หัวข้อ “เยาวชนจิตอาสาภายใต้สังคม
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พหุวัฒนธรรม”  และละหมาดฮายัต  กิจกรรมที่ ๓ รดน้่าขอพรผู้สูงอายุ คณะศิลปศาสตร์  และกิจกรรมที่ ๔ 
รับประทานอาหารร่วมกันกับแขกผู้มีเกียรติและนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์  โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่
คณะศิลปศาสตร์ร่วมกับส่วนราชการในมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และส่วนราชการจังหวัดนราธิวาส   
 3. โครงการสืบสานศิลป์ถิ่นแดนใต้ (C.13.๑-0๗)  เป็นการจัดโครงการโดยมีนักศึกษาเรียนรู้ภูมิ
ปัญญาศิลปวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้จากปราชญ์ชุมชน  และวิทยากรภายในคณะศิลปศาสตร์ โดยมี
การฝึกซ้อมศิลปะการแสดงพ้ืนบ้าน คือ การแสดงลิเกฮูลู  และการแสดงรองเง็ง  ให้แก่นักศึกษาคณะศิลป
ศาสตร์  เพ่ือช่วยสืบสานภูมิปัญญาศิลปวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ด่ารงอยู่ รวมทั้งสามารถเผยแพร่
ศิลปะการแสดงพ้ืนบ้านภาคใต้ให้แก่ผู้สนใจและประชาชนในชุมชนหรือสังคมอ่ืน ๆ  โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๒ ได้เพ่ิมการแสดงคือ ตารีอินดัง และได้จัดแสดงสู่สาธารณชน   
 4.  โครงการศิลป์อาสา  (C.13.๑-๐๘)  เป็นการจัดโครงการพัฒนาคุณลักษณะจิตอาสาและจิตสา
ธารณของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์  โดยนักศึกษามีจิตอาสาและจิตสาธารณะด้านการท่านุบ่ารุง
ศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่น หรือการมีส่วนร่วมกับชุมชน ส่วนราชการในจังหวัดนราธิวาส  รวมทั้งการท่า
กิจกรรมจิตอาสาในพ้ืนที่ต่าง ๆ ในประเทศไทย  เพ่ือให้ฝึกฝนนักศึกษาได้ท่ากิจกรรมสาธารณประโยชน์ควบคู่
กับการเรียนรู้วัฒนธรรมของชุมชนนั้น ๆ ซึ่งเป็นการฝึกประสบการณ์ให้แก่นักศึกษาด้านการมีจิตสาธารณะ  
ส่งผลให้นักศึกษาเมื่อส่าเร็จการศึกษาจะช่วยเหลือชุมชน สังคมท่ีตนเองอาศัย  

คณะส่งเสริมมีผลงานที่ก่อให้เกิดการพัฒนาสถาบันให้มีความเจริญงอกงามหรือสอดคล้องกับ  อัตลักษณ์
เอกลักษณ์ คณะได้ด่าเนินโครงการด้านท่านุบ่ารุงศิลปวัฒนธรรม  ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งคณะจนถึงปัจจุบัน โดยมี
โครงการที่ด่าเนินการต่อเนื่อง อย่างน้อย 3 ปี ได้แก่ โครงการส่งเสริมบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมงาน
ท่านุบ่ารุงศิลปวัฒนธรรม (C.13.๑-0๕)  โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์งานท่านุบ่ารุงศิลปวัฒนธรรมคณะศิลป
ศาสตร์  (C.13.๑-0๖)  โครงการสืบสานศิลป์ถิ่นแดนใต้  (C.13.1-๐๗)  โครงการโครงการศิลป์อาสา (C.13.1-
๐๘)  และโครงการพัฒนาเยาวชนเพ่ือเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ : กิจกรรมรักบ้านเกิด รักไทย 
รักษ์วัฒนธรรม  (C.13.1-๑๐)  ส่งผลให้คณะที่รู้จักและได้รับการยอมรับจากหน่วยงานต่าง ๆ  ไม่ว่าจะเป็น
ภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย  ซึ่งถือเป็นความเข้มแข็งที่สามารถแสดงอัตลักษณ์ขององค์กรด้านท่านุบ่ารุง
ศิลปวัฒนธรรม  อีกทั้งยังพัฒนาคณะให้เป็นศูนย์กลางแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมของชุมชนและสังคม โดยมี
การพัฒนาฐานข้อมูลปราชญ์ของชุมชน และได้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ให้แก่ผู้ที่สนใจ (C.13.1-๒๐) 
ตารางที่ 13.4  ผลคะแนนประเมินระดับคณะ  

ใช้เกณฑ์คะแนน 1-7 ของ CUPT – QA ระดับคณะ 
คะแนนการประเมิน C 13=๔ 

ค าอธิบายเพิ่มเติม   มีรายงานผลครบทุกด้าน (อัตลักษณ์และเอกลักษณ์หรือจุดเน้นหรือคุณลักษณะหรือ
วิสัยทัศน์) 
 
ตารางที่ 13.5 รายการเอกสารหลักฐาน  
รหัสเหลักฐาน ชื่อเอกสารหลักฐาน 
C.13.1-01 - แผนปฏิบัติราชการ ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.256๒ ของคณะศิลปศาสตร์ 
C.13.1-02 - แผนปฏิบัติราชการประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ของคณะศิลปศาสตร์       

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมและสืบทอด ภาษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 
C.13.1-03 - แผนการพัฒนาด้านท่านุบ่ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมและ
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รหัสเหลักฐาน ชื่อเอกสารหลักฐาน 
สืบทอด ภาษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม   

C.13.1-0๔ - ก่าหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัด  งบประมาณ  และผู้รับผิดชอบโครงการ ประจ่าปีงบประมาณ 
พ.ศ.256๒ 

C.13.1-0๕ - โครงการส่งเสริมบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมด้านการท่านุบ่ารุงศิลปวัฒนธรรม 
C.13.1-0๖ - โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์งานท่านุบ่ารุงศิลปวัฒนธรรมคณะศิลปศาสตร์ 
C.13.1-๐๗ - โครงการสืบสานศิลป์ถิ่นแดนใต้ 
C.13.1-๐๘ - โครงการศิลป์อาสา 

C.13.1-๐๙ -   ผลการประเมินผลส่าเร็จโครงการ  การปรับปรุง เสนอแนะคณะกรรมการประจ่าคณะคณะ
ศิลปศาสตร์ 

C.13.1-๑๐ - โครงการพัฒนาเยาวชนเพ่ือเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ : กิจกรรมรัก      
บ้านเกิด รักไทย   

C.13.1-๑๑ -   โครงการภาษาอังกฤษสู่สากล จัดตั้งและพัฒนาศักยภาพศูนย์ภาษาต่างประเทศเพ่ือรองรับ
การพัฒนาก่าลังคนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ : กิจกรรมภาษาอังกฤษสู่สากล   

C.13.1-๑๒ - โครงการบริการวิชาการเนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์            
ครั้งที่ ๑๔ ศิลปวัฒนธรรมมลายู   

C.13.1-๑๓ - โครงการบริการวิชาการเนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์            
ครั้งที่ ๑๔ Chinese day เปิดโลกแดนมังกร 

C.13.1-1๔ - ปฏิ ทิ นการด่ าเนิ น โครงการกิ จกรรมงานท่ านุ บ่ ารุ งศิ ลปวัฒ นธรรม ประจ่ าปี         
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

C.13.1-1๕ - ตารางวิเคราะห์ความส่าเร็จของโครงการในงานท่านุบ่ารุงศิลปวัฒนธรรม  
C.13.1-1๙ - ผลการประเมินผลส่าเร็จโครงการ  การปรับปรุง เสนอแนะคณะกรรมการประจ่าคณะ 
C.13.1-๒๐ -   เว็บไซต์/ฐานข้อมูลด้านท่านุบ่ารุงศิลปวัฒนธรรม 
C.13.1-๒๑ -   มคอ.๓ 

C.13.1-๒๒ -   รายงานการประชุมคณะกรรมการท่านุบ่ารุงศิลปวัฒนธรรม   
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S.1 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

ผู้ก่ากับตัวบ่งชี้ อาจารย์ ดร.ภัสร์ธีรา ฉลองเดช  อาจารย์โสภาวรรณ หนูกุ้ง 
ผู้จัดเก็บข้อมูล อาจารย์ ดร.ภัสร์ธีรา ฉลองเดช     อาจารย์โสภาวรรณ หนูกุ้ง 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ซาฮีฎีน  นิติภาค อาจารย์เดชดนัย  จุ้ยชุม 

นางสาวนันท์นภัส  นาราวิทย์  

ค าอธิบาย 
 ปัจจัยส่าคัญที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในสถาบันอุดมศึกษา 
ประการหนึ่ง คือ เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ดังนั้นสถาบันอุดมศึกษาจึงต้องจัดสรรเงินจาก
ภายในสถาบันและที่ได้รับจากภายนอกสถาบันเพ่ือสนับสนุนการท่าวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างมี
ประสิทธิภาพ ตามสภาพแวดล้อมและจุดเน้นของสถาบัน นอกจากนั้นเงินทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ คณะ
หรือสถาบันได้รับจากแหล่งทุนภายนอกสถาบันยังเป็นตัวบ่งชี้ที่ส่าคัญที่แสดงถึงศักยภาพด้านการวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ของคณะ/สถาบันอีกด้วย 
หมายเหตุ ตัวบ่งชี้นี้ประเมินเฉพาะในระดับคณะและสถาบันเท่านั้น 
 
ระดับคณะและสถาบัน 
 ค่านวณจากเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อจ่านวน
อาจารย์ประจ่าและนักวิจัยจากวิธีการค่านวณต่อไปนี้ 

เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค2 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ่านวนเงินสนับสนุน
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ก่าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 25,000 บาท
ขึ้นไปต่อคน 
 จ่านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ = จ่านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก 
     
       จ่านวนอาจารย์ประจ่าและนักวิจัย  

แปลงจ่านวนเงินที่ค่านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
 คะแนนที่ได้                           =  
 
 
 

 

 

 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก 

 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯที่ ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5        
x 5 
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ตารางท่ี s1.1 เกณฑ์การประเมินระดับหลักสูตร 

1 2 3 4 5 6 7 

ไม่มีการ
ด่าเนินงาน
ตามเกณฑ์
ที่ก่าหนด 

มีผลการ
ด่าเนินงาน
เบื้องต้น 
(เป็นข้อมูล
ดิบ เริ่มมี
ระบบแต่ยัง
ไม่สมบูรณ์
ไม่สามารถ/
ไม่มีการ
วิเคราะห์)  

มีการเก็บ
ข้อมูลอย่าง
เป็นระบบ
สามารถ/มี
ผลการ
วิเคราะห์
การ
ด่าเนินงาน
เทียบกับ
เป้าหมาย 

3+ มี
แนวโน้มผล
การ
ด่าเนินงาน
ของระบบดี 
ท่าให้เกิดผล
เป็นไป/ใน
ทิศทางตาม
เป้าหมายที่
ก่าหนด 

4+มีการ
ด่าเนินงาน
เหนือกว่าที่
เกณฑ์ก่าหนด
ส่งผลให้เกิด
การพัฒนา
ระบบ 

5+มีผลการ
ด่าเนินงานที่เท่าหรือ
สูงกว่าคู่เทียบใน
ระดับชั้นน่าของ
ประเทศมีการ
ด่าเนินงานที่ดี
ต่อเนื่องส่งผลให้การ
ด่าเนินงานเทียบเท่า
หรือสูงกว่าคู่เทียบ        
(คู่เทียบชั้นน่า
ระดับประเทศ)  

Excellent 
(Example of 
World Class 
or Leading 
Practices)  

 

