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คำนำ 

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์เป็นมหาวิทยาลัยหนึ่งในกลุ่ม ทปอ.ได้นำเกณฑ์  CUPT QA 
พิจารณาในคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 11 มิถุนายน 2558 เพ่ือพิจารณาถึง
ความเป็นไปได้ของการนำเกณฑ์ตามมติที่ประชุม ทปอ.มาใช้  ที่ประชุมเห็นชอบและให้เสนอเรื่องขออนุมัติจาก
สภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  และสภามหาวิทยาลัยฯในการประชุมครั้ งที่  5 /2558                 
วันที่ 5 กันยายน 2558 มีมติ อนุมัติให้มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ใช้เกณฑ์  CUPT QA  ในการ
ดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป   

คณะศิลปศาสตร์ซึ่งเป็นหนึ่งในส่วนราชการของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ได้จัดทำรายงาน
การประเมินตนเอง (Self-Assessment Report: SAR) ประจำปีการศึกษา 2562 เพ่ือเป็นการรายงานผลการ
ดำเนินงานของคณะที่สอดคล้องกับเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา  CUPT QA  ซึ่งเป็นการดำเนินการตาม
เกณฑ์นี้ต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 4 ปีการศึกษาแล้ว  สำหรับปีการศึกษา 2562 นี้ รายงานประเมินตนเองมีข้อมูล
การดำเนินงานในรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562- 31 กรกฎาคม 2563 และข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 
และ 4 ปี (บางตัวบ่งชี้) เพ่ือแสดงทิศทางและแนวโน้มการดำเนินงาน ตลอดจนวิเคราะห์ ประเมินตนเอง อันเป็น
ส่วนสำคัญของระบบและกลไกประกันคุณภาพการศึกษาที่มุ่งเน้นการปรับปรุง พัฒนาอย่างต่อเนื่อง  

งานประกันคุณภาพ คณะศิลปศาสตร์ขอขอบคุณบุคลากรที่ได้ร่วมมือร่วมใจ รับผิดชอบกำกับดูแลและ
เก็บหลักฐานตัวบ่งชี้จนการดำเนินงานตามเกณฑ์ประกันคุณภาพด้วยความราบรื่นและสำเร็จจากการมีส่วนร่วม
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 คณะได้เปิดหลักสูตร   ศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขา
ภาษาอังกฤษ) รับนักศึกษารุ่น 1 ซึ่งเป็นหลักสูตรที่สอดคล้องต่อความต้องการของท้องถิ่น  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความรู้ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรม และทักษะชีวิตในสังคมพหุ
วัฒนธรรมและสามารถด่ารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างผาสุก โดยระหว่างนั้น คณะได้เตรียมการจัดท่าหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาภาษามลายู) และในปีการศึกษา 2560 คณะก็ได้เปิดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
(สาขาภาษามลายู) รุ่น 1 ปัจจุบันปีการศึกษา 2563 คณะมีนักศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ จ่านวน 6 รุ่น และสาขาวิชาภาษามลายู จ่านวน 4 รุ่น รวมจ่านวนนักศึกษาทั้งสิ้น 450 คน 
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563) นอกจากพันธกิจในการผลิตบัณฑิตแล้ว  คณะยังมีพันธกิจอ่ืนๆ 
ตามพันธกิจหลัก 5 ด้านของมหาวิทยาลัย ได้แก่ ด้านการวิจัย การบริการวิชาการ การท่านุบ่ารุงศิลปวัฒนธรรม
ภายใต้การบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  

ในการด่าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจ่าปีการศึกษา 2562              
รอบ 6 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 2562 (ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562- วันที่ 31 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562) 
ตาราง ก.-1 ตัวบ่งชี้หลัก (Core Indicators) 

CUPT-QA คะแนน จุดแข็ง โอกาสในการพัฒนา 

C.1 การรับและการส่าเร็จการศึกษาของ
นิสิต นักศึกษา 

3 ระบบการก่ากับติดตาม
การรับ การคงอยู่ และ
การส่าเร็จการศึกษาของ
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CUPT-QA คะแนน จุดแข็ง โอกาสในการพัฒนา 

นักศึกษา 
C.2 การได้งานท่าของบัณฑิตหรือการใช้
ประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพ 

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

ระบบการสนับสนุน
ส่งเสริมทักษะที่จ่าเป็น
ต่อการท่างานก่อนส่าเร็จ
การศึกษา  

C.3 คุณภาพบัณฑิต 3 กระบวนการสหกิจศึกษา
ในระดับนานาชาติ  

การทบทวนกระบวนการ
ประเมินคุณภาพบัณฑิต 

C.4 ผลงานผู้เรียน 4 จ่านวนผลงานผู้เรียน 
 

ผลงานผู้เรียนที่เผยแพร่
ในระดับชาติและ
นานาชาติ 

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

1. อ าจ ารย์ ที่ มี ค ว าม
เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา 
เช่น วรรณคดี อังกฤษ
ศึกษา 
2.อาจารย์ที่ได้รับ
ต่าแหน่งทางวิชาการ
ตามระยะเวลาที่ก่าหนด 

C.6 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ่าและ
นักวิจัย 

4 จ่านวนผลงานวิชาการ
เมื่อเทียบกับจ่านวน
อาจารย์ 

การตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานวิจัยในระดับชาติ
หรือนานาชาติ 

C.7 การก่ากับมาตรฐานหลักสูตร 4 ระบบและกลไกการ
ประเมินการก่ากับ
มาตรฐานหลักสูตร 
ที่เป็นรูปธรรม  

 

การปรับปรุงหลักสูตรให้
ตรงกับความต้องการ
ของตลาดแรงงาน  

C.8 การบริหารและจัดการของผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย 

4   

C.8.1 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของ
สภามหาวิทยาลัย/คณะกรรมการประจ่า
คณะ 

4 คณะกรรมการประจ่า
คณะด่าเนินการครบถ้วน
ตามบทบาทหน้าที่และมี
ประสิทธิภาพ 

- 
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CUPT-QA คะแนน จุดแข็ง โอกาสในการพัฒนา 

 
 

C.8.2 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของ
ผู้บริหารสถาบัน 

4 คณบดีบริหารงานโดยยึด
หลักธรรมาภิบาล  
การเพ่ิมช่องทางของ
รายได้คณะ  

- 

C.9 ผลการบริหารและจัดการของผู้บริหาร
สถาบัน 

4 1.การมีส่วนร่วมทุกภาค
ส่วนในระบบบริหารและ
จัดการของคณะ 
2.ระบบการท่างานแบบ 
E-Form เพ่ือลดการใช้
กระดาษ 

ระบบการท่างานที่
รองรับการเปลี่ยนแปลง
ของทิศทางของ
มหาวิทยาลัยที่อยู่ในกลุ่ม
วิจัย เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม  

C.10 บุคลากรที่ได้รับการพัฒนา 4 ระบบการสนับสนุน
บุคลากรในการพัฒนา
ตนเองอย่างสม่่าเสมอ
และเป็นรูปธรรม 

- 

C.11 ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 4 การด่าเนินการภายหลัง
ได้รับข้อมูลป้อนกลับ
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

- 

C.12 การบริการวิชาการแก่สั งคมของ
สถาบัน 

5 การเป็นศูนย์กลางการ
เรียนรู้ที่เป็นที่ยอมรับใน
พ้ืนที่  

ระบบการติดตาม
ผลสัมฤทธิ์ของ
ผู้รับบริการภายหลังการ
รับบริการวิชาการ 

C.13 การส่งเสริมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม 4 การส่งเสริมและ
สนับสนุนที่มุ่งเน้น พหุ
ภาษา และ
ศิลปวัฒนธรรรม
สะท้อนอัตลักษณ์ และ
เอกลักษณ์ของคณะ  

- 

 

ตารางก.-2 ตัวบ่งชี้เลือก (Selective Indicators) 



4 

 

CUPT-QA คะแนน จุดแข็ง โอกาสในการพัฒนา 

S.1 จ่านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค ์

4 - จ่ านวน เงิน สนั บสนุ น
งานวิจัยจากหน่วยงาน
ภายนอก 

S.2 การเข้าสู่สากลมุ่งเน้นอาเซียนของ
นักศึกษาและอาจารย์  

4 แผนการด่าเนินงานที่
ชัดเจนและเป็นรูปธรรม  

การส่งเสริมการส่งผล
งานนักศึกษาและการ
น่าเสนอผลงาน 
ผลงานวิจัย บทความ
วิชาการในระดับสากล
มุ่งเน้นอาเซียน 

S.3 วิจัยใช้ประโยชน์ในชุมชน 4 แนวโน้มที่ดีของงานวิจัย
ที่ใช้ประโยชน์ในชุมชน  

การส่ารวจความต้องการ
ที่แท้จริงต่อการใช้
ประโยชน์จากงานวิจัย
ของชุมชนและสังคม 
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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 ปีการศึกษา 2562 นักศึกษา
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ รุ่นที่ 5  มีนักศึกษาแรกเข้า จ่านวน 102 คน  และนักศึกษาสาขาวิชาภาษามลายู  รุ่นที่ 
3  มีนักศึกษาแรกเข้า จ่านวน 16 คน นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ รุ่นที่ 6  มีนักศึกษาแรกเข้า จ่านวน 97 
คน  และนักศึกษาสาขาวิชาภาษามลายู  รุ่นที่ 4  มีนักศึกษาแรกเข้า จ่านวน 23 คน 

คณะมีอาจารย์ ทั้งที่เป็นข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างชั่วคราว โดยบุคลากร
สายวิชาการ จ่านวน 33 คน ประกอบด้วย  ผู้ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก จ่านวน 4 คน  คุณวุฒิปริญญาโท 
จ่านวน 25 คน และคุณวุฒิปริญญาตรี จ่านวน 4 คน  ในจ่านวนนี้มีผู้มีต่าแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วย
ศาสตราจารย์   จ่านวน 4  คน และมีบุคลากรสายสนับสนุน จ่านวน 19 คน แบ่งเป็นคุณวุฒิปริญญาโท จ่านวน 
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3 คน ปริญญาตรี จ่านวน 12 คน ระดับอนุปริญญา จ่านวน 1 คน มัธยมศึกษาปีที่ 6 จ่านวน 3 คน (ข้อมูล
บุคลากร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563)  

ก. สภาพแวดล้อมของคณะศิลปศาสตร์ 
(1) การจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2562 คณะศิลปศาสตร์ได้รับผิดชอบจัดการเรียนการสอน

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษที่สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษา และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ซึ่งมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรด่าเนินการบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตรที่
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 รศึ ก ษ า 
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ,3 และ 4 จะต้องทดสอบวัดระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษรายปี หรือ English 
Proficiency Test หรือ EPT  
 ส่าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู ซึ่งเปิดสอนรุ่นที่ 1 ในปีการศึกษา 2560 
นั้น ปัจจุบันมีนักศึกษา จ่านวน 4 รุ่น ก็ได้มีการจัดสอบวัดระดับความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษรายปี 
หรือ Yearly Exam ที่มีมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานภาษามลายู KBSM (Structure of Standard Malay)  
 นอกจากนี้ ในปีการศึกษา 2562 คณะได้มีการจัดท่าหลักสูตรระยะสั้น จ่านวน 1 หลักสูตรที่อยู่
ภายในความรับผิดชอบของสาขาต่างๆ ส่งผลให้จ่านวนหลักสูตรระยะสั้นของคณะรวมทั้งสิ้น 6 หลักสูตร 
(เพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษาที่ผ่านมา จ่านวน 1 หลักสูตร 
ตาราง ก.-3  หลักสูตรที่คณะศิลปศาสตร์เปิดสอนในปีการศึกษา 2562 

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  

- การเตรียมการปฐมนิ เทศ ก่อนฝึก   
สหกิจศึกษาหรือประสบการณ์วิชาชีพ  
การประเมินผล และการปัจฉิมนิเทศ

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

- การสอนเสริมวิชาต่างๆใน
หลักสูตร 

- การอบรมทักษะ
ภาษาต่างประเทศ 

- การอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่
นักศึกษา 

- การอบรมการสร้างจิตสาธารณะ 
- การอบรมทักษะชีวิตด้านต่างๆ  
- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาและ

วัฒนธรรมระหว่างนักศึกษา
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ระดับหลักสูตร วิธีการจัดการศึกษา บริการส่งเสริมการเรียนรู้ 

หลังการฝึกหรือสหกิจฝึกสหกิจศึกษา
หรือประสบการณ์วิชาชีพ 

- การศึกษาค้นคว้าอิสระ 
(Independent Study)  

อาจารย์กับเครือข่ายทาง
วิชาการต่างประเทศ ได้แก่ 
ประเทศมาเลเซีย อินโดนีเชีย 
และจีน  
ฯลฯ 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต      
สาขาวิชาภาษามลายู 

เป็นการจัดการเรียนการสอนระบบเข้าชั้น
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 

มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
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 2562 ได้แก่ โครงการ
บริการวิชาการเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ที่จัดโดยสาขาวิชาต่างๆที่สังกัด
คณะศิลปศาสตร์ ซึ่งโครงการดังกล่าวข้างต้น คณะได้ด่าเนินการต่อเนื่องทุกปี โดยมีเป้าหมายในการเป็น
ศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านภาษาและสังคมศาสตร์ที่เข้มแข็งและยั่งยืนของชุมชนและสังคมในพ้ืนที่สามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้   

อย่างไรก็ตาม ในปีการศึกษา 2562 นี้  ประเทศไทยและนานาประเทศทั่วโลกประสบปัญหา
วิกฤติการณ์โรคระบาดโควิด19 ส่งผลให้การด่าเนินงานโครงการต้องชะงัก และยุติการด่าเนินโครงการและ
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กิจกรรมที่เคยด่าเนินการอย่างต่อเนื่องในปีที่ผ่านมาหลายโครงการ เช่น โครงการสอนเสริมภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศแก่นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้   ซึ่งคณะได้วางแผน
เตรียมการด่าเนินการในรูปแบบออนไลน์ เพ่ือให้สามารถรองรับความต้องการของเยาวชนในพ้ืนที่ท่ามกลาง
วิกฤตการณ์ดังกล่าว   

(2) คณะศิลปศาสตร์มีปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ วัฒนธรรมและค่านิยมขององค์กร ดังนี้ 
ปรัชญา 

 บัณฑิตมีความรู้ ปัญญาแสวงหา พัฒนาองค์ความรู้เพื่อความเจริญงอกงามของสังคม 

วิสัยทัศน์   

   ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม วิจัยและพัฒนา สนองความต้องการของสังคม 

พันธกิจ 

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

อัตลักษณ์ 
 บัณฑิตมีความเป็นพหุวัฒนธรรม 
เอกลกัษณ์ 
 เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์บนพ้ืนฐานพหุวัฒนธรรม 
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  
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4. นโยบายด้านการท่านุบ่ารุงศิลปวัฒนธรรม: ส่งเสริมอนุรักษ์ภาษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม 
 5. นโยบายด้านการบริหารจัดการ : ให้ความส่าคัญกับการจัดระบบการบริหารจัดการที่ ดี ด้วยหลัก    
ธรรมาภิบาล 

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

ประสิทธิภาพ 
 

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

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 

อนุปริญญา 0 0 0 0 0 1 0 0 

ปริญญาตรี 0 0 0 4 0 2 0 10 

ปริญญาโท 3 18 0 4 1 1 0 1 

ปริญญาเอก 3 1 0 0 0 0 0 0 

รวม 6 19 0 8 1 6 0 12 

อายุเฉลี่ย (ปี) 43.17 35.05 0 37 57 36.17 0 27.92 

อายุงานเฉลี่ย (ปี)  10 4.79 0 3 6 4.67 0 2.08 

หมายเหตุ  ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฏาคม 2563 
2) ไม่นับรวมผู้ที่อยู่ในระหว่างการลาศึกษาต่อ จ่านวน 5 คน  
ตาราง ก.-5 สวัสดิการของบุคลากร 

สวัสดิการที่มหาวิทยาลัยจัดให้ สวัสดิการที่คณะศิลปศาสตร์จัดให้ 

บ้านพักอาศัย การอบรม สัมมนา ประชุมการศึกษาดูงานภายในประเทศ/
ต่างประเทศ 

โรงพยาบาล กิจกรรมสร้างสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรภายใน เช่น     กีฬาสาน
สัมพันธ์ กิจกรรมกีฬาวิทย์ แพทย์ ศิลป์กิจกรรม 5ส งานเลี้ยงปีใหม่ 
งานเลี้ยงต้อนรับบุคลากรใหม่  การเยี่ยมเยียนให้ก่าลังใจและแสดง
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สวัสดิการที่มหาวิทยาลัยจัดให้ สวัสดิการที่คณะศิลปศาสตร์จัดให้ 

ความยินดีในโอกาสต่างๆ แก่บุคลากร 

กองทุนประกันสังคม ทุนสนับสนุนการท่าวิจัย การตีพิมพ์เผยแพร่   
การประชุมทางวิชาการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์ การยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานหรือมีผลงานวิจัย
ดีเด่น 

กองทุนส่ารองเลี้ยงชีพ ค่าสอนเกินภาระงาน 

การศึกษาดูงานภายในประเทศ/ต่างประเทศ - 

ทุนการศึกษา - 

มีมัสยิด / โรงเรียนสาธิตตาดีกา - 

 
(4) สินทรัพย์ 

คณะมีอาคารสถานที่ เทคโนโลยี อุปกรณ์ และสิ่งอ่านวยความสะดวกท่ีส่าคัญ ตามตาราง ก.-6 
ตาราง ก.-6 อาคารสถานที ่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 
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สิ่งสนับสนุนภายในคณะ  รายละเอียด 

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

อุปกรณ์ - เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล 
- เครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ 
- คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก  
- โทรศัพท์ส่านักงาน 
- โทรศัพท์เคลื่อนที่ 
- กล้องถ่ายรูป 
- เครื่องพิมพ์ 
- เครื่องถ่ายเอกสาร 
- เครื่องโรเนียวข้อสอบ 

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.  เกณฑ์ในการประกันคุณภาพ สกอ. สมศ. และก.พ.ร. 
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กฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับ สาระส่าคัญของ 

กฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับ 

ส่วนราชการที่เป็นผู้ออกหรือเจ้าของ
กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ 

สมศ. ก.พร. EdPex การศึกษา 

นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

แนวทางการด่าเนินงานด้านประกัน
คุณภาพ 

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนราธิวาส
ราชนครินทร์ พ.ศ. 2548 

บัญญัติต่างๆเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

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) 

การบริหารงานบุคคลข้าราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ 
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กฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับ สาระส่าคัญของ 

กฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับ 

ส่วนราชการที่เป็นผู้ออกหรือเจ้าของ
กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ 

พ.ศ.2551 

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนราธิวาส
ราชนครินทร์ พ.ศ. 2548 

บัญญัติต่างๆเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

ข้อบังคับ และระเบียบมหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์  

ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

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

(1)  โครงสร้างองค์กรคณะศิลปศาสตร์ 
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(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
บริการทางวิชาการ/ผู้ใช้บัณฑิต 

- มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ 
- มีทักษะความรู้และการ

ประยุกต์ใช้ทางด้านการสื่อสาร  
- 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 
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 หลักสูตร ส่วนตลาดที่ส่าคัญ ความต้องการ /ความคาดหวัง 

ระดับปริญญาตรี 

ศิลปศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาภาษามลายู นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 -แนวทางการประกอบอาชีพ 
การศึกษาต่อภายหลังส่าเร็จ
การศึกษา 

 ชุมชน/สถานประกอบการ/
สถานศึกษา/หน่วยงานที่รับ
บริการทางวิชาการ/ผู้ใช้บัณฑิต 

- มีทักษะด้านภาษามลายู 
- มีทักษะความรู้และการ

ประยุกต์ใช้ทางด้านการสื่อสาร  
- 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 

 

 

ตาราง ข.-2 ประเภทผู้เรียนและความต้องการ /ความคาดหวัง 
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หลักสูตร ความต้องการ/ความคาดหวัง 

ระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาคปกติ) 

- มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ 
- มีทักษะความรู้และการประยุกต์ใช้ทางด้านการ

สื่อสาร  
- มีทักษะความรู้และการประยุกต์ใช้ทางด้าน

คอมพิวเตอร์ 
- มีความสามารถน่าความรู้ที่ได้ไปใช้เพื่อการประกอบ

อาชีพ การบริการชุมชน และการศึกษาต่อในระดับ
ที่สูงขึ้น 

- มีทักษะจ่าเป็นส่าหรับการประกอบอาชีพ 
- มีทักษะการสื่อสารมากกว่า 1 ภาษา 

ระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชามลายู (ภาคปกติ) 

- มีทักษะด้านภาษามลายู  
- มีทักษะความรู้และการประยุกต์ใช้ทางด้านการ

สื่อสาร  
- มีทักษะความรู้และการประยุกต์ใช้ทางด้าน

คอมพิวเตอร์ 
- มีความสามารถน่าความรู้ที่ได้ไปใช้เพ่ือการประกอบ

อาชีพ การบริการชุมชน และการศึกษาต่อในระดับ
ที่สูงขึ้น 

- มีทักษะจ่าเป็นส่าหรับการประกอบอาชีพ ได้แก่ 
ทักษะการเป็นผู้ประกอบการ  

- 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 



18 

 

กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส่าคัญ ความต้องการ/ความคาดหวัง 

ผู้ปกครอง - การส่าเร็จการศึกษาในระยะเวลาที่ก่าหนด 
- การได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับนักศึกษาและคณะ

อย่างสม่่าเสมอ 
- เครือข่ายผู้ปกครอง 
- ทุนช่วยเหลือ/สนับสนุนการศึกษา 
- หอพักภายในมหาวิทยาลัย 
- ความปลอดภัย 

นักศึกษา - การส่าเร็จการศึกษา 
- การให้ความช่วยเหลือ 
- สนับสนุนในเรื่องทุนการศึกษา 
- ความปลอดภัยในทรัพย์สิน 
- หอพักนักศึกษา 
- ที่จอดรถในร่ม 
- แหล่งเรียนรู้ด้านภาษา  
- อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 
- อาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญใน

สาขานั้นๆ โดยเฉพาะอาจารย์เจ้าของภาษา 
- ลดหรือยกเว้นค่าหน่วยกิต  

ศิษย์เก่า  ยังไม่ส่ารวจข้อมูล เนื่องจากยังไม่มีศิษย์เก่า 

ผู้ใช้บัณฑิต ยังไม่ส่ารวจข้อมูล เนื่องจากยังไม่มีผู้ใช้บัณฑิต 

ชุมชนและสังคมในพ้ืนที่บริการของคณะ/มหาวิทยาลัย - คณะสามารถเป็นที่พ่ึงทางวิชาการแก่สังคมได้ 
- พัฒนาความรู้ คุณธรรมและทักษะชีวิตตลอดจนการ

เปิดโลกทัศน์ด้านการศึกษาแก่เยาวชนในพื้นท่ี  
- การพัฒนาทักษะฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาไทยให้แก่

เยาวชนในพื้นท่ี  
 

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

คู่ความร่วมมือ บทบาทท่ีเกี่ยวข้อง  

ข้อก่าหนดในการปฏิบัติงานร่วมกัน 

ช่องทางการสื่อสาร 

ส่านักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส  เครอืข่ายความร่วมมือด้านวิชาการท่ี - หนังสือราชการ 
- การประชุม 
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คู่ความร่วมมือ บทบาทท่ีเกี่ยวข้อง  

ข้อก่าหนดในการปฏิบัติงานร่วมกัน 

ช่องทางการสื่อสาร 

เกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรม 

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 

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 
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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 2562 สาขาภาษาอังกฤษ จ่านวนที่เปิดรับ 100 คน มีผู้สมัคร 184 คน มีจ่านวน
นักศึกษาแรกเข้า 102  คน (มีอัตราการแข่งขันเฉลี่ย 1 : 1.80)   และสาขามลายูที่เปิดหลักสูตรที่เปิดรับ
นักศึกษาเป็นรุ่นที่ 3 จ่านวนเปิดรับ   40  คน มีผู้สมัคร 16  คน   ซึ่งมีจ่านวนนักศึกษาแรกเข้าของสาขาวิชา
ภาษามลายูที่อาจไม่เป็นไปตามแผนการรับสมัครนักศึกษาที่คณะวางไว้ ทางคณะได้พิจารณาและเร่งด่าเนินการ
แนะแนว และประชาสัมพันธ์หลักสูตรแก่นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตลอดจนการจัดสรรจ่านวน
ประเทศโควตา เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สนใจได้สมัครผ่านช่องทางนี้เพิ่มเติมอีกหนึ่งช่องทาง พร้อมกันนี้ ผู้บริหารได้มี
นโยบายให้สาขามลายูด่าเนินการปรับปรุงหลักสูตรฉบับใหม่ให้แล้วเสร็จพร้อมเปิดหลักสูตรในปีการศึกษา 
2563  ส่าหรับตัวเลขผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หากพิจารณาสถาบันอ่ืนๆที่เปิดในหลักสูตร
ใกล้เคียงกัน  ได้แก่ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตหาดใหญ่ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่เปิดหลักสูตรใกล้เคียงกัน พบว่าตัวเลขผู้สนใจสมัครเข้าเรียน และ
จ่านวนนักศึกษาแรกในภาพรวมของคณะยังอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ และพบว่าผู้สมัครส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 90 
เป็นนักเรียนมัธยมในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ จึงถือได้ว่าหลักสูตรที่คณะเปิด ได้รับการยอมรับจากเยาวชนใน
พ้ืนที่ และอยู่ในระหว่างการสร้างความเชื่อมั่นในเรื่องของความเข้มแข็งด้านการศึกษาแก่ประชาชนในพ้ืนที่สาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่อ่ืนๆในภาคใต้ตอนล่าง  อย่างไรก็ดี คณะพบว่าจุดแข็งของหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิตทั้งสองสาขา มีจุดเด่นที่แตกต่างจากหลักสูตรเดียวกันนี้ของมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ในเรื่องของการ
ก่าหนดให้นักศึกษาเรียนรายวิชาศึกษาค้นคว้าอิสระภายหลังจากการฝึกสหกิจหรือประสบการณ์วิชาชีพเป็นที่
เรียบร้อย ซึ่งถือเป็นการน่าองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาในแต่ภาคการศึกษาตามระบุในหลักสูตร ประกอบการ
ฝึกสหกิจ หรือประสบการณ์วิชาชีพ แล้วน่ากลับมาสร้างสรรค์งานศึกษาค้นคว้าอิสระได้อย่างเต็มศักยภาพ ท่าให้
ส่วนนี้เป็นจุดแข็งส่าคัญในการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนของหลักสูตร  ส่าหรับองค์ความรู้ด้านภาษา พบว่า
มหาวิทยาลัยฟาฏอนีมุ่งเน้นภาษาอาหรับนอกเหนือจากภาษาอังกฤษ  และมหาวิทยาลัยฟาฏอนีมีการเปิดสอน
ปรับพ้ืนฐานภาษาก่อนเข้าเรียนชั้นปี 1 ท่าให้นักศึกษาจะใช้เวลาเรียนในระดับปริญญาตรีทั้งสิ้น 5 ปี ในขณะที่
หลักสูตรทั้งสองสาขาของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มุ่งเน้นที่ภาษาอังกฤษ ภาษา
มลายู และภาษาจีนในการเพ่ิมขีดความสามารถด้านภาษาที่สองของผู้เรียน ตลอดจนพัฒนาทักษะจ่าเป็นส่าหรับ
การประกอบอาชีพเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดแรงงานระดับอาเซียนได้  
     นอกจากนี้ ตั้งแต่เปิดหลักสูตรจนถึงปัจจุบัน ปีการศึกษา 2562 ผลงานของผู้เรียน ถือได้ว่ามี
แนวโน้มที่ดีขึ้นมากอย่างเห็นได้ชัด แม้ท่ามกลางสภาวะวิกฤตการณ์โรคระบาดโควิด 19 แต่นักศึกษาได้รับการ
สนับสนุนให้มีโอกาสฝึกฝนและเข้าประกวดความสามารถด้านต่างๆในเวทีระดับภูมิภาค ระดับชาติ ได้แก่  ภาษา
มลายู ภาษาไทยและภาษาจีน โดยผ่านโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ด้านภาษาอังกฤษ ทางคณะศิลปศาสตร์และ
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สาขาวิชาภาษาอังกฤษให้นักศึกษาส่งผลงานเขียนเรียงความภาษาอังกฤษเข้าร่วมประกวด ระดับชาติและ
นานาชาติ ครอบคลุมความสามารถทั้ง 3 ภาษาจากนักศึกษาจากสองหลักสูตรที่ทางคณะเปิดการจัดการเรียน
การสอน อย่างไรก็ตาม คณะเล็งเห็นถึงความส่าคัญของการพัฒนาผู้เรียนให้สามารถผลิตผลงานวิจัย นวัตกรรม 
เพ่ือเผยแพร่ในเวทีระดับชาติ และนานาชาติ ทั้งนี้ เพ่ือรองรับนโยบายของมหาวิทยาลัยที่ก่าลังปรับทิศทางการ
เข้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัยกลุ่ม 2 วิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม ซึ่งจะเริ่มก่าหนดเป็นยุทธศาสตร์อย่างเป็น
รูปธรรมในแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ปีพ.ศ. 2565-2569  
  นอกจากนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับคณะอ่ืนๆในมหาวิทยาลัย  คณะศิลปศาสตร์ ถือเป็นอีกหนึ่งส่วน
ราชการที่ได้รับความเชื่อมั่นในศักยภาพของบุคลากรในการขับเคลื่อนการศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
อย่างต่อเนื่อง ดังเห็นได้จากการได้รับมอบหมายให้ด่าเนินโครงการส่าคัญตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 
โดยเฉพาะโครงการประเภทบริการวิชาการ โดยในปีการศึกษา 2562   ได้แก่ โครงการอบรมพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษแก่บุคลากรมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์สู่สากล : กิจกรรมอบรมพัฒนาทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมความพร้อมหลักสูตรช่างอากาศยาน-ระบบราง เป็นต้น โดยมีศูนย์ภาษา ซึ่งด่าเนินงาน
โดยคณะศิลปศาสตร์ ซึ่งโครงการประเภทนี้สะท้อนให้เห็นถึงความไว้วางใจจากมหาวิทยาลัยในการมอบหมาย
คณะในการเป็นศูนย์กลางภาษาที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้และพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศของมหาวิทยาลัย ชุมชน
และสังคมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

2.   การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขัน คณะศิลปศาสตร์พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงกับ
โลกปัจจุบันที่มีเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ตลอดจนสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19  พร้อมกับการ
ยังคงมุ่งเน้นการพัฒนาด้านภาษาแก่บุคลากรและนักศึกษา โดยมุ่งเน้นการขอสนับสนุนงบประมาณในการ
ด่าเนินการด้านการจัดท่าและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านภาษาตลอดจนเทคโนโลยีที่จ่าเป็นในศตวรรษที่ 21  ได้แก่ 
ศูนย์ภาษา ห้องปฏิบัติการทางภาษา การติดตั้งโปรแกรมพัฒนาภาษา บอร์ดอัจริยะ  เป็นต้น ทั้งนี้ เพ่ือขานรับ
นโยบายรัฐบาล ประเทศไทย 4.0 ที่มุ่งเน้นความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ให้สามารถด่ารงชีวิตด้วยความ
มั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน  
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

- การได้รับการสนับสนุนด้าน
งบประมาณในฐานะสถาบันการศึกษาที่อยู่
ในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้การเป็น
ศูนย์กลางเรียนรู้ด้านภาษา บนพ้ืนฐานพหุ
วัฒนธรรมการมีท่าเลที่ตั้งที่ติดกับชายแดน
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ประเด็นยุทธศาสตร์ ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ 

ต้องการของคนในชุมชน สังคม
และพ้ืนที่ใกล้เคียง  

 

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
สืบทอด ภาษา ศาสนา 
และศิลปวัฒนธรรม 

การเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ธ่ารงและ
สืบทอดภาษา ศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนการ
ด่ารงชีวิตบนพื้นฐานของพหุ
วัฒนธรรม 

การอยู่ในพ้ืนที่พหุภาษาและพหุวัฒนธรรม 
และมีเขตติดต่อกับประเทศข้างเคียงใน
กลุ่มประเทศอาเซียน 

5.พัฒนาระบบบริหาร
จัดการโดยยึดหลัก 

การบริหารจัดการและสร้าง
ประโยชน์ต่อองคก์ร และสังคม

บุคลากรส่วนใหญ่เป็นคนในพ้ืนที่ ท่าให้
มองเห็นและเข้าใจปัญหาในทิศทาง
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ประเด็นยุทธศาสตร์ ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ 

ธรรมาภิบาล ภายใต้ข้อจ่ากัดด้านความ
ปลอดภัยอันเนื่องมากจาก
สถานการณ์ในสามจังหวัด 

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  อาจารย์ดร.ภัสร์ธีรา ฉลองเดช  อาจารย์ ดร.วัชรินทร์  ฟองโหย 
   อาจารย์สุไลมาน สมาแฮ   อาจารย์ซัลวาตี  สุเด็น 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ซาฮีฎีน  นิติภาค 
ผู้จัดเก็บข้อมูล  อาจารย์ ดร.วัชรินทร์  ฟองโหย  อาจารย์รอฮานีเต๊ะซา 

อาจารย์สุไลมาน สมาแฮ   นายชวัลวิทย์  พรหมเมศร์ 
ค าอธิบาย 

 การด่าเนินงานในการรับนิสิต นักศึกษา การคงอยู่ และระยะเวลาในการผลิตบัณฑิตมีระบบการรับ
นักศึกษา และการรับนักศึกษาระหว่างเรียนเป็นการแสดงให้เห็นคุณภาพของการจัดการศึกษาในมิติของความ
ต้องการเข้าศึกษาของผู้เรียน และการดูแลนักศึกษา เพ่ือนักศึกษาสามารถส่าเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตตาม
เป้าหมายของการศึกษาได้ ทั้งนี้เป้าหมายของการจัดการศึกษานั้นเป็นไปตามที่ระบุในโครงร่างองค์กรโดย
ระยะเวลากับการศึกษาที่ก่าหนดของระดับปริญญาตรีเท่ากับรอบระยะเวลาของหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี ส่าหรับระยะเวลาที่ก่าหนดของระดับบัณฑิตศึกษาคือระยะเวลาที่ส่าเร็จการศึกษาใน
หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานบัณฑิตศึกษา  

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. ค่าเป้าหมายของคณะศิลปศาสตร์ 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

การรับเข้าของนักศึกษาใหม่ 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 100 คน/ปี 

บรรลุ 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษามลายู 40 คน/ปี 

ไม่บรรลุ 
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ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
การคงอยู่ของนักศึกษา ร้อยละ 85 ไม่บรรลุ 

การส่าเร็จการศึกษาตามระยะเวลา ร้อยละ 85 ไม่บรรลุ 

2. ผลการด าเนินงาน 

คณะศิลปศาสตร์ได้มีการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีจ่านวน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรใหม่) พ.ศ. 2558 และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษามลายู (หลักสูตรใหม่) พ.ศ. 2560 มีระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตร 4 ปี ในปีการศึกษา 
2562 มีนักศึกษาคงอยู่ในหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ทั้งหมด 288 คน และสาขาวิชาภาษามลายู ทั้งหมด 
64 คน รวมจ่านวนนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ทั้งสิ้น 352 คน ซึ่งงานทะเบียนและบริการนักศึกษาของคณะได้มี
การเก็บรวบรวมข้อมูล จ่านวนนักศึกษาที่รับเข้า อัตราการคงอยู่ของนักศึกษาและจ่านวนนักศึกษาที่ส่าเร็จ
การศึกษา ดังนี ้

2.1 การรับเข้านักศึกษา 

หลักสูตร 

ค่าเป้าหมาย/จ านวนนักศึกษาแรกเข้า/ปีการศึกษา ผลการ
ด าเนินงาน 

ในปี
การศึกษา 
2562 

59 60 61 62 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

ศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

90 89 100 97 90 83 100 102 บรรลุ 

ศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษามลายู 

- - 45 39 40 23 40 16 ไม่บรรลุ 

 

ปีการศึกษา 2562 คณะมีการก่าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรับนักศึกษาเข้าสู่หลักสูตรอย่างชัดเจน 
โดยยึดตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 และ
ท่าการประชาสัมพันธ์หลักสูตรแก่กลุ่มเป้าหมายอย่างท่ัวถึง ดังนี้  

1. การออกประชาสัมพันธ์และแนะแนวหลักสูตรตามโรงเรียน และมัสยิด ต่างๆ ในจังหวัดนราธิวาส 
จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดสงขลา และจังหวัดสตูล ตลอดจนการประชาสัมพันธ์และแนะแนวในโอกาส
ต่างๆ เช่น งานสถาปนามหาวิทยาลัย และสนามสอบวัดระดับทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

2. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรผ่านโฆษณาบนเฟซบุ๊กคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร ์
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3. การลงพ้ืนที่ตามโรงเรียนต่างๆ เพ่ือพบปะอาจารย์ที่ปรึกษาของแต่ละโรงเรียน และแนะน่าหลักสูตร
แก่นักเรียนที่ยังไม่มีสถานที่เรียนเช่น โรงเรียนนราธิวาส  โรงเรียนตากใบ  โรงเรียนมัธยมสุไหงโก-ลก โรงเรียน
ประทีปวิทยา  โรงเรียนฮาซานียะห์  เป็นต้น 

4. ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของคณะศลิปศาสตร์http://libarts.pnu.ac.th/ 

5. จัดท่าแผ่นพับประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะศิลปศาสตร์ 

6. ประชาสัมพันธ์ผ่านสถานีวิทยุ PNU RADIO 92.25 MHZ ในทุกวันจันทร์ เวลา 09.00-10.00 น. 

7. ประชาสัมพันธ์ผ่านโครงการต่างๆ ที่ทางคณะได้จัดขึ้น เช่น โครงการสอนเสริมภาษาต่างประเทศ
ให้แก่นักเรียน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โครงการเนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัย  โครงการค่ายไต้หวัน  
โครงการ CHINESE CAMP เป็นต้น 

ปีการศึกษา 2562 คณะศิลปศาสตร์ได้มีการเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรใหม่) พ.ศ. 2558 และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู 
(หลักสูตรใหม่) พ.ศ. 2560ทั้งสองหลักสูตรนี้ได้มีการรับนักศึกษาด้วยระบบ TCAS 5 รอบ (C.1-01) ดังนี้ 

- รอบ Portfolio 

1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรใหม่) พ.ศ. 2558  มีการแบ่งการ
สมัครออกเป็นสองประเภท คือ ประเภทนักเรียนดี ผู้สมัครในหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษต้องมีผลการเรียน
เฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.50 และประเภทความสามารถพิเศษผู้สมัครต้องมีผลการเรียนเฉลี่ย
สะสม 4 ภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 2.40 ผู้สมัครทั้งสองประเภทจะต้องเข้ารับการสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษและ
ต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน ร้อยละ 50  (C. 1-02) 

2.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู (หลักสูตรใหม่) พ.ศ. 2560 มีการแบ่งการสมัคร
ออกเป็นสองประเภท คือ ประเภทนักเรียนดี ผู้สมัครต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 
2.30 และประเภทความสามารถพิเศษผู้สมัครต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 2.00 
ผู้สมัครทั้งสองประเภทจะต้องเข้ารับการสัมภาษณ์ภาษามลายู และต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน ร้อยละ 50 (C. 
1-02) 

- รอบโควตา  

1.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรใหม่) พ.ศ. 2558  ผู้สมัครในหลักสูตร
สาขาวิชาภาษาอังกฤษต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม5 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.00 ผู้สมัครต้องมีคะแนน 
GAT หรือ คะแนน O-NET ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20ผู้สมัครจะต้องเข้ารับการสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษและต้องผ่าน
เกณฑ์การประเมิน ร้อยละ 50  (C. 1-02) 

2.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู (หลักสูตรใหม่) พ.ศ. 2560 ผู้สมัครต้องมีผลการ
เรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า2.00 ผู้สมัครต้องมีคะแนน GAT ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20 ผู้สมัคร
จะต้องเข้ารับการสัมภาษณ์ภาษามลายู และต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน ร้อยละ 50 (C. 1-02) 

http://libarts.pnu.ac.th/
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- รอบรับตรงร่วมกัน 

1.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรใหม่) พ.ศ. 2558  ผู้สมัครในหลักสูตร
สาขาวิชาภาษาอังกฤษต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม5 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.00ผู้สมัครต้องมีคะแนน 
GAT หรือ คะแนน O-NET ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20ผู้สมัครจะต้องเข้ารับการสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษและต้องผ่าน
เกณฑ์การประเมิน ร้อยละ 50 และสามารถสนทนาสื่อสารได้ในระดับดี(C. 1-02) 

2.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู (หลักสูตรใหม่) พ.ศ. 2560 ผู้สมัครต้องมีผลการ
เรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.00 ผู้สมัครต้องมีคะแนน GAT ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20 
ผู้สมัครจะต้องเข้ารับการสัมภาษณ์ภาษามลายู และต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน ร้อยละ 50 (C. 1-02) 

-รอบแอดมิชชั่น(Admission)  

1.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรใหม่) พ.ศ. 2558  ผู้สมัครในหลักสูตร
สาขาวิชาภาษาอังกฤษต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม5 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.00ผู้สมัครต้องมีคะแนน 
GAT หรือ คะแนน O-NET ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20ผู้สมัครจะต้องเข้ารับการสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษและต้องผ่าน
เกณฑ์การประเมิน ร้อยละ 50 และสามารถสนทนาสื่อสารได้ในระดับดี(C. 1-02) 

2.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู (หลักสูตรใหม่) พ.ศ. 2560 ผู้สมัครต้องมีผลการ
เรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.00 ผู้สมัครต้องมีคะแนน GAT ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20 
ผู้สมัครจะต้องเข้ารับการสัมภาษณ์ภาษามลายู และต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน ร้อยละ 50 (C. 1-02) 

- รอบรับตรงอิสระ 

1.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรใหม่) พ.ศ. 2558 ผู้สมัครในหลักสูตร
สาขาวิชาภาษาอังกฤษผู้สมัครจะต้องเข้ารับการสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษและต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน ร้อยละ 
50 (C. 1-02) 

2.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู (หลักสูตรใหม่) พ.ศ. 2560 ผู้สมัครในหลักสูตร
สาขาวิชาภาษามลายู ผู้สมัครจะต้องเข้ารับการสัมภาษณ์ภาษามลายู และต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน ร้อยละ 
50 (C. 1-02) 

การรับสมัครดังกล่าวได้ด่าเนินการภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและรับสมัครนักศึกษาใหม่  
(C. 1-03) โดยประธานหลักสูตรมีการประชุมร่วมกับรองคณบดีฝ่ายวิชาการและอาจารย์ประจ่าหลักสูตรของ 
คณะศิลปศาสตร์ก่อนประกาศรับสมัครนักศึกษา (C. 1-04) โดยมีการสรุปแนวทางในการรับสมัคร เกณฑ์การรับ
สมัคร จ่านวนและวิธีการจัดสอบ ซึ่งได้ท่าการวิเคราะห์กระบวนการรับและผลของการด่าเนินการตามเป้าหมาย
ในแต่ละปี มาก่าหนดแนวทางและวิธีการในการรับนักศึกษา และได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการในการสอบออก
ข้อสอบ/ค่าถามในการสัมภาษณ์ และแต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์ข้อค่าถามและคณะกรรมการสอบคัดเลือก
นักศึกษา โดยกระบวนการดังกล่าวสามารถสรุปได้ดังนี้  
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ปีการศึกษา 2562 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษได้วางค่าเป้าหมายในการรับ
นักศึกษา จ่านวน 100 คนต่อปี และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู ได้วางค่าเป้าหมายใน
การรับนักศึกษา จ่านวน 40 คนต่อปี ซึ่งผลการด่าเนินงานพบว่า จ่านวนนักศึกษาที่รับเข้าหลักสูตรภาษาอังกฤษ
เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ คือ 100คน (ร้อยละ 100) แต่ในปีการศึกษานี้ หลักสูตรภาษาอังกฤษได้รับ
นักศึกษาเกินจ่านวนแผนที่วางไว้ จ่านวน 2 คน ซึ่งจ่านวนศึกษาภาษาอังกฤษในปีการศึกษา 2562 ทั้งหมด
จ่านวน 102 คน เนื่องจากในปีที่ผ่านมาพบว่านักศึกษามีการเปลี่ยนแปลงสถานที่เรียนหรือเปลี่ยนสาขาที่เรียน
หลายคน ดังนั้นคณะจึงได้รับนักศึกษาเกินตามจ่านวนแผนที่ได้วางไว้ จ่านวน 2 คน โดยผ่านการอนุมัติจากที่
ประชุมคณะกรรมการหลักสูตร และคณะกรรมการบริหารคณะ (C. 1-06) ส่วนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษามลายู คือ 40 คน (ร้อยละ 100) นักศึกษาลงทะเบียนจริงและรายงานตัว จ่านวน 16 คน ดัง
ตารางที่ C1.1 และตารางท่ี C1.2 

ตารางที่  C1.1 แสดงการรับ เข้ าของนักศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาภาษาอังกฤษ                  
(หลักสูตรใหม่) พ.ศ. 2558 (ปีการศึกษา 2559 – 2562) 

ปีการศึกษา จ านวนที่
ประกาศรับ 

จ านวนผู้สมัคร
ทั้งหมด 

อัตราการ
แข่งขัน 

จ านวนผู้ที่มีสิทธิ
เข้าศึกษาต่อ 

จ านวนที่
ลงทะเบียน 

2559 90 206 1 : 2.28 99 89 
2560 100 324 1 : 3.24 157  97 
2561 90 184 1 : 2.04 101 83 
2562 100 256 1 : 2.56 140 102 

ตารางที่ C1.2 แสดงการรับเข้าของนักศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษามลายู (หลักสูตรใหม่) 
พ.ศ. 2560 (ปีการศึกษา 2560 – 2562) 

ปีการศึกษา จ านวนที่
ประกาศรับ 

จ านวนผู้สมัคร
ทั้งหมด 

อัตราการ
แข่งขัน 

จ านวนผู้ที่มี
สิทธิเข้าศึกษา

ต่อ 

จ านวนที่ลงทะเบียน 

2560 45 88 1 : 1.95 60 39 
2561 40 62 1 : 1.55 29 23 
2562 40 59 1 : 1.47 39 16 

 จากตารางที่ C1.1 - C1.2 ข้างต้น แสดงให้เห็นว่าการรับนักศึกษาเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2562
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ และสาขาวิชาภาษามลายูไม่บรรลุ
เป้าหมายที่วางไว้ (C.1-05) อาจเนื่องจากในปีการศึกษา 2562 นี้  มีการใช้ระบบการรับสมัครใหม่ท่าให้
นักศึกษามีความสับสน และไม่คุ้นชินกับระบบใหม่ อีกทั้งนักศึกษายังสามารถยื่นใบสมัครและสามารถสมัครได้
หลายสถาบัน ท่าให้สอบติดมากกว่าหนึ่งสถาบัน และนักศึกษามีสิทธิในการเลือกที่จะเรียน ดังนั้นจ่านวน
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นักศึกษาที่ลงทะเบียนจริงน้อยกว่าเมื่อเทียบกับจ่านวนนักศึกษาที่มีสิทธิเข้าศึกษาต่อ (C.1-05) ซึ่งสรุปได้ว่า 
การรับเข้าศึกษาของนักศึกษาทั้งสองหลักสูตรในปีการศึกษา 2562สาขาวิชาภาษาอังกฤษบรรลุเป้าหมายที่วาง
ไว้ และสาขาวิชาภาษามลายูไม่บรรลุเป้าหมายที่วางแผนไว้  

ทั้งนี้คณะผู้บริหารและอาจารย์ประจ่าหลักสูตรได้มีการติดตาม ประชุม วางแผนการรับนักศึกษาและ
ก่าหนดให้การรับนักศึกษาเป็นความเสี่ยงของคณะ (C. 1-06) เพ่ือวางแผน หาสาเหตุและร่วมกันแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวอย่างรวดเร็ว ทางอาจารย์ประจ่าหลักสูตร (C. 1-06)  และทางคณะ (C. 1-06) ได้มีการประชุม
วางแผนเพ่ือที่จะประชาสัมพันธ์หลักสูตรต่อไปอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งให้มีการประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึงและได้มี
การพิจารณา ทบทวน และปรับปรุงการประชาสัมพันธ์ทั้งสองหลักสูตรให้มีประสิทธิผลเพ่ือให้ได้จ่านวนนักศึกษา
ตามเป้าหมายที่วางไว้ในแต่ละปีการศึกษา ส่าหรับการปรับปรุงกระบวนการรับสมัคร มีการปรับแนวข้อสอบ
ข้อเขียนและข้อค่าถามส่าหรับการสัมภาษณ์ เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริงในแต่ละปี และให้เหมาะสมกับ
นักเรียนในยุคปัจจุบัน ซึ่งในภาพรวมอาจารย์ประจ่าหลักสูตรและคณะมีความพึงพอใจต่อผลของการรับสมัคร
นักศึกษาเพราะได้นักศึกษาท่ีตรงตามเกณฑ์ที่วางไว้   (C. 1-06)  

หลังจากนั้นนักเรียนที่เข้ามาเป็นนักศึกษาของคณะทางหลักสูตรทั้งสองหลักสูตรได้มีการจัดการเรียน
การสอนเพ่ือปรับพ้ืนฐานและปูพ้ืนฐานรายวิชาภาษาอังกฤษแก่นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษและรายวิชาภาษา
มลายูแก่นักศึกษาหลักสูตรภาษามลายู ซึ่งมีการวัดและประเมินผลโดยการทดสอบก่อนการเรียนและทดสอบหลัง
เรียน เพื่อเปรียบเทียบผลคะแนนพัฒนาการ (C. 1-02)  

 ตารางที ่C1.3อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา 

หลักสูตร 

ค่าเป้าหมาย/จ านวนอัตราการคงอยู่ของนักศึกษา/ปีการศึกษา ผลการ
ด าเนิน 
งาน 

59 60 61 62 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

ศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

- 
95.13% 

 
65% 

 
76.95% 65% 72.05% 85% 61.67% ไม่บรรลุ 

ศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษามลายู 

- - 65% 100% 65% 88.70% 85% 82.05% ไม่บรรลุ 

จ านวนอัตราการคงอยู่ของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์  85% 64.58% ไม่บรรลุ 
 

จากจ่านวนนักศึกษาทั้งหมด คณะพบว่าอัตราคงอยู่มีความสม่่าเสมออยู่ในระดับที่น่าพอใจ อัตราการคง
อยู่ของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ประจ่าปีการศึกษา 2562 ทั้งสิ้น 352หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษมีนักศึกษาคงอยู่ทั้งสิ้น 288 คน และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู มีนักศึกษา
คงอยู่ทั้งสิ้น 64 คน ดังตารางต่อไปนี้ 
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ตารางท่ี C1.4 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรใหม่)  
พ.ศ. 2558 (ปีการศึกษา 2558 – 2562) 

รหัสนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาที่

ลงทะเบียน 

อัตราการคงอยู่ในแต่ละปี รวมจ านวน
อัตราการคง

อยู่  
ณ ปัจจุบัน 

58 59 60 61 
 
62 

2558 96 96 87 61 58 2 2 
2559 89 - 89 59 47 45 45 
2560 97 - - 97 75 69 69 
2561 83 - - - 83 73 73 
2562 102 - - - - 99 99 

รวม 467  288 

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่3กรกฎาคม พ.ศ. 2563 

ตารางที่ C1.5 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษามลายู (หลักสูตรใหม่) 
 พ.ศ. 2560 (ปีการศึกษา 2560 – 2562) 

รหัสนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาที่

ลงทะเบียน 

อัตราการคงอยู่ในแต่ละปี รวมจ านวนอัตรา
การคงอยู่  
ณ ปัจจุบัน 

59 60 61 62 

2560 39 - 39 32 31 31 
2561 23 - - 23 18 18 
2562 16 - - - 15 15 
รวม 78  64 

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่3กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
 จากตารางที่ C1.3 - C1.5 ข้างต้น แสดงให้เห็นว่า ในปีการศึกษา 2562 นี้ จ่านวนนักศึกษาของคณะ
ศิลปศาสตร์จ่านวนทั้งสิ้น 399 คน ในจ่านวนนี้นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
ทั้งสิ้น 288 คนและจ่านวนนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายูทั้งสิ้น  64 คน ทั้งนี้ ยัง
พบว่ามีนักศึกษาที่ตกออก ลาออกหรือพ้นสภาพของคณะศิลปะศาสตร์แบ่งเป็นหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จ่านวนทั้งสิ้น 102 คนโดยจ่าแนกแต่ละชั้นปีๆที่ 4 จ่านวน 38 คน (ร้อยละ 37.25) 
ชั้นปีที่ 3 จ่านวน 42 คน (ร้อยละ 41.17) และชั้นปีที่ 2 จ่านวน 22 คน (ร้อยละ 21.56)ส่วนหลักสูตร 
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายูพบว่ามีนักศึกษาที่ตกออก ลาออกหรือพ้นสภาพในชั้นเป็นที่ 2 จ่านวน 
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7 คน คิดเป็น ร้อยละ 17.94จึงสรุปได้ว่าอัตราการคงอยู่คณะศิลปะศาสตร์คือ 64.58% ซึ่งไม่บรรลุเป้าหมาย
ที่วางไว้ คือ 85%  

สาเหตุเกิดจากนักศึกษาไม่สามารถศึกษาในหลักสูตรนี้ได้ต่อไป เนื่องจากไม่มีพ้ืนฐานหรือมีพ้ืนฐานต่่า
กว่าเกณฑ์ แต่ในส่วนนี้ทางคณะและหลักสูตรได้จัดโครงการต่างๆ เพื่อเพ่ิมศักยภาพของนักศึกษา ได้แก่โครงการ
ปรับพ้ืนฐานนักศึกษาใหม่คณะศิลปศาสตร์ โครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษแก่นักศึกษาฯ ในช่วงปิดเทอม 
และกิจกรรมสอนเสริมเติมเต็มความรู้  (C. 1-07, C. 1-08 และC. 1-09) เพ่ือให้อัตราคงอยู่ดีขึ้น และเพ่ิม
กระบวนการของระบบอาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือให้นักศึกษาได้ปรึกษาโดยเฉพาะในเรื่องผลการเรียน ทั้งนี้คณะได้มี
การจัดตารางเพ่ือให้นักศึกษาได้พบกับอาจารย์ที่ปรึกษาสัปดาห์ละ 1 ครั้งๆ ละ 1 ชั่วโมง (C. 1-10) 

สาเหตุที่สอง คือ นักศึกษาไม่มีทุนทรัพย์ที่จะเรียนต่อ เนื่องจากทางครอบครัวหรือผู้ปกครองไม่มีทุน
ทรัพย์ที่จะสนับสนุนการศึกษาต่อของนักศึกษา แต่ในการนี้ทางคณะได้แก้ไขการช่วยเหลือโดยให้นักศึกษา
สามารถผ่อนค่าเทอมได้ และสนับสนุนทุนการศึกษาผ่านทุนช่วยเหลือ อีกทั้งคณะได้มีมาตรการหารายได้ของ
นักศึกษาผ่านโครงการหารายได้ระหว่างเรียน (C. 1-11) เพ่ือที่จะให้นักศึกษามีทุนการศึกษาระหว่างเรียน 
สาเหตุสุดท้ายลาออกโดยไม่รู้สาเหตุ ทางคณะและสาขาได้พยายามติดต่อแต่ไม่สามารถติดต่อนักศึกษาได้จนถึง
ทุกวันนี้ 

 

 ตารางท่ี C1.6อัตราการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษา 

หลักสูตร 

ค่าเป้าหมาย/จ านวนนักศึกษาส าเร็จการศึกษา/ปีการศึกษา ผลการ
ด าเนิน 
งาน ปี

การศึกษา 
2562 

59 60 61 62 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

ศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

- - 55% - 55% 62.06% 85% 35.95% ไม่บรรลุ 

ศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษามลายู 

- - 55% - 55% - 85% - - 

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 

 อัตราการส่าเร็จการศึกษาของนักศึกษาปีการศึกษา 2561 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ (หลักสูตรใหม่) พ.ศ. 2558 จ่านวน 36 คนร้อยละ 62.06 จากจ่านวนนักศึกษาชั้นปีที่ 4 
ทั้งหมด 58 คนซึ่งอัตราการส่าเร็จการศึกษาตามระยะเวลายังไม่ผ่านเกณฑ์ค่าเป้าหมายที่วางไว้ คือร้อยละ 55 
ซึ่งในปีการศึกษา 2562 นี้ อัตราการส่าเร็จการศึกษาอยู่ที่ ร้อยละ 35.95ผลการด่าเนินงานไม่บรรลุตาม
เป้าหมายที่วางไว้ คือ ร้อยละ 85   
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ตารางที่ C1.7การจบการศึกษาของนักศึกษาในหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
(หลักสูตรใหม่) พ.ศ. 2558  

รหัสนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาที่

ลงทะเบียน 
จ านวนนักศึกษาที่จบภายในระยะเวลา 

<4 ปี 4 ปี > 4 ปี 
2558 96 0 36 22 
2559 89 - 32 13 
2560 97 - - - 
2561 83 - - - 
2562 102 - - - 

 หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 

 จากตารางข้างต้น C1.7 แสดงให้เห็นว่า ในปีการศึกษา 2562 นี้ จ่านวนนักศึกษาที่จบการศึกษา
ภายในระยะเวลา 4 ปี ทั้งหมด 32 คน (35.95%) และจ่านวนนักศึกษาที่ไม่จบภายในระยะเวลา4 ปี จ่านวน 
13 คน(35.95%)  ยอดค้างจากปีที่ผ่านมาจ่านวน 22 คน ซึ่งนักศึกษาดังกล่าวส่าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา
นี้ จ่านวน 20 คน จึงสรุปได้ว่าจ่านวนผู้ส่าเร็จการศึกษาของคณะศิลปศาสตร์ในปีการศึกษา 2562 นี้ จ่านวน
ทั้งสิ้น 52คน  

 ส่าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู (หลักสูตรใหม่) พ.ศ. 2560 ยังไม่มีการ
ด่าเนินงานส่วนนี้ในปีการศึกษานี้ เนื่องจากยังไม่มีนักศึกษาที่ส่าเร็จการศึกษาซึ่งไม่สามารถเทียบค่าเป้าหมาย
อัตราการส่าเร็จการศึกษาตามระยะเวลา อย่างไรก็ตาม คณะได้วางแผนและเตรียมพร้อมให้แก่นักศึกษาเพ่ือให้
ส่าเร็จการศึกษาตามความคาดหมายและภายในระยะเวลาที่ก่าหนด โดยวางค่าเป้าหมายการส่าเร็จการศึกษา
ตามระยะเวลาอยู่ที่ ร้อยละ 85 

ดังนั้น ผลการด่าเนินงานการรับและการส่าเร็จการศึกษาของนิสิตนักศึกษา ผลการประเมินได้ระดับ       
3 คะแนน เพราะมีระบบและกลไกการรับเข้า การคงอยู่ และการบริหารจัดการเพ่ือให้นักศึกษามีอัตราคงอยู่และ
ส่าเร็จการศึกษาตามความคาดหมาย ซึ่งผลการด่าเนินการของทั้งสองหลักสูตรในระดับปริญญาตรีซึ่งถือเป็น
หลักสูตรของคณะ มีผลการด่าเนินการของระบบที่ดี และการด่าเนินการของหลักสูตรเป็นที่น่าพอใจ 

3. การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 2562 การรับเข้าของนักศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษบรรลุ

เป้าหมายที่วางแผนไว้ คือ 100 คน (ร้อยละ 100) แต่นักศึกษาลงทะเบียนจริงและมารายงานตัวเกินจ่านวนที่
วางไว้ จ่านวน 102 คน ส่วนหลักหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู ได้รับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ
รุ่นที่ 3 และผลการด่าเนินงานไม่บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ จากจ่านวนที่ประกาศรับนักศึกษา 40 คน (ร้อยละ 100) 
แต่จ่านวนลงทะเบียนจริงและรายงานตัว 16 คน (ร้อยละ 40)สาเหตุมาจากนักศึกษาสอบติดมากกว่าหนึ่ง
สถาบัน ท่าให้นักศึกษามีสิทธิ์ในการเลือกท่ีจะเรียน ดังนั้นจ่านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนจริงน้อยกว่าเมื่อเทียบกับ
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จ่านวนนักศึกษาที่มีสิทธิเข้าศึกษาต่อ คณะจึงวิเคราะห์ปัญหาดังกล่าวโดยให้มีการประชาสัมพันธ์และแนะแนว
เกี่ยวกับหลักสูตรเพ่ิมขึ้นต่อไปเพ่ือให้หลักสูตรเป็นที่รู้จักมากขึ้นกว่าเดิม และมีการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยมี
เอกลักษณ์ท่ีเด่นและแตกต่างจากสถาบันอื่นอย่างชัดเจน 

ส่าหรับอัตราการคงอยู่ของนักศึกษาปีการศึกษา 2562 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษมีนักศึกษาคงอยู่ทั้งสิ้น 288 คน และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู มีนักศึกษา
คงอยู่ทั้งสิ้น 64 คน รวมนักศึกษาคณะศิลปะศาสตร์ทั้งสิ้น 352 ร้อยละ 64.58 ต่่าเกณฑ์ที่วางไว้ ซึ่งเกณฑ์
เป้าหมายที่ก่าหนดไว้ คือ ร้อยละ 85 นักศึกษาที่ตกออกหรือไม่ศึกษาต่อในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขา
ภาษามลายูจ่านวน 7 คนคิดเป็น ร้อยละ 17.94 ส่วนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
จ่านวน 102 คนโดยจ่าแนกแต่ละชั้นปี 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 ทางครอบครัวไม่มีทุนทรัพย์สนับสนุนการเรียนต่อ และลาออกโดยไม่
ทราบสาเหตุ ซึ่งลงทะเบียนเรียนแต่ไม่เข้าเรียนตั้งแต่วันแรก ทางคณะจึงมีแนวทางในการพัฒนาโดยให้นักศึกษา
ทุกคนพบปะอาจารย์ที่ปรึกษาทุกๆสัปดาห์เพ่ือให้นักศึกษาได้ใกล้ชิดกับอาจารย์และสามารถบอกเล่าปัญหาด้าน
การเรียนหรือปัญหาอ่ืนๆ ที่ท่าให้เกิดนักศึกษาไม่สามารถศึกษาต่อได้ ทั้งนี้เพ่ือเป็นข้อมูลให้กับคณะและสาขาได้
ช่วยเหลือและน่าไปแก้ปัญหาการตกออกของนักศึกษาต่อไป 

อัตราการส่าเร็จการศึกษาของนักศึกษาปีการศึกษา 2562หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ (หลักสูตรใหม่) พ.ศ. 2558 จ่านวน 32คนร้อยละ 35.95 ซึ่งอัตราการส่าเร็จการศึกษาตาม
ระยะเวลายังไม่ผ่านเกณฑ์ค่าเป้าหมายที่วางไว้ คือร้อยละ 85 ส่วนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษา
มลายู (หลักสูตรใหม่) พ.ศ. 2560 ในปีการศึกษานี้ ยังไม่มีการการส่าเร็จการศึกษาของนักศึกษาท่าให้ไม่
สามารถเทียบค่าเป้าหมายอัตราการส่าเร็จการศึกษาตามระยะเวลา อย่างไรก็ตาม คณะได้วางแผนและ
เตรียมพร้อมให้แก่นักศึกษาเพ่ือให้ส่าเร็จการศึกษาตามความคาดหมายและภายในระยะเวลาที่ก่าหนด โดยวาง
ค่าเป้าหมายการส่าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาอยู่ที่ ร้อยละ 85 ในปีการศึกษา 2562 นี้ ยังไม่ทราบจ่านวน
อัตราการส่าเร็จการศึกษา 

หลักสูตร ระดับคะแนน 
1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 3 
2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู 3 

คะแนนรวม 3 
หมายเหตุ : อ้างอิงจากผลการด่าเนินงาน AUN-QA Criterion8 (Student Quality and Support) เกณฑ์ย่อย AUN 8.1, 
8.2, 8.3 และ AUN 11Output เกณฑ์ย่อย AUN 11.1, 11.2 
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4. ผลการประเมินคะแนนในระดับคณะ 

ผลการประเมินในระดับคณะ 

ผลรวมของคะแนนที่ได้ของทุกหลักสูตรในคณะ/จ่านวนหลักสูตรในคณะทั้งหมด 

คะแนนการประเมิน C. 1 = 3 

ค าอธิบายเพิ่มเติม      มีการรายงานผลตามที่คาดหวังมีการวิเคราะห์และแนวโน้มผลการด่าเนินงาน 

5. รายการเอกสารหลักฐาน 

รหัสเอกสารหลักฐาน ชื่อเอกสารหลักฐาน 
C. 1-01 แผนการรับนักศึกษาของแต่ละรอบปีการศึกษา 2562 
C. 1-02 เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 
C. 1-03 รายงานการประชุมแผนการรับนักศึกษาและคัดเลือกนักศึกษาใหม่ 
C. 1-04 รายงานสรุปโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและรับสมัครนักศึกษาใหม่ 
C. 1-05 รายงานผลการด่าเนินการกระบวนการคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ประจ่าปีการศึกษา 

2562 
C. 1-06 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ่าคณะ  
C. 1-07 รายงานสรุปโครงการปรับพ้ืนฐานนักศึกษาใหม่คณะศิลปศาสตร์ 
C. 1-08 รายงานสรุปโครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษแก่นักศึกษาฯ 
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   
        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  
 

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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Diagnostic Questions 
- คณะ/สถาบันมีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการได้งานท่า หรือการใช้ประโยชน์ 
- คณะ/สถาบันมีมาตรการหรือการด่าเนินการใดที่สนับสนุนให้การได้งานท่าหรือการใช้ประโยชน์มี

แนวโน้มในทิศทางที่ดี 
- สัดส่วนการได้งานท่า หรือ อัตราการใช้ประโยชน์หลังส่าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่ก่าหนด 

เป็นอย่างไร คณะ/สถาบันมีมาตรการใดหากสัดส่วนไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง 

ผลการด าเนินงาน 

ในปีการศึกษา 2562 มีผลการด่าเนินงานในระดับคณะ คือระดับ 4 โดยในปีการศึกษา 2562 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มีนักศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จ่านวนทั้งสิ้น 6 ชั้นปี 
โดยมีจ่านวนนักศึกษาในสาขาทั้งสิ้น 256 คน (C2-01- C2-05) ในปีการศึกษา 2562 นี้ มีนักศึกษาชั้นปีที่ 5 
ได้รับการอนุมัติให้ส่าเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาต้น จ่านวนทั้งสิ้น 20 คน ภาคการศึกษาปลาย จ่านวน
ทั้งสิ้น 1 คนและนักศึกษาชั้นปีที่ 4 อนุมัติการส่าเร็จการศึกษาภาคปลาย จ่านวนทั้งสิ้น 32 คน รายละเอียด
ของนักศึกษาทั้ง 5 รุ่น มีดังนี้  

  

-ปีการศึกษา 2558 รุ่นที่ 1 (รหัสประจ่าตัวนักศึกษา 58xx..) จ่านวนนักศึกษา 1  คน 
-ปีการศึกษา 2559 รุ่นที่ 2 (รหัสประจ่าตัวนักศึกษา 59xx..) จ่านวนนักศึกษา 14 คน 
-ปีการศึกษา 2560 รุ่นที่ 3 (รหัสประจ่าตัวนักศึกษา 60xx..) จ่านวนนักศึกษา 69 คน 
-ปีการศึกษา 2561 รุ่นที่ 4 (รหัสประจ่าตัวนักศึกษา 61xx..) จ่านวนนักศึกษา 73 คน 
-ปีการศึกษา 2562 รุ่นที่ 5 (รหัสประจ่าตัวนักศึกษา 62xx..) จ่านวนนักศึกษา 99 คน 