1. ค่าเป้าหมายของคณะ  

ตารางท่ี s1.2  ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย และผลการด าเนินงาน 
จ่านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

ตวัชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผล บรรลุ 
จ่านวนเงินสนับสนุน
งานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค ์ 

จ่านวน 120,000 บาท งบประมาณสนับสนุนงานวิจัย(ภายใน) 
จ่านวน 120,000 บาท 

งบ ป ระม าณ ส นั บ ส นุ น งาน วิ จั ย
(ภายนอก) จ่านวน 665,437 บาท 

บรรลุ 

 
2. การด าเนินงานและผลการด าเนินงาน 

 คณะได้ก่าหนดยุทธศาสตร์และแผนงานด้านงานวิจัยเพื่อให้เกิดการผลิตผลงานวิชาการและการวิจัย ที่
สอดคล้องกับอัตลักษณ์และวิสัยทัศน์ของคณะศิลปศาสตร์ โดยมีค่าเป้าหมายในตัวบ่งชี้ S.1 การจัดสรรเงิน
สนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ต่อคน โดยมีกลไกการบริหาร
ผ่านคณะกรรมการวิจัยของคณะ (S. 1-1) รวมทั้งได้ส่งเสริมให้บุคลากรสายสอนและวิจัยได้ด่าเนินการเขียน
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เค้าโครงงานวิจัย โดยทางงานวิจัยของคณะได้วางปฏิทินการด่าเนินงานวิจัย  (S. 1-2) เพ่ือวางแผนการ
ปฏิบัติงานตลอดปีการศึกษา เริ่มตั้งแต่การประชุมวางแผน ระบบการจัดการ วิธีการส่งเสริมแรงกระตุ้น เวที
บรรยายเกี่ยวกับงานวิจัย การให้แนวทางการเขียนเค้าโครง ตัวอย่างการเขียนเค้าโครงการวิจัยให้ถูกต้อง การ
พิจารณาและวิพากษ์เค้าโครง น่าเสนอ ไปจนถึงการส่งข้อเสนอและตีพิมพ์เผยแพร่ให้เป็นลู่ทางที่ชัดเจน (S. 1-
3) โดยในที่นี้เปิดโอกาสให้ผู้วิจัยศึกษารูปแบบเพ่ือพิจารณาการเข้าถึงแหล่งทุนภายนอกที่คาดว่าจะให้การ
สนับสนุน เช่น ส่านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว. )  หรือ ส่านักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เดิม ส่านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ส่านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 
ส่านักงบประมาณ ส่านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ เครือข่ายกาญจนาภิเษก เป็นต้นฯ รวมทั้ง
สนับสนุนการขอทุนจากหน่วยงานภายในเพ่ือสร้างประสบการณ์ในการขอทุนวิจัย ทั้งนี้ คณะได้มีการจัด
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการเขียนโครงการเพ่ือเสนอขอทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอก โดยให้อาจารย์ใน
คณะที่มีประสบการณ์การได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากหน่วยงานภายนอกเป็นวิทยากร (S. 1-4) ให้ความรู้
และค่าปรึกษาแก่เพ่ือนอาจารย์ ในการเขียนเค้าโครงวิจัยเพ่ือเสนอขอแหล่งทุนภายนอก ส่งเสริมให้อาจารย์
หน้าใหม่ หรือ อาจารย์รุ่นใหม่ได้เข้าร่วมการฝึกอบรมเกี่ยวกับการสร้างงานวิจัยและการขอทุนวิจัยจาก
หน่วยงานภายนอก (S. 1-5)  คณะศิลปศาสตร์ได้จัดโครงการให้นักวิจัยหน้าใหม่ ได้มีโอกาสร่วมเวทีบรรยาย
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับวิทยากรภายนอก เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้การท่าวิจัยและสนับสนุนให้อาจารย์ได้น่าเสนอเค้า
โครงวิจัยเพ่ือขอทุนวิจัยภายในหรือภายนอกแก่ผู้ทรงคุณวุฒิและคณะกรรมการการวิจัยได้วิพากษ์และ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงตามมาตรฐานการท่าวิจัย   
 โดยปีการศึกษา 2561 อาจารย์ประจ่าได้รับเงินสนับสนุนงานวิจัยจากหน่วยงานภายในจ่านวน 
120,000บาท ซึ่งหากพิจารณาสัดส่วนต่อจ่านวนอาจารย์ คิดเป็น 3 ,529 บาทต่อคน (อาจารย์ประจ่าและ
นักวิจัยทั้งหมดในคณะศิลปศาสตร์ทั้งหมด 34 คน) (S. 1-6)   

นอกจากนี้ ในปีงบประมาณ 2562 คณะศิลปศาสตร์มีอาจารย์ที่สามารถขอเงินทุนสนับสนุนงานวิจัย
จากหน่วยงานภายนอก 2 แหล่ง  (S. 1-7)  ได้แก่  ส่านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (สกสว.)  หรือ ส่านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เดิม จ่านวนเงิน  562 ,760 บาท  (ห้า
แสนหกหมืน่สองพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทถ้วน) โดย อ.ฮัสสัน ดูมาลี และสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) จ่านวน
เงิน 102,677 บาท  (หนึ่งแสนสองพันหกร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทถ้วน)  โดย อ. ดร.ภัสร์ธีรา ฉลองเดช ดังนั้นใน
ปีงบประมาณ 2562 นี้ คณะศิลปะศาสตร์ได้รับจ่านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จาก
หน่วยงานภายนอก รวม 665,437 บาท (หกแสนหกหมื่นห้าพันสี่ร้อยสามสิบเจ็ดบาทถ้วน) ดังตารางสรุป
รายละเอียดต่อไปนี้ 
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ตารางที่ s1.3 สรุปรายละเอียดเงินทุนสนับสนุนงานวิจัยจากหน่วยงานภายนอกของอาจารย์คณะศิลป
ศาสตร์ 

ที ่ ชื่อ – สกุล ชื่อโครงการวิจัย หน่วยงานสนับสนุน จ านวนเงิน 
1 อาจารย์ฮัสสัน ดูมาลี 

อาจารย์ปารีซะ รักเก้ือ 
ก า รส ร้ า ง เค รื อ ข่ า ย ข อ ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ชุมชน และผู้ประกอบการ 
เพ่ือการจัดการและพัฒนา
ชุมชนท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
กรณีศึกษา ต่าบลแหลมโพธิ์ 
อ่ า เภ อ ย ะ ห ริ่ ง  จั ง ห วั ด
ปัตตานี 

ส่านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย
(สกว.) 

562,760 บาท 

2 อาจารย์ ดร.ภัสร์ธีรา ฉลอง
เดช 

โค รงก ารวิ จั ย ก ารศึ กษ า
รูปแบบการเมืองและการ
ปกครองและอัตลักษณ์ ที่
ส อ ด ค ล้ อ งกั บ บ ริ บ ท พ หุ
วัฒนธรรมในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 

สภาความมั่นคง
แห่งชาติ (สมช.) 

102,677 บาท 

 
หมายเหตุ  
วิเคราะห์เทียบกับคะแนนเต็ม 5  ของ สกอ.  =  25,000 บาท ขึ้นไปต่อคน วิเคราะห์เทียบกับเกณฑ์ของ 
สกอ.                                      
จ่านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ                  =  จ่านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยจากภายในและภายนอกจ่านวน             
อาจารย์ประจ่าและนักวิจัยในคณะ             = 19,571 บาท ต่อคน 
 

ตารางที่ s1.3 เปรียบเทียบการได้รับทุนวิจัยของบุคลากรสายสอนและวิจัย คณะศิลปศาสตร์  
(ปีการศึกษา 2557-2561) 

หน่วยงาน ปีการศึกษา 

จ านวน
อาจารย์ประจ า 

(ไม่รวมลา
ศึกษาต่อ) 

งบประมาณ
สนับสนุนงานวิจัย

(ภายใน) 

งบประมาณ
สนับสนุน
งานวิจัย

(ภายนอก) 

ร้อยละ 

คณะศิลปศาสตร์ 
 
 

2561 34 120,000 665,437 3.91 
2560 33 100,000 - 0.60 
2559 32 200,000 - 1.25 
2558 26 200,000 9,523 1.61 
2557 24 45,000 300,000 2.90 
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3. การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
ส่าหรับปีการศึกษา 2561 อาจารย์คณะศิลปศาสตร์ได้รับเงินสนับสนุนงานวิจัยจากหน่วยงานและ

ภายในเพ่ิมขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา มีการท่าสัญญาระหว่างผู้รับทุนคืออาจารย์ผู้เสนอเค้าโครงวิจัยและผู้ให้ทุนคือ
หัวหน้าในหน่วยงาน โดยในปีนี้มีการผลักดันให้อาจารย์ส่งหัวข้อวิจัยเดี่ยว วิจัยกลุ่ม และวิจัยร่วมกับนักศึกษา 
ทางงานวิจัยสามารถรวบรวมได้ทั้งหมด 28 เรื่อง ปริมาณการส่งหัวข้องานวิจัยอยู่ในระดับดีเกินกว่าแผนที่
ก่าหนดไว้เพียง 12 เรื่อง คณะกรรมการการวิจัยท่าหน้าที่ในการพิจารณาหัวข้อวิจัย ตามรูปแบบที่ท าง
งานวิจัยได้วางไว้ เค้าโครงวิจัยบางส่วนได้ด่าเนินการน่าเสนอในเวทีงานวิจัยเพ่ือให้ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์และ
พิจารณาคุณภาพของงานวิจัยในการรับข้อเสนอทุนจากหน่วยงานที่เหมาะสม หลังจากนั้นได้ขับเคลื่อนให้
อาจารย์ท่าสัญญาทุนกับผู้ให้ทุนทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก ท่าให้ผลงานวิจัยของอาจารย์คณะ
ศิลปศาสตร์ที่ได้รับการน่าเสนอในเวทีวิจัย และได้รับการตีพิมพ์มีจ่านวนเพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด 
  ส่าหรับ ทุนวิจัยภายในของคณะศิลปศาสตร์ เป็นโอกาสของอาจารย์ที่ยังไม่มีประสบการณ์ในการขอ
ทุนวิจัยท่าการส่งเค้าโครงวิจัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ  เนื่องจาก คณะมีข้อจ่ากัดในเรื่องของงบประมาณสนับสนุน
การท่าวิจัย ท่าให้อาจารย์ขาดแรงจูงใจส่าหรับการท่าวิจัยเพ่ือขขอทุนภายใน ในขณะเดียวกัน อาจารย์คณะ
ศิลปศาสตร์มีโอกาสน้อยมากในการได้รับอนุมัติทุนวิจัยภายนอก เนื่องด้วยปัจจัยหลายๆ อย่าง อาทิ 
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบของอาจารย์แต่ละคนมีจ่านวนเกินภาระงานที่ก่าหนด การขับเคลื่อนงานนโยบาย
บ่อยครั้ง การศึกษาดูงานวิจัยหรือการเข้าร่วมการอบรมการเขียนงานวิจัยของอาจารย์ยังไม่ทั่วถึงทุกสาขา 
ประสบการณ์การท่าวิจัยยังน้อย การร่วมมือกับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยอ่ืนยังไม่เป็น
รูปธรรม ปัญหาหลักที่ส่าคัญอีกประการหนึ่งคือ อาจารย์ขาดความมุ่งมั่นและแรงบวกในการท่าวิจัยภายใน
หน่วยงาน ดังนั้นปัญหาดังกล่าวท่าให้โอกาสการขับเคลื่อนงานวิจัยกระทบถึงการขอทุนสนับสนุนจาก
หน่วยงานภายนอกปรากฏและต่่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน  
 งานวิจัยพิจารณาว่าสิ่งส่าคัญ คือ ควรมีมาตรการการเสริมแรงบวกให้บุคลากรสายสอนและวิจัยตื่นตัว 
ให้มีโอกาสได้เข้าร่วมการอบรมการวิจัยกับหน่วยงานภายนอก เช่น นักวิจัยมือใหม่หรือนักวิจัยหน้าใหม่เพ่ือ
พัฒนาการเขียนโครงร่างวิจัยและสามารถสร้างเครือข่ายตลอดจนหาแหล่งเงินสนับสนุนการท่าวิจัยจาก
หน่วยงานภายนอก การร่วมงานวิจัยกับบุคลากรหรือนักวิจัยภายนอกสถาบันหรือหน่วยงานอื่นเป็นหนทางหนึ่ง
ในการยกระดับฐานข้อมูลของนักวิจัยรวมถึงการสร้างขวัญและก่าลังใจแก่ผู้วิจัยต้องเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกๆ 
ปี  

4. แนวโน้มผลการด าเนินงานของระบบ 
 ส่าหรับแนวทางการพัฒนาในด้านการส่งเสริมงานวิจัยของคณะศิลปศาสตร์ในระยะต่อไปนั้น ได้มีการ
ส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์ในคณะศิลปศาสตร์ผลิตผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และต่ารา ให้เป็นไปตามแผน
และค่าเป้าหมายที่ก่าหนด โดยสามารถน่าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม งานส่งเสริม
งานวิจัยและต่ารา จึงได้จัดโครงการ พัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของคณะศิลปศาสตร์ขึ้นเพ่ือสนับสนุนทุนวิจัย
ในการท่างานวิจัยของอาจารย์ภายในคณะศิลปศาสตร์ ผลักดันให้เกิดการผลิตงานวิจัยหรือสร้างสรรค์ที่
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สามารถน่าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง และเพ่ือสนับสนุนและผลักดันให้เกิดการท่างานวิจัยเพ่ือน่าเสนอ
ผลงานวิจัยในวารสารหรือการประชุมวิชาการในระดับชาติหรือนานาชาติ  

ส่าหรับปัญหาที่ส่งผลให้อาจารย์คณะศิลปศาสตร์บางส่วนไม่สามารถผลิตผลงานวิจัยได้ครบทุกท่าน
นั้น เนื่องด้วยมีภาระงานสอนในรายวิชาพ้ืนฐานเกินจากภาระงานสอนที่ก่าหนด ส่งผลให้อาจารย์ไม่สามารถ
ผลิตผลงานวิจัยได้ทันตามช่วงเวลาที่ก่าหนด ในปีต่อไป งานวิจัยจึงวางแผนการด่าเนินการวิจัยในรูปแบบองค์
รวม ได้แก่ การจัดกิจกรรม “พ่ีเลี้ยงวิจัย” เพ่ือให้ค่าปรึกษาด้านการวิจัย การเขียนวิจัย และการขอทุนวิจัยจาก
หน่วยงานภายในและภายนอก กิจกรรม “เพ่ือนวิจัย” เพ่ือให้บุคลากรสายสอนและวิจัยต่างสาขาหรือต่าง
หน่วยงานได้มีโอกาสท่าวิจัยร่วมกันในรูปแบบของการบูรณาการศาสตร์และองค์ความรู้  และ กิจกรรม 
“ชั่วโมงวิจัย” เพ่ือจัดสรรเวลาให้บุคลากรสายสอนและวิจัยได้มีเวลาในการท่าวิจัยรวมทั้ง อ่านวยความสะดวก
ในการลงพ้ืนที่เก็บข้อมูล ท่าเป็นการแก้ปัญหาการวิจัยของคณะอย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรม สิ่งเหล่านี้จะ
ช่วยส่งผลให้บุคลากรสายสอนและวิจัยสามารถสร้างสรรค์งานวิจัยที่มีคุณภาพ เพ่ือให้สามารถยื่นเสนอขอทุน
วิจัยจากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกได้มากยิ่งขึ้น 

5. ผลการประเมินคะแนนในระดับคณะ 
ตารางท่ี s1.4 ผลการประเมินคะแนนระดับคณะ 

ผลการประเมินในระดับคณะ 
ผลรวมของคะแนนที่ได้ของทุกหลักสูตรในคณะ/จ่านวนหลักสูตรในคณะทั้งหมด 

คะแนนการประเมิน S.1= 4 
ค าอธิบายเพิ่มเติม   มีการเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบสามารถ/มีผลการวิเคราะห์การด่าเนินงานเทียบกับ
เป้าหมาย 
 
6. รายการเอกสารหลักฐาน 
ตารางท่ี s1.5 รายการเอกสารหลักฐาน  

รหัสหลักฐาน ชื่อเอกสารหลักฐาน 
S. 1-01 ค่าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิจัย คณะศิลปศาสตร์   
S. 1-02 ปฏิทินการด่าเนินงานวิจัย ของงานวิจัยและต่ารา คณะศิลปศาสตร์ 
S. 1-03 ระเบียบ หลักเกณฑ์ การพิจารณาเก่ียวกับการด่าเนินการวิจัยของคณะศิลปศาสตร์ 
S. 1-04 ภาพถ่ายและก่าหนดการท่ากิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการขอทุนวิจัยจากหน่วยงาน

ภายนอก โดย อาจารย์ฮัสสัน ดูมาลี  
S. 1-05 ค่าสั่งฝึกอบรมการวิจัยส่าหรับอาจารย์รุ่นใหม่ 
S. 1–06 สรุปโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย คณะศิลปศาสตร์ ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.

2562 
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S.2 การเข้าสู่สากลมุ่งเน้นอาเซียนของนักศึกษาและอาจารย์ 
ผู้ก่ากับตัวบ่งชี้   อาจารย์ ดร.ภัสร์ธีรา  ฉลองเดช    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริกัญญา แก่น
ทอง   

นางสาวชุลีพร  มาสเนตร 
ผู้จัดเก็บข้อมูล   
   อาจารย์อาแด  มะเกะ   อาจารย์มุสลิม รอกา 
   อาจารย์สุไลมาน สมาแฮ   นายชวัลวิทย์ พรหมเมศร์ 

อาจารย์กามีลียา  หะยีหะซา  นางสาว ญานิกา  เพ็ชร์พันธ์                             
นางสาวอุมาภรณ์  ทองชาติ  อาจารย์วิภาภรณ์ หุ้ยเวชศาสตร์  
นางสาวสุปราณี  วรพิพัฒน์กุล 

ค าอธิบาย 

 การเข้าสู่สากลมุ่งเน้นอาเซียน ของนักศึกษาและอาจารย์  การที่นักศึกษาและอาจารย์ไป
ศึกษาภาษาอังกฤษต่างประเทศ อบรมภาษาต่างประเทศ น่าเสนอผลงานวิจัย การได้รับรางวัลจากการแข่งขัน
วิชาการในต่างประเทศหรือการประชุมนานาชาติ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพในประเทศอาเซียน การท่าความ
ร่วมมือกับต่างประเทศ การศึกษาดูงานต่างประเทศ และความสามารถทางภาษาอังกฤษ 

ตารางท่ี S 2.1 เกณฑ์การประเมินระดับหลักสูตร 

1 2 3 4 5 6 7 
ไม่มีการ
รายงานผล 

มีการรายงาน
ผลเป็นข้อมูล
ดิบ ยังไม่มี
การวิเคราะห์ 

มีการรายงาน
ผลตามท่ี
คาดหวัง มี
การวิเคราะห์ 

มีแนวโน้ม
การ
ด่าเนินงานที่
ดี (วิเคราะห์ 
trend จาก
ตารางข้อมูล
ดิบ) 

มีแนวโน้มผล
การ
ด่าเนินงานที่ดี
และมีการน่า
ข้อเสนอแนะ
ไปพัฒนาการ
เข้าสู่สากลมุ้ง
เน้นอาเซียน
ของนักศึกษา
และอาจารย์ 

มีการน่าผล
การพัฒนา
เข้าสู่สากล
มุ่งเน้น
อาเซียนของ
นักศึกษา
และอาจารย์
อย่างเป็น
ระบบ และมี
ผลการ
ด่าเนินงานที่
ดีในทุกแผน 

Excellent 
World Class 
or leading 
practice 
ranking  
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1.ค่าเป้าหมายของคณะ 

 ตารางท่ี S 2. 2  ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และผลการด่าเนินงาน 
การเข้าสู่สากลมุ่งเน้นอาเซียนของนักศึกษาและอาจารย์ 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน บรรลุ 
จ่านวนรางวัลที่นักศึกษา/บัณฑิตได้รับในระดับชาติ  
และนานาชาติ 

5  1 ไม่บรรลุ 

ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านมาตรฐานภาษาอังกฤษ 
ก่อนส่าเร็จการศึกษา 

100 1 ไม่บรรลุ 

จ่านวนผลงานวิชาการ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ หรือ
นวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ หรือระดับ
นานาชาติ 

10 ๑๕ บรรลุ 

จ่านวนผลงานวิชาการ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ หรือ
นวัตกรรมที่ ได้ รับรางวัลในระดับชาติ  หรือระดับ
นานาชาติ 

1 1 บรรลุ 

2. การด าเนินงานและผลการด าเนินงาน 
1. แผนปฏิบัติราชการ/การพัฒนานักศึกษาและอาจารย์ โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ของ

สถาบัน/คณะ ซึ่งประกอบด้วยแผนการพัฒนาภาษาต่างประเทศของนักศึกษา แผนการพัฒนา
ภาษาต่างประเทศของอาจารย์ แผนการสนับสนุนการน่าเสนองานวิจัย แผนการสนับสนุนให้ได้รับ
รางวัลในการแข่งขันวิชาการในต่างประเทศ แผนการศึกษาดูงานต่างประเทศ แผนการด่าเนินการ
ทดสอบภาษาต่างประเทศของนักศึกษาและอาจารย์ 

2. การส่งเสริมสนับสนุน ก่ากับติดตามให้ทุกฝ่ายงานมีการด่าเนินการวิเคราะห์แผนการด่าเนินการพัฒนา
นักศึกษาและอาจารย์ เพื่อวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาตามวิสัยทัศน์ของสถาบัน คณะมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลในการด่าเนินงาน 

3. ด่าเนินการตามแผนการพัฒนาภาษาต่างประเทศของนักศึกษา แผนการพัฒนาภาษาต่างประเทศของ
อาจารย์ แผนการสนับสนุนการน่าเสนองานวิจัย แผนการสนับสนุนให้ได้รับรางวัลในการแข่งขัน
วิชาการต่างประเทศหรือการประชุมนานาชาติ แผนฝึกประสบการณ์วิชาชีพในประเทศอาเซียน 
แผนการท่าความร่วมมือต่างประเทศ แผนการศึกษาดูงานต่างประเทศ  แผนการด่าเนินการทดสอบ
ภาษาต่างประเทศของนักศึกษาและอาจารย์ 