                     รวมนักศึกษาทั้ง 5 รุ่น จ านวนนักศึกษา 256 คน 
 

ซ่ึงทางคณะได้มีการเตรียมความพร้อมในการผลิตบัณฑิตเพ่ือเข้าสู่ตลาดแรงงานในอนาคตอย่างต่อเนื่อง
มาตั้งแต่เปิดรับนักศึกษาในปี 2558 โดยจัดกิจกรรมทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตรอย่างหลากหลายทั้ง
กิจกรรมในเชิงวิชาการและเชิงสร้างสรรค์ เพ่ือเพ่ิมทักษะวิชาการและทักษะวิชาชีพ อาทิเช่น การอบรมการ
พัฒนาบุคลิกภาพ การอบรมการใช้แอปพริเคชั่นเพ่ือการน่าเสนองาน กิจกรรมแนะแนวทางในเรียนและการ
ท่างานในองค์กรระดับนานาชาติและการศึกษาต่อต่างประเทศ จากวิทยากรที่มีประสบการณ์ในการท่างานที่ต้อง
ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาสหกิจศึกษาและนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ รุ่นที่ 3 (C2-06) เพ่ือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาได้เกิดทักษะและความ
พร้อมในการประกอบอาชีพที่หลากหลาย เพ่ือให้นักศึกษาได้มีการวางแผนเพ่ือการท่างานในอนาคต ตลอดจน
เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ซักถามถึงภาระงานในอาชีพต่างๆ การพัฒนาบุคลิกภาพเพ่ือให้พร้อมกับการเข้าสู่
ตลาดแรงงาน ตลอดจนการฝึกทักษะการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร โดยก่อนส่าเร็จการศึกษานักศึกษาจะต้องผ่าน
รายวิชาสหกิจศึกษาหรือรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ซึ่งทางคณะศิลปศาสตร์ได้มีการด่าเนินการตาม
กระบวนการสหกิจศึกษาอย่างเป็นระบบ และเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนการออก
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาตามโครงสร้างของหลักสูตรนั้น งานสหกิจศึกษาได้มีการด่าเนินการในการจัด
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วางระบบงานสหกิจศึกษาระดับชาติและสหกิจศึกษานานาชาติให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น โดยคณะได้มอบหมาย
การด่าเนินงานสหกิจศึกษาผ่านหัวหน้างานสหกิจศึกษา โดยมีการด่าเนินงานตามกระบวนการสหกิจศึกษาดังนี้  

จัดอบรมเพ่ือเตรียมความพร้อมด้านวิชาการและวิชาชีพให้แก่นักศึกษาตามกระบวนสหกิจศึกษาการ
ก่อนปฏิบัติงานสหกิจศึกษาภายใต้ 1) โครงการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาสหกิจศึกษาและนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ รุ่นที่ 3 เพ่ือเสริมทักษะวิชาการและสร้างความพร้อมด้านทักษะอาชีพให้นักศึกษาก่อนออก
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (C2-06)  2) โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์นิเทศ ผู้
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และนักศึกษาสหกิจศึกษา เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านการด่าเนินงานสหกิจศึกษา
ให้แก่อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา (C2-07) นอกจากนี้มีการจัดหางานที่ผ่านการรับรองคุณภาพงานจาก
คณาจารย์ ประจ่าสาขาวิชา รวมถึงการติดต่อประสานงานระหว่างคณะศิลปศาสตร์และสถานประกอบการ เพ่ือ
เน้นให้นักศึกษาได้งานที่มีคุณภาพ สามารถน่าความรู้ด้านวิชาการไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน ณ สถาน
ประกอบการ และได้รับประสบการณ์ด้านวิชาชีพที่ตรงกับสาขาวิชา จากข้อมูลการปฏิบัติงาน ณ สถาน
ประกอบการของนักศึกษา สาขาวิชาภาษาอังฤษ รุ่นที่ 1 (C2-08) จะพบว่า มีนักศึกษาได้ออกปฏิบัติงานที่ตรง
กับสาขาวิชา คิดเป็นร้อยละ 100 โดยส่วนใหญ่จะเลือกปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว จ่านวน 
25 คน คิดเป็นร้อยละ 69 และนักศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ รุ่นที่ 2 ส่วนใหญ่ยังคงเลือกปฏิบัติงานที่
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว จ่านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 83  

ทั้งนี้อีกหนึ่งกระบวนการสหกิจศึกษาที่ส่าคัญคือ กระบวนการหลังการปฏิบัติงาน ซึ่งนักศึกษาจะต้อง
ด่าเนินการให้สถานประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ลงในแบบประเมินผลการปฏิบัติงานนักศึกษา (Co-
op 10) เพ่ือเป็นผลสะท้อนกลับให้ทราบถึงความพึงพอใจด้านต่างๆ ในการปฏิบัติงานของนักศึกษา รวมถึง
จุดเด่นและข้อควรปรับปรุงของนักศึกษา (C2-09 และ C2-10) ซึ่งคณะศิลปศาสตร์ได้น่าผลการปฏิบัติงาน
นักศึกษามาวิเคราะห์และสรุปผลเพื่อให้ทราบจุดเด่นและข้อควรปรับปรุงของนักศึกษาในภาพรวม (C2-11 และ 
C2-12) และสะดวกต่อการน่าข้อมูลไปใช้ต่อไป ซึ่งคณะศิลปศาสตร์ได้น่าข้อมูลดังกล่าวชี้แจงให้นักศึกษาทราบ 
เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาท่ีสามารถน่าไปปรับใช้กับการท่างานจริงหลังส่าเร็จการศึกษา 

ทั้งนี้ในภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 หลักสูตรได้มีประชุมหารือเพ่ือปรับการจัดการเรียนการสอนของ
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 อันเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 ซึ่งมีผลกระทบต่อการจัดการเรียน
การสอนรายวิชาสหกิจศึกษาและฝึกปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาชั้นปีที 4  ทาง
คณะกรรมการหลักสูตรจึงได้หารือกับทางสาขาและฝ่ายวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ ในการสลับภาคการเรียน ของ
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 ดังนี้ 
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แผนการเรียนของนักศึกษาชั้นปีท่ี 4 ภาคต้น ปีการศึกษา 2563 (เดิม) 
 

รหัสวิชา รายวิชา 

11-034-223 สหกิจศึกษา 

11-034-224 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษ 
 

แผนการเรียนของนักศึกษาชั้นปีท่ี 4 ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 (เดิม) 
 

 

แผนการเรียนของนักศึกษาชั้นปีท่ี 4 ภาคต้น ปีการศึกษา 2563  
(ปรับใหม่เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19) 

 

 

แผนการเรียนของนักศึกษาชั้นปีท่ี 4 ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563  
(ปรับใหม่เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19) 

 

รหัสวิชา รายวิชา 

11-034-223 สหกิจศึกษา 

11-034-224 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษ 
 

ส่าหรับในปีการศึกษา 2563 คาดว่าจะมีนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ออกปฏิบัติสหกิจ
ศึกษาและสหกิจศึกษานานาชาติ รุ่นที่ 3 จ่านวนทั้งสิ้น 80 คน และฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จ่านวน 2 คน ณ 
สถานประกอบการต่างๆ ทั้งในพ้ืนที่ภาคเหนือ ภาคกลางและภาคใต้ และต่างประเทศ โดยมีการนิเทศงาน
นักศึกษา โดยผู้บริหาร หัวหน้างานสหกิจศึกษาและอาจารย์ประจ่าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (C2-10) ซึ่งอยู่ใน
ระหว่างการเตรียมการนิเทศงานนักศึกษารุ่นที่ 3 ในเดือนตุลาคม ปี 2563 

คณะศิลปศาสตร์ได้ด่าเนินการก่ากับและติดตามการได้งานท่าของนักศึกษาหลังส่าเร็จการศึกษาแล้ว 
โดยการส่ารวจผ่านแบบสอบถามออนไลน์ (Google forms) แล้วน่าข้อมูลที่ได้มาสรุปภาวะการมีงานท่าของ

รหสัวิชา รายวิชา 

11-034-213 ร้อยแก้วและร้อยกรองภาษาอังกฤษ 

11-034-220 สัมมนาภาษาอังกฤษ 

11-034-221 การศึกษาค้นคว้าอิสระ 

รหัสวิชา รายวิชา 

11-034-213 ร้อยแก้วและร้อยกรองภาษาอังกฤษ 

11-034-220 สัมมนาภาษาอังกฤษ 

11-034-221 การศึกษาค้นคว้าอิสระ 
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บัณฑิตที่ส่าเร็จการศึกษา (C2-11) พบว่า หลังส่าเร็จการศึกษาแล้ว นักศึกษา รุ่นที่ 1 ส่วนใหญ่เลือกที่จะไป
ท่างานร่วมกับสถานประกอบการเดิมที่เคยไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ก่อนมีการ
ปรับเปลี่ยนที่ท่างานใหม่ที่หลากหลายขึ้น จากการส่ารวจข้อมูลการได้งานท่าของนักศึกษา ณ ปัจจุบัน นักศึกษา 
รุ่นที่ 1 ได้งานท่าแล้ว จ่านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 88 ซึ่งส่วนใหญ่จะเลือกประกอบอาชีพครู จ่านวน 12 
คน คิดเป็นร้อยละ 38 และนักศึกษา รุ่นที่ 2 ส่าเร็จการศึกษา จ่านวน 52 คน แต่เนื่องจากได้รับผลกระทบจาก
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงมีนักศึกษาที่ได้งานท่าแล้ว จ่านวน 25 คน 
คิดเป็นร้อยละ 48 (C2-13 และ C2-14) โดยส่วนใหญ่จะท่างานภายใต้โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ระยะ 2 ภายใต้การดูแลของคณะศิลปศาสตร์ 
โดยทางคณะมอบหมายหน้าที่ในการลงพ้ืนที่เพ่ือเก็บข้อมูลงานวิจัยในชุมชนที่ตนอาศัยอยู่ เพ่ือเปิดโอกาสให้
บัณฑิตที่ส่าเร็จการศึกษามีโอกาสได้ใช้วิชาความรู้ในรายวิชา 11-034-221 การศึกษาค้นคว้าอิสระ ในการลง
พ้ืนที่เพ่ือเก็บข้อมูลเพ่ือการวิจัยและมีนักศึกษาจ่านวน 3 คน ประกอบอาชีพครูตามโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
ต่างๆ รวมถึงสถาบันสอนภาษา ในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนใต้ นอกจากที่คณะศิลปศาสตร์ได้ด่าเนินการส่ารวจ
เรื่องประเภทงานและลักษณะงานที่ท่าแล้ว ยังส่ารวจถึงปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่ไม่สามารถหางานท่าได้ 
รวมถึงแนวทางที่ให้คณะศิลปศาสตร์พัฒนานักศึกษาไปในทิศทางใด ทั้งนี้ก็เพ่ือน่าผลส่ารวจที่ได้มาปรับปรุงหรือ
พัฒนาทักษะต่างๆ ให้บัณฑิตรุ่นต่อไปได้มีความพร้อมในการหางานท่าหลังส่าเร็จการศึกษาได้มากขึ้น  

นอกจากนี้ ยังมีการสอบถามความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ในประเด็นคุณภาพของ
บัณฑิต พบว่า ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจต่อบัณฑิตของสาขาวิชาภาษาอังกฤษ โดยเห็นว่าบัณฑิตของสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ มีความขยัน อดทน ตั้งใจในการปฏิบัติงาน (C2-15) อย่างไรก็ตามจากผลส่ารวจการได้งานท่าของ
บัณฑิตข้างต้น ทางคณะพบว่าบัณฑิตที่ส่าเร็จการศึกษาส่วนใหญ่ได้งานที่ตรงกับสาขาวิชาที่เรียนและประกอบ
อาชีพที่หลากหลาย สามารถน่าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้ในระดับหนึ่ง ทั้งนี้ปัจจัยทางด้าน
ครอบครัวส่งผลต่อการได้งานท่าของบัณฑิตค่อนข้างมาก ซึ่งมาตรการหรือการด่าเนินการที่จะสนับสนุนให้การได้
งานท่าของบัณฑิตที่ส่าเร็จการศึกษานั้น ทางคณะโดยงานหลักสูตรได้วางแนวปฏิบัติไว้ดังนี้ คือ  

1.จัดกิจกรรมที่เชิญผู้ที่ประกอบอาชีพที่หลากหลายที่เก่ียวข้องกับการใช้ภาษามาให้ความรู้  
2.ท่าความร่วมมือกับหน่วยงานจัดหางานจังหวัดเพ่ือเปิดโอกาสในการได้งานท่าของบัณฑิต  
3.ประชาสัมพันธ์เรื่องการส่าเร็จการศึกษาของบัณฑิตผ่านช่องทางที่หลากหลาย 
4.เปิดโอกาสให้บัณฑิตได้รับการจ้างงานกับคณะ สถาบัน ภายในมหาวิทยาลัย  
 

ผลการประเมินในระดับคณะ 
ผลรวมของคะแนนที่ได้ของทุกหลักสูตรในคณะ/จ่านวนหลักสูตรในคณะทั้งหมด 

คะแนนการประเมิน C 2 = 4 
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รายการเอกสารหลักฐาน 

รหัสเอกสาร
หลักฐาน 

ชื่อเอกสารหลักฐาน 

C. 2-01 บัญชีรายชื่อนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2558 จ่านวน 1 คนที่
ลงทะเบียนเรียนในระบบ 

C. 2-02 บัญชีรายชื่อนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จ่านวน 45 คนที่
ลงทะเบียนเรียนในระบบ 

C. 2-03 บัญชีรายชื่อนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2560 จ่านวน 69 คนที่
ลงทะเบียนเรียนในระบบ 

C. 2-04 บัญชีรายชื่อนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ รุ่นที่ 4 ปีการศึกษา 2561 จ่านวน 73 คนที่
ลงทะเบียนเรียนในระบบ 

C. 2-05 บัญชีรายชื่อนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ รุ่นที่ ๕ ปีการศึกษา 2562 จ่านวน 99 คนที่
ลงทะเบียนเรียนในระบบ 

C. 2-06 รายงานโครงการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาสหกิจศึกษาและนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ รุ่นที่ 2 และ รุ่นที่ 3 

C. 2-07 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์นิเทศ ผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และนักศึกษาสหกิจศึกษา 

C. 2-08 ข้อมูลการออกปฏิบัติงานของนักศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 

C. 2-09 คู่มือสหกิจศึกษา 

C.2-10 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ รุ่นที่ 2  
C.2-11 ข้อมูลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2562 

C.2-12 เอกสารการนิเทศงานนักศึกษาสหกิจศึกษา รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2562 
C.2-13 สรุปจุดเด่นและข้อปรับปรุงของนักศึกษา 

C.2-14 สรุปผลแบบส่ารวจภาวะการมีงานท่าของบัณฑิต 
C.2-15 Clip VDO สัมภาษณ์ผู้ใช้บัณฑิต 
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C.3 คุณภาพบัณฑิต 
ผู้ก่ากับตัวบ่งชี้            อาจารย์ ดร.ภัสร์ธีรา  ฉลองเดช 

  อาจารย์ ดร.ศิริกัญญา  แก่นทอง 

ผู้จัดเก็บข้อมูล               อาจารย์ ดร.วัชรินทร์  ฟองโหย 
 ผศ.ซาฮีฎีน นิติภาค  
 อาจารย์ซัลวาตี สุเด็น  
 อาจารย์สุไลมาน สมาแฮ  
 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/สถาบันสามารถใช้ วิธีการต่างๆ 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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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) 

Diagnostic Questions 
- อัตลักษณ์ของบัณฑิต คุณสมบัติบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของคณะ/สถาบันคืออะไร มีที่มาอย่างไร 
- POs และ ELOs สอดคล้องต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือไม่ อย่างไร 
- คณะ/สถาบันมีระบบใดในการประเมินคุณสมบัติที่พึงประสงค์ หรือคุณภาพบัณฑิตจากผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย 
- ผู้ใช้บัณฑิตประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติหรือ ELOs 

อย่างไร 
- คณะ/สถาบันมีมาตรการหรือการด่าเนินการใดหลังรับทราบผลการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต 

ผลการด าเนินงาน 

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  เปิดรับนักศึกษาจ่านวนทั้งสิ้น ๒ หลักสูตร 
กล่าวคือ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษา
มลายู โดยหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 
จนถึงปัจจุบันมีนักศึกษาที่ก่าลังศึกษาครบทั้ง ๔ ชั้นปี และมีบัณฑิตแล้ว ๑ รุ่น โดยในปีการศึกษา 25๖๒ มี
จ่านวนนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษที่ก่าลังศึกษาทั้งสิ้น ๒๘๘ คน แบ่งเป็น ชั้นปีที่ ๑ จ่านวน ๙๙ คน ชั้นปีที่ 
๒ จ่านวน ๗๓ คน ชั้นปีที่ ๓ จ่านวน ๖๙ คน ชั้นปีที่ ๔ จ่านวน ๔๕ คน และชั้นปีที่ ๔ จ่านวน ๒ คน (C.๓-0๑) 
ส่าหรับสาขาวิชาภาษามลายู เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยในปีการศึกษา ๒๕๖๒ มีจ่านวน
นักศึกษาสาขาวิชาภาษามลายูที่ก่าลังศึกษาทั้งสิ้น ๖๔ คน แบ่งเป็น ชั้นปีที่ ๑ จ่านวน ๑๕ คน ชั้นปีที่ ๒ จ่านวน 
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๑๘ คน และชั้นปีที่ ๓ จ่านวน ๓๑ คน โดยสรุปปัจจุบันคณะมีนักศึกษาจาก ๒ หลักสูตรทั้ง ๔ ชั้นปี จ่านวน
ทั้งสิ้น ๓๕๒ คน  (C.๓-0๒) 

ในการผลิตบัณฑิตให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของทั้ง ๒ หลักสูตร คณะได้จัดให้มีการประชุมเพ่ือก่าหนด
คุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ช่วยกันพิจารณาอัต
ลักษณ์ของบัณฑิต คุณสมบัติบัณฑิตที่พึงประสงค์ของคณะศิลปศาสตร์ซึ่งมีทั้งหมด 5 ด้าน คือ 1.ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 2. ด้านความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีการเผยแพร่ให้บุคคลากร
นักศึกษา และบุคคลภายนอกได้รับทราบผ่านช่องทางที่หลากหลาย อาทิเช่น ป้ายประกาศ website ของคณะ 
(C3-0๓) โดยทางคณะได้มอบหมายให้ฝ่ายวิชาการและฝ่ายพัฒนานักศึกษาเป็นผู้ก่ากับดูแลการสร้างอัตลักษณ์
และคุณภาพของบัณฑิตให้ตรงตามคุณสมบัติบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่ก่าหนดไว้ทั้ง 5 ด้านข้างต้น  

ตั้งแต่ปีการศึกษา 256๐ ถึงปัจจุบัน ทางคณะได้ด่าเนินการวิเคราะห์และทบทวนอัตลักษณ์ในการ
ประชุมทบทวนแผนประจ่าปีของคณะ โดยที่ประชุมยังมีมติที่ว่า บัณฑิตมีความเป็นพหุวัฒนธรรม เป็นอัตลักษณ์
ของบัณฑิตของคณะที่สอดรับกับคุณสมบัติบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ ทั้ง 5 ด้าน พร้อมกับคุณสมบัติเฉพาะตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELO) ของแต่ละหลักสูตร (C.๓-04)
ตลอดจนการมีบุคลิกลักษณะตามค่านิยมของคณะ คือ มีความว่องไว มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความตรงเวลา และมี
มาตรฐาน ทางคณะจึงได้ก่าหนดให้มีกิจกรรมที่หลากหลายภายใต้โครงการและกิจกรรมพิเศษอ่ืน ๆ เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต โดยในปีการศึกษา 256๒ มีกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้  

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม คณะได้จัดให้มีชั่วโมงในการพบอาจารย์ที่ปรึกษา  สัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง 
โดยบรรจุลงในตารางสอนของอาจารย์ที่ปรึกษา (C3-๐๕) เพ่ือให้อาจารย์ที่ปรึกษาได้พบกับนักศึกษาในความ
ดูแล โดยในชั่วโมงที่ปรึกษานั้นได้มีการก่าหนดเป็นนโยบายจากคณะให้อาจารย์ที่ปรึกษาได้สอดแทรกประเด็น
คุณธรรม จริยธรรม ในชั่วโมงดังกล่าวนอกเหนือจากการสอดแทรกประเด็นคุณธรรม จริยธรรม ในชั่วโมงเรียน
ปกติท่ีได้ระบุไว้ใน มคอ. 3 (C3-๐๖)  

2. ด้านความรู้ ในปีการศึกษา 256๒ ทางคณะได้ก่าหนดให้มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะความรู้
ให้แก่นักศึกษาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เปิดรับนักศึกษาจนถึงปัจจุบัน โดยทางคณะได้ก่าหนดให้มีโครงการปรับ
พ้ืนฐานนักศึกษาแรกเข้า (C3-๐๗) โดยกิจกรรมภายใต้โครงการดังกล่าวข้างต้น มีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมความรู้
พัฒนา และส่งเสริมคุณภาพบัณฑิตให้บรรลุตามความมุ่งหวังของหลักสูตร และเพ่ือลดอัตราของการตกออกของ
นักศึกษา นอกจากนี้ทางคณะยังได้จัดให้มีโครงการส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาศิลปศาสตร์ (C3-๐๘) โครงการ
เพ่ิมพูนทักษะนอกหลักสูตร (C3-๐๙) โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ(C3-๑๐)  โครงการเตรียมความพร้อม
ของนักศึกษาสหกิจศึกษาและนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รุ่นที่ ๓ (C3-๑๑) โดยได้มีการส่ารวจความ
ต้องการในการพัฒนาตนเองในด้านความรู้และการส่งเสริมทักษะพิเศษของนักศึกษา ก่อนที่จะจัดกิจกรรมทาง
คณะได้ท่าการส่ารวจความต้องการในการพัฒนาตนเองของผู้เรียนแล้วน่ามาวิเคราะห์และจัดเป็นโครงการที่มี
กิจกรรมที่หลากหลาย ดังนี้ 
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1. การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นและการน่าเสนองาน 
2. การจัดกิจกรรม Future Talk 
3. กิจกรรมอบรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษ   
นอกจากนี้ ทางคณะยังสนับสนับสนุนและส่งเสริมให้นักศึกษาได้ร่วมกิจกรรมพิเศษอ่ืน ๆ อาทิเช่น 

โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ โครงการเพ่ิมพูนทักษะนอกหลักสูตร มีการบูรณาการรายวิชาที่สอนใน
หลักสูตรไปใช้ในการแข่งขันทักษะทางภาษา โดยน่าความรู้ในรายวิชา 11-034-๑๐๑ การใช้ภาษาไทย (C3-
๑๒) รายวิชา ๑๑-๐๕๔-๒๒๑ ทักษะการน่าเสนอภาษาอังกฤษ (C3-๑๓) และ ๑๑-๐๕๔-๒๒๓ การพูดในที่
สาธารณะ (C3-๑๔) มาบูรณาการโดยสนับสนุนให้ผู้เรียนเข้าร่วมแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ทั้งในมหาวิทยาลัย
และนอกมหาวิทยาลัย (C3-๑๕) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษาใช้ทักษะภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และหลากหลาย เน้นให้ผู้เรียนสามารถคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้ สามารถน่าไปใช้ได้จริง โดยกิจกรรม
ภายใต้โครงการดังกล่าวข้างต้น มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมคุณภาพบัณฑิตตามความมุ่งหวังของคณะและเพ่ือลด
อัตราของการตกออกของนักศึกษา นอกจากนี้ทางคณะยังส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนภาษากับอาจารย์
ชาวต่างชาติที่เป็นอาจารย์ประจ่าและอาจารย์แลกเปลี่ยนที่รับเชิญจากต่างประเทศที่มีความรู้ ความสามารถใน
การใช้ภาษา มาสอนและเป็นวิทยากร ซึ่งเป็นโครงการภายใต้ตามความร่วมมือระหว่างคณะกับมหาวิทยาลัย 
เป็นต้น  

3. ด้านทักษะทางปัญญา ทางคณะได้ให้การสนับสนุนในการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ของผู้เรียนภายใต้โครงการต่างๆ อาทิเช่น โครงการบูรณาการการเรียนการสอน โครงการอบรมทักษะด้านการ
พูดและการเขียนภาษามลายูแก่นักศึกษา  โครงการพัฒนานักศึกษาสู่อาเซียน โครงการเปิดประตูสู่เส้นทางนัก
สุนทรพจน์ภาษามลายู นอกจากนี้ทางคณะยังสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ด้านภาษากับ
ศิลปะการแสดงเพ่ือสนับสนุนให้นักศึกษามีความคิดสร้างสรรค์สร้างผลงานทั้งในเชิงวิชาการและงานสร้างสรรค์ 
อาทิ เช่น ในรายวิชา ๑๑-๐๕๔-๒๒๕ การศึกษาค้นคว้าอิสระ (C3-๑๖) ซึ่งส่งเสริมให้นักศึกษาได้รู้จัก
กระบวนการในการท่าวิจัยตามความสนใจและความถนัดของตน  
 4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ คณะได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้
นักศึกษาได้มีโอกาสท่างานร่วมกับผู้อ่ืนเพ่ือเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการท่างานร่วมกับผู้อ่ืน ตลอดจน
เป็นการเพ่ิมประสบการณ์ในท่างาน และเรียนรู้การสร้างความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น ภายใต้โครงการพัฒนาสโมสร
นักศึกษาและโครงการหารายได้ระหว่างเรียน (C3-๑๗) และ โครงการสานสัมพันธ์อุณากรรณ ช่อที่ ๕ (C3-๑๘)  

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะได้ส่งเสริมให้
มีการจัดกิจกรรมที่ช่วยสนับสนุนและส่งเสริมความรู้และพัฒนาทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของ
นักศึกษา อาทิเช่น การจัดสอนเสริมทักษะการน่าเสนองานโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์อย่างง่าย (C3-๑๙) การ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รู้จักการใช้ และการเลือกใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการค้นคว้าและน่าเสนองาน 
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จากการจัดการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตทั้ง ๕ ด้านข้างต้น คณะได้
ด่าเนินการโดยใช้วิธีการที่หลากหลายเพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อสร้างระบบในการประเมินคุณสมบัติที่
พึงประสงค์ หรือคุณภาพบัณฑิตจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่หลากหลาย อาทิ การนิเทศนักศึกษาที่ออกฝึกปฏิบัติสห
กิจศึกษา (C.3-๑๙) ซึ่งเป็นโอกาสให้ผู้ใช้บัณฑิตประเมินคุณภาพบัณฑิตทั้ง ๕ ด้าน ผ่านการท่างานที่ได้รับ
มอบหมาย  

ผลการประเมินในระดับคณะ 

ผลรวมของคะแนนที่ได้ของทุกหลักสูตรในคณะ/จ่านวนหลักสูตรในคณะทั้งหมด 

คะแนนการประเมิน C3 = ๓ 

รายการเอกสารหลักฐาน 

รหัสเอกสาร
หลักฐาน 

ชื่อเอกสารหลักฐาน 

C. ๓-01 บัญชีรายชื่อนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ทั้ง ๔ ชั้นปี ของปีการศึกษา 25๖๒ จ่านวน 
๒๘๘ คน ที่ลงทะเบียนเรียนในระบบ 

C. ๓-02 บัญชีรายชื่อนักศึกษาสาขาวิชาภาษามลายู ทั้ง ๓ ชั้นปี ของปีการศึกษา 25๖๒ จ่านวน 
๖๔ คน ที่ลงทะเบียนเรียนในระบบ 

C.3-๐๓ ป้ายประกาศ website ของคณะ 
C.๓-04 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELO) ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

และสาขาวิชาภาษามลายู  
C3-๐๕ ตารางสอนของอาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
C3-๐๖ รายละเอียดหัวข้อการพบปะนักศึกษาในชั่วโมงให้ค่าปรึกษา 
C3-๐๗ โครงการปรับพ้ืนฐานนักศึกษาแรกเข้า 
C3-๐๘ โครงการส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ 
C3-๐๙ โครงการเพิ่มพูนทักษะนอกหลักสูตร 
C.3-๑๐ โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
C.3-๑๑ โครงการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาสหกิจศึกษาและนักศึกษาฝึกประสบการณ์

วิชาชีพ รุ่นที่ ๓ 
C.3-๑๒-๑๔ มคอ. ๓ รายวิชา 11-034-๑๐๑ การใช้ภาษาไทย รายวิชา ๑๑-๐๕๔-๒๒๑ ทักษะการ

น่าเสนอภาษาอังกฤษ และ ๑๑-๐๕๔-๒๒๓ การพูดในที่สาธารณะ 
C.3-1๕ โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
C.3-๑๖ มคอ. ๓ รายวิชา ๑๑-๐๕๔-๒๒๕ การศึกษาค้นคว้าอิสระ 



46 

 

รหัสเอกสาร
หลักฐาน 

ชื่อเอกสารหลักฐาน 

C. ๓-01 บัญชีรายชื่อนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ทั้ง ๔ ชั้นปี ของปีการศึกษา 25๖๒ จ่านวน 
๒๘๘ คน ที่ลงทะเบียนเรียนในระบบ 

C. ๓-02 บัญชีรายชื่อนักศึกษาสาขาวิชาภาษามลายู ทั้ง ๓ ชั้นปี ของปีการศึกษา 25๖๒ จ่านวน 
๖๔ คน ที่ลงทะเบียนเรียนในระบบ 

C.3-1๗ โครงการพัฒนาสโมสรนักศึกษาและโครงการหารายได้ระหว่างเรียน 
C.3-1๘ โครงการสานสัมพันธ์อุณากรรณ ช่อที่ ๕ 
C.3-1๙ โครงการเพิ่มพูนทักษะนอกหลักสูตร 
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C.๔ ผลงานของผู้เรียน 

ผู้ก่ากับตัวบ่งชี้ อาจารย์ ดร.ภัสร์ธีรา ฉลองเดช 

อาจารย์ ดร.ศิริกัญญา แก่นทอง 

ผู้จัดเก็บข้อมูล อาจารย์ ดร.วัชรินทร์ ฟองโหย อาจารย์ตัสนีม  เจะและ   อาจารย์สุไลมาน  สมาแฮ
อาจารย์กามีลียา  หะยีหะซา     

ค าอธิบาย 

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

เกณฑ์การประเมินระดับหลักสูตร  

 ใช้ตารางเกณฑ์การประเมินต่อไปนี้ประเมินคะแนนของหลักสูตรเช่นเมื่อยังไม่ได้ท่าการเก็บข้อมูลผลการ
ด่าเนินงานในการผลิตบัณฑิตที่ส่าเร็จการศึกษาหรือไม่มีการรายงานผลที่เก่ียวข้องจะได้คะแนน ๑ โดยเมื่อ
ด่าเนินการการเก็บข้อมูลในตารางข้างต้นหรือเริ่มมีระบบเก็บข้อมูลและจะได้คะแนน ๒ และเมื่อเก็บข้อมูลมาก
พอสามารถน่าไปวิเคราะห์เทียบกับเป้าหมายของหลักสูตรและเป็นไปตามท่ีคาด (แสดงถึงความเข้าใจใน
สถานการณ์ด่าเนินการและเหตุปัจจัยของผลที่เกิดข้ึนโดยความคาดหมายไม่จ่าเป็นต้องเป็นผลที่ดีเสมอไป) จะได้
คะแนน ๓ โดยเมื่อแนวโน้มผลการด่าเนินการบ่งชี้ถึงการด่าเนินการที่ดีหรือแนวโน้มผลที่แสดงให้เห็นว่าระบบ
การจัดการเรียนการสอนดีขึ้นจะได้คะแนน ๔ หรือในที่นี้หมายถึงระบบการจัดการศึกษาที่เก่ียวข้องกับเกณฑ์นั้น
ได้รับการบริหารจัดการอย่างที่ควรจะเป็น (as expected) โดยเมื่อมีการด่าเนินการเหนือกว่าที่เกณฑ์ก่าหนด 
เช่น มีการวิเคราะห์ถึงปัจจัยที่ท่าให้นักศึกษาเลือกเข้าเรียนหรือพ้นสภาพหรือได้น่าผลวิเคราะห์ไปใช้ในการ
พัฒนากระบวนการรับนักศึกษาหรือกระบวนการดูแลนักศึกษาอย่างเหมาะสมยิ่งขึ้นจะได้คะแนน ๕ เป็นต้น 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ 

ไม่มีการ
รายงาน 

มีรายงานผล
เป็นข้อมูลดิบ
ยังไม่มีการ
วิเคราะห์ 

มีรายงานผล
ตามท่ี
คาดหวัง มี
การ

๓+มีแนวโน้ม
ผลการ
ด่าเนินการที่
(วิเคราะห์ 
Trend จาก

๔+มีแนวโน้ม
ผลการ
ด่าเนินงานที่
ดีและมีการ
น่าเสนอแนะ

๕+มีการน่า
ผลการ
พัฒนาการ
เข้าสู่อาเซียน 
ของของ

Excellent 
world class 
or leading 
practice 



48 

 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ 

วิเคราะห์ ตารางเก็บ
ข้อมูลดิบ 

ไปพัฒนาการ
เข้าสู่สากล
มุ่งเน้น
อาเซียนของ
นักศึกษาและ
อาจารย์ 

นักศึกษาและ
อาจารย์อย่าง
เป็นระบบ 
และมีผลการ
ด่าเนินงานที่
ดีในทุกแผน 

ranking 

 

๑. ค่าเป้าหมาย 

 ผลงานผู้เรียนระดับชาติ/ระดับนานาชาติ = ๕ ชิ้น/ป ี

๒. ผลการด าเนินงาน 

 ตลอดระยะเวลา ปีการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๖๒ คณะศิลปศาสตร์ได้เล็งเห็นถึงความส่าคัญของการผลิต
บัณฑิตที่มีคุณภาพ ซึ่งการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพนั้นจ่าเป็นต้องผ่านกระบวนการต่าง ๆ ทั้งกิจกรรมภายใน
หลักสูตรและกิจกรรมภายนอกหลักสูตร ประกอบกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ่าคณะที่เน้นย้่าให้มี
การเพ่ิมจ่านวนนักศึกษาที่ผลิตผลงานให้มากขึ้น เนื่องจากพบว่าผลงานผู้เรียนมีจ่านวนไม่มาก และยังกระจายไป
ยังกลุ่มนักศึกษากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้น  ดังนั้น ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต้นไป คณะได้ก่าหนดแผนการ
ส่งเสริมและพัฒนาทักษะต่างๆ ผ่านโครงการต่าง ๆ ได้แก่ โครงการพัฒนาและแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
(งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท) โครงการเพ่ิมพูนทักษะนอกหลักสูตร (งบประมาณ ๑๕,๐๐๐ บาท) โครงการ 

English Day (งบประมาณ 55,๐๐๐ บาท) งานวิจัยค้นคว้าอิสระ ตลอดจนการเตรียมความพร้อมออกปฏิบัติ

สหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพซึ่งบรรจุเป็นวิชาหลักในหลักสูตร  และการแข่งขันผลงานผู้เรียนที่เกิด
จากการบูรณาการการจัดการเรียนการสอน กับกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ เป็นต้น  ซึ่งผลงาน
นักศึกษาท้ังในและนอกหลักสูตรมีรายละเอียดดังตารางสรุปดังต่อไปนี้  
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ตารางท่ี C ๔-๑ จ านวนผลงานของผู้เรียนด้านทักษะทางวิชาการในปีการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๖๒ 

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 

๒๕๖๒ 61 7 4 73 10 4 - ๑4 

ภาษามลายู 

๒๕๖๐ - ๒ - ๒ - ๑ - ๑ 

๒๕๖๑ ๔ ๑ - ๕ ๓ - - ๓ 

๒๕๖๒ 4 ๓ 9 16 2 ๓ - 5 

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 

๒๕๖๒ ๑ ๘ - 9 ๑ ๓ - ๔ 
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ตารางท่ี C ๔-๒ จ านวนผลงานของผู้เรียนด้านทักษะทางวิชาการในปีการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๖๒ 

(ภาพรวมของคณะ)  

ปีการ 

ศึกษา 

จ านวนผลงาน ผลงานที่ได้รับรางวัล 

ระดับ
สถาบัน 

ระดับ 

ชาติ 

ระดับ
นานาชาต ิ

รวม 
จ านวนที่
เพิ่มข้ึนใน
แต่ละปี 

ระดับ
สถาบั

น 

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 ๖๕ ๙ ๒ ๑ ๑๒ -๔ 

๒๕๖๒ 66 ๑8 13 97 13 13 10 ๑ 24 12 

รวม 82 ๔๙ ๗9 209 
 

   
๒5 ๒7 ๔ 

 
๕6 

 

 

 

จากตารางข้างต้นจะเห็นได้ว่า ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ ทางคณะศิลปศาสตร์ได้มีการส่งเสริมให้นักศึกษา
เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการไม่ว่าจะเป็นด้านภาษาอังกฤษและด้านภาษาอ่ืน ๆ เช่น ภาษามลายู หรือ
ภาษาจีน ภาษาไทย โดยผ่านโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ด้านภาษาอังกฤษ โดยในปีการศึกษา ๒๕๖๒ ทางคณะ
ศิลปศาสตร์และสาขาวิชาภาษาอังกฤษได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษ ลงเข้าแข่งขันกิจกรรมด้าน
ภาษาอังกฤษ ที่จัดขึ้นในวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ผ่านกิจกรรมการกล่าวสุน
ธรพจน์ และการเล่านิทานภาษาอังกฤษ ผลปรากฎว่า นายอันวา มะอุเซ็ง นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ ชนะรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ ๒ และนางสาวสุวรรณา ดือราแม ได้รางวัลชมเชยจากการประกวดเล่านิทานภาษาอังกฤษ (C.๔-
๐๑) 

นอกจากนี้ทางสาขาวิชาภาษาอังกฤษและสาขามาลายูได้ร่วมมือกันเพ่ือส่งนักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษ
เข้าประกวด โดยมีอาจารย์จากสาขามลายูเป็นผู้คุมหลักและอาจารย์จากสาขาภาษาอังกฤษเป็นผู้คุมรอง จน
ได้รับโล่และเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ รางวัลเหรียญเงินจากการน่าเสนอผลงานนวัตกรรมระดับนานาชาติ NRIC 
เนื่องในวันครบรอบ ๑๕ ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ (C.๔-๐๒)  
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ในขณะเดียวกันนี้ทางคณะศิลปะศาสตร์และสาขาวิชาภาษาอังกฤษได้สนับสนุนนักศึกษาด้านการออก
ฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษา โดยหลังการออกปฏิบัติสหกิจศึกษาทุกครั้ง นักศึกษาจะต้องน่าเสนอผลการปฏิบัติงานและ
โปรเจคท่ีตนเองได้ท่าระหว่างที่ออกฝึกฯ ผลปรากฏว่านายซารีฟ ลาเต๊ะ นางสาวอาฟีกะห์ สะมูดิง และนางสาว
นูรลียานา อูมูดี ได้รับรางวัลผู้น่าเสนอดีเด่นล่าดับที่ 1-3 ตามล่าดับ (C.๔-๐๓) 

นอกจากนี ้ ยังมีนักศึกษาจากสาขาวิชาภาษาอังกฤษอีกจ่านวนหนึ่งที่ได้รับรางวัล ในช่วงวันสถาปณา 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจ่าปีการศึกษา ๒๕๖๒ ซึ่งได้แก่ นายมูหามัดฮาริส กูโน นักศึกษาชั้นปีที่ 
3 ได้รับโล่และเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ นักศึกษากิจกรรมดีเด่น จากการสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย (C.๔-
๐๔) นายอันวา มะอุเซ็ง นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้รับโล่และเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ประเภทนักศึกษาดีเด่น (C.๔-
๐๕) และนายชารีฟ ภัควันต์ ได้รับรางวัลชมเชยในโครงการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาเพ่ือรับ
รางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา (C.๔-๐๖) และในช่วงเดียวกันนี้คือช่วงสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร์ ครั้งที่ 15 ก็ได้มีการมอบรางวัลในกิจกรรมการแข่งขันเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ (English Essay 
Writing) ระดับอุดมศึกษา ให้แก่ นางสาวยูวีต้า มือลี ซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นายธาวิน สันตินากุล 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และนายฟิตรี มะซา ได้รับรางวัลชมเชย (C.๔-๐๗) 

ทั้งนี้ทางคณะศิลปะศาสตร์ได้มีการสนับสนุนทางด้านงานวิจัยภายใต้รายวิชาค้นคว้าอิสระ และ
สนับสนุนให้มีการน่าเสนอ โดยการนี้มีหัวข้อที่น่าเสนอระดับชาติโดยเป็นการน่าเสนอภาคโปสเตอร์ ในการ
ประชุมวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ ๒ “มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
นวัตกรรมสร้างสรรค์สังคม” วันที่ ๕-๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ ภายใต้หัวข้อ ‘การวิเคราะห์เทคนิคและข้อผิดพลาด
จากการแปลภาษาไทยเป็นอังกฤษ: กรณีป้ายกรมทางหลวงและป้ายสถานที่ส่าคัญต่างๆ ในเขตอ่าเภอเมือง
นราธิวาส จังหวัดนราธิวาส’ (C.๔-๐๘) และในวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ทางคณะศิลปศาสตร์ได้มีการส่ง
นักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 4 ชื่อ นางสาวนูรฟิรดาวส์ หะมิ ที่ได้รับรางวัล “ต้นกล้าวิจัย” ให้มีการเข้า
ร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติด้านศิลปศาสตร์ (LAC) ครั้งที่ 5 โดยนักศึกษาจะต้องท่าการ Pitching ผ่าน
ช่องทางลิ้งค์ของ ZOOM ที่ทาง LAC ได้ให้มา (C.๔-09) 

นอกจากนี้ทางคณะศิลปศาสตร์ได้มีการส่งเสริมให้นักศึกษาสาขาวิชาภาษามลายูเข้าประกวดการกล่าว
สุนทรพจน์ภาษามาลายู ที่ทางคณะจัดขึ้นในวันสถาปนาภาษามลายู ภายใต้กิจกรรมการกล่าวสุนธรพจน์ภาษา
มลายูระดับอุดมศึกษา และได้ส่งนางสาวนางสาวอาตีกะห์ หะยีสามะ นักศึกษาสาขาวิชาภาษามลายูชั้นปีที่ ๓ 
เข้าประกวด ผลปรากฏว่าได้รับรางวัลชนะเลิศ (C.๔-10) และวันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 นักศึกษาสาขาวิชา
ภาษามลายู นางสาวศูรัยฮัน สาและ ได้รับรางวัลชนะเลิศในกิจกรรมการแข่งขัน "คาฮูด"ภาษามลายู ทีจ่ัดขึ้นโดย
นักศึกษาสาขาวิชาภาษามลายูชั้นปี 3 (C.๔-11) และเช่นเดียวกันนี้ นายฮาริส กูโน ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 
(C.๔-๑๒) และนายมูฮัมหมัดฟิกรอม มะสาและ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง จากการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัต ชิง
แชมป์ชายแดนใต้ ครั้งที่ ๘ ประจ่าปี ๒๕๖๒ (C.๔-๑3) ซ่ึงในขณะเดียวกันทางคณะได้ส่ง นายฮาริส กูโน 
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 3 เข้าประกวดปันจักสีลัต ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย แห่งประเทศ 
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ครั้งที่ ๔๗ “47th The Sun Games 2020” ณ มหาวิทยาลัยรังสิต จังหวัด ปทุมธานี โดยคว้ารางวัลเหรียญ
ทองแดงกลับมา (C.๔-๑4)  

 ทั้งนี้ทางคณะได้เล็งเห็นถึงผลงานของผู้เรียนในด้านอ่ืน ๆ โดยเฉพาะด้านกิจกรรม โดยในปีการศึกษา 
๒๕๖๓ เช่นเดียวกันกับภาษาอังกฤษ ทางสาขาภาษาไทยของคณะศิลปศาสตร์ ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
การแข่งขันโต้วาทีระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ ๘ โดยนักศึกษาจากคณะศิลปะศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 
๑ ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันในครั้งนี้ ซึ่งมีรายนามดังต่อไปนี้ 1.นายกอมารูเด็น ฮูลูอาแด 2.นางสาว
โรสมีนี เด็งสาแม และ 3.นายมาหามะฟิตรี บูบากา (C.๔-๑๕) นอกจากนี ้ นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมด้าน
ภาษาไทยในโครงการ “พหุแฟร์แตกต่างแต่เหมือนกัน ตอนเสน่ห์ปลายด้ามขวาน” ณ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ใน
วันที่ ๑๔ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ ผลปรากฏว่านายมาหามะฟิตรี บูบากา นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ได้รับรางวัล
ชนะเลิศ (C.๔-๑๖) นางสาววัรดาห์ วายะโยะ นักศึกษาชั้นปีที่ ๒ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง (C.๔-๑๗) 
และ นางสาวเจ๊ะซาฟีนะห์ มะแอ นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ ได้รับรางวัลชมเชย (C.๔-๑๘) 

ตารางท่ี C ๔-๓ ตารางสรุปผลการด าเนินงานปีการศึกษา ๒๕๖๒ เทียบกับเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินการ เป้าหมาย 

ผลงานผู้เรียนระดับชาติและ
นานาชาติ = ๘ ชิ้น/ป ี

97 ชิ้น บรรลุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓. วิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 
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ภาพที่ C ๔-๔ กราฟแสดงภาพรวมของคณะด้านจ านวนและแนวโน้มผลงานของผู้เรียนด้านทักษะทาง
วิชาการในปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๒  

จากกราฟข้างต้นแสดงให้เห็นถึงจ่านวนผลงานของนักศึกษาจากปีการศึกษา ๒๕60-๒๕๖2 ซึ่งเป็น
จ่านวนผลงานที่เพ่ิมข้ึนตามล่าดับอย่างก้าวกระโดดจาก 19 ชิ้นในปีการศึกษา 2560 เป็น 97 ชิ้นในปี
การศึกษา 2562 อย่างไรก็ตาม จ่านวนของผลงานผู้เรียนในแต่ละปีการศึกษาในอนาคตว่าจะมีแน้วโน้มที่
เพ่ิมข้ึนหรือลดลงได้นั้น อาจขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยร่วมด้วยกัน เช่น จ่านวนนักศึกษาท่ีเพ่ิมข้ึนหรือลดลง จ่านวน
เวทีการแข่งขัน จ่านวนงบประมาณ สถานการณ์ปัจจุบัน(โรคระบาด) และร่องเวลาที่เอ้ืออ่านวย เป็นต้น ซึ่งทาง
คณะได้เล็งเห็นว่า ควรเพิ่มกระบวนการต่างๆเพ่ือให้นักศึกษาได้สร้างผลงานที่เพ่ิมขึ้นในแต่ละปี ดังต่อไปนี้ 
วางแผนให้มีการบูรณาการกับการเรียนการสอนให้หลายวิชาได้มีส่วนร่วมมากท่ีสุดกับโครงการต่างๆที่คณะจัดขึ้น 
ลงมือปฏิบัติและขับเคลื่อน รวมทั้งตรวจสอบและด่าเนินการตามแผนที่วางไว้อย่างเคร่งครัดและเป็นระบบต่อไป  
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ภาพที่ C ๔-๕ กราฟแสดงภาพรวมของคณะด้านจ านวนและแนวโน้มผลงานที่ได้รับรางวัลของผู้เรียนด้าน
ทักษะทางวิชาการในปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๒  

นอกจากนี้คณะศิลปศาสาตร์ได้ส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการต่าง ๆ 
เพ่ือให้นักศึกษาเพ่ิมพูนประสบการณ์เกี่ยวกับการใช้ความรู้และทักษะที่ได้ร่่าเรียนมาในชั้นเรียน อย่างไรก็ตาม
ทางคณะได้เล็งเห็นความส่าคัญของผลงานผู้เรียนและความส่าคัญของผลการเรียนด้วย ทางคณะได้ตระหนักถึง
การรับมาซึ่งรางวัลจากการประกวดต่าง ๆ ซึ่งรางวัลเหล่านี้บ่งบอกถึงคุณภาพที่ผู้เรียนได้ตัดสินใจเลือกมาศึกษา
ในหลักสูตรที่คณะได้เปิดทั้งหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษและหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษามลายู จากกราฟข้างต้นแสดงให้เห็นถึงจ่านวนผลงานผู้เรียนที่ได้รับรางวัลจากปีการศึกษา ๒๕
60-๒๕๖2 ซ่ึงจ่านวนผลงานผู้เรียนที่ได้รับรางวัลนั้นมีจ่านวนที่เพ่ิมข้ึนจาก 16 ชิ้นในปีการศึกษา 2560 เป็น 
24 ชิ้นในปีการศึกษา 2562 อย่างไรก็ตามทางคณะคิดว่า ถึงแม้คณะได้สนับสนุนนักศึกษาเต็มที่ตลอดสี่ปี
การศึกษาแล้ว แต่ก็ต้องการทบทวนกระบวนการปรับปรุงเพื่อให้เกิดการพัฒนารวมถึงผลิตผลงานผู้เรียนให้
เพ่ิมข้ึนในแต่ละปีการศึกษาเพ่ือที่จะได้เพ่ิมความเป็นไปได้ต่อจ่านวนรางวัลที่นักศึกษาจะได้รับ และเพ่ือให้การ
ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพต่อไป ซึ่งกระบวนการวางแผนให้จ่านวนผลงานนักศึกษาที่ได้รับรางวัลเพิ่มข้ึนนั้น ทาง
คณะได้จัดให้มีการประชุมและร่วมกันหาแนวทาง โดยมีการลงมติให้เพิ่มช่องทางการกระจายข่าวสารการแข่งขัน
ต่างๆอย่างทั่วถึงให้มากกว่าเดิมในทุกช่องทาง รวมถึงการเพ่ิมการจัดเวทีการแข่งขันภายในขึ้น นอกจากนี้ยัง
ช่วยกันสืบหาเวทีต่างๆมาให้นักศึกษาได้แสดงฝีมือและน่าเสนอผลงานของตนเองที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่ืนสืบไป  
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ทั้งนี้ ถึงแม้ทางคณะตระหนักดีว่า คณะมีข้อจ่ากัดมากมายไม่ว่าจะเป็นด้านงบประมาณ ด้านเวลาของ
อาจารย์หรือแม้กระทั่งตัวนักศึกษาเอง ด้านสภาพแวดล้อมเก่ียวข้องกับการพัฒนานักศึกษา ด้านทัศนคติของ
ผู้เรียนเอง และด้วยสถานการณ์โควิด 19 ท่าให้เวทีการประกวดแข่งขันเชิงวิชาการมีจ่านวนลดลงจนถึงไม่มีเลย
ในช่วงเวลาที่ผ่านมา แต่ทางคณะก็มีความแน่วแน่ที่จะพัฒนากระบวนการผลิตนักศึกษาและกระบวนผลิตผลงาน
ผู้เรียนที่มีคุณภาพ ตัวอย่างเช่น อาจารย์ควรที่จะท่าอย่างไร เพ่ือพัฒนานักศึกษาได้อย่างมีคุณภาพภายใต้
ระยะเวลาและงบประมาณที่จ่ากัด หรือภายใต้สถานการณ์โควิด 19 ทางคณะควรที่จะท่าอย่างไรเพ่ือให้
นักศึกษาตระหนักถึงความส่าคัญของการพัฒนาตนเองโดยผ่านกระการการประกวดต่าง ๆ ภายใต้ด้าน
สภาพแวดล้อมที่คณะได้จัดให้โดยก่าหนดกรอบการด่าเนินงานเพื่อจัดท่าแผนการพัฒนานักศึกษาในปีการศึกษา 
๒๕๖๓ ต่อไป  

ผลการประเมินในระดับคณะ 

ผลรวมของคะแนนที่ได้ของทุกหลักสูตรในคณะ/จ่านวนหลักสูตรในคณะทั้งหมด 

คะแนนการประเมิน C. ๔ = ๔ 

ค าอธิบายเพิ่มเติม     มีแนวโน้มผลการด่าเนินการที่(วิเคราะห์ Trend จากตารางเก็บข้อมูลดิบ 

 

รหัสเอกสาร
หลักฐาน 

ชื่อเอกสารหลักฐาน 

C.๔-๐๑ การประกวดเล่านิทานภาษาอังกฤษ 

C.๔-๐๒ น่าเสนอผลงานนวัตกรรมระดับนานาชาติ NRIC 

c. ๔-๐๓ น่าเสนอการออกฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษา 

C. ๔-๐๔ โล่และเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ นักศึกษากิจกรรมดีเด่น 

C. ๔-๐๕ โล่และเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ประเภทนักศึกษาดีเด่น 

C. ๔-๐๖ รางวัลชมเชยในโครงการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัล
พระราชทาน ระดับอุดมศึกษา 

C. ๔-๐๗ รางวัลในกิจกรรมการแข่งขันเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ (English Essay Writing) 
ระดับอุดมศึกษา 
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รหัสเอกสาร
หลักฐาน 

ชื่อเอกสารหลักฐาน 

C. ๔-๐๘ การน่าเสนองานวิจัยภาคโปสเตอร์ 

C. ๔-๐๙ รางวัล “ต้นกล้าวิจัย” 

C. ๔-๑๐ กิจกรรมการกล่าวสุนธรพจน์ภาษามลายูระดับอุดมศึกษา 

C. ๔-๑๑ รางวัลชนะเลิศในกิจกรรมการแข่งขัน "คาฮูด"ภาษามลายู 

C. ๔-๑๒ การแข่งขันกีฬาปันจักสีลัต ชิงแชมป์ชายแดนใต้ ครั้งที่ ๘ ประจ่าปี ๒๕๖๒ รางวัลเหรียญ
ทองแดง 

C.๔-๑๓ การแข่งขันกีฬาปันจักสีลัต ชิงแชมป์ชายแดนใต้ ครั้งที่ ๘ ประจ่าปี ๒๕๖๒ รางวัลเหรียญ
ทองแดง 

C. ๔-๑๔ การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย แห่งประเทศ ครั้งที่ ๔๗ “47th The Sun Games 
2020” รางวัลเหรียญทองแดง 

C. ๔-๑๕ กิจกรรมการแข่งขันโต้วาทีระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ ๘ 

C.๔-๑๖ โครงการ “พหุแฟร์แตกต่างแต่เหมือนกัน ตอนเสน่ห์ปลายด้ามขวาน” ณ 
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี รางวัลชนะเลิศ 

C.๔-๑๗ โครงการ “พหุแฟร์แตกต่างแต่เหมือนกัน ตอนเสน่ห์ปลายด้ามขวาน” ณ 
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง 

C.๔-๑๘ โครงการ “พหุแฟร์แตกต่างแต่เหมือนกัน ตอนเสน่ห์ปลายด้ามขวาน” ณ 
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี รางวัลชมเชย 
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C.5 คุณสมบัติของอาจารย์ 
ผู้ก่ากับตัวบ่งชี้   นางสาวชุลีพร  มาสเนตร   อาจารย์วิภาภรณ์  หุ้ยเวชศาสตร์ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล  อาจารย์ ดร.วัชรินทร์  ฟองโหย 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) 
 
เกณฑ์การประเมินระดับคณะ 

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

Excellent 
(Example 
of world 
class or 
leading 

practices) 
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1 2 3 4 5 6 7 
ระดับประเทศ) 

 
ค่าเป้าหมายของคณะ 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน บรรลุ 
ร้อยละของจ่านวนบุคลากรสายสอน
และวิจัยที่มีต่าแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น 

ร้อยละ ๖ มีบุคลากรสายวิชาการท่ีมี
ต่าแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น 
ด่ารงต่าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ จ่านวน 4 คน 
(จากบุคลากรสายวิชาการ
ทั้งหมด 32 คน) 

 

ร้อยละของจ่านวนบุคลากรสาย
สนับสนุนเข้าสู่ต่าแหน่งที่สูงขึ้น 

ร้อยละ 0 บุคลากรสายสนับสนุนยังไม่
มีผู้ขอเข้าสู่ต่าแหน่งที่สูงขึ้น 

 

 
ผลการด าเนินงาน 
 คณะศิลปศาสตร์ มุ่งเน้นความเป็นเลิศในศาสตร์ที่ เกี่ยวข้องกับมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ 
โดยเฉพาะความเชี่ยวชาญด้านภาษา และบูรณาการการศึกษาทั่วไป จึงได้ก่าหนดคุณสมบัติและคุณวุฒิของ
อาจารย์ และเปิดหลักสูตรตามความพร้อมและความเชี่ยวชาญของอาจารย์ ซึ่งปีการศึกษา 2562 คณะศิลป
ศาสตร์ได้เปิดรับนักศึกษา จ่านวน 2 หลักสูตร คือหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ และหลักสูตร   
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษามลายู ทั้งนี้ยังรับผิดชอบงานสอนในรายวิชาศึกษาทั่วไปให้แก่คณะต่างๆ ในสังกัด
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

คุณสมบัติและความสามารถของบุคลากรสายวิชาการถือเป็นสิ่งส่าคัญในการพัฒนาองค์กรและบัณฑิต
เป็นอย่างยิ่ง คณะจึงจัดหาบุคลากรสายวิชาการให้เพียงพอและเหมาะสมกับความต้องการตามจุดเน้นของคณะ 
โดยคณะได้มีการแสดงข้อมูลคณาจารย์ที่ปฏิบัติงานจริงของคณะฯ พร้อมทั้งแสดงข้อมูลค่า FTEs ของคณาจารย์
ทั้งหมดดังต่อไปนี้ 

ตารางที ่1 แสดงข้อมูลคณาจารย์ของคณะศิลปศาสตร์  ประจ าปีการศึกษา 25๖2 
ประเภท ชาย หญิง รวม จ านวนอาจารย์

ที่มีวุฒิปริญญา
เอก 

จ านวนอาจารย์
ที่คุณสมบัติ
เทียบเท่า

ปริญญาเอก 

จ านวน

(ราย) 

FTEs 

ศาสตราจารย์ - - - - - - 
รองศาสตราจารย์ - - - - - - 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 3 1 4  1 - 
   - อาจารย์สอนภาษามลายู 1 - 1 0.86 - - 
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ประเภท ชาย หญิง รวม จ านวนอาจารย์
ที่มีวุฒิปริญญา

เอก 

จ านวนอาจารย์
ที่คุณสมบัติ
เทียบเท่า

ปริญญาเอก 

จ านวน

(ราย) 

FTEs 

   - อาจารย์สอนภาษาไทย 1 - 1 0.19 - - 
   - อาจารย์สอนสังคมศาสตร์ 1 1 2 0.61 1 - 
อาจารย ์ 6 22 28  3 - 
   - อาจารย์สอนภาษาอังกฤษ 1 7 8  1 - 
   - อาจารย์สอนภาษามลายู 1 3 4 0.70 - - 
   - อาจารย์สอนภาษาไทย - 4 4 0.56 1 - 
   - อาจารย์สอนภาษาจีน - 2 2 0.32 - - 
   - อาจารย์สอนสังคมศาสตร์ 3 4 7 0.76 1 - 
   - อาจารย์สอนพลศึกษา 1 2 3 0.46 - - 
อาจารย์ Part – Time - - -  - - 
อาจารย์พิเศษ (Visiting 
Professors/lecturers) 

- - -  - - 

รวม 9 23 32  4 - 
 
หมายเหตุ  การค่านวณหาค่า FTEs = จ่านวนชั่วโมงท่ีสอนต่อภาคการศึกษา x 3/300 

   โดยที่ n = จ่านวนครั้งที่มีการสอนจริงตลอดปีการศึกษา 
   3 = ภาระงานต่างๆ  ที่ครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน ได้แก่ การเตรียมการสอน การตรวจงาน 

การตรวจข้อสอบ และการให้ค่าปรึกษา 
   600 = จ่านวนชั่วโมงการท่างานตลอด 15 สัปดาห์  
   ค่า  FTEs ประจ่าปีการศึกษา = (ค่า FTEs ของภาคเรียนที่ 1 + ค่า FTEs ของภาคเรียนที่ 2) / 2 

 
 จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่าจ่านวนอาจารย์สายวิชาการของคณะศิลปศาสตร์ในทุกสาขาวิชา ในปี
การศึกษา 2562 อาจารย์สาขาสังคมศาสตร์ อาจารย์สาขาภาษามลายู  อาจารย์สาขาภาษาไทย อาจารย์
สาขาวิชาพละศึกษา และอาจารย์สาขาภาษาจีน มีค่า FTE น้อยกว่า 1 ซึ่งแสดงถึงความเพียงพอและเหมาะสม
กับความต้องการของการจัดการเรียนการสอน  และอาจารย์สาขาภาษาอังกฤษ อยู่ระหว่างการด่าเนินการ
ค่านวณค่าเฉลี่ย FTEs จากหลักสูตร 
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ตารางที ่2 แสดงการสรุปค่า FTEs ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาภาษาอังกฤษ 
 หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2558 

 
ปีการศึกษา 

ค่า FTEs ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาภาษาอังกฤษ 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 เฉลี่ยตลอดปีการศึกษา 

2560 1.40 1.02 1.21 
2561 1.18 1.02 1.10 
2562    

 
 

 จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่า ภาระงานสอนของอาจารย์ประจ่าหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษในปี
การศึกษา 2561  มีค่า FTEs ลดลงจากปีการศึกษา 2560  เนื่องจากมีการเพ่ิมอาจารย์ผู้สอนในภาคเรียนที่ 1 
ปีการศึกษา 2561 จากจ่านวน ๑๐ คน ในปีการศึกษา 256๒ อยู่ระหว่างการด่าเนินการ เนื่องจากยังไม่จบ
ภาคการศึกษา 2562 ทั้งนี้คณะศิลปศาสตร์ได้มีการจ้างอาจารย์สาขาภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นอาจารย์ชาวต่างชาติ 
เพ่ิมเติม และคณะก่าลังเร่งด่าเนินการเพ่ิมจ่านวนของอาจารย์ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ิมขึ้น เพ่ือให้ค่า FTEs 
ลดลงให้น้อยกว่า 1   

ตารางที ่3 แสดงการสรุปค่า FTE ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาขาภาษามลาย ู
 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 
2562 0.62 0.83 0.72 

 
จากตารางที่ 3 แสดงให้เห็นว่า ภาระงานสอนของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาขาวิชาภาษามลายู 

ในปีการศึกษา 2560-2562 มีค่า FTE น้อยกว่า 1 ซึ่งแสดงถึงความเพียงพอและเหมาะสมกับความต้องการ
ของการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรสาขาวิชาภาษามลายู  
 
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) 
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 3.  1 ห้องเรียนก่าหนดให้มีจ่านวนนักศึกษา 50 คน และหากมีจ่านวนนักศึกษาจ่านวน 51 คนข้ึนไป 
ให้นับเป็น 2 ห้อง* และทุกๆ 1 ห้องเท่ากับ 9 ชั่วโมงงาน 
 4.  ภาระงานสอนที่แท้จริงนั้น ยังไม่รวมภาระงานอื่นๆ เช่น งานวิจัย งานบริหาร และงานอื่นๆท่ีได้รับ
มอบหมาย 

ทั้งนี้ ข้อมูลในปีการศึกษา 2560-2561 มีแนวโน้มจ่านวนอาจารย์ของคณะศิลปศาสตร์มีจ่านวนที่
เพ่ิมขึ้น แต่ในปีการศึกษา 2562 จ่านวนอาจารย์ของคณะศิลปศาสตร์มีจ่านวนที่ลดลง เนื่องจากคณะได้ส่ง
บุคลากรไปลาศึกษา จ่านวน 2 คน และอยู่ระหว่างการด่าเนินการรับสมัครอาจารย์เพ่ิมเติม ดังต่อไปนี้ 

ตารางที ่4 แสดงอัตราการคงอยู่ของอาจารย์คณะศิลปศาสตร์ 

ปี
การศึกษา 

จ านวนอาจารย์
ทั้งหมดต้นปีการศึกษา 

จ านวนอาจารย์
ลาออก/เกษียณใน

ระหว่างปี
การศึกษา 

จ านวน
อาจารย์เข้า

ใหม่ระหว่างปี
การศึกษา 

จ านวนอาจารย์
ทั้งหมดปลายปี

การศึกษา 

หมายเหตุ  
(ระบุเหตุผล) 

ปี 2560 31 2 4 33 ไม่นับรวมผู้ลา
ศึกษาต่อ ต้น
ปีการศึกษา 

จ่านวน 1 คน 
ปี 2561 33 1 2 34  
ปี 2562 32 - - 32 ไม่นับรวมผู้ลา

ศึกษาต่อ ต้น
ปีการศึกษา 

จ่านวน 2 คน 
 

31

31.5

32

32.5

33

33.5

34

2560

2561

2562

 
แผนภูมิที่ ๑ อัตราการคงอยู่ของอาจารย์คณะศิลปศาสตร์ 

 
จากตารางและแผนภูมิข้างต้นแสดงให้เห็นว่าคณะศิลปศาสตร์มีจ่านวนบุคลากรสายวิชาการเพ่ิมขึ้น

จ่านวน 1 คน ในปีการศึกษา 2560 และปีการศึกษา 2561 มีจ่านวนอาจารย์ 33 และ 34 คน ตามล่าดับ 
และในปีการศึกษา 2562 มีจ่านวนอาจารย์ 32 ซึ่งลดลงจากปีการศึกษา 2561 เนื่องจากคณะได้ส่งบุคลากร
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ไปลาศึกษา จ่านวน 2 คน และเมื่อพิจารณารายสาขาวิชา ผลปรากฏว่าคณะศิลปศาสตร์ยังขาดแคลนอาจารย์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จึงไดจ้ัดท่าแผนการรับบุคลากรในปกีารศึกษาต่อไป  

 
 
ส่าหรับอาจารย์ประจ่าในระดับหลักสูตรนั้น มีอัตราการคงอยู่ในตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 จนถึงปี

การศึกษา 2562 ดังนี้ 
 

ตารางที ่5 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 2560 8 - 2 10  
ปี 2561 10 1 1 10  
ปี 2562 8 - - 8  

 
จากตารางที่ 5 การคงอยู่ของอาจารย์ประจ่าในระดับหลักสูตรนี้ชี้ให้เห็นว่า อาจารย์ประจ่าในระดับ

หลักสูตรนั้นในปีการศึกษา 2562 มีอัตราการคงอยู่ลดลดจาก ปีการศึกษา 2561 และมีอัตราการคงอยู่คงทีใ่น
ปีการศึกษา 2561 จากปีการศึกษา 2560 ทั้งนี้การที่มีอัตราการคงอยู่คงที่และลดลงแสดงถึงการมีบุคลากร
สายสอนและวิจัยในระดับหลักสูตรไม่เพียงพอและเหมาะสมกับอัตราการเพิ่มขึ้นของนักศึกษา ดังแสดงในตาราง
ต่อไปนี้ 