4. มีผลการด่าเนินงานที่ก่อให้เกิดการพัฒนานักศึกษาและอาจารย์ในการเข้าสู่สากลมุ่งเน้นอาเซียน 
5. รายงานผลการพัฒนานักศึกษาและอาจารย์ต่อคณะกรรมการประจ่าคณะเพ่ือให้ข้อเสนอแนะ 
6. น่าข้อเสนอแนะมาพัฒนาการด่าเนินงานเพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ต่อไป 
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ผลการด าเนินงาน 
 คณะมีแผนปฏิบัติราชการประจ่าปีงบประมาณ 2562 ในการส่งเสริมพัฒนาภาษาต่างประเทศ
ของนักศึกษาและอาจารย์ ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์สถาบัน/คณะ (S. 2-01) และมีระบบสนับสนุนการ
ส่งเสริมนักศึกษาและอาจารย์ในการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ โดยมีความร่วมมือและสร้างเครือข่ายกับ
สถาบันทั้งในและต่างประเทศ (S. 2-02) และจัดตั้งศูนย์ภาษาเพ่ือรองรับการพัฒนาและยกระดับนักศึกษา
และบุคลากรสู่สากลมุ่งเน้นอาเซียน (S. 2-03) มีโครงการหรือกิจกรรมที่เก่ียวข้องมาสนับสนุน โดยคณะมีการ
ส่งเสริมการพัฒนานักศึกษาและอาจารย์ด้านทักษะภาษาอังกฤษ ภาษามลายูและภาษาจีนอย่างต่อเนื่อง ทั้ง
ทางด้านวิชาการได้แก่ การส่งนักศึกษาและบุคลากรไปฝึกทักษะทางภาษาต่างประเทศ (S. 2-04) การเข้าร่วม
กิจกรรมทางภาษาเพ่ือพัฒนาทักษะทางภาษาต่างประเทศของนักศึกษา (S. 2-05) การน่าเสนอผลงานทาง
วิชาการของบุคลากรยังต่างประเทศ (S. 2-06) การแข่งขันทักษะทางวิชาการยังต่างประเทศ (S. 2-07) การ
แลกเปลี่ยนอาจารย์         (S. 2-08) การจัดกิจกรรมด้านการพัฒนานักศึกษาร่วมกับสถาบันต่างประเทศ 
ได้แก่ กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนระหว่างมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และ University of Kuala 
Lumpur (S. 2-09) และมีการก่ากับติดตามกระบวนการพัฒนาเพ่ือวิเคราะห์แผนด่าเนินการพัฒนาตาม
แผนการด่าเนินงานของคณะศิลปศาสตร์ (S. 2-10) นอกจากนี้คณะศิลปศาสตร์ได้เป็นเจ้าภาพหลักในการ
ด่าเนินการจัดโครงการและจัดหาอาจารย์ต่างชาติในการส่งเสริมศักยภาพภาษาอังกฤษและภาษามลายูให้แก่
นักศึกษาและบุคลากร (S. 2-11)  
 คณะให้ความส่าคัญต่อการพัฒนาความเป็นสากล (International Development) ส่งเสริมให้
คณาจารย์ศึกษาต่อในต่างประเทศ โดยในปีพ.ศ. 2562 มีบุคลากรที่ได้รับการอนุมัติไปศึกษาต่อระดับปริญญา
เอก ณ ต่างประเทศจ่านวน 2 ท่านได้แก่ อาจารย์มุสลิม  รอกา และอาจารย์นูรอ  ยาเซ็ง ในสาขาภาษาศาสตร์
ประยุกต์ การสอนภาษาอังกฤษ ณ มหาวิทยาลัยเซาท์แธมตัน ประเทศอังกฤษ นอกจากนี้คณะมีการจัดและ
ส่งเสริมการสอบวัดระดับทักษะภาษาต่างประเทศได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษามลายูและภาษาจีน ให้กับ
นักศึกษาและบุคลากร ซึ่งประกอบไปด้วย การสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ (Yearly Exam) การสอบวัดระดับ
ภาษามลายู (Yearly Exam) การสอบมาตรฐานภาษามลายู (KSBM PNU) ให้กับนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ 
และได้จัดสอบ TOEFL IPT และ CU-TEP ให้กับบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ (S. 2-12)  
 ผลการส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษาและบุคลากรทางด้านภาษาต่างประเทศเพ่ือเข้าสู่ สากล
มุ่งเน้นอาเซียน ของนักศึกษาและอาจารย์ของคณะศิลปศาสตร์ส่งผลท่าให้นักศึกษาและบุคลากรคณะศิลป
ศาสตร์ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ (S. 2-07) ดังต่อไปนี้  
ตารางท่ี S2. 3  ผลการด่าเนินงาน 

ล าดับ รางวัลที่ได้รับ ผู้ที่ได้รับรางวัล 
1. เหรียญเงิน (การแข่งขันนวัตกรรม Novel Research and 

Innovation Competition (NRIC 2019) 
1. นายอานัส  อูเซ็ง 
2. นายอันวาร์  มะอุเซ็ง 
3. นูรฟิรดาว  หะมิ 
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ล าดับ รางวัลที่ได้รับ ผู้ที่ได้รับรางวัล 
4. อาจารย์สุไลมาน  สมาแฮ 

2. Best Paper Presenter (An Investigation of Thai 
Student’s Attitudes in Relation to Pronunciation of 
English as a Second Language)  

1. อาจารย์มุสลิม  รอกา 

3. เหรียญทองแดง (การน่าเสนอภาคโปสเตอร์ มหาวิทยาลัย 
Riau ประเทศอินโดนีเซีย) 

1. อาจารย์ ดร.ภัสร์ธีรา ฉลองเดช 

4. ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนนักศึกษาร่วมกิจกรรมเยาวชน
นานาชาติ ณ ประเทศจีน และประเทศอาเซอร์ไบจาน 

1. นายชารีฟ  ภควัณฑ์ 

และได้น่าผลสอบวัดระดับของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ไปวิเคราะห์และน่าเสนอต่อที่ประชุมหลักสูตรและ
คณะเพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาทักษะทางภาษาต่างประเทศในการเข้าสู่สากลเพ่ือมุ่งเน้นอาเซียน
ของคณะศิลปศาสตร์  
 คณะมีการด่าเนินงานตามระบบที่วางไว้ โดยมีการประชุมคณะกรรมการประจ่าคณะเพ่ือก่ากับ
ติดตามแผนงานโครงการและกิจกรรมต่างๆในการประชุมคณะกรรมการ ซึ่งการประชุมคณะกรรมการจะจัดขึ้นปีละ 
4     ้    (S. 2-13) อีกทั้งคณะมีการพัฒนาการด่าเนินงานเพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ คณะมีการด่าเนินการพัฒนา

ทักษะภาษาต่างประเทศของนักศึกษาและคณาจารย์ โดยให้นักศึกษาและคณาจารย์ได้มีโอกาสฝึกฝน
ภาษาอังกฤษ ภาษามลายูและภาษาจีนและเรียนรู้วัฒนธรรมสากลในต่างประเทศ (S. 2-14) 

3. การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 

จากผลการด่าเนินงานคณะศิลปศาสตร์ได้มีการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา และบุคลากรเพ่ือการเข้า
สู่สากลและมุ่งเน้นอาเซียน ซ่ึงผลการวิเคราะห์ด้านนักศึกษาประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด ท่าให้เห็นว่า ค่าเป้าหมาย 
หรือจ่านวนรางวัลที่นักศึกษาได้รับในระดับนานาชาติยังไม่บรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้ ทั้งนี้ คณะควรมีการ
มุ่งเน้นและส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาทักษะทางภาษาต่างประเทศของนักศึกษา  โดยให้เข้าร่วมการแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการในระดับนานาชาติให้มากขึ้น ส่วนร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านมาตรฐานภาษาอังกฤษ
ก่อนส่าเร็จการศึกษาพบว่า ยังไม่บรรลุค่าเป้าหมายเช่นกัน ทั้งนี้ ทางคณะควรส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการ
เรียนเพ่ิมเติมเพ่ือเตรียมความพร้อมในการเข้าสอบวัดระดับทางภาษาต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม จ่านวน
ผลงานวิชาการ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติของ
บุคลากรได้บรรลุค่าเป้าหมายที่วางไว้ โดยบุคลากรได้มีการน่าเสนอผลงานในระดับนานาชาติเพ่ิมขึ้น และ
จ่านวนผลงานวิชาการ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรมที่ได้รับรางวัลในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติได้
บรรลุค่าเป้าหมายที่วางไว้เช่นกัน  
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4. แนวโน้มผลการด าเนินงานของระบบ 

ในภาพรวมคณะศิลปศาสตร์ได้ด่าเนินการตามวิสัยทัศน์ โดยเป็นคณะที่ตอบสนองตามความต้องการ
ของชุมชน  ท้องถิ่นและภูมิภาค มีการสร้างความร่วมมือทางวิชาการในระดับนานาชาติ มีกิจกรรมที่พัฒนา
ภาษาต่างประเทศของนักศึกษาอย่างต่อเนื่องและสม่่าเสมอ โดยในปีการศึกษา 2559 คณะมีแผนการรับ
สมัครอาจารย์ชาวต่างชาติเข้าสอนในหลักสูตรภาษาอังกฤษ ต่อมาในปีการศึกษา 2560 คณะได้มีการรับ
อาจารย์ต่างชาติมาเป็นอาจารย์พิเศษ จ่านวน 1 ท่าน และอาจารย์ประจ่าสาขาภาษาอังกฤษ จ่านวน 1 ท่าน 
และในปีล่าสุด คณะได้มีการรับอาจารย์ประจ่าสาขาภาษาอังกฤษ จ่านวน 1 ท่าน ทั้งนี้ เพ่ือให้ผลการ
ด่าเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น คณะควรมุ่งเน้นการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆในระดับนานาชาติ 
และก่าหนดกิจกรรมที่จะพัฒนานักศึกษาและคณาจารย์ร่วมกัน เช่น เรื่องของนักศึกษาแลกเปลี่ยน การศึกษา
ดูงานต่างประเทศของอาจารย์ การสร้างความร่วมมือทางวิชาการ เป็นต้น  
5. ผลการประเมินคะแนนในระดับคณะ 
ตารางท่ี S 2.4 ผลการประเมินคะแนนระดับคณะ 

ผลการประเมินในระดับคณะ 

ผลรวมของคะแนนที่ได้ของทุกหลักสูตรในคณะ/จ่านวนหลักสูตรในคณะทั้งหมด 

คะแนนการประเมิน S2 = 4 

ค าอธิบายเพิ่มเติม      มีรายงานผลตามท่ีคาดหวัง มีการวิเคราะห์  

6. รายการเอกสารหลักฐาน 
ตารางท่ี S 2.5 รายการเอกสารหลักฐาน  
รหัสเอกสารหลักฐาน ชื่อเอกสารหลักฐาน 

S. 2-01 แผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ 2562 
S. 2-02 โครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์/นักศึกษา และสร้างเครือข่ายความร่วมมือในภูมิภาค

อาเซียน 
S. 2-03 โครงการจัดตั้งและพัฒนาศักยภาพศูนย์ภาษาต่างประเทศเพ่ือรองรับการพัฒนา

ก่าลังคนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
S. 2-04 โครงการพัฒนาทักษะทางภาษา ณ ประเทศมาเลเซีย 
S. 2-05 โครงการค่ายภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง 
S. 2-06 - การพัฒนาอาจารย์ให้ก้าวสู่อาเซียนโดยการน่าเสนอบทความวิจัย หัวข้อ  

“The Ideology of the Tak Bai Dialect” ณ ประเทศอินโดนีเซีย โดยอาจารย์ 

 ดร.ภัสร์ธีรา  ฉลองเดช   
- การพัฒนาอาจารย์ให้ก้าวสู่อาเซียนโดยการน่าเสนอบทความวิจัย หัวข้อ  
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รหัสเอกสารหลักฐาน ชื่อเอกสารหลักฐาน 
“Tahap PenggunaanBahan Bantu Mengajar dalam kalangan Guru 

BahasaMelayu di Selatan Thailand” ณ ประเทศมาเลเซยี โดยอาจารยก์ามลีี

ยา  

- การพัฒนาอาจารย์ให้ก้าวสู่อาเซียนโดยการน่าเสนอบทความวิจัย หัวข้อ 
“Phonological Changing of Consonant Deletion in Coda and Epenthesis 

Vowels of Arabic Loanwords in Patani Malay Dialect” ณ ประเทศมาเลเซยี 

โดยอาจารยฟี์รดาวซ ์

- การพัฒนาอาจารย์ให้ก้าวสู่อาเซียนโดยการน่าเสนอบทความวิจัย หัวข้อ ‘An 
Investigation of Thai Student’s Attitudes in Relation to Pronunciation 
of English as a Second Language’ ณ ประเทศสิงคโปร์ 

S. 2-07 กิจกรรมการแข่งขัน  NRIC 2019 น่าเสนอผลงานระดับนานาชาติ ณ USM 
ประเทศมาเลเซีย 
            - นักศึกษาน่าเสนอ FairyYou แอปพลิเคชั่น ณ USM ประเทศมาเลเซีย 

S. 2-08 โครงการจัดตั้งและพัฒนาศักยภาพศูนย์ภาษาต่างประเทศเพ่ือรองรับการพัฒนา
ก่าลังคนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้: กิจกรรมแลกเปลี่ยนอาจารย์ระหว่าง
มหาวิทยาลัย 

S. 2-09 โครงการจัดตั้งและพัฒนาศักยภาพศูนย์ภาษาต่างประเทศเพ่ือรองรับการพัฒนา
ก่าลังคนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ : กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนระหว่าง
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และ University of Kuala Lumpur 

S. 2-10 แผนการด่าเนินงานของคณะศิลปศาสตร์ 
S. 2-11 โครงการจัดตั้งและพัฒนาศักยภาพศูนย์ภาษาต่างประเทศเพ่ือรองรับการพัฒนา

ก่าลังคนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ : กิจกรรมแลกเปลี่ยนอาจารย์ระหว่าง
มหาวิทยาลัย/กิจกรรมจัดจ้างอาจารย์รายชั่วโมง 

S. 2-12 ผลคะแนนทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษของนักศึกษา (Yearly Exam) 
S. 2-13 แผนการประชุมคณะกรรมการประจ่าคณะ 
S. 2-14 โครงการทัศนศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมจีน ส่าหรับนักศึกษาวิชาโท

ภาษาจีน ณ ประเทศจีน 
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S.3 วิจัยใช้ประโยชน์ในชุมชน  

ผู้ก่ากับตัวบ่งชี้ อาจารย์ ดร.ภัสร์ธีรา ฉลองเดช  อาจารย์โสภาวรรณ หนูกุ้ง 
ผู้จัดเก็บข้อมูล อาจารย์ ดร.ภัสร์ธีรา ฉลองเดช     อาจารย์โสภาวรรณ หนูกุ้ง 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ซาฮีฎีน  นิติภาค อาจารย์เดชดนัย  จุ้ยชุม 

นางสาวนันท์นภัส  นาราวิทย์  

ค าอธิบาย 
 วิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น่าไปใช้ประโยชน์ หมายถึง งานวิจัยหรืองาน  สร้างสรรค์ที่ได้น่าไปใช้
ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้ในโครงการ โครงการวิจัย รายงานวิจัยอย่างถูกต้อง สามารถน่าไปสู่การ
แก้ปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ในการประยุกต์ใช้กับกลุ่มเป้าหมายโดยมีหลักฐาน
ปรากฏชัดเจนถึงการน่าไปใช้จน ก่อให้เกิดประโยชน์ได้จริงอย่างชัดเจน ตามวัตถุประสงค์และ/หรือ ได้รับการ
รับรองการใช้ ประโยชน์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์หรือการรับรอง/การตรวจรับงาน 
โดยหน่วยงานภายนอกสถาบัน 

ประเภทของการใช้ประโยชน์จากวิจัยและงานสร้างสรรค์ ที่สามารถน่าไปสู่การ แก้ปัญญาได้อย่างเป็น
รูปธรรม ดังนี้  

1. การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ เช่น ผลงานวิจัยที่น่าไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ สาธารณชนในเรื่อง
ต่างๆ ที่ท่าให้คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประชาชนดีขึ้น ได้แก่ การใช้ ประโยชน์ด้านสาธารณสุข ด้านการ
บริหารจัดการส่าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตยภาคประชาชน 
ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ด้านวิถีชีวิตตาม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น 

 2. การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย เช่น ใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยเชิงนโยบายใน  การน่าไป
ประกอบเป็นข้อมูลการประกาศใช้กฎหมาย หรือก่าหนดมาตรการ กฎเกณฑ์ต่างๆ โดยองค์กร หรือหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน เป็นต้น 

 3. การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เช่น งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น่าไปสู่การ  พัฒนาสิ่งประดิษฐ์ 
หรือผลิตภัณฑ์ซึ่งก่อให้เกิดรายได้ หรือน่าไปสู่การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต เป็นต้น  

 4. การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นการสร้างคุณค่าทางจิตใจ  ยกระดับจิตใจ 
ก่อให้เกิดสุนทรียภาพ สร้างความสุข เช่น งานศิลปะที่น่าไปใช้ในโรงพยาบาล ซึ่งได้มีการศึกษาและประเมินไว้ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับรองการน างานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ ประโยชน์หมายถึง หน่วยงานหรือ
องค์กร หรือชุมชนภายนอกสถาบันระดับอุดมศึกษา ที่มีการ ท างานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของสถาบัน
ระดับอุดมศึกษาไปใช้ก่อให้เกิดประโยชน์ โดยมี หลักฐานเชิงประจักษ์หรือการรับรอง/การตรวจรับงานโดย
หน่วยงานภายนอกสถาบัน พร้อมทั้ง ระบุผลของการน างานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ 

 
วิธีการนับ : การนับจ่านวนผลงานวิจัยหรือผลงานสร้างสรรค์ที่วิธีการนับ : การนับจ่านวนผลงานวิจัยหรือ
ผลงานสร้างสรรค์ที่น่าไปใช้ประโยชน์ ให้นับจาก วันที่น่าผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์มาใช้และเกิดผลชัดเจน
โดยที่ผลงานวิจัยจะด่าเนินการใน ช่วงเวลาใดก็ได้ ช่วงเวลาที่ใช้จะเป็นตามปีปฏิทินหรือปีงบประมาณ หรือปี
การศึกษา อย่างใด อย่างหนึ่งตามระบบที่มหาวิทยาลัยจัดเก็บข้อมูล ในกรณีที่งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์มี
การน่าไปใช้ประโยชน์มากกว่า 1 ครั้ง ให้นับการใช้ประโยชน์ได้เพียงครั้งเดียว ยกเว้นในกรณีที่มีการ ใช้
ประโยชน์ที่แตกต่างกันชัดเจนตามมิติของการใช้ประโยชน์ที่ไม่ซ้่ากัน 
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วิธีการค านวณ :  
 
 
 

 

ตารางท่ี s 3.1 เกณฑ์การประเมิน : ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก่าหนดร้อยละ 20 เท่ากับ 5 คะแนน  
ทุกกลุ่มสาขาวิชาผลการด่าเนินงาน 

1 2 3 4 5 6 7 

ไม่มีการ
ด่าเนินงาน
ตามเกณฑ์
ที่ก่าหนด 

มีผลการ
ด่าเนินงาน
เบื้องต้น 
(เป็นข้อมูล
ดิบ เริ่มมี
ระบบแต่ยัง
ไม่สมบูรณ์
ไม่สามารถ/
ไม่มีการ
วิเคราะห์)  

มีการเก็บ
ข้อมูลอย่าง
เป็นระบบ
สามารถ/มี
ผลการ
วิเคราะห์
การ
ด่าเนินงาน
เทียบกับ
เป้าหมาย 

3+ มี
แนวโน้มผล
การ
ด่าเนินงาน
ของระบบดี 
ท่าให้เกิดผล
เป็นไป/ใน
ทิศทางตาม
เป้าหมายที่
ก่าหนด 

4+มีการ
ด่าเนินงาน
เหนือกว่าที่
เกณฑ์ก่าหนด
ส่งผลให้เกิดการ
พัฒนาระบบ 

5+มีผลการด่าเนินงาน
ที่เท่าหรือสูงกว่าคู่
เทียบในระดับชั้นน่า
ของประเทศมีการ
ด่าเนินงานที่ดีต่อเนื่อง
ส่งผลให้การด่าเนินงาน
เทียบเท่าหรือสูงกว่าคู่
เทียบ        (คู่เทียบ
ชั้นน่าระดับประเทศ)  

Excellent 
(Example 
of World 
Class or 
Leading 
Practices)  

 

8. ค่าเป้าหมายของคณะ  

ตารางท่ี s 3.2  ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย และผลการด าเนินงาน 
วิจัยใช้ประโยชน์ในชุมชน  

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผล บรรลุ 

จ่านวนผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัยใช้ประโยชน์ ใน
ชุมชน  

จ่านวน 3 ผลงาน จ่านวนผลงานทางวิชาการ งานวิจัยใช้
ประโยชน์ในชุมชน จ่านวน 5 ผลงาน 

บรรลุ 

2. การด าเนินงานและผลการด าเนินงาน 

 ในปีการศึกษา 2561 งานวิจัยและต่ารา ได้ก่าหนดให้มีคณะกรรมการวิจัย (S. 3-1) มีหน้าที่ในการ
ร่วมกันก่าหนดแผนปฏิบัติการวิจัยเพื่อให้คณาจารย์คณะศิลปศาสตร์ด่าเนินการวิจัยได้อย่างเป็นระบบ (S. 3-2) 
โดยเฉพาะวิจัยที่สามารถสนองตอบต่อต้องการของชุมชน โดยส่งเสริมให้อาจารย์ท่าวิจัยร่วมกับนักศึกษาและ

       ผลรวมของจ านวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ 

               จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าทั้งหมด 

X 100 
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สังคมอย่างต่อเนื่อง มีการก่ากับติดตามอย่างสม่่าเสมอ รายงานผล และประเมินผลการด่าเนินงานเป็นระยะ (S. 
3-3)  โดยเริ่มตั้งแต่การก่าหนดหัวข้อวิจัยร่วมกันกับชุมชนและนักศึกษา ส่ารวจและลงพ้ืนที่เก็บข้อมูล ท่าให้
ในปีการศึกษา 2561 คณะศิลปศาสตร์มีผลงานวิจัยที่น่าไปใช้ประโยชน์ในชุมชนได้ดังตารางสรุป ต่อไปนี้ 

ตารางที่ s 3.3 สรุปผลการน างานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในชุมชน ของคณาจารย์ คณะศิลปะศาสตร์ 
(ปีงบประมาณ 2561-2562) 

ปีงบ 
ประมา

ณ 
ที ่

ชื่อโครงการ / ผลงาน/
งานวิจัย 

ชื่อสกุล 
จ านวน

เงิน 
แหล่งทุน 

การน าไปใช้
ประโยชน์ 

2561 1 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ใน
การบริการวิชาการค่าย
ภาษาอังกฤษ ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาในเขต
อ่าเภอเมือง จังหวัด
นราธิวาส 

อ.ฟารีดา กิตติ
วิโรจน ์

- - ประยุกต์ใช้การ
เรียนการสอนในชั้น
เรียนบรรจุเป็นส่วน
หนึ่งในเนื้อหา
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ
โรงเรียนบ้านไทยรัฐ
วิทยา อ่าเภอเมือง 
จังหวัดนราธิวาส 
เป็นโรงเรียนน่าร่อง 

2562 2 ผลสัมฤทธิ์การสอนเสริม
การเรียนรู้ด้านค่าศัพท์
ภาษาอังกฤษของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
โรงเรียนบ้านบือนังกือ
เปาะ อ่าเภอระแงะ 
จังหวัดนราธิวาส โดยใชชุ้ด
เกมค่าศัพท์ภาษาอังกฤษ 