 
ตารางที ่6 สรุปข้อมูลสัดส่วนนักศึกษาต่ออาจารย์ของหลักสูตรภาษาอังกฤษ 

ปีการศึกษา จ านวนของนักศึกษา จ านวนของอาจารย์
ประจ าในระดับหลักสูตร 

สัดส่วนนักศึกษาต่อ
อาจารย ์

ป ี2560 184 10 18.40 : 1 
ปี 2561 263 10 26.30 : 1 
ปี 2562 288 8 36 : 1 

 
 จากตารางที่ 6 แสดงให้เห็นว่า สัดส่วนของนักศึกษาต่ออาจารย์ผู้สอนมีอัตราที่เพ่ิมขึ้นในปีการศึกษา  
2562  ที่มีอัตราส่วนนักศึกษา  36.00  คน  ต่ออาจารย์  1  คน  จากปีการศึกษา  2561  ซึ่งเกินเกณฑ์
มาตรฐานของ  สกอ.  ปี  2558  ก่าหนด (สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  25 : 1)  ทั้งนี้คณะศิลปศาสตร์
ได้มีการจ้างอาจารย์สาขาภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นอาจารย์ชาวต่างชาติ เพ่ิมเติม และคณะก่าลังเร่งด่าเนินการเพ่ิม
จ่านวนของอาจารย์ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ แต่ยังไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์การสอบแข่งขัน 
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ตารางที ่7 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  
ปี 2562 5 - - 5  

 
จากตารางที่ 7 การคงอยู่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบในระดับหลักสูตรภาษามลายูนี้ชี้ให้เห็นว่า อาจารย์

ผู้รับผิดชอบในระดับหลักสูตรนั้นมีอัตราการคงอยู่คงที่ในปีการศึกษา 2562 จากปีการศึกษา 2561 และปี
การศึกษา 2560 จ่านวน 5 คน 

 

ตารางที ่8 สรุปข้อมูลสัดส่วนนักศึกษาต่ออาจารย์ของหลักสูตรภาษามลายู 

ปีการศึกษา จ านวนของนักศึกษา จ านวนของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบในระดับ

หลักสูตร 

สัดส่วนนักศึกษาต่อ
อาจารย ์

ปี 2560 34 5 6.80 : 1 
ปี 2561 54 5 10.80 : 1 
ปี 2562 64 5 12.80 : 1 

 
 จากตารางที่ 8 แสดงให้เห็นว่า  สัดส่วนของนักศึกษาต่ออาจารย์ผู้สอนมีอัตราที่เพ่ิมขึ้นในปีการศึกษา  
2562  ที่มีอัตราส่วนนักศึกษา  12.80  คน  ต่ออาจารย์  1  คน  จากปีการศึกษา  2561 ซึ่งยังอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานของ  สกอ.  ปี  2558  ก่าหนด (สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 25 : 1) 
 

คณะศิลปศาสตร์ได้ส่งเสริมให้อาจารย์ได้รับการพัฒนาให้มีคุณวุฒิและต่าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น ซึ่ง
ขณะนี้มีอาจารย์จ่านวน 37 คน ลาศึกษาต่อ 5 คน ปฏิบัติงานจริง 32 คน เป็นข้าราชการ 6 คน พนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา 19 คน และลูกจ้างชั่วคราว 7 คน มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 3 คน ปริญญาโท 25 คน 
ปริญญาเอก 4 คน (C. 5-01) ซึ่งจ่านวนอาจารย์ประจ่าหลักสูตรสาขาภาษาอังกฤษต่อนักศึกษา คือ 1 : 
36.00 ชี้ให้เห็นว่าอาจารย์ยังมีไม่เพียงพอและสอดคล้องกับความต้องการ 
 1.  ความสามารถในด้านการออกแบบการสอน พบว่าอาจารย์ได้ออกแบบการสอนมากกว่า 3 วิธี คือ 
การสอนแบบบรรยายและการอภิปราย ร้อยละ 100 การสอนแบบมีส่วนร่วม การสอนแบบใช้การสนทนา
โต้ตอบระหว่างอาจารย์และนักศึกษา การสอนแบบสาธิต ใช้สถานการณ์จริง การสอนแบบเสวนา และการสอน
แบบตั้งค่าถามชวนคิด  (C. 5-02)  
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 2.  ความสามารถในการประยุกต์และเลือกใช้วิธีการที่หลากหลายในการสอนและการประเมินผลการ
สอนเพ่ือให้บรรลุ ELOs ที่ก่าหนด ในปีการศึกษา 2562 นั้นทางอาจารย์ประจ่ารายวิชาต่างๆ ได้ประยุกต์และ
เลือกใช้วิธีการที่หลากหลายในการสอนและการประเมินผลการสอนเพ่ือให้บรรลุ ELOs  ดังนี้  
  1.  ด้านคุณธรรม คือ ได้สอดแทรกในรายวิชาด้านการมีวินัย ตรงเวลา มีความเสียสละ ความ
ซื่อสัตย์ ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อ่ืนทั้งในด้านการสื่อสาร การด่ารงตน 
และเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
  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 
  5.  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ คือ สามารถนา
หลักตรรกะ คณิตศาสตร์และสถิตมาปรับใช้ในกิจกรรมที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
ความสามารถใช้ภาษาสื่อสาร (C. 5-03) 
 

ตารางที ่9 สรุปผลข้อมูลการนิเทศการสอนของอาจารย์คณะศิลปศาสตร์ ปีการศึกษา 2559-2561 

ปีการศึกษา ด้านการเตรียมความ
พร้อมของอาจารย์  

(30 คะแนน) 

ด้านกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน 

(40 คะแนน) 

ด้านผู้เรียน 
(30 คะแนน) 

เฉลี่ย 

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 
1/2562     
2/2562     
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แผนภูมิที ่๒ สรุปผลข้อมูลการนิเทศการสอนของอาจารย์คณะศิลปศาสตร์  

ปีการศึกษา 2560-2562 
 

ในปีการศึกษา 2562 อยู่ในระหว่างการด่าเนินการ เนื่องจากยังไม่จบปีการศึกษา 2562 และตั้งแต่ปี
การศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต้นไป 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  

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มีนโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร คือ มุ่งพัฒนา
คุณวุฒิและสมรรถนะของบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาอย่างต่อเนื่อง ตามแผนพัฒนาบุคลากร 
ประจ่าปีการศึกษา 2560 – 2564 (C. 5-04) และมีการก่าหนดภาระงานสอนและสัดส่วนของนักศึกษาต่อ
อาจารย์ โดยก่าหนดภาระงานสอนตามความเชี่ยวชาญเฉพาะของอาจารย์ โดยมีการพัฒนาอาจารย์จากโครงการ
พัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยคณะศิลปศาสตร์ และโครงการจัดการความรู้ (Knowledge  Management) 

ผลจากจากการด่าเนินการดังกล่าว ผลปรากฏว่าคณาจารย์คณะศิลปศาสตร์มีผลงานวิจัยที่ได้รับการ
น่าเสนอในงานสัมมนาวิชาการระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งการตีพิมพ์เผยแพร่มากขึ้น (C. 5-05) และมี
บุคลากรทีด่่ารงต่าแหน่งทางวิชาการ ต่าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ่านวน 4 คน (C. 5-06) 
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ผลการประเมินในระดับคณะ 
ผลรวมของคะแนนที่ได้ของทุกหลักสูตรในคณะ/จ่านวนหลักสูตรในคณะทั้งหมด 

คะแนนการประเมิน C5 = 4 
ค าอธิบายเพิ่มเติม     มีแนวโน้มผลการด่าเนินงานของระบบดี ท่าให้เกิดผลเป็นไปในทิศทางตามเป้าหมายที่
ก่าหนด 
 
รหัสเอกสารหลักฐาน ชื่อเอกสารหลักฐาน 

C. 5-01 สรุปรายชื่ออาจารย์จ่าแนกตามคุณวุฒิ 
C. 5-02 เกณฑ์นิเทศการสอนของอาจารย์คณะศิลปศาสตร์ 
C. 5-03 ตารางการจ่าแนก ELOs ของอาจารย์คณะศิลปศาสตร์  ปีการศึกษา 2562 
C. 5-04 แผนพัฒนาบุคลากร ประจ่าปีการศึกษา 2560-2564 
C. 5-05 ผลงานวิจัยที่ ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่ในงานสัมมนาวิชาการระดับชาติและ

นานาชาติ 
C. 5-06 การขอการพิจารณาต่าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ 
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C.6 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

ผู้ก่ากับตัวบ่งชี้ อาจารย์ ดร.ภัสร์ธีรา ฉลองเดช 

ผู้จัดเก็บข้อมูล อาจารย์โสภาวรรณ หนูกุ้ง 
  นายอัสฟารอนี อูมา 
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 

เกณฑ์การประเมินระดับหลักสูตร 

1 2 3 4 5 6 7 
ไม่มีการ
รายงาน 

มีรายงานผล
เป็นข้อมูลดิบ
ยังไม่มีการ
วิเคราะห์ 

มีรายงานผล
ตามท่ี
คาดหวัง มี
การ
วิเคราะห์ 

3+มีแนวโน้ม
ผลการ
ด่าเนินการที่
(วิเคราะห์ 
Trend จาก
ตารางเก็บ
ข้อมูลดิบ 

4+มีแนวโน้ม
ผลการ
ด่าเนินงานที่
ดีและมีการ
น่าเสนอแนะ
ไปพัฒนาการ
เข้าสู่สากล
มุ่งเน้น
อาเซียนของ
นักศึกษาและ
อาจารย์ 

5+มีการน่า
ผลการ
พัฒนาการ
เข้าสู่อาเซียน 
ของของ
นักศึกษาและ
อาจารย์อย่าง
เป็นระบบ 
และมีผลการ
ด่าเนินงานที่
ดีในทุกแผน 

Excellent 
world class 
or leading 
practice 
ranking 
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1. ค่าเป้าหมายของคณะ  

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผล บรรลุ 

จ่านวนผลงานวิชาการ งานวิจยั สิ่งประดิษฐ์หรือ
นวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ หรือ
ระดับนานาชาติ 

14 17 / 

 

2. การด าเนินงานและผลการด าเนินงาน 

การด่าเนินงานวิจัยของคณะประจ่าปีการศึกษา 2562 (1 สิงหาคม 2562 - 31 กรกฎาคม 2563) 
ก่าหนดแนวทางการด่าเนินงานวิจัยของคณะประจ่าปีการศึกษา 2562 เพ่ือพัฒนาผลการด่าเนินงานด้านการ
วิจัย โดยใช้ผลการด่าเนินงานวิจัยของคณะประจ่าปีการศึกษา 2561 มาพิจารณาร่วมด้วย ผลจากการหารือ
ร่วมกัน พบว่า ปัญหาในการผลิตผลงานวิจัยของคณาจารย์ในคณะศิลปศาสตร์ คือ อาจารย์ขาดบรรยากาศใน
การท่าวิจัย ขาดเงินทุนวิจัย และอาจารย์รุ่นใหม่ยังขาดผลงานวิจัย รวมทั้งขาดการขับเคลื่อนอย่างเป็นระบบและ
เป็นรูปธรรม) คณะจึงมีการด่าเนินการเพื่อสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยของบุคลากรดังนี้  

1. คณะมีมติให้มีคณะกรรมการวิจัยประจ่าคณะ (C. 6-1) โดยคณะกรรมการชุดนี้ ท่าหน้าที่ขับเคลื่อน
การด่าเนินการวิจัยของคณะ ให้ค่าปรึกษาด้านการวิจัยและผลงานทางวิชาการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง พิจารณาทุนวิจัย
ภายในของคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของคณะ และร่วมกันก่าหนดและปรับค่าเป้าหมายในการ
ด่าเนินงานวิจัยของคณะ ทั้งนี้ในรอบปีที่ผ่านมาคณะกรรมการวิจัยประจ่าคณะศิลปศาสตร์ ปฏิบัติหน้าที่
ขับเคลื่อนการวิจัยของบุคลากรในคณะ อาทิ การร่วมกันก่าหนดกรอบการวิจัยของคณะ พิจารณาหลักเกณฑ์การ
พิจารณาคัดสรรบุคลากรผู้มีผลงานวิจัยดีเด่นคณะศิลปศาสตร์ คัดเลือกผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ดีเด่นด้าน
ต่างๆ  ของอาจารย์และนักศึกษา เช่น รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระดีเด่น ผลงานการศึกษาค้นคว้าอิสระที่
ได้รับการตอบรับการใช้ประโยชน์ในชุมชน เป็นต้น (C. 6-2) 

2.  คณะได้สนับสนุนห้องปฏิบัติการภาษา (ภาษาอังกฤษ ภาษามลายู และภาษาจีน) และ มุมวิจัยใน
ห้องสมุด (C. 6-3)  เพ่ือสนับสนุนให้คณาจารย์มีการท่างานวิจัยรูปแบบบูรณาการและเพ่ือสนับสนุนการเรียน
การสอน และการวิจัย ให้แก่อาจารย์ นักศึกษาและนักวิจัยของคณะ โดยให้มีระบบ wifi  ทั่วถึงในพ้ืนที่ดังกล่าว
เพ่ือให้คณาจารย์และนักศึกษาของคณะสามารถใช้พ้ืนที่ของมหาวิทยาลัยและหมายเลขเครือข่ายของ
มหาวิทยาลัยในการสืบค้นจากแหล่งข้อมูลออนไลน์ที่ให้บริการแก่มหาวิทยาลัยสมาชิกในเครือข่าย 

3.  คณะสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ เพ่ือส่งเสริมการด่าเนินการด้านการวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ของบุคลากรในคณะ เช่น การจัดประชุมวิชาการ โดยร่วมมือกับ คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ จัดการประชุมวิชาการระดับชาติด้านศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 5   
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"ศาสตร์บูรณาการงานวิจัยเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน"  เพ่ือส่งเสริมให้คณาจารย์และนักศึกษาของคณะได้มีเวทีใน
การน่าเสนอผลงาน (C. 6-4)  นอกจากนี้ยังจัดให้มีอาจารย์แลกเปลี่ยน ได้แก่ อาจารย์ Mohd Shahimran Lim 
Abdullah จาก  Malay Language Section, Universiti Sains Malaysia ซึ่ งได้ สร้ างผลงานวิจั ยร่วมกับ
นักศึกษา(C. 6-5)   ท่าให้นักศึกษาและอาจารย์ของคณะได้มีประสบการณ์การท่างานวิจัยร่วมกับบุคลากรที่
เชี่ยวชาญจากต่างมหาวิทยาลัย 

4.  คณะจัดกิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมการผลิตงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของบุคลกากรของคณะ  
ตลอดปีการศึกษาคณะได้มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและกระตุ้นการสร้างผลงานวิจัยของบุคลากร ได้แก่ การ
จัดการความรู้เกี่ยวกับการท่าผลงานวิชาการ การท่าวิจัย และการขอทุนสนับสนุนการวิจัย โดยบุคลากรของคณะ 
(C. 6-6) จัดกิจกรรมศาสตร์ศิลป์สู่สังคม เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรท่างานวิจัยที่สนองตอบต่อความต้องการของ
ชุมชน (C. 6-7)  ส่งเสริมให้บุคลากรกรเข้ารับการฝึกอบรมองค์ความรู้เกี่ยวกับการวิจัยจากหน่วยงานภายนอก 
(C. 6-8)  และจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคและวิธีการเขียนโครงการวิจัยให้ได้ทุน” (C. 6-9)  
ให้แก่บุคลากรของคณะ เพ่ือให้บุคลากรของคณะได้มีโอกาสได้รับความรู้จากผู้เชี่ยวชาญโดยตรง 

5.  คณะจัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็นทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานและทุนสร้างขวัญก่าลังใจในการ
ด่าเนินการวิจัย ส่าหรับคณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาของคณะ (C. 6-10)   โดยมีคณะกรรมการวิจัยคณะเป็น
ผู้พิจารณา ทุนสนับสนุนการวิจัยของคณะ ประกอบด้วย  ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์และเผยแพร่ เช่น ค่าลงทะเบียน
การเผยแพร่ผลงานวิจัยในประเทศ (ภาคน่าเสนอ/โปสเตอร์) ,ค่าลงทะเบียนการเผยแพร่ผลงานวิจัยต่างประเทศ 
(ภาคน่าเสนอ/โปสเตอร์)  ค่าลงทะเบียนการเผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารในประเทศ  และค่าลงทะเบียนการ
เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารต่างประเทศ   เป็นต้น นอกจากนี้ยังมี ทุนสร้างขวัญก่าลังใจ เช่น รางวัลตอบแทน
นักวิจัยที่มีบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 ครบ 2 ผลงาน,  รางวัล
ตอบแทนนักวิจัยที่มีบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล SJR, ISI หรือ Scopus, 
รางวัลตอบแทนนักวิจัย,   รางวัลสนับสนุนผลงานวิจัยที่น่าไปใช้ประโยชน์ในชุมชน,   และ รางวัลสนับสนุนงานวิจัย
ร่วมของอาจารย์และนักศึกษาที่ได้รับการพิจารณาระดับดีเด่น เป็นต้น 

6.  คณะสนับสนุนการด่าเนินงานด้านนวัตกรรมและลิขสิทธิ์ ส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษาผลิตผลงานวิจัย
และนวัตกรรมที่เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะชน โดยในปีการศึกษาที่ผ่านมามีผลงานที่ก่าลังด่าเนินการจดลิขสิทธิ์จ่านวน 
1 เรื่อง คือ หนังสือนิทานพ้ืนบ้านส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม (สองภาษา: ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ) ซึ่งเป็นผลงานร่วมกัน
ของอาจารย์กีรติกานต์ บุญฤทธิ์ และนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (C. 6-11)    

7.  คณะมีการประชาสัมพันธ์การด่าเนินการวิจัย เช่น เวทีน่าเสนองานวิจัยและแหล่งตีพิมพ์จากงาน
ส่งเสริมงานวิจัยและต่าราของมหาวิทยาลัยและแหล่งอ่ืนๆ ผ่านช่องทางต่างๆ เพ่ือให้บุคลากรของคณะเกิดการ
ตื่นตัวในการด่าเนินงานด้านการวิจัย เช่น การประชุมประจ่าเดือนของคณะ (C. 6-12)  และเพ่ือให้อาจารย์
สามารถรับข่าวสารการวิจัยได้อย่างรวดเร็ว จึงมีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น เพจเฟซบุ๊ค 
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Conference Alert for LA, PNU (Facebook)  กลุ่มไลน์ของบุคลากรคณะ (Line) เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย 
(Website) และป้ายประชาสัมพันธ์ของคณะ (C. 6-13)  เพ่ือให้บุคลากรสามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็วและทันที 
และเพ่ือเป็นการกระตุ้นและสนับสนุนให้มีบรรยากาศการท่างานวิจัย  

งานวิจัยได้วางแผนในการด่าเนินการรอบด้านเพ่ือก่ากับติดตามการท่าวิจัยของอาจารย์ให้ผลิตผล
งานวิจัยออกมาอย่างเต็มศักยภาพ โดยยึดคุณภาพความเป็นเลิศด้านงานวิจัย การด่าเนินงานในส่วนนี้ด่าเนิน
สอดคล้องกับ S.1 และ S.3  

3. การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
 ผลการด่าเนินงานวิจัยของคณะในปีการศึกษา 2562 บรรลุเป้าหมายที่ก่าหนดไว้ นั่นคือ จ่านวนผลงาน
วิชาการ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ จ่านวน 14 
ผลงาน โดยในปีการศึกษา 2562 นี้ มีจ่านวนผลงานวิจัยของอาจารย์ในคณะศิลปศาสตร์ได้รับการเผยแพร่ทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติจ่านวน 17 ผลงาน โดยเป็นบทความวิจัยหรือวิชาการที่ตีพิมพ์ในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ จ่านวน 10 ผลงาน บทความวิจัยหรือวิชาการที่ตีพิมพ์ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ จ่านวน 
5 ผลงาน และบทความวิจัยหรือวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ  TCI กลุ่มที่ 2 จ่านวน 2 ผลงาน      
(ดังเอกสารภาคผนวก) ดังตารางแสดงค่ารวมผลงานวิจัยและผลงานวิชาการของอาจารย์คณะศิลปศาสตร์  (ปี
การศึกษา 2558-2562) ต่อไปนี้ 

ตารางแสดงค่ารวมผลงานวิจัยและผลงานวิชาการของอาจารย์คณะศิลปศาสตร์ (ปีการศึกษา 2558-
2562) 

คณะ/สถาบัน 
ปี

การศึกษา 

ผลงานเผยแพร่ 

ผลรวม
ถ่วง

น้ าหนัก 

บทความ
วิจัยหรือ
วิชาการ
ที่ตีพิมพ์
ในการ
ประชุม
วิชาการ
ระดับชา
ติ(0.20) 

บทความ
วิจัยหรือ
วิชาการที่
ตีพิมพ์ใน
การประชุม
วิชาการ
ระดับ
นานาชาติ/
จดอนุ
สิทธิบัตร
(0.40) 

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

บทความ
วิจัยหรือ
วิชาการที่
ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชา 
การระดับ
นานาชาติ 
ไม่อยู่ในฐาน
ก.พ.อ./TCI 
กลุ่มที่ 1 
(0.80) 

บทความวิจัย
หรือวิชาการที่
ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการ
ระดับ
นานาชาติ/จด
สิทธิบัตร/
ผลงานที่ขอ
ต าแหน่งทาง
วิชาการฯ 
(1.00) 

คณะศิลป
ศาสตร์ 

2562 10 5 2 0 0 5.2 

2561 6 15 1 6 2 14.60 

2560 7 4 2 5 0 8.20 

2559 1 1 1 3 0 3.60 
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คณะ/สถาบัน 
ปี

การศึกษา 

ผลงานเผยแพร่ 

ผลรวม
ถ่วง

น้ าหนัก 

บทความ
วิจัยหรือ
วิชาการ
ที่ตีพิมพ์
ในการ
ประชุม
วิชาการ
ระดับชา
ติ(0.20) 

บทความ
วิจัยหรือ
วิชาการที่
ตีพิมพ์ใน
การประชุม
วิชาการ
ระดับ
นานาชาติ/
จดอนุ
สิทธิบัตร
(0.40) 

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

บทความ
วิจัยหรือ
วิชาการที่
ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชา 
การระดับ
นานาชาติ 
ไม่อยู่ในฐาน
ก.พ.อ./TCI 
กลุ่มที่ 1 
(0.80) 

บทความวิจัย
หรือวิชาการที่
ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการ
ระดับ
นานาชาติ/จด
สิทธิบัตร/
ผลงานที่ขอ
ต าแหน่งทาง
วิชาการฯ 
(1.00) 

2558 4 0 3 0 0 2.60 

 

 

จากตารางและแผนภูมิข้างต้น น่าเสนอผลการด่าเนินงานวิจัยของคณะตั้งแต่ปีการศึกษา 2558-2562 
แสดงให้เห็นว่า ถึงแม้ในปี 2562 ผลงานวิจัยของอาจารย์ในคณะมีอัตราการเพ่ิมขึ้นน้อยกว่าในปีที่ผ่านมา อัน
เนื่องมาจากผลกระทบจากปัจจัยภายนอก ท่าให้กระทบต่อการด่าเนินงานด้านต่างๆ ของบุคลากรในคณะ 
รวมทั้งการด่าเนินการด้านการวิจัยด้วยเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตามในปีการศึกษา 2562 นี้ผลการด่าเนินงานด้าน
การวิจัยของบุคลากรคณะศิลปศาสตร์บรรลุตามเป้าหมายที่ก่าหนดไว้ ทั้งนี้ ในระยะต่อไป คณะจะด่าเนินการ
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ตามมาตรการต่างๆ เพ่ือส่งเสริมให้จ่านวนผลการวิจัยประเภทต่างๆ ของบุคลากรมีความหลากหลายและ
สามารถน่าไปสู่การขอต่าแหน่งของบุคลากรต่อไป 

4. แนวโน้มผลการด าเนินงานของระบบ 

 ระบบการด่าเนินงานด้านการวิจัยของคณะที่ผ่านมาท่าให้ผลงานด้านการวิจัยมีการพัฒนาขึ้นมาอย่าง
ต่อเนื่อง แต่อย่างไรก็ตาม ในปีการศึกษา 2562  การด่าเนินการของคณะได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอก 
(การเกิดโรคระบาดของไวรัสCovid19) ท่าให้บุคลากรต้องมีการปรับตัวในหลายๆ ด้าน ทั้งด้านการเรียนการ
สอน รูปแบบการท่างาน รูปแบบการด่าเนินการวิจัย และ รูปแบบในการเผยแพร่ผลงานวิชาการ ดังนั้น 
ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์คณะศิลปศาสตร์ในปีนี้จึงลดต่่าลงกว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งในปีการศึกษา 
2561 (มิถุนายน 2562) นั้น เป็นปีที่มหาวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพการจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ท่า
ให้บุคลากรของคณะมีโอกาสในการเผยแพร่ผลงานระดับนานาชาติ ท่าให้ค่าของผลงานของบุคลากรในปีที่ผ่าน
มาค่อนข้างสูงกว่าค่าปกติอย่างชัดเจน อย่างไรก็ตาม ในปีการศึกษา 2562 นี้ บุคลากรมีความจ่ากัดใน
หลากหลายด้านดังกล่าวมาข้างต้น ท่าให้ค่าผลงานด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ลดลงอย่างเห็นได้ชัด ดังแสดง
ในแผนภูมิแสดงค่าเฉลี่ยของจ่านวนผลงานวิจัยต่อจ่านวนอาจารย์ในแต่ละปีการศึกษา ดังต่อไปนี้  

 

 จากแผนภูมิดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่าถึงแม้คณะจะได้รับผลกระทบจากปัจจัยต่างๆท่าให้ค่าผลการ
ด่าเนินการลดลง แต่ผลการด่าเนินงานด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ของบุคลากรยังบรรลุค่าเป้าหมายที่
ก่าหนดไว้ ทั้งนี้ มีสาเหตุมาจากการวางกลยุทธ์ที่เหมาะสมของคณะซึ่งเป็นปัจจัยภายในที่สามารถควบคุมได้ และ
เมื่อคณะได้เผชิญความเสี่ยงในปีที่ผ่านมาแล้ว ในปีต่อไป คณะศิลปศาสตร์มีการปรับแผนความเสี่ยง โดยมีการ
วางแผนในปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสมเพ่ือพัฒนาการผลิตผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์ของบุคลากรให้กลับมา
อยู่ในทิศทางเพ่ิมสูงขึ้นได้อีกครั้ง  
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6. ผลการประเมินคะแนนในระดับคณะ 
ผลการประเมินในระดับคณะ 

ผลรวมของคะแนนที่ได้ของทุกหลักสูตรในคณะ/จ่านวนหลักสูตรในคณะทั้งหมด 

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

C. 6-1 ค่าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิจัย คณะศิลปศาสตร์   
C. 6-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัยประจ่าคณะศิลปศาสตร์ 
C. 6-3 ภาพถ่ายมุมวิจัยและสิ่งอ่านวยความสะดวกส่าหรับการปฏิบัติงานของบุคลากร 
C. 6–4 เอกสารเจ้าภาพร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติด้านศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 5   "ศาสตร์

บูรณาการงานวิจัยเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน"   
C. 6–5 ผลลงานวิจัยเรื่อง “Mandiri Bahasa Melayu Komunikasi Narathiwat, 

Thailand: HarapanKe Arah Kelestarian- Suatu Pengalaman Dan 
PemerhatianIkut Serta” โดย อาจารย์ Mohd Shahimran Lim Abdullah จาก 
Malay Language Section, Universiti Sains Malaysia ร่วมกับนักศึกษา (C. 6-3) 

C. 6–6 โครงการการจัดการความรู้บุคลากรของคณะศิลปศาสตร์ 
C. 6–7 ภาพถ่าย กิจกรรมศาสตร์ศิลป์สู่สังคม ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย

บุคลากรคณะศิลปศาสตร์ 
C. 6–8 ค่าสั่งฝึกอบรมด้านการวิจัยกับหน่วยงานภายนอกของบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ 
C. 6–9 ภาพถ่ายกิจกรรมเพ่ือนนักวิจัย การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคและวิธีการ

เขียนโครงการวิจัยให้ได้ทุน” ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยบุคลากร
คณะศิลปศาสตร์ 

C. 6–10 ทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานและทุนสร้างขวัญก่าลังใจในการด่าเนินการวิจัย 
ส่าหรับคณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาของคณะ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพ
ด้านการวิจัยบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ 

C. 6–11 หนังสือนิทานพ้ืนบ้านส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรม (สองภาษา: ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ) และ
รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระเรื่อง การสร้างสื่อนิทานพ้ืนบ้าน 2 ภาษา เพ่ือพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม ให้แก่นักเรียนศูนย์สาธิตอิสลามศึกษา (ตาดีกา) ประจ่ามัสยิด
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

C. 6–12 รายงานการประชุมประจ่าเดือนของคณะศิลปศาสตร์ 
C. 6–13 ภาพถ่าย การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น เพจเฟซบุ๊ค Conference 

Alert for LA, PNU (Facebook)  กลุ่มไลน์ของบุคลากรคณะ (Line) เว็บไซต์ของ
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รหัสเอกสารหลักฐาน ชื่อเอกสารหลักฐาน 
มหาวิทยาลัย (Website) และป้ายประชาสัมพันธ์ของคณะ 

 ภาคผนวก C. 6 
ประจ าปีการศึกษา 2562 

รหัส
หลักฐาน 

เรื่อง ผู้วิจัย วันที่ สถานทีต่ีพิมพ์/น่าเสนอ 

C.6-2-01 泰国大学生初级

阶段汉语写作偏

误分析——以泰国

陶公公主大学为

例 

อ.รัฐพร ศิริพันธุ์ 4 - 5 
สิงหาคม 
2562 

การประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ 
Eleventh Conference of 
Asia-Pacific Consortium on 
Teaching Chinese as an 
International Language  
Nanyang Technological 
University (NTU) ประเทศ
สิงคโปร์ 

C.6-2-02 การศึกษาสภาพแวดล้อมและ
ปัญหาที่ส่งผลต่อการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษของนักศึกษา 
คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร์ 

นายอาดือนัน บือราเฮง   
น.ส.โนรโ์ซเฟีย หะมะ  
น.ส.รูฮานี เต๊ะ  
น.ส.รอกีเย๊าะ ดอเล๊าะ  
น.ส.ฮานีฟาห์ รอเซะ 
อ.เดชดนัย จุ้ยชุม           
อ.อาแด มะเกะ 

5-6 สิงหาคม 
2562 

การประชุมวิชาการด้าน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ระดับชาติ ครั้งที่ 2 
"มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
นวัตกรรมสร้างสรรค์สังคม" ณ 
หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 
พรรษา 5 ธันวาคม 2550 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จ.
สงขลา 

C.6-2-03 ผลสัมฤทธิ์การสอนเสริมการ
เรียนรู้ด้านค่าศัพท์
ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน
บ้านบือนังกือเปาะ อ่าเภอระ
แงะ จังหวัดนราธิวาส โดยใช้
ชุดเกมค่าศัพท์ภาษาอังกฤษ 

น.ส.มาเรียม ดาโอ๊ะ  
นายซารีฟ ลาเต๊ะ  
น.ส.ฟาอีซะห์ เจ๊ะโซะ  
น.ส.วาณิดา มาหะมะ           
อ.ตัสนีม เจะและ 
อ.เดชดนัย จุ้ยชุม  

5-6 สิงหาคม 
2562 

การประชุมวิชาการด้าน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ระดับชาติ ครั้งที่ 2 
"มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
นวัตกรรมสร้างสรรค์สังคม" ณ 
หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 
พรรษา 5 ธันวาคม 2550 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จ.
สงขลา 
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C.6-2-04 การวิเคราะห์เทคนิคและ
ข้อผิดพลาดจากการ
แปลภาษาไทยเป็นอังกฤษ: 
กรณีป้ายกรมทางหลวงและ
ป้ายสถานที่ส่าคัญต่างๆ ใน
เขตอ่าเภอเมืองนราธิวาส 
จังหวัดนราธิวาส 

น.ส.รูฮายาตี อารง  
นางสาวซูรัยยา  
อับดุลรอเซะ  
น.ส.วารุณี ซาเม๊าะ  
น.ส.อารีฟะฮ์ เจะดาโอะ  
น.ส.ฮาสมะ เต๊ะ 
อ.ฟารีดา กิตติวิโรจน์ 
อ.สุไลมาน สมาแฮ 

5-6 สิงหาคม 
2562 

การประชุมวิชาการด้าน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ระดับชาติ ครั้งที่ 2 
"มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
นวัตกรรมสร้างสรรค์สังคม" ณ 
หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 
พรรษา 5 ธันวาคม 2550 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จ.
สงขลา 

C.6-2-05 ภาพถ่ายสุราบายาในอดีต : 
การน่าเสนอประวัติศาสตร์ 
อาณานิคมในบริบทการ
ท่องเที่ยว 

อ.วิภาภรณ์  
หุ้ยเวชศาสตร์ 

8 สิงหาคม 
2562 

การประชุมวิชาการระดับ
บัณฑิตศึกษา สกสว. ประจ่าปี 
2562 (TSRI Congress 
2019) ภายใต้หัวข้อ ก้าวทัน 
“เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก” ด้วย
งานวิจัย (Disruptive 
Technology for World 
Society) ณ รอยัล พารากอน 
ฮอลล์  

C.6-2-06 การสร้างฐานข้อมูลออนไลน์
โบราณวัตถุในพิพิธภัณฑ์
พ้ืนบ้านโละจูด อ่าเภอแว้ง 
จังหวัดนราธิวาส 

น.ส.อาซีซะห์ มะแซกูเบ  
น.ส.แวนีดา เจ๊ะมะ  
น.ส.ซูไฮนี อาแว  
น.ส.รอซีดะห์ มะแซกูเบ  
น.ส.ฟารีดะ เจะดอเลาะ        
ผศ.ซาฮีฎีน นิติภาค       

23 - 24 
สิงหาคม 
2562 

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
ในวาระครบรอบ 45 ปีแห่ง
การสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตปัตตานี ดินแดนแฟน
ตาซี: ความจริงและจินตนาการ
ในสังคมดิจิทัล ณ โรงแรมเซ็น
ทารา หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

C.6-2-07 Pilihan Bahasa Interaksi 
Sosial dalam kalangan 
Pelajar Melayu di selatan 
Thai. 

อ.ฟีรดาวซ์ มูหะมัด 
อ.สุไลมาน สมาแฮ 
อ.กามีลียา หะยีหะซา 
อ.รอฮานี เต๊ะซา 
อ.ปารีซะ รักเกื้อ 

25 
November 
2019 

International conference 
on Languages, Literature 
and Malay Society 
@Institution of Teacher 
Education Sultan Mizan 
Campus, Besut, 
Terengganu, Malaysia 
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C.6-2-08 Seni Ukiran Perahu Kolek 
Narathiwat, Thailand: 
Ke Arah Kelestarian 
Identiti Warisan Seni 
Budaya - SuatuTinjauan. 

อ.ฟีรดาวซ์ มูหะมัด 
อ.กามีลียา หะยีหะซา 
น.ส.มูรซีดา ตามหามะ 
น.ส.มัสตะห์  
บินเจ๊ะเงาะ 
น.ส.นูรีซัน มือลี 

25 
November 
2019 

International conference 
on Languages, Literature 
and Malay Society 
@Institution of Teacher 
Education Sultan Mizan 
Campus, Besut, 
Terengganu, Malaysia 

C.6-2-09 Menu Nasi Kerabu 
Jangok Narathiwat, 
Thailand: Satu Hidangan 
Kerabat Diraja 

อ.รอฮานี เต๊ะซา 
น.ส.อาซูราวาตี  
ฮาลีเปาะ 
น.ส.อาซีรา มะรูวี  
นายฮุสลัน สุดิง 
นายอาดีลาน มะลง 

25 
November 
2019 

International conference 
on Languages, Literature 
and Malay Society 
@Institution of Teacher 
Education Sultan Mizan 
Campus, Besut, 
Terengganu, Malaysia 

C.6-2-10 Mandiri Bahasa Melayu 
Komunikasi Narathiwat, 
Thailand: HarapanKe 
Arah Kelestarian- Suatu 
Pengalaman Dan 
PemerhatianIkut Serta 

Mr. Mohd Shahrul 
Mr.Imran Lim 
Abdullah 
นายศูรัยฮัน สาและ 
นายนูรุลอักมัล สาและ 

25 
November 
2019 

International conference 
on Languages, Literature 
and Malay Society 
@Institution of Teacher 
Education Sultan Mizan 
Campus, Besut, 
Terengganu, Malaysia 

C.6-2-11 การศึกษาเปรียบเทียบ
อนุภาคนิทานพ้ืนบ้าน
เปาะแน - เมาะเนกับศรีธนญ
ชัย    ในฐานะนิทานมุขตลก 
(A comparative study of 
motifs in trickery 
folktales: Pohneh-
Mohneh and Sri 
Thanonchai) 

อ.กีรติกานต์ บุญฤทธิ์       
อ.สุนิฐา ก่าเนิดทอง 

19 ธันวาคม 
2562 

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
เครือข่ายความร่วมมือทาง
วิชาการและวัฒนธรรม 5 
สถาบัน เพ่ือส่งเสริมภาษาและ
วัฒนธรรมไทยในเวทีโลก ณ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
บางเขน กรุงเทพมหานคร  
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C.6-2-12 เสพศิลป์ต้องมนต์กลิ่นกาแฟ : 
เรื่องเล่าจากเดอลาแป 
นราธิวาส 

อ.วิภาภรณ์  
หุ้ยเวชศาสตร์ 

19 - 20 
ธันวาคม 
2562 

การประชุมวิชาการระดับชาติ
ด้านการท่องเที่ยวเกี่ยวกับ
มนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 1 การ
ท่องเที่ยวกับมนุษยศาสตร์ : 
การท่องเที่ยวในยุคเปลี่ยนผ่าน 
Tourism & Humanities : 
Tourism in a 
Transformative Era ณ 
โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว 
เชียงใหม่ 

C.6-2-13 การศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างดัชนีมวลกาย (BMI) 
และสมรรถภาพทางกายของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร์ 

อ.ชนิตา พรหมทองดี ปีที่ 7 ฉบับที่ 
1 
ประจ่าเดือน 
มกราคม - 
มิถุนายน 
2563 

บทความตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาส
ราชนครินทร์ สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

C.6-2-14 การศึกษาการแปรค่าศัพท์
ภาษาอังกฤษในภาษามลายู
ถิ่นของผู้พูดภาษามลายูถิ่น 
ในพ้ืนที่อ่าเภอสุไหงโก-ลก 
จังหวัดนราธิวาส (The 
Study of the Variation of 
English Lexicons in 
Melayu Dialect in Su-ngai 
Kolok, Narathiwat) 

น.ส.ราณี กะแมเล        
อ.โสภาวรรณ หนูกุ้ง 

16 - 17 
กรกฎาคม 
2563 

การประชุมวิชาการระดับชาติ
ด้านศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 5 ณ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา 
(Online) 

C.6-2-15 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ในการ
สืบค้นด้วยการผลิตคลิปวิดีโอ
สาธิตการสืบค้นและปัจจัย
การสืบค้นของนักศึกษาท่ี
ส่งผลต่อการสืบค้นของบุคคล
อ่ืนของนักศึกษาปริญญาตรี 
คณะวิทยาลัยการจัดการ 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร์ 

ผศ.เดชดนัย จุ้ยชุม           
อ.เกษรา บ่าวแช่มช้อย       
อ.ศรณ์วรงค์ สุวรรณมาศ     
อ.รขเรข ก่าแหงกิจ 

16 - 17 
กรกฎาคม 
2563 

การประชุมวิชาการระดับชาติ
ด้านศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 5 ณ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา 
(Online) 
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C.6-2-16 การศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างความรู้ ความคิดเห็น
และพฤติกรรมการคัดแยก
ขยะมูลฝอยของประชาชนใน
เขตองค์การบริหารส่วนต่าบล
ปะเสยะวอ อ่าเภอสายบุรี 
จังหวัดปัตตานี 
(Study of People 
Relationship between 
Knowledge, Opinions 
and Behavior in 
Segregation of Different 
Types of Wastes in 
Paseyawo Administration 
Organization, Saiburi 
District, Pattani) 

นายอัสฟารอนี อูมา 16 - 17 
กรกฎาคม 
2563 

การประชุมวิชาการระดับชาติ
ด้านศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 5 ณ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา 
(Online) 

C.6-2-17 การศึกษาข้อผิดพลาดของ
การใช้ค่าบุพบทบอกทิศทาง“

朝、对、向”ของ
นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร์Error analysis of 
“Chao”,“Dui”, and " 
Xiang " for Faculty of 
Liberal Art students, 
Princess of Naradhiwas 
Universit 

อ.รัฐพร ศิริพันธุ์ ฉบับที่ 2 
กรกฎาคม –
ธันวาคม 
2563 

วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาส
ราชนครินทร์ สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปีที่ 7 

ประจ าปีการศึกษา 2561 
รหัส

หลักฐาน 
เรื่อง ผู้วิจัย วันที่ สถานที่ตีพิมพ์/น่าเสนอ 

C.6-2-18 ลักษณะข้อผิดพลาดในการใช้
ภาษาไทย กรณีศึกษาการ
เขียนภาษาไทยของนักศึกษา
ปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร์ 

อ.วันชัย แก้วหนูนวล         
อ.ดร.ภัสร์ธีรา ฉลองเดช 

กรกฎาคม -
ธันวาคม 
2561 

วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาส
ราชนครินทร์ สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม -
ธันวาคม 2561 
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C.6-2-19 การพัฒนารูปแบบการสอน
วิชาสันติศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษาในสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

ผศ.ดร.ศิริกัญญา แก่น
ทอง 

กรกฎาคม -
ธันวาคม 
2561 

วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาส
ราชนครินทร์ สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-
ธันวาคม 2561 

C.6-2-20 การสร้างแบบฝึกการอ่าน
ออกเสียงพยัญชนะท้ายใน
ภาษาไทย ส่าหรับผู้ใช้ภาษา
มลายูถิ่นเป็นภาษาที่หนึ่งและ
ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง
โดยใช้กลยุทธ์สัทศาสตร์ 

อ.วันชัย แก้วหนูนวล สิงหาคม 
2561 

วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาส
ราชนครินทร์ สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ปีที่ 5 ฉบับพิเศษ สิงหาคม 
2561 

C.6-2-21 การพัฒนารูปแบบการจัดการ
เรียนรู้เพื่อการอยู่ร่วมกัน
ส่าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์ 

ผศ.ดร.ศิริกัญญา  
แก่นทอง 

สิงหาคม 
2561 

วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาส
ราชนครินทร์ สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ปีที่ 5 ฉบับพิเศษ สิงหาคม 
2561 

C.6-2-22 การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
การละเล่นกรือโต๊ะ อ่าเภอ
แว้ง จังหวัดนราธิวาส 

อ.ซาฮีฎีน นิติภาค            
อ.กามีลียา หะยีหะซา         
อ.ฟีรดาวซ์ มูหะมัด           
อ.รอฮานี เต๊ะซา              
อ.สุไลมาน สมาแฮ 

สิงหาคม 
2561 

วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาส
ราชนครินทร์ สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ปีที่ 5 ฉบับพิเศษ สิงหาคม 
2561 

C.6-2-19 
รหัส

หลักฐาน 
เรื่อง ผู้วิจัย วันที่ สถานที่ตีพิมพ์/น่าเสนอ 

C.6-2-23 The Ideology of the Tak 
Bai Dialect  

อ.ดร.ภัสร์ธีรา ฉลองเดช 7 – 8 
สิงหาคม 
2561 

ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงใน
การน่ า เสนอภาคโปสเตอร์ 
มหาวิทยาลัย Riau ประเทศ
อินโดนีเซีย ในระหว่างวันที่ 7 - 
8 สิงหาคม 2561 

C.6-2-24 Tahap PenggunaanBahan 
Bantu Mengajar dalam 
kalangan Guru 
BahasaMelayu di Selatan 
Thailand 

อ.กามีลียา หะยีหะซา 7 ตุลาคม 
2561 

Prosiding seminar antara 
bangsa 
 Sejarah & Budaya 
Kelantan-Patani. 7 
Oktober 2018 
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C.6-2-25 Phonological Changing of 
Consonant Deletion in 
Coda and Epenthesis 
Vowels of Arabic 
Loanwords in Patani 
Malay Dialect 

อ.ฟีรดาวซ์ มูหะมัด 15 
พฤศจิกายน 
2561 

International Conference  
on Linguistics, UKM, 
Malaysia. 15 November 
2018 

C.6-2-26 Studi Komparatif 
Tentang 
Pembentukan Kata 
Majemuk dalam Bahasa 
Indonesia dan Bahasa 
Patani 

อ.สุไลมาน สมาแฮ 24 – 25
พฤศจิกายน 
2561 

สัมมนานาชาติ เสริมสร้างความ
เข้มแข็ง ภาษามลายู/
อินโดนีเซีย สู่ประชาคม
อาเซียน ครั้งที่ 4 
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ใน
ระหว่างวันที่ 24-25 
พฤศจิกายน 2561 

ประจ่าปีการศึกษา 2561 
รหัส

หลักฐาน 
เรื่อง ผู้วิจัย วันที่ สถานที่ตีพิมพ์/น่าเสนอ 

C.6-2-27 Citra Rasa Masyarakat 
Melayu dalam Kumpulan 
Pantun dan Syair  
Melayu Fatoni Karya 
Abdulraman Dewani 

อ.ซาฮีฎีน นิติภาค 24 – 25 
พฤศจิกายน 
2561 

สัมมนานาชาติ เสริมสร้างความ
เข้มแข็ง 
ภาษามลายู/อินโดนีเซีย สู่
ประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 4 
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ใน
ระหว่างวันที่ 24-25 
พฤศจิกายน 2561 

C.6-2-28 Kesarahan Penggunaan 
imbuhan dalam kalangan 
prlajar mahasiswa di Yala 
Rajabhat Universiti 

อ.รอฮานี เต๊ะซา 24 – 25 
พฤศจิกายน 
2561 

งานสัมมนา นานาชาติ
เสริมสร้างความ 
แข็งแรงภาษามลายู/
อินโดนีเซียสู่ประชาคมอาเซียน 
ครั้งที่ 4 ระหว่างในระหว่าง
วันที่ 24-25 พฤศจิกายน 
2561 
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C.6-2-29 ลักษณะข้อผิดพลาดในการ
เขียนหนังสือราชการ:
กรณีศึกษาส่วนราชการสังกัด
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร์ 

อ.ดร.ภัสร์ธีรา ฉลองเดช 13 - 14 
ธันวาคม 
2561 

(Proceedings)ในการประชุม
วิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานี
วิจัย ครั้งที่ 14 “นวัตกรรมการ
วิจัยแบบสหวิทยาการ” 
(Innovations in 
Interdisciplinary Research)
ในระหว่างวันที่ 13 - 14 
ธันวาคม 2561 ณ อาคาร
เรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 80 
พรรษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุ
ราษฎร์ธานี 

C.6-2-19 
รหัส

หลักฐาน 
เรื่อง ผู้วิจัย วันที่ สถานที่ตีพิมพ์/น่าเสนอ 

C.6-2-30 เรื่องเล่าสะท้อนสังคมของ
ชุมชนตันหยงลุโละ 

ผศ.ซาฮีฎีน นิติภาค            
อ.กีรติกานต์ บุญฤทธิ์ 

8 - 9 พ.ค.
62 

ประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 28 
ประจ่าปี 2561 ภายใต้ หัวข้อ 
งานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือ
สังคมท่ีมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 
ในวันที่ 8 - 9 พ.ค.62 

C.6-2-31 การศึกษาผลกระทบจากการ
เติบโตของการท่องเที่ยวใน
ต่าบลแหลมโพธิ์ อ่าเภอยะ
หริ่ง จังหวัดปัตตานี 

อ.ฮัสสัน ดูมาลี 10 
พฤษภาคม 
2562 

(Proceedings) ในการ
ประชุมสัมมนาวิชาการน่าเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่าย
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราช
ภัฏภาคเหนือ ครั้งที่19 วันที่ 
10 พฤษภาคม 2562 ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

C.6-2-32 ผลสัมฤทธิ์ของการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบ
ผสมผสาน (Blended 
Learning) รายวิชา การ
ค้นคว้าสารสนเทศและการ
เขียนงานทางวิชาการ ของ
นักศึกษาในระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร์ 

อ.เกษรา บ่าวแช่มช้อย       
อ.รจเรข ก่าแหงกิจ 

มกราคม-
มิถุนายน 
2562 

วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาส
ราชนครินทร์ สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม-
มิถุนายน 2562 
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C.6-2-19 
รหัส

หลักฐาน 
เรื่อง ผู้วิจัย วันที่ สถานที่ตีพิมพ์/น่าเสนอ 

C.6-2-33 การพัฒนาทักษะการพูด
ภาษาจีนโดยการใช้กิจกรรม
บทบาทสมมติของนักศึกษา
คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร์ 

อ.รัฐพร ศิริพันธุ์            
อ.ปารีซะ รักเกื้อ       

1-2 เมษายน 
2562 

ได้รับรางวัลการน่าเสนอผลงาน
ระดับดี (Proceedings) ภาค
บรรยาย ในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติด้านศิลปศาสตร์ ครั้ง
ที่ 4 "ศาสตร์บูรณาการงานวิจัย
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน" (LAC 
2019) ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จ.
สงขลา ในวันที่ 1-2 เมษายน 
2562 

C.6-2-34 Development of The 
teaching and learning 
Education for sustainable 
development 
Instructional Model for 
Princess of Naradhiwas 
University 

ผศ.ดร.ศิริกัญญา  
แก่นทอง 
อ.สุนิฐา ก่าเนิดทอง 

16 - 18 
มิถุนายน 
2562 

น่าเสนอผลงานทางวิชาการ
ภาคโปสเตอร์ 
ในงานประชุมวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ 
เครือข่ายนวัตกรรมและ
สร้างสรรค์ 2562  วันที่ 16 - 
18 มิถุนายน 2562 ณ 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ  
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร์ 

ประจ่าปีการศึกษา 2561 
รหัส

หลักฐาน 
เรื่อง ผู้วิจัย วันที่ สถานที่ตีพิมพ์/น่าเสนอ 

C.6-2-35 A Development of The 
teaching and learning 
Model General 
Education and Study 
Skills Subject to Enhance 
Creative Thinking for 
Undergraduate Students 
at Princess of 
Naradhiwas University 

ผศ.ดร.ศิริกัญญา  
แก่นทอง 
อ.วิภาภรณ์  
หุ้ยเวชศาสตร์ 

16 - 18 
มิถุนายน 
2562 

น่าเสนอผลงานทางวิชาการ
ภาคโปสเตอร์ 
ในงานประชุมวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ 
เครือข่ายนวัตกรรมและ
สร้างสรรค์ 2562  วันที่ 16 - 
18 มิถุนายน 2562 ณ 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ  
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร์ 
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C.6-2-36 The Development of a 
Model to Improve 
Health-Related Physical 
Fitness for Princess of 
Naradhiwas University 
Students 

ผศ.ดร.ศิริกัญญา  
แก่นทอง 
อ.ชนิตา พรหมทองดี 

16 - 18 
มิถุนายน 
2562 

น่าเสนอผลงานทางวิชาการ
ภาคโปสเตอร์ 
ในงานประชุมวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ 
เครือข่ายนวัตกรรมและ
สร้างสรรค์ 2562  วันที่ 16 - 
18 มิถุนายน 2562 ณ 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ  
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร์ 

ประจ่าปีการศึกษา 2561 
รหัส

หลักฐาน 
เรื่อง ผู้วิจัย วันที่ สถานที่ตีพิมพ์/น่าเสนอ 

C.6-2-37 The Status of Learning 
Malay Language 
Standard in Thailand 

ผศ.ซาฮีฎีน นิติภาค 16 - 18 
มิถุนายน 
2562 

น่าเสนอผลงานทางวิชาการ
ภาคโปสเตอร์ 
ในงานประชุมวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ 
เครือข่ายนวัตกรรมและ
สร้างสรรค์ 2562  วันที่ 16 - 
18 มิถุนายน 2562 ณ 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ  
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร์ 

C.6-2-38 การประเมินความสามารถใน
การพูดน่าเสนอโดยการใช้
โปสเตอร์ผลงานทางวิชาการ
ของนักศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์ 

อ.ศรณ์วรงค์ สุวรรณมาศ   
อ.มุสลิม รอกา              
อ.สัญญา วัชราทักษิณ 

16 - 18 
มิถุนายน 
2562 

น่าเสนอผลงานทางวิชาการ
ภาคโปสเตอร์ 
ในงานประชุมวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ 
เครือข่ายนวัตกรรมและ
สร้างสรรค์ 2562  วันที่ 16 - 
18 มิถุนายน 2562 ณ 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ  
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร์ 
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C.6-2-39 An Investigation of 
Students’ Achievement 
and Satisfaction towards 
VARK Learning Style 

อ.วันชัย แก้วหนูนวล       
อ.มุสลิม รอกา  
อ.นูรอ ยาเซ็ง 

16 - 18 
มิถุนายน 
2562 

ได้รับรางวัลเหรียญทองในการ
น่าเสนอผลงานทางวิชาการ
ภาคโปสเตอร์ 
ในงานประชุมวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ 
เครือข่ายนวัตกรรมและ
สร้างสรรค์ 2562  : ระหว่าง
วันที่ 16 - 18 มิถุนายน 
2562  ณ อาคารเฉลิมพระ
เกียรติ  มหาวิทยาลัยนราธิวาส
ราชนครินทร์ 

ประจ่าปีการศึกษา 2561 
รหัส

หลักฐาน 
เรื่อง ผู้วิจัย วันที่ สถานที่ตีพิมพ์/น่าเสนอ 

C.6-2-40 An Investigation of Final 
Consonant Pronunciation 
of Transliterated Thai 
Loanwords in Pattani 
Malay Dialect 

อ.มุสลิม รอกา 
อ.วันชัย แก้วหนูนวล 
อ.ดร.ภัสร์ธีรา ฉลองเดช 

16 - 18 
มิถุนายน 
2562 

ได้รับรางวัลเหรียญเงินในการ
น่าเสนอผลงานทางวิชาการ
ภาคโปสเตอร์ 
ในงานประชุมวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ 
เครือข่ายนวัตกรรมและ
สร้างสรรค์ 2562  : ระหว่าง
วันที่ 16 - 18 มิถุนายน 
2562  ณ อาคารเฉลิมพระ
เกียรติ  มหาวิทยาลัยนราธิวาส
ราชนครินทร์ 

C.6-2-41 The Development of 
Video Production for 
Preparation of the 
Cooperative Education 
Programme of English 
Major students in Faculty 
of Liberal Arts, Princess 
of Naradhiwas University 

อ.รจเรข ก่าแหงกิจ 
อ.เกษรา บ่าวแช่มช้อย 
น.ส.นุรไอดา มะเหาะ 
น.ส.วาฮีดา ดือราแม 
น.ส.นูรอีน กะมิง 
น.ส.ซูไฮม๊ะ มะยูโซ๊ะ 
น.ส.ซูไฮลา อาแว 
 

16 - 18 
มิถุนายน 
2562 

ได้รับรางวัลเหรียญเงินในการ
น่าเสนอผลงานทางวิชาการ
ภาคโปสเตอร์ 
ในงานประชุมวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ 
เครือข่ายนวัตกรรมและ
สร้างสรรค์ 2562  : ระหว่าง
วันที่ 16 - 18 มิถุนายน 
2562  ณ อาคารเฉลิมพระ
เกียรติ  มหาวิทยาลัยนราธิวาส
ราชนครินทร์ 
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C.6-2-42 ความทันสมัยของกล้อง
ถ่ายภาพและภาพถ่าย
ประเทศอินโดนีเซียในยุค
อาณานิคม 

อ.วิภาภรณ์ หุ้ยเวช
ศาสตร์ 

มกราคม - 
มิถุนายน 
2562 

วารสารบัณฑิตวิทยาลัยร่าไพ
พรรณี ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 
(มกราคม - มิถุนายน 2562) 

ประจ่าปีการศึกษา 2561 
รหัส

หลักฐาน 
เรื่อง ผู้วิจัย วันที่ สถานที่ตีพิมพ์/น่าเสนอ 

C.6-2-43 An Investigation of Thai 
Students' Attitudes in 
Relations to 
Pronunciation of English 
as a Second Language 

อ.มุสลิม รอกา 
อ.นูรอ ยาเซ็ง 
อ.ฟารีดา กิตติวิโรจน ์
อ.โสภาวรรณ หนูกุ้ง 
อ.ฟิรดาว นิสะนิ 
 

27 – 28 
มิถุนายน 
2562 

ได้รับรางวัลการน่าเสนอยอด
เยี่ยม  (Proceedings) การ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
IXth International 
Conference on 
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ปัจจุบัน  

อ.ซาฮีฎีน นิติภาค ปีที ่2 ฉบับที่ 
1มกราคม-
มิถุนายน 
2558 

ตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์ 
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C.6-2-71 การศึกษาความสัมพันธ์ของ
ผลสัมฤทธิ์ในการบริการ
วิชาการองค์ความรู้ ด้านภูมิ
ปัญญา ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น และเศรษฐกิจ
พอเพียงกับการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม โครงการรัก
บ้านเกิด คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร์  

อ.เดชดนัย จุ้ยชุม ปีที่ 2 ฉบับที่ 
2 กรกฎาคม-
ธันวาคม 
2558 

วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาส
ราชนครินทร์ มนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 

C.6-2-72 ความขัดแย้งและการจัดการ
ความขัดแย้งกรณีการเลี้ยง
หอยแครงในอ่าวปัตตานี 

อ.ฮัสสัน ดูมาลี ปีที ่15 ฉบับ
ที2่ เมษายน-
กันยายน 
2558 

ตีพิมพ์ในวารสารอาศรม
วัฒนธรรมวลัยลักษณ์ 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  

C.6-2-73 การศึกษาเชิงเปรียบเทียบ
วรรณกรรมเรื่องสั้นสะท้อน
สังคม โลวอล กับ ถนนสาย
ที่น่าไปสู่ความตาย 

อ.ซาฮีฎีน นิติภาค วันที่ 5 
สิงหาคม 
2558 

เผยแพร่ ในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติครั้งที่ 4 การวิจัย
และนวัตกรรมเพ่ือพัฒนา
ท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน  

C.6-2-74 การบริการวิชาการด้านภูมิ
ปัญญาศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น และเศรษฐกิจ
พอเพียงกับการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมโครงการรักบ้าน
เกิด คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร์ 
 

อ.เดชดนัย จุ้ยชุม วันที่ 5 
สิงหาคม 
2558 

เผยแพร่ ในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติครั้งที่ 4 การวิจัย
และนวัตกรรมเพ่ือพัฒนา
ท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน 

ประจ่าปีการศึกษา  2558 
รายการ
หลักฐาน 

เรื่อง ผู้วิจัย วันที่ สถานที่ตีพิมพ์/น่าเสนอ 

C.6-2-75 สภาพการศึกษาของ
โรงเรียนรัฐบาลท่ามกลาง
สถานการณ์ความไม่สงบ ใน
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
:ศึกษาผ่านมุมมองครูมลายู
มุสลิม 

อ.กีรติกานต์ บุญฤทธิ์ วันที่ 5 
สิงหาคม 
2558 

เผยแพร่ ในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติครั้งที่ 4การวิจัยและ
นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นสู่
ประชาคมอาเซียน 
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C.7 การก ากับมาตรฐานหลักสูตร 
ผู้ก่ากับตัวบ่งชี้ อาจารย์ ดร.ภัสร์ธีรา ฉลองเดช   
 
ผู้จัดเก็บข้อมูล อาจารย์ ดร.วัชรินทร์  ฟองโหย   
     นายชวัลวิทย์ พรหมเมศร์ 
 
ค าอธิบาย 

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

ตารางท่ี 7.1 เกณฑ์การประเมิน 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 ระดับ 6 ระดับ 7 
ไม่มีการ
ด าเนินงาน
ตามเกณฑ์ที่
ก าหนด 

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

มีการเก็บ
ข้อมูลอย่าง
เป็นระบบ
สามารถ/มี
ผลการ
วิเคราะห์
การ
ด าเนินงาน
เทียบกับ
เป้าหมาย 

3+มี
แนวโน้มผล
การ
ด าเนินงาน
ของระบบดี
ท าให้เกิดผล
เป็นไป/ใน
ทิศทางตาม
เป้าหมายที่
ก าหนด 

4มีการ
ด าเนินงาน
เหนือกว่าที่
เกณฑ์
ก าหนด
ส่งผลให้เกิด
การพัฒนา
ระบบ 

5มีผลการ
ด าเนินงานที่
เท่าหรือสูงกว่า
คู่เทียบใน
ระดับชั้นน า
ของประเทศ มี
การด าเนินงาน
ที่ดีต่อเนื่อง
ส่งผลให้การ
ด าเนินงาน
เทียบเท่าหรือ
สูงกว่าคู่เทียบ 
(คู่เทียบชั้นน า
ระดับประเทศ) 

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

 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558 ได้จัดการบริหารจัดการ
หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก่าหนดโดยส่านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548 ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ในการรักษามาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ  เพ่ือเป็น
ส่วนหนึ่งของเกณฑ์การรับรองวิทยฐานะและมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือให้การบริหารงานด้านวิชาการด่าเนิน
ไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีรายละเอียดดังนี้ (C.7-01) 

ตารางท่ี 7.2 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรก าหนดโดยส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558 

 

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558 

1.จ่านวนอาจารย์ประจ่าหลักสูตรไม่น้อยกว่า 5 คนและเป็นอาจารย์ประจ่าเกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้และ
ประจ่าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น 
2.คุณสมบัติของอาจารย์ประจ่าหลักสูตรคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือด่ารงต่าแหน่งทางวิชาการ
ไม่ต่่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน อย่างน้อย 2 คน 
3.การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก่าหนดต้องไม่เกิน 5 ปี(จะต้องปรับปรุงให้เสร็จและอนุมัติ/ให้
ความเห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน เพ่ือให้หลักสูตรใช้งานในปีที่ 6) ประกาศใช้ในปีที่ 8) 

 นอกจากนี้ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558 ยังได้ก่าหนดตัว
บ่งชี้ผลการด่าเนินงานหลักสูตร โดยได้ก่าหนดไว้ในหมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร ในเล่มหลักสูตร 
(C.7-01-C.7-04) เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการก่ากับมาตรฐานของหลักสูตร ดังนี้ 

ตารางท่ี 7.๓ ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ  
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558 

 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 

1. อาจารย์ประจ่าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตามและทบทวนการ
ด่าเนินงานหลักสูตร 
2. มีรายละเอียดหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
3. มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ. 3 และ มอค. 4 
อย่างน้อยก่อนเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 
4. จัดท่ารายงานผลการด่าเนินการของรายวิชาและรายงานผลการด่าเนินการของประสบการณ์ภาคสนามตาม
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แบบ มคอ.5 และ มคอ. 6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา  
ตารางท่ี 7.๓ ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ  

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558 (ต่อ) 
 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 

5. จัดท่ารายงานผลการด่าเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก่าหนดใน มคอ.3 และ มคอ. 4 อย่าง
น้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้จากผลการ
ประเมินการด่าเนินงานที่รายงานใน มคอ. 7 ปีทีผ่่านมา 
8. อาจารย์ใหม่ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือค่าแนะน่าด้านการจัดการเรียนการสอน 
9. อาจารย์ประจ่าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
10. จ่านวนบุคลากรสายสนันสนุนการเรียนการสอน ได้รับการพัฒนาวิชาการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อที่คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 
จากคะแนนเต็ม 5.0 
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
13. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 
จากคะแนนเต็ม 5.0 

 

๒. ผลการด าเนินงาน 
๒.๑ อาจารย์ตามการก ากับมาตรฐานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  

 ในปีการศึกษา 256๒ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘       มี
อาจารย์ประจ่าหลักสูตรเป็นผู้ด่าเนินงานหลักสูตร 5 คน ดังตารางต่อไปนี้ (C.7-01)   
 

ตารางที่ 7.4 แสดงข้อมูลอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

ที ่
ชื่ออาจารย์ 

ประจ าหลักสูตร 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
วุฒิการศึกษาสูงสุด หมายเหตุ 

1. อาจารย์วัชรินทร์ ฟองโหย อาจารย์ Ph.D. (English as an International 
Language) 

ประธาน
หลักสูตร 

2. อาจารย์ฟารีดา กิตติวิโรจน์ อาจารย์ M.A. (Language and Communication)  
3. อาจารย์โสภาวรรณ หนูกุ้ง อาจารย์ M.A. (Educational Linguistics)  



96 

 

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

 

5. อาจารย์ตัสนีม  เจะและ อาจารย์ M.A. (Applied Linguistics)  

 
ตารางท่ี 7.5 อาจารย์ผู้สอนกลุ่มสาขาภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2562 

 

ที ่ ชื่ออาจารย์ 
ต าแหน่ง

ทางวิชาการ 
วุฒิการศึกษาสูงสุด หมายเหตุ 

1. อาจารย์ ดร. วัชรินทร์ ฟองโหย อาจารย์ Ph.D. (English as an International 
Language) 

 

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

 

3. อาจารย์โสภาวรรณ หนูกุ้ง อาจารย์ M.A. (Educational Linguistics)  
4. อาจารย์ซัลวาตี สุเด็น อาจารย์ MAESL (Teaching English as a 

Second Language) 
 

5. อาจารย์นูรอ ยาเซ็ง อาจารย์ M.A. (Applied Linguistics for TESOL)  
6. อาจารย์ตัสนีม เจะและ อาจารย์ M.A. (Applied Linguistics)  
7. อาจารย์อาแด มะเกะ อาจารย์ M.A. (Teaching English as an 

International Language) 
 

8. อาจารย์ฟิรดาว นิสะนิ อาจารย์ M.A. (English for Career)  
 

ตารางท่ี 7.6 อาจารย์ผู้สอนกลุ่มสาขาภาษามลายู ปีการศึกษา 2562 
 

ที ่ ชื่ออาจารย์ 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
วุฒิการศึกษาสูงสุด หมายเหตุ 

1. ผศ.ซาฮีฎีน นิติภาค ผู้ช่วยศาสตราจารย์ M.A. (Malay Literature)  
2. อาจารย์สุไลมาน สมาแฮ อาจารย์ M.A (Linguistics)  
3. อาจารย์รอฮานี เต๊ะซา อาจารย์ M.A (Malay Language)  
4. อาจารย์ฟีรดาวซ์ มูฮ่าหมัด อาจารย์ M.A (Linguistics)  
5. อาจารย์กามีลียา หะยีหะซา อาจารย์ M.A (Malay Language Education)  

 

ตารางท่ี 7.7 อาจารย์ผู้สอนกลุ่มสาขาภาษาจีน ปีการศึกษา 2562 
 

ที ่ ชื่ออาจารย์ 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
วุฒิการศึกษาสูงสุด หมายเหตุ 

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

 

2. อาจารย์รัฐพร ศิริพันธุ์ อาจารย์ M.A. (Teaching Chinese to  
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ที ่ ชื่ออาจารย์ 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
วุฒิการศึกษาสูงสุด หมายเหตุ 

Speakers of Other Languages)  

ตารางท่ี 7.7 อาจารย์ผู้สอนกลุ่มรายวิชาศึกษาทั่วไป 

ที ่
ชื่ออาจารย์ 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

วุฒิการศึกษาสูงสุด หมายเหตุ 

1. ผศ.วันชัย  แก้วหนูนวล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กศ.ม (ภาษาไทย)  
2. ผศ. ดร. ศิริกัญญา  แก่นทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด. (บริหารการศึกษา)  
3. อาจารย์ ดร.ภัสร์ธีรา ฉลองเดช อาจารย์ ปร.ด. (ภาษาศาสตร์)  
4. อาจารย์รจเรข  ก่าแหงกิจ อาจารย์ กศ.ม. (การวิจัยและประเมิน)  
5. อาจารย์ดร.อรทัย พรมเทพ อาจารย์ ปร.ด. (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ

ชุมชน) 
 

6. อาจารย์ฮัสสัน ดูมาลี อาจารย์ ร.ม. (การเมืองและการปกครอง)  
7. อาจารย์เกษรา บ่าวแซ่มช้อย อาจารย์ บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)  
8. อาจารย์สัญญา วัชราทักษิณ อาจารย์ น.ม. (นิติศาสตร์)  
9. อาจารย์ศรณ์วรงค์ สุวรรณมาศ อาจารย์ ว.ม. (วารสารศาสตร์)  
10. อาจารย์เดชดนัย จุ้ยชุม อาจารย์ ศศ.ม. (การจัดการสารสนเทศ)  
11. อาจารย์กีรติกานต์ บุญฤทธิ์ อาจารย์ ศศ.ม. (ภาษาไทย)  
12. อาจารย์สุนิฐา  ก่าเนิดทอง อาจารย์ ศศ.ม. (ภาษาไทย)  
13.  อาจารย์รัตติยา  หนูสุด อาจารย์ คบ. (ภาษาไทย)  
14. อาจารย์ไพศาล สุกิจจานนท์ อาจารย์ ศศ.บ. (พลศึกษา สุขศึกษา 

นันทนาการ) 
 

15. อาจารย์ชนิตา  พรหมทองดี อาจารย์ คม. (สุขศึกษาและพลศึกษา)  
16.  อาจารย์วิภาภรณ์  หุ้ยเวชศาสตร์ อาจารย์ M.A. Southeast Asia Studies  
17. อาจารย์วรรณา  ขุนนา  อาจารย์ ศศ.บ. (พลศึกษา)  

2.2 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.
2558 

การด่าเนินงานการบริหารจัดการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ได้มีการ
ด่าเนินการบริหาจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์การก่ากับมาตรฐานหลักสูตร ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕5๘ ที่ก่าหนดโดย สกอ. ดังตารางต่อไปนี้  

ตารางท่ี 7.5 แสดงข้อมูลการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. ๒๕5๘ และ 
ผลการด าเนินงาน ปีการศึกษา 2562 
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เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน ผ่าน/ไม่ผ่าน 
๑. จ่านวนอาจารย์ประจ่าหลักสูตรไม่น้อย
กว่า ๕ คน และเป็นอาจารย์ประจ่าเกินกว่า 
๑ หลักสูตรไม่ได้และประจ่าหลักสูตรตลอด
ระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น 

มีในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรมีอาจารย์
ประจ่ าหลักสูตรจ่ านวน  5  คนและเป็ น
อาจารย์ประจ่าหลักสูตรตลอดระยะเวลาของ
การด่าเนินงานหลักสูตร (C. ๗-0๑) 

ผ่าน 

๒. คุณสมบัติของอาจารย์ประจ่าหลักสูตร
คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือ
ด่ารงต่าแหน่งทางวิชาการไม่ต่่ากว่าผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาวิชาที่เปิดสอนอย่างน้อย ๒ คน 

คุณวุฒิของอาจารย์ประจ่าหลักสูตรศิลปศา
สตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษหลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. 2558 เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก่าหนดโดยมี
คุณวุฒิที่จบตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่
เปิดสอนทั้ง 5 คน (C. ๗-0๑) 

ผ่าน 

๓. การปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบระยะเวลา
ที่ก่าหนดต้องไม่เกิน ๕ ปี (จะต้องปรับปรุงให้
เสร็จและอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบโดยสภา
มหาวิทยาลัย/สถาบัน เพ่ือให้หลักสูตรใช้งาน
ในปีที่ ๖ และประกาศใช้ในปีที่ ๘) 

หลักสูตรได้เริ่มด่าเนินการปรับปรุงรายการ
ย่อยของหลักสูตรตั้งแต่ปีการศึกษา 2558-
2562 และก่าหนดใช้หลักสูตรฉบับปรับปรุง 
ในปี การศึ กษ า 2563 ทั้ งนี้ ห ลั กสู ตรได้
ด่าเนินการทบทวนหลักสูตรทุกภาคการศึกษา
ผ่านการประชุม ระหว่างกรรมการบริหาร
หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณ ฑิ ต สาขาภาษาอังกฤษ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 ได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการสภาวิชาการ 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เมื่อวัน
ศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562 ผ่านความเห็นชอบ
จากสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันเสาร์ที่  18 
มกราคม 2563  และได้ รับการรับรอง
หลั กสู ต ร โดยกระทรวงการ อุดมศึ กษ า 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เมื่อวัน
ศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 (C. ๗-02) 

ผ่าน 

ผลการด่าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของหลักสูตร ที่ทางหลักสูตรได้ก่าหนดไว้ในหมวดที่ 7 การประกัน
คุณภาพหลักสูตร ในเล่มหลักสูตร มีผลการด่าเนินงานดังตารางต่อไปนี้ (C.7-0๑)  

ตารางท่ี 7.๖ ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพหลักสูตรและผลการด าเนินงาน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน มี/ไม่มีการ
ด าเนินงาน 

1. อาจารย์ประจ่าหลักสูตรอย่างน้อยร้อย อาจารย์ประจ่าหลักสูตรทุกคนมีส่วนร่วมใน มีการ
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน มี/ไม่มีการ
ด าเนินงาน 

ละ 80 มี ส่ วน ร่ วม ในการประชุ ม เพ่ื อ
ว า งแ ผ น  ติ ด ต า ม แ ล ะ ท บ ท ว น ก า ร
ด่าเนินงานหลักสูตร 

การประชุมเพ่ือวางแผน ติดตามและทบทวน
การด่าเนินงานหลักสูตร โดยมีการประชุม
ร่วมกับฝ่ายวิชาการคณะ ตลอดปีการศึกษา 
และมีการทบทวนหลักสูตรทุกภาคการศึกษา
ผ่ านการป ระชุ ม  แลก เปลี่ ยน  ระหว่ าง
กรรมการบริหารหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง(C.7-
14)  

ด่าเนินงาน 

2. มีรายละเอียดหลักสูตร ตามแบบ มคอ.
2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติ 

ห ลั ก สู ต ร ศิ ล ป ศ า ส ต ร บั ณ ฑิ ต  ส า ข า
ภาษาอังกฤษหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558 ได้
ก่าหนดโครงสร้างของหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2552 และน่า
ข้อเสนอแนะจากการประชุมการทบทวน
หลักสูตรหลักสูตรมาปรับหลักสูตร ได้เริ่ม
ด่าเนินการปรับปรุงรายการย่อยของหลักสูตร
ตั้ งแต่ปี การศึกษา 2558 -2562 และ
ก่าหนดใช้หลักสูตรปรับปรุง ในปีการศึกษา 
2563 (C.7-0๑) 

มีการ
ด่าเนินงาน 

3. มีการจัดท่ารายละเอียดของรายวิชา 
แ ล ะ ร า ย ล ะ เ อี ย ด ข อ ง ร า ย วิ ช า ฝึ ก
ประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.3 
และ มคอ.4 ก่อนการเปิดการเรียนการสอน
ในภาคเรียนนั้น 

มีการจัดท่ารายละเอียดของรายวิชาและ
รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 
(มอค. 4) ของรายวิชา 11-034-222 สหกิจ
ศึกษา และรายวิชา 11-034-224 การฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษ ตลอดจน
คู่มือสหกิจศึกษาและการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพภาษาอังกฤษ เสนอต่อฝ่ายวิชาการ
คณะ ก่อนเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา 
(C.7-03 และ C.7-04 )  

มีการ
ด่าเนินงาน 

4. มีการจัดท่ารายงานผลการด่าเนินการ
ของรายวิชา และรายการผลการด่าเนินการ
ของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ 
มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุก
รายวิชา 

มีการจัดท่ารายงานผลการด่าเนินการของ
รายวิชาและรายงานผลการด่าเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนามตามแบบ มคอ.5 
และ มคอ. 6 หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิด
สอนให้ครบทุกรายวิชา เสนอต่อฝ่ายวิชาการ
คณะ ก่อนเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา 
(C.7-05 และ C.7-06 ) 

มีการ
ด่าเนินงาน 

5. มีการจัดท่ารายงานผลการด่าเนินการ
ของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 

มีการจัดท่ารายงานผลการด่าเนินการของ
หลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน 

มีการ
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน มี/ไม่มีการ
ด าเนินงาน 

วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา หลังสิ้นสุดปีการศึกษา (C.7-07 ) ด่าเนินงาน 

6. มีการทบทวนผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่ก่าหนดใน  มคอ.
3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 
ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

มีการแต่งตั้งกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่
ก่าหนดใน มคอ.3 และ มคอ. 4 ของทุก
รายวิชาที่ เปิ ดสอนในแต่ละปีการศึกษา 
(C.708) 

มีการ
ด่าเนินงาน 

 
 

ตารางท่ี 7.๖ ตัวบ่งชีก้ารประกันคุณภาพหลักสูตรและผลการด าเนินงาน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ต่อ) 
 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน มี/ไม่มีการ
ด าเนินงาน 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียน
การสอน กลยุทธ์การสอนหรือการประเมิน
การสอน จากการรายงานผลการด่าเนินการ
ของหลักสูตรที่รายงานใน มคอ.7 ของปีที่
ผ่านมา 

มีการประชุมร่วมกับฝ่ายวิชาการเพ่ือการ
วางแผนพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการ
สอน กลยุทธ์การสอน หรือ การประเมินผล
การเรียนรู้จากผลการประเมินการด่าเนินงาน
ที่ รายงานใน มคอ. 7 ปีการศึกษาที่ ผ่าน 
(C.7-09) 

มีการ
ด่าเนินงาน 

8. อาจารย์ใหม่ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศ
หรือค่าแนะน่าด้านการจัดการเรียนการ
สอน (เฉพาะปีที่มีการรับอาจารย์ใหม่) 

อาจารย์ใหม่ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือ
ค่าแนะน่าด้านการจัดการเรียนการสอน โดย
ผู้บริหารและ หัวหน้าสาขา  

มีการ
ด่าเนินงาน 

9. อาจารย์ประจ่าหลักสูตรทุกคนต้องได้รับ
การพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ วิชาชีพ
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

อาจารย์ประจ่าทุกคนได้รับการพัฒนาทาง
วิชาการในรูปแบบต่างๆ อย่างต่อเนื่อง อาทิ
เช่น  การอบรมและการเรียนผ่ านระบบ 
online (C.7-10-12) 

มีการ
ด่าเนินงาน 

10. จ่านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการ
สอน  ได้ รับ การพัฒ นาตรงตามงานที่
รับผิดชอบไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

บุคลากรสายสนันสนุนทุกคนได้รับการพัฒนา
วิชาการ ในรูปแบบต่างๆ อย่างต่อเนื่อง อาทิ
เช่น  การอบรมและการเรียนผ่ านระบบ 
online (C.7-10-12) 

มีการ
ด่าเนินงาน 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี
สุ ดท้ าย/บัณ ฑิ ต ใหม่ ที่ มี ต่ อที่ คุณ ภาพ
หลั กสู ต ร  เฉลี่ ย ไม่ น้ อยกว่ า  3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0 

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/
บัณฑิตใหม่ที่มีต่อที่คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ย
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
(C.7-13) 

มีการ
ด่าเนินงาน 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มี ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อ มีการ
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน มี/ไม่มีการ
ด าเนินงาน 

ต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0 

บัณฑิตใหม่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนน
เต็ม 5.0  

ด่าเนินงาน 

13. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มี
ต่อทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 
5.0 

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อ
ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน เฉลี่ย
ไม่ น้ อยกว่ า 3.51 จากคะแนนเต็ ม  5.0 
(C.7-13) 

มีการ 
ด าเนินงาน 

 

2.๓ การจัดการเรียนการสอนตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษได้มีการด่าเนินการจัดการเรียนการสอนตามผลการ

เรียนรู้ที่ ค าดหวั ง ห รือ  ELOs (Expected Learning Outcomes) โดย ได้ ม าจากการการประชุ มของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้ง ๖ กลุ่ม ได้แก่ ผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์ อาจารย์ทั้งใน
และนอกหลักสูตร นักศึกษา บุคลากรสายสนับสนุน ผู้ปกครองนักศึกษาและสถานประกอบการ เพ่ือให้ได้มาซึ่ง 
ELOs ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย ดังตารางต่อไปนี้  

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 

 

 โดยผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรข้างต้น มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะศิลปศาสตร์ 
กล่าวคือ หลักสูตรผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ คู่คุณธรรม พร้อมพัฒนาชุมชนและสังคมด้วยการน่าองค์ความรู้ด้าน
ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษประกอบการใช้เทคโนโลยีเพ่ือให้สามารถผลิตผลงานวิชาการได้อย่างถูกต้อง      และ
เพ่ือให้ทันโลกและเหตุการณ์ ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของคณะศิลปศาสตร์ที่ต้องการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้   มี
ทักษะ และคุณธรรม รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม นอกจากนี้ผลการเรี ยนรู้ที่คาดหวังทั้งสี่ข้อดังกล่าวยัง
สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ ที่ต้องการผลิตบัณฑิตทุกระดับที่มีคุณภาพ ดังนั้น เพ่ือให้ได้มาซึ่งบัณฑิต
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ที่มีคุณสมบัติดังกล่าว ทางหลักสูตรจึงมีการวางแผนด่าเนินการผลักดันให้นักศึกษามีความสามารถทางภาษาผ่าน
การเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ ทั้งรายวิชาเฉพาะ และรายวิชาศึกษาทั่วไปตลอดหลักสูตร เพ่ือให้ผู้เรียน
ได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะภาษาอังกฤษพ้ืนฐานเพื่อเตรียมผู้เรียนประยุกต์ใช้ความรู้เหล่านี้ในชั้น
ปีที่สูงกว่า นอกจากนี้ หลักสูตรมุ่งหวังให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ ผ่านการเรียนการ
สอนในรายวิชาต่างๆและประยุกต์ความรู้ด้านภาษากับการสร้างงานวิจัยในรายวิชาการค้นคว้าอิสระ และการใช้
ภาษาในสถานการณ์จริงในรายวิชาสหกิจศึกษาตามหลักทฤษฎีการเรียนรู้ของ Bloom’s Taxonomy  

ตารางท่ี 7.8 ตารางแสดงทักษะความรู้เฉพาะทาง และทักษะความรู้ทั่วไป ของผลการเรียนรู้ของหลักสูตร 
โดยแจกแจงตามขั้นการเรียนรู้ของบลูม (Bloom’s Taxonomy) 

 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ทักษะความรู้เฉพาะทาง 

(Specific Learning 
Outcomes: SLOs) 

ทักษะความรู้ทั่วไป 
(Generic Learning 
Outcomes: GLOs) 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2558 
1. ใช้ทักษะภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
หลากหลาย ในระดับ  B2 Upper Intermediate 
Level ตามโครงสร้างของ   Common European 
Framework of Reference for Languages 
(CEFR)  หรือมาตรฐานการวัดระดับความสามารถ
ทางด้านภาษาที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล  ของ
สหภาพยุโรป  

- Understanding 
- Applying 

 

2. ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านภาษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง เพ่ือพัฒนาตนเอง ชุมชน
และสังคม 

- Understanding 
- Applying 
- Evaluating 

 

3. ประยุกต์องค์ความรู้ด้านภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษ
กับเทคโนโลยีให้ทันโลกและเหตุการณ์ปัจจุบัน  

- Understanding 
- Applying 
- Evaluating 

 

4. แสดงออกถึงความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

 - Applying 
- Evaluating 

 

  ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ข้อ 1 และ 2 ครอบคลุมความรู้ทักษะเฉพาะทางภาษา ในขณะที่ ข้อที่ 3 และ 
4 เป็นทักษะทั่วไป ทั้งนี้ผู้เรียนในหลักสูตรศิลปศาตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558 
ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาทั่วไป และรายวิชาเฉพาะของหลักสูตร ซึ่งจากแผนการศึกษาที่ระบุใน มคอ. 2 
(C7-01) ได้ก่าหนดให้ผู้เรียนลงทะเบียนเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไปที่จ่าเป็น เช่น รายวิชา 11 -014-117 
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กฎหมายในชีวิตประจ่าวัน เพ่ือเรียนรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ่าวัน รายวิชา 11-024-112 ทักษะการ
คิด เพ่ือเรียนรู้การคิดอย่างเป็นระบบ รายวิชา 11-024-105 คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจ่าวัน เพ่ือเรียนทักษะ
การใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น รายวิชา 11-014-119 การออกก่าลังกายเพ่ือสุขภาพ เพ่ือให้ตระหนักถึงคุณค่า
ของการรักษาสุขภาพ รายวิชา 11 -034-101 การใช้ภาษาไทย เพ่ือให้ตระหนักถึงการใช้ภาษาไทยใน
ชีวิตประจ่าวันได้อย่างถูกต้อง 
  นอกจากนี้ ในชั้นปีที่ 1 ต้องเรียนรายวิชาที่เป็นทักษะพ้ืนฐานทางภาษาโดยต้องลงทะเบียนเรียนใน
รายวิชา 11-034-207  การอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเพลิดเพลิน เพ่ือพัฒนาและเพ่ิมพูนทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษ รายวิชา 11-034-204 ไวยากรณ์เพ่ือการเขียนภาษาอังกฤษทั่วไป เพื่อพัฒนาและเพ่ิมพูนความรู้
ด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ รายวิชา 11-034-203 การแปลและการตีความเบื้องต้น เพ่ือฝึกทักษะด้านการ
แปลในภาษาอังกฤษ  
  ชั้นปีที่ 2 ผู้เรียนต้องลงทะเบียนเรียนที่เน้นความรู้เฉพาะทางภาษามากขึ้น เช่น ในรายวิชา 11 -034-
205 การเขียนอนุเฉทและเรียงความภาษาอังกฤษ เพ่ือพัฒนาและเพ่ิมพูนความรู้ด้านการเขียนภาษาอังกฤษ
เบื้องต้นและเพ่ือเรียนรู้การความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ และจรรยาบรรณวิชาชีพของการเขียนภาษาอังกฤษ 
รายวิชา 11-034-208 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร เพ่ือพัฒนาและเพ่ิมพูนทักษะการพูด
ภาษาอังกฤษ รายวิชา 11-034-201 ภาษาศาสตร์เบื้องต้น รายวิชา 11-034-214 การแปล:อังกฤษ-ไทย 
เป็นต้น  
  ชั้นปีที่ 3 ผู้เรียนต้องลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่มีเนื้อหาที่เข้มข้นและเน้นทักษะทางภาษาในขั้นสูง
มากขึ้น เช่น รายวิชา 11-034-211 นานาภาษาอังกฤษโลก เพ่ือเรียนรู้ความหลากหลายของภาษาอังกฤษใน
ยุคปัจจุบัน รายวิชา 11-034-215 การเขียนเชิงวิชาการ เพ่ือพัฒนาและเพ่ิมพูนทักษะการเขียนในระดับ
วิชาการ รายวิชา 11-034-218 การสนทนาและการอภิปรายภาษาอังกฤษ เพ่ือพัฒนาและฝึกการแสดงความ
คิดเห็นในภาษาอังกฤษ รายวิชา 11-034-222 เตรียมสหกิจศึกษา เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับทักษะในสถานประกอบการ รายวิชา 11-034-212 วรรณคดีอังกฤษเบื้องต้น และรายวิชา 11-034-219 
การพูดในที่สาธารณะ เป็นต้น  
  ชั้นปีที่ 4  ผู้เรียนต้องลงทะเบียนรายวิชาสหกิจและออกไปปฏิบัติสหกิจหรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ตามสถานประกอบการต่าง ๆ ทั้งนี้ภายหลังจากกลับจากปฏิบัติสหกิจหรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ผู้เรียนต้อง
ลงทะเบียนเรียน รายวิชา 11-034-213 ร้อยแก้วและร้อยกรองภาษาอังกฤษ เพ่ือเรียนรู้ทักษะการเขียนร้อย
แก้วและร้อยกรองภาษาอังกฤษ และรายวิชา 11-034-221 การศึกษาค้นคว้าอิสระ เป็นต้น  

 เห็นได้ว่า ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังได้ครอบคลุมรายวิชาทั่วไป และรายวิชาเฉพาะที่จ่าเป็นต่อผู้เรียนใน
หลักสูตร โดยเป็นไปตามล่าดับขั้นของการเรียนและทักษะทางภาษาที่มีความเข้มข้นข้ึนตามล่าดับตามทฤษฎีการ
เรียนรู้ ส่งผลต่อผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ซึ่งได้มาจากเสียงสะท้อนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่หลักสูตรได้รับข้อมูลมา
ใช้ในการจัดท่าและปรับปรุงหลักสูตร ซึ่งสามารถแสดงให้เห็นถึงการก่าหนดรายวิชาที่เป็นความรู้ทักษะเฉพาะ
ทางภาษาและความรู้ทั่วไป ดังตารางที่ 16 
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ตารางท่ี 7.9 ตารางแสดงผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (CLOs) ของตัวอย่างรายวิชาโดยแจกแจง
ทักษะความรู้เฉพาะทาง (SLOs) และทักษะความรู้ทั่วไป (GLOs) 

 

 
รหัสวิชา 

 
ชื่อวิชา 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
SLOs GLOs 

ELO1 ELO2 ELO3 ELO4 
11-014-117 กฎหมายในชีวิตประจ่าวัน     U,A 
11-024-112  ทักษะการคิด    U,A 
11-024-105 คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจ่าวัน    U,A 
11-014-119 การออกก่าลังกายเพ่ือสุขภาพ    U,A 
11-034-101 การใช้ภาษาไทย    U,A 
11-034-207   การอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเพลิดเพลิน  U A   
11-034-204 ไวยากรณ์เพ่ือการเขียนภาษาอังกฤษท่ัวไป U A   
11-034-203  การแปลและการตีความเบื้องต้น U A   
11-034-205 การเขียนอนุเฉทและเรียงความภาษาอังกฤษ  U A A  
11-034-208  การฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการ

สื่อสาร 
U A A  

11-034-201  ภาษาศาสตร์เบื้องต้น  U,A A  
11-034-214  การแปล:อังกฤษ-ไทย U A   
11-034-211 นานาภาษาอังกฤษโลก  U U,A   
11-034-215 การเขียนเชิงวิชาการ U A  U,A 
11-034-218 การสนทนาและการอภิปรายภาษาอังกฤษ U U,A.E   
11-034-222 เตรียมสหกิจศึกษา  A  U,A 
11-034-212 วรรณคดีอังกฤษเบื้องต้น U    
11-034-219  การพูดในที่สาธารณะ U A   
11-034-213 ร้อยแก้วและร้อยกรองภาษาอังกฤษ  U    
11-034-221  การศึกษาค้นคว้าอิสระ  U,A.E  U,A 

*U= Remembering/Understanding, A= Applying/Analyzing, E= Evaluating  
 

จากตารางที่ 16 แสดงให้เห็นถึงผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของตัวอย่างรายวิชาในหลักสูตรเดิม (พ.ศ.
2558) ที่ได้เปิดท่าการเรียนการสอนไปแล้ว โดยแสดงความสอดคล้องกับทักษะความรู้เฉพาะทาง (SLOs) และ
ทักษะความรู้ทั่วไป (GLOs)  ของผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร จะเห็นได้ว่าทุกรายวิชาในหลักสูตรมีผล
การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชาที่สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรอย่างสัมพันธ์กัน 

นอกจากนี้ เพ่ือให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรตลอดจน
เพ่ือเป็นการตรวจสอบคุณภาพของการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 
ทางหลักสูตรได้ก่าหนดให้นักศึกษามีการทดสอบความสามารถทางภาษา โดยใช้มาตรฐานการประเมิน
ความสามารถทางภาษาอังกฤษของ CEFR โดยให้ผู้เรียนที่จบการศึกษามีผลการประเมินระดับความสามารถ
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ภาษาอังกฤษในระดับ B ๒ Intermediate Level ตามมาตรฐานของสหภาพยุโรปได้ ซึ่งสามารถเทียบเคียงกับ
เกณฑ์สอบมาตรฐานอ่ืน ๆ ได้แก่ IELTS และ TOEFL ITP ซึ่ง CEFR คือ ตารางมาตรฐานยุโรปและได้รับการ
ออกแบบมาโดยเฉพาะเพ่ือใช้อธิบายทักษะภาษาอังกฤษ ที่เป็นที่ยอมรับของสากลโลก โดย CEFR สามารถน่ามา
เทียบเคี ยงผลคะแนนการสอบ  Academic Test ระดับนานาชาติ  ของ  IELTs (International English 
Language Testing System) โดยแบ่งความเชี่ยวชาญทางด้านภาษาออกเป็น 6 ระดับ ดังต่อไปนี้  

นอกจากนี้ เพ่ือให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรตลอดจน
เพ่ือเป็นการตรวจสอบคุณภาพของการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 
ทางหลักสูตรได้ก่าหนดให้นักศึกษามีการทดสอบความสามารถทางภาษาทางหลักสูตร โดยใช้มาตรฐานการ
ประเมินความสามารถทางภาษาอังกฤษของ CEFR โดยให้ผู้เรียนที่จบการศึกษามีผลการประเมินระดับ
ความสามารถภาษาอังกฤษในระดับ B ๒ Intermediate Level ตามมาตรฐานของสหภาพยุโรปได้ ซึ่งสามารถ
เทียบเคียงกับเกณฑ์สอบมาตรฐานอ่ืน ๆ ได้แก่ IELTS และ TOEFL ITP ซ่ึง CEFR คือ ตารางมาตรฐานยุโรปและ
ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะเพ่ือใช้อธิบายทักษะภาษาอังกฤษ ที่ เป็นที่ ยอมรับของสากลโลก 
โดย CEFR สามารถน่ามาเทียบเคียงผลคะแนนการสอบ Academic Test ระดับนานาชาติ ของ IELTs 
(International English Language Testing System) โดยแบ่งความเชี่ยวชาญทางด้านภาษาออกเป็น 6 
ระดับ ดังต่อไปนี้ 

ตารางท่ี 7.10 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 
ผลคะแนนตามความ
มุ่งหวังของหลักสูตร 

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 

  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มุ่งหวังให้นักศึกษามีผลการประเมินความสามารถ
ทางภาษาอังกฤษที่เทียบเคียงของ CEFR ในระดับ B ๒ Intermediate Level เพ่ือให้นักศึกษาตระหนักและรับรู้
ถึงระดับความสามารถทางภาษาของตนเองเพ่ือพัฒนาให้กลายเป็นบัณฑิตมีความรู้ และความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษในระดับดีและมีประสิทธิภาพ สามารถเข้าท่างานและศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาทั้งในและ
ต่างประเทศได้  
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  ผลการด่าเนินงานในปีการศึกษา ๒๕๖๒ ทั้งนี้การสอบวัดระดับทางภาษาของนักศึกษาในหลักสูตร ได้
ก่าหนดให้มีการสอบ 2 ครั้ง คือ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 จะต้องสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาก่อนเรียนชั้นปีที่ 3 
(English Proficiency Test: EPT)  ซึ่งในปีการศึกษา 2562 นี้  ก่าหนดจัดสอบในเดือนกรกฎาคม และ
นักศึกษาชั้นปีที่  4 จะต้องสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาก่อนส่าเร็จการศึกษา (Exit exam) เพ่ือทราบ
พัฒนาการและความสามารถในการใช้ภาษาของตน โดยใช้ข้อสอบที่มีมาตรฐาน ดังค่าคะแนนเฉลี่ยในตารางที่ 
18 โดยในปีการศึกษา 2562 การสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาก่อนส่าเร็จการศึกษาของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 
จ่านวน 45 คน จัดสอบเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563 โดยมีคะแนนสอบสูงสุด เท่ากับ 505  คะแนน และ
คะแนนต่่าสุด เท่ากับ 150 คะแนน จากคะแนนเต็ม 900 คะแนน โดยมีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 289.5 (C.7-
15) 

ตารางท่ี 7.13 คะแนนผลการสอบ Exit exam ของนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2562 

 
ปีการศึกษา  คะแนนสูงสุด คะแนนต่ าสุด คะแนนเฉลี่ย 

2562 505 150 289.5 
  

 เมื่อพิจารณาผลการสอบวัดระดับทางภาษาของนักศึกษาในหลักสูตรนั้น ถือว่ายังไม่สามารถบรรลุตาม 
ELO ของหลักสูตร ซึ่งนับว่าเป็นความท้าทายที่ทางผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องน ามาพิจารณาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้
มีสมรรถนะทางภาษาบรรลุตามที่หลักสูตรได้มุ่งหวังไว้ต่อไป   
3. ผลประเมินการใช้หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)  

๓.๑ หลักสูตรศิลปศาสตร์ภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๖๒ 
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษได้เก็บรวบรวมผลการประเมินการใช้หลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) (C.7-13) เพ่ือรับฟังผลการใช้หลักสูตร ใน ๖ ด้าน คือ 
ด้านการใช้หลักสูตร ด้านโครงสร้างหลักสูตรและเนื้อหาส่าหรับการเรียนการสอน ด้านการเรียนรู้ ด้านกิจกรรม
การเรียนการสอน และการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๖๒ ดังตารางต่อไปนี้  

ตารางท่ี 7.14 คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินการใช้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

ปีการศึกษา ผลการประเมินเฉลี่ย 
๒๕๕๘ ๓.๘ 
๒๕๕๙ ๓.๕ 
๒๕๖๐ ๓.๙ 
๒๕๖๑ ๓.๗๓ 
๒๕๖๒ 3.76 
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 จากตารางที่ 7.14 จะเห็นได้ว่าผลการประเมินตั้งแต่ปีการศึกษา 2558-2561 คะแนนเฉลี่ยการ
ประเมินการใช้หลักสูตร อยู่ในระดับปานกลางจากคะแนนเต็ม 5 คะแนน ทั้งนี้อาจเกิดจากหลายสาเหตุ อาทิเช่น 
รายวิชาบางรายวิชาในหลักสูตรไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ของการใช้ภาษาในยุคปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงของ
สถานการณ์โลกและนโยบายของภาครัฐ เป็นต้น ในปีการศึกษา 2562 คะแนนเฉลี่ยการประเมินการใช้
หลักสูตร เท่ากับ  3.76 ซึ่งอยู่ในระดับปานกลางจากคะแนนเต็ม 5 คะแนน แสดงให้เห็นว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ยังให้ความไว้วางใจในการบริหารจัดการหลักสูตรและมองว่าหลักสูตรสามารถพัฒนาให้มีความเข้มแข็งได้ 
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสถานการณ์โรค COVID 19 ท่าให้การประเมินการใช้หลักสูตรต้องปรับช่วงเวลาในการ
ประเมินและจ่านวนผู้ตอบแบบสอบถามมีจ่านวนลดลงกว่าปีการศึกษาที่ผ่านมา ส่งผลกระทบต่อคะแนนประเมิน
หลักสูตร ซึ่งทางผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะได้น่าประเด็นนี้ไปพิจารณาเพ่ือแก้ไขในโอกาสต่อไป  

๔. แนวโน้มผลการด าเนินงานของระบบ 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษมีการด่าเนินการหลักสูตรเพ่ือให้มีมาตรฐานของ
หลักสูตรตามที่ก่าหนด มีการด่าเนินการบริหารหลักสูตรอย่างเป็นระบบ ดังนี้  

1. มีการใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 และมีการก่าหนดตัวบ่งชี้ผลการด่าเนินงานหลักสูตร 
ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา เป็นแนวทางในการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน  

2. มีการก่าหนด ELOs ที่ชัดเจนและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจทั้งของมหาวิทยาลัยและคณะ 
3. มีการจัดการเรียนการสอนตามระดับการเรียนรู้ของผู้เรียนตามขั้นการเรียนรู้ของบลูม (Bloom’s 

Taxonomy) มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกหลักสูตรที่หลากหลาย เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 
4. มีการสอบวัดผลประเมินผลที่ชัดเจน สามารถตรวจสอบได้ 
5. มีระบบการดูแลผู้เรียนเพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนอย่างมีความสุข 
6. มีการประเมินผลการใช้หลักสูตรและการบริการหลักสูตรตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ เพ่ือทวนสอบ

การบริหารจัดการหลักสูตร 
ทั้งนี้การด่าเนินงานในขั้นตอนต่างๆ ข้างต้นนั้น ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ในสาขาวิชาได้ร่วมกัน

พิจารณาและด่าเนินการวางแผนเพ่ือการพัฒนาของหลักสูตร ทั้งนี้แนวโน้มของระบบการบริหารหลักสูตร ตาม
ขั้นตอนข้างต้นมีความเหมาะสมกับการบริหารจัดการหลักสูตร อย่างไรก็ตามทางหลักสูตรมีแนวคิดที่จะพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการหลักสูตร อาทิเช่น เพ่ิมการก่ากับติดตามดูแลการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ
ในหลักสูตร การเพ่ิมกิจกรรมการสอนที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ให้มากขึ้น การสอนแบบออนไลน์ กรณีมี
เหตุจ่าเป็น เป็นต้น ทั้งนี้เพ่ือให้หลักสูตรมีความเข้มแข็งและทันต่อภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงของโลกมากขึ้นในปี
การศึกษาต่อไป 

ทั้งนี้ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ นี้ หลักสูตรได้มีการใช้หลักสูตรครบตามระยะเวลาที่ก่าหนดเพ่ือให้มีการ
ปรับหลักสูตรและใช้งานในปีการศึกษา 2๕๖๓ ทางอาจารย์ประจ่าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรได้มี
การด่าเนินการปรับหลักสูตรให้มีความเหมาะสมและทันสมัย โดยการเก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ 
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จัดการประชุมหารือระหว่างอาจารย์ในสาขาวิชาและฝ่ายวิชาการคณะ (C.๗- 16) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 ได้รับการปรับปรุงแล้วเสร็จและผ่านการรับรองหลักสูตร
โดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เมื่อวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 (C. 7-
02) 

 
 

ตารางท่ี 7.1๐ ตารางแสดงรายการประชุมเพื่อปรับหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
 

รายการประชุม พ.ศ. 256๒ 
 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
การประเมิน 

            

๘. วิพากษ์หลักสูตรร่วมกับกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

            

๙. ปรับแก้ตามผลการวิพากษ์             
๑๐. ส่งเข้าสภามหาวิทยาลัยฯและสกอ.ต่อไป             

ตารางท่ี 7.1๑ ตารางแสดงระดับคะแนนการประเมินคุณภาพหลักสูตรที่เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ประจ าปีการศึกษา 25๖๒ 

จ านวนหลักสูตรที่เป็นไปตามกรอบมาตรฐานTQF คณะศิลปศาสตร์  
ที ่ ภาควิชา จ านวน

หลักสูตร 
สกอ. แจ้งผลการ

รับทราบแล้ว 
ได้รับอนุมัติจากสภา

สถาบัน 
ตรี โท เอก ตรี โท เอก 

1. ภาควิชาภาษาอังกฤษ 1 1 - - 1 - - 
 1.1. ศศ.บ. สาขาภาษาอังกฤษ    - -  - - 
 รวม ๑ ๑ - - ๑ - - 
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หลักสูตร ระดับคะแนน 
หลักสูตรระดับปริญญาตรี   
1. ศศ.บ. (สาขาวิชาภาษาอังกฤษ) 4 

คะแนนรวมของหลักสูตร 4 

5. รายการเอกสารหลักฐาน 
ตารางท่ี 7.1๒รายการเอกสารหลักฐาน 

รหัสเอกสารหลักฐาน ชื่อเอกสารหลักฐาน 
C. 7-01 มคอ. 2 (หลักสูตรศิลปศาสตบัณฑิต สาขาวิชาอังกฤษ)  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558 
C .7-02 มคอ. 2 (หลักสูตรศิลปศาสตบัณฑิต สาขาวิชาอังกฤษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2563 
C. 7-03 มคอ. ๓ (หลักสูตรศิลปศาสตบัณฑิต สาขาวิชาอังกฤษ) 

C. 7-04  มคอ. ๔ (หลักสูตรศิลปศาสตบัณฑิต สาขาวิชาอังกฤษ) 

C. 7-05 มคอ. ๕ (หลักสูตรศิลปศาสตบัณฑิต สาขาวิชาอังกฤษ) 

C. 7-06 มคอ. 6 (หลักสูตรศิลปศาสตบัณฑิต สาขาวิชาอังกฤษ) 

C. 7-07 มคอ.7 (หลักสูตรศิลปศาสตบัณฑิต สาขาวิชาอังกฤษ) ปีการศึกษา 2562 

C. 7-08 ค่าสั่งแต่งตั้งกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ 

C. 7-09 รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ประจ่าปีการศึกษา 
25๖2 

C. 7-๑๐ แผนพัฒนาบุคลากร 
C. 7-11 ตารางสรุปผลการพัฒนาตนเองของบุคลากรสายสอนและวิจัย 

C. 7-12 รายงานการพัฒนาตนเองของบุคลากรสายสนับสนุน 

C. 7-13 ผลประเมินการใช้หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
(TQF) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษประจ่าปีการศึกษา 25๖๒ 

C. 7-14 รายงานการประชุม สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ประจ่าปีการศึกษา 25๖๒ 
C. 7-15 ผลการสอบวัดระดับทางภาษา ของนักศึกษาชั้นที่ 4 (Exit exam) 
C. 7-16 สรุปเล่มโครงการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

 

 

 

 

 



110 

 

C.8.1 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของกรรมการประจ าคณะ 

ผู้ก่ากับตัวบ่งชี้  นางสาวชุลีพร มาสเนตร  นางสาวจิราภรณ์ ทองนพคุณ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล  นางสาวชุลีพร มาสเนตร  นางสาวจิราภรณ์ ทองนพคุณ 
นางสาวปริชาต  มุกดาห์ 

1. ค าอธิบาย (ระดับคณะ– คณะกรรมการประจ าคณะ) 
คณะกรรมการประจ่าคณะ เป็นคณะบุคคลคณะหนึ่งในสถาบันการศึกษา มีองค์ประกอบและหน้าที่ตามที่ได้
ก่าหนดไว้ในพระราชบัญญัติของสถาบันการศึกษา โดยคณะกรรมการประจ่าคณะถือเป็นหนึ่งกลไกส่าคัญในการ
บริหารจัดการคณะ เพ่ือให้บรรลุผลตามเป้าหมายต่างๆ ของสถาบันการศึกษา 

2. ค่าเป้าหมาย 
 การด่าเนินงานของคณะกรรมการประจ่าคณะศิลปศาสตร์ ครอบคลุม 5 ประเด็น ดังต่อไปนี้ 

1. คณะกรรมการประจ่าคณะท่าพันธกิจครบถ้วนตามภาระหน้าที่ที่ก่าหนดในพระราชบัญญัติ 
2. คณะกรรมการประจ่าคณะก่าหนดยุทธศาสตร์ ทิศทาง และนโยบาย ในการบริหารคณะ 
3. คณะกรรมการประจ่าคณะปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ 
4. คณะกรรมการประจ่าคณะ ติดตามผลการด่าเนินงานของคณะให้บรรลุเป้าหมาย 

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

5. คณะกรรมการประจ่าคณะด่าเนินงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
 
3. ข้อมูลและวิธีการเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
 ใช้แบบสอบถามการประเมินปฏิบัติงานตามบทบาทอ่านาจหน้าที่ของคณะกรรมการประจ่าคณะ 
 
4. เกณฑ์การประเมิน 
 ใช้เกณฑ์คะแนน 1-7 ของ AUN-QA ระดับหลักสูตร (เอกสาร [11] หน้า 64) ในการประเมินการ
ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารคณะ/ผู้บริหารสถาบันโดยใช้ประเด็นการประเมิน 5 ข้อข้างต้น 
 

1 2 3 4 5 6 7 
ไม่มีการ
ด่าเนินงาน
ตามเกณฑ์
ที่ก่าหนด 

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

มีการเก็บ
ข้อมูลอย่าง
เป็นระบบ
สามารถ/มี
ผลการ
วิเคราะห์
การ

3+มี
แนวโน้มผล
การด่าเนิน 
งานของ
ระบบดี ท่า
ให้เกิดผล
เป็นไปใน

4+มี
ผลการ
ด่าเนิน
งาน
เหนือก
ว่า
เกณฑ์

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

Excellent 
(Example of 
World Class 
or Leading 
Practices)  
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1 2 3 4 5 6 7 
การวิเคราะห์ ด่าเนินงาน

เทียบกับค่า
เป้าหมาย 

ทิศทางตาม
เป้าหมายที่
ก่าหนด 

ก่าหนด
ส่งผล
ให้เกิด
การ
พัฒนา
ระบบ 

ต่อเนื่องส่งผลให้
การด่าเนินงาน
เทยีบเท่าหรือสูง
กว่าคู่ เทียบ (คู่
เ ที ย บ ชั้ น น้่ า
ระดับประเทศ)  
 
 
 

 
5. ผลการด าเนินงาน 

1. คณะกรรมการประจ่าคณะท่าพันธกิจครบถ้วนตามภาระหน้าที่ที่ก่าหนดในพระราชบัญญัติดังนี้ 
        1.1  ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ. 2548 (C8.1.1-1)ได้ก่าหนดการ
ปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการประจ่าคณะศิลปศาสตร์ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร์ ว่าด้วย คณะกรรมการประจ่าคณะ สถาบัน ส่านัก วิทยาลัยหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2558 ตามมาตรา 35 คณะกรรมการประจ่าคณะมีอ่านาจหน้าที่ 9 ข้อ และ
ตามค่าสั่งมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ที่ 1183/2560 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2560 และค่าสั่งมหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์ ที่ 47/2563 ลงวันที่ ๘ มกราคม  2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจ่าคณะศิลป
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  ซึ่งได้แจ้งบทบาทอ่านาจหน้าที่ ของคณะกรรมการประจ่าคณะศิลป
ศาสตร์ให้ที่ประชุมรับทราบ(C8.1.1-2)  มีอ่านาจหน้าที่ จ่านวน  10 ข้อดังนี้ 
 1.1.1  วางนโยบายและแผนงานของคณะให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 
คณะมีการจัดท่าแผนกลยุทธ์คณะศิลปศาสตร์  ประจ่าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 -2564 และแผนปฏิบัติ
ราชการประจ่าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 เพ่ือให้คณะกรรมการประจ่าคณะรับทราบและพิจารณาให้ความ
เห็นชอบและรายงานให้มหาวิทยาลัยอนุมัติแผนกลยุทธ์คณะศิลปศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ และเสนอแผน
ด่าเนินงานของฝ่าย/งาน ประจ่าปีการศึกษา  พ.ศ.  2562 โดยสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย ดัง
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ่าคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 1/2563 (C8.1.1-3) 
 1.1.2  พิจารณาหลักสูตรและรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรส่าหรับคณะเพ่ือเสนอต่อ       สภา
มหาวิทยาลัย ดังนี้ 
      1. คณะได้มีการเสนอหลักสูตรวิชาโทภาษาไทย หลักสูตรใหม่  พ.ศ. 2562  
และเสนอชื่ออาจารย์ประจ่าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ กรณีประธานหลักสูตรและ
อาจารย์ประจ่าหลักสูตร จ่านวน  ๒ ท่าน ได้ขอลาศึกษาต่อ เพ่ือให้คณะกรรมการรับทราบและพิจารณา 
ดังรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ่าคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่  4/2562 (C8.1.1-4)  
 
 
2. แจ้งผลการพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรจากระบบ CHE Curriculum Online : CHECO และการ
อนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563และคณะกรรมการประจ่า
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คณะได้พิจารณาให้ความเห็นชอบในการขอเปิดหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรใหม่ ปีการศึกษา 2565 ดัง
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ่าคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่  2/2563 (C8.1.1-5) 
        3.  คณะได้มีการเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติแผนบริหารจัดการ
หลักสูตร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจ่าปีการศึกษา 2563เพ่ือใช้เป็น
กระบวนการในก ากับ ติดตาม และการประเมินหลักสูตรภายหลังการเสร็จสิ้นปีการศึกษา และตลอดหลักสูตรดัง
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ่าคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่  3/2563 (C8.1.1-๖) 
 

                                    4. คณะได้ขอรายงานผลเรื่อง การรับรองคุณวุฒิหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563ซึ่งได้ผ่านรับรองคุณวุฒิจากส่านักงาน  ก.พ.สามารถบรรจุ
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในต่าแหน่งที่ ก.พ. และได้เสนอรายงานผลการพิจารณารับทราบการ
ให้ความเห็นชอบวิชาโทภาษาไทย ฉบับใหม่ พ.ศ.2562เพ่ือให้คณะกรรมการประจ่าคณะรับทราบ และได้เสนอเรื่อง
ให้พิจารณาขออนุมัติการย้ายสาขาวิชา ข้ามหลักสูตร ประจ่าปีการศึกษา 2563 ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษามลายู 
ชั้นปีที่ 2 ดังรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ่าคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที ่ 4/2563(C8.1.1-๗) 
 1.1.๓  พิจารณาวางระเบียบและออกข้อบังคับภายในคณะตามที่สภามหาวิทยาลัย
มอบหมายหรือเพ่ือเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 
  คณะได้มีการเสนอระเบียบและข้อบังคับภายในคณะตามที่สภามหาวิทยาลัย
มอบหมายหรือเพ่ือเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยดังนี้ 
                         1. แจ้งระเบียบ เรื่อง การสแกนลายนิ้วมือปฏิบัติราชการประจ่าวัน โดยทางมหาวิทยาลัย
ได้อนุมัติให้ด่าเนินการสแกนลายนิ้วมือในการปฏิบัติราชการประจ่าวัน แทนการลงนามในแบบบัญชีลงเวลาการ
ปฏิบัติราชการของบุคลากร และการปฏิบัติตามนโยบายของมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดท่าแผนการหารายได้ของ
คณะ ดังรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ่าคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 1/2563 (C8.1.1-๘) 
    2. แจ้งเรื่อง แนวทางปฏิบัติตามมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย เรื่องการปรับอัตราร้อยละในการค่านวณ
เพ่ือเลื่อนเงินเดือนของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือใช้ถือปฏิบัติในการประเมินในปีงบประมาณ 2563ดัง
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ่าคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 2/2563 (C8.1.1-9) 
   3. คณะได้เสนอร่างประกาศคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  เรื่อง หลักเกณฑ์การ
พิจารณาคัดสรรบุคลากรผู้มีผลงานวิจัยดีเด่น คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์เพ่ือใช้เป็น
แนวทางส่งเสริมให้บุคลากรภายในคณะจัดท่าผลงานทางวิชาการเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการผลิต
ผลงานวิชาการและวิจัยของบุคลากรภายในคณะอย่างต่อเนื่อง  ดังรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ่า
คณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 4/2563 (C8.1.1-10) 
 1.1.๔  พิจารณาการด่ารงต่าแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ประจ่าในคณะเพ่ือเสนอต่อ
สภามหาวิทยาลัย 
1. คณะได้มีการน่าเสนอผลรายงานการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ด่ารงต่าแหน่ง ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  อนุสาขาวิชาการสอนภาษาไทยของนายวันชัย แก้วหนูนวล  เพ่ือให้
คณะกรรมการประจ่าคณะได้รับทราบและพิจารณาให้ความเห็นชอบและมีมติเสนอแนะให้คณะด่าเนินการจัดท่า
ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ ดังรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ่าคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 1/2563 
(C8.1.1-11) 
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              2. รายงานการแต่งตั้งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาให้ด่ารงต่าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์อนุสาขาวิชาพฤติกรรมสารสนเทศของมนุษย์ของนายเดชดนัย จุ้ยชุม ดังรายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ่าคณะศิลปศาสตร์  ครั้งที่ ๒/2563 (C8.1.1-๑2) 
1.1.๕ จัดการวัดผล ประเมินผล และควบคุมมาตรฐานการศึกษาของคณะ 
คณะกรรมการประจ่าคณะได้รับทราบและพิจารณาอนุมัติ เรื่องการวัดผล ประเมินผลตามมาตรฐานการศึกษา
ของหลักสูตร ดังนี้ 
1.คณะได้รายงานผลการวิพากษ์ผลการเรียน  นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
และสาขาวิชาภาษามลายู  ประจ่าภาคการศึกษาต้น  ปีการศึกษา  256๒ และรายงานจ่านวนนักศึกษาที่คาดว่า
จะส่าเร็จการศึกษา ประจ่าภาคเรียนต้น ประจ่าปีการศึกษา  2562 เพ่ือให้คณะกรรมการรับทราบและพิจารณา
อนุมัติตามที่เสนอ ดังรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ่าคณะคณะศิลปศาสตร์ครั้งที่ 1/2563 (C8.1.1-
13) 
          2. คณะได้เสนอเอกสารแจ้งเวียนเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติผู้ส่าเร็จการศึกษา ประจ่าภาคเรียนที่ ๑ ปี
การศึกษา  2562  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จ่านวน ๒๐ คน ดังสรุปเอกสารแจ้งเวียน คณะกรรมการประจ่าคณะ
ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ครั้งที่  1/2563(C8.1.1-๑4) 
                     3. คณะได้มีการเสนอพิจารณาการปรับแผนการเรียน ประจ่าภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 
2563จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ส่งผลกระทบต่อการออกฝึกสหกิจศึกษา และ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ท่าให้สถานประกอบการ ปฏิเสธการรับนักศึกษาในรายวิชาสหกิจศึกษาและฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ และนักศึกษาสาขาวิชาภาษามลายูดังรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการประจ่าคณะศิลปศาสตร์  ครั้งที่ 2/2563 (C8.1.1-15) 
4.คณะได้น่าเสนอรายงานผลการเรียนนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  และ
สาขาวิชาภาษามลายู ประจ่าภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562และประจ่าภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา  
2562 และคณะได้ขออนุมัติผู้ส่าเร็จการศึกษา ประจ่าปีการศึกษา 2562คณะศิลปศาสตร์ จ่านวน  ๓๒  คน
เพ่ือให้ที่ประชุมคณะกรรมการประจ่าคณะอนุมัติผู้ส่าเร็จการศึกษา           ประจ่าปีการศึกษา 2562ดังรายงาน
การประชุมคณะกรรมการประจ่าคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่  3/2563 (C8.1.1-1๖) 
                      1.1.๖  ส่งเสริมงานวิจัย งานบริการวิชาการแก่สังคม และงานท่านุบ่ารุงศิลปะวัฒนธรรมดังนี้ 
1. คณะได้เสนอแผนงานส่งเสริมงานวิจัยและต่ารา แผนบริการวิชาการ แผนงานท่านุบ่ารุงศิลปวัฒนธรรม  
เพ่ือให้ประชุมของคณะกรรมการประจ่าคณะพิจารณาอนุมัติแผนการด่าเนินงานของฝ่าย/งาน ประจ่าปี
งบประมาณ  พ .ศ . 256 ๒  ดั งรายงานการประชุมคณ ะกรรมการประจ่ าคณ ะศิลปศาสตร์  ครั้ งที่ 
1/2563(C8.1.1-๑7) 
2. คณะได้มีการน่าเสนอหัวข้อการวิจัยของคณะศิลปศาสตร์ ประจ่าปีการศึกษา  2562 –2564เพ่ือใช้เพ่ือให้
การด่าเนินการวิจัยของบุคลากรภายในคณะด่าเนินไปอย่างมีทิศทาง และสนองตอบต่อความต้องการของชุมชน
อย่างแท้จริงดังรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ่าคณะคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 2/2563 (C8.1.1-18) 
3. คณะได้รายงานการเชื่อมโยงโมเดลหัวข้อการวิจัยของคณะศิลปศาสตร์ ประจ่าปีการศึกษา 2562 -2564 
เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด่าเนินการจัดท่าวิจัยของ คณะศิลปศาสตร์ด่าเนินไปอย่างมีทิศทาง และสนองตอบต่อ
ความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริงดังรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ่าคณะคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 
3/2563 (C8.1.1-1๙) 
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1.1.๗  พิจารณาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามค่า
เป้าหมายของเกณฑ์ประกันคุณภาพของคณะศิลปศาสตร์ที่ก่าหนด 
1. คณะได้มีการจัดท่าแผนพัฒนาคุณภาพ  ประจ่าปีการศึกษา 2562 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด่าเนินงานให้
บรรลุตามตัวชี้วัดค่าเป้าหมายของเกณฑ์ประกันคุณภาพของคณะศิลปศาสตร์    ทั้งนี้  คณะได้น่าเสนอให้
คณะกรรมการประจ่าคณะพิจารณาอนุมัติแผนพัฒนาคุณภาพ  ดังรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ่าคณะ
ศิลปศาสตร์ครั้งที่ 1/2563 (C8.1.1-20) 
           2 คณะได้มีการเสนอรายงานผลการติดตามการด่าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ ประจ่าปีการศึกษา 
2562 ดังรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ่าคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 4/2563 (C8.1.1-21) 
 1.1.๘  ให้ค่าปรึกษาและเสนอความเห็นแก่คณบดีเพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการของคณะ
โดยคณะกรรมการประจ่าคณะได้ให้ข้อเสนอแนะ  ดังนี้ 

1. ให้ข้อเสนอแนะ เรื่อง แนวทางการสนับสนุนการจัดท่าผลงานวิจัยและผลงาน
วิชาการ  โดยการสนับสนุนแหล่งเงินทุนภายในของคณะ ด้วยเงินรายได้ เพ่ือส่งเสริมการจัดท่าผลงานวิจัยของคณะ
และประกาศข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการอบรมออนไลน์ เรื่อง จรรยาบรรณการท่างานวิจัยและเสนอแนะให้คณะ
ก่าหนดให้ผู้รับประเมินประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ  รอบ  ๔  ปี จัดท่า
ผลงานวิจัย  จ่านวน  ๑  ชิ้นงานการก่าหนดให้เวลาในการจัดท่างานวิจัยและผลงานวิชาการของคณะเพ่ือสนับสนุน
การจัดท่าผลงานวิจัย เพ่ือเตรียมพร้อมเข้าสู่การขอต่าแหน่งผลงานทางวิชาการและการจัดท่าแผนบุคลากรให้
ด่าเนินการส่ารวจความต้องการไปเรียนศึกษาต่อเป็นปัจจุบัน และแผนบริหารจัดการหลักสูตรให้จัดท่าแผนการ
เปิดหลักสูตรอื่นๆ ช่วงปีไหน โดยต้องค่านวณเงินที่จะต้องมีค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการเปิดหลักสูตรต่างๆ ของ
คณะ ดังรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ่าคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 1/2563 (C8.1.1-22) 

2. ให้ข้อเสนอแนะ เรื่องส่งเสริมและสนับสนุนผู้ที่จะขอรับการประเมินผลงานทาง
วิชาการ เพ่ือเพ่ิมจ่านวนผู้ที่ได้รับด่ารงต่าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ของคณะและในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 
มีข้อเสนอแนะให้คณะด่าเนินการจัดหางบประมาณเพ่ือจัดเตรียมห้องการเรียนผ่านออนไลน์ ซื้อโปรแกรม
สนับสนุนในการจัดการเรียนสอนที่ทันสมัยในยุคดิจิทัลดังรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ่าคณะศิลป
ศาสตร์ ครั้งที2่/2563 (C8.1.1-23) 

3. ให้ข้อเสนอแนะเรื่อง จัดท่าระบบกลไกภาวะการมีงานท่าของบัณฑิตและให้
คณะด่าเนินการจัดท่างานวิจัยที่สามารถน่าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ต่อยอดในชุมชนอย่างแท้จริง และ
เสนอแนะให้คณะจัดท่างานวิจัยของคณะที่สอดคล้องท่ามกลางพหุวัฒนธรรม เรื่องศาสนา ความขัดแย้ง  อีกทั้ง
เสนอแนะให้คณะประชาสัมพันธ์เปิดช่องทางในการเผยแพร่ผลงานวิจัย เพ่ือสืบค้นข้อมูลงานวิจัย โดยที่ชุมชน
หรือหน่วยงานของรัฐสามารถน่าไปใช้ประโยชน์ต่อยอดได้ และข้อเสนอแนะการจัดการประชุมให้ส่งระเบียบวาระ
การประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย  3  วันดังรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ่าคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 
3/2563 (C8.1.1-24)  
                       1.1.๙  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจการของคณะหรือตามท่ีอธิการบดีมอบหมาย 
  คณะกรรมการประจ่าคณะศิลปศาสตร์ ได้รับทราบผลการด่าเนินงานตามรายงานสรุปผลการ
ด่าเนินการตามแผนกลยุทธ์คณะศิลปศาสตร์ ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 และพิจารณารายงานการ
เบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินรายได้ ประจ่าเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2562 ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
และแจ้งเรื่องการปรับเปลี่ยนปรัชญาการศึกษามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์เพ่ือให้คณะกรรมการประจ่า
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คณะได้ปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารการศึกษาของคณะให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันตามปรัชญาของมหาวิทยาลัย
ดังรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ่าคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่  1/2563 (C8.1.1-25) 
 

    ทั้งนี้  คณะได้น่าเสนอโครงสร้างคณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร์ เพ่ือให้คณะกรรมการประจ่าคณะรับทราบ  และเพ่ือพิจารณาโครงสร้างการปฏิบัติหน้าที่ในการแยก
งานสหกิจศึกษา จากฝ่ายวิชาการ เป็นงานสหกิจศึกษาภายในประเทศ  และงานสหกิจศึกษาต่างประเทศ / WILและ
เพ่ิมเติมงานโครงสร้างการปฏิบัติหน้าที่ในฝ่ายพัฒนานักศึกษา  จ่านวน 2 งาน  คือ  งานคุณลักษณะบัณฑิตอัน
พึงประสงค์  และงานศิษย์เก่า  เพ่ือให้เหมาะสมแก่การปฏิบัติงานจริงในปัจจุบัน สอดคล้องกับบริบทของคณะ 
และเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงานของคณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  ประจ่าปี
การศึกษา  ๒๕๖3  เป็นต้นไปดังรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ่าคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่  3/2563 
(C8.1.1-26)และมีการรายงานผลการด่าเนินงานของคณะศิลปศาสตร์ตามแผนกลยุทธ์คณะศิลปศาสตร์พ.ศ. 2562-
2564 ประจ่าไตรมาสที่ 4/2563 รอบ ๑๐  เดือน ดังรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ่าคณะศิลปศาสตร์ 
ครั้งที่  4/2563 (C8.1.1-27) 
 1.1.๑๐  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือบุคคลเพ่ือด่าเนินการใด ๆ อันอยู่ในอ่านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
ประจ่าคณะ โดยให้ความเห็นชอบพิจารณาเรื่อง การสรรหาคณะกรรมการประจ่าคณะ              ศิลปศาสตร์ 
ผู้แทนคณาจารย์ เนื่องจากคณะกรรมการประจ่าคณะดังกล่าวได้ปฏิบัติหน้าที่ครบวาระแล้วดังรายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ่าคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่  1/2563 (C8.1.1-28) 
 2.  คณะกรรมการประจ่าคณะก่าหนดยุทธศาสตร์ ทิศทาง ก่ากับนโยบายการบริหารคณะ   
คณะกรรมการประจ่าคณะศิลปศาสตร์ ได้พิจารณาอนุมัติยุทธศาสตร์ ทิศทาง นโยบายการบริหารโดยคณะได้เสนอ
เรื่องให้คณะกรรมการประจ่าคณะพ ิจารณาและรับทราบผลการอนุมัติแผนกลยุทธ์ ประจ่าปีงบประมาณพ.ศ.
2562 -2564 และแผนปฏิบัติราชการของคณะประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพ่ือใช้เป็นแผนการ
ด่าเนินงานของคณะ ดังรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ่าคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่  1/2563(C8.1.2-1) 
และมีการรายงานผลการด่าเนินงานตามแผนกลยุทธ์คณะศิลปศาสตร์ พ.ศ. 2562 -2564 ประจ่าไตรมาสที่ 
2/2563 (เดือน มกราคม 2563 – มีนาคม 2563)ดังรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ่าคณะศิลปศาสตร์  
ครั้งที่  2/2563(C8.1.2-2)และได้พิจารณารายงานผลการด่าเนินงานตามแผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติราชการ 
ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือพิจารณาผลการด่าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทั้งนี้ คณะศิลปศาสตร์ ได้มี
ติดตามผลการด่าเนินงานจากผู้รับผิดชอบในแต่ละเป้าประสงค์ไตรมาสที่ 4/2563ดังรายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ่าคณะศิลปศาสตร์  ครั้งที่  4/2563(C8.1.2-3) 
 3. คณะกรรมการประจ่าคณะปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
คณะกรรมการประจ่าคณะศิลปศาสตร์ ได้พิจารณาการปฏิบัติงานของคณะศิลปศาสตร์           ให้เป็นไปตาม
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ได้แก่ การสแกนลายนิ้วมือปฏิบัติราชการประจ่าวัน และเสนอเรื่องการพิจารณาเสนอขอ
แต่งตั้งการมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบงานราชการของบุคลากรคณะศิลปศาสตร์  ประจ่าปีการศึกษา  2562 
(เพ่ิมเติม) ดังรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ่าคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่  1/2563 (C8.1.3-1)และเรื่อง 
แนวทางปฏิบัติตามมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย เรื่องการปรับอัตราร้อยละในการค่านวณเพ่ือเลื่อนเงินเดือนของ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือใช้ถือปฏิบัติในการประเมินในปีงบประมาณ 2563 ดังรายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ่าคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 2/2563 (C8.1.3-2) 
 4. คณะกรรมการประจ่าคณะติดตามผลการด่าเนินงานของคณะให้บรรลุเป้าหมาย 
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 - เอาใจใส่ ระมัดระวัง (Duty of Care) 
คณะกรรมการประจ่าคณะศิลปศาสตร์ ได้พิจารณาวางนโยบายและแผนงานตามยุทธศาสตร์ของคณะศิลป
ศาสตร์ ประจ่าปี 2562 - 2564 ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย ประจ่าปี 2562– 
2564 โดยมีการก่ากับ และติดตามผลการด่าเนินงานของคณะให้บรรลุเป้าหมาย 
 - ซื่อสัตย์สุจริต รักษาผลประโยชน์ขององค์กร (Duty of Loyalty) 
            คณะได้มีการจัดท่ารายงานแผนเพ่ิมประสิทธิภาพด้านค่าใช้จ่ายประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายงานการด่าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ และรายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินรายได้ทุกๆ เดือนในที่
ประชุมประจ่าเดือนและที่ประชุมคณะกรรมการประจ่าคณะทุกๆ รายไตรมาส ประจ่าปีงบประมาณ  พ.ศ. 
2563 และได้รับการตรวจสอบ 
 - ปฏิบัติตามกติกา (Duty of Obedience) 
คณะได้ปฏิบัติหน้าที่ ภายใต้ระเบียบ กฎเกณฑ์ ข้อบังคับต่างๆ เพ่ือให้บุคลากรของคณะด่าเนินงานตาม
ภาระหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายตามโครงสร้างการด่าเนินงานของคณะ และมีการส่งรายงานผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากรเพ่ือประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่เช่น การส่งแฟ้มภาระงาน การสแกนลายนิ้วในการปฏิบัติงาน ระเบียบ
การลา เป็นต้น 
 - โปร่งใสเปิดเผย (Duty of Disclosure) 
                         คณะศิลปศาสตร์ ได้มีรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง และรายงานผลการวิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้าง
ประจ่าปีงบประมาณ  2562 ดังรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ่าคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 1/2563 
(C8.1.4-1)และคณะได้มีเป็นการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ด้านความโปร่งใส เรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมีการรายงาน
การจัดซื้อจัดจ้างประจ่าเดือน ในที่ประชุมคณะ และได้เปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละเดือนผ่านเว็บไซต์คณะ
ศิลปศาสตร์ http://libarts.pnu.ac.th/  ส่าหรับรายงานการเบิกจ่ายทางการเงิน คณะได้ด่าเนินการรายงานผลการ
เบิกจ่ายในประชุมทุกเดือน และที่ประชุมคณะกรรมการประจ่าคณะเป็นรายไตรมาส 
                           ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 คณะได้รับการตรวจสอบภายใน ได้แก่ งานการเงิน งานพัสดุ 
งานบัญชี และการควบคุมภายใน โดยหน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เมื่อวันที่  7-8 
เมษายน 2563 ซึ่งผลการตรวจสอบทุกด้าน ได้แก่ การตรวจสอบการบริหารจัดการทางการเงิน และทรัพย์สินของ
คณะเป็นไปตามนโยบาย ข้อบั งคับ ระเบียบ ประกาศทางมหาวิทยาลัยฯ ระเบียบจากกรมบัญชีกลาง  
กระทรวงการคลัง และตามข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นรายงานข้อมูลที่แสดงถึงความโปร่งใส 
สามารถตรวจสอบได้ ถูกต้องตามระเบียบ โดยได้น่ารายงานผลแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการประจ่าคณะรับทราบดัง
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ่าคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 3/2563 (C8.1.4-2) 
 

                          ทั้งนี้ คณะได้มีการแจกแบบประเมินการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการประจ่า
คณะ ประจ่าปีการศึกษา 2562  โดยมีผู้ตอบแบบประเมินตนเอง จ่านวน ๑๑ คน ได้แก่ ประธานกรรมการ จ่านวน ๑ 
คน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ่านวน ๒ คนกรรมการภายใน จ่านวน  7  คน และกรรมการและเลขานุการ  
จ่านวน  ๑ คน ทั้งนี้  มีผลการประเมินค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.40อยู่ในระดับดีมากที่สุด  ซึ่งได้น่าผลการปฏิบัติหน้าที่
ของคณะกรรมการประจ่าคณะรายงานผลในที่ประชุมคณะกรรมการประจ่าคณะ ดังรายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ่าคณะศิลปศาสตร์ครั้งที่ 4/2563 (C8.1.4-3) 
 5.  คณะกรรมการประจ่าคณะด่าเนินงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
 คณะกรรมการประจ่าคณะศิลปศาสตร์ มีการบริหารจัดการตามพันธกิจ 5 ด้าน โดยค่านึงถึง
ประโยชน์ของคณะ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยหลักธรรมาภิบาล 10 ข้อ คือ 
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 5.1 หลักประสิทธิผล 
 คณะได้บริหารงานให้เกิดประสิทธิผลโดยมีการจัดท่าแผนปฏิบัติราชการประจ่าปี พ.ศ.2563  และ
รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินรายได้ ประจ่าเดือนตุลาคม 2562 –กรกฎาคม 2563 และ
รายงานผลการด่าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ประจ่าเดือนตุลาคม 2562 –กรกฎาคม2563 ประจ่าปีงบประมาณ
พ.ศ.2563   ดังรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ่าคณะศิลปศาสตร์ครั้งที่ 4/2563 (C8.1.5-1) 
 5.2 หลักประสิทธิภาพ 
 คณะกรรมการประจ่าคณะ ได้น่าหลักประสิทธิภาพในการพิจารณาผลการด่าเนินงานตามแผนต่าง ๆ 
และให้ข้อเสนอแนะในการการบริหารจัดการเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพด้านการผลิตบัณฑิตให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
ภายใต้การจัดสรรงบประมาณโครงการต่าง ๆตามแผนปฏิบัติราชการที่ก่าหนด 
 5.3 หลักการตอบสนองความต้องการของนักศึกษา 
คณะได้ด่าเนินการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษาส่งเสริมสมรรถนะทางด้านภาษา และสร้าง
บรรยากาศท่ีดีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ทางด้านภาษาที่ตอบสนองความต้องการของนักศึกษา ชุมชุมชนและสังคม ทั้งนี้ 
คณะได้ด่าเนินการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเอง จ่านวน ๔ แหล่ง ได้แก่  
         1.  ห้องสมุด จ่านวน 1  ห้องทั้งนี้ มีการให้บริการยืม –คืนหนังสือ มุมส่าหรับการจัดท่างานวิจัย และ
เผยแพร่ผลงานของอาจารย์และนักศึกษา และมีการให้บริการคอมพิวเตอร์ใช้ส่าหรับการค้นคว้า ของนักศึกษา
และบุคลากร ตามแบบประเมินความพึงพอใจของการใช้ห้องสมุดและมีโครงการจัดหาหนังสือประจ่าห้องสมุด 
ดังตามรายงานผลโครงการแหล่งเรียนรู้ชาวอุณากรรณ  ประจ่าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 (C8.1.5-2) 
         ๒. ห้องศูนย์ภาษา จ่านวน ๑ ห้อง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะได้ด่าเนินการจัดหาหนังสือ 
ประจ่าห้องศูนย์ภาษา และติดตั้งครุภัณฑ์การศึกษาเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานและสิ่งอ่านวยความสะดวก สร้าง
บรรยากาศที่ ดี ในการให้บริการ ได้แก่   คอมพิวเตอร์  โซฟาอ่านหนั งสือ อุปกรณ์ ใช้ เรียนออนไลน์             
อุปกรณ์ใช้จัดกิจกรรมดูหนัง ฟังเพลงอุปกรณ์แปลภาษา แท็บแล็ตและบริการปล่อยจุดกระจายสัญญาณอินเตอร์ 
เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านภาษา สนองนโยบายในการให้บริการนักศึกษาและบุคลากรภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
 3. ห้องปฏิบัติการทางภาษา จ่านวน  ๓  ห้องมีการบริการให้ใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือใช้ในการเรียนการสอน 
จ่านวน  ๑๒๐  เครื่อง เพือ่ใช้ในการทดสอบการสื่อสารทางด้านภาษา 
          4. ห้องเรียนสื่อสารทางไกล จ่านวน ๑ ห้อง บริการให้ใช้การเรียนการสอน ประชุมสัมมนา โดยเป็นห้อง
ที่ทันสมัย มีสื่ออุปกรณ์ท่ีพร้อมต่อการให้เรียนรู้  
 