อ.ตัสนีม  
เจะและ  
อ.เดชดนัย จุ้ย
ชุม 
และคณะ 
 

- - ประยุกต์ใช้ในการ
เรียนการสอน
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 
โรงเรียน
บ้านบือนังกือเปาะ 
อ่าเภอระแงะ 
จังหวัดนราธิวาส 
 

 3 การสร้างคู่มือการ
ท่องเที่ยวสองภาษาของ
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮา
ลาบาลา 

อ.ศรวรงค์ 
สุวรรณมาศ 
อ.กีรติกานต์ 
บุญฤทธิ์และ
คณะ 

- - เผยแพร่คู่มือ 2 
ภาษาของเขตรักษา
พันธุ์สัตว์ป่าฮาลา
บาลา ที่อุทยาน
แห่งชาติเขตรักษา
พันธุ์สัตว์ป่า ฮาลา
บาลา อ่าเภอสุคิริน 
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ปีงบ 
ประมา

ณ 
ที ่

ชื่อโครงการ / ผลงาน/
งานวิจัย 

ชื่อสกุล 
จ านวน

เงิน 
แหล่งทุน 

การน าไปใช้
ประโยชน์ 

จังหวัดนราธิวาส 
 4 การสร้างฐานข้อมูล

ออนไลน์โบราณวัตถุใน
พิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านโละจูด 
อ่าเภอแว้ง จังหวัด
นราธิวาส 

ผศ.ซาฮีฎีน นิติ
ภาค 
อ.วิภาภรณ์ หุ้ย
เวชศาสตร์ และ
คณะ 

- - เผยแพร่ข้อมูล
ออนไลน์
โบราณวัตถุใน
พิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้าน
โละจูด อ่าเภอแว้ง 
จังหวัดนราธิวาส 
เพ่ือประชาสมพันธ์
และเป็นฐานข้อมูล
ออนไลน์ของ
พิพิธภัณฑ์ 

 5 การสร้างเครือข่ายของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ชุมชน และ
ผู้ประกอบการ เพ่ือการ
จัดการและพัฒนาชุมชน
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
กรณีศึกษา ต่าบลแหลม
โพธิ์ อ่าเภอยะหริ่ง จังหวัด
ปัตตานี 

อ.ฮัสสัน  
ดูมาลี 

562,760 ส่านักงาน
คณะกรรม
การ
ส่งเสริม
วิทยาศาส
ตร์ วิจัย
และ
นวัตกรรม 
(สกสว.) 

ประยุกต์ใช้ในการ
บริหารร่วมกันของ 
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ชุมชน 
และผู้ประกอบการ 
เพ่ือการจัดการและ
พัฒนาชุมชน
ท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน กรณีศึกษา 
ต่าบลแหลมโพธิ์ 
อ่าเภอยะหริ่ง 
จังหวัดปัตตานี 

  
 จากตารางสรุปผลข้างต้น จะเห็นได้ว่า ถึงแม้คณะศิลปศาสตร์จะมีผลงานที่น่าไปใช้ประโยชน์ใน
ชุมชนได้เพ่ิมมากขึ้น แต่ยังเป็นจ่านวนน้อยเมื่อเทียบกับจ่านวนบุคลากรทั้งหมดของคณะ และจ่านวนงานวิจัย
ของคณะใน ปีที่ผ่านมา ดังนั้นในส่วนต่อไปจะเป็นการวิเคราะห์ผลการด่าเนินงานเทียบกับเป้าหมาย เพ่ือให้
เห็นถึงรายละเอียดของการด่าเนินงานที่ชัดเจนยิ่งขึ้น 

3. การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
 เมื่อท่าการวิเคราะห์ผลการด่าเนินในปีการศึกษา 2561 ผลการด่าเนินงานด้านการน่าวิจั ยไปใช้
ประโยชน์ในชุมชน มีดังนี้ 
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การค านวณผลการด าเนินงาน 
รายละเอียด ตัวตั้ง ตัวหาร คูณ ผลลัพธ์ 

ผลงานวิจัยที่น่าไปใช้ประโยชน์ 5 34 100 14.70 

ค่าคะแนนที่ได้ 
รายละเอียด ตัวตั้ง ตัวหาร คูณ ผลลัพธ์ 

ผลลัพธ์ของงานวิจัยที่น่าไปใช้
ประโยชน์ 

3.03 20 5 4 

ผลจากการผลักดันให้อาจารย์คณะศิลปศาสตร์ผลิตงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง ท่าให้มีงานวิจัยเพ่ิมมากขึ้น
กว่าปีที่ผ่านมา แต่พบว่ามีจ่านวนเพียง 5 เรื่องเท่านั้นที่ชุมชน เช่น โรงเรียน พิพิธภัณฑ์ หรือหน่วยงานรัฐใน
พ้ืนที่ สามารถน่าไปใช้ประโยชน์ได้ ซึ่งส่วนใหญ่ล้วนเป็นผลมาจากการท่าวิจัยร่วมกันระหว่างอาจารย์ นักศึกษา 
และชุมชนอย่างใกล้ชิด งานส่งเสริมงานวิจัยและต่าราวิเคราะห์สาเหตุที่ผลงานวิจัยที่ผลิตออกมาแล้วบางส่วน
ไม่ได้รับการตอบรับการน่าไปใช้งานจากชุมชนเนื่องจาก 1) งานวิจัยบางส่วนเป็นการวิจัยองค์ความรู้เท่านั้น ไม่
มีการประยุกต์หรือบูรณาการร่วมกับศาสตร์อ่ืน และ 2) งานวิจัยที่มีการบูรณาการบางส่วนไม่ได้รับการ
เผยแพร่ ให้ เป็นที่รู้จัก จึงท่าให้ไม่ได้รับการตอบรับจากชุมชน  นอกจากนี้  ยังพบว่าอาจารย์ยังขาด
ประสบการณ์ด้านการผลิตผลงานวิจัยเชิงนวัตกรรมที่สอดรับความต้องการของชุมชน ถึงแม้ว่า คณะจะวาง
มาตรการในการผลักดันให้อาจารย์ผลิตงานวิจัยที่ต่อยอดสู่ชุมชน  และส่งเสริมให้อาจารย์ได้ผลิตผลงานวิจั ย
อย่างต่อเนื่องเพ่ือตอบสนองความต้องการของชุมชนตลอดมา แต่ด้วยภาระงาน ทั้งงานสอนและงานเชิง
นโยบายที่มีอย่างต่อเนื่อง ท่าให้ไม่มีเวลาที่จะสามารถลงพ้ืนที่เพ่ือสัมผัสกับชุมชน รับรู้ปัญหาและวางแผนการ
วิจัยร่วมกับชุมชนได้อย่างเต็มที่ ปัญหาที่ส่าคัญอีกประการหนึ่งคือ อาจารย์ส่วนใหญ่ยังขาดความเชี่ยวชาญใน
การท่าวิจัยเพื่อตอบสนองชุมชนและสังคม ท่าให้ยังไม่สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่ก่าหนดไว้ได้  

4. แนวโน้มผลการด าเนินงานของระบบ 
คณะศิลปศาสตร์มีแนวทางการพัฒนาในด้านการส่งเสริมงานวิจัยของคณะ เนื่องจากคณะศิลปศาสตร์

มีจุดเด่นในการบริการวิชาการแก่ชุมชน อาจารย์สามารถสอดแทรกรายละเอียดในกิจกรรมเพ่ือเป็นข้อมูลต่อ
ยอดไปสู่งานวิจัยได้ ตลอดจนก่าหนดวิธีการก่ากับติดตามการท่าวิจัยของอาจารย์อย่างจริงจัง  มีกระบวนการ
พิจารณากลั่นกรองงานวิจัยโดยให้ค่านึงถึงประโยชน์และความต้องการของชุมชนเป็นส่าคัญ ในระยะต่อไปนั้ น 
ได้มีการส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์ในคณะศิลปศาสตร์ผลิตผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และต่ารา ให้เป็นไป
ตามแผนและค่าเป้าหมายที่ก่าหนด โดยเน้นให้สามารถน่าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในชุมชนได้อย่างเป็น
รูปธรรม โดยงานส่งเสริมงานวิจัยและต่ารา ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของคณะศิลปศาสตร์
ขึ้น เพ่ือสนับสนุนทุนในการท่างานวิจัยของอาจารย์ภายในคณะศิลปศาสตร์ และ กิจกรรมงานวิจัยในรูปแบบ
องค์รวม ได้แก่ การจัดกิจกรรม “พ่ีเลี้ยงวิจัย” เพ่ือให้ค่าปรึกษาด้านการวิจัย การเขียนวิจัย และการขอทุนวิจัย
จากหน่วยงานภายในและภายนอก กิจกรรม “เพ่ือนวิจัย” เพ่ือให้บุคลากรสายสอนและวิจัยต่างสาขาหรือต่าง
หน่วยงานได้มีโอกาสท่าวิจัยร่วมกันในรูปแบบของการบูรณาการศาสตร์และองค์ความรู้ท่าให้เกิดประโยชน์
อย่างสูงสุด  และ กิจกรรม “ชั่วโมงวิจัย” เพ่ือจัดสรรเวลาให้บุคลากรสายสอนและวิจัยได้มีเวลาในการท่าวิจัย
รวมทั้ง อ่านวยความสะดวกในการลงพ้ืนที่เก็บข้อมูล ท่าให้ได้ประเด็นวิจัยที่สามารถตอบสนองความต้องการ
ของชุมชนได้ การแก้ปัญหาการวิจัยของคณะในรูปแบบนี้จะท่าให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม และจะช่วยส่งผล
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ให้บุคลากรสายสอนและวิจัยสามารถสร้างสรรค์งานวิจัยที่มีคุณภาพ เพ่ือให้ชุมชนสามารถน่าผลจากการวิจัย
ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง 

5. ผลการประเมินคะแนนในระดับคณะ 
ตารางท่ี s 3.4 ผลการประเมินคะแนนระดับคณะ 

ผลการประเมินในระดับคณะ 
ผลรวมของคะแนนที่ได้ของทุกหลักสูตรในคณะ/จ่านวนหลักสูตรในคณะทั้งหมด 

คะแนนการประเมิน S.3 = 4 
ค าอธิบายเพิ่มเติม   มีแนวโน้มผลการด่าเนินงานของระบบดี ท่าให้เกิดผลเป็นไป/ในทิศทางตามเป้าหมายที่
ก่าหนด 
 
6. รายการเอกสารหลักฐาน 
ตารางท่ี s3.5 รายการเอกสารหลักฐาน  
รหัสเอกสารหลักฐาน ชื่อเอกสารหลักฐาน 

S. 3-1 ค่าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิจัยคณะศิลปศาสตร์  
S. 3-2 แผนการด่าเนินงานวิจัยของคณะศิลปศาสตร์ 
S. 3-3 บันทึกการประชุมคณะกรรมการวิจัย คณะศิลปศาสตร์ 
S. 3-4 รวบรวมหนังสือรับรองการน่าไปใช้ประโยชน์งานวิจัยของคณะศิลปศาสตร์ 

  
 



 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางข้อมูลพื้นฐาน (Common data set) 
CdsName CdsValues 

จ ำนวนหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด 2 หลักสูตร 
- ---ระดับปริญญำตรี 2 หลักสูตร 
- ---ระดับ ป.บัณฑิต - 
- ---ระดับปริญญำโท - 
- ---ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 
- ---ระดับปริญญำเอก - 
จ ำนวนหลักสูตรที่จัดกำรเรียนกำรสอนนอกสถำนที่ตั้ง - 
- ---ระดับปริญญำตรี - 
- ---ระดับ ป.บัณฑิต - 
- ---ระดับปริญญำโท - 
- ---ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 
- ---ระดับปริญญำเอก - 
จ ำนวนนักศึกษำปัจจุบันทั้งหมดทุกระดับกำรศึกษำ 318 คน 
- ---จ ำนวนนักศึกษำปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญำตรี 318 คน 
- ---จ ำนวนนักศึกษำปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิต - 
- ---จ ำนวนนักศึกษำปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญำโท - 
- ---จ ำนวนนักศึกษำปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 
- ---จ ำนวนนักศึกษำปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญำเอก  - 
จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงำนจริงและลำศึกษำต่อ 37 คน 