 
 5.4 หลักภาระรับผิดชอบ 
 คณะ ได้มีการมอบหมายภาระงานให้ตรงตามต่าแหน่งหน้าที่ ที่รับผิดชอบตามโครงสร้างของคณะดัง
ค่าสั่งคณะศิลปศาสตร์ ที่ 225/2562 เรื่อง การมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบงานราชการของบุคลากร
ประจ่าคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจ่าปีการศึกษา 25๖๒ ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 
2562 และค่าสั่งคณะศิลปศาสตร์ เรื่อง การมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบงานราชการของบุคลากร
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ประจ่าคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจ่าปีการศึกษา 25๖๒ (เพ่ิมเติม) ลงวันที่ 6 
มกราคม 2563 (C8.1.5-3)และมีการเสนอให้พิจารณาโครงสร้างคณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร์เพ่ือให้เหมาะสมแก่การปฏิบัติงานจริงในปัจจุบัน สอดคล้องกับบริบทของคณะ และเพ่ิมศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานของคณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  ประจ่าปีการศึกษา  ๒๕๖3  ดังรายงาน
การประชุมคณะกรรมการประจ่าคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 4/2563 (C8.1.5-4) 
 5.5 หลักความโปร่งใส 
 คณะได้รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง และรายงานผลการวิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้าง ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 และมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารหัวข้อการจัดซื้อจัดจ้างของคณะให้เป็นปัจจุบันสอดคล้องกับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด่าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA) ดังรายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจ่าคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 1/2563(C8.1.5-5)และรายงานผลการตรวจสอบภายใน ดังรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการประจ่าคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 3/2563 (C8.1.5-6) 
 5.6 หลักการมีส่วนร่วม 
 คณะได้จัดท่าแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ ประจ่าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563เพ่ือให้
บุคลากรสามารถแสดงความคิดเห็น ในการมีส่วนร่วมตามโครงการประชุมทบทวนและจัดท่าแผน          คณะ
ศิลปศาสตร์ (C8.1.5-๗)เพ่ือให้ผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษา  มีส่วนร่วมในวางแผนการด่าเนินงานของคณะ
ให้มีประสิทธิภาพและบรรลุประเด็นยุทธ์ศาสตร์ค่าเป้าหมายที่ก่าหนด   
 5.7 หลักการกระจายอ่านาจ 
  ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีการสรรหาคณบดี  เพ่ือท่าหน้าที่บริหารจัดการภายในคณะ       
โดยคณะมีการกระจายอ่านาจปฏิบัติหน้าที่ตามโครงสร้างองค์กร และตามพันธกิจที่มหาวิทยาลัยก่าหนด        
ซึ่งคณะได้รายงานผลการด่าเนินงานภายใต้การปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายงานต่างๆ เพื่อให้คณะกรรมการประจ่าคณะ
รับทราบครบทุกพันธกิจที่ก่าหนด   
 5.8 หลักนิติธรรม 
 คณะได้บริหารจัดการภายใต้กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ของทางราชการและของทางมหาวิทยาลัย 
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ. 2548และได้บริหารงานคณะตามโครงสร้าง
องค์กรของคณะ การปฏิบัติหน้าที่ตามค่าสั่งในการด่าเนินการจัดท่าโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ของคณะศิลป
ศาสตร์ และตามค่าสั่งคณะศิลปศาสตร์ เรื่อง การมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบงานราชการของบุคลากรคณะศิลป
ศาสตร์ ประจ่าปีการศึกษา  2562 และตามค่าสั่งคณะศิลปศาสตร์ เรื่อง การมอบหมายหน้ าที่รับผิดชอบงาน
ราชการของบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ ประจ่าปีการศึกษา  2562 (เพ่ิมเติม) 
 5.9 หลักความเสมอภาค 
คณะได้ให้บุคลากร ปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ และวัฒนธรรมองค์กร เพ่ือให้บุคลากรยึดถือปฏิบัติ เช่น  การลา 
การสแกนลายนิ้วมือปฏิบัติราชการประจ่าวัน การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ยกย่องเชิดชูเกียรติ
ของบุคลากร และนโยบายในการท่างาน ตามป้ายค่าขวัญ “องค์กรคุณภาพเกิดจากคนที่มีคุณภาพท่างานอย่างมี
คุณภาพ” 
 5.10หลักมุ่งเน้นฉันทามติ 
   คณะกรรมการประจ่าคณะได้ด่าเนินการตามหลักมุ่งเน้นฉันทามติ โดยมีมติให้ความ
เห็นชอบพร้องด้วยกัน โดยมีมติเห็นชอบตามที่เสนอ  ได้แก่ ให้ความเห็นชอบอนุมัติแผนการด่าเนินงานของฝ่าย
งานต่างๆ และมติการใช้ เกณฑ์ การปรับอัตราร้อยละในการค่านวณเพ่ือเลื่อนเงินเดือนของพนักงานใน
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สถาบันอุดมศึกษาพิจารณาขออนุมัติผู้ส่าเร็จการศึกษา ประจ่าปีการศึกษา 2562คณะศิลปศาสตร์พิจารณา
อนุมัตหิลักสูตรต่างๆ และพิจารณาอนุมัติการย้ายสาขาวิชา ข้ามหลักสูตร ประจ่าปีการศึกษา 2563เป็นต้น 
 

 ทั้งนี้ คณะได้มีการโครงการประชุมคณะศิลปศาสตร์ (C8.1.5-8) ที่ใช้เป็นโครงการใช้
สนับสนุนการด่าเนินงานตามการบริหารหลักธรรมาภิบาล ๑๐ ข้อ และคณะได้มีการเปิดช่องทางในการตอบ
แบบสอบถามแบบประเมินการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล (Good governance)ซึ่งมีผลคะแนน              
เฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.02(C8.1.5-9)ทั้งนี้ ได้น่าข้อมูลรายงานในที่การประชุมคณะกรรมการประจ่าคณะศิลป
ศาสตร์ ครั้งที่ 4/2563 
 

ผลการประเมินในระดับคณะ 
ใช้เกณฑ์คะแนน 1-7 ของ AUN-QA ระดับหลักสูตร 

คะแนนการประเมิน C8.1 = 4  
ค าอธิบายเพิ่มเติม – มีแนวโน้มผลการด่าเนินงานของระบบดี ท่าให้เกิดผลเป็นไปในทิศทางตามเป้าหมายที่
ก่าหนด 

 
รหัสเอกสารหลักฐาน ชื่อเอกสารหลักฐาน 

C8.1.1-1 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ. 2548 
C8.1.1-2  ตามค่าสั่งมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ที่ 1183/2560 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 

2560 และค่าสั่งมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ที่ 47/2563 ลงวันที่ ๘ 
มกราคม  2563 เรื่อง แต่ งตั้ งคณ ะกรรมการประจ่ าคณ ะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

C8.1.1-๓   รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ่าคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 1/2563 
C8.1.1-๔   รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ่าคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่  4/2562 
C8.1.1-๕   รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ่าคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่  2/2563 
C8.1.1-๖   รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ่าคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่  3/2563 
C8.1.1-7   รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ่าคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่  4/2563 
C8.1.1-8   รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ่าคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 1/2563 
C8.1.1-9   รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ่าคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 2/2563 

C8.1.1-10 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ่าคณะศิลปศาสตร์  ครั้งที่ 4/2563 
C8.1.1-11 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ่าคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 1/2563 
C8.1.1-12 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ่าคณะศิลปศาสตร์  ครั้งที่ ๒/2563 
C8.1.1-13 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ่าคณะคณะศิลปศาสตร์   ครั้งที่ 1/2563 
C8.1.1-14 สรุปเอกสารแจ้งเวียน คณะกรรมการประจ่าคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย

นราธิวาสราชนครินทร์ ครั้งที่  1/2563 
C8.1.1-15 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ่าคณะศิลปศาสตร์  ครั้งที่ 2/2563 
C8.1.1-16 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ่าคณะศิลปศาสตร์  ครั้งที่  3/2563 
C8.1.1-17 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ่าคณะศิลปศาสตร์  ครั้งที่ 1/2563 
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รหัสเอกสารหลักฐาน ชื่อเอกสารหลักฐาน 
C8.1.1-18 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ่าคณะคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 2/2563 
C8.1.1-19 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ่าคณะคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 3/2563 
C8.1.1-20 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ่าคณะศิลปศาสตร์  ครั้งที่ 1/2563 
C8.1.1-21 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ่าคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 4/2563 
C8.1.1-22 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ่าคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 1/2563 
C8.1.1-23 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ่าคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที2่/2563 
C8.1.1-24 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ่าคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 3/2563 
C8.1.1-25 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ่าคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่  1/2563          
C8.1.1-26 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ่าคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่  3/2563 
C8.1.1-27 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ่าคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่  4/2563 
C8.1.1-28 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ่าคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่  1/2563 
C8.1.2-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ่าคณะศิลปศาสตร์  ครั้งที่  1/2563 
C8.1.2-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ่าคณะศิลปศาสตร์  ครั้งที่  2/2563 
C8.1.2-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ่าคณะศิลปศาสตร์  ครั้งที่  4/2563 
C8.1.3-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ่าคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่  1/2563 
C8.1.3-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ่าคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 2/2563 
C8.1.4-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ่าคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 1/2563 
C8.1.4-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ่าคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 3/2563 
C8.1.4-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ่าคณะศิลปศาสตร์ครั้งที่ 4/2563 
C8.1.๕-๑  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ่าคณะศิลปศาสตร์ครั้งที่ 4/2563 
C8.1.๕-2 รายงานผลการด่าเนินโครงการแหล่งเรียนรู้ชาวอุณากรรณ 
C8.1.5-3 ค่าสั่งคณะศิลปศาสตร์ ที่ 225/2562 เรื่อง การมอบหมายหน้าที่และความ

รับผิดชอบงานราชการของบุคลากรประจ่าคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยนราธิวาส
ราชนครินทร์ ประจ่าปีการศึกษา 25๖๒ ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 และ
ค่าสั่งคณะศิลปศาสตร์ เรื่อง การมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบงานราชการ
ของบุคลากรประจ่าคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจ่าปี
การศึกษา 25๖๒ (เพ่ิมเติม) ลงวันที่ 6 มกราคม 2563   

C8.1.5-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ่าคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 4/2563 
C8.1.5-5 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ่าคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 1/2563 
C8.1.5-6 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ่าคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 3/2563 
C8.1.5-7 โครงการประชุมทบทวนและจัดท่าแผนคณะศิลปศาสตร์ 
C8.1.5-8 โครงการประชุมคณะศิลปศาสตร์ 
C8.1.5-9 รายงานผลแบบประเมินการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  

(Good governance) 
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C.8.2 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ผู้บริหารคณะ/ผู้บริหารสถาบัน 

ผู้ก่ากับตัวบ่งชี้  อาจารย์ ดร.ภสัร์ธีรา  ฉลองเดช  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริกัญญา   
แก่นทอง 

อาจารย์ฟารีดา  กิตติวิโรจน์  นางสาวชุลีพร  มาสเนตร 
ผู้จัดเก็บข้อมูล  นางสาวชุลีพร  มาสเนตร   นางสาวจิราภรณ์  ทองนพคุณ 

นายชวัลวิทย์  พรหมเมศร์   นางสาวปริชาต  มุกดาห์ 
นางสาวญานิกา  เพ็ชร์พันธ์  นางสาวสุวนันท์  ปานแป้น 
นางสาวสุดารัตน์  ชูชื่น 
 

  ค่าอธิบายและแนวทางการด่าเนินการตามตัวบ่งชี้นี้แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือระดับสถาบันและ
ระดบัคณะ/ส่วนงานโดยตัวบ่งชี้นี้ประเมินเฉพาะในระดับคณะและสถาบันเท่านั้น 
ค าอธิบาย (ระดับคณะ-คณบดี) 
  การประเมินผลตามหน้าที่และบทบาทของผู้บริหารส่วนงานหรือคณบดีในการบริหารและการ
จัดการให้บรรลุผลส่าเร็จตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจ่าของคณะโดยจะมุ่งเน้นการประเมินคุณภาพ
ของการบริหารตามพันธกิจนโยบายรวมถึงประสิทธิผลของแผนปฏิบัติราชการประจ่าปีความสามารถในการ
บริหารและการจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารส่วนงาน 
ประเด็นการประเมิน 
  ให้ประเมินคณบดีในประเด็นดังต่อไปนี้ 
  1.สมรรถนะคณบดี 
  2.ประสิทธิผลการบริหารหลักสูตร 
  3.ประสิทธิผลของการบริหารงานตามตัวบ่งชี้หลักในแผนยุทธศาสตร์ระดับคณะซึ่งต้อง
สอดคล้องกับระดับสถาบัน 
  4.การแสวงหารายได้ 
  5.การบริหารงานและความรับผิดชอบที่ตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  -การบริหารยุทธศาสตร์ 
  -การบริหารความเสี่ยง 
  -ระบบสารสนเทศในการตัดสินใจเชิงบริหาร 
  -การจัดการความรู้ในคณะ 
ข้อมูลและวิธีการเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
  ใช้แบบสอบถามการประเมินตนเองหรือวิธีการอ่ืนๆในประเด็นการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่
ของผู้บริหารคณะ/ผู้บริหารสถาบัน 
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เกณฑ์การประเมิน 
  ใช้เกณฑ์คะแนน 1-7 ของ AUN-QA ระดับหลักสูตร (เอกสาร [11] หน้า 64) ในการประเมิน
การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารคณะ/ผู้บริหารสถาบันโดยใช้ประเด็นการประเมิน 5 ข้อข้างต้น 

1 2 3 4 5 6 7 
ไม่มีการ
ด่าเนินงา
นตาม
เกณฑ์ที่
ก่าหนด 

มีผลการ
ด่าเนินงา
นเบื้องต้น 
(เป็น
ข้อมูลดิบ 
เริ่มมี
ระบบแต่
ยังไม่
สมบูรณ์ 
ไม่
สามารถ/
ไม่มีการ
วิเคราะห์ 

มีการเก็บ
ข้อมูล
อย่างเป็น
ระบบ
สามารถ/
มีผลการ
วิเคราะห์
การ
ด่าเนินงา
นเทียบ
กับค่า
เป้าหมาย 

3+มี
แนวโน้ม
ผลการ
ด่าเนินงา
นของ
ระบบดี 
ท่าให้
เกิดผล
เป็นไปใน
ทิศทาง
ตาม
เป้าหมาย
ที่ก่าหนด 

4+มีผล
การ
ด่าเนินงา
น
เหนือกว่า
เกณฑ์
ก่าหนด
ส่งผลให้
เกิดการ
พัฒนา
ระบบ 

5+มีผลการด่าเนินงานที่เท่าหรือ
สูงกว่าคู่เทียบในระดับชั้นน้่าของ
ประเทศ มีการด่าเนินงานที่ดี
ต่อเนื่องส่งผลให้การด่าเนินงาน
เทียบเท่าหรือสูงกว่าคู่เทียบ (คู่
เทียบชั้นน้่าระดับประเทศ)  

Excellen
t 
(Exampl
e of 
World 
Class or 
Leading 
Practices
)  

 
 
ผลการด าเนินงาน 
  ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พุทธศักราช  2548 มาตรา 32 โดย
วรรคห้า คณบดีมีวาระการด่ารงต่าแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้ แต่ด่ารงต่าแหน่งติดต่อกัน
เกินสองวาระไม่ได้ ประกอบกับความ มาตรา 33 วรรคสอง ตามที่ก่าหนดในข้อบังคับ มหาวิทยาลัยนราธิวาส
ราชนครินทร์ ว่าด้วย การสรรหาคณบดี พ.ศ. 2557 ซึ่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์ ได้มีการบริหารงานตามบทบาท
หน้าที่ของคณบดี ดังนี้ 
  1. ผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์ มีสมรรถนะตรงตามคุณสมบัติของการเป็นคณบดี             ตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พุทธศักราช 2548 ได้แก่ การขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ตาม
นโยบายของมหาวิทยาลัย การปฏิบัติหน้าที่ตามพันธกิจของคณะให้สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้
ได้ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ผู้บริหารคณะ/ผู้บริหารสถาบัน หรือคณบดี ในการบริหารและการจัดการให้บรรลุผล
ส่าเร็จตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการประจ่าปีของคณะโดยจะมุ่งเน้นการประเมินคุณภาพของการ
บริหารงานตามพันธกิจ นโยบาย รวมถึงประสิทธิผลของแผนปฏิบัติราชการ 
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  การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารคณะ มีความส่าคัญในการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ของการด่าเนินงานของคณะ ตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA ปีการศึกษา           2558 
– 2560 ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) ก่าหนดให้ประเมินคณบดีครอบคลุม 5 ประเด็น ได้แก่ 
1.สมรรถนะคณบดี 2. ประสิทธิผลการบริหารงานตามตัวบ่งชี้หลัก 3.ผลลัพธ์การบริหารงานของคณบดีตามตัว
บ่งชี้ 4. การแสวงหารายได้และความยั่งยืนของคณะ 5. การบริหารงานและความรับผิดชอบที่ตอบสนองความ
คาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

ดังนั้น พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ.2548 มาตรา 32 ก่าหนดให้
คณะมีคณบดีเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของคณะ โดยได้รับการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยนราธิวาส
ราชนครินทร์จากบุคคลที่มีคุณสมบัติตามมาตรา 33 ซึ่งอาจารย์วันชัย แก้วหนูนวล ได้รับแต่งตั้งให้ด่ารงต่าแหน่ง
คณบดีศิลปศาสตร์ วาระที่ ๒ ตามค่าสั่งสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ที่ 19/2561 ลงวันที่  2 
ธันวาคม 2561 เรื่อง แต่งตั้ งอาจารย์วันชัย แก้วหนูนวล ให้ด่าร งต่าแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์  
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ วาระที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 19 ธันวาคม  2565 
(C.8.2.1-1) และค่าสั่งมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ที่  2657/2561 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2561 
เรื่อง แต่งตั้งรองคณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ (C.8.2.1-๒) และมีการขับเคลื่อน
วิสัยทัศน์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยและมีการกระจายอ่านาจในการบริหารจัดการในแค่ละด้าน ๕  พันธกิจ 
ดังค่าสั่งคณะศิลปศาสตร์ ที่ 225/2562 เรื่อง การมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบงานราชการของ
บุคลากรประจ่าคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจ่าปีการศึกษา 25๖๒ ลงวันที่ 31 
กรกฎาคม 2562 และค่าสั่งคณะศิลปศาสตร์ เรื่อง การมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบงานราชการของ
บุคลากรประจ่าคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจ่าปีการศึกษา 25๖๒ (เพ่ิมเติม) ลง
วันที่ 6 มกราคม 2563(C.8.2.1-3) และมีโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ดังแบบ
เสนอโครงการประชุมคณะศิลปศาสตร์ (C.8.2.1-4) 
  2. ประสิทธิผลการบริหารหลักสูตร 

             คณะได้บริหารหลักสูตรให้เป็นไปตาม ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์       ว่า
ด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 และแผนบริหารจัดการหลักสูตร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์(C.8.2.2-1) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร์ ได้มีจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี  ซึ่งมีหลักสูตรที่ด่าเนินการจัดการเรียนการสอน ทั้งหมด 
๒  หลักสูตร คือ  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรใหม่  พ.ศ. ๒๕๔๘ โดย
เปิดรับนักศึกษาครั้งแรกในปีการศึกษา ๒๕๕๘ และ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาภาษามลายู 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นไปตามเกณฑ์การก่ากับมาตรฐาน โดยมีการมอบหมายคณะกรรมการประจ่า
หลักสูตร ควบคุมการด่าเนินงานเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอน               การประกันคุณภาพ
หลักสูตร เพ่ือให้เป็นไปตามข้อก่าหนดของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 โดย
แต่งตั้งผู้ประสานงานรายวิชา เพ่ือประสานงานกับอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาในการพิจารณาข้อก่าหนดรายวิชา 
การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลการด่าเนินการ ซึ่งงานหลักสูตรและพัฒนา ฝ่ายวิชาการ ท่าหน้าที่
ประสานงานด้านการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาศึกษาทั่วไปและรายวิชาเฉพาะกับคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน
ต่างๆ และใช้ที่ประชุมวิชาการ กองส่งเสริมวิชาวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยฯ ในการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลและพิจารณางานด้านวิชาการร่วมกัน 
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  ในการบริหารหลักสูตร คณะศิลปศาสตร์ได้มีหลักสูตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานของหลักสูตร
ให้มีมาตรฐานวิชาการและได้รับการอนุมติจากสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เพ่ือให้บัณฑิตที่จบ
การศึกษาตามหลักสูตรที่เป็นไปตามกรอบ TOF ที่ก่าหนด ดังตารางหลักสูตรที่เป็นไปตามกรอบ TOF 

ที ่ หลักสูตร 

หลักสูตรที่เป็นไปตามกรอบ TOF 
สกอ.แจ้งผลการ
รับทราบแล้ว 

ได้รับการอนุมัติจาก
สภามหาวิทยาลัย 

ตรี โท เอก ตรี โท เอก 
1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558 
      

2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู  
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560 

      

  
  จากการเปิดหลักสูตรการเรียนการสอนคณะศิลปศาสตร์ จ่านวน ๒ หลักสูตร ซึ่งได้รับการ
อนุมัติ จากสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และได้รับแจ้งจาก สกอ. ซึ่งได้รับความเห็นชอบหลักสูตร
ดังกล่าวแล้ว ซึ่งในปีการศึกษา 2562 คณะได้มีกระบวนการคัดเลือกนักศึกษา ภายใต้โครงการรับสมัครและ
บริการสิ่งสนับสนุนการสอบคัดเลือกนักศึกษา (C.8.2.2-2) เพ่ือจัดให้มีกิจกรรมการสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ 
โดยมีกระบวนการสอบคัดเลือกตามเกณฑ์เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐาน และตรงกับคุณสมบัติที่ทางหลักสูตรทั้ง
สองหลักสูตร และคณะศิลปศาสตร์ได้ตั้งไว้ซึ่งมีการก่าหนดเกณฑ์ในการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ จ่านวน 5 
รอบ การสอบสัมภาษณ์ โดยสาขาวิชาเป็นผู้ก่าหนดเกณฑ์ให้ตรงกับคุณสมบัติที่หลักสูตรเป็นผู้ก่าหนด        ดัง
แบบฟอร์มแบบสัมภาษณ์และเกณฑ์การรับสมัคร (C.8.2.2-3) ซึ่งจากการจัดโครงการมีจ่านวนนักเรียนที่ให้
ความสนใจในการเข้าศึกษาต่อคณะศิลปศาสตร์เป็นจ่านวนที่น่าพอใจ โดยการบริหารงานหลักสูตรได้มีการ
ด่าเนินการรายงานผลการด่าเนินการกระบวนการคัดเลือกนักศึกษาใหม่  ประจ่าปีการศึกษา 2562 เพ่ือให้
คณะกรรมการประจ่าคณะได้ทราบผลการด่าเนินการกระบวนการคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ประจ่าปีการศึกษา 
2562 ดังรายงานประชุมคณะกรรมการประจ่าคณะครั้งที่ 4/2562 (C.8.2.2-4)  

ในปีการศึกษา 2562 คณะด่าเนินการปรับปรุงหลักสูตร จ่านวน 1 หลักสูตร เพ่ือให้เป็นไป
ตามระยะเวลาการปรับปรุงหลักสูตร ที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และเตรียมความพร้อมเพ่ือใช้
หลักสูตร ในปีการศึกษา 2563 เพ่ือเสนอให้คณะกรรมการประจ่าคณะรับทราบรายงานผลการปรับปรุงหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษดังตารางต่อไปนี้ 

ที ่ หลักสูตร 
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 
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  ปัจจุบัน คณะศิลปศาสตร์ มีจ่านวนนักศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษและสาขาวิชาภาษามลายู 
ตั้งแต่ชั้นปี 1-๕ รวมจ่านวนทั้งสิ้น 351 คน ตามรายละเอียดตารางรายงานจ่านวนนักศึกษา/ตามสาขา/ชั้นปี
ต่อไปนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มีนาคม 2563) 

   

สาขาวิชา 

ระดับปริญญาตรีปีการศึกษา 2562 

รวม 
ชั้นปีท่ี 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 ชั้นปีที่ 5 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 98 73 69 45 2 287 
สาขาวิชาภาษามลายู 15 18 31     64 
รวม 113 91 100 45 2 351 

 
โดยกระบวนการบริหารหลักสูตรตลอดปีการศึกษา งานหลักสูตรและพัฒนา มีการบริหาร

หลักสูตร โดยการน่าหลักสูตรไปใช้ ก่ากับ ติดตาม และการประเมินหลักสูตรภายหลังการเสร็จสิ้นปีการศึกษา 
และตลอดหลักสูตร โดยมีแนวปฏิบัติการบริหารหลักสูตร ซึ่งหลักจากกระบวนการด่าเนินงานตามแผนของ
หลักสูตรที่ก่าหนดไว้ในแผนบริหารจัดการหลักสูตรคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์นั้นงาน
หลักสูตรให้ความส่าคัญต่อการประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้รายวิชา
และประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์ที่จัดการเรียนการสอนโดยมีการก่าหนด ให้มีแบบประเมินความพึงพอใจ
ของนักศึกษาที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของคณาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร์ (C.8.2.2-5) และแบบประเมินความพึงพอใจในคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ (C.8.2.2-6) โดยก่าหนดให้นักศึกษาเข้าท่าแบบ
ประเมินดังกล่าวหลังจากช่วงเวลาการสอบกลางภาคของทุกภาคการศึกษา ในปีการศึกษานั้นๆตามระยะเวลาที่
งานหลักสูตรได้ก่าหนดและแจ้งให้นักศึกษาทราบ โดยใช้แบบประเมินผ่านระบบ google form  (C.8.2.2-7) 
ซึ่งนักศึกษาสามารถเข้าท่าแบบประเมินดังกล่าวผ่านช่องทางเพจ”ฝ่ายวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ มนร.”
(C.8.2.2-8) หลังจากนักศึกษาได้เข้าไปประเมิน งานหลักสูตรได้รวบรวมผลการประเมิน และแจ้งผลการ
ประเมินให้อาจารย์ทราบ และน่าไปพัฒนาปรับปรุงการบริหารหลักสูตรและนาเสนอต่อรองคณบดีฝ่ายวิชาการ
เพ่ือพัฒนาหลักสูตรในครั้งต่อไป  

 

หลังจากการด่าเนินการและการบริหารของหลักสูตรตลอดระยะเวลาการศึกษาของนักศึกษา
ครบระยะเวลา 4 ปี  ตามแผนการศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๖2 ได้มีการเสนอให้คณะกรรมการประจ่าคณะ 
พิจารณาขออนุมัติผู้ส่าเร็จการศึกษา ประจ่าภาคการศึกษาต้นปีการศึกษา 2562 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็น
นักศึกษาชั้นปีที่ 5 จ่านวน 20 คน ดังสรุปเอกสารแจ้งเวียนคณะกรรมการประจ่าคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์ ครั้งที่ 1/2563 (C.8.2.2-9) และในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 มีจ่านวน
นักศึกษาที่คาดว่าจะส่าเร็จการศึกษา ในภาคการศึกษาดังกล่าวส่าเร็จการศึกษาซึ่งเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 4 จ่านวน 
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32 คน และนักศึกษาชั้นปีที่ 5 จ่านวน 2 คนโดยรอเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ่าคณะหลังจากสิ้นสุด
ภาคการศึกษาปลาย และนักศึกษาดังกล่าวเรียนครบตามจ่านวนรายวิชาและผ่านเกณฑ์ที่หลักสูตรได้ก่าหนด ซึ่ง
รวมจ่านวนนักศึกษาที่คาดว่าจะส่าเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 จ่านวน 34 คน 
(C.8.2.2-10) และรวมนักศึกษาท่ีส่าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2562 จ่านวน 54 คน 
  ๓. คณะศิลปศาสตร์ ได้ด่าเนินการงานตามพันธกิจ โดยมีการบริหารประสิทธิผลของการ
บริหารงานตามตัวบ่งชี้หลักในแผนยุทธศาสตร์ ระดับคณะซึ่งต้องสอดคล้องกับระดับมหาวิทยาลัยนั้น ทั้งนี้ คณะ
ได้มีการรายงานสรุปผลการด่าเนินการตามแผนกลยุทธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 C.8.2.3-1) และได้
มีการเสนอให้คณะกรรมการประจ่าคณะเพ่ือพิจารณา และรับทราบผลการด่าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ 

4. การแสวงหารายได้ 
คณะศิลปศาสตร์ ได้มีค่าสั่งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน คณะศิลปศาสตร์  และมีการรายงานผล

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินรายได้ เพ่ือให้ที่ประชุมประจ่าเดือนและที่ประชุมคณะกรรมการประจ่าคณะ
ทุกเดือนและทุกไตรมาส ตามค่าสั่งคณะศิลปศาสตร์ ที่ 321/2562 ลงวันที่ 30 กันยายน 2562 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ (C.8.2.4-1) และมีค่าสั่ง
คณะศิลปศาสตร์ ที่ 322/2562 ลงวันที่ 30 กันยายน 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการใช้เงิน
งบประมาณและเงินรายได้ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 (C.8.2.4-2)นอกจากนี้ คณะศิลปศาสตร์ ได้ด่าเนินการจัดท่าประกาศมหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้อาคาร ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการทางภาษา
ห้องประชุม วัสดุ และครุภัณฑ์ คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ (C.8.2.4-3) เพ่ือการ
ก่าหนดค่าเช่าสถานที่ของคณะศิลปศาสตร์ซึ่งสอดคล้องนโยบายในการแสวงหาเงินรายได้ของคณะ 

 

ทั้งนี้  คณะศิลปศาสตร์ ได้ด่าเนินการจัดท่าช่องทางเงินรายได้และรายได้ที่คาดว่าจะได้รับ
ของคณะศิลปศาสตร์ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (C.8.2.4-4)จ่านวน ๖ ช่องทางเพ่ือให้คณะกรรมการประจ่า
คณะพิจารณาและอนุมัติแผนการหารายได้ของคณะ ได้แก่  

๑. ค่าลงทะเบียนของหลักสูตร  ดังนี้ 
 

หลักสูตร จ านวน 
(คน) 

รายได้ต่อหัว 
(บาท) 

รวมรายได้ที่คาดว่า
จะได้รับ 100% 

(บาท) 

รายได้ที่คาดว่าจะ
ได้รับจริง 60% 

(บาท) 

รายได้ที่ได้รับ
จริง 60% 

(บาท) 

หมายเหตุ 

ศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาภาษาอังกฤษ 

287 ๑๘,๐๐๐ 5,166,000 
 

3,099,600 
 

248,400 
 

 

ศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาภาษามลายู 

64 ๑๘,๐๐๐ 1,152,000 
 

691,200 86,400  

รวม 351 18,000 6,318,000 3,790,800 334,800  
 

   ตามที่ คณะศิลปศาสตร์ ได้ก่าหนดรายได้ที่คาดว่าจะได้รับจากค่าลงทะเบียนรายวิชาศึกษาทั่วไปของ
คณะศิลปศาสตร์  ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ทั้งนี้ คณะศิลปศาสตร์ ได้รับเงินสรรจากค่าลงทะเบียน
หลักสูตร ปีการศึกษา 2562 เป็นเงินทั้งสิ้นจ่านวน 334,800.00 บาท  จากจ่านวนนักศึกษา  สาขา
ภาษาอังกฤษ  46 คน และสาขาภาษามลายู 16 คน  
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2. ค่าลงทะเบียนรายวิชาศึกษาท่ัวไป 
  ตามที่ คณะศิลปศาสตร์ ได้ก่าหนดรายได้ที่คาดว่าจะได้รับจากค่าลงทะเบียนรายวิชา

ศึกษาทั่วไปของคณะศิลปศาสตร์  ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ทั้งนี้ คณะศิลปศาสตร์ ได้รับเงินสรรจาก
ค่าลงทะเบียนปีการศึกษา 2562 เป็นเงินทั้งสิ้น  จ่านวน 5,700,000 บาทซึ่งมีรายรับค่าลงทะเบียนที่ได้รับ
จริง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เป็นเงินจ่านวน 2,683,170 บาท ตามบันทึกข้อความ        อว 
0608.01.6/100  ลงวันที่ 28 เมษายน 2563 เรื่องตอบรับการโอนเงินรายได้(C.8.2.4-5) 

 

จ านวนคณะที่ลงทะเบียน รวมค่าลงทะเบียนที่คาดว่าจะ
ได้รับ 100% 

(บาท)  

ค่าลงทะเบียนที่ 
จะได้รับจริง 60% 

หมายเหตุ 

จ่านวน 37 รายวิชา 5,700,000 2,683,170  
รวม 5,700,000 2,683,170  

 

3. ค่าใช้สถานที่ ได้แก่ ห้องประชุมวชิรอ่าไพ ห้องเรียนสื่อทางไกล ห้องปฏิบัติการทาง
ภาษา และร้านค้าสวัสดิการประจ่าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  สามารถจ่าแนกประเภทเงินรายรับเป็นจ่านวน 
100% และ 60%  ดังรายการต่อไปนี้ 

3.1 รายได้ค่าใช้สถานที่ที่ได้รับ 100% จ่านวน 4 รายการต่อไปนี้  
รายการสถานที่ อัตราค่าใช้สถานที่  

(บาท)  
ประมาณการใช้
สถานที่(ต่อปี) 

จ านวนเงิน
รายได้ 
100% 
(บาท) 

ค่าใช้สถานที่  
จะได้รับจริง 

หมายเหตุ 

ห้องประชุมวชิรอ่าไพ ครึ่งวัน 4,000 บาท   
 

ครึ่งวัน 4,๐๐๐ บาท 
บาท *๑ ครัง้ 

4,000 -  

เต็มวัน 7,000 บาท 1 วัน *7,๐๐๐  บาท 
* 1 ครั้ง 

7,๐๐๐ -  

ห้องเรียนสื่อสาร
ทางไกล  
 

ครึ่งวัน 2,000 บาท   
 

ครึ่งวัน 2,๐๐๐ บาท 
*๑ ครั้ง 

2,๐๐๐ -  

เต็มวัน 4,000 บาท 1 วัน *4,๐๐๐  บาท 
*1 ครั้ง 

4,๐๐๐   -  

ห้องปฏิบัติการทาง
ภาษา 

ครึ่งวัน 1,000 บาท   
 

ครึ่งวัน 1,๐๐๐ บาท 
*๑ ครั้ง 

1,๐๐๐ -  

เต็มวัน 2,000 บาท 1 วัน *2,๐๐๐  บาท 
* 1 ครั้ง 

2,๐๐๐   -  

ห้องเรียน ชั่วโมงละ 100 บาท 1 ชม. *100  บาท 
* 1 ครั้ง 

100 4,000  

รวม 44,1๐๐ 4,000  
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ทั้ งนี้  คณะได้รับรายได้ ค่ าใช้สถานที่ จากห้องเรียน ตามที่ คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้ใช้ให้บริการสถานที่จากห้องเรียน ประจ่าเดือน ตุลาคม – พฤศจิกายน 
2562 จ่านวน 40 ชั่วโมงตามบันทึกข้อความ อว 0608.07/437 ลงวันที่  3 ธันวาคม 2562  เรื่อง ขอ
รายงานการับเงินค่าใช้ห้องเรียนประจ่าเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2562  (C.8.2.4-6) 

3.2 รายได้ค่าใช้สถานที่ที่ได้รับ 60% ทั้งนี้ 40% น่าส่งให้มหาวิทยาลัย จ่านวน 1 
รายการต่อไปนี้  
รายการสถานที่ อัตราค่าใช้

สถานที่  
(บาท)  

ประมาณการใช้สถานที่(ต่อ
ปี) 

จ านวน
เงินรายได้ 
100% 
(บาท) 

ค่าใช้สถานที่  
จะได้รับจริง 

60% 

รายรับค่าใช้
ร้านค้าสวัสดิการ 
(ธ.ค. 62 – ก.พ. 

63) 
ร้านค้าสวัสดิการ เดือนละ 1,500

บาท  บาท 
12 เดือน *1,5๐o บาท

บาท 
18,๐๐๐ 10,800 4,500.00 

รวม 18,๐๐๐ 10,800 4,500.00 

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม  2563 

4. ค่ารายได้พิเศษจากแต่ละสาขาคณะมอบสาขาจัดท่าโครงการที่ก่อให้เกิดรายได้ สาขาละ 
8,000 บาท ดังนี้ 

สาขา จ านวนเงิน 
100% 
(บาท) 

จ านวนเงินที่ได้รับจริง 
100% (บาท) 

หมายเหตุ 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 8,000 8,000  
สาขาวิชาภาษามลายู 8,๐๐๐ 8,000  
สาขาวิชาภาษาจีน 8,๐๐๐ 8,000  
สาขาวิชาภาษาไทย 8,๐๐๐ 8,000  
สาขาวิชาสังคมศาสตร์ 8,๐๐๐ 8,000  
สาขาวิชาพลศึกษา 8,๐๐๐ 8,000  

รวม 48,๐๐๐ 48,000  
ทั้งนี้ คณะยังไม่มีรายรับจากค่ารายได้พิเศษจากแต่ละสาขาคณะมอบสาขาจัดท่าโครงการที่

ก่อให้เกิดรายได ้เนื่องจากแต่ละสาขายังไม่ด่าเนินการจัดท่าโครงการหารายได้พิเศษ 
5. ค่าส่วนแบ่งจากรายได้ของการบริการวิชาการของบุคลากรร้อยละ 5 ของค่าตอบแทน 

ที่ได้รับทั้งนี้ คณะยังไม่มีรายรับจากค่าส่วนแบ่งจากรายได้ของการบริการวิชาการของบุคลากรร้อยละ 5 
เนื่องจากทางบุคลากรที่ได้ไปบริการวิชาการได้ให้แก้ไขแบบฟอร์มการจัดส่งเงินการบริการวิชาการ 

6. ค่าส่วนแบ่งจากทุนวิจัย ร้อยละ 2.5  ของทุนวิจัยที่ได้รับ ทั้งนี้ คณะยังไม่มีรายรับจาก
ค่าส่วนแบ่งจากรายได้ของการบริการวิชาการของบุคลากรร้อยละ 5 เนื่องจากยังไม่มีทุนวิจัยที่ได้รับ  

5. คณะได้มีการบริหารงานและความรับผิดชอบที่ตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียดังนี้ 
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- การบริหารยุทธศาสตร์ 
คณะได้ก่าหนดโครงการทบทวนและจัดท่าแผนคณะศิลปศาสตร์ (C.8.2.5-1 )และได้จัดท่าแผน

กลยุทธ์ และแผนปฏิบัติราชการประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 (C.8.2.5-2) ร่วมกับบุคลากรคณะ
ศิลปศาสตร์และนักศึกษา ทั้งนี้ คณะได้มีรายงานสรุปผลการบริหารงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 
และตัวชี้วัดเป้าประสงค์ ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ 1-5  

- การบริหารความเสี่ยง 
คณะได้จัดท่าแผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในและได้น่าเสนอแผนบริหารความ

เสี่ยงและควบคุมภายใน  ปีระจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563(C.8.2.5-3) เพ่ือให้คณะกรรมการประจ่าคณะ
รับทราบและอนุมัติแผนบริหารความเสี่ยง  

            - ระบบสารสนเทศในการตัดสินใจเชิงบริหาร 
คณะได้ด่าเนินการปรับปรุงเว็บไซต์เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของคณะ ได้แก่ ฐานข้อมูลบุคลากร 

โครงสร้างองค์กร ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง (C.8.2.5-4) 
ทั้งนี้  คณะได้มีโครงการที่สนับสนุนในการปรับปรุงระบบสารนเทศใช้ในการปฏิบัติงานและ

การศึกษา ดังแบบเสนอโครงการและรายงานผลโครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศเพ่ือการบริการ คณะศิลป
ศาสตร์ (C.8.2.5-5) โดยคณะได้บริการติดตั้งเครื่องกระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ตดังแบบเสนอโครงการและ
รายงานผลโครงการปรับปรุงระบบโครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเตอร์คณะศิลปศาสตร์  (C.8.2.5-๖) ซึ่ง
เป็นการบริการอินเตอร์เน็ตไร้สายให้แก่บุคลากรและนักศึกษาให้มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตครอบคลุมบริเวณชั้น 1- 
5  

 

ส่าหรับการจัดการความรู้ คณะศิลปศาสตร์ได้มีโครงการสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
สร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในและภายนอกคณะ โดยด่าเนินการภายใต้โครงการ
จัดการความรู้ (Knowledge Management) (C.8.2.5-7) ซึ่งคณะด่าเนินการส่ารวจองค์ความรู้ความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านของบุคลากรภายในคณะ รวมทั้งความต้องการของบุคลากรในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วัตถุประสงค์
หลักของการด่าเนินงานภายใต้โครงการจัดการความรู้(Knowledge Management)เพ่ือแลกเปลี่ยนองค์ความรู้
ที่มีความส่าคัญต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพในการท่างานของบุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุน ทั้งนี้ 
การจัดโครงการดังกล่าวนอกจากเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการท่างานของบุคลากร ยังเป็นการตอบสนองต่อ
การสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ รวมไปถึงการน่าองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญของบุคลากรภายในคณะ มา
แลกเปลี่ยนให้เกิดประโยชน์ต่อบุคลากรในองค์กรภายในและภายนอกคณะ เพ่ือพัฒนาศักยภาพตามแผนงานที่
รับผิดชอบ และงานที่ได้รับมอบหมายของบุคลากรในฝ่ายงานต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพอย่างสูงสุด 

ผลการประเมินในระดับคณะ 
ใช้เกณฑ์คะแนน 1-7 ของ AUN-QA ระดับหลักสูตร 

คะแนนการประเมิน C8.2 = 4 
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รหัสเอกสาร
หลักฐาน 

ชื่อเอกสารหลักฐาน 

C.8.2.1-1 
 

ค่าสั่งสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  ที่  19/2561 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2561 เรื่อง 
แต่งตั้งอาจารย์วันชัย แก้วหนูนวล ให้ด่ารงต่าแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์ วาระท่ี  ๒ 

C.8.2.1-2 
 

ค่าสั่งมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ที่  2657/2561 ลงวันที่  20  ธันวาคม  2561  เรื่อง 
แตง่ตั้งรองคณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

C.8.2.1-3 
 

ค่าสั่งคณะศิลปศาสตร์ ที่ 225/2562 เรื่อง การมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบงาน
ราชการของบุคลากรประจ่าคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจ่าปี
การศึกษา 25๖๒ ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 และค่าสั่งคณะศิลปศาสตร์ เรื่อง การ
มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบงานราชการของบุคลากรประจ่าคณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจ่าปีการศึกษา 25๖๒ (เพ่ิมเติม) 
ลงวันที่ 6 มกราคม 2563  

C.8.2.1-4 แบบเสนอโครงการประชุมคณะศิลปศาสตร์ 
C.8.2.2-1 แผนบริหารจัดการหลักสูตร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
C.8.2.2-2 แบบเสนอโครงการรับสมัครและบริการสิ่งสนับสนุนการสอบคัดเลือกนักศึกษา 
C.8.2.2-3 แบบสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจ่าปีการศึกษา 2562 
C.8.2.2-4 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษและสาขาวิชามลายู 
C.8.2.2-5 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
C.8.2.2-6 รายงานประชุมคณะกรรมการประจ่าคณะครั้งที่ 4/2562  
C.8.2.2-7 แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของ

คณาจารย์ 
C.8.2.2-8 แบบประเมินความพึงพอใจในคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
C.8.2.2-9 แบบประเมินจากระบบ google form   

C.8.2.2-10 หน้าเพจ”ฝ่ายวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ มนร.” 
C.8.2.3-1 รายงานสรุปผลการด่าเนินการตามแผนกลยุทธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564  
C.8.2.4-1 ค่าสั่งคณะศิลปศาสตร์  ที่ 321/2562 ลงวันที่ 30 กันยายน  2562 เรื่อง แต่งตั้ง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  
C.8.2.4-2 ค่าสั่งคณะศิลปศาสตร์  ที่ 322/2562 ลงวันที่ 30 กันยายน  2562 เรื่อง แต่งตั้ง

คณะกรรมการติดตามการใช้เงินงบประมาณและเงินรายได้ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์ ประจ่าปีงบประมาณ 2563 

C.8.2.4-3 ประกาศมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมการใช้อาคาร ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการทางภาษา ห้องประชุม วัสดุ และ

ความหมายมีแนวโน้มผลการด่าเนินงานของระบบดี ท่าให้เกิดผลเป็นไปในทิศทางตามเป้าหมายที่ก่าหนด 
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รหัสเอกสาร
หลักฐาน 

ชื่อเอกสารหลักฐาน 

ครุภัณฑ์ คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
C.8.2.4-4 ช่องทางเงินรายได้และรายได้ที่คาดว่าจะได้รับของคณะศิลปศาสตร์ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

C.8.2.4-5 บันทึกข้อความ อว 0608.01.6/63 ลงวันที่ 2 เมษายน 2562 และบันทึกข้อความ อว 
0608.01.6/100 ลงวันที่ 28 เมษายน 2563 เรื่องตอบรับการโอนเงินรายได้ 

C.8.2.4-6 บันทึกข้อความ อว 0608.07/437 ลงวันที่  3 ธันวาคม 2562 เรื่อง ขอรายงานการับ
เงินค่าใช้ห้องเรียนประจ่าเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2562   

C.8.2.5-1 แบบเสนอโครงการทบทวนและจัดท่าแผนคณะศิลปศาสตร์ 
C.8.2.5-2 แผนกลยุทธ์ ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 
C.8.2.5-3 แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน  ปีระจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
C.8.2.5-4 เว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์  
C.8.2.5-5 แบบเสนอโครงการและรายงานผลโครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศเพ่ือการบริการ      

คณะศิลปศาสตร์ 
C.8.2.5-๖ แบบเสนอโครงการและรายงานผลโครงการปรับปรุงระบบโครงการปรับปรุงระบบเครือข่าย

อินเตอร์เน็ตไร้สายคณะศิลปศาสตร์ 
C.8.2.5-7 แบบเสนอโครงการจัดการความรู้ (Knowledge Management)  
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C.9 ผลการบริหารและจัดการของผู้บริหารคณะ / สถาบัน 
ผู้ก ากับตัวบ่งช้ี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชัย แก้วหนูนวล 

อาจารย์ฟารีดา กิตติวิโรจน์ 
นางสาวชุลีพร มาสเนตร  

ผู้จัดเก็บข้อมูล 9.1  อาจารย์รัฐพร  ศิริพันธุ์ 
  นายบูรฮ่า มะ  
  9.2  อาจารย์เกษรา  บ่าวแช่มช้อย 
                            นายบูรฮ่า มะ 
  นางสาวสุวนันท์  ปานแป้น  
  9.3  อาจารย์กีรติกานต์ บุญฤทธิ์ 
  นางสาวสุดารัตน์ ชูชื่น 
  9.4  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชยั แก้วหนูนวล  

 นางสาวชุลีพร  มาสเนตร    
9.5  อาจารย์วิภาภรณ์ หุ้ยเวชศาสตร์ 

 นางสาวสุปราณี วรพิพัฒน์กุล   
9.6  อาจารย์วิภาภรณ์ หุ้ยเวชศาสตร์ 
       นางสาวปราณี วรพิพัฒน์กุล   
9.7 อาจารย์ฮัสสัน ดูมาลี 

 อาจารย์ซัลวาตี สุเด็น 
 นางสาวสุดารัตน์ ชูชื่น   
ค าอธิบาย 
  การบริหารและจัดการของผู้บริหารมหาวิทยาลัยล้วนแต่มีบทบาทและหน้าที่ที่ส่าคัญในการ
น่าพาและจัดการมหาวิทยาลัยให้สามารถบรรลุพันธกิจและเป้าหมายต่างๆได้ จึงจ่าเป็นต้องติดตามและ
ประเมินผลลัพธ์ในด้านต่างๆของการบริหารจัดการของผู้บริหารมหาวิทยาลัยในระดับต่างๆ เพ่ือใช้ผลในการ
ปรับปรุงพัฒนาบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้ดียิ่งขึ้นต่อไป โดยแบ่งการประเมินออกเป็น 2 ระดับดังนี้ 
  ค่าอธิบายและแนวทางการด่าเนินการตามตัวบ่งชี้นี้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือระดับสถาบัน และ 
ระดับคณะ โดยตัวบ่งชี้ประเมินเฉพาะในระดับคณะและสถาบันเท่านั้น 
ค าอธิบายระดับคณะ 
 สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลักคือการเรียนการสอนการวิจัยการบริการวิชาการแก่สังคมและการท่านุ
บ่ารุงศิลปะและวัฒนธรรมในการด่าเนินพันธกิจหลักสถาบันอุดมศึกษาจ่าเป็นต้องด่าเนินงานผ่านคณะ ดังนั้น
คณะต้องมีการพัฒนาแผนเพ่ือก่าหนดทิศทางการพัฒนาและการด่าเนินงานของคณะให้สอดคล้องกับเป้าหมาย
และกลุ่มสถาบันตลอดจนการบริหารทั้งด้านบุคลากรการเงินความเสี่ยงและการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือ
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สนับสนุนการด่าเนินงานตามพันธกิจหลักให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก่าหนดไว้ จนส่งผลกระทบถึงการเปลี่ยนแปลง
ในวัฒนธรรมองค์กร 
ประเด็นการประเมินระดับคณะ 
 1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและสอดคล้อง
วิสัยทัศน์ของคณะสถาบันรวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะและพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์
ทางการเงินและแผนปฏิบัติราชการประจ่าปีตามกรอบเวลาเพ่ือให้บรรลุตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกล
ยุทธ์และเสนอผู้บริหารระดับสถาบันเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

2. ด่าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วน
ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์บุคลากร การจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่า
ของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน 

3. ด่าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัย
ภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด่าเนินงานตามพันธกิจของสถาบันและให้ระดับความ
เสี่ยงลดลงจากเดิม 

4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่อธิบายการด่าเนินงานอย่างชัดเจน 
5. ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรงและแหล่งเรียนรู้

อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัยจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็น
ลายลักษณ์อักษรและน่ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

6. การก่ากับติดตามผลการด่าเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและ
สายสนับสนุน 

7. การก่ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมีการด่าเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพภายในตามระบบและกลไกท่ีสถาบันก่าหนด ประกอบด้วยการวบคุมคุณภาพการตรวจสอบคุณภาพและ
การประเมินคุณภาพ 

ข้อมูลและวิธีการเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
 รวบรวมน่าเสนอและวิเคราะห์ข้อมูลผลลัพธ์การด่าเนินการที่เกี่ยวข้องในแต่ละประเด็นการประเมินทั้ง 
7 ข้อข้างต้น 
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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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 
ผลการด่าเนินงาน 

ในปีการศึกษา 2562 คณะศิลปศาสตร์ได้มีการแต่งตั้งค่าสั่งคณะกรรมการทบทวนแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติราชการประจ่าปีงบประมาณ 2563 และได้มีการประชุมทบทวนและแก้ไขแผนกลยุทธ์คณะประจ่าปี 
2562 – 2564 ที่สอดคล้องกับนโยบายของคณะ (C.9-1-01) ในเดือนมิถายน พ.ศ.2563 โดยการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในคณะและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องพร้อมทั้งน่าผลที่ได้จากการประชุมทบทวนและจัดท่าแผนกลยุทธ์นี้เข้าที่ประชุม
เพ่ือขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ่าคณะ (C.9-1-02) เมื่อวันที่  26 สิงหาคม  พ.ศ.2563 ทั้งนี้คณะได้มี
การก่าหนดแผนให้มีความเชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยฯและสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบันกรอบ
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2  (พ.ศ. 2551-2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับที่ 
12 (พ.ศ. 2560-2564)   (C.9-1-03) จากนั้นคณะได้มีการประชุม  (C.9-1-04) เพ่ือการพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์
ทางการเงิน  (C.9-1-05) และแผนปฏิบัติราชการประจ่าปี  (C.9-1-06) ตามกรอบเวลาตลอดจนมีการก่ากับติดตาม
การด่าเนินงานให้เป็นไปตามแผน (C.9-1-07) พร้อมน่าเข้าสู่การประชุมคณะกรรมการประจ่าคณะพิจารณาเพ่ือขอ
แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคตลอดจนข้อเสนอแนะส่าหรับการด่าเนินงานต่อไป 
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รหัสเอกสารหลักฐาน ชื่อเอกสารหลักฐาน 
C.9-1-01 ค่าสั่งคณะกรรมการทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดท่าแผนปฏิบัติราชการประจ่าปี

งบประมาณ 2563 
C.9-1-02 รายงานผลการประชุมทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดท่าแผนปฏิบัติราชการประจ่าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 
C.9-1-03 แผนกลยุทธ์คณะศิลปศาสตร์ ประจ่าปีงบประมาณ 2562 – 2564 
C.9-1-04 การประชุมคณะเรื่องแผนกลยุทธ์และจัดท่าแผนปฏิบัติราชการประจ่าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2563 
C.9-1-05 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน คณะศิลปศาสตร์ ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
C.9-1-06 แผนปฏิบัติราชการประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
C.9-1-07 แบบการก่ากับติดตามการด่าเนินงานของคณะศิลปศาสตร์ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.

2563 
2. ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วน
ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์บุคลากร การจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะห์ความ
คุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน 
ผลการด าเนินงาน 

คณะศิลปศาสตร์ ได้มีการก่ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้มีการด่าเนินงาน การวิเคราะห์ข้อมูลทาง
การเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพ่ือพัฒนานักศึกษา อาจารย์
บุคลากร การจัดการเรียนการสอน ซึ่งกิจกรรมการจัดท่ารายงานต้นทุนต่อหน่วยได้ด่าเนินการมาตั้งแต่ปี
การศึกษา 2558(C.9-2-01)ซึ่งเป็นปีที่รับนักศึกษารุ่นที่ 1 และได้ด่าเนินการอย่างต่อเนื่องภายใต้การก่ากับ
ของกองคลัง ส่านักงานอธิการบดี เพ่ือวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขันวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิตที่ตอบสนองความต้องการของสังคม ชุมชน เพ่ือให้เกิดประโยชน์มากที่สุดและ
สนองความต้องการของตลาดแรงงาน โดยในปีการศึกษา 2562 คณะได้จัดท่ารายงานต้นทุนต่อหน่วยประจ่าปี
การศึกษา 2561 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) (C.9-2-02)และคณะได้น่าผลการวิเคราะห์มาใช้ประกอบการ
ทบทวนและแก้ไขแผนกลยุทธ์ทางการเงิน พ.ศ. 2560 – 2564 (C.9-2-03) ส่าหรับปีการศึกษา 2562 
(งบประมาณ พ.ศ.2563) คณะอยู่ในระหว่างการสรุปยอดบัญชีรายรับ -รายจ่ายประจ่าปี เพ่ือจัดท่ารายงาน
ต้นทุนต่อหน่วยประจ่าปีการศึกษา 2562เสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 

 

รหัสเอกสารหลักฐาน ชื่อเอกสารหลกัฐาน 
C.9-2-01 รายงานต้นทุนต่อหน่วย ประจ่าปีการศึกษา 2558 - 2560 
C.9-2-02 รายงานต้นทุนต่อหน่วย ประจ่าปีการศึกษา 2561 
C.9-2-03 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน พ.ศ. 2560 – 2564                                                 
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รหัสเอกสารหลักฐาน ชื่อเอกสารหลกัฐาน 
C.9-2-01 รายงานต้นทุนต่อหน่วย ประจ่าปีการศึกษา 2558 - 2560 

(ฉบับปรับปรุงปีงบประมาณ พ.ศ.2563) 
 

3 ด่าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก 
หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด่าเนินงานตามพันธกิจของสถาบันและให้ระดับความเสี่ยงลดลง
จากเดิม 
ผลการด าเนินงาน 

คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับคณะ
ได้ด่าเนินการจัดท่าแผนบริหารความเสี่ยง ประจ่าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 แบบ ปค. 5 (9 -3-01)  
โดยด่าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายใน
และภายนอก หรือปัจจัยที่ ไม่สามารถควบคุมได้ที่ ส่ งผลต่อการด่าเนินงานตามพันธกิจของสถาบัน  
และเพ่ือให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม โดยมีการควบคุมและแนวทางการด่าเนินการตามที่มหาวิทยาลัย
ก่าหนด ให้ครอบคลุมทั้ง 5 ยุทธศาสตร์ ซึ่งพบว่ามีประเด็นความเสี่ยงอยู่  9 ประเด็น จาก 3 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ร่วมผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ทักษะ และคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมมีประเด็น
ความเสี่ยงอยู่ 2 ประเด็นคือ  1)  อัตราคงอยู่ของนักศึกษาลดลง 2)  การรับเข้าของนักศึกษาไม่ตรงตามแผนที่
วางไว้ 

ยุทธศาสตร์ที่2  ผลิตงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่สอดคล้องกับการพัฒนาสังคม มีประเด็นความเสี่ยง
อยู่  2 ประเด็นคือ 1)ผลงานวิจัยที่ผลิตยังไม่ถูกน่าไปใช้ประโยชน์ในชุมชน และ 2) บุคลากรสายสอนและวิจัยยัง
ไม่มีการขอทุนวิจัยจากภายนอก 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมมาภิบาลมีประเด็นความเสี่ยงอยู่  
4 ประเด็นคือ 1)ระบบอินเทอร์เน็ตไม่รองรับจ่านวนผู้ใช้บริการ  2) สัญญาณอินเทอร์เน็ตยังไม่ครอบคลุมทุก
พ้ืนที่3)อาจารย์และเจ้าหน้าที่ขาดความรู้ในการดูแลระบบและ 4)การจัดท่าข้อเสนอโครงการล่าช้า 

ทั้งนี้  คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้ด่าเนินงานตามวิธีการควบคุมการ
จัดการความเสี่ยงที่ก่าหนดไว้ในแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน พ.ศ.2563 และมีการติดตามในที่
ประชุมฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ คณะศิลปศาสตร์  ตามแบบติดตาม (9 -3-02) และที่ประชุมประจ่าเดือน
กับผู้รับผิดชอบในแต่ละประเด็นของความเสี่ยง อีกทั้งมีการรายงานการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
ให้แก่คณะกรรมการประจ่าคณะรับทราบผลการด่าเนินงาน รอบ 6  เดือน (9-3-03) ซึ่งผลของการด่าเนินการ
ติดตามความเสี่ยงในรอบปีการศึกษา 2563นี้อยู่ในระดับมากซึ่งทางงานบริหารความเสี่ยงได้วิเคราะห์โดยใช้
แบบสอบถามความพึงพอใจในการด่าเนินโครงการบริหารและจัดการความเสี่ยงซึ่งในปีนี้ทางคณะศิลปศาสตร์ได้
ขจัดความเสี่ยงได้ 3 ประเด็นดังนี้ 

1.  ผลงานวิจัยที่ผลิตยังไม่ถูกน่าไปใช้ประโยชน์ในชุมชน 
ปีการศึกษา 2562 ที่ผ่านมา คณะศิลปศาสตร์ได้สนับสนุนให้มีการวิจัยเชิงบูรณาการเพ่ือเสริมสร้าง

ความเข้มแข็งและให้เกิดการใช้ประโยชน์ในชุมชนได้จริง  จนสามารถผลิตงานวิจัยที่น่าไปใช้ประโยชน์ในชุมชนได้
จ่านวน 5 ผลงาน  (ดังเอกสารแนบ) 

2.  สัญญาณอินเทอร์เน็ตยังไม่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
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ขณะนี้งานสารสนเทศ คณะศิลปศาสตร์  ได้ด่าเนินการติดตั้งสัญญาณอินเทอร์เน็ตตามจุดส่าคัญเพ่ิมเติม
จนเสร็จสิ้น เมื่อวันที่  20 มิถุนายน 2563ได้ขยายจุดสัญญาณให้บริการ โดยใช้ เชื่อมโยงกับเครือข่าย
มหาวิทยาลัย  จ่านวน 8 จุด ซึ่งสามารถรองรับการใช้งานได้จ่านวน USERS  มีความเร็ว UNLIMITED หรือมี
ความเร็วไม่จ่ากัด 

จุดที่ 1 ห้องส่านักงานคณบดี 
จุดที่ 2  บริเวณห้องเจ้าหน้าที่  
จุดที่ 3  หน้าร้านสวัสดิการ 
จุดที่ 4  ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาสังคมศาสตร์ 
จุดที่ 5  ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
จุดที่ 6 ห้องประชุมวชิรอ่าไพ 
จุดที่ 7 องเรียน LA 509 
จุดที่ 8  ห้องเรียน LA 509 
3.  การจัดท่าเสนอโครงการล่าช้า 
ปีการศึกษา 2562  งานแผนและประเมินผล ได้จัดอบรมKM การเขียนแบบเสนอโครงการให้กับ

บุคลากรใหม่และผู้ที่สนใจ เพ่ือเพ่ิมความรู้ความเข้าใจในการเขียนโครงการแก่อาจารย์ใหม่เจ้าหน้าที่ของคณะ  
และผู้ที่สนใจ  เพ่ือเพ่ิมความรู้ความเข้าใจในการเขียนโครงการ เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 อีกทั้งใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมายังใช้มาตรการจัดท่าแบบก่ากับและติดตามการตรวจแก้แบบเสนอโครงการ 
แนบกับแบบเสนอโครงการจากผู้รับผิดชอบโครงการอย่างเข้มงวด 

 

ส่วนประเด็นความเสี่ยง 7 ประเด็น ที่ยังไม่สามารถขจัดได้ มีดังนี้ 
1. อัตราคงอยู่ของนักศึกษาลดลงถือได้ว่าอัตราการคงอยู่ของนักศึกษาลดลงยังคงเป็นประเด็นความ

เสี่ยงที่ไม่สามารถขจัดได้ อันมีที่มาจากหลายสาเหตุ  อาทิ  การลาออก และการพ้นสภาพเนื่องจากขาดการ
ติดต่อกับมหาวิทยาลัย ไม่ลงทะเบียน หรือเกรดเฉลี่ยไม่ถึงเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก่าหนด ซึ่งอาจเกิดจากนักศึกษา
แรกเข้าในชั้นปีที่ 1 ที่ไม่สามารถปรับตัวเข้ากับการเรียนในมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังเกิดจากการที่นักศึกษา
ขาดข้อมูลเบื้องต้นในสาขาวิชา ซึ่งนักศึกษาบางคนค้นพบในภายหลังว่าตนเองไม่มีความถนัด หรือไม่มีความชอบ
ในสาขาวิชาที่ศึกษา จึงโอนย้ายสาขาวิชาแม้ทางคณะได้มอบหมายให้งานแนะแนวและงานหลักสูตร มีการ
ควบคุมหรือการจัดการความเสี่ยงอย่างรัดกุม แต่ยังพบว่าอัตราการคงอยู่ของนักศึกษาก็ยังคงลดลงเมื่อศึกษาใน
ชั้นปีที่สูงขึ้น   

รายงานจ านวนนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ 

รายงานจ านวนนักศึกษา/ตามสาขา/ชั้นปี คณะศิลปศาสตร์ 
ปีการศึกษา หลักสูตร/สาขาวิชา ชั้นปี รวม(ปัจจุบัน) 

1 2 3 4 5 
2558 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 96 - - - - 96 
2559 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 89 87 - - - 176 
2560 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 97 59 61 -  256 

สาขาวิชาภาษามลายู 39 -   - - - 
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รายงานจ านวนนักศึกษา/ตามสาขา/ชั้นปี คณะศิลปศาสตร์ 
ปีการศึกษา หลักสูตร/สาขาวิชา ชั้นปี รวม(ปัจจุบัน) 

1 2 3 4 5 
2561  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 83 75 47 58  319 

สาขาวิชาภาษามลายู 23 33    - - 
2562 

(ปัจจุบัน) 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 99 73 69 14 1  

334 
สาขาวิชาภาษามลายู 15 18 31 - - 

ตารางแสดงอัตราการคงอยู่ของนักศึกษา 

ปีการศึกษา สาขา/ชั้นปี ยอดรับ (คน) อัตราการคงอยู่ 

(คน) 

ร้อยละของ
อัตราคงอยู่ 

หมายเหตุ 

2560 ภาษาอังกฤษ  ปี 4 97 69 79.38  

2560 ภาษามลายู  ปี 4 39 31 82.05  

2561 ภาษาอังกฤษ ปี 3 83 73 91.57  

ภาษามลายู ปี 3 23 18 95.65  

2562 ภาษาอังกฤษ ปี 2 102 99   

ภาษามลายู ปี 2 16 15   

2. การรับเข้าของนักศึกษาไม่ตรงตามแผนที่วางไว้ 
สถานการณ์และแนวโน้มเรื่องการรับเข้าของนักศึกษาไม่ตรงตามแผนที่วางไว้ เป็นความเสี่ยงอย่าง

ต่อเนื่อง เนื่องจากอัตราการแข่งขันในการรับนักศึกษาของแต่ละมหาวิทยาลัยสูงขึ้น คณะศิลปศาสตร์ ได้มีการ
ประเมินกระบวนการรับนักศึกษา ผ่านการทบทวนแผนการรับนักศึกษา พบว่า ผลการรับนักศึกษาในปีการศึกษา 
25 5 8  – 2 5 6 2 มี ยอดนั กศึ กษ าแรก เข้ า  สาขาวิ ช าภ าษาอังกฤษ  จ่ าน วน  9 6 , 8 9 , 9 7 , 8 3 
และ 102 คน  ซึ่งคิดเป็นร้อยละ  120, 98.89, 97.00, 92.22, 127.50  ตามล่าดับ สังเกตได้ว่า  
ปีการศึกษา 2559-2561 มียอดรับเข้าที่มีจ่านวนน้อยกว่าแผนที่ก่าหนดรับไม่เกิน 7คนต่อปีการศึกษา 
เนื่องจากนักศึกษาไม่มารายงานตัวเพ่ือเข้าศึกษาเมื่อเปิดภาคการศึกษา  แต่กลับพบว่า ปีการศึกษา 2562  
มียอดรับนักศึกษา 102 คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 127.50 สูงกว่าแผนการรับ  ส่วนสาขาวิชาภาษามลายู มียอด
นักศึกษาแรกเข้า ปีการศึกษา 2560 จ่านวน 39 คน จากจ่านวนรับตามแผน 45 คน คิดเป็นร้อยละ  86.66  
และในปีการศึกษา 2561  จ่านวน 23 คน จากจ่านวนรับตามแผน 40 คน คิดเป็นร้อยละ  57.50และในปี 
พ.ศ.2562  จ่านวน 16 คน จากจ่านวนรับตามแผน 40 คน คิดเป็นร้อยละ  40.00ซึ่งถือว่าไม่เป็นไปตาม
แผนการรับนักศึกษาและจ่านวนนักศึกษาแรกเข้ามีแนวโน้มลดลง    
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ตารางแสดงแผนการรับเข้าของนักศึกษา 

ปีการศึกษา สาขา/ชั้นปี ยอดรับตามแผน 
(คน) 

ยอดรับจริง 
(คน) 

ยอดรับจริงคิด
เป็นร้อยละ 

หมายเหตุ 

2558 ภาษาอังกฤษ  80 96 120.00  

2559 ภาษาอังกฤษ  90 89 98.89  

2660 ภาษาอังกฤษ  100 97 97.00  

ภาษามลายู  45 39 86.66  

2561 ภาษาอังกฤษ  90 83 92.22  

ภาษามลายู 40 23 57.50  

2562 ภาษาอังกฤษ  100 102 127.50  

ภาษามลายู 40 16 40.00  

รวมทั้งสิ้น 585 545 101.96  

 
คณ ะศิลปศาสตร์ ได้มี การพิจารณ าในวาระการประชุมเพ่ือปรับปรุงและพัฒ นาระบบ 

และกระบวนการรับนักศึกษาเพ่ือให้จ่านวนนักศึกษารับเข้าเป็นไปตามเป้าที่ตั้งไว้ โดยมีความเห็นให้มี  
การประชาสัมพันธ์หลักสูตรผ่านกิจกรรมแนะน่าหลักสูตรในโรงเรียนเป้าหมาย และปรับปรุงเว็บไซต์ของ
หลักสูตรให้เป็นปัจจุบัน และการประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพต่อไป 

3. บุคลากรสายสอนและวิจัยยังไม่มีการขอทุนภายนอก 
จากการก่ากับติดตามประเด็นความเสี่ยง พบว่างานวิจัยและต่าราได้ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากร

ให้ ข อ ทุ น ภ าย น อ ก  โด ย ได้ ด่ า เนิ น กิ จ ก ร รม  3  กิ จ ก ร รม  คื อ  1 ) กิ จ ก ร ร ม  “ เ พ่ื อ น นั ก วิ จั ย ” 
เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการผลิตผลงานวิจัย และการขอทุนวิจัยจากภายนอก2) ด่าเนินกิจกรรม 
“สร้างขวัญก่าลังใจเพ่ืองานวิจัยเข้มแข็ง” เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้แก่บุคลากรในการวิจัยและขอทุนจากหน่วยงาน
ภายนอกและ 3) จัดตั้งฐานข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทราบเกี่ยวกับแหล่งทุนวิจัย และ
ระยะเวลาในการขอรับทุน เพ่ือประชาสัมพันธ์บุคลากรผู้มีผลงานวิจัย และเวทีในการตีพิมพ์น่าเสนอผ่านช่องทาง
ออนไลน์ต่างๆรวมทั้งเพจเฟซบุ๊ก : Conference Alert for LA,PNU 

4. ระบบอินเทอร์เน็ตไม่รองรับจ่านวนผู้ใช้บริการ 
งานสารสนเทศฯ ได้ด่าเนินการเร่งรัดมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ให้ด่าเนินการสร้าง  

Userผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตแล้ว แต่จ่านวน USER ยังไม่ครบตามที่ก่าหนด 
5. อาจารย์และเจ้าหน้าที่ขาดความรู้ในการดูแลระบบ 
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ในช่วงเวลา 9 เดือนที่ผ่านมาอาจารย์และเจ้าหน้าที่ยังไม่ได้รับการอบรมการควบคุมและดูแล 
ระบบอินเทอร์เน็ต 

 

รหัสเอกสารหลักฐาน ชื่อเอกสารหลักฐาน 
C9-3-01 แผนบริหารความเสี่ยง ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แบบ RM 1 
C9-3-02 รายงานการประชุมประจ่าเดือน คณะศิลปศาสตร์   
C9-3-03 การรายงานการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในให้แก่คณะกรรมการประจ่า

คณะ 
 
4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่อธิบายการด าเนินงานอย่างชัดเจน 

ผลการด าเนินงาน 
คณะศิลปศาสตร์ ได้ด่าเนินการบริหารจัดการตามพันธกิจ 5 ด้าน โดยค่านึงถึงประโยชน์ของคณะและ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยหลักธรรมาภิบาล 10 ข้อ คือ 

     1. หลักประสิทธิผล คณะมีการบริหารงานโดยยึดหลักประสิทธิผลคือมีการก่าหนดตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมาย
ความส่าเร็จของแผนกลยุทธ์ร่วมกันระหว่างผู้บริหาร  บุคลากร และนักศึกษาในการจัดท่าและทบทวนแผนกล
ยุทธ์ของคณะ  (9.4 .1-01) การจัดท่าแผนพัฒนาคุณภาพ  ประจ่าปีการศึกษา 2562 (9.4.1-02) และ
ถ่ายทอดสู่แผนปฏิบัติราชการประจ่าปี 2563  (9.4.1-03) และน่าสู่การปฏิบัติกิจกรรม/โครงการ (9.4.1-04) 
มีการก่ากับและติดตามการด่าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ เพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง ทั้งในการ
ประชุมฝ่าย/สาขา หรือการประชุมประจ่าเดือนของคณะ (9.4.1-05) และมีการประเมินผลการด่าเนินงานตาม
เป้าหมายที่ก่าหนดไว้ในแต่ละตัวบ่งชี้ (9.4 .1-06) เพ่ือทราบผลความส่าเร็จหรือปัญหาและอุปสรรคต่างๆ และ
น่าผลการด่าเนินงานไปวางแผนปรับปรุงแก้ไขในปีถัดไป (9.4.1-07) 

   2. หลักประสิทธิภาพ คณะมีการบริหารงานโดยยึดหลักประสิทธิภาพ กล่าวคือ คณะออกแบบการด่าเนินงาน
โดยยึดหลักความประหยัด และคุ้มค่า ทั้งด้านบุคลากร ทรัพยากร และงบประมาณ เช่น มีการแต่งตั้งค่าสั่ง
มอบหมายงานเพ่ิมเติมให้แก่อาจารย์ เพ่ือรับผิดชอบงานอ่ืนๆ ของคณะ เพ่ือบรรเทาความขาดแคลนบุคลากร 
(9.4.2-01) มีการขอความร่วมมืออาจารย์จากหน่วยงานอ่ืนๆ ของมหาวิทยาลัยที่มีความรู้ความสามารถมาร่วม
สอน (9.4.2-02) มีการแข่งขันกีฬาร่วมกันระหว่างคณะศิลปศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์ฯ 
เพ่ือกระชับความสัมพันธ์และประหยัดงบประมาณ (9.4.2-03) มีการบูรณาการโครงการ/กิจกรรมต่างๆร่วมกัน
กับคณะหรือกองต่างๆในมหาวิทยาลัย เช่น การอบรมและพัฒนาบุคลากร การแข่งขันกีฬา การให้บุคลากรไป
ร่วมปฏิบัติงานอ่ืนๆ ของมหาวิทยาลัย (9.4.2-04) มีการก่าหนดมาตรการประหยัดพลังงาน (9.4.2-05) มีการ
มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบงานตามความรู้ความสามารถและความสนใจ เพ่ือการด่าเนินงานมีความ
คล่องตัวและมีประสิทธิภาพ (9.4.2-06)เป็นต้น 
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3. หลักการตอบสนอง คณะด่าเนินงานโดยยึดหลักความต้องการของผู้เรียน บุคลากรชุมชนและสังคมเป็นหลัก 
เช่น  

          ด้านผู้เรียน คณะมีการส่ารวจความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่ออาจารย์ผู้สอนและสิ่ งสนับสนุนการเรียนรู้ 
(9.4.3-01) เพ่ือน่ามาวิเคราะห์และปรับปรุงการเรียนการสอน ตามแบบ มคอ.5 (9.4.3 -02) มีการจัดท่า
ร้านค้าสวัสดิการ ห้องศูนย์ภาษา ห้องเรียนสื่อสารทางไกล และห้องปฏิบัติการทางภาษาให้แก่นักศึกษา (9.4.3-
03) มีการจัดหาสื่อ/วัสดุทางการศึกษาเพ่ิมเติมให้แก่นักศึกษา (9.4.3-04)  

          ด้านบุคลากร คณะมีการส่ารวจความต้องการของบุคลากร เพ่ือจัดหาและด่าเนินกิจกรรมต่างๆ ให้
สอดคล้องกับความต้องการของบุคลากร เช่น การส่ารวจความต้องการใช้สื่อ/วัสดุ อุปกรณ์การจัดการเรียนการ
สอนของบุคลากร (9.4.3-05) ส่ารวจความต้องการในการอบรมและพัฒนาตนเองของบุคลากร (9.4.3-06) 
และด่าเนินการจัดการอบรมความรู้ให้แก่บุคลากร (9.4.3 -7) และส่งบุคลากรไปอบรมและพัฒนาตนเองกับ
หน่วยงานต่างๆ (9.4.3-8) พร้อมทั้งน่าความรู้ที่ได้รับมาขยายผลสู่บุคลากรท่านอ่ืน ๆ (9.4.3-09) 

          ด้านชุมชนและสังคม คณะมีการส่ารวจความต้องการในการบริการวิชาการของชุมชน (9.4.3 -10) มี
การบริการวิชาการแก่ชุมชนในรูปแบบต่างๆ(9.4.3 -11) และมีการประชุมติดตามผลการบริการวิชาการแก่
ชุมชน (9.4.3-12) 

     4. หลักความรับผิดชอบ มีการบริหารงานโดยยึดหลักความรับผิดชอบ กล่าวคือ มีการก่าหนดเป้าหมายใน
การด่าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ 2561-2565 (9.4.4-01) และแผนปฏิบัติราชการประจ่าปี (9.4.4-02-
9.4.4-03) และมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบโครงการ เพ่ือขับเคลื่อนการด่าเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมาย 
(9.4.4-04) มีการแต่งตั้งค่าสั่งมอบหมายงานแก่บุคลากรทุกคนในการท่างาน (9.4.4 -05) และยังก่าหนดให้
บุคลากรทั้งหมด ทั้งสายสอนและวิจัย และสายสนับสนุน จะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนเอง 
เพ่ือรับการประเมินการปฏิบัติงานตามแบบฟอร์มที่ก่าหนด ซึ่งเป็นการก่ากับและติดตามให้บุคลากรมีความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่ (9.4.4-06) 

      5. หลักความโปร่งใส คณะมีการบริหารงานโดยให้ภาคภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงาน ก่ากับ
และติดตามผลการด่าเนินงาน เพื่อความโปร่งใส เช่น มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประจ่าคณะ (9.4.5-01) มีการ
ประชุมและรายงานผลการด่าเนินงานให้คณะกรรมการประจ่าคณะทราบอย่างสม่่าเสมอ (9.4.5 -02) มีการ
เปิดเผยผลการด่าเนินงานของคณะให้กับมหาวิทยาลัย และหน่วยงานภายนอกทราบผ่านวิธีการ สื่อและช่องทาง
ที่หลากหลายเช่น เว็บไซต์ สถานีวิทยุ รายงานประจ่าปี (9.4.5-03- 9.4.5-04) และมีการด่าเนินงานด้าน
การเงินและพัสดุที่โปร่งใส โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการในการด่าเนินงานพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง และการตรวจ
รับพัสดุ (9.4.5-05) มีการรายงานทางการเงินให้คณะและมหาวิทยาลัยทราบเป็นประจ่าทุกเดือน (9.4.5-06) 
และผ่านการตรวจสอบและรับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย (9.4.5-07) 
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     6. หลักการมีส่วนร่วม คณะมีการบริหารโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยเปิดโอกาสให้ 
อาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันก่าหนดวิสัยทัศน์พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ และการ
ด่าเนินงานต่างๆของคณะ(9.4.6 -01) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประจ่าคณะ เพ่ือก่ากับและติดตามการ
ด่าเนินงานของคณะ (9.4.6-02) มีการแต่งตั้งค่าสั่งมอบหมายงานแก่บุคลากรของคณะ เพ่ือขับเคลื่อนการ
ด่าเนินงานอย่างมีส่วนร่วม (9.4.6-03) มีการท่างานร่วมกับหน่วยงานอ่ืนๆและคณะต่างๆในมหาวิทยาลัย เช่น 
ส่านักงานวัฒนธรรมจังหวัด ศูนย์บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ในการจัดกิจกรรม/โครงการต่างๆ เช่น โครงการ
รักไทย รักษ์วัฒนธรรม(9.4.6-04) โครงการสอนเสริมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา เป็นต้น (9.4.6-05)  

     7. หลักการกระจายอ่านาจมีการบริหารงานโดยยึดหลักการกระจายอ่านาจ โดยมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ
แก่รองคณบดี หัวหน้างาน หัวหน้าสาขา และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้มีเกิดการท่างานอย่างเป็นระบบและ
รวดเร็ว(9.4.7-01) มีการจัดสรรงบประมาณตามพันธกิจต่างๆ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ และความจ่าเป็น 
(9.4.7-02)  

     8. หลักนิติธรรม มีการบริหารงานโดยยึดหลักนิติธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ กล่าวคือ มีการน่าระเบียบ ข้อบังคับ 
และประกาศของมหาวิทยาลัยมาใช้ในการบริหารเพ่ือให้เกิดความยุติธรรม (9.4.8-01)  มีการก่าหนดกฎเกณฑ์
ในการปฏิบัติร่วมกัน เช่น มีการก่าหนดจรรยาบรรณและให้บุคลากรทุกคนถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด (9.4.8-02) 
มีการมอบหมายภาระหน้าที่การสอนและการด่าเนินงานต่างๆ อย่างเท่าเทียมกัน (9.4.8 -03) มีการก่าหนด
กฎเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานร่วมกัน (9.4.8-04) มีการน่าระเบียบการลามาใช้เป็นแนวทางในการลา
ของบุคลากรอย่างเท่าเทียมกันตามสิทธิ (9.4.8-05) 

     9. หลักความเสมอภาค คณะมีการบริหารโดยให้ความเสมอภาคกับบุคลากรทุกคน โดยเปิดโอกาสให้
บุคลากรทุกคนได้รับสิทธิและประโยชน์อย่างเท่าเทียมกัน เช่น การใช้ห้องสมุด ห้องละหมาด (9.4.9-01) หรือ
สิทธิในการลา การศึกษาดูงาน การแสดงความยินดี หรือสิทธิและโอกาสต่างๆที่คณะจัดให้ฯลฯ อย่างเท่าเทียม
กัน (9.4.9-02- 9.4.9-03)     

   10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติมีการบริหารงานโดยยึดหลัดหลักฉันทามติ โดยให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมแสดง
ความคิดเห็นต่างๆผ่านการประชุมคณะ และน่ามติของที่ประชุมไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติ (9.4.10-01) 

รหัสเอกสารหลักฐาน ชื่อเอกสารหลักฐาน 
9.4.1-01 แผนกลยุทธ์คณะศิลปศาสตร์ ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565 
9.4.1-02 การจัดท่าแผนพัฒนาคุณภาพ  ประจ่าปีการศึกษา 2562 
9.4.1-03 แผนปฏิบัติราชการประจ่าปีงบประมาณพ.ศ. 2563 
9.4.1-04 รายชื่อโครงการประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
9.4.1-05 รายงานการประชุมประจ่าเดือน ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
9.4-1-06 รายงานผลการด่าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
9.4-1-07 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ่าคณะ ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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รหัสเอกสารหลักฐาน ชื่อเอกสารหลักฐาน 
9.4.2-01 ค่าสั่งแต่งตั้งการมอบหมายงาน 
9.4.2-02 หนังสือขอความอนุเคราะห์วิทยากร 
9.4.2-03 โครงการกีฬาวิทย์ แพทย์ ศิลป์ ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
9.4.2-04 โครงการประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
9.4.2-05 มาตรการประหยัดพลังงาน 
9.4-2-06 ค่าสั่งแต่งตั้งการมอบหมายงาน 
9.4.3-01 ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่ออาจารย์ผู้สอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
9.4.3-02 มคอ.5 
9.4.3-03 ภาพถ่ายร้านค้าสวัสดิการ ห้องศูนย์ภาษา ห้องปฏิบัติการทางภาษา ห้องเรียน

สื่อสารทางไกล 
9.4.3-04 รายการสั่งซื้อสื่อ วัสดุทางการศึกษา ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
 

5.  ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรงและแหล่งเรียนรู้
อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัยจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมา
เป็นลายลักษณ์อักษรและน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

คณะศิลปศาสตร์ ได้ด่าเนินการส่ารวจองค์ความรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคคลของบุคลากรในคณะโดยก่าหนดเป็น
แผนการจัดการความรู้และด่าเนินการจัดโครงการจัดการความรู้ (Knowledge Management) (C. 9.5-01)  
ซึ่งได้มีการแบ่งกลุ่มบุคลากรเป็น 2 ประเภท คือ บุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุน ซึ่งแต่ละกลุ่ม
ได้ก่าหนดรูปแบบแนวทางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามสถานการณ์ที่เหมาะสมมีแนวความคิดในการด่าเนินการ
จัดการความรู้เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมการท่างานและการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่วางอยู่บนรากฐานแห่งความรู้  

คณะจึงส่งเสริมให้มีการจัดการความรู้ เกี่ยวกับกระบวนการและเทคนิคการท่างานการจัดการเรียนการ
สอน  การวิจัย และการบริหารจัดการ ตามความเหมาะสม ซึ่งผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นกลุ่มเป้าหมายจากคณาจารย์ และ
บุคลากรสายสนับสนุน โดยในปีการศึกษา 256๒ คณะศิลปศาสตร์ได้มีการด่าเนินงานทั้งหมด 3 กิจกรรม  

กิจกรรมที่  1 ด้านวิชาการ จ่านวน 1 เรื่อง คือ การจัดการแหล่งเรียนรู้ออนไลน์  โดย ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ซาฮีฎีน นิติภาค 

กิจกรรมที่ 2 ด้านวิจัย จ่านวน 1 เรื่อง คือ เทคนิคการเขียนบทความวิจัยให้ได้ตีพิมพ์ โดย ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์เดชดนัย  จุ้ยชุม 

กิจกรรมที่ 3 ด้านส่านักงาน จ่านวน 3 เรื่อง ดังต่อไปนี้ 
1.  การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ต่าแหน่งทางวิชาการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดชดนัย  จุ้ยชุม และ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ซาฮีฎีน นิติภาค 
๒.  เทคนิคการจัดท่าเอกสารประกอบการสอน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ซาฮีฎีน นิติภาค 
๓.  เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ โดย อาจารย์กีรติกานต์  บุญฤทธิ์ 
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และได้รวบรวมข้อมูลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) เพ่ือใช้เป็นเอกสารประกอบการเรียนรู้และท่าความเข้าใจใน
ด้านวิชาการ การจัดการแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ ด้านการวิจัย เทคนิคการเขียนบทความวิจัยให้ได้ตีพิมพ์ ด้าน
ส่านักงาน การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ต่าแหน่งทางวิชาการ เทคนิคการจัดท่าเอกสารประกอบการสอน ตลอดจน
เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในด้านต่างๆ และสามารถประยุกต์องค์
ความรู้เหล่านี้ร่วมกับการปฏิบัติงานในต่าแหน่งหน้าที่ต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ข้อมูล
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ในประเด็นที่กล่าวมาข้างต้นนั้น ได้มีการเผยแพร่ลงบนเว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

 
รหัสเอกสาร

หลักฐาน 
ชื่อเอกสารหลักฐาน 

C. 9.5-01 โครงการจัดการความรู้ (Knowledge Management) 
 
C. 9.6  การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและ
สายสนับสนุน 

ผลการด่าเนินงาน 
 คณะมีการก่ากับติดตามผลการด่าเนินงานบุคลากรตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุนในการเข้าสู่ต่าแหน่งทางวิชาการและการศึกษาต่อในวุฒิการศึกษาที่สูงขึ้น โดยคณะ
ศิลปศาสตร์ ได้ส่งเสริมให้บุคลากรจัดท่าเอกสารประกอบการสอน และได้จัดสรรงบประมาณในโครงการพัฒนา
ศักยภาพด้านการวิจัยคณะศิลปศาสตร์ เพ่ือสนับสนุนให้บุคลากรน่าเสนอผลงานวิจัย เตรียมความพร้อมก่อนการ
เข้าสู่ต่าแหน่งทางวิชาการ และสนับสนุนงบประมาณให้แก่ผู้ที่ขอต่าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือเป็นค่าอ่านผลงาน
ทางวิชาการของผู้ทรงคุณวุฒิ และการศึกษาต่อในวุฒิการศึกษาที่สูงขึ้น คณะได้สนับสนุนบุคลากรในการเตรียม
ความพร้อมเพ่ือลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก โดยการลดภาระงานสอนและภาระงานอ่ืนๆ 

รหัสเอกสารหลักฐาน ชื่อเอกสารหลักฐาน 
C 9.6-01 แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2562-2564 

 
C.9.7. 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
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วิเคราะห์ผลการด่าเนินงานด้านการประกันคุณภาพของปีที่ผ่านมา และศึกษาวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์การ
ด่าเนินงานของคณะ จนเกิดแผนพัฒนาคุณภาพประจ่าปีการศึกษา 2562 (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 3/2563 ได้รับทราบ (9.7-10) และด่าเนินการ
กิจกรรมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) เพ่ือเตรียมความพร้อมส่าหรับรับการ
ประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562 (9.7-11) พร้อมทั้ง ประเมินคุณภาพโดยการ
รายงานผลการติดตามการด่าเนินงานด้านการประกันคุณภาพให้ผู้บริหารทราบเพ่ือติดตามปัญหาและอุปสรรค
ต่างๆในการด่าเนินการ และปรึกษาถึงแนวทางการแก้ปัญหาเพ่ือการปรับปรุงในครั้งต่อไป    

นอกจากนี้ คณะได้สนับสนุนผลักดันให้คณะมีผู้ประเมินระดับหลักสูตร จ่านวน 2 คน ได้แก่ อาจารย์
โสภาวรรณ หนูกุ้ง และอาจารย์ฟีรดาวซ์ มูหะมัด  
 

รหัสเอกสารหลักฐาน ชื่อเอกสารหลักฐาน 
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 
C.9-7-07 รายงานการประชุมประจ่าเดือน 
C.9-7-08 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ่าคณะ ประจ่าไตรมาสที่ 2/2563 
C.9-7-09 รายงานผลการด่าเนินงานประกันคุณภาพรอบ 12 เดือน 
C.9-7-10 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ่าคณะ ประจ่าไตรมาสที่ 4/2563 
C.9-7-11 สรุปผลการด่าเนินกิจกรรมเชิงปฏิบัติปฏิบัติการการเขียนรายงานผลการประเมิน

ตนเอง (SAR) 
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C. 10 บุคลากรที่ได้รับการพัฒนา 
ผู้ก ากับตัวบ่งชี้  นางสาวชุลีพร  มาสเนตร  อาจารย์วิภาภรณ์  หุ้ยเวชศาสตร์ 
   นางสาวสุปราณี  วรพิพัฒน์กุล 
ผู้จัดเก็บข้อมูล    อาจารย์วิภาภรณ์  หุ้ยเวชศาสตร์ นางสาวสุปราณี  วรพิพัฒน์กุล 
ค าอธิบาย 
 บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนได้รับการพัฒนาและส่งเสริมการเพ่ิมพูนทักษะความรู้ 
ความสามารถด้านต่างๆ อย่างเป็นระบบเพื่อบรรลุเป้าประสงค์ตามที่ระบุไว้ในโครงร่างองค์กร 
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 
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) 

 
1.  ค่าเป้าหมายของคณะ 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน บรรลุ 
ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา
ความรู้และทักษะตรงตามสายงาน 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100  
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2.  ผลการด าเนินงาน 
 คณะศิลปศาสตร์ ได้จัดท่าแผนพัฒนาบุคลากร โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน
ทุกท่านมีส่วนร่วมในการจัดท่าแผนพัฒนาบุคลากร และก่าหนดแนวทางในการพัฒนาบุคลากรของคณะ พร้อม
ทั้งให้บุคลากรทุกท่านก่าหนดเป้าหมายในการพัฒนาตนเองในแต่ละด้าน เช่น ด้านการพัฒนาตนเองด้าน
วิชาการ/วิชาชีพ  ด้านการศึกษาต่อ  ด้านการก่าหนดต่าแหน่งทางวิชาการในระดับที่สูงขึ้น เป็นต้น (C. 10-01)  
และคณะได้ก่าหนดนโยบายให้บุคลากรสายวิชาการทุกท่านต้องผ่านการอบรมด้านวิชาการ ด้านวิจัย และด้าน
งานส่านักงาน  อย่างน้อยด้านละ ๑ ครั้ง/คน/ปี  โดยมีเงินสนับสนุนคนละ ๗,000 บาท/คน/ปี  และบุคลากร
สายสนับสนุนทุกท่านต้องผ่านการอบรมด้านงานส่านักงาน  อย่างน้อย ๑ ครั้ง/คน/ปี  โดยมีเงินสนับสนุนคนละ 
4,000 บาท/คน/ปี (C. 10-02)  นอกจากนี้คณะได้จัดท่าการปรับปรุงคู่มือการเดินทางไปราชการ  เพื่อเป็นสื่อ
และแนวทางในการด่าเนินการจัดท่าเอกสารการเดินทางไปราชการได้อย่างสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น  การ
ปรับปรุงคู่มือการเดินทางไปราชการในครั้งนี้  เพื่อสร้างความสะดวกและชัดเจนในการจัดท่าเอกสารตามข้ันตอน
ต่างๆ  โดยการก่าหนดระยะเวลาของเอกสารแต่ละขั้นตอน  เพ่ิมตัวอย่างการเขียนเอกสาร  และปรับปรุง
แบบฟอร์มจากการเปลี่ยนแปลงกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม (C. 10-0๓) 
 คณะศิลปศาสตร์เห็นความส่าคัญของการพัฒนาบุคลากร  โดยคณะศิลปศาสตร์จัดให้มีการอบรมแก่
บุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุน เช่น โครงการจัดการความรู้ (Knowledge  Management)  
(C. 10-0๔)  เป็นต้น  และส่งเสริมให้บุคลากรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ของฝ่าย/งานต่างๆ  หรือน่าองค์
ความรู้ที่ได้จากการอบรม/พัฒนามาขยายผลในที่ประชุมประจ่าเดือน (C. 10-0๕)  นอกจากนี้ยังสนับสนุนให้
บุคลากรเข้ารับการอบรมและพัฒนาตนเอง  หลักสูตรออนไลน์  เช่น  ส่านักงานคณะกรรมการข้าราชการพล
เรือน  http://ocsc.chulaonline.net/main/index.asp  และ  Thai  MOOC  https://lms.thaimooc.org/  

เป็นต้น  หรือร่วมกับมหาวิทยาลัย  เช่น  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  การประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  การ
ออกแบบข้อสอบ  และการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21  และโครงการอบรมการเข้าสู่ต่าแหน่งของ
บุคลากรสายสนับสนุน ปีงบประมาณ 2563  เป็นต้น  เพ่ือน่าความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาการท่างานให้มี
ประสิทธิภาพต่อไป (C. 10-0๖)   
 งานบริหารทรัพยากรบุคคลได้ก่ากับติดตามการพัฒนาศักยภาพ  ความรู้  ความสามารถของบุคลากร  
กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์สายวิชาการ  และบุคลากรสายสนับสนุน  ตั้งแต่ปี  25๖๐-256๒ 
ปรากฏผลดังนี้  
 การพัฒนาอาจารย์สายวิชาการ  

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 

http://ocsc.chulaonline.net/main/index.asp%20%20และ
https://lms.thaimooc.org/


148 

 

ป ี2562 คณะศิลปศาสตร์ มีอาจารย์ จ่านวน 33 คน อาจารย์จ่านวน 33 คน ได้รับการพัฒนาวิชาชีพ 
คิดเป็นร้อยละ 100  
 การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 

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 

ปี 2562 มีบุคลากรสายสนับสนุน จ่านวน 19 คน บุคลากรสายสนับสนุน จ่านวน 19 คน ได้รับการ
พัฒนาตนเอง คิดเป็นร้อยละ 100   

 
ตารางที่  1  สรุปผลการด่าเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 

ปี ประเภทบุคลากร จ านวน
บุคลากร 

จ านวน
บุคลากรที่
ได้รับการ
พัฒนา 

ร้อยละ บรรลุ
เป้าหมาย 

2560 บุคลากรสายวิชาการ 33 33 100 บรรลุ 
บุคลากรสายสนับสนุน 13 13 100 บรรลุ 

2561 บุคลากรสายวิชาการ 34 34 100 บรรลุ 
บุคลากรสายสนับสนุน 16 16 100 บรรลุ 

2562 บุคลากรสายวิชาการ 33 33 100 บรรลุ 
บุคลากรสายสนับสนุน 19 19 100 บรรลุ 

 

0

10
20
30
40
50

60
70
80
90

100

2560 2561 2562

ส  วิช ก ร

ส  ส ับส ุ 

แผนภูมิที่  1  สรุปผลการด่าเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
 



149 

 

จากตารางและแผนภูมิข้างต้นแสดงให้เห็นว่าบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน ในปีการศึกษา 
2560-256๒ มีการพัฒนาตนเองตามเป้าหมาย คือ บุคลากรสายวิชาการผ่านการอบรมด้านวิชาการ ด้านวิจัย 
และด้านงานส่านักงาน ด้านละ ๑ ครั้ง/คน/ปี คิดเป็นร้อยละ 100 และบุคลากรสายสนับสนุนผ่านการอบรม
ด้านงานส่านักงาน ๑ ครั้ง/คน/ปี คิดเป็นร้อยละ 100 ทั้งนี้เนื่องจากคณะสร้างความตระหนักแก่อาจารย์สาย
วิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุนให้เห็นความส่าคัญของการพัฒนาตนเองด้านต่างๆ ส่งเสริมให้บุคลากร
ร่วมกันจัดท่าแผนพัฒนาบุคลากรของคณะ รวมถึงแผนการพัฒนาตนเองด้านต่างๆ และได้ก่าหนดเป้าหมายให้
บุคลากรสายวิชาการทุกท่านพัฒนาตนเองด้านวิชาการ ด้านวิจัย และด้านงานส่านักงาน อย่างน้อยด้านละ ๑ 
ครั้ง/คน/ปี และบุคลากรสายสนับสนุนทุกท่านพัฒนาตนเองด้านงานส่านักงาน อย่างน้อย ๑ ครั้ง/คน/ปี และ
สนับสนุนงบประมาณรองรับการพัฒนาตนเองดังกล่าว รวมทั้งส่งเสริมให้อาจารย์สายวิชาการ และบุคลากรสาย
สนับสนุนเข้าร่วมการอบรม/พัฒนาตนเอง หลักสูตรออนไลน์ หรือร่วมกับคณะต่างๆ หรือร่วมกับมหาวิทยาลัย
อย่างสม่่าเสมอ และน่าผลการอบรม/พัฒนาตนเองไปประกอบการการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน 
 ปีการศึกษา 2562 คณะศิลปศาสตร์ได้มีการซักซ้อมความเข้าใจในการใช้คู่มือการเดินทางไปราชการ  
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาตนเองของอาจารย์สายวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุน มาใช้ประกอบการ
จัดท่าเอกสารการเดินทางไปราชการเพ่ือพัฒนาตนเอง ส่งผลให้บุคลากรมีความคล่องตัวในการจัดท่าเอกสาร
เดินทางไปราชการ มีการก่าหนดตารางการก่ากับติดตามการพัฒนาตนเอง เพ่ือรวบรวม ขยายผล และจัดเก็บ
องค์ความรู้ต่างๆ จากบุคลากรอย่างเป็นระบบมากขึ้น และได้ส่ารวจความพึงพอใจในการพัฒนาตนเองของ
บุคลากร  ซึ่งบุคลากรมีความพึงพอใจในการพัฒนาตนเอง  ร้อยละ  77.80 (C. 10-07) 
 

ผลการประเมินในระดับคณะ 
ใช้เกณฑ์คะแนน 1-7 ของ AUN – QA ระดับหลักสูตร 

คะแนนการประเมิน C. 10 = 4 
ค าอธิบายเพิ่มเติม มีการเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบและมีผลการวิเคราะห์ครบทุกด้าน มีแนวโน้มเป็นไปตามเป้าหมายที่

ก่าหนด 
 
รหัสเอกสารหลักฐาน ชื่อเอกสารหลักฐาน 

C. 10-01  แผนพัฒนาบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ 
C. 10-02 แผนจัดสรรงบประมาณประจ่าปี 2563 
C. 10-03 คู่มือการเดินทางไปราชการ 
C. 10-04 โครงการจัดการความรู้ (Knowledge  Management) 
C. 10-05 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ของฝ่าย/งานต่างๆ ในที่ประชุมประจ่าเดือน 
C. 10-06 รายงานการพัฒนาตนเองของบุคลากร 
C. 10-07 ความพึงพอใจในการพัฒนาตนเองของบุคลากร 
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C .11 ข้อมูลป้อนกลับของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ผู้ก ากับตัวบ่งช้ี   อาจารย์ฟารีดา กิตติวิโรจน์ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล   อาจารย์ฟารีดา กิตติวิโรจน์  อาจารย์ ดร.ภัสร์ธีรา 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      

กลุ่มนักศึกษา   
-  คะแนนผลประเมินการใช้หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ TQF เท่ากับ  3.80 คะแนน 
-  คะแนนประเมินความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน เท่ากับ 3.85 คะแนน 

กลุ่มบุคลากร สายสอนและวิจัย (เฉพาะอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)   
- คะแนนผลประเมินการใช้หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ TQF เท่ากับ  3.80 คะแนน 
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กลุ่มบุคลากรสายสอนและวิจัยและสายสนับสนุน  

- ร้อยละของจ่านวนบุคลากรที่มีความพึงพอใจในการ ปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีขึ้นไป                  เท่ากับ 
ร้อยละ 75 
กลุ่มศิษย์เก่า   

-  ร้อยละของจ่านวนบัณฑิตท่ีสามารถด่ารงชีวิตภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างมีความสุข เท่ากับ       
ร้อยละ 88 

- ร้อยละของจ่านวนบัณฑิตท่ีมีความพึงพอใจต่อการด่ารงชีวิตภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมที่ระดับดีข้ึนไป 
เท่ากับร้อยละ 78 

กลุ่มผู้รับบริการวิชาการ  
- ร้อยละของผู้รับบริการวิชาการ ที่มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป เท่ากับ 85  
- ร้อยละของผู้รับบริการศูนย์ภาษา ที่มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป เท่ากับ 82  

กลุ่มผู้รับบริการงานวิจัย 
-  ร้อยละของผู้รับบริการงานวิจัย ที่มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป เท่ากับ 85  

หมายเหตุ  ทบทวนและปรับปรุงตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายและมีผลบังคับใช้ในปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป  
2. ผลการด าเนินงาน 

ในระยะเวลาตั้งแต่ที่คณะศิลปศาสตร์ได้มีหลักสูตรและเปิดรับนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2558-2562 
คณะได้ด่าเนินการเก็บข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประกอบไปด้วยข้อมูลป้อนกลับ จ่านวน 6 กลุ่ม คือ 
นักศึกษา บุคลากรสายสอนและวิจัย บุคลากรสายสนับสนุน ศิษย์เก่า ผู้รับบริการวิชาการ ผู้บริการงานงานวิจัย 
โดยกลุ่มผู้รับงานบริการงานวิจัย เพ่ิงเริ่มด่าเนินการในปีการศึกษา 2559-2561 เท่านั้น         โดยขณะนั้น 
คณะยังไม่มีข้อมูลป้อนกลับในส่วนของบัณฑิต หรือศิษย์เก่า และผู้ใช้บัณฑิต   อย่างไรก็ดี             ในปี
การศึกษา 2561 ที่ผ่านมา คณะได้เริ่มมีข้อมูลป้อนกลับเพ่ิมเติมจากช่องทางของผู้ประกอบการที่รับนักศึกษา
รุ่น 1  ในการออกฝึกสหกิจศึกษา และในปีการศึกษา 2561  คณะได้ปรับปรุงระบบและกลไกการด่าเนินการ
โดยขยายกลุ่มเป้าหมายเพ่ิมเติม (C11-01)  คือ บัณฑิต และผู้ใช้บัณฑิต โดยในปีการศึกษา 2562 คณะได้มี
กลุ่มผู้ประกอบการที่รับนักศึกษารุ่น 2 ในการออกฝึกสหกิจศึกษา พร้อมกับได้ทบทวนตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย 
เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ตลอดจนข้อเสนอจากคณะกรรมการประเมินประกันคุณภาพ ทั้งใน
ระดับคณะ และระดับหลักสูตร โดยได้มีการก่าหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายนี้ให้สอดรับกับแผนกลยุทธ์ของคณะ
ศิลปศาสตร์ ประจ่าปี พ.ศ. 2562-2564 ด้วยเช่นกัน  
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2.1 ข้อมูลป้อนกลับจากนักศึกษา (ข้อมูล ประจ าปีการศึกษา 2558-2561)  

ตารางท่ี 11.1  ผลข้อมูลป้อนกลับการใช้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๖1 
 

สาขาวิชา 
ปีการศึกษา 

2558 2559 2560 2561 
ภาษาอังกฤษ 3.79 3.51 3.90 3.73 
ภาษาวิชามลายู - - 4.03 3.83 

โดยในปีการศึกษา 2561 คณะได้ด่าเนินการต่อข้อมูลป้อนกลับเชิงคุณภาพที่ได้รับจากกลุ่มนักศึกษา
ในเรื่องของสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่ไม่ครอบคลุมพ้ืนที่ และมีความเร็วต่่า  ซึ่งคณะได้เตรียมการด่าเนินการแก้ไข 
โดยได้จัดท่าโครงการระบบสารสนเทศเพ่ือการบริการขึ้น และมีการจัดซื้ออุปกรณ์บ่ารุงรักษาและกระจาย
สัญญาณเพ่ิมเติม นอกจากนี้ มีการมอบหมายหัวหน้างานอาคารสถานที่ในการสอดส่องดูแลการใช้งานอุปกรณ์
ร่วมกับงานสารสนเทศ เพ่ือการใช้งานอุปกรณ์ที่คงทน และมีประสิทธิภาพ  

ปีการศึกษา 2562 คณะได้รับข้อมูลป้อนกลับจากกลุ่มผู้เรียนที่มีต่อหลักสูตร ดังนี้  
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  

ข้อมูลป้อนกลับที่ได้จากสาขาวิชาภาษาอังกฤษ มีดังนี้  
1. ด้านการวางแผนการใช้หลักสูตร     3.62 มาก 
2. ด้านโครงสร้างหลักสูตรและเนื้อหาการเรียนการสอน   ๓.๗7 มาก 
3. ด้านผลการเรียนรู้      3.83 มาก 
4. ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน     3.82 มาก 
5. ด้านพัฒนานักศึกษา      3.88 มาก 

          โดยรวม          3.๗6  มาก   
ข้อมูลป้อนกลับที่ได้จากสาขาวิชาภาษามลายู มีดังนี้  

1. ด้านการวางแผนการใช้หลักสูตรภาษามลายู    3.81 มาก 
2. ด้านโครงสร้างหลักสูตรและเนื้อหาการเรียนการสอน   3.96 มาก 
3. ด้านผลการเรียนรู้      3.92 มาก 
4. ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน     4.01 มาก 
5. ด้านพัฒนานักศึกษา      4.08 มาก 
           โดยรวม                       3.95  มาก   

คะแนนเฉลี่ย 2 หลักสูตร  คือ 3.85 คะแนน บรรลุค่าเป้าหมายที่วางไว้ คือ 3.80 คะแนน นอกจากนี้
ผู้เรียนได้สะท้อนการด่าเนินงานของคณะเกี่ยวกับสัญญาณอินเทอร์เน็ตว่ามีการปรับปรุง และพัฒนาที่ดีขึ้น แม้จะ
พบข้อติดขัดบางในช่วงเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอน เนื่องจากมีผู้ใช้งานจ่านวนมากในเวลาเดียวกัน คณะได้
มีการน่าผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อหลักสูตรเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ่าคณะ เพ่ือพิจารณา และ
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คณะกรรมการประจ่าคณะได้ให้ข้อพิจารณาในการของการจัดการเรียนรู้ และกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุ่งเน้น
การรองรับการประกอบอาชีพให้แก่นักศึกษาเมื่อส่าเร็จการศึกษา เนื่องจากในปัจจุบันภาวการณ์ได้งานของ
บัณฑิตที่เป็นข้อมูลของประเทศอยู่ในระดับต่่า และให้หลักสูตรมลายูเร่งปรับปรุงหลักสูตรให้ทันรอบระยะเวลาที่
ก่าหนด  (ก่าหนดใช้หลักสูตรฉบับปรับปรุงในปีการศึกษา 2564)    

 
a.  ข้อมูลป้อนกลับจากบุคลากร (สายสอนและวิจัย และสายสนับสนุน)  

ประจ่าปีการศึกษา 2559-2561 ที่ผ่านมา ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรสายสอนและ
วิจัย และสายสนับสนุน มีดังนี้  

ตารางท่ี 11.2 ผลข้อมูลป้อนกลับจากบุคลากรสายสอนและวิจัย ปีการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๖1 
 

สาขาวิชา 
ปีการศึกษา 

2558 2559 2560 2561 
ภาษาอังกฤษ - 3.91 4.10 3.78 
ภาษาวิชามลายู - - 4.50 3.82 

 
ตารางท่ี 11.3 ผลข้อมูลป้อนกลับด้านการบริหารหลักสูตร (เฉพาะบุคลากรสายสอนและวิจัย)   
ปีการศึกษา 2562 มีผลข้อมูลป้อนกลับในประเด็นย่อยต่างๆ ดังนี้ 

(เป้าหมาย ร้อยละ 82) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

ประเด็นพิจารณา คะแนน 

มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 3.91 

คณะกรรมการมีการประชุมหารือกันอย่างสม่่าเสมอ 4.10 

จ่านวนของอาจารย์ในหลักสูตรเพียงพอกับนักศึกษา 3.37 

มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ตามภาระงาน 3.58 

มีการพัฒนาอาจารย์ด้านการเรียนการสอนและวิจัย 3.62 

มีการเพ่ิมพูนคุณวุฒิและประสบการณ์ศึกษาดูงาน ฝึกอบรม ทั้งในและต่างประเทศ 3.33 

เฉลี่ย 3.65 
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ตารางท่ี 11. 4 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู 

ประเด็นพิจารณา คะแนน 

มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 4.13 

คณะกรรมการมกีารประชุมหารือกันอย่างสม่่าเสมอ 3.89 

จ่านวนของอาจารย์ในหลักสูตรเพียงพอกับนักศึกษา 3.67 

มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ตามภาระงาน 3.81 

มีการพัฒนาอาจารย์ด้านการเรียนการสอนและวิจัย 3.86 

มีการเพ่ิมพูนคุณวุฒิและประสบการณ์ศึกษาดูงาน ฝึกอบรม ทั้งในและต่างประเทศ 4.06 

เฉลี่ย 3.90 

ในภาพรวมผลของข้อมูลป้อนกลับต่่ากว่าค่าเป้าหมายที่วางไว้ คือ 3.77 (เป้าหมาย 3.80)           โดย
มีข้อมูลเชิงคุณภาพที่สะท้อนกลับมาในเรื่องของภาระการสอนของอาจารย์ที่มีมากจนเกินไปส่งผลต่อการผลิตผล
งานวิจัย และการขอต่าแหน่งทางวิชาการ เนื่องจากมีเวลาค่อนข้างจ่ากัด   

ตารางท่ี 11.5 ผลข้อมูลป้อนกลับจากบุคลากรของคณะ ปีการศึกษา ๒๕๕9-๒๕๖1 
ปีการศึกษา 

2559 2560 2561 
4.54 4.51 3.98 

 
 ปีการศึกษา 2561 คณะได้พิจารณาปรับปรุงแก้ไขรายการค่าถาม เพ่ือให้มีความเฉพาะเจาะจงและตรง
กลุ่มเป้าหมายให้มากที่สุด และได้ด่าเนินการส่ารวจความพึงพอใจของบุคลากรในประเด็นค่าถามต่างๆ ผล
ปรากฏว่า ภาพรวมของคะแนน คือ 3.98 อยู่ในระดับดี และเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่วางไว้ 3.61 คะแนน 
อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาแนวโน้มของคะแนน พบว่าในปีการศึกษา 2561 คะแนนในภาพรวมอาจลดลงมาก 
ทั้งนี้ สืบเนื่องจากการปรับปรุงข้อค่าถามที่มีเพ่ิมมากขึ้น และครอบคลุมรายละเอียดที่ส่าคัญมากขึ้น แต่ผล
คะแนนยังอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้  

 ปีการศึกษา 2562 ภาพรวมของคะแนน คือ 3.82 อยู่ในระดับดี และเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่วางไว้ 
3.50 คะแนน โดยข้อค่าถามครอบคลุมประเด็นย่อย ดังนี้ ด้านนโยบาย แผนและการบริหารงาน (3.83) ด้าน
สภาพแวดล้อมในการท่างาน (3.69) ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ  (3.69)  ด้านความสัมพันธ์กับ
ผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงาน (4.03) ด้านความสุขในการท่างาน (3.86)  และในภาพรวม ร้อยละของ
จ่านวนบุคลากรที่มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีขึ้นไป   เท่ากับ ร้อยละ 75.43 ซึ่งสูงกว่าค่า
เป้าหมายที่วางไว้ คือ ร้อยละ 75  
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2.3 ข้อมูลป้อนกลับจากผู้รับบริการวิชาการ  
การขยายการบริการด้านวิชาการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะได้เปิดให้บริการด้านภาษาผ่าน

ศูนย์ภาษา ซึ่งได้รับผลตอบกลับดีในแง่ของการเข้าใช้บริการ และการเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการที่จัดขึ้นโดย
ศูนย์ภาษา อาทิเช่น โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้  ซึ่งมีนักเรียนมัธยมปลายจากโรงเรียนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ให้ความ
สนใจเข้าร่วม และพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน TOEFL-ITP ท่าให้คณะได้มีการพิจารณาด่าเนินการ
ต่อในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และคณะได้ด่าเนินการจัดโครงการดังกล่าวนี้ไปเป็นที่เรียบร้อยในปีงบประมาณ 
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  

ส่าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะได้มีการวางแผนการด่าเนินการโครงการบริการวิชาการที่
มุ่งเน้นการขยายพ้ืนที่การบริการวิชาการเพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านภาษา สังคม แก่เยาวชน และบุคลากรจาก
หน่วยงานราชการ และเอกชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งนี้  มีโครงการที่ก่าหนดในแผนจ่านวนทั้งสิ้น 
7 โครงการ มีผลสะท้อนกลับของผู้รับบริการในภาพรวมในระดับดี (4.38) และคิดเป็นร้อยละ 86.32 ของ
ผู้รับบริการที่มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป (เป้าหมาย ร้อยละ 85)   นอกจากนี้ ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์ ก็ได้จัดท่าโครงการเพ่ือบริการวิชาการแก่เยาวชน บุคลากรภายใน และบุคลากรภายนอก
คณะ รวมทั้งสิ้น 2 โครงการ โดยมีแผนต่อเนื่องในการจัดท่าสื่อการจัดการเรียนการสอนให้แก่ผู้เรียนเพิ่มเติมจาก
ปีงบประมาณที่ผ่านมาอีกจ่านวน 5 รายวิชา  ในภาพรวมผลสะท้อนกลับของผู้รับบริการของศูนย์ภาษาที่มีความ
พึงพอใจในระดับดีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 84.8 (เป้าหมาย ร้อยละ 82)  

2.4  ข้อมูลป้อนกลับจากผู้รับบริการงานวิจัย   

กระบวนการได้มาซึ่งข้อมูลป้อนกลับจากผู้รับบริการงานวิจัยนั้น มีเพียง 1 งานวิจัยที่ได้น่าไปใช้
ประโยชน์ในปีการศึกษา 2559 คือ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ในการบริการวิชาการค่ายภาษาอังกฤษ ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาในเขตอ่าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โดยมีการประยุกต์ใช้การเรียนการสอนในชั้นเรียนบรรจุเป็น
ส่วนหนึ่งในเนื้อหารายวิชาภาษาอังกฤษโรงเรียนบ้านไทยรัฐวิทยา อ่าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส เป็นโรงเรียนน่า
ร่อง ซึ่งผลการด่าเนินงาน พบว่า นักเรียนมีคะแนน ONET สูงขึ้น และนักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาภาษาอังกฤษ 
ผู้บริหาร ตลอดจนคณาจารย์ของโรงเรียนมีความพึงพอใจระดับมาก ส่งผลต่อการพิจารณาจัดกิจกรรมต่อใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   
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ปีการศึกษา 2561 มีงานวิจัยที่น่าไปใช้ประโยชน์ในชุมชน จ่านวน 4 ผลงาน นั้น พบว่ามีความพึง
พอใจอยู่ในระดับดี เนื่องจากงานวิจัยมุ่งเน้นการพัฒนาฐานข้อมูลเชิงท่องเที่ยวให้แก่ชุมชน และมีบางส่วน
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสื่อเพ่ือจัดการการเรียนการสอนให้แก่โรงเรียนระดับประถมศึกษา  

การด่าเนินงาน ประจ่าปีการศึกษา 2562 มีผลงานวิจัยที่ด่าเนินการในปีนี้ จ่านวน 7 ผลงาน ซึ่งอยู่ใน
ระหว่างการติดตามผลสะท้อนกลับจากการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย 

 
 
 

2.5  ข้อมูลป้อนกลับจากผู้ใช้บัณฑิตและจากศิษย์เก่า    

การสอบถามความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ในประเด็นคุณภาพของบัณฑิต พบว่า 
ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจต่อบัณฑิตของสาขาวิชาภาษาอังกฤษ โดยเห็นว่าบัณฑิตของสาขาวิชาภาษาอังกฤษ มี
ความขยัน อดทน ตั้งใจในการปฏิบัติงาน อย่างไรก็ตามจากผลส่ารวจการได้งานท่าของบัณฑิตข้างต้น ทางคณะ
พบว่าบัณฑิตที่ส่าเร็จการศึกษาส่วนใหญ่ได้งานที่ตรงกับสาขาวิชาที่เรียนและประกอบอาชีพที่หลากหลาย 
สามารถน่าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้ในระดับหนึ่ง ทั้งนี้ปัจจัยทางด้านครอบครัวส่งผลต่อการ
ได้งานท่าของบัณฑิตค่อนข้างมาก บัณฑิตได้สะท้อนกลับข้อมูลว่า ผู้ปกครองต้องการให้บัณฑิตท่างานในพ้ืนที่
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้  ในขณะที่บัณฑิตค่อนข้างมีความภาคภูมิใจที่ได้จบจากคณะศิลปศาสตร์ และ
สามารถน่าองค์ความรู้ไปใช้ได้จริงในการประกอบอาชีพ  

ตารางท่ี 11.6 เกณฑ์ประเมิน 
ผลการประเมินในระดับคณะ 

ผลรวมของคะแนนที่ได้ของหลักสูตรในคณะ /  จ่านวนหลักสูตรในคณะทั้งหมด 
คะแนนการประเมิน C .11 = 4 

อฺธิบายเพิ่มเติม  +มีแนวโน้มผลการด่าเนินงานของระบบดี ท่าให้เกิดผลเป็นไปในทิศทางตามเป้าหมายที่
ก่าหนด 
ตารางท่ี 11.7 รายการเอกสารหลักฐาน  

รหัสเอกสารหลักฐาน ชือ่เอกสารหลักฐาน 
C.11-01 ระบบและกลไกข้อมูลป้อนกลับของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
C.11-02 รายงานผลการประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ประจ่าปีการศึกษา 2558 -

2561 
C.11-03 รายงานผลการประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ประจ่าปีการศึกษา 2562 
C.11-04 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ 

ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2559-61 
C.11-05 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลกรคณะศิลปศาสตร์ 

ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
C.11-06 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.

2559-61 
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รหัสเอกสารหลักฐาน ชือ่เอกสารหลักฐาน 
C.11-07 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.

2562 
C.11-08 รายงานการใช้ประโยชน์งานวิจัยและรายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้

ประโยชน์งานวิจัย ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-62 
C.11-09 รายงานการใช้ประโยชน์งานวิจัย ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
C.11.-10 รายงานข้อมูลสะท้อนกลับจากสถานประกอบการและศิษย์เก่า    
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C.12 การบริการวิชาการแก่สังคมของคณะและสถาบัน 

ผู้ก ากับและติดตามตัวชี้วัด อาจารย์ ดร.ภัสร์ธีรา ฉลองเดช 

ผู้จัดเก็บข้อมูล   1. อาจารย์ฟีรดาวซ์ มูหะมัด     
    2. อาจารย์ฟิรดาว นิสะนิ 

3. นางสาวนันท์นภัสนาราวิทย์ 
4. นายไพชยนต์สมจิตร 

 

ค าอธิบาย 
 การบริการวิชาการเป็นพันธกิจหนึ่งที่ส่าคัญของสถาบันอุดมศึกษา คณะและสถาบันควรค่านึงถึง
กระบวนการให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยมีการบูรณาการกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย ทั้งการบริการวิชาการที่
ท่าให้เกิดรายได้และการบริการวิชาการที่คณะและสถาบันจัดท่าเพ่ือสร้างประโยชน์แก่ชุมชน โดยมีการประเมิน
ความส่าเร็จของการบริการวิชาการ นอกจากจะเกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมแล้ว ยังส่งผลถึงอัตลักษณ์/
เอกลักษณ์ของนักศึกษาและบุคลากรใน คณะ/สถาบัน ในการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กรให้มีจิตสาธารณะอีก
ด้วย 

แนวทางการด าเนินการ 
 

1.  มีนโยบาย เป้าหมาย และวิธีการบริหารจัดการ 
2.  มีการด่าเนินงานโดยเน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
3.  มีการด่าเนินงานแบบบูรณาการพันธกิจ 
4.  มีผลการด่าเนินงานที่ท่าให้ชุมชนและสังคม รวมทั้งคณะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

 

ตารางท่ี 12.1 ค่าเป้าหมายของคณะ 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผล บรรลุ 
จ่านวนหลักสูตรระยะสั้นที่เปิดให้บริการและตอบสนอง
ความต้องการของชุมชนและสังคม 

หลักสูตรระยะ
สั้น 6 หลักสูตร 

หลักสูตรระยะ
สั้น 6 หลักสูตร 

 

ร้อยละของจ่านวนผู้รับบริการวิชาการท่ีมีความพึงพอใจ
ในระดับดีขึ้นไป ค่าเป้าหมาย  

ร้อยละ 85  ร้อยละ 86.32  

ร้อยละของจ่านวนโครงการบริการวิชาการท่ีผ่านเกณฑ์
ความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป  

ร้อยละ 85 ร้อยละ 88.47  

จ่านวนผู้เข้ารับบริการวิชาการจากศูนย์ภาษา 500 คน 1,196 คน  
จ่านวนครั้งของผู้รับบริการวิชาการวิชาชีพจากศูนย์ภาษา 500 ครั้ง 1,196  ครั้ง  

จ่านวนหน่วยงานที่เข้ารับบริการวิชาการ วิชาชีพจาก
ศูนย์ภาษา 

20 หน่วยงาน 24 หน่วยงาน  
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ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผล บรรลุ 
ร้อยละของจ่านวนผู้รับบริการศูนย์ภาษาท่ีมีความพึง
พอใจระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 82 ร้อยละ 84.80  

วิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยและคณะศิลปศาสตร์ 
 

มหาวิทยาลัยมีการวางแผนงานด้านการบริการวิชาการแก่สังคม เพ่ือเป็นกรอบใหญ่และให้คณะจัดท่า
เป็นแผนปฏิบัติราชการประจ่าปีเป็นแผนงานหลัก โดยให้คณะก่าหนดนโยบายและโครงการที่จะด่าเนินการตาม
กรอบแต่ละปี คณะศิลปศาสตร์ได้ก่าหนดรูปแบบโครงการและกิจกรรมบริการวิชาการ ให้มีมาตรฐาน ตอบสนอง
ความต้องการของชุมชนและสังคมในสามจังหวัดชายแดนใต้ และมีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยและคณะดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิสัยทัศน์ 

มหาวิทยาลัยนราธิวาส 
ราชนครินทร์เป็นมหาวิทยาลัย 

ชั้นน่าอันดับหนึ่งของสามจังหวัดชายแดนใต้ 
ด้านวิชาชีพและนวัตกรรม ภายใต้พหุ

วัฒนธรรม ภายในปี 2564 

พันธกิจ 
1. ผลิตบัณฑิตทุกระดับที่มีคุณภาพ 

2. บริการวิชาการและวิชาชีพ 

3. เพ่ือพัฒนาศักยภาพทุกภาคส่วน 

4. ผลิตผลงานวิชาการ งาน
สร้างสรรค์และงานวิจัย 

5. ท่านุบ่ารุงศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม 

6. การบริหารและการจัดการ 

วิสัยทัศน์ 

ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม 
วิจัยและนวัตกรรมบริการวิชาการ 

บูรณาการสู่ชุมชนและสังคม 

พันธกิจ 
1. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ทักษะและคุณธรรม 

รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

2. ผลิตผลงานทางวิชาการ งานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ท่ีสนองความต้องการของสังคม 

3. บริการวิชาการเพื่อพัฒนาสังคม 

4. ส่งเสริมและอนุรักษ์ ภาษา ศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม 

5. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ให้มปีระสิทธิภาพ 

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
 

คณะศิลปศาสตร์ 
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แนวทางการด าเนินการ 
 

1. มีนโยบาย เป้าหมาย และวิธีการบริหารจัดการ 
  

งานบริการวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ได้ก่าหนดโครงสร้างการบริหารงานเพ่ือให้งานบริการวิชาการ
ด่าเนินงานประสบความส่าเร็จตามนโยบายและเป้าหมายที่ได้ก่าหนดไว้ให้มีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับของ
หน่วยงานภายนอก และสามารถบริการวิชาการตามความต้องการของชุมชนและสังคมด้วยเหตุนี้ งานบริการ
วิชาการได้ก่าหนดระบบและกลไกการด่าเนินงานของงานบริการวิชาการ ตามระบบวงจรคุณภาพ PDCAดังที่
ระบไุว้ในแผนบริการวิชาการปีงบประมาณ พ.ศ. 2563(C.12.1-1) ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

รูปภาพที่ 1 ระบบและกลไกงานบริการวิชาการ 
จากรูปภาพดังกล่าว คณะได้ก่าหนดนโยบายและแนวทางการให้บริการวิชาการ โดยการมีส่วนร่วมจากผู้

มีส่วนได้ส่วนเสีย มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการวางแผนจัดท่าโครงการบริการวิชาการ/กิจกรรม
บริการวิชาการแก่ชุมชนมีการน่าเสนอโครงการและด่าเนินโครงการตามแผนที่ได้ระบุไว้หลังจากที่โครงการผ่าน
การอนุ มัติ  มี การก่ากับและติดตามการด่าเนิ น โครงการของงานบริการวิชาการร่วมกั บฝ่ ายแผน  
มีการประเมินผลความส่าเร็จการด่าเนินโครงการจากรายงานผลการด่าเนินงาน และผลการประเมินที่ได้รับ ทาง
งานบริการวิชาการน่ามาวิเคราะห์และปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะส่าหรับการด่าเนินงานบริการวิชาการ
ต่อไป 

คณะศิลปศาสตร์มีการร่วมกันก่าหนดนโยบายในการบริการวิชาการแก่สังคม โดยผ่านโครงการทบทวน
และจัดท่าแผนการด่าเนินงานของคณะศิลปศาสตร์ในแต่ละปี เพ่ือหารือถึงข้อปรับปรุง และข้อเสนอแนะ ที่

P 
ก าหนดแนวทางการให้บริการวิชาการตามนโยบายของคณะ/ 

แต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการ/ 
วางแผนจัดท าโครงการบริการวิชาการ/กิจกรรมบริการวิชาการ 

D 

ด าเนินงานตามแผนที่ก าหนดไว ้

C 
ก ากับและตดิตามการด าเนินงาน 

ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินการตามแผน 
 

A 
พัฒนาและปรับปรุงระบบและกลไก
ในการด าเนินงานบริการวิชาการ 
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สามารถน่ามาพัฒนาให้งานบริการวิชาการ มีประสิทธิภาพและสามารถตอบสนองความต้องการของชุมชนและ
สังคมมากท่ีสุด  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะมีการก่าหนดเป้าหมายการด่าเนินงานบริการวิชาการในแผนกลยุทธ์
การด่าเนินงานคณะศิลปศาสตร์ พ.ศ. 2563(C.12.1-2) เป็นการบริการวิชาการแก่ชุมชน โดยเน้นการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วน และมีการด่าเนินการบูรณาการการเรียนการสอน บูรณาการด้านงานวิจัย และการบูรณา
การแบบพันธกิจ จากนโยบายดังกล่าวงานบริการวิชาการได้ก่าหนดโครงการบริการวิชาการ/กิจกรรมบริการ
วิชาการที่จะด่าเนินการตามกรอบในแต่ละปี ให้มีความสอดคล้องกับอัตลักษณ์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยด้วยเหตุนี้ เป้าประสงค์การด่าเนินงานบริการวิชาการ ประกอบด้วย ดังนี้ 

 

ตารางที่ 12.2  ค่าคาดหวัง/ตัวชี้วัดเป้าประสงค์และกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริการตามแผนปฏิบัติการของ
คณะศิลปศาสตร์ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ประจ่าปีงบประมาณพ.ศ. 2563 

เป้าประสงค์ ตัวชีวัดเป้าประสงค์ กลยุทธ์ 

1. การบริการวิชาการที่
ตอบสนองความต้องการ
ของชุมชุมชนและสังคม 

จ่านวนหลักสูตรระยะสั้นที่เปิด
ให้บริการและตอบสนองความต้องการ
ของชุมชนและสังคม 

จัดท่า/ปรับปรุง/บริการวิชาการ
หลักสูตรที่ตอบสนองความ
ต้องการของชุมชนและสังคม 

ร้อยละของจ่านวนผู้รับบริการวิชาการ
ทีม่ีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป ค่า
เป้าหมาย ร้อยละ 85  

ส่ารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ วิชาการ วิชาชีพ 

ร้อยละของจ่านวนโครงการบริการ
วิชาการท่ีผ่านเกณฑ์ความพึงพอใจใน
ระดับดีข้ึนไป ค่าเป้าหมาย 85 

จัดท่าโครงการบริการวิชาการที่
ตอบสนองความต้ องการของ
ชุมชนและสังคม 

2. เป็นศูนย์กลางในการ
บริการวิชาการในสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต ้

จ่านวนผู้เข้ารับบริการวิชาการจาก
ศูนย์ภาษาค่าเป้าหมาย 500 คน 

ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการเข้า
รับบริการจากศูนย์ภาษา 

จ่านวนครั้งของผู้รับบริการวิชาการ 
วิชาชีพจากศูนย์ภาษาค่าเป้าหมาย
500 ครั้ง 

ติดตามผลการเข้ารับบริการศูนย์
ภาษา 

จ่านวนหน่วยงานที่เข้ารับบริการ
วิชาการ วิชาชีพจากศูนย์ภาษาค่า
เป้าหมาย 20 หน่วยงาน 

ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการเข้า
รับบริการจากศูนย์ภาษา 
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เป้าประสงค์ ตัวชีวัดเป้าประสงค์ กลยุทธ์ 

ร้อยละของจ่านวนผู้รับบริการศูนย์
ภาษาท่ีมีความพึงพอใจระดับดีขึ้นไป
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 82 

พัฒนาระบบส่ ารวจ ความพึ ง
พอใจของผู้รับบริการศูนย์ภาษา 

นอกจากนี้ คณะได้ด่าเนินการบริการวิชาการแก่สังคมจากบุคลากรที่มีความช่านาญ รวมทั้งการสร้าง
เครือข่ายแห่งการเรียนรู้กับหน่วยงานต่าง ๆและสนับสนุนการบริการวิชาการที่บูรณาการกับการเรียนการสอน
และการวิจัยสู่สาธารณะ ทั้งนี้ เพ่ือพัฒนาส่งเสริม และสนับสนุนกิจกรรมบริการวิชาการ ตอบสนองความต้องการ
ของสังคม 

 
ผลการด าเนินงาน 

 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะได้จัดท่าหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรใหม่จ่านวน 1 หลักสูตร ในการ
บริการวิชาการแก่กลุ่มผู้ที่มีความสนใจ คือ หลักสูตรระยะสั้นเทคนิคการสืบค้นข้อมูลทางวิชาการในฐานข้อมูลที่
เข้าถึงได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย และเทคนิคการสืบค้นข้อมูลด้วย Google (จ่านวน 15 ชั่วโมง)ซึ่งเป็นหลักสูตร
ระยะสั้นด้านสังคมศาสตร์ และมีการปรับปรุงหลักสูตรระยะสั้นเดิม จ่านวน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรระยะสั้น
ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร(ฉบับปรับปรุง)และหลักสูตรระยะสั้นหลักการใช้ภาษาไทย(ฉบับปรับปรุง)(C.12.1-
3)ทั้งนี้ เพ่ือให้คณะเป็นหน่วยงานที่มีการบริการหลักสูตรระยะสั้นที่หลากหลายและเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้
ด้านภาษาและด้านสังคมศาสตร์ของประชาชนในจังหวัดนราธิวาสนอกจากนี้ คณะได้มีนโยบายด้านการบริการ
วิชาการ โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้แต่ละสาขาวิชา มีการบริหารการจัดการด้านการบริการวิชาการตามศาสตร์
ความรู้ของแต่ละสาขา เพ่ือบริการวิชาการแบบเปล่าและบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ อีกทั้ง ส่งเสริมการ
ถ่ า ย ท อ ด อ ง ค์ ค ว า ม รู้ ต า ม ค ว า ม เชี่ ย ว ช า ญ ข อ ง บุ ค ล า ก ร ใน ค ณ ะ แ ก่ ห น่ ว ย ง า น ต่ า ง ๆ  
ทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก 

นอกจากการบริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของชุมชุมชนและสังคมผ่านโครงการและกิจกรรม
ต่างๆ คณะมีศูนย์ภาษา(Languages Center) ซึ่งเป็นศูนย์กลางในการบริการวิชาการในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ศูนย์ภาษาที่มีวิสัยทัศน์ว่าด้วยปี พ.ศ. 2565 ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็น
ศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และการบริการด้านภาษาที่ทันสมัยและครบวงจรที่สุดในสามจังหวัดชายแดนใต้
(C.12.1-4) 

ศูนย์ภาษาในฐานะเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านภาษาได้มีการก่าหนดพันธกิจหลักดังนี้ (1) จัดการเรียนการสอน
และพัฒนาทักษะด้านภาษา (2) บริการแปลภาษา (3) บริการล่ามแปลภาษา (4) บริการทดสอบวัดระดับความรู้
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ(5) ผลิตสื่อ ผลงานทางวิชาการ งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ด้านภาษา เพ่ือ
ผลประโยชน์ของสังคมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ในปีงบประมาณพ.ศ. 2563 ศูนย์ภาษามีการก่าหนดแผน
(ตารางที่ 1) การพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพ่ือให้สอดคล้องกับพันธกิจอย่างต่อเนื่องและมีผลการด่าเนินงาน ดังนี้  
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การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการเข้ารับบริการของศูนย์ภาษาโดยได้มีการด่าเนินการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ด้านภาษาให้มีความทันสมัยเพ่ือตอบสนองความต้องการของนักศึกษา บุคลากรภายในและภายนอก 
นักเรียน ตลอดจนชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง ภายในห้องศูนย์ภาษาประกอบไปด้วยห้องดูภาพยนตร์
ภาษาต่างประเทศ (Movie Lounge) จ่านวน 2 ห้อง สามารถรองรับผู้คนจ่านวนทั้งหมด 40 ที่นั่ง มีหนังสือ
จ่านวนทั้งหมด 935 เล่ม แบ่งออกเป็นหนังสือภาษาไทย จ่านวน 98 เล่ม ภาษาอังกฤษ 611 เล่ม ภาษามลายู 
80 เล่ม และภาษาจีน 146 เล่ม  ทั้งนี้ยังมีหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ และอุปกรณ์ส่งเสริมการเรียนรู้ แท็ปเล็ต
จ่านวน 8 เครื่อง และพจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์ (TalkingDict) จ่านวน 4 เครื่อง คอมพิวเตอร์จ่านวน 8 เครื่อง 
และสื่อการเรียนการสอนภาษาต่าง ๆ ในรูปแบบซีดี จ่านวน 4 เรื่อง โดยมีการให้บริการอย่างเป็นระบบ 
กล่าวคือ มีการเก็บสถิติการเข้ารับบริการห้องศูนย์ภาษา และระบบบริการยืม -คืน ทั้งหนังสือ ต่าราเรียน 
งานวิจัย แท็ปเล็ต พจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์ (TalkingDict)และคอมพิวเตอร์ส่าหรับการค้นคว้าข้อมูล 
(C.12.1-5)ในด้านจัดการเรียนการสอนและพัฒนาทักษะด้านภาษา ศูนย์ภาษา ได้สนองนโยบายจาก
มหาวิทยาลัยว่าด้วยการก้าวเข้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับนานาชาติ จัดท่าโครงการอบรมพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษแก่บุคลากรมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์สู่สากล(C.12.1-6)โดยมีจุดประสงค์เพ่ือพัฒนา
ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษแก่คณาจารย์คณะวิศกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนคริ นทร์ และ
วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส เพ่ือเตรียมความพร้อมหลักสูตรช่างซ่อมอากาศยาน -ระบบราง (หลักสูตรนานาชาติ) 
และพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษแก่บุคลากรเพ่ือศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก โดยมีคณาจารย์จากภายนอกคณะ
เข้าร่วมการอบรมนอกจากนี้  ศูนย์ภาษา ยังให้บริการด้านการแปลภาษา จากภาษาไทย-อังกฤษ และ
ภาษาอังกฤษ-ไทย อีกทั้ง การให้บริการทดสอบวัดระดับความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษTOEFL ITP ที่มี
ผู้รับบริการทั้งภายในคณะ ต่างคณะ นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรจากหน่วยงานภายนอก โดยในปีนี้ได้มีการ
ขยายการให้บริการโดยมีจ่านวนหน่วยงานที่เข้ารับบริการศูนย์ภาษาเพ่ิมมากข้ึน 

นอกจากการบริการตามพันธกิจดังกล่าวแล้ว ศูนย์ภาษาได้มีการขยายช่องทางการประชาสัมพันธ์เพ่ือ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการเข้ารับบริการจากศูนย์ภาษา ทั้งผ่านทางเฟซบุ๊คและเว็บไซต์ของคณะ เช่น การ
ประชาสัมพันธ์การจัดสอบ ข้อมูลการสอบต่าง ๆ  หรือการสมัครสอบผ่านทางเว็บไซต์ อีกทั้งยังมีรายวิชาที่
ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างยั่งยืน โดยการให้นักศึกษาเข้าใช้บริการแหล่งเรียนรู้ในคณะอีกด้วย เช่น ในรายวิชา 11-
054-212 กลวิธีการอ่านภาษาอังกฤษ (Strategic English Reading) ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะศิลปศาสตร์ 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (C.12.1-7)ท่าให้มีผู้เข้ารับบริการศูนย์ภาษาอย่างต่อเนื่อง และมีจ่านวนผู้เข้ารับบริการ
จ่านวนมาก  

ทั้งนี้ ศูนย์ภาษาได้มีการติดตามผลการเข้ารับบริการของศูนย์ภาษา โดยมีการพัฒนาระบบส่ารวจความ
พึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์ภาษาเป็นระบบส่ารวจแบบออนไลน์ คือ การสแกนคิวอาร์โค้ด (QR Code) และ
การส่ารวจความพึงพอใจผ่านเว็บไซต์ ที่สะดวกและง่ายต่อการเข้าถึงทุกครั้งหลังการรับบริการ ทั้งนี้ท่าให้มีความ
พึงพอใจเพ่ิมข้ึนในระดับด-ีดีมากเม่ือเทียบกับปีที่ผ่านมาอีกด้วย 
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จะเห็นได้ว่า ศูนย์ภาษา ได้มีการวางแผน และพัฒนา เพื่อรองรับการให้บริการอย่างกว้างขวาง ทั้งนี้เพ่ือ
การบริการวิชาการอย่างแท้จริง และจากข้อมูลต่อไปนี้แสดงให้เห็นว่าศูนย์ภาษาบรรลุทุกตัวชี้วัดเป้าประสงค์ดังที่
ก่าหนดในแผนกลยุทธ์คณะศิลปศาสตร์ข้างต้น โดยสามารถสรุปการให้บริการศูนย์ภาษาตามพันธกิจดังตาราง
ต่อไปนี้  

 
ตารางท่ี 12.3 รายงานสถิติการเข้ารับบริการศูนย์ภาษาประจ่าปีงบประมาณ 2563 (นับซ้่า) 

ประจ าเดือน พ.ศ. 