- ---จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมดที่ปฏิบัติงำนจริงและลำศึกษำต่อ วุฒิปริญญำตรีหรือ
เทียบเท่ำ  4 คน 

- ---จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมดที่ปฏิบัติงำนจริงและลำศึกษำต่อ วุฒิปริญญำโทหรือ
เทียบเท่ำ 30 คน 

- ---จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมดที่ปฏิบัติงำนจริงและลำศึกษำต่อ วุฒิปริญญำเอกหรือ
เทียบเท่ำ  3 คน 
จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมดที่ด ำรงต ำแหน่งอำจำรย์ - 
- ---จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำ (ที่ไม่มีต ำแหน่งทำงวิชำกำร) ที่มีวุฒิปริญญำตรี หรือเทียบเท่ำ 4 คน 
- ---จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำ (ที่ไม่มีต ำแหน่งทำงวิชำกำร) ที่มีวุฒิปริญญำโท หรือเทียบเท่ำ 29 คน 

- ---จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำ (ที่ไม่มีต ำแหน่งทำงวิชำกำร) ที่มีวุฒิปริญญำเอก หรือ
เทียบเท่ำ 2 คน 



ตารางข้อมูลพื้นฐาน (Common data set) 
CdsName CdsValues 

จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมดที่ด ำรงต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์  - 
- ---จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ที่มีวุฒิปริญญำตรี หรือเทียบเท่ำ - 
- ---จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ที่มีวุฒิปริญญำโท หรือเทียบเท่ำ 1 คน 

- ---จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ที่มีวุฒิปริญญำเอก หรือเทียบเท่ำ 1 คน 
จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมดที่ด ำรงต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ - 
- ---จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ ที่มีวุฒิปริญญำตรี หรือเทียบเท่ำ - 
- ---จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ ที่มีวุฒิปริญญำโท หรือเทียบเท่ำ - 
- ---จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ ที่มีวุฒิปริญญำเอก หรือเทียบเท่ำ - 
จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมดที่ด ำรงต ำแหน่งศำสตรำจำรย์ - 
- ---จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำต ำแหน่งศำสตรำจำรย์ ที่มีวุฒิปริญญำตรี หรือเทียบเท่ำ - 
- ---จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำต ำแหน่งศำสตรำจำรย์ ที่มีวุฒิปริญญำโท หรือเทียบเท่ำ - 
- ---จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำต ำแหน่งศำสตรำจำรย์ ที่มีวุฒิปริญญำเอก หรือเทียบเท่ำ - 
จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรแยกตำมวุฒิกำรศึกษำ 10 คน 
- - --ระดับปริญญำตรี - 
- - --ระดับ ป.บัณฑิต - 
- - --ระดับปริญญำโท 10 คน 
- - --ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง   
- - --ระดับปริญญำเอก   
จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่มีด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร   
- - --จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่ไม่มีต ำแหน่งทำงวิชำกำร - 
- - --จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่มีต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ 1 คน 
- - --จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่มีต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ - 
- - --จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่มีต ำแหน่งศำสตรำจำรย์ - 
จ ำนวนรวมของผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 13 เรื่อง 

- - --บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำร
ประชุมวิชำกำรระดับชำติ 13 เรื่อง 



ตารางข้อมูลพื้นฐาน (Common data set) 
CdsName CdsValues 

- - --บทบสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำรระดับ
นำนำชำติ หรือในวำรสำรทำงวิชำกำรระดับชำติที่ไม่อยู่ในฐำนข้อมูล ตำม
ประกำศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำว่ำด้วย หลักเกณฑ์กำร
พิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ.2556 แต่
สถำบันน ำเสนอสภำสถำบันอนุมัติและจัดท ำเป็นประกำศให้ทรำบเป็นกำรทั่วไป และแจ้ง
ให้ กพอ./กกอ.ทรำบภำยใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกำศำรฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ใน
รำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำติ หรือในวำรสำรทำงวิชำกำร
ระดับชำติที่ไม่อยู่ในฐำนข้อมูล ตำมประกำศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมกำรกำร
อุดมศึกษำว่ำด้วย หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำน
ทำงวิชำกำร พ.ศ.2556 แต่สถำบันน ำเสนอสภำสถำบันอนุมัติและจัดท ำเป็นประกำศให้
ทรำบเป็นกำรทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทรำบภำยใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกำศ 

- 

- - --ผลงำนที่ได้รับกำรจดอนุสิทธิบัตร - 
- - --บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรท่ีตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรท่ีปรำกฏใน
ฐำนข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 - 

- - --บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรท่ีตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติที่ไม่อยู่
ในฐำนข้อมูล ตำมประกำศ ก.พ.อ.  หรือระเบียบคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำว่ำ
ด้วย หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำง
วิชำกำร พ.ศ.2556 แต่สถำบันน ำเสนอสภำสถำบันอนุมัติและจัดท ำเป็นประกำศให้ทรำบ
เป็นกำรทั่วไป และแจ้งให้  กพอ./กกอ.ทรำบภำยใน 30 วนันับ แต่วันที่ออกประกำศ (ซ่ึง
ไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรท่ีปรำกฏ ในฐำนข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 - 

- - --บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรท่ีตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติที่
ปรำกฏในฐำนข้อมูลระดับนำนำชำติตำมประกำศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมกำรกำร
อุดมศึกษำ ว่ำด้วย หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่
ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ.2556  - 
- - --ผลงำนได้รับกำรจดสิทธิบัตร - 

- - --ผลงำนวิชำกำรรับใช้สังคมที่ได้รับกำรประเมินผ่ำนเกณฑ์กำรขอต ำแหน่งทำงวิชำกำร
แล้ว - 
- - --ผลงำนวิจัยที่หน่วยงำนหรือองค์กรระดับชำติว่ำจ้ำงให้ด ำเนินกำร - 
- - --ผลงำนค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว ์ที่ค้นพบใหม่และได้รับกำรจดทะเบียน - 

- - --ต ำรำหรือหนังสือหรืองำนแปลที่ได้รับกำรประเมินผ่ำนเกณฑ์กำรขอต ำแหน่งทำง
วิชำกำรแล้ว - 



ตารางข้อมูลพื้นฐาน (Common data set) 
CdsName CdsValues 

- - --ต ำรำหรือหนังสือหรืองำนแปลที่ผ่ำนกำรพิจำรณำตำมหลักเกณฑ์กำรประเมิน
ต ำแหน่งทำงวิชำกำรแต่ไม่ได้น ำมำขอรับกำรประเมินต ำแหน่งทำงวิชำกำร - 

- - --จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่มีกำรเผยแพร่สู่สำธำรณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือ
ผ่ำนสื่ออิเลคทรอนิกส์ online - 
- - --จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับสถำบัน - 
- - --จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับชำติ - 
- - --จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ - 
- - --จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับภูมิภำคอำเซียน - 
- - --จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับนำนำชำติ  - 

- - -จ ำนวนบทควำมของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรปริญญำเอกท่ีได้รับกำรอ้ำงอิงใน
ฐำนข้อมูล TCI และ Scopus ต่อจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 

- 

จ ำนวนบัณฑิตระดับปริญญำตรีทั้งหมด 36 คน 

จ ำนวนบัณฑิตระดับปริญญำตรีที่ตอบแบบส ำรวจเรื่องกำรมีงำนท ำภำยใน 1 ปี หลัง
ส ำเร็จกำรศึกษำ 25 คน 

จ ำนวนบัณฑิตระดับปริญญำตรีที่ได้งำนท ำหลังส ำเร็จกำรศึกษำ (ไม่นับรวมผู้ที่ประกอบ
อำชีพอิสระ) 13 คน 
จ ำนวนบัณฑิตระดับปริญญำตรีที่ประกอบอำชีพอิสระ - 

จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรีที่มีงำนท ำก่อนเข้ำศึกษำ - 
จ ำนวนบัณฑิตระดับปริญญำตรีที่มีกิจกำรของตนเองที่มีรำยได้ประจ ำอยู่แล้ว - 

จ ำนวนบัณฑิตระดับปริญญำตรีที่ศึกษำต่อระดับบัณฑิตศึกษำ - 
จ ำนวนบัณฑิตระดับปริญญำตรีที่อุปสมบท - 

จ ำนวนบัณฑิตระดับปริญญำตรีที่เกณฑ์ทหำร - 
เงินเดือนหรือรำยได้ต่อเดือน ของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรีที่ได้งำนท ำหรือ
ประกอบอำชีพอิสระ (ค่ำเฉลี่ย)  10,000-15,000 บำท  

ผลกำรประเมินจำกควำมพึงพอใจของนำยจ้ำงที่มีต่อผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรี
ตำมกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

3.78 คะแนน 

จ ำนวนรวมของผลงำนนักศึกษำและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำในระดับปริญญำโทที่ได้รับกำร
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ - 
- ---จ ำนวนบทควำมฉบับสมบูรณ์ที่มีกำรตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง  - 



ตารางข้อมูลพื้นฐาน (Common data set) 
CdsName CdsValues 

- ---จ ำนวนบทควำมฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำร
ระดับชำติ - 
- ---จ ำนวนบทควำมฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำร
ระดับนำนำชำติ หรือในวำรสำรทำงวิชำกำรระดับชำติที่ไม่อยู่ในฐำนข้อมูลตำม
ประกำศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมกำรอุดมศึกษำว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำ
วำรสำรทำงวิชำกำรว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำร
เผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ.2556 แต่สถำบันน ำเสนอสภำสถำบันอนุมัติและจัท ำเป็น
ประกำศให้ทรำบทั่วไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทรำบภำยใน 30 วัน  นับแต่วันที่ออก
ประกำศ 

- 

- ---ผลงำนที่ได้รับกำรจดอนุสิทธิบัตร   
- ---จ ำนวนบทควำมที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรท่ีปรำกฏในฐำนข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 - 

- ---จ ำนวนบทควำมที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติ ที่ไม่อยู่ในฐำนข้อมูลตำม
ประกำศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมกำรอุดมศึกษำว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำ
วำรสำรทำงวิชำกำรว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำร
เผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ.2556 แต่สถำบันน ำเสนอสภำสถำบันอนุมัติและจัท ำเป็น
ประกำศให้ทรำบทั่วไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทรำบภำยใน 30 วัน  นับแต่วันที่ออก
ประกำศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall's list) หรือตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำร ที่ปรำกฏใน
ฐำนข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 

- 

- ---จ ำนวนบทควำมที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติ ที่ปรำกฏอยู่ในฐำนข้อมูล
ระดับนำนำนชำติตำมประกำศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมกำรอุดมศึกษำว่ำด้วย
หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำง
วิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ.2556 - 
- ---ผลงำนที่ได้รับกำรจดสิทธิบัตร - 
- ---จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่มีกำรเผยแพร่สู่สำธำรณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่ำน
สื่ออิเลคทรอนิกส์ online - 
- ---จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับสถำบัน - 
- ---จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับชำติ - 
- ---จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ - 
- ---จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับภูมิภำคอำเซียน - 
- ---จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับนำนำชำติ  - 
จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโททั้งหมด (ปีกำรศึกษำที่เป็นวงรอบประเมิน) - 
จ ำนวนรวมของผลงำนนักศึกษำและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำในระดับปริญญำเอกท่ีได้รับกำร - 