จ านวนผู้เข้าใช้บริการ 

รวม
ทั้งสิ้น 
(คน) 

ห้องศูนย์ภาษา ห้องดูภาพยนตร์  การสอบ TOEFL ITP บริการอื่น ๆ 

นักศึกษา/
บุคลากร
ภายใน 
(คน) 

นักเรียน/
นักศึกษา

บุคคลภายนอก 
(คน) 

นักศึกษา/
บุคลากร
ภายใน 
(คน) 

นักเรียน/
นักศึกษา

บุคคลภายนอก 
(คน) 

นักศึกษา/
บุคลากร
ภายใน 
(คน) 

นักเรียน/
นักศึกษา

บุคคลภายนอก 
(คน) 

นักศึกษา/
บุคลากร
ภายใน 
(คน) 

นักเรียน/
นักศึกษา

บุคคลภายนอก 
(คน) 

ตุลาคม 2562 51 - - - - - - - 51 
พฤศจิกายน 2562 186 35 27 - 1 10 - - 259 
ธันวาคม 2562 25 - - - - - 25 - 50 
มกราคม 2563 126 - - - - - 26 - 152 
กุมภาพันธ ์2563 41 20 11 - - - 25 - 97 
มีนาคม 2563 - - - - - - 43 2 45 
เมษายน 2563 - - - - - - - - - 
พฤษภาคม 2563 - - - - - - - - - 
มิถุนายน 2563 - - - - 9 5 - 2 16 
กรกฎาคม2563 308 - - - - - 25 - 333 
สิงหาคม 2563 193 - - - - - - - 193 

รวมท้ังสิ้น 930 55 38 0 10 15 144 4 1,196 

 
ตารางท่ี 12.4 ความพึงพอใจในภาพรวมในการเข้ารับบริการศูนย์ภาษาประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ล าดับ การให้บริการ ร้อยละความพึงพอใจ ระดับความพึงพอใจ 

1 ห้องศูนย์ภาษาและห้องดูภาพยนตร์ ร้อยละ 75 ระดับดี 
2 การสอบ TOEFL ITP ร้อยละ 85 ระดับดีมาก 
3 บริการอ่ืน ๆ เช่น การจัดอบรม การแปลงาน  ร้อยละ85 ระดับดีมาก 
4 โครงการอบรมพัฒนาทักษะภาษาสู่สากล ร้อยละ 94.5 ระดับดีมาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 84.80 ระดับดีมาก 
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ตารางที่ 12.5 สรุปจ่านวนและความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการแหล่งเรียนรู้ด้านภาษา ปีงบประมาณ พ.ศ.
2561-2563 

ปีงบประมาณ จ านวนผู้เข้ารับบริการ ร้อยละความพึงพอใจ ระดับความพึงพอใจ 

2560 654 คน ร้อยละ 82 ระดับดี 
2561 1,094 คน ร้อยละ 82 ระดับดี 
2562 1,600 คน ร้อยละ 83 ระดับดี 
2563 1,196คน ร้อยละ 84.8 ระดับดีมาก 

 
ตารางท่ี 12.6 หน่วยงานที่เข้ารับบริการศูนย์ภาษาประจ่าปีงบประมาณพ.ศ.2563(ไม่นับซ้่า) 

ล าดับ สังกัดหน่วยงานที่เข้ารับบริการ ล าดับ สังกัดหน่วยงานที่เข้ารับบริการ 
1 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาส 

ราชนครินทร์ 
13 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาส 
ราชนครินทร์ 

14 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

3 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาส 
ราชนครินทร์ 

15 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร  
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาส 
ราชนครินทร์ 

16 กองบริการการศึกษา การจัดการศึกษาท่ัวไป 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

5 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาส 
ราชนครินทร์ 

17 โรงเรียนบ้านแคนา จังหวัดนราธิวาส 

6 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยนราธิวาส 
ราชนครินทร์ 

18 โรงเรียนสวนพระยาวิทยา จังหวัดนราธิวาส 

7 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์ 

19 โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ จังหวัดยะลา 

8 สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา มหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์ 

20 หน่วยงานราชการ สังกัดส่านักนายกรัฐมนตรี 

9 วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส 21 หน่วยงานราชการ งานเลขานุการ 
10 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส 22 ศูนย์อ่านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

(ศอ.บต.) 
11 วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 23 Universiti Sultan Azlan Shah ประเทศมาเลเซีย 
12 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

24 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 
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จากการด่าเนินในปี 2563 ศูนย์ภาษา ได้มีการวางแผนเพื่อพัฒนาศูนย์ภาษาโดยในปี พ.ศ. 2564ศูนย์
ภาษาจะจัดท่าโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางภาษาและขยายเครือข่ายในการให้บริการตามวิสัยทัศน์ว่าด้วยปี 
พ.ศ. 2565 ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และการบริการด้าน
ภาษาท่ีทันสมัยและครบวงจรที่สุดในสามจังหวัดชายแดนใต้ 

2. มีการด าเนินงานโดยเน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนตามแผนการให้บริการวิชาการแก่สังคม 
 

คณะศิลปศาสตร์ได้ด่าเนินการจัดท่าโครงการบริการวิชาการในลักษณะต่าง ๆ ที่เน้นการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วน เพ่ือส่งเสริมให้หน่วยงานภายนอกมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการของคณะผ่านการจัดกิจกรรม
ต่างๆ ตามนโยบายของคณะและมหาวิทยาลัยงานบริการวิชาการได้ก่าหนดให้สาขาวิชาและส่วนงานของคณะ
เสนอโครงการต่างๆ ที่มีลักษณะบริการวิชาการเช่น โครงการบริการวิชาการแก่เยาวชนในพ้ืนที่ และโครงการ
บริการวิชาการเนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ที่ได้ด่าเนินการในทุกๆ ปี ซึ่งใน
ปีงบประมาณพ.ศ.2563 คณะมีโครงการบริการวิชาการที่มีส่วนร่วมกับหน่วยงานภายนอกจ่านวน8 โครงการ
(C.12.1-8)ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 12.7 โครงการบริการวิชาการที่มีส่วนร่วมกับหน่วยงานภายนอกประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ล าดับ ชื่อโครงการ การด าเนินงาน ลักษณะโครงการ 

1 โครงการบริการวิชาการเนื่องในวันสถาปนา
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ครั้งที่ 
15 ศิลปวัฒนธรรมมลายู 

โครงการต่อเนื่อง การแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
การน่าเสนอผลงานวิชาการ 
และงานวิจัย 

2 โครงการบริการวิชาการเนื่องในวันสถาปนา
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ครั้งที่ 
15 Chinese day เปิดโลกแดนมังกร สอน
ศิลป์ภาษาจีน 

โครงการต่อเนื่อง การแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
การให้ความรู้ด้านภาษาจีนและ
วัฒนธรรมจีน 

3 โครงการบริการวิชาการเนื่องในวันสถาปนา
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ครั้งที่ 
15 งานแถลงข่าว 

โครงการต่อเนื่อง การน่าเสนอผลงานวิชาการ
งานวิจัย และการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 

4 โครงการบริการวิชาการแก่เยาวชนเนื่องใน
วันเด็กแห่งชาติ 

โครงการต่อเนื่อง นิทรรศการ และการแข่งขัน
ทักษะทั่วไป 

5 โครงการจัดท่าและพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น
เพ่ือการบริการวิชาการ 

โครงการต่อเนื่อง การอบรมและบริการวิชาการ 

6 กิจกรรมภาษาอังกฤษสู่สากล 
(LONDONER) 

โครงการต่อเนื่อง การแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
การให้ความรู้ด้านวัฒนธรรม
และภาษาอังกฤษ 

7 กิจกรรมรักบ้านเกิดเปิดประตูสู่อาเซียน โครงการต่อเนื่อง การแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
การน่าเสนองานวิชาการ  

8 กิจกรรมรักไทย รักษ์วัฒนธรรม โครงการต่อเนื่อง การแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
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ล าดับ ชื่อโครงการ การด าเนินงาน ลักษณะโครงการ 
การน่าเสนองานวิชาการ 

9 โครงการอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
แก่บุคลากรมหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร์สู่สากล 

โครงการใหม ่ การอบรมพัฒนาทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษ 

 

จากการจัดโครงการบริการวิชาการในลักษณะต่างๆ ข้างต้น คณะได้มีโอกาสได้ร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอก ทั้งภาคเอกชนและภาครัฐเช่น ส่านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15  โรงเรียนในสังกัด
ประถมศึกษา และโรงเรียนมัธยมศึกษาในพ้ืนที่ใกล้เคียงและพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภายใต้ในการจัดกิจกรรม
ด้านการบริการวิชาการ โดยผ่านกิจกรรมการอบรม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการแข่งขัน การเสวนา  
เป็นต้น  

นอกจากนี้  จากการจัดกิจกรรมดังกล่าว งานบริการวิชาการได้มีการส่ารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการของแต่ละโครงการที่จัดขึ้น มีการรวบรวม วิเคราะห์ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ
วิชาการผ่านการ เพ่ือให้สามารถบรรลุตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละของจ่านวนผู้รับบริการวิชาการที่มีความพึงพอใจใน
ระดับดีข้ึนไป ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 85 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสามารถจ่าแนกตามโครงการ ดังต่อไปนี้ 

ตารางท่ี 12.8 ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อโครงการบริการวิชาการประจ่าปีงบประมาน พ.ศ. 2563 

ชื่อโครงการ 
ค่าเฉลี่ย 

ความพึงพอใจ 
ร้อยละ 

ความพึงพอใจ 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 
โครงการบริการวิชาการเนื่องในวันสถาปนา
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ครั้งที่ 15 
ศิลปวัฒนธรรมมลายู 

4.34 85 มาก 

โครงการบริการวิชาการเนื่องในวันสถาปนา
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ครั้งที่ 15 
Chinese day เปิดโลกแดนมังกร สอนศิลป์ภาษาจีน 

4.38 85 มาก 

โครงการบริการวิชาการเนื่องในวันสถาปนา
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ครั้งที่ 15  
งานแถลงข่าว 

4.32 85 มาก 

โครงการบริการวิชาการแก่เยาวชนเนื่องในวันเด็ก
แห่งชาติ 

3.96 78.90 มาก 

กิจกรรมภาษาอังกฤษสู่สากล (LONDONER) 4.12 81 มาก 

กิจกรรมรักบ้านเกิดเปิดประตูสู่อาเซียน 4.72 94 มากที่สุด 

กิจกรรมรักไทย รักษ์วัฒนธรรม 4.44 86.30 มาก 
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ชื่อโครงการ 
ค่าเฉลี่ย 

ความพึงพอใจ 
ร้อยละ 

ความพึงพอใจ 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 
โครงการอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแก่บุคลากร
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์สู่สากล 

4.77 94.50 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.38 86.43 มาก 
 

จากตารางข้างต้น สามารถสรุปค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการ จากโครงการบริการ
วิชาการ จ่านวน 8โครงการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เห็นได้ว่า ผู้รับบริการวิชาการ วิชาชีพ มีคะแนนความ
พึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการอยู่ในระดับดีขึ้นไป ค่าเฉลี่ย 4.38คิดเป็นร้อยละ 86.43 และสามารถบรรลุค่า
เป้าหมายดังทีไ่ด้ระบุไว้ 

นอกจากนี้ จ่านวนโครงการบริการวิชาการ วิชาชีพ ที่มีคะแนนความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป อย่างน้อย
ร้อยละ 85 มีจ่านวน 6 โครงการ จากจ่านวนโครงการทั้งหมด 8 โครงการมีค่าเฉลี่ยรวม 4.49คิดเป็นร้อยละ 
88.6สามารถแสดง ดังแผนภูมิต่อไปนี้ 

 

 
แผนภูมิที่ 1 ค่าเฉลี่ยรวมโครงการบริการวิชาการ วิชาชีพ ที่มีคะแนนความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป 

 
ส่าหรับงานศูนย์ภาษามีพันธกิจหลักว่าด้วยการบริการวิชาการด้านจัดการเรียนการสอนและการพัฒนา

ทักษะด้านภาษา บริการแปลภาษา และบริการทดสอบวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษนั้น ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ศูนย์ภาษา ยังคงให้บริการวิชาการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ระดับคณะ มหาวิทยาลัย 
ตลอดจนสู่ระดับชุมชน ศูนย์ภาษามีส่วนช่วยในการขับเคลื่อนการสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาขีด
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ความสามารถทางด้านการใช้ภาษาให้มีความทัดเทียมกับมหาวิทยาลัยระดับภูมิภาค ประเทศ สู่ระดับสากล
ภายใต้โครงการอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแก่บุคลากรมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์สู่สากล โดยเน้น
การพัฒนาบุคลากรระดับคณะและมหาวิทยาลัยในการใช้ทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ ในโครงการ
ประกอบไปด้วยกิจกรรมพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษแก่คณาจารย์คณะวิศกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์ และวิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส เพ่ือเตรียมความพร้อมหลักสูตรช่างซ่อมอากาศยาน-ระบบ
ราง (หลักสูตรนานาชาติ) และกิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษแก่บุคลากรเพ่ือศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก โดยมี
คณาจารย์จากภายนอกคณะเข้าร่วม ดังนี้ คณะแพทยศาสตร์ พยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และ
สถาบันอิสลามและอาหรับ ดังจะเห็นได้ว่า ทั้งสองกิจกรรมเป็นการบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาภาษาอังกฤษเพ่ือ
อาชีพและการศึกษาด้วยบุคลากรสู่บุคลากรมุ่งสู่ระดับนานาชาติ นอกจากนี้ ศูนย์ภาษา ยังมีการบริการวิชาการ
ในลักษณะอ่ืน ๆ การแปลค่าอธิบายรายวิชาของหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต พ.ศ. 2554 จากภาษาไทย-
อังกฤษ การแปลประวัติความเป็นมาของคณะแพทยศาสตร์จากภาษาไทย-อังกฤษ และการแปลใบแสดงผล
การศึกษาจากภาษาอังกฤษ-ไทย และอีกหนึ่งพันธกิจหลัก คือ การบริการทดสอบวัดความรู้ความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษ TOEFL ITP โดยได้มีการจัดให้มีการสอบในทุกเดือน และมีผู้รับบริการทั้งจากภายใน -นอกคณะ 
ต่างมหาวิทยาลัย หรือต่างหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน เช่น มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โรงเรียนรัฐบาลและ
เอกชน หน่วยงานราชการ เป็นต้น ดังจะเห็นได้ว่า การให้บริการของศูนย์ภาษาไม่เพียงแต่ให้บริการภายในระดับ
คณะ หรือ มหาวิทยาลัย อีกทั้งยังให้บริการแบบขยายวงกว้างไปสู่ระดับชุมชนหรือในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้เพ่ือการบริการวิชาการโดยเน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง  สอดรับกับวิสัยทัศน์ของ
มหาวิทยาลัยว่าด้วย ‘มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์เป็นมหาวิทยาลัยชั้นน่าอันดับหนึ่งของสามจังหวัด
ชายแดนใต้ ด้านวิชาชีพและนวัตกรรม ภายใต้พหุวัฒนธรรม ภายในปี 2564’ 

3.  มีการด าเนินงานแบบบูรณาการพันธกิจ  
คณะศิลปศาสตร์มีการก่าหนดการจัดโครงการบริการวิชาการที่บูรณาการพันธกิจซึ่งสามารถแบ่งได้ 2 

ด้าน คือบูรณาการการเรียนการสอนและบูรณาการวิจัย ดังตารางต่อไปนี้ 
ตารางท่ี 12.9 โครงการบริการวิชาการแบบบูรณาการพันธกิจ 
 

ล าดับที่ โครงการ ประเภทการบูรณาการ รายวิชา 
1 โครงการบริการวิชาการเนื่องใน

วันสถาปนามหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์ครั้งที่ 15 
ศิลปวัฒนธรรมมลายู 

บูรณาการเรียนการสอน 11-064-203 
สังคมและวัฒนธรรมมลายู 
11-034-104 
การใช้ภาษามลายูใน
ชีวิตประจ่าวัน 

2 โครงการบริการวิชาการเนื่องใน
วันสถาปนามหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์ครั้งที่ 15 
Chinese day เปิดโลกแดนมังกร 

บูรณาการการเรียนการสอน 11-034-215  
ภาษาจีน 
11-034-211  
ภาษาจีนและวัฒนธรรมจีน 
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ล าดับที่ โครงการ ประเภทการบูรณาการ รายวิชา 
สอนศิลป์ภาษาจีน 

3 กิจกรรมภาษาอังกฤษสู่สากล 
(LONDONER) 

บูรณาการการเรียนการสอน 
 

11-034-106  
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่าน
วัฒนธรรม 

4 กิจกรรมรักบ้านเกิดเปิดประตูสู่
อาเซียน 

บูรณาการการเรียนการสอน 
 

101-034-201 
อาเซียนศึกษา 

5 กิจกรรมรักไทย รักษ์วัฒนธรรม บูรณาการการเรียนการสอน 101-034-101 
การใช้ภาษาไทย 

6 โครงการบริการวิชาการเนื่องใน
วันสถาปนามหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์ครั้งที่ 15 
ศิลปวัฒนธรรมมลายู 

บูรณาการงานวิจัย 11-064-203 
สังคมและวัฒนธรรมมลายู 
11-064-211 
การเขียนภาษามลายู 2 

 

ส่าหรับการด่าเนินงานแบบบูรณาการพันธกิจ มีวัตถุประสงค์ในการด่าเนินโครงการในลักษณะนี้เพ่ือจัด
เวทีให้กับนักศึกษาได้ถ่ายทอดความรู้ ฝึกปฏิบัติและสร้างประสบการณ์ ด้วยเหตุนี้ ผลสัมฤทธิ์ของการด่าเนิน
โครงการแบบบูรณาการพันธกิจมีความส่าคัญยิ่ง การบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ มี
ประโยชน์ต่อนักศึกษาในแง่ของการฝึกประสบการณ์ของนักศึกษาให้กล้าคิด กล้าแสดงออกต่อสาธารณชน เพ่ือ
น่าไปใช้ประโยชน์ในระดับสังคมต่อไป 

4.  มีผลการด าเนินงานที่ท าให้ชุมชนและสังคม รวมทั้งคณะ/สถาบัน มีการพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่องและย่ังยืน 

คณะได้ด่าเนินโครงการบริการวิชาการให้กับชุมชนในพ้ืนที่ในจังหวัดนราธิวาส ในระยะต่อเนื่องด้วยกัน 
2 โครงการ คือ 1) โครงการสอนเสริมภาษาต่างประเทศแก่เยาวชนในจังหวัดนราธิวาส (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 โดยโครงการดังกล่าวเป็นโครงการ
สอนเสริมภาษาต่างประเทศให้กับนักเรียนในชุมชนบ้านทอน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้รับการตอบรับจากทาง
โรงเรียนและชุมชนเป็นอย่างมาก การจัดการเรียนการสอนเสริมให้แก่โรงเรียนบ้านทอนเป็นแห่งแรกถือว่า
ประสบความส่าเร็จ ดังนั้นเพ่ือเป็นโรงเรียนตัวอย่างในการพัฒนาด้านภาษา ทางคณะได้ขยายพ้ืนที่ไปยังโรงเรียน
ไทยรัฐวิทยา ๑๐ ในพ้ืนที่อ่าเภอตากใบผลสัมฤทธิ์จากการด่าเนินโครงการนี้ เห็นได้ว่า ผลการสอบ O-NET 
ภาษาอังกฤษของนักเรียนเพ่ิมขึ้น อีกทั้งนักเรียนสามารถน่าความรู้ความสามารถทางด้านภาษาในการเข้าศึกษา
ต่อระดับมัธยมศึกษาต่อไป 2) โครงการสอนเสริมภาษาต่างประเทศแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในสาม
พ้ืนที่จังหวัดชายแดนใต้ เป็นโครงการบริการวิชาการต่อเนื่อง แก่นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาในพ้ืนที่ ตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จนถึงปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถในการใช้ภาษา
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ของนักเรียนในพ้ืนที่ให้มากยิ่งขึ้น และเพ่ือให้นักเรียนในพ้ืนที่เกิดเจตคติที่ดีต่อภาษา และมีความมั่นใจในการใช้
ภาษาในการสื่อสาร ซึ่งหลังจากด่าเนินกิจกรรมดังกล่าว เห็นได้ว่า จ่านวนโรงเรียนและนักเรียนที่มีความสนใจเข้า
ร่วมกิจกรรมในทุกปี มีจ่านวนที่เพ่ิมขึ้น เมื่อเปรียบเทียบผลการด่าเนินการในปีงบประมาณก่อนหน้านี้  สามารถ
แสดง ดังแผนภูมิต่อไปนี้  

 

 

แผนภูมิที่ 2จ่านวนผู้เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการประจ่าปีงบประมาณ 2559 -2563 
 ด้วยเหตุนี้  จ่านวนผู้ เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการประจ่าปีงบประมาณ 2559 -2563 
สามารถแสดงให้เห็นว่า โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ท่าให้คณะมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน มี
การพัฒนาในรายวิชาให้มีความน่าสนใจและเพ่ิมเติมรายวิชาที่จะบริการวิชาการได้มากยิ่งข้ึน 
  

 ส่าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563คณะได้ยุติการด่าเนินโครงการดังกล่าว เนื่องจากผลจากการระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ส่งผลกระทบต่อการจัดโครงการ ด้วยเหตุนี้ คณะได้มีการก่าหนด 
การจัดท่าโครงการบริการวิชาการในลักษณะการอบรมออนไลน์ โดยมีอาจารย์ภายในคณะเป็นวิทยากรในการ
บริการวิชาการตามศาสตร์หรือความเชี่ยวชาญของตนเองแก่บุคลากรภายในสถาบันเองและหน่วยงานต่างๆ ที่มี
ความต้องการและมีความสนใจ เพ่ือสามารถตอบโจทย์แผนของคณะที่ว่าด้วย คณะมีการบริการวิชาการที่
ตอบสนองความต้องการของชุมชุมชนและสังคม 

นอกจากนี้ จากนโยบายระดับมหาวิทยาลัยว่าด้วยมหาวิทยาลัยสู่สากล งานบริการวิชาการและศูนย์
ภาษามีพันธกิจและวิสัยทัศน์ที่จะบริการวิชาการและพัฒนาองค์กรเรื่อยมานั้น ได้มีการขับเคลื่อนนโยบายจัดท่า
โครงการอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแก่บุคลากรมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์สู่สากล โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาทักษะความสามารถทางภาษาอังกฤษแก่บุคลากร เพ่ือเตรียมความพร้อมหลักสูตรช่าง
ซ่อมอากาศยาน-ระบบราง (หลักสูตรนานาชาติ) อีกทั้งการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกทั้งในและต่างประเทศ 
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จากการด่าเนินการอบรมดังกล่าว เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาของบุคลากรใน
ระยะยาวที่ท่าให้บุคลากรสามารถน่าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับบริบทของตนเองได้อย่างเหมาะสม  

อีกท้ังการให้บริการในการวัดระดับความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ ยังถือเป็นการกระตุ้นการ
เรียนรู้อย่างยั่งยืน กล่าวคือ ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ว่าด้วยเรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
ความสามารถภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ลงประกาศวันที่ 18 มกราคม 2563ก่าหนดให้
นักศึกษาทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ โดยสามารถเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานสากล หรือ The 
Common European Framework of Reference for Language (CEFR) อยู่ในระดับ A2 นั้น ทั้งนี้ เป็นการ
กระตุ้นนักศึกษาให้เห็นถึงความจ่าเป็นที่จะต้องเพ่ิมขีดความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษ ซึ่ งทางมหาวิทยาลัย
เล็งเห็นว่าการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสิ่งจ่าเป็นต่อการสื่อสารในยุคศตวรรษที่ 21 ไม่ยิ่งหย่อนไป
กว่าการพัฒนาเทคโนโลยีหรือนวัตกรรม และการเป็นที่ยอมรับในระดับสากลจะไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้
เลย หากปราศจากการพัฒนาทางด้านภาษาต่างประเทศหรือทักษะการสื่อสาร ทั้งนี้การจะประสบความส่าเร็จได้
นั้น ต้องเกิดจากการพัฒนาบุคลากรไปสู่การพัฒนานักศึกษาอย่างไม่หยุดนิ่ง และปลูกฝังการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
อ ย่ า ง ยั่ ง ยื น  อั น จ ะ เป็ น พั น ธ กิ จ ห ลั ก ข อ ง ง า น ศู น ย์ ภ า ษ า  ม ห า วิ ท ย า ลั ย น ร า ธิ ว า ส 
ราชนครินทร์ 
 
เกณฑ์การประเมิน 

1 2 3 4 5 6 7 
ไม่มีการ
รายงานผล
ที่เกี่ยวข้อง 

มีรายงานผลที่
เกี่ยวข้องในบาง
ด้าน(เช่นมีการ
รายงานผลที่เกิด
ต่อการก่าหนด
วิสัยทัศน์) 

มีรายงานผล
ครบทุกด้าน
(อัตลักษณ์และ
เอกลักษณ์หรือ
จุดเน้นหรือ
คุณลักษณะ
หรือวิสัยทัศน์) 

มีรายงานผลที่
เกิดต่อคณะ/
สถาบัน
ครบถ้วน และ
มีผลการ
ด่าเนินงานท่ีด ี

เริ่มมีการขยายผล
ไปสู่บุคลากรกลุ่ม
อื่น ส่งผลให้เกดิ
การริเริ่มโครงการ
หรือสรา้งเครือข่าย
ใหม่ๆเพื่อการ
บริการวิชาการแก่
ชุมชน/สังคม 

การขยายผล
ครอบคลมุไป
ทั่วทั้งองค์กร
ส่งผลใหเ้กิด
การพัฒนาท้ัง
ชุมชนและ
องค์กร 

Excellent 
(leading 
practices) 
(เกิดเป็น
วัฒนธรรม
องค์กร) 

 
ผลการประเมินในระดับคณะ 

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

ค าอธิบายเพิ่มเติมมีการริเริ่มโครงการใหม่ๆและสานต่อโครงการเดิมอย่างต่อเนื่องเพ่ือการบริการวิชาการแก่
ชุมชน/สังคม 
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รายการเอกสารหลักฐาน 
รหัส

หลักฐาน 
ชื่อเอกสารหลักฐาน 

C.12.1-1 แผนงบบริการวิชาการวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
C.12.1-2 แผนกลยุทธ์การด่าเนินงานคณะศิลปศาสตร์ ปีงบประมาณพ.ศ. 2563 
C.12.1-3 - หลักสูตรระยะสั้นเทคนิคการสืบค้นข้อมูลทางวิชาการในฐานข้อมูลที่เข้าถึงได้โดยไม่ต้องเสีย

ค่าใช้จ่าย และเทคนิคการสืบค้นข้อมูลด้วย Google (15 ชั่วโมง) 
- หลักสูตรระยะสั้นภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร (ฉบับปรับปรุง) 
- หลักสูตรระยะสั้นหลักการใช้ภาษาไทย (ฉบับปรับปรุง) 

C.12.1-4 แผนการด่าเนินงานศูนย์ภาษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
C.12.1-5 - รูปภาพสิ่งอ่านวยความสะดวกของศูนย์ภาษา 
C.12.1-6 - โครงการอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแก่บุคลากรมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์สู่สากล 
C.12.1-7 - การประชาสัมพันธ์การให้บริการของศูนย์ภาษาผ่านทางเว็บไซต์ 
C.12.1-8 - โครงการบริการวิชาการเนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ครั้งที่ 15 

ศิลปวัฒนธรรมมลายู 
- โครงการบริการวิชาการเนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ครั้งที่ 15 
Chinese day เปิดโลกแดนมังกร สอนศิลป์ภาษาจีน  
-โครงการบริการวิชาการเนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ครั้งที่ 15 งาน
แถลงข่าว 
-โครงการบริการวิชาการแก่เยาวชนเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 
-โครงการจัดท่าและพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นเพ่ือการบริการวิชาการ 
-กิจกรรมภาษาอังกฤษสู่สากล (LONDONER) 
-กิจกรรมรักบ้านเกิด เปิดประตูสู่อาเซียน 
-กิจกรรมรักไทย รักษ์วัฒนธรรม 
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C.13  การส่งเสริมสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม  

ผู้ก ากับติดตามตัวชี้วัด   ผศ.ดร.ศิริกัญญา  แก่นทอง 
 
ผู้จัดเก็บข้อมูลตามตัวบ่งช้ีวัด    อาจารย์สุนิฐา  ก่าเนิดทอง   

นางสาวญานิกา  เพ็ชร์พันธ์   
 

ค าอธิบาย 
 กระบวนการและผลการด่าเนินงานทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่ก่อให้เกิดการส่งเสริมสนับสนุนและ
การพัฒนาชุมชนและสังคมภายในและภายนอกสถาบัน ทั้ งงานศิลปะและวัฒนธรรมเชิงประเพณี/วัฒนธรรม/
กิจกรรมด้านศิลปะของไทยและสากลศิลปะและวัฒนธรรมในที่นี้เน้นวัฒนธรรมที่เป็นรูปแบบ กิจกรรม หรือวิถี
การด่าเนินชีวิตของบุคลากรและนักศึกษาในสถาบันนั้น ๆ เป็นหลัก โดยมีส่วนร่วมชองชุมชนภายนอกสถาบัน 
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 

ไม่มีการ
รายงานผล
ที่เก่ียวข้อง 

มีรายงานผลที่
เกี่ยวข้องในบาง
ด้าน (เป็นข้อมูล
ดิบ ยังไม่มีการ
วิเคราะห์)  

มีรายงานผล
ครบทุกด้าน 
(อัตลักษณ์และ
เอกลักษณ์หรือ
จุดเน้นหรือ
คุณลักษณะหรือ
วิสัยทัศน์) 

มีการรายงาน
ผลครบถ้วน
และผลการ
ด่าเนินงานที่ดี 
(วิเคราะห์ 
trend จาก
ตารางการเก็บ
ข้อมูลดิบ)  

เริ่มมีการขยายผล
ไปสู่บุคลากรกลุ่ม
อ่ืน ส่งผลให้เกิด
การริเริ่มโครงการ
หรือสร้างเครือข่าย
ใหม่ ๆ  

การขยายผล
ครอบคลุม
ไปทั่วทั้ง
องค์กรส่งผล
ให้เกิดการ
พัฒนา
องค์กร 

Excellent 
(leading 
practices) 
(เกิดเป็น
วัฒนธรรม
องค์กร) 
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1. ค่าเป้าหมาย 
  ตารางท่ี 13.2 ค่าเป้าหมายงานท่านุบ่ารุงศิลปวัฒนธรรม 

ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย ผลการ
ด าเนินงาน 

1. จ่านวนรายวิชาและกิจกรรมนักศึกษาท่ีบูรณาการกับการท่านุบ่ารุง สืบ
ทอด ภาษา และศิลปวัฒนธรรม 

7 วิชา 
 

บรรลุ 

2. จ่านวนกิจกรรมการท่านุบ่ารุงสืบทอด ภาษา ศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม 

4 กิจกรรม บรรลุ 

3. ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมในกิจกรรมในโครงการท่านุบ่ารุงสืบทอด
ภาษาและศิลปวัฒนธรรม อย่างน้อย 4 โครงการ/ปี และ 90%  

ร้อยละ 
100 

บรรลุ 

4. ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมในกิจกรรมในโครงการท่านุบ่ารุงสืบทอด
ภาษาและศิลปวัฒนธรรม อย่างน้อย 4 โครงการ/ปี และ 90% 

ร้อยละ 90 บรรลุ 

5. จ่านวนเรื่องท่ีได้ศึกษาเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 2 เรื่อง บรรลุ 
6.  ร้อยละของจ่านวนผู้รับบริการที่มีความพึงพอใจระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 80 บรรลุ 
7. ร้อยละของจ่านวนบัณฑิตท่ีสามารถด่ารงชีวิตภายใต้สังคมพหุ

วัฒนธรรมได้อย่างมีความสุข 
ร้อยละ 88 บรรลุ 

8. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการบัณฑิต ในระดับดีขึ้น ร้อยละ 78 บรรลุ 
 
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 
สถาบันให้มีความเจริญงอกงามหรือสอดคล้องกับอัตลักษณ์เอกลักษณ์ของสถาบันบนพ้ืนฐานพหุวัฒนธรรม 

(4)  มุ่งเน้นการท่านุบ่ารุงศิลปวัฒนธรรมที่เป็นรูปแบบกิจกรรม  พิธีกรรมทางศาสนาหรือ         
วิถีการด่าเนินชีวิตของบุคลากรและนักศึกษาที่ก่อให้เกิดความเจริญงอกงามโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
ภายนอกบนพื้นฐานพหุวัฒนธรรม 

(5)  มุ่งเน้นการท่านุบ่ารุงศิลปวัฒนธรรมที่สามารถสร้างคุณค่าและมาตรฐานทางวัฒนธรรม          
ทั้งในระดับชุมชน  ท้องถิ่น  ระดับชาติ  และนานาชาติบนพื้นฐานพหุวัฒนธรรม 

การวางแผน 
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น่าแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2460-2564ทั้ง 5 
ยุทธศาสตร์  ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพทางด้านวิชาชีพและนวัตกรรมยุทธศาสตร์ที่ 2 
ผลิตผลงานวิชาการ งานวิจัย และนวัตกรรม ที่มีคุณภาพ มุ่งสู่ Thailand 4.0ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริการวิชาการ 
วิชาชีพ ที่มีมาตรฐาน เพ่ือตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคมในสามจังหวัดชายแดนใต้ยุทธศาสตร์ที่ 4 
อนุรักษ์ ส่งเสริม และท่านุบ่ารุงศิลปวัฒนธรรม ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมและยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาการ
บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ สู่องค์กรชั้นน่า 

คณะศิลปศาสตร์และคณะกรรมการด่าเนินงาน  ประกอบด้วยคณบดีคศิลปศาสตร์ รองคณบดีฝ่าย
พัฒนานักศึกษา  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ  หัวหน้าส่านักงานคณบดี
คณะศิลปศาสตร์  อาจารย์  และบุคลากรสายสนับสนุนร่วมกันก่าหนดแผนแผนปฏิบัติราชการ ประจ่าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 ของคณะศิลปศาสตร์ (C.13.1-01)ทั้งนี้ได้น่าแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯให้
สอดคล้องกับบริบทกับคณะศิลปศาสตร์ ทั้ง 5 ยุทธศาสตร์  ได้แก่  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ 
ทักษะและคุณธรรม รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตผลงานวิชาการ  งานสร้างสรรค์และ
งานวิจัยที่สนองความต้องการของชุมชนและสังคม  ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริการวิชาการตามความต้องการของ
ชุมชนและสังคมยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริม อนุรักษ์และสืบทอด ภาษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม และ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  

แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2460-2564                          
ยุทธศาสตร์ที่  4 อนุรักษ์  ส่ งเสริม และท่านุบ่ ารุงศิลปวัฒนธรรม ภายใต้พหุวัฒนธรรม (C.13.1 -
02)เป้าประสงค์ท่ี 4.1 กิจกรรม การอนุรักษ์ สืบสาน ศิลปะวัฒนธรรมของสังคมพหุวัฒนธรรม ตัวชี้วัด 4.1.2 
ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ  การอนุรักษ์  สืบสานศิลปวัฒนธร รมของสังคมพหุ
วัฒนธรรม อย่างน้อย 4 โครงการต่อปี อย่างน้อยร้อยละ 90 4.1.3 ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม  
การอนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรมของสังคม พหุวัฒนธรรม อย่างน้อย 4 โครงการต่อปี  อย่างน้อยร้อยละ 90  

น่าไปสู่การจัดท่าแผนการพัฒนาด้านท่านุบ่ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ของคณะศิลปะศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมและสืบทอด ภาษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม  (C.13.1-03) โดย
จัดท่าแผนงาน ระบบและกลไกการท่านุบ่ารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่ก่าหนดไว้ในแผนงานท่านุบ่ารุงศิลปวัฒนธรรม
ของคณะฯ และรับผิดชอบโดยคณะกรรมการท่านุบ่ารุงศิลปวัฒนธรรม และก่าหนดโครงการที่สอดคล้องกับ
กับอัตลักษณ์บัณฑิตมีความเป็นพหุวัฒนธรรมเอกลักษณ์เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นด้านวิทยาศาสตร์และ
สังคมศาสตร์บนพ้ืนฐานพหุวัฒนธรรมของท้องถิ่น  และมีการบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการ
วิชาการ   

คณะศิลปศาสตร์ และคณะกรรมด่าเนินงานท่านุบ่ารุงศิลปวัฒนธรรม  ประกอบด้วยรองคณบดีฝ่าย
พัฒนานักศึกษา  หัวหน้างานท่านุบ่ารุงศิลปวัฒนธรรม หัวหน้ากิจกรรมนักศึกษาหัวหน้าอาจารย์ที่ปรึกษา  
หัวหน้างานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ  และหัวหน้างานกีฬาและนันทนาการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน  และ
รับผิดชอบโครงการร่วมกันก่าหนดเป้าประสงค์  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย กลยุทธ์  ค่าเป้าหมาย และผู้รับผิดชอบ
โครงการ และร่วมกันประชุมและวางแผน  โดยเป็นการประชุมทบทวนและจัดท่าแผนการด่าเนินงานของคณะศิลปศาสตร์  
ประจ่าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 ทั้งนี้ เพ่ือด่าเนินงานด้านการท่านุบ่ารุงศิลปวัฒนธรรมให้ เป็นไปตาม
เป้าประสงค์ได้วางไว้ พร้อมทั้งร่วมกันก่าหนดโครงการ/กิจกรรมตามกลยุทธ์ดังกล่าว ร่วมกันวางแผนและเขียน
แผนงานโครงการ จัดท่าปฏิทินการด่าเนินโครงการ/กิจกรรม และมอบหมายผู้รับผิดชอบ โดยยึดหลักการบูรณาการและ
การมีส่วนร่วมขององค์กรทั้งภายในภายนอก น่าเสนอแผนงานโครงการเพ่ือขออนุมัติต่อไป  โดยมีกระบวนการ
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ก่ากับตามการด่าเนินงานทุกโครงการและรายงานผลการด่าเนินโครงการแก่คณะคณะกรรมการประจ่าคณะฯ ตาม
วงจรคุณภาพ (PDCA) ตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการจนสิ้นสุดกระบวนการ 

งานท่านุบ่ารุงศิลปวัฒนธรรม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้รับการจัดสรร
งบประมาณจากคณะฯ และมหาวิทยาลัย จ่านวนเงิน 120,000 บาท  ซึ่งงานท่านุบ่ารุงศิลปวัฒนธรรม         
เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักที่รับผิดชอบโครงการ  โดยด่าเนินโครงการ จ่านวน 4 โครงการ ทั้งนี้ได้น่าเงิน
งบประมาณดังกล่าวมาจัดสรรและบริหารจัดการกิจกรรมการท่านุบ่ารุงศิลปวัฒนธรรมให้เป็นรูปธรรม                   

ตารางท่ี 13.3 โครงการด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
ล าดับที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ หมายเหตุ 

1 โครงการส่งเสริมบุคลากรและนักศึกษา
เข้าร่วมกิจกรรมงานท่านุบ่ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

25,000  

2 โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์งานท่านุ
บ่ารุงศิลปวัฒนธรรมคณะศิลปศาสตร์ 

30,000 คืนเงินสถานการณ์โควิด 

3 โครงการสืบสานศิลป์ถิ่นแดนใต้ 35,000  
4 โครงการศิลป์อาสา 30,000  

 
หลังจากคณะศิลปศาสตร์ และคณะกรรมด่าเนินงานท่านุบ่ารุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกันประชุมและ

วางแผน  และการประชุมทบทวนและจัดท่าแผนการด่าเนินงานของคณะศิลปศาสตร์ ประจ่าปีงบประมาณ     
พ.ศ. 2563เรียบร้อยแล้วนั้น  ขั้นตอนต่อฝ่ายงานท่านุบ่ารุงศิลปและวัฒนธรรมได้ด่าเนินจัดท่าระบบและกลไก
งานท่านุบ่ารุงศิลปวัฒนธรรม  เพ่ือให้การด่าเนินงานส่าเร็จลุล่วงตามที่แผนวางไว้   

การปฏิบัติ 
หลังจากมีการมกีารวางแผนงานด้านการท่านุบ่ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีรองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา   

หัวหน้างานท่านุบ่ารุงศิลปวัฒนธรรม หัวหน้ากิจกรรมนักศึกษา หัวหน้าอาจารย์ที่ปรึกษา  หัวหน้างานแนะแนว
การศึกษาและอาชีพ  หัวหน้างานกีฬาและนันทนาการ  เจ้าหน้าที่งานพัฒนานักศึกษา  และผู้รับผิดชอบโครงการ  
ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2563เรียบร้อยแล้วนั้น  จึงจัดด่าเนินจัดโครงการตามท่ีได้วางแผนไว้  แต่ละโครงการ
ที่มีช่วงเวลาการด่าเนินงาน และมีลักษณะการด่าเนินงานแตกต่างกัน 

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) รัฐบาลจึงได้การปรับ
ลดงบประมาณรายจ่ายประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของหน่วยงานและโอนคืนงบประมาณกลาง เพื่อเป็น
เงินสมทบแก่รัฐบาลในการแก้ไขปัญหา ดังนั้นจึงท่าให้การด่าเนินโครงการต้องมีการปรับรูปแบบการด่าเนิน
กิจกรรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
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ตารางท่ี 13.4 การด าเนินการโครงการด้านการท านุบ ารงุศิลปวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อโครงการ กิจกรรมที่ด าเนินการ การด าเนินการ/
ระยะเวลาด าเนินการ 

๑ โครงการส่งเสริมบุคลากรและนักศึกษา
เข้าร่วมกิจกรรมงานท่านุบ่ารุง
ศิลปวัฒนธรรม   (C.13.1-04)   

- กิจกรรมวันส่าคัญของชาติ   
- กิจกรรมวันส่าคัญเก่ียวข้องกับ
พระมหากษัตริย์   
- กิจกรรมวันส่าคัญทางศาสนา   
- กิจกรรมวันส่าคัญของคณะและ
มหาวิทยาลัย 

ด่าเนินการ/ 
1 ต.ค.62-30ก.ย.63 

๒ โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์งานท่านุบ่ารุง
ศิลปวัฒนธรรมคณะศิลปศาสตร์ 

 
- 

ไม่ได้ด่าเนินการเนื่องจาก
คืนเงินงบประมาณใน
สถานการณ์โควิด19 

๓ โครงการสืบสานศิลป์ถิ่นแดนใต้
(C.13.1-05)   

- กิจกรรมการฝึกซ้อมศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 
     - การแสดงศิลปวัฒนธรรมลิเกฮูลู 
     - การแสดงศิลปวัฒนธรรมซัมเปง 
- กิจกรรมกวนอาซูรอ เนื่องในวันสถาปนา
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

ด่าเนินการเสร็จสิ้น/ 
12ก.พ.-31มี.ค63 

๔ โครงการศิลป์อาสา  (C.13.1-06)   - กิจกรรมทาสีโต๊ะ  เก้าอ้ี  และก่าแพง
โรงเรียนบาโงดุดง 
- กิจกรรมท่าความสะอาดภายในโรงเรียน
และบริเวณโรงเรียนโรงเรียนบาโงดุดง 

ด่าเนินการเสร็จสิ้น/ 
21-22 มี.ค.63 

 
1. โครงการส่งเสริมบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมงานท่านุบ่ารุงศิลปวัฒนธรรม(C.13.1-

04) 
ซึ่งมีกิจกรรมวันส่าคัญของชาติ  วันส่าคัญเกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์  วันส่าคัญทางศาสนา  และวันส่าคัญ
ของคณะและมหาวิทยาลัย  และกิจกกรมอ่ืน ๆ ที่บุคลากรและนักศึกษาได้เข้าร่วมกับส่วนราชการจังหวัด
นราธิวาสได้ด่าเนินกิจกรรมดังรายละเอียด 

2. โครงการสืบสานศิลป์ถิ่นแดนใต้ (C.13.1-05)  เป็นการจัดโครงการโดยมีนักศึกษาเรียนรู้ภูมิปัญญา
ศิลปวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้จากปราชญ์ชุมชน  และวิทยากรภายในคณะศิลปศาสตร์ โดยมีการ
ฝึกซ้อมศิลปะการแสดงพ้ืนบ้าน คือ การแสดงลิเกฮูลู  และการแสดงรองเง็งให้แก่นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์  
ซัมเป็งโดยได้ด่าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว  ทั้งนี้ผู้รับผิดชอบโครงการได้เชิญนางสาวปณัฐฐา  แตงเลี้ยง เจ้าที่หน้าคณะศิลปศาสตร์ 
ซึ่งมีความรู้ความสามารถเรื่องศิลปะการแสดง  ทางฝ่ายงานจึงเล็งความส่าคัญจึงเชิญเป็นวิทยากรสอน
ศิลปะการแสดงให้แก่นักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ เพ่ือช่วยสืบสานภูมิปัญญาศิลปวัฒนธรรมจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ให้ด่ารงอยู่ รวมทั้งสามารถเผยแพร่ศิลปะการแสดงพ้ืนบ้านภาคใต้ให้แก่ผู้สนใจและประชาชนในชุมชน
หรือสังคมอ่ืน ๆ โดยใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ได้จัดแสดงสู่สาธารณชน เพ่ือช่วยสืบสานภูมิปัญญา
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ศิลปวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ด่ารงอยู่ รวมทั้งสามารถเผยแพร่ศิลปะการแสดงพ้ืนบ้านภาคใต้ให้แก่
ผู้สนใจและประชาชนในชุมชนหรือสังคมอ่ืน ๆ   
 3.  โครงการศิลป์อาสา  (C.13.1-06)  เป็นการจัดโครงการพัฒนาคุณลักษณะจิตอาสาและจิตสา
ธารณของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์  โดยนักศึกษามีจิตอาสาและจิตสาธารณะด้านการท่านุบ่ารุง
ศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่น หรือการมีส่วนร่วมกับชุมชน ส่วนราชการในจังหวัดนราธิวาส   

โครงการจะด่าเนินงานในวันที่ 21-22มีนาคม 2563  ณ โรงเรียนบ้านบาโงดุดง  อ่าเภอเจาะไอร้อง  
จังหวัดนราธิวาส  โดยมีการกิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงและพัฒนาภูมิทัศน์  เช่น  ทาสีโต๊ะ  เก้าอ้ีโรงเรียน       
ท่ากิจกรรมสันทนาการ  ทั้งนี้เพ่ือให้นักศึกษาได้ท่ากิจกรรมสาธารณประโยชน์ควบคู่กับการเรียนรู้วัฒนธรรม
ของชุมชนนั้น ๆ ซึ่งเป็นการฝึกประสบการณ์ให้แก่นักศึกษาด้านการมีจิตสาธารณะ ส่งผลให้นักศึกษาเมื่อส่าเร็จ
การศึกษาจะช่วยเหลือชุมชน สังคมที่ตนเองอาศัย  
 

ซึ่งทั้ง 3 โครงการที่อยู่หมวดงานท่านุบ่ารุงศิลปะและวัฒนธรรมเป็นโครงการที่มุ่งส่งเสริม สนับสนุน 
และพัฒนาบุคลากรและนักศึกษาด้านการท่านุบ่ารุงศิลปวัฒนธรรมบนพ้ืนฐานพหุวัฒนธรรมให้มีความ
สอดคล้องกับอัตลักษณ์  กับงานท่านุบ่ารุงศิลปวัฒนธรรมที่บูรณาการกับการจัดการเรียนการสอน  

 
การตรวจสอบผลการด าเนินงาน 

หลังจากการด่าเนินโครงการทั้งหมดเสร็จสิ้นแล้วนั้น  ได้แก่  โครงการส่งเสริมบุคลากรและนักศึกษา
เข้าร่วมกิจกรรมงานท่านุบ่ารุง  โครงการสืบสานศิลป์ถิ่นแดนใต้  และโครงการศิลป์อาสา  ซึ่งแต่ละโครงการ/
กิจกรรมมีส่งเสริม อนุรักษ์ ภาษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรมซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมและสืบ
ทอด ภาษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม  งานท่านุบ่ารุงศิลปวัฒนธรรม   
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ตารางท่ี 13.5 ผลการด าเนนิงานที่สอดคล้องโครงการด้านงานท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ล าดับที่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ ประโยชน์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จโครงการ 

(เป้าหมาย) 
สอดคล้อง

กับ
ยุทธศาสตร์ 

ตัวช้ีวัดผลผลิต ตัวช้ีผลลัพธ์  
1 
 
 

ส่งเสริมบุคลากรและ
นักศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรมด้านการท่านุ
บ่ารุงศิลปวัฒนธรรม 

1.  เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษาและบุคลากร 
ในแต่ละศาสนาเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา 
2.  เพ่ืออนุรักษ์สืบทอด ศาสนาตลอดจน
ศิลปวัฒนธรรมให้คงอยู่ 

1. บุคลากรและนักศึกษาใน
คณะได้เข้าร่วมกิจกรรมด้าน
การท่านุบ่ารุงศิลปวัฒนธรรม 
2. บุคลากรและนักศึกษาใน
คณะได้ร่วมอนุรักษ์ ท่านุบ่ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ให้ด่ารงอยู่ 
 

- นักศึกษา  
บุคลากรเข้าร่วม 
16กิจกรรมย่อย 4 
กิจกรรมใหญ่ 
- ร้อยละของจ่านวน
นักศึกษาท่ีเข้าร่วม
กิจกรรม อย่างน้อย
ร้อยละ 90 

- นักศึกษา  
บุคลากรเข้าร่วม 
16กิจกรรมย่อย 4 
กิจกรรมใหญ่ 
- ร้อยละของจ่านวน
นักศึกษาท่ีเข้าร่วม
กิจกรรม อย่างน้อย
ร้อยละ 100 

 
 
 

2 สืบสานศิลป์ถิ่นแดนใต้ 1. นักศึกษาเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
2. นักศึกษาทราบถึงขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดี 
3. เผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่น  ฝึกซ้อมลิเกฮูลูและ
ซัมเปง 
 
 
 
 
 
 

1. จัดท่าแหล่งเรียนรู้ 
นักศึกษาได้ทราบถึง
ขนบธรรมเนียม ประเพณี
วัฒนธรรมอันดีงามที่ได้สั่งสม 
2. ฝึกซ้อมการแสดงลิเกฮูลู
และซัมเปงให้แก่นักศึกษาคณะ
ศิลปศาสตร์ 
4. นักศึกษาเรียนรู้ความ
เป็นมาของอาซูรอ 

- 3 กิจกรรม 
- นักศึกษาคณะศิลป
ศาสตร์เข้าร่วม 150 
คน 
- ร้อยละระดับความ
พึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
ร้อยละ 80 

- 2 กิจกรรม 
- นักศึกษาคณะศิลป
ศาสตร์เข้าร่วม 70 
คน 
- ร้อยละระดับความ
พึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ 80 
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ล าดับที่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ ประโยชน์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จโครงการ 
(เป้าหมาย) 

สอดคล้อง
กับ

ยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัดผลผลิต ตัวช้ีผลลัพธ์ 
3 ศิลป์อาสา 1. ส่งเสริมและสร้างจิตสาธารณะนกัศึกษาคณะศิลปศาสตร์ 

2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษามีจิตอาสาการ
ท่านุบ่ารุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
3. ส่งเสริมและท่านุศิลปวัฒนธรรมชุมชนและสังคม 

1. นักศึกษามีจิตอาสาและจิต
สาธารณะเพ่ือสังคมและชุมชน 
2. นักศึกษามีจิตอาสาในการ
ท่านุบ่ารุงศิลปวัฒนธรรม 
3. ส่งเสริมและท่านุบ่ารุง
ศิลปวัฒนธรรมในชุมชนและ
ท้องถิ่น 

- จ่านวนงาน
กิจกรรมค่ายอาสา
พัฒนาชุมชน 1 ครั้ง 
- ร้อยละของจ่านวน
นักศึกษาท่ีเข้าร่วม
กิจกรรม อย่างน้อย
ร้อยละ 90 
- ผู้เข้าร่วมโครงการ
มีความพึงพอใจใน
การจัดกิจกรรม 
ร้อยละ 90 

- ค่ายอาสาพัฒนา
ชุมชน  
1 กิจกรรม 
- ร้อยละของจ่านวน
นักศึกษาท่ีเข้าร่วม
กิจกรรม ร้อยละ 90 
- ผู้เข้าร่วมโครงการ
มีความพึงพอใจใน
การจัดกิจกรรม  
ร้อยละ 100 
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การตรวจสอบผลการด่าเนินงาน  โดยให้ผู้รับผิดชอบโครงการ  น่าผลจากการด่าเนินงานที่ด่าเนินการ
เสร็จสิ้นแล้วให้น่าข้อมูลโดยน่าข้อมูลทั้ง 3 โครงการ  ได้แก่  วัตถุประสงค์ของโครงการประโยชน์ที่ได้รับจาก
การจัดโครงการ  เป้าหมายของโครงการ ความเชื่อมโยงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของคณะศิลปศาสตร์  พร้อม
ทั้งเสนอแนะปัญหาและอุปสรรคในการด่าเนินการ  และแนวทางแก้ไข  แล้วข้อมูลมาวิเคราะห์โดยฝ่ายงานท่านุ
บ่ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   

จะเห็นว่าข้อมูลแต่ละส่วนของแต่ละโครงการมีการด่าเนินงานสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ที่ 4 ส่งเสริม
และสืบทอด ภาษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม  งานท่านุบ่ารุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งแต่ละโครงการจะมีการด่าเนิน
ที่มีลักษณะเด่นที่แสดงถึงเอกลักษณ์ อัตลักษณ์  เช่น  โครงการส่งเสริมบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
ด้านการท่านุบ่ารุงศิลปวัฒนธรรม  เป็นโครงการที่เน้นการส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
เกี่ยวกับวันส่าคัญของชาติ  วันส่าคัญเกี่ยวเนื่องกับพระมหากษัตริย์  และกิจกรรมเกี่ยวกับวันส่าคัญของคณะ
และมหาวิทยาลัย  โครงการสืบสานศิลป์ถิ่นแดนใต้  เป็นโครงการเน้นการฝึกซ้อมการแสดงของท้องถิ่นให้แก่
นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์  และโครงการศิลป์อาสา  เน้นกิจกรรมท่าจิตอาสาในสังคมหรือสังคมภายใต้สังคม
พหุวัฒธรรม  

 ฝ่ายงานท่านุบ่ารุงศิลปวัฒนธรรมท่าหน้าที่ขับเคลื่อนการด่าเนินโครงการและกิจกรรมส่งเสริมและสืบ
ทอด  ภาษา  ศาสนาและศิลปวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  สอดคล้ องกับยุทธศาสตร์
ของคณะศิลปศาสตร์  รวมทั้งท่าหน้าที่ขับเคลื่อนการด่าเนินงานให้สอดคล้องกับบริบทสังคมสังคมสามจังหวัด
ชายแดนใต้  ซึ่งท่าให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถเข้าร่วมกิจกรรมหรือด่าเนินกิจกรรมได้อย่างมีความสุข 

หลังจากนั้นฝ่ายงานท่านุบ่ารุงศิลปและวัฒนธรรมน่าผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั้ง 3 โครงการเข้าประชุม
ของคณะกรรมการฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  ประกอบด้วย
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา  หัวหน้างานท่านุบ่ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  หัวหน้ากิจกรรมนักศึกษา หัวหน้า
อาจารย์ที่ปรึกษา  หัวหน้างานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ  หัวหน้างานกีฬาและนันทนาการ  เจ้าหน้าที่งาน
พัฒนานักศึกษา และผู้รับผิดชอบโครงการ  ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพ่ือร่วมกันหารือในประเด็นต่าง 
ๆ และเพ่ือใช้ในการปรับปรุงหรือแก้ไขหรือพัฒนาให้ดีขึ้นในปีงบประมาณถัดไป   
การปรับปรุงแก้ไข  

ฝ่ายงานท่านุบ่ารุงศิลปะและวัฒนธรรมได้น่าข้อมูลจากส่วนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นนโยบายการด่าเนินงานของ
คณะในปีงบประมาณถัด ผลการด่าเนินงานตามแผนท่านุบ่ารุงศิลปวัฒนธรรม แผนปฏิบัติราชการ มติที่ประชุม
จากคณะกรรมการประจ่าคณะในปีปัจจุบัน มาประกอบการจัดท่าแผนการด่าเนินงานท่านุบ่ารุงศิลปวัฒนธรรม
เพ่ือปรับปรุงคุณภาพการท่างานในปีถัดไป 

ตารางที่ 13.6 ข้อเสนอแนะ/ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไขในการด าเนินโครงการ 
ล าดับที่ ชื่อโครงการ ข้อเสนอแนะ/ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข 

1 
 
 

ส่งเสริมบุคลากรและนักศึกษา
เข้าร่วมกิจกรรมด้านการท่านุ
บ่ารุงศิลปวัฒนธรรม 

- เนื่องจากบางกิจกรรมตรงวันหยุดยวันเสาร์  
อาทิตย์ ซึ่งบุคลากรเดินทางกลับภูมิล่าเนา 
- การแพร่ระบาดของโรค โควิด-19 ไม่
สามารถด่าเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้  
บางกิจกรรมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเป็น
ตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรม บางกิจกรรม
มหาวิทยาลัยก่าหนดผู้เข้าร่วมกิจกรรมละ 2 คน 

- รณรงค์ หรือส่งเสริมให้เห็น
ถึงความส่าคัญของการเข้า
ร่วมกิจกรรมงานท่านุบ่ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
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ล าดับที่ ชื่อโครงการ ข้อเสนอแนะ/ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข 

2 สืบสานศิลป์ถิ่นแดนใต้ การแพร่ระบาดของโรค โควิด-19 ไม่สามารถ
ด่าเนินการได้ตามเป้าหมายที่วางไว้  ซึ่งได้
ด่าเนินได้เพียง2 กิจกรรม คือ การฝึกซ้อม
การแสดงซัมเปง  และกิจกรรมกวนอาซูรอ  
ส่วนกิจกรรมลิเกฮูลูไม่สามารถด่าเนินการได ้

 

3 ศิลป์อาสา -  

 
 จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่าการแพร่ระบาดของโรค โควิด -19 เป็นปัจจัยส่าคัญท่าให้การด่าเนิน
โครงการ  คือ โครงการส่งเสริมบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมด้านการท่านุบ่ารุงศิลปวัฒนธรรมซึ่งส่งผล
กระทบต่อการด่าเนินงานไม่มากนัก  เพราะด่าเนินกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562-30กันยายน 2563ช่วง
เดือนมีนาคมถึงเดือนสิงหาคมเท่านั้น ที่ท่าให้การด่าเนินกิจกรรมหยุดชะงัก ทั้งนี้การด่าเนินโครงการยังบรรลุ
เป้าหมายที่วางไว้  โครงการสืบสานศิลป์ถิ่นแดนใต้ไม่ได้รับผลกระทบมากนักเช่นกัน  เพราะด่าเนินกิจกรรมตั้งแต่ 
วันที่12กุมภาพันธ์-31มีนาคม 2563ซึ่งได้ด่าเนิน 2 กิจกรรม คือ การฝึกซ้อมการแสดงซัมเปง และกวนอาซูรอ  
ด่าเนินการเสร็จสิ้น  ส่วนการฝึกซ้อมแสดงลิเกฮูลูอยู่ในช่วงก่าลังฝึกซ้อมต้องหยุดชะงัก  เนื่องด้วยประกาศจาก
มหาวิทยาลัยงดการเรียนการสอนปรับรูปแบบการสอนออนไลน์แทน เนื่องในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค โควิด-19 

รวมทั้งโครงการส่งเสริมอัตลักษณ์งานท่านุบ่ารุงศิลปวัฒนธรรมคณะศิลปศาสตร์ คืนเงินงบประมาณใน
สถานการณ์โควิด19 เพราะเป็นโครงการที่ด่าเนินในช่วงเดือนเมษายน  และเป็นโครงการที่มีกิจกรรมเดียว  ท่าให้
ไม่สามารถด่าเนินโครงการตามที่วางแผน ดังนั้นการด่าเนินโครงการในปีงบประมาณถัดไป ในแต่ละโครงการควรมี
การด่าเนินกิจกรรมหลาย ๆ กิจกรรม เพ่ือจะท่าให้การด่าเนินงานมีความคล่องตัว 

 
การด าเนินงานโดยเน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 

เน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนและหน่วยงานอ่ืน ๆ คณะได้ก่าหนดระบบและกลไกในการด่าเนินการ
ตามแผนท่านุบ่ารุงศิลปวัฒนธรรม  โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากผู้บริหาร คณาจารย์  เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา 
เช่น การเชิญบุคลากรจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยและบุคลกรจากหน่วยงานภายนอก  ท่าหน้าที่บรรยาย
พิเศษหรือเป็นกรรมการตัดสินเกี่ยวกับงานท่านุศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น  โดยมุ่งส่งเสริมและสนับสนุน
บุคลากรและนักศึกษาด้านการท่านุบ่ารุงศิลปวัฒนธรรม บนพ้ืนฐาน พหุวัฒนธรรม สอดคล้องกับอัตลักษณ์ 
บัณฑิตมีความเป็นพหุวัฒนธรรม(พหุวัฒนธรรม หมายถึง การอยู่ร่วมกันท่ามกลางความหลากหลายทางภาษา 
ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม 
ตารางท่ี 13.7 การด าเนินงานเน้นมีการส่วนร่วมทุกภาคส่วน 

ล าดับ
ที ่

ชื่อโครงการ รายละเอียดกิจกรรม การด าเนินงานเน้นมีการส่วน
ร่วมทุกภาคส่วน 

ผู้รับผิดชอบ
หลัก 

1 โครงการส่งเสริมให้บุคลากรและ
นักศึกษาในคณะเข้าร่วมกิจกรรม
ท่านุบ่ารุงศิลปวัฒนธรรม 

- วันส่าคัญท่ีเกี่ยวเนื่องกับ
สถาบันพระมหากษัตริย์ 
- วันส่าคัญทางศาสนา 
- วันส่าคัญของมหาวิทยาลัย 