ตารางข้อมูลพื้นฐาน (Common data set) 
CdsName CdsValues 

ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

- ---จ ำนวนบทควำมฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำร
ระดับชำติ  - 
- ---จ ำนวนบทควำมฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำร
ระดับนำนำชำติ หรือในวำรสำรทำงวิชำกำรระดับชำติที่ไม่อยู่ในฐำนข้อมูลตำม
ประกำศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมกำรอุดมศึกษำว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำ
วำรสำรทำงวิชำกำรว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำร
เผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ.2556 แต่สถำบันน ำเสนอสภำสถำบันอนุมัติและจัดท ำ
เป็นประกำศให้ทรำบทั่วไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทรำบภำยใน 30 วัน  นับแต่วันที่ออก
ประกำศ - 
- ---ผลงำนที่ได้รับกำรจดอนุสิทธิบัตร - 
- ---จ ำนวนบทควำมที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรท่ีปรำกฏในฐำนข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 - 

- ---จ ำนวนบทควำมที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติ ที่ไม่อยู่ในฐำนข้อมูลตำม
ประกำศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมกำรอุดมศึกษำว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำ
วำรสำรทำงวิชำกำรว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำร
เผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ.2556 แต่สถำบันน ำเสนอสภำสถำบันอนุมัติและจัท ำเป็น
ประกำศให้ทรำบทั่วไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทรำบภำยใน 30 วัน  นับแต่วันที่ออก
ประกำศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall's list) หรือตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำร ที่ปรำกฏใน
ฐำนข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 

- 

- ---จ ำนวนบทควำมที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติ ที่ปรำกฏอยู่ในฐำนข้อมูล
ระดับนำนำนชำติตำมประกำศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมกำรอุดมศึกษำว่ำด้วย
หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำง
วิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ.2556 

- 

- ---ผลงำนที่ได้รับกำรจดสิทธิบัตร - 
- ---จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่มีกำรเผยแพร่สู่สำธำรณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่ำน
สื่ออิเลคทรอนิกส์ online - 
- ---จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับสถำบัน - 
- ---จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับชำติ - 
- ---จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ - 
- ---จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับภูมิภำคอำเซียน - 
- ---จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับนำนำชำติ  - 
จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำเอกท้ังหมด (ปีกำรศึกษำที่เป็นวงรอบประเมิน) - 



ตารางข้อมูลพื้นฐาน (Common data set) 
CdsName CdsValues 

จ ำนวนนักศึกษำเต็มเวลำเทียบเท่ำ (FTES) รวมทุกหลักสูตร 318 คน 
- ---ระดับอนุปริญญำ - 
- ---ระดับปริญญำตรี 318 คน 
- ---ระดับ ป.บัณฑิต - 
- ---ระดับปริญญำโท - 
- ---ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 
- ---ระดับปริญญำเอก - 
จ ำนวนเงินสนับสนุนงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์จำกภำยในสถำบัน 120,000 บำท 
- ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี - 
- ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ - 
- ----กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 120,000 บำท 
จ ำนวนเงินสนับสนุนงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์จำกภำยนอกสถำบัน 665,437 บำท 
- ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี - 
- ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ - 
- ----กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 665,437 บำท 
จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำที่ปฏิบัติงำนจริง (ไม่นับรวมผู้ลำศึกษำต่อ) 34 คน 
- ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี - 
- ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ - 
- ----กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 34 คน 
จ ำนวนนักวิจัยประจ ำที่ปฏิบัติงำนจริง (ไม่นับรวมผู้ลำศึกษำต่อ) 34 คน 
- ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี - 
- ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ - 
- ----กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 34 คน 
จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำที่ลำศึกษำต่อ 3 คน 
- ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  - 
- ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ  - 
- ----กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  3 คน 
จ ำนวนนักวิจัยประจ ำที่ลำศึกษำต่อ 3 คน 
- ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี   - 
- ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ   - 



ตารางข้อมูลพื้นฐาน (Common data set) 
CdsName CdsValues 

- ----กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 3 คน 

บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำร
ประชุมวิชำกำรระดับชำติ 

6 เรื่อง 

- ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี - 
- ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ - 
- ----กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 6 เรื่อง 

บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำร
ประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำติ หรือในวำรสำรทำงวิชำกำรระดับชำติที่ไม่อยู่ใน
ฐำนข้อมูล ตำมประกำศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำว่ำ
ด้วย หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำง
วิชำกำร พ.ศ.2556 แต่สถำบันน ำเสนอสภำสถำบันอนุมัติและจัดท ำเป็นประกำศให้ทรำบ
เป็นกำรทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทรำบภำยใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกำศ 

15 เรื่อง 

- ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี - 
- ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ - 
- ----กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 15 เรื่อง 
ผลงำนที่ได้รับกำรจดอนุสิทธิบัตร - 
- ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี - 
- ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ - 
- ----กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ - 

บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในวำรสำรทำงวิชำกำรท่ีปรำกฏ
ในฐำนข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2  

1 เรื่อง 

- ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี - 
- ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ - 
- ----กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 1 เรื่อง 



ตารางข้อมูลพื้นฐาน (Common data set) 
CdsName CdsValues 

บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในวำรสำรทำงวิชำกำรระดับ
นำนำชำติที่ไม่อยู่ในฐำนข้อมูล ตำมประกำศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมกำรกำร
อุดมศึกษำว่ำด้วย หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำน
ทำงวิชำกำร พ.ศ.2556 แต่สถำบันน ำเสนอสภำสถำบันอนุมัติและจัดท ำเป็นประกำศให้
ทรำบเป็นกำรทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทรำบภำยใน 30 วันนับแต่วันที่ออก
ประกำศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรท่ีปรำกฏใน
ฐำนข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 

6 เรื่อง 

- ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี - 
- ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ - 
- ----กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 6 เรื่อง 
บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในวำรสำรทำงวิชำกำรระดับ
นำนำชำติที่ปรำกฏในฐำนข้อมูลระดับนำนำชำติตำมประกำศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ ว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับ
กำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ.2556  

2 เรื่อง 

- ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี - 
- ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ - 
- ----กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 2 เรื่อง 
ผลงำนได้รับกำรจดสิทธิบัตร - 
- ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี - 
- ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ - 
- ----กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ - 
ผลงำนวิชำกำรรับใช้สังคมที่ได้รับกำรประเมินผ่ำนเกณฑ์กำรขอต ำแหน่งทำงวิชำกำรแล้ว - 
- ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี - 
- ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ - 
- ----กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ - 
ผลงำนวิจัยที่หน่วยงำนหรือองค์กรระดับชำติว่ำจ้ำงให้ด ำเนินกำร - 
- ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี - 
- ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ - 
- ----กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ - 
ผลงำนค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับกำรจดทะเบียน - 
- ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี - 



ตารางข้อมูลพื้นฐาน (Common data set) 
CdsName CdsValues 

- ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ - 
- ----กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ - 

ต ำรำหรือหนังสือหรืองำนแปลที่ได้รับกำรประเมินผ่ำนเกณฑ์กำรขอต ำแหน่งทำงวิชำกำร
แล้ว - 
- ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี - 
- ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ - 
- ----กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ - 

ต ำรำหรือหนังสือหรืองำนแปลที่ผ่ำนกำรพิจำรณำตำมหลักเกณฑ์กำรประเมินต ำแหน่ง
ทำงวิชำกำร แต่ไม่ได้น ำมำขอรับกำรประเมินต ำแหน่งทำงวิชำกำร - 
- ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี - 
- ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ - 
- ----กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ - 

งำนสร้ำงสรรค์ท่ีมีกำรเผยแพร่สู่สำธำรณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่ำนสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ online - 
- ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี - 
- ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ - 
- ----กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ - 
งำนสร้ำงสรรค์ท่ีได้รับกำรเผยแพร่ในระดับสถำบัน - 
- ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี - 
- ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ - 
- ----กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ - 
งำนสร้ำงสรรค์ท่ีได้รับกำรเผยแพร่ในระดับชำติ - 
- ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี - 
- ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ - 
- ----กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ - 
งำนสร้ำงสรรค์ท่ีได้รับกำรเผยแพร่ในระดับควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ - 
- ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี - 
- ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ - 
- ----กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ - 
งำนสร้ำงสรรค์ท่ีได้รับกำรเผยแพร่ในระดับภูมิภำคอำเซียน - 



ตารางข้อมูลพื้นฐาน (Common data set) 
CdsName CdsValues 

- ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี - 
- ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ - 
- ----กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ - 
งำนสร้ำงสรรค์ท่ีได้รับกำรเผยแพร่ในระดับนำนำชำติ - 
- ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี - 
- ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ - 
- ----กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ - 

 



ก ำหนดกำรประเมินประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดบัคณะ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 
คณะศิลปศำสตร์ มหำวิทยำลัยนรำธิวำสรำชนครินทร์ 

ระหว่ำงวันที่ 30-31 ตุลำคม 2562 ณ ห้องเรียนสื่อสำรทำงไกล ชั้น 1 คณะศิลปศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยนรำธิวำสรำชนครินทร์ 

วันพุธที่ 30 ตุลำคม 2562 
เวลำ กิจกรรม 

08.00-08.30 น. ลงทะเบียน 

08.30-09.00 น. - คณะกรรมการประเมิน ประชุมเพ่ือวางแนวทางการประเมินฯ 

09.00-09.40น. - กล่าวต้อนรับและน าเสนอการด าเนินงานของคณะ ประจ าปีการศึกษา 2561 
โดย อาจารย์วันชัย  แก้วหนูนวล คณะบดีคณะศิลปศาสตร์ 

09.40-10.15น. - คณะกรรมการ ชี้แจง วัตถุประสงค์ละแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาฯ
และซักถามข้อมูลการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพของคณะ 

10.15-12.00น. คณะกรรมการสัมภาษณ์ 

 ผู้บริหาร  

 หัวหน้าสาขา 

 บุคลากรสายสอนและบุคลากรสายสนับสนุน 
12.00-13.30น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.30-15.30น. คณะกรรมการสัมภาษณ์ (ต่อ)  

 ศิษย์เก่าและผู้ใช้บัณฑิต (สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์) 

 ตัวแทนสโมสรนักศึกษา 

 นักศึกษาปัจจุบัน 

 ผู้รับบริการวิชาการ (สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์) 
    15.30-16.30น. - คณะกรรมการประเมิน ตรวจสอบเอกสาร/รายการหลักฐาน 

- คณะกรรมการสรุปผลการตรวจประเมินฯ วันที่ 1  
 
วันพฤหัสบดี ที่ 31 ตุลำคม 2562 

เวลำ กิจกรรม 

09.00-12.00น. - คณะกรรมการประเมิน ตรวจสอบเอกสาร/รายการหลักฐาน (ต่อ)  

12.00-13.30น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.30-14.30น. - คณะกรรมการลงพ้ืนที่เยี่ยมชมคณะศิลปศาสตร์ 



เวลำ กิจกรรม 

14.30-15.30น.  - คณะกรรมการสรุปผลการตรวจประเมินประกันคุณภาพ  

15.30-16.30น. - คณะกรรมการแจ้งสรุปผลการตรวจประเมินประกันคุณภาพ  

- คณบดีกล่าวปิดโครงการ 

- มอบของที่ระลึก และถ่ายรูปร่วมกัน 

หมำยเหตุ  ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
