- บุคลากร และนักศึกษา
ภายในมหาวิทยาลัย 
- ส่วนราชการจังหวัดนราริวาส  
- ประชาชนจังหวัดนราธิวาส 

น.ส.ญานิกา 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อโครงการ รายละเอียดกิจกรรม การด าเนินงานเน้นมีการส่วน
ร่วมทุกภาคส่วน 

ผู้รับผิดชอบ
หลัก 

2 โครงการสืบสานศิลป์ถิ่นแดนใต้     -  ฝึกซ้อมการแสดงลิเกฮูลู 
-  ฝึกซ้อมการแสดงซัมเปง 
 

- บุคลากร และนักศึกษา
ภายในมหาวิทยาลัย 
- ปราชญ์ชุมชน/ประชาชน 
- วัฒนธรรมจังหวัดนราธวิาส 

อ.ปารีซะ 

3 โครงการศิลป์อาสา   
 

- กิจกรรมปรับปรุงและพัฒนา
ภูมิทัศน์ 
 - กิจกรรมทาสีโต๊ะ  เก้าอ้ี  และ
ก่าแพงโรงเรียน 

- บุคลากร และนักศึกษาคณะ
ศิลปศาสตร์ 
- โต๊ะอิหม่าม/พระสงฆ์ 
- ประชาชน/ผู้น่าชุมชน 

อ.วรรณา 

 

จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่า ทั้งสามโครงการ  ได้แก่  โครงการส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษาใน
คณะเข้าร่วมกิจกรรมท่านุบ่ารุงศิลปวัฒนธรรมโครงการสืบสานศิลป์ถิ่นแดนใต้  และโครงการศิลป์อาสา เน้น
การมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนและหน่วยงานอ่ืน ๆ คณะได้ก่าหนดระบบและกลไกในการด่าเนินการตามแผนท่านุ
บ่ารุงศิลปวัฒนธรรม  ซึ่งเน้นการมีส่วนร่วมจากผู้บริหาร คณาจารย์  เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาภายในคณะ  และ
บุคลากร และนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยส่วนราชการในจังหวัดนราริวาส ประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส  
และผู้น่าศาสนา  เห็นถึงความส่าคัญของการส่งเสริมและสืบทอด ภาษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม  งานท่านุ
บ่ารุงศิลปวัฒนธรรมในฐานะภูมิปัญญาของท้องถิ่นสามจังหวัดชายแดนใต้ ซึ่งจะท่าให้บุคคลความภาคภูมิใจใน
ภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้รังสรรค์ด้วยความตั้งใจจริง  ส่งผลให้เกิดการสืบทอดภูมิปัญญาด้วยความเต็มใจ  และ
สามารถด่ารงตนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม 

การด าเนินงานแบบบูรณาการพันธกิจ 

การจัดโครงการตามที่ก่าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของคณะ    
ศิลปศาสตร์ โดยก่าหนดเป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรม ตัวบ่งชี้ความส่าเร็จของกิจกรรม ความสอดคล้องกับ       
อัตลักษณ์ เอกลักษณ์  วิธีการด่าเนินการและการประเมินผลอย่างชัดเจน โดยอาศัยการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด่าเนินการโครงการที่มีหลักการ  มีส่วนร่วมระหว่างบุคลากรสายสอนและวิจัยสายสนับสนุน  นักศึกษา และ
ชุมชน มีการด่าเนินการตามแผนงานท่านุบ่ารุงศิลปวัฒนธรรม และเน้นการด่าเนินการเชิงบูรณาการพันธกิจ ไม่ว่าจะเป็นการ
จัดการเรียนการสอน การบริการวิชาการ และงานวิจัย 
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ตารางท่ี 13.8 การด าเนินงานแบบบูรณาการพันธกิจ 

โครงการ 

ความสอดคล้อง 
กับอัตลักษณ์
เอกลักษณ์ 

ตัวชี้วัด
โครงการ 

การมีส่วน
ร่วมระหว่าง
อาจารย์ 
บุคลากร 
นักศึกษา
และชุมชน 

 
 
 

หมายเหตุ 
(ช่วงเวลา) 

ภา
ษา

 

ศา
สน

า 

ศิล
ปวั

ฒ
นธ

รร
ม ผ่า

น 

ไม่
ผ่า

น 

1. โครงการส่งเสริมบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรมด้านการท่านุบ่ารุงศิลปวัฒนธรรม(C.13.1-04) 

      ทั้งปี 

2. โครงการสืบสานศิลป์ถิ่นแดนใต้ (C.13.1-05)         12ก.พ.-31มี.ค
63 

3. โครงการศิลป์อาสา(C.13.1-06)    -     21-22 มี.ค.63 
4. โครงการรักไทย รักษ์วัฒนธรรม  (C.13.1-07)    -     ในรายวิชา/วัน

สถาปนา 
5.  โครงการบริการวิชาการเนื่องในวันสถาปนา
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครนิทร์ครั้ง ที่ 15 
(C.13.1-08) 

 -     ในรายวิชา/วัน
สถาปนา 

6. โครงการบริการวิชาการเนื่องในวันสถาปนา
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ครั้งที่ 14
ศิลปวัฒนธรรมมลายู  (C.13.1-09)   

 -     ในรายวิชา/วัน
สถาปนา 

7. โครงการบริการวิชาการเนื่องในวันสถาปนา
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ครั้งที่ 15 
Chinese day เปิดโลกแดนมังกร สอนศิลป์
ภาษาจีน(C.13.1-10)   

 -     ในรายวิชา/วัน
สถาปนา 

8. โครงการรักบ้านเกิด เปิดโลกอาเซียน (C.13.1-11)    -     ในรายวิชา/วัน
สถาปนา 

 
มีผลงานที่ก่อให้เกิดการพัฒนาคณะและสถาบันให้มีความเจริญงอกงาม หรือสอดคล้องกับอัตลักษณ์ 
เอกลกัษณ์ 

 
คณะส่งเสริมมีผลงานที่ก่อให้เกิดการพัฒนาสถาบันให้มีความเจริญงอกงามหรือสอดคล้องกับอัตลักษณ์

เอกลักษณ์คณะได้ด่าเนินโครงการด้านท่านุบ่ารุงศิลปวัฒนธรรม  ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งคณะจนถึงปัจจุบัน โดยมี
โครงการที่ด่าเนินการต่อเนื่อง อย่างน้อย 3 ปี ได้แก่ โครงการส่งเสริมบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมงาน
ท่านุบ่ารุงศิลปวัฒนธรรม (C.13.1-04) โครงการสืบสานศิลป์ถิ่นแดนใต้ (C.13.1-05)  และโครงการโครงการ
ศิลป์อาสา (C.13.1-06)  ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการด่าเนินโครงการด้าน   ท่านุศิลปะและวัฒนธรรม มีความส่าคัญ
และมีความจ่าเป็นอย่างมาก  เพราะพันธกิจหลักมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ คือ ช่วยส่งเสริมและสืบทอด 
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ภาษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม  งานท่านุบ่ารุงศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ด่ารงอยู่  
เมื่อคณะและมหาวิทยาลัยมีความเข้มแข็งด้านงานท่านุบ่ารุงศิลปะวัฒนธรรม  สามารถเป็นที่พ่ึงพิงให้แก่ชุมชน  
และสังคมได้  ส่งผลให้เกิดพัฒนาคณะและมหาวิทยาลัยให้มีความเจริญงอกงามสอดคล้องกับอัตลักษณ์  
เอกลักษณ์ของสังคมพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้  และยังส่งผลให้บุคคลในท้องถิ่นเกิดความรัก  ความหวง
แหน  และภาคภูมิใจในภูมิปัญญาท้องถิ่นทางวัฒนธรรมอันเป็นสมบัติอันล้่าค่าควรค่าแก่การธ่ารงอยู่คู่สังคมต่อไป 

จากตารางข้างต้นแสดงให้เห็นว่าการด่าเนินโครงการมีผลงานที่ก่อให้เกิดการพัฒนาคณะและสถาบันให้มี
ความเจริญงอกงาม หรือสอดคล้องกับอัตลักษณ์ เอกลักษณ์  ทั้งด้านภาษา  ได้แก่  การใช้ภาษาไทยมาตรฐาน  
การใช้ภาษาอังกฤษ  และการใช้ภาษามลายูถิ่น  ด้านศาสนา  คือ การท่านุบ่ารุงศาสนาพุทธ  และศาสนาอิสลาม
และด้านศิลปวัฒนธรรม มีการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น  อันได้แก่ วัฒนธรรมการแสดง  วัฒนธรรมการ
อยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม  ซึ่งทั้งหมดนี้ก่อให้เกิดผลงานที่ก่อให้เกิดการพัฒนาคณะหลายประการ  
ได้แก่  บุคลากรและนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ได้ท่านุบ่ารุงและเคารพสถาบันชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  
บุคลากรและนักศึกษาได้เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นสามจังหวัดชายแดนใต้  และนักศึกษาและบุคลากรท่า
กิจกรรมสาธารณประโยชน์ควบคู่กับการเรียนรู้วัฒนธรรมของชุมชนนั้น ๆสิ่งเหล่าเป็นตัวบ่งชี้ถึงการพัฒนาคณะ
และสถาบันให้มีความเจริญงอกงาม  และส่งผลต่อการยอมรับของสังคม   

นอกจากนี้โครงการเนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ด่าเนินงานโดยคณะศิลปศาสตร์      
ได้แก่ โครงการรักไทย รักษ์วัฒนธรรม  (C.13.1-07)  โครงการบริการวิชาการเนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์ครั้ง ที่ 15 English Day (C.13.1-08)  โครงการบริการวิชาการเนื่องในวันสถาปนา
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ครั้งที่ 15 ศิลปวัฒนธรรมมลายู (C.13.1-09)  โครงการบริการวิชาการเนื่อง
ในวันสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ครั้งที่ 15 Chinese day เปิดโลกแดนมังกร สอนศิลป์ภาษาจีน  
(C.13.1-10)  และโครงการรักบ้านเกิด เปิดโลกอาเซียน  (C.13.1-11)  โครงการเหล่านี้มีหน้าที่บริการวิชาการ 
ด้านภาษา  ได้แก่  ภาษาไทยมาตรฐาน  ภาษาอังกฤษ  ภาษามลายู  และภาษาจีน  และวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นแก่เยาวชนและประชาชนในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้  และพ้ืนที่ใกล้เคียง   

นอกจากนี้บริการวิชาการด้านศิลปะและวัฒนธรรมให้แก่เยาวชนและประชาชนในพ้ืนที่สามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้แล้ว  ยังรวมถึงการบริการวิชาการให้แก่บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
โดยด่าเนินกิจกรรมการน่าเสนอบอร์ดความรู้ทั่วไป การแข่งขันสุนทรพจน์  การเล่านิทาน  การตอบปัญหาภาษา
ต่าง ๆ ฯลฯ  ส่งผลให้คณะที่รู้จักและได้รับการยอมรับจากหน่วยงานต่าง ๆ  ไม่ว่าจะเป็นภายในหรือภายนอก
มหาวิทยาลัย  ซึ่งถือเป็นความเข้มแข็งที่สามารถแสดงอัตลักษณ์ขององค์กรด้านท่านุบ่ารุงศิลปวัฒนธรรม  อีกทั้ง
ยังพัฒนาคณะให้เป็นศูนย์กลางแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมของชุมชนและสังคม โดยมีการพัฒนาฐานข้อมูล
ปราชญ์ของชุมชน และได้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ให้แก่ผู้ที่สนใจ  ซึ่งการส่งเสริมและสืบทอดเป็นสิ่งบ่งชี้การพัฒนา
สถาบันให้มีความเจริญงอกงามหรือสอดคล้องกับอัตลักษณ์เอกลักษณ์ของคณะ  มหาวิทยาลัยและสังคมสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้(C.13.1-14) 
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ตารางที่ 13.9 ผลคะแนนประเมินระดับคณะ  
ใช้เกณฑ์คะแนน 1-7 ของ CUPT – QA ระดับคณะ 

คะแนนการประเมิน C 13= 4 
ค าอธิบายเพิ่มเติม   มีรายงานผลครบทุกด้าน (อัตลักษณ์และเอกลักษณ์หรือจุดเน้นหรือคุณลักษณะหรือวิสัยทัศน์) 

 
ตารางที่ 13.10 รายการเอกสารหลักฐาน 

รหัสเหลักฐาน ชื่อเอกสารหลักฐาน 
C.13.1-01 - แผนแผนปฏิบัติราชการ ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของคณะศิลปศาสตร์   
C.13.1-02                            - แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2460-

2564  ยุทธศาสตร์ที่ 4 อนุรักษ์ ส่งเสริม และท่านุบ่ารุงศิลปวัฒนธรรม ภายใต้พหุวัฒนธรรม  
C.13.1-03 - แผนการพัฒนาด้านท่านุบ่ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
C.13.1-04 - โครงการส่งเสริมบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมงานท่านุบ่ารุงศิลปวัฒนธรรม    
C.13.1-05 - โครงการสืบสานศิลป์ถิ่นแดนใต้   
C.13.1-06 - โครงการศิลป์อาสา   
C.13.1-07 - โครงการรักไทย รักษ์วัฒนธรรม   
C.13.1-08  - โครงการบริการวิชาการเนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ครั้ง ที่ 15  

English Day  
C.13.1-09  - โครงการบริการวิชาการเนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ครั้งที่ 15

ศิลปวัฒนธรรมมลายู 
C.13.1-10   - โครงการบริการวิชาการเนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ครั้งที่ 15 

Chinese day เปิดโลกแดนมังกร สอนศิลป์ภาษาจีน 
C.13.1-11 โครงการรักบ้านเกิด เปิดโลกอาเซียน   

(C.13.1-12)   รายงานการประชุมคณะกรรมการท่านุบ่ารุงศิลปวัฒนธรรม   

(C.13.1-13)   แต่งตั้งคณะกรรมการท่านุบ่ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

(C.13.1-14) เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ให้แก่ผู้ที่สนใจ  
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S.1 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

ผู้ก่ากับตัวบ่งชี้ อาจารย์ ดร.ภัสร์ธีรา ฉลองเดช 

ผู้จัดเก็บข้อมูล อาจารย์โสภาวรรณ หนูกุ้ง 
  นายอัสฟารอนี เจ๊ะอูมา 

ค าอธิบาย 

 ปัจจัยส่าคัญที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในสถาบันอุดมศึกษา 
ประการหนึ่ง คือ เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ดังนั้นสถาบันอุดมศึกษาจึงต้องจัดสรรเงินจาก
ภายในสถาบันและที่ได้รับจากภายนอกสถาบันเพ่ือสนับสนุนการท่าวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างมี
ประสิทธิภาพ ตามสภาพแวดล้อมและจุดเน้นของสถาบัน นอกจากนั้นเงินทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่คณะ
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                           =  
 
 
เกณฑ์การประเมินระดับหลักสูตร 

1 2 3 4 5 6 7 
ไม่มีการ
ด่าเนินงาน
ตามเกณฑ์
ที่ก่าหนด 

มีผลการ
ด่าเนินงาน
เบื้องต้น 
(เป็นข้อมูล
ดิบ เริ่มมี

มีการเก็บ
ข้อมูลอย่าง
เป็นระบบ
สามารถ/มี
ผลการ

3+ มี
แนวโน้มผล
การ
ด่าเนินงาน
ของระบบดี 

4+มีการ
ด่าเนินงาน
เหนือกว่าที่
เกณฑ์ก่าหนด
ส่งผลให้เกิด

5+มีผลการ
ด่าเนินงานที่เท่าหรือ
สูงกว่าคู่เทียบใน
ระดับชั้นน่าของ
ประเทศมีการ

Excellent 
(Example of 
World Class 
or Leading 
Practices)  

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก 

 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯที่ ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5        
x 5 
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1 2 3 4 5 6 7 
ระบบแต่ยัง
ไม่สมบูรณ์
ไม่สามารถ/
ไม่มีการ
วิเคราะห์)  

วิเคราะห์
การ
ด่าเนินงาน
เทียบกับ
เป้าหมาย 

ท่าให้เกิดผล
เป็นไป/ใน
ทิศทางตาม
เป้าหมายที่
ก่าหนด 

การพัฒนา
ระบบ 

ด่าเนินงานที่ดี
ต่อเนื่องส่งผลให้การ
ด่าเนินงานเทียบเท่า
หรือสูงกว่าคู่เทียบ        
(คู่เทียบชั้นน่า
ระดับประเทศ)  

 

1. ค่าเป้าหมายของคณะ  

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผล บรรลุ 

จ านวนแหล่งเงินทุนวิจัย

จากหน่วยงานภายนอก 

2 0 - 

 

2. การด าเนินงานและผลการด าเนินงาน 

 คณะศิลปศาสตร์ได้ก่าหนดยุทธศาสตร์และแผนงานด้านงานวิจัยเพ่ือให้เกิดการผลิตผลงานวิชาการ
และการวิจัย ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์และวิสัยทัศน์ของคณะ โดยมีกลไกการบริหารผ่านคณะกรรมการวิจัย
ของคณะ (S. 1-1) ทั้งนี้ในปีการศึกษา 2561 ที่ผ่านมาบุคลากรของคณะได้รับเงินสนับสนุนงานวิจัยจาก
หน่วยงานภายใน จ่านวน 120,000 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน) และได้รับเงินสนับสนุนการวิจัยจาก
หน่วยงานภายนอก  เป็นเงิน 665,437 บาท (หกแสนหกหมื่นห้าพันสี่ร้อยสามสิบเจ็ดบาทถ้วน) จ่านวนเงิน
สนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เมื่อเทียบกับจ่านวนบุคลากรของคณะยังอยู่ในระดับที่ไม่น่าพึงพอใจ ดังนั้น 
ในปีการศึกษา 2562 นี้ คณะได้ก่าหนดปฏิทินการด่าเนินงานวิจัย (S. 1-2) ของบุคลากรเพ่ือวางแผนการ
ปฏิบัติงานตลอดปีการศึกษา เริ่มตั้งแต่การประชุมวางแผน ระบบการจัดการ วิธีการสร้างขวัญและก่าลังใจ
ส่าหรับบุคลากรที่ได้รับทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอก จัดเวทีบรรยายเกี่ยวกับงานวิจัยที่ได้รับทุน การให้แนว
ทางการเขียนเค้าโครง ตัวอย่างการเขียนเค้าโครงการวิจัย (S. 1-3) รวมทั้งมีก่าหนดการจัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการโดยวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการเขียนเค้าโครงวิจัยเพ่ือขอทุนจากหน่วยงานภายนอก  

ทั้งนี้ เนื่องจากปัจจัยทั้งภายใน เช่น การปรับงบประมาณตามนโยบายของรัฐบาล และปัจจัยภายนอก 
เช่น การเกิดโรคระบาดจากเชื้อไวรัส Covid19 ท่าให้การด่าเนินการต่างๆ ไม่เป็นไปตามเป้าหมายและแผนการที่
ก่าหนดไว้ โดยเฉพาะการได้รับเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ซึ่งหากจะพิจารณาแนวโน้มเงินทุน
สนับสนุนการวิจัยของบุคลากรของคณะในปีการศึกษา 2562  จะเห็นได้ว่าลดลงกว่าปีที่ผ่านมาทั้งงบสนับสนุน
ภายในและภายนอก ดังรายละเอียดตารางต่อไปนี้ 
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ตารางเปรียบเทียบการได้รับทุนวิจัยของบุคลากรสายสอนและวิจัย คณะศิลปศาสตร์  
(ปีการศึกษา 2558-2562) 

หน่วยงาน ปีการศึกษา จ านวน
อาจารย์ประจ า 

(ไม่รวมลา
ศึกษาต่อ) 

งบประมาณ
สนับสนุนงานวิจัย

(ภายใน) 

งบประมาณ
สนับสนุน
งานวิจัย

(ภายนอก) 

ร้อยละ 

คณะศิลปศาสตร์ 
 
 

2562 33 100,000 - 0.60 
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 

   
 

ในปีการศึกษาที่ผ่านมา การขับเคลื่อนการด่าเนินการต่างๆ ของคณะมีความคลาดเคลื่อนเป็นอย่างมาก 
คณะมีความจ่าเป็นต้องปรับเปลี่ยนการด่าเนินการต่างๆ ตามแนวนโยบายของรัฐบาล ท่าให้บุคลากรค่อนข้างมี
ข้อจ่ากัดในการปฏิบัติงาน อย่งไรก็ตาม คณะมิได้หยุดนิ่งในการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้ได้รับเงินสนับสนุนจาก
หน่วยงานภายนอก อันจะน่ามาซึ่งคุณประโยชน์ต่อตัวบุคลากรเองและคณะ ถึงแม้จะมีข้อจ่ากัดด้านต่างๆ แต่
คณะกระตุ้นและส่งเสริมบุคลากรด้วยการจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคและวิธีก ารเขียน
โครงการวิจัยให้ได้ทุน โดยปรับรูปแบบการฝึกอบรมเป็นการอบรมในรูปแบบออนไลน์ (S. 1-4) เพ่ือให้บุคลากร
ของคณะได้รับการพัฒนาโดยการฝึกปฏิบัติเขียนโครงการวิจัยเพื่อขอทุนภายใต้ค่าแนะน่าของผู้เชี่ยวชาญอย่าง
แท้จริง นอกจากนี้ยังมีการดูแลควบคุมให้บุคลากรส่งเค้าโครงการวิจัยที่จะยื่นขอทุนให้กับวิทยากรที่มี
ประสบการณ์โดยตรง โดยผลจากการฝึกอบรมท่าให้ได้เค้าโครงชุดโครงการวิจัยที่จะพัฒนาเพ่ือส่งขอทุนจากแหล่ง
ทุนภายนอก  (S. 1-5)  ดังรายการต่อไปนี้   
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ชุดโครงการวิจัย โครงการวิจัย ผู้รับผิดชอบ 
การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ ยวและ
หัตถกรรมสร้างสรรค์เมืองมะนารอพหุภาคี  
จังหวัดนราธิวาส 

การพัฒนาสารสนเทศแหล่งท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเมืองมะนารอ จังหวัด
นราธิวาส 

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ 

การพัฒนาศักยภาพและเพิม่ขีดความสามารถ
การตลาดออนไลน์ของแหล่งท่องเที่ยววิสาหกิจชุมชน
หัตถกรรมสร้างสรรค์เมืองมะนารอ จังหวัดนราธิวาส 
รูปแบบการจดัการแหล่งท่องเที่ยวปลอดขยะแบบพหุ
ภาคีของหาดนราทัศน์  อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 

การพัฒนาและยกระดับสื่อสร้างสรรค์เพื่อ
การเรียนรู้ภาษาและวรรณกรรมในพื้นที่
ชายแดนใต้ 

โลกทัศน์ของความไม่สงบชายแดนใต้ผ่านกวีนิพนธ์
ไทยร่วมสมัย 

สาขาวิชาภาษาไทย 
สาขาวิชาสังคมศาสตร์ 
สาขาวิชาภาษามลายู การเดินทางข้ามวัฒนธรรมของเพลงอินโดนีเซยีในสาม

จังหวัดชายแดนใต ้
การพัฒนาสื่อสร้างสรรคเ์พื่อเสรมิคุณธรรม จรยิธรรม
จากวรรณกรรมมลายูท้องถิ่นส าหรับเยาวชนใน
ชายแดนใต ้
การเสริมศักยภาพทักษะการสื่อสารภาษามลายูอักษร
ยาวีในการอ่านคุตเบาะหล์ะหมาดวันศุกร์ส าหรับ
อิหม่ามในพ้ืนท่ีชนบทสามจังหวัดชายแดนภาคใต้   
การพัฒนาสื่อสร้างสรรค์แหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนท่ี
ชายแดนภาคใตโ้ดยใช้ภาษามลายถูิ่นปาตานีของ
เยาวชนรุ่นใหม ่

เจ๊ะเห-ตุมปัต: การธ ารงและฟื้นฟูภาษาถิ่น
ของชุมชนชาวไทยบริเวณชายแดนไทย-
มาเลเซีย 
 

การพัฒนาหลักสูตรภาษาถิ่นเจ๊ะเห-ตุมปัตเพื่อการ
ฟื้นฟูภาษาถ่ินในพ้ืนท่ีชายแดนไทย-มาเลเซีย 

สาขาวิชาภาษาไทย 
ส า ข า วิ ช า
ภาษาอังกฤษ การพัฒนารูปแบบการสอนภาษาถิ่น เจ๊ะเห-ตุมปัต

โดยใช้หลักสัทศาสตร์ส าหรับเยาวชนในพื้นที่ไทย -
มาเลเซีย 
การพัฒนารูปแบบการธ ารงอัตลักษณ์และฟื้นฟู
วัฒนธรรมเจ๊ะเหในพ้ืนท่ีชายแดนไทย-มาเลเซีย 
การพัฒนาสื่อสร้างสรรค์เพื่อการธ ารงอัตลักษณ์และ
ฟื้นฟูภาษาเจ๊ะเหในพื้นที่ชายแดนไทย-มาเลเซีย 
กลไกการพัฒนาและสร้างเครือข่ายการธ ารงอัตลักษณ์
และฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมเจ๊ะเห ในพื้นที่ชายแดน
ไทย-มาเลเซีย 
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ในขณะนี้ผู้รับผิดชอบโครงการข้างต้น ก่าลังพัฒนาการเขียนโครงร่างเพ่ือยื่นเสนอต่อแหล่งทุนในระดับ

ต่อไปภายใต้การดูแลและให้ค่าแนะน่าของผู้เชี่ยวชาญ จึงคาดหมายว่าถึงแม้ในปีการศึกษานี้ คณะจะไม่ได้รับเงิน
สนับสนุนการวิจัยจากหน่วยงานภายนอกอันเนื่องมาจากสภาวะการเกิดโรคระบาด ท่าให้เกิดข้อจ่ากัดในการ
ปฏิบัติงาน แต่จากการขับเคลื่อนการด่าเนินการอย่างเป็นรูปธรรมอย่างไม่หยุดนิ่ง ในปีการศึกษาต่อไป คาดว่า
คณะจะมีจ่านวนผลงานวิจัยที่ได้รับเงินสนับสนุนการวิจัยและงานสร้างสรรค์จากหน่วยงานภายนอกเพ่ิมมากขึ้น  

 
3. การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 

ส่าหรับปีการศึกษา 2562 คณาจารย์คณะศิลปศาสตร์ได้รับเงินสนับสนุนงานวิจัยจากหน่วยงาน
ภายในในจ่านวนที่ลดน้อยลง และไม่ได้รับเงินสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก เนื่องมาจากสาเหตุทั้งภายใน
ของบุคลากรในคณะเอง และปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ อย่างไรก็ตาม คณะได้พยายามเตรียม
บุคลากรเพ่ือให้มีความพร้อมในการที่จะยื่นเสนอขอรับเงินทุนวิจัยจากภายนอก โดยจัดโครงการในลักษณะ
ต่างๆ อาทิ การจัดการความรู้ของบุคลลากรที่มีประสบการณ์ในการได้รับทุนวิจัยจากหน่วยงานต่างๆ การเปิด
โอกาสให้บุคลากรฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนทักษะด้านการวิจัย และการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้บุคลากรในคณะ
ได้มีโอกาสฝึกปฏิบัติภายใต้การดูแลให้ค่าปรึกษาของผู้เชี่ยวชาญการขอทุนวิจัยจากหน่วยงานต่างๆ ท่าให้
บุคลากรมีความรู้สึกมั่นใจและกล้าที่จะยื่นข้อเสนอทุนไปยังแหล่งทุนต่างๆ มากขึ้น นอกจากนี้ยังสนับสนุนให้
บุคลากรท่างานในลักษณะการบูรณาการศาสตร์เพื่อเป็นการเปิดกว้างในการท่าวิจัยและเอ้ือต่อการยื่นข้อเสนอ
ทุนต่างๆ มากยิ่งขึ้น  

ดังนั้น ถึงแม้ว่าจ่านวนเงินทุนสนับสนุนการวิจัยในปีการศึกษานี้จะลดน้อยลง แต่จะเห็นได้ว่า การ
ด่าเนินงานเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอกมิได้ลดน้อยลงแต่อย่างใด และเป็นที่คาดหมายว่า
ในปีการศึกษาต่อไปจ่านวนเงินทุนวิจัยที่บุคลากรของคณะจะได้รับจะเพ่ิมจ่านวนขึ้นอันเป็นผลเนื่องมาจากการ
ด่าเนินการดังกล่าว 
4. แนวโน้มผลการด าเนินงานของระบบ 

การได้รับเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ส่าหรับบุคลากรในปีการศึกษา 2562 ลดน้อยลง
กว่าปี การศึกษา 2561 ถึงแม้ว่าในปีการศึกษา 2561 มีบุคลากรจ่านวน 2 ท่านได้รับทุนวิจัย ส่งผลให้

นวัตกรรมการเสริมสร้างความสามารถ
ภาษาอังกฤษโดยใช้ชุมชนและวัฒนธรรม
ท้องถิ่นเป็นฐานส าหรับเยาวชนในโรงเรียน
ขนาดเล็ก จังหวัดนราธิวาส 
 

รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการใช้ค าศัพท์
แสลงภาษาอังกฤษของนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก 
จังหวัดนราธิวาส 

ส า ข า วิ ช า
ภาษาอังกฤษ 

การพัฒนาสื่อเพื่อเสริมสร้างความสามารถการอ่าน
ภาษาอังกฤษโดยใช้ชุมชนและวัฒนธรรมท้องถิ่นเป็น
ฐานของโรงเรียนขนาดเล็ก จังหวัดนราธิวาส 
นวัตกรรมสื่อดิจิทลัเพื่อพัฒนาความสามารถการ
สื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก 
จังหวัดนราธิวาส 
การพัฒนาการออกเสยีงภาษาอังกฤษตามหลัก
ภาษาศาสตร์ของนักเรยีนในโรงเรยีนขนาดเล็ก 
จังหวัดนราธิวาส 



193 

 

ค่าเงินสนับสนุนเพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษา 2560  แต่เมื่อพิจารณาแล้วยังมีจ่านวนน้อยและไม่เป็นที่น่าพอใจเมื่อ
เทียบกับจ่านวนของคณาจารย์ทั้งหมดของคณะ อย่างไรก็ตาม เมื่อท่าการวิเคราะห์แล้ว คณะเล็งเห็นถึง
ความส่าคัญของการพัฒนาบุคลากรแบบองค์รวม คณะจึงก่าหนดแนวนโยบายในการพัฒนาบุคลากรอย่างมี
ทิศทาง ได้แก่ 1) “ระบบพ่ีเลี้ยงวิจัย” คือ สนับสนุนผู้เชี่ยวชาญที่จะให้ความรู้ ค่าแนะน่า และเป็นที่ปรึกษา
ให้แก่บุคลากร  2) “ชั่วโมงวิจัย” ให้การสนับสนุนเวลาส่าหรับการท่าวิจัยแก่บุคลากรของคณะ 3) “พ้ืนที่
วิจัย” คณะจัดสรรพ้ืนที่ส่าหรับท่าวิจัยให้แก่บุคลากร โดยในระยะแรก ก่าหนดจัดมุมวิจัยในบริเวณห้องสมุด 
และในปีการศึกษาต่อไป คณะได้จัดสรรงบประมาณเพ่ือปรับปรุงส่านักงานงานส่งเสริมงานวิจัยและต่ารา เพ่ือ
รองรับการท่างานด้านการวิจัยของบุคลากรต่อไป  

ด้วยการด่าเนินงานด้านสนับสนุนการด่าเนินวิจัยอย่างรอบด้านและเป็นรูปธรรมของคณะ รวมทั้ง การ
ตื่นตัวตัวอันเป็นผลจากการมาตรการต่างๆ ของคณะดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น จึงคาดหมายได้ว่าในปีการศึกษา
ต่อไป จ่านวนเงินทุนวิจัยที่บุคลากรของคณะจะได้รับจะเพ่ิมจ่านวนขึ้นอันเป็นผลเนื่องมาจากการด่าเนินการ
ดังกล่าว 
 
6. ผลการประเมินคะแนนในระดับคณะ 

ผลการประเมินในระดับคณะ 
ผลรวมของคะแนนที่ได้ของทุกหลักสูตรในคณะ/จ่านวนหลักสูตรในคณะทั้งหมด 

คะแนนการประเมิน S.1= 4 
ค าอธิบายเพิ่มเติม   มีการเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบสามารถ/มีผลการวิเคราะห์การด่าเนินงานเทียบกับ
เป้าหมาย 
 

 
7. รายการเอกสารหลักฐาน 
รหัสเอกสารหลักฐาน ชื่อเอกสารหลักฐาน 

S. 1-1 ค่าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิจัย คณะศิลปศาสตร์   
S. 1-2 ปฏิทินการด่าเนินงานวิจัย ของงานวิจัยและต่ารา คณะศิลปศาสตร์ 
S. 1-3 โครงการการจัดการความรู้ของบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ 
S. 1-4 ก่าหนดการฝึกอบรมและภาพถ่ายการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เทคนิคและ

วิธีการเขียนโครงการวิจัยให้ได้ทุน”  
S. 1-5 สรุปเค้าโครงชุดโครงการวิจัยของบุคลากรคณะศิลปศาสตร์และผู้รับผิดชอบโครงการวิจัย

เดี่ยว 
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S.2 การเข้าสู่สากลมุ่งเน้นอาเซียนของนักศึกษาและอาจารย์ 
 
ผู้ก่ากับตัวบ่งชี้   อาจารย์ ดร.ภัสร์ธีรา ฉลองเดช  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริกัญญา แก่นทอง 

นางสาวชุลีพร มาสเนตร  อาจารย์ ดร.วัชรินทร์ ฟองโหย 
อาจารย์สุไลมาน  สมาแฮ 

 
ผู้จัดเก็บข้อมูล  อาจารย์นูรอา สะมะแอ   นายชวัลวิทย์ พรหมเมศร์ 

อาจารย์กามีลียา หะยีหะซา นางสาวญานิกา เพ็ชร์พันธ์  
อาจารย์วิภาภรณ์ หุ้ยเวชศาสตร์ นางสาวสุปราณี วรพิพัฒน์กุล 

 
ค าอธิบาย 

การเข้าสู่สากลมุ่งเน้นอาเซียน ของนักศึกษาและอาจารย์  การที่นักศึกษาและอาจารย์ไปศึกษา
ภาษาอังกฤษต่างประเทศ 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 ยังไม่ม ี
การวิเคราะห์ 

มีการรายงาน 
ผลตามที่ 
คาดหวัง มี
การวิเคราะห์ 

มีแนวโน้ม 
การ
ด่าเนินงาน 
ที่ดี 
(วิเคราะห์ 
trend จาก 
ตารางข้อมูล 
ดิบ) 

มีแนวโน้มผล 
การ
ด่าเนินงาน 
ที่ดี และมี
การน่า
ข้อเสนอ 
แนะ ไป
พัฒนา 
การ เข้าสู่
สากลมุ้ง  
เน้นอาเซียน 
ของนักศึกษา 
และอาจารย ์

มีการน่าผล 
การพัฒนา 
เข้าสู่สากล 
มุ่งเน้น 
อาเซียนของ 
นักศึกษา 
และอาจารย์ 
อย่างเป็น 
ระบบและมี
ผลการ
ด่าเนินงานที่
ดีในทุกแผน 

Excellent 
World Class 
or leading 
practice 
ranking 
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1. ค่าเป้าหมาย 
ตารางท่ี S 2.2 ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย และผลการด าเนินงาน 
การเข้าสู่สากลมุ่งเน้นอาเซียนของนักศึกษาและอาจารย์ 
 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน บรรลุ 
จ่านวนรางวัลที่นักศึกษา/บัณฑิตได้รับในระดับ 
ชาติและนานาชาติ 

6 0 ไม่บรรลุ 

ร้อยละของนั กศึ กษาที่ สอบผ่ านมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษก่อนส่าเร็จการศึกษา 

55 4 ไม่บรรลุ 

จ่านวนผลงานวิชาการ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ หรือ 
นวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ หรือ
ระดับนานาชาติ 

14 14 บรรลุ 

จ่านวนผลงานวิชาการ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ หรือ 
นวัตกรรมที่ได้รับรางวัลในระดับชาติ หรือระดับ 
นานาชาติ 

3 0 ไม่บรรลุ 

 
2. การด าเนินงานและผลการด าเนินงาน 
 ในปีการศึกษา 2562 (1 สิงหาคม 2562 - 31 กรกฎาคม 2563) คณะศิลปศาสตร์ได้ส่งเสริม
สนับสนุนการเข้าสู่สากลมุ่งเน้นอาเซียนของนักศึกษาและอาจารย์ โดยคณะได้ก่าหนดแผนกลยุทธ์ประจ่าปีของ
คณะในการจัดท่าแผนปฏิบัติราชการประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (S. 2-01) ในการด่าเนินงาน                    
ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ทักษะและคุณธรรม รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม และ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตผลงานวิชาการ งานวิจัย และนวัตกรรมที่มีคุณภาพ มุ่งสู่ Thailand 4.0 พร้อม
ทั้ง ในการด่าเนินงานเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาและอาจารย์ผลิตผลงานด้านวิชาการ งานวิจัย 
สิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรมเพ่ือเผยแพร่และเข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ  
รวมถึงการด่าเนินการจัดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษก่อนส่าเร็จการศึกษาของนักศึกษา คณะได้ก่าหนด
โครงการและกิจกรรมขึ้นเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการเข้าสู่ สากลมุ่งเน้นอาเซียนของนักศึกษาและอาจารย์                  
โดยจัดสรรงบประมาณในการด่าเนินโครงการและกิจกรรม ดังตารางต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ S 2.3 รายชื่อโครงการและกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนการเข้าสู่สากลมุ่งเน้นอาเซียนของ
นักศึกษาและอาจารย์ ประจ าปีการศึกษา 2562 
 

ล าดับ โครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

1 โครงการพัฒนาและแข่งขันทักษะทางวิชาการ 30,000 
2 โครงการจัดตั้งและพัฒนาศักยภาพศูนย์ภาษาต่างประเทศเพ่ือรองรับการพัฒนา

ก่าลังคนในจังหวัดชายแดนภาคใต้: กิจกรรมจัดจ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศเพ่ือ
ส่งเสริมศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ  

๖๖๒,๔๐๐ 

  2.1 กิจกรรมแลกเปลี่ยนอาจารย์ระหว่างมหาวิทยาลัย ๗๐,๐๐๐ 
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ล าดับ โครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

  2.2 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนระหว่างมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
และ Universiti Teknologi Petronas (UTP)  ประเทศมาเลเซีย 

18,771 

3 โครงการจัดจ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศเพ่ือส่งเสริมศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ 343,600 
3.1 กิจกรรมจัดจ้างอาจารย์ประจ่าชาวต่างประเทศ 213,000 
3.2 กิจกรรมการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัย 58,600 
3.3 กิจกรรมจัดจ้างอาจารย์สอนภาษาต่างประเทศรายชั่วโมง 72,000 

4 
 

โครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์/นักศึกษาและสร้างเครือข่ายความร่วมมือในภูมิภาค
อาเซียน 

120,000 

  4.1 กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ณ University of Kuala Lumper 
(UniKL) ประเทศมาเลเซีย 

28,000 

  4.2 กิจกรรม Social Enterprise For Economic Development (SEED) 
ณ ต่างประเทศ 

22,000 

  4.3 กิจกรรม The intercultural competence English immersion and 
Mandarin intensive Program ณ University of Kuala Lumper (UniKL) 

51,000 

  4.4 กิจกรรม Collaboration of Education Community and Cultural 
Exchange UUM vs PNU ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

19,000 

5 โครงการสหกิจศึกษา คณะศิลปศาสตร์ 90,000 
6 โครงการอุณากรรณสัญจร เรียนรู้โลกกว้าง 100,000 
7 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยคณะศิลปศาสตร์ 100,000 
8 การไปราชการต่างประเทศเพ่ือเป็นอาจารย์แลกเปลี่ยนสอนภาษาจีน 2,801.45 
9 กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาก้าวสู่อาเซียน 26,058.15 

10 การน่าเสนอผลงานวิจัยและร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “Eleventh 
Conference of Asia-Pacific Consortium on Teaching Chinese as an 
International Language” ณ  Nanyang Technological University (NTU) 
ประเทศสิงคโปร์ โดยอาจารย์รัฐพร ศิริพันธุ์ 

4,000 

11 การน่าเสนอผลงานวิจัยและร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “International 
conference on Languages, Literature and Malay Society” ณ Institution 
of Teacher Education Sultan Mizan Campus รัฐตรังกานู ประเทศมาเลเซีย 
โดยคณาจารย์สาขาวิชาภาษามลายู 

20,652 

12 กิจกรรมสอบวัดระดับความรู้ความสามารถก่อนส่าเร็จการศึกษา (Exit Exam) - 
13 กิจกรรมสอบวัดระดับความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (Yearly Exam) - 
14 กิจกรรมสอบมาตรฐานภาษามลายู (KSBM-PNU) - 
15 โครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ประจ่าปี 2562 ณ ประเทศญี่ปุ่น - 
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 จากโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ที่คณะศิลปศาสตร์ได้ก่าหนดแผนการด่าเนินงานในปีการศึกษา 
2562 ที่กล่าวมาข้างต้น คณะได้ด่าเนินการจัดโครงการและกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการเข้าสู่สากล
มุ่งเน้นอาเซียนของนักศึกษาและอาจารย์สามารถแบ่งออกเป็นโครงการและกิจกรรมที่คณะได้จัดสรร
งบประมาณ และโครงการและกิจกรรมที่คณะไม่ได้จัดสรรงบประมาณ ดังแผนภูมิต่อไปนี้ 
 
แผนภูมิที่ S 2.4 โครงการและกิจกรรมเพื่อการเข้าสู่สากลมุ่งเน้นอาเซียนของนักศึกษาและอาจารย์ 
 

 
 
 จากแผนภูมิข้างต้นจะเห็นได้ว่า คณะได้ก่าหนดแผนการจัดโครงการและกิจกรรมที่คณะได้จัดสรร
งบประมาณเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนด้านนักศึกษาคิดเป็นร้อยละ 64  ได้แก่ โครงการพัฒนาและแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการโครงการจัดตั้งและพัฒนาศักยภาพศูนย์ภาษาต่างประเทศเพ่ือรองรับการพัฒนาก่าลังคนในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้: กิจกรรมจัดจ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศเพ่ือส่งเสริมศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ โครงการจัด
จ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศเพ่ือส่งเสริมศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ โครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์/นักศึกษา
และสร้างเครือข่ายความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน โครงการสหกิจศึกษา คณะศิลปศาสตร์ โครงการอุณากรรณ
สัญจร เรียนรู้โลกกว้าง และกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาก้าวสู่อาเซียน ส่วนด้านอาจารย์ คณะได้จัด
โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ  ได้แก่ โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยคณะศิลปศาสตร์ เพ่ือสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการขอทุนวิจัย ค่าตีพิมพ์ และเผยแพร่ผลงานในต่างประเทศ การน่าเสนอผลงานวิจัยและ                  
ร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ และการไปราชการต่างประเทศเพ่ือเป็นอาจารย์แลกเปลี่ยนสอนภาษาจีน                  
ในขณะเดียวกัน คณะยังได้ด่าเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อการเข้าสู่สากลมุ่งเน้นอาเซียนของนักศึกษาและอาจารย์
ที่ไม่ได้จัดสรรงบประมาณคิดเป็นร้อยละ 36 ได้แก่  กิจกรรมสอบวัดระดับความรู้ความสามารถก่อนส่าเร็จ
การศึกษา (Exit Exam) กิจกรรมสอบวัดระดับความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (Yearly Exam) 
กิจกรรมสอบมาตรฐานภาษามลายู (KSBM-PNU) และโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ประจ่าปี 2562 ณ 
ประเทศญี่ปุ่น โดยโครงการและกิจกรรมที่คณะได้จัดสรรงบประมาณสามารถแสดงให้เห็นดังแผนภูมิต่อไปนี้  
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แผนภูมิที่ S 2.5 โครงการและกิจกรรมของนักศึกษาโดยแบ่งตามงบประมาณ 
 

 
 
 จากแผนภูมิข้างต้น คณะศิลปศาสตร์ได้จัดโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการเข้าสู่
สากลมุ่งเน้นอาเซียนของนักศึกษา โดยคณะได้จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการจัดโครงการและกิจกรรม
ดังกล่าว ดังนี้ คณะศิลปศาสตร์ได้ให้ความส่าคัญกับการจัดเรียนการสอนให้กับนักศึกษามากที่สุด ดังจะเห็น            
ได้จากงบประมาณที่คณะจัดสรรในการด่าเนินโครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ โครงการจัดตั้งและ
พัฒนาศักยภาพศูนย์ภาษาต่างประเทศเพ่ือรองรับการพัฒนาก่าลังคนในจังหวัดชายแดนภาคใต้: กิจกรรมจัด
จ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศเพ่ือส่งเสริมศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ (S. 2-02) และโครงการจัดจ้างอาจารย์
ชาวต่างประเทศเพ่ือส่งเสริมศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ (S. 2-03) เพ่ือสรรหาอาจารย์ชาวต่างประเทศเพ่ือ                 
จัดจ้างเป็นอาจารย์ประจ่าและจัดจ้างอาจารย์รายชั่วโมงของคณะศิลปศาสตร์ รวมถึงคณะได้จัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนอาจารย์ระหว่างมหาวิทยาลัยเพ่ือจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ในรายวิชา
ของสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาษามลายู และภาษาจีน ได้แก่ Mr.Chan Yaan Cheng จัดการเรียนการสอน                 
ในรายวิชาโทภาษาจีน Mr.Mohd Shahrul Imran Lim Abdullah จาก Universiti Sains Malaysia (USM) 
จัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาภาษามลายู และ Dr. Nur Hafezah Binti Hussein จัดการเรียนการสอนใน
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ รองลงมา คณะได้จัดสรรงบประมาณในการด่าเนินโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือพัฒนา
ทักษะภาษา ต่างประเทศทั้งการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การแลกเปลี่ยนทางด้านวิชาการและวัฒนธรรม รวมถึง
การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียนหลายกิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมจิตอาสาและกิจกรรมเพ่ือสอน
เสริมภาษาอังกฤษกับ University Technology Petronas (UTP) ประเทศมาเลเซีย (S. 2-04)  โครงการ
แลกเปลี่ยนอาจารย์/นักศึกษา และสร้างเครือข่ายความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียนผ่านการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 
ได้แก่ โครงการ The 4th UNSOUD Intercultural Summer Camp 2019 ณ Universitas Jenderal Seodirman 
ประเทศอินโดนีเซีย (S. 2-05) และกิจกรรม Intercultural Competence, English Immersion and Mandarin 
Intensive Program ณ Universiti Kuala Lumpur Malaysian Institute of Chemical & Bioengineering 
Technology (UniKL MICET) ประเทศมาเลเซีย (S. 2-06) รวมถึงการจัดสรรงบประมาณในการด่าเนิน
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โครงการอุณากรรณสัญจร เรียนรู้โลกกว้าง (S. 2-07) กิจกรรมจิตอาสาและพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาก้าวสู่
อาเซียน ณ Universiti Kuala Lumpur Institute of Medical Science Technology (UniKL MESTECH) 
ประเทศมาเลเซีย (S. 2-08) เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในต่างประเทศ ล่าดับถัดมา คณะได้เล็งเห็นความส่าคัญ   
ต่อการพัฒนาความเป็นสากลในการฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษาของนักศึกษาในต่างประเทศ โดยคณะได้จัดโครงการ
สหกิจศึกษา คณะศิลปศาสตร์ (S. 2-09) เพ่ือส่งนักศึกษาคณะศิลปะศาสตร์ออกปฏิบัติสหกิจยังสถานประการ
ในต่างประเทศ ซึ่งในปีการศึกษา 2562 คณะศิลปะศาสตร์ได้ส่งนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษออกปฏิบัติ
สหกิจศึกษานานาชาติ รุ่นที่ 2 จ่านวน 5 คน ณ ประเทศมาเลเซีย และล่าดับสุดท้าย คณะได้ส่งเสริมสนับสนุน
ให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะทางด้านวิชาการผ่านการจัด โครงการพัฒนาและแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
(S. 2-10) โดยคณะได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการในระดับชาติอย่างต่อเนื่อง เพ่ือพัฒนา
ทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศและเตรียมความพร้อมในการแข่งขันทักษะวิชาการในระดับนานาชาติต่อไป  
 
 ส่วนการด่าเนินงานเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการเข้าสู่สากลมุ่งเน้นอาเซียนของอาจารย์ คณะศิลปศาสตร์
ได้ด่าเนินการจัดโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ และได้จัดสรรงบประมาณสามารถแสดงให้เห็น ดังแผนภูมิ
ต่อไปนี้  
  
แผนภูมิที่ S 2.6 โครงการและกิจกรรมของอาจารย์โดยแบ่งตามงบประมาณ 
 

 
 
 จากแผนภูมิข้างต้น คณะศิลปศาสตร์ได้จัดโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการเข้าสู่
สากลมุ่งเน้นอาเซียนของอาจารย์ โดยคณะได้จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการจัดโครงการและกิจกรรม
ดังกล่าว ดังนี้ คณะได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยคณะศิลปศาสตร์ (S. 2-11) เพ่ือสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการขอทุนวิจัย ค่าตีพิมพ์ และเผยแพร่ผลงานในต่างประเทศ โดยในปีการศึกษา 2562 คณาจารย์
และนักศึกษาได้เข้าร่วมน่าเสนอผลงานวิจัยในการประชุมระดับนานาชาติ ได้แก่ อาจารย์รัฐพร ศิริพันธุ์ 
น่าเสนอผลงานวิจัยและร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “Eleventh Conference of Asia-Pacific 
Consortium on Teaching Chinese as an International Language” ณ  Nanyang Technological 
University (NTU) ประเทศสิงคโปร์ (S. 2-12) และคณาจารย์สาขาวิชาภาษามลายูร่วมกับนักศึกษาสาขาวิชา
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ภาษามลายูน่าเสนอผลงานวิจัยและร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “International conference on 
Languages, Literature and Malay Society” ณ  Institution of Teacher Education Sultan Mizan 
Campus รัฐตรังกานู ประเทศมาเลเซีย (S. 2-13) ทั้งนี้ คณะได้ส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์ผลิตผลงานวิจัย
อย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดโครงการจัดการความรู้ (Knowledge Management) เกี่ยวกับเทคนิคการเขียน
บทความวิจัยให้ได้ตีพิมพ์ และการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ เทคนิคและการเขียนโครงการวิจัยให้ได้ทุน 
เพ่ือเตรียมความพร้อมของอาจารย์ที่จะผลักดันไปสู่การผลิตและสร้างสรรค์ผลงานวิจัยและเผยแพร่ในระดับ
นานาชาติต่อไป นอกจากนี้ คณะได้ส่งอาจารย์ปารีซะ รักเกื้อ อาจารย์ประจ่าสาขาวิชาภาษาจีน เพ่ือเข้าร่วม                   
เป็นอาจารย์แลกเปลี่ยนสาขาวิชาภาษาจีนกับ Universiti Kuala Lumpur Malaysian Institute of Chemical & 
Bioengineering Technology (UniKL MICET) ประเทศมาเลเซีย (S. 2-14)  
 
 นอกจากโครงการและกิจกรรมที่คณะศิลปศาสตร์ได้จัดสรรงบประมาณในการด่าเนินงานเพ่ือส่งเสริม
สนับสนุนการเข้าสู่สากลมุ่งเน้นอาเซียนของนักศึกษาและอาจารย์แล้ว คณะยังได้จัดโครงการและกิจกรรม                   
อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยไม่มีการจัดสรรงบประมาณ  ได้แก่ คณะศิลปศาสตร์มีการจัดสอบวัดระดับทักษะ
ภาษาต่างประเทศให้กับนักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษและหลักสูตรภาษามลายู โดยการจัดสอบของหลักสูตร
ภาษาอังกฤษประกอบด้วย การสอบวัดระดับความรู้ความสามารถก่อนส่าเร็จการศึกษา (Exit Exam)                  
(S. 2-15) ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และการสอบวัดระดับรายปี (Yearly Exam) ส่าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 
และ 3 โดยทางหลักสูตรได้ก่าหนดให้นักศึกษามีการทดสอบความสามารถทางภาษาผ่านตามมาตรฐานการ
ประเมินความสามารถทางภาษาอังกฤษของ CEFR โดยนักศึกษาที่มีผลการประเมินในระดับ B ๒ Intermediate 
Level ตามมาตรฐานของสหภาพยุโรปจ่านวน 4 คน ซึ่งสามารถเทียบเคียงกับเกณฑ์สอบมาตรฐานอ่ืน ๆ 
ได้แก่ IELTS และ TOEFL ITP ส่วนการสอบวัดระดับรายปี (Yearly Exam) ส่าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ 3 
จัดสอบขึ้นวันที่ 26 สิงหาคม 2563 สูตรภาษามลายูได้จัดการสอบมาตรฐานภาษามลายู (KSBM-PNU)                    
(S. 2-16) ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2562 หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 
โดยกรรมการบริหารหลักสูตรได้ก่าหนดเกณฑ์ไว้ที่ร้อยละ 70 นอกจากการจัดสอบเพ่ือวัดระดับความรู้
ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศของนักศึกษาแล้ว คณะได้ส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมใน
ระดับนานาชาติ โดยมีนายอนัส อุเซ็ง นักศึกษา ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เข้าร่วมคัดเลือกเพ่ือเป็น
ตัวแทนในการเข้าร่วมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ประจ่าปี 2562 ณ ประเทศญี่ปุ่น (S. 2-17) 
เดินทางโดยเรือนิปปอน มารูจากประเทศญี่ปุ่น ผ่านเวียดนาม สิงคโปร์ เมียนมาร์ และมาเลเซีย รวมระยะเวลา
การเดินทางท้ังสิ้น 51 วัน ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม - 13 ธันวาคม 2562  
 

 นอกจากโครงการและกิจกรรมที่คณะศิลปศาสตร์ได้ด่าเนินการเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการเข้าสู่สากล
มุ่งเน้นอาเซียนของนักศึกษาและอาจารย์แล้ว การด่าเนินงานของหลักสูตรในคณะศิลปศาสตร์ได้ส่งเสริม               
สนับการเข้าสู่สากลอย่างต่อเนื่อง โดยคณะได้จัดจ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศมาปฏิบัติหน้าที่เป็นอาจารย์
ผู้สอนประจ่าสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยนราธิวาส                        
ราชนครินทร์ คือ Mr.Sebastien Amir Abdallah (S. 2-18) แทน  Mr.Stephanus Pienaar Annandale                   
ที่ได้ลาออกไป ส่วนหลักสูตรภาษามลายู คณาจารย์สาขาวิชาภาษามลายู เข้าร่วมประชุมเพ่ือจัดท่าหลักสูตร
ร่วมกับคณาจารย์จาก School of Languages Literacies and Translation ณ Universiti Sains Malaysia 
วิทยาเขตปีนัง รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย (S. 2-19) นอกจากนี้ คณะศิลปศาสตร์เป็นคณะที่มีมหาวิทยาลัยใน



201 

 

ต่างประเทศที่เป็นคู่ความร่วมมือ (MOU) ท่าให้คณะมีโอกาสได้จัดกิจกรรมเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
มหาวิทยาลัยที่ไม่รวมการด่าเนินงานภายใต้โครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ โดยในปีการศึกษานี้ คณะได้จัด
กิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการกับ Sekoloh Jaringan Peringkat Negeri Terengganu ประเทศมาเลเซีย 
(S. 2-20) และกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการด้านวัฒนธรรมและภาษากับ Universiti Sains Malaysia 
(USM) ประเทศมาเลเซีย (S. 2-21) นอกจากนี้ คณะศิลปศาสตร์ได้เปิดโอกาสให้อาจารย์และบุคลกรภายใน
คณะสามารถสอบเพ่ือวัดระดับความรู้ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยศูนย์ภาษา 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ได้ด่าเนินการจัดสอบ TOEFL ITP ให้กับบุคลากรภายในคณะ บุคคลากร
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และบุคคลภายนอกอีกด้วย (S. 2-22)  

  
การด่าเนินงานเพ่ือเข้าสู่สากลมุ่งเน้นอาเซียนของนักศึกษาและอาจารย์คณะศิลปศาสตร์นั้น คณะมี

การก่ากับติดตามทุกฝ่ายงานให้มีการด่าเนินงานที่เป็นไปตามวิสัยทัศน์ของคณะ และมีประสิทธิผลในการ
ด่าเนินงาน โดยมีการประชุมคณะกรรมการประจ่าคณะเพ่ือก่ากับติดตามการด่าเนินงานของโครงการและ
กิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง  

 
3. การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานเทียบกับเป้าหมาย  
 จากผลการด่าเนินงานในปีการศึกษา 2562 (1 สิงหาคม 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2563) พบว่า 
ผลการวิเคราะห์การด่าเนินงานเพื่อเข้าสู่สากลมุ่งเน้นอาเซียนของคณะในแต่ละตัวชี้วัดมีดังนี้ 
 การด่าเนินงานของตัวชี้วัดด้านอาจารย์จ่านวน 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดจ่านวนผลงานวิชาการ 
งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ  ในปีการศึกษา 
2562 คณะมีการด่าเนินงานที่บรรลุตามค่าเป้าหมาย ซึ่งคณะได้ก่าหนดค่าเป้าหมายจ่านวน 14 ผลงาน และ
คณะมีผลงานที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติจ่านวน 14 ผลงาน  โดยแบ่งเป็นผลงาน
ระดับชาติจ่านวน 9 ผลงาน และผลงานระดับนานาชาติจ่านวน 5 ผลงาน เมื่อเปรียบเทียบกับผลการ
ด่าเนินงานของปีการศึกษา 2561 สะท้อนให้เห็นว่า คณะยังคงเล็งเห็นและให้ความส่าคัญด้านการพัฒนา
อาจารย์ในด้านการผลิตผลงานวิชาการและงานวิจัยเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการผลิตผลงานดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง 
ส่วนตัวชี้วัดจ่านวนผลงานวิชาการ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรมที่ได้รับรางวัลในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาตินั้นไม่บรรลุตามค่าเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับผลการด่าเนินงานของปีการศึกษา 
2561 แล้วกลับพบว่า การด่าเนินงานของตัวชี้วัดนี้กลับบรรลุตามค่าเป้าหมายที่วางไว้จึงท่าให้คณะควรมีการ
ส่งเสริมสนับสนุนและผลักดันให้อาจารย์สร้างสรรค์และผลิตผลงานวิชาการ หรืองานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ หรือ
นวัตกรรม และต่อยอดผลงานวิจัยจากการเข้าร่วมเข้าโครงการและกิจกรรมที่คณะได้จัดขึ้นเพ่ือเข้าร่วมการ
แข่งขันในระดับนานาชาติหลากหลายเวทีมากข้ึน  
 การด่าเนินงานของตัวชี้วัดด้านนักศึกษาจ่านวน 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดจ่านวนรางวัลที่นักศึกษา/
บัณฑิตได้รับระดับชาติและนานาชาติ และตัวชี้วัดร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านมาตรฐานภาษาอังกฤษก่อน
ส่าเร็จการศึกษาไม่บรรลุตามค่าเป้าหมายวางไว้เช่นเดียวกัน ทั้งนี้ คณะควรมีการส่งเสริมสนับสนุนและผลักดัน
ให้นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการหลากหลายเวทีมากขึ้น เพ่ือพัฒนาศักยภาพด้าน
ภาษาต่างประเทศอย่างต่อเนื่องและเตรียมความพร้อมในการแข่งขันระดับนานาชาติต่อไป ส่วนผล                       
การด่าเนินงานของตัวชี้วัดร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านมาตรฐานภาษาอังกฤษก่อนส่าเร็จการศึกษานั้ น 
คณะควรส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพร้อมและพัฒนาความรู้ความสามารถ
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ทางด้านภาษาต่างประเทศของนักศึกษาทุกชั้นปี เพ่ือเตรียมความพร้อมในการสอบวัดระดับความรู้
ความสามารถทางด้านภาษาต่างประเทศท้ังหลักสูตรภาษาอังกฤษและหลักสูตรภาษามลายู 
 
4. แนวโน้มผลการด าเนินงานของระบบ  
 ในภาพรวมคณะศิลปศาสตร์ได้ด่าเนินงานตามวิสัยทัศน์เพ่ือตอบสนองตามความต้องการของชุมชน
ท้องถิ่นและภูมิภาค มีการสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในระดับนานาชาติ มีโครงการ
และกิจกรรมที่พัฒนาภาษาต่างประเทศของนักศึกษาและอาจารย์อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ จากผลการด่าเนินงาน
ของโครงการและกิจกรรมในปีการศึกษา 2562 คณะได้จัดสรรงบประมาณตามสัดส่วนที่เหมาะสมในการจัด
โครงการและกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการเข้าสู่สากลมุ่งเน้นอาเซียนของนักศึกษาและอาจารย์                     
แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างแพร่หลาย                   
ท่าให้ประเทศต่าง ๆ ต้องงดการจัดกิจกรรมที่มีการชุมนุมของผู้คนจ่านวนมากและท่าการปิดประเทศ                 
เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว จึงส่งผลให้การติดต่อประสานงาน การเดินทาง รวมถึงการ
ด่าเนินงานของโครงการและกิจกรรมที่คณะได้วางแผนนั้นไม่สามารถด่าเนินการได้ ได้แก่ โครงการพัฒนาและ
แข่งขันทักษะทางวิชาการ สามารถด่าเนินโครงการแค่ในระดับชาติเท่านั้น ส่วนโครงการและกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่
คณะต้องมีการติดต่อและด่าเนินการระหว่างประเทศนั้น คณะมีความจ่าเป็นที่ต้องยกเลิกการจัดโครงการและ
กิจกรรมดังกล่าว และคืนเงินงบประมาณกลับไปยังคณะและมหาวิทยาลัย ได้แก่ โครงการจัดจ้างอาจารย์ชาว
ต่างประเทศเพ่ือส่งเสริมศักยภาพด้านภาษาอังกฤษมีกิจกรรมที่ยกเลิกจ่านวน 2 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมกรรม
จัดจ้างอาจารย์ประจ่าชาวต่างประเทศ และกิจกรรมจัดจ้างอาจารย์สอนภาษาต่างประเทศรายชั่วโมง โครงการ
แลกเปลี่ยนอาจารย์/นักศึกษาและสร้างเครือข่ายความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียนมีกิจกรรมที่ยกเลิกจ่านวน                
2 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ณ University of Kuala Lumper (UniKL) ประเทศ
มาเลเซีย และกิจกรรม Collaboration of Education Community and Cultural Exchange UUM vs PNU 
ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และโครงการอุณากรรณสัญจร เรียนรู้โลกกว้าง                    
นอกจากนี้ ยังส่งผลให้อาจารย์ประจ่าคณะศิลปศาสตร์ไม่สามารถน่าเสนอผลงานวิจัยและเข้าร่วมประชุม
วิชาการในระดับนานาชาติ รวมทั้งเข้าร่วมแข่งขันเพ่ือน่าเสนอผลงานในระดับนานาชาติได้ จากผลกระทบของ
สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังกล่าว ท่าให้ให้การด่าเนินงานของ
โครงการและกิจกรรมที่คณะได้วางแผนไว้ต้องหยุดชะงัก จึงส่งผลให้การด่าเนินงานในบางตัวชี้วัดลดลงและ    
ไม่บรรลุตามค่าเป้าหมายที่คณะได้วางไว้  
 อย่างไรก็ตาม คณะได้วางแผนการด่าเนินงานของโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน
การเข้าสู่สากลมุ่งเน้นอาเซียนของนักศึกษาและอาจารย์ในปีการศึกษาถัดไป โดย พิจารณาผลการด่าเนิน
โครงการและกิจกรรมในปีการศึกษา 2562 และน่าผลการด่าเนินงานมาวางแผนในการจัดโครงการและ
กิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนานักศึกษาและอาจารย์เพ่ือเข้าสู่สากลมุ่งเน้นอาเซียนมากขึ้น  คณะควร
อาศัยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยคู่ความร่วมมือ (MOU) ในการวางแผนการจัดกิจกรรมระหว่างมหาวิทยาลัย 
เช่น การจัดโครงการหรือกิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษา/อาจารย์ระหว่างมหาวิทยาลัย การจัดโครงการหรือ
กิจกรรมพัฒนาทางด้านทักษะภาษาต่างประเทศ การจัดโครงการหรือกิจกรรมเรียนรู้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
ระหว่างประเทศ การจัดโครงการหรือกิจกรรมที่ร่วมกันผลิตผลงานวิชาการหรืองานวิจัยร่วมกันระหว่าง
มหาวิทยาลัย นอกจากนี้ คณะควรมีการขยายการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานหรือมหาวิทยาลัย
อ่ืน ๆ ในระดับนานาชาติมากขึ้น ซึ่งนอกจากจะผลักดันให้มีการเข้าสู่สากลมุ่งเน้นอาเซียนแล้ว การสร้าง
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เครือข่ายความร่วมมือยังเปิดโอกาสและสร้างช่องทางให้นักศึกษาและอาจารย์สามารถเข้าร่วมโครงการและ
กิจกรรมต่าง ๆ ในระดับนานาชาติมากขึ้นอีกด้วย นอกจากการด่าเนินโครงการและกิจกรรมเพ่ือส่งเสริม
สนับสนุนการเข้าสู่สากลมุ่งเน้นอาเซียนของนักศึกษาและอาจารย์แล้ว คณะได้ร่วมมือกับหลักสูตรภาษาอังกฤษ
และหลักสูตรภาษามลายูน่าผลสอบวัดระดับของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ไปวิเคราะห์และน่าเสนอต่อ                
ที่ประชุมหลักสูตรและคณะเพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านทักษะภาษาต่างประเทศและวางแผนเพ่ือพัฒนาความรู้
ความสามารถ และเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาในการสอบของปีการศึกษาถัดไป เนื่องจากนักศึกษา
หลักสูตรภาษาอังกฤษและหลักสูตรภาษามลายูต้องมีการสอบวัดระดับความรู้ความสามารถทางด้าน
ภาษาต่างประเทศทุกชั้นปี และต้องมีการสอบวัดระดับความรู้ความสามารถก่อนส่าเร็จการศึกษา รวมทั้ง คณะมี
แผนบังคับใช้ผลคะแนนสอบวัดระดับความรู้ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศของอาจารย์ คณะจึงมีการ
วางแผนในการจัดโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพร้อมและพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศให้กับ
อาจารย์ภายในคณะอีกด้วย นอกจากนี้ คณะมีแผนที่จะเปิดรับสมัครอาจารย์ชาวต่างประเทศในปีการศึกษา
ถัดไปอย่างต่อเนื่อง เพ่ือพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ และยังเสริมสร้าง
บรรยากาศการเรียนรู้ให้กับนักศึกษาเพ่ือให้การเรียนการสอนของคณะศิลปศาสตร์มีความเป็นสากลมากขึ้น 
 
5. ผลการประเมินคะแนนในระดับคณะ 
ตารางท่ี S 2.7 ผลการประเมินคะแนนระดับคณะ 

 
ผลการประเมินในระดับคณะ 

ผลรวมของคะแนนที่ได้ของทุกหลักสูตรในคณะ/จ่านวนหลักสูตรในคณะทั้งหมด 

คะแนนการประเมิน S2 = 4 

ค าอธิบายเพิ่มเติม มีรายงานผลตามท่ีคาดหวัง มีการวิเคราะห์ 

 
6. รายการเอกสารหลักฐาน 
ตารางท่ี S 2.8 รายการเอกสารหลักฐาน 
 
รหัสเอกสารหลักฐาน ชื่อเอกสารหลักฐาน 

S. 2-01 แผนปฏิบัติราชการประจ่าปีงบประมาณ 2563   
S. 2-02 โครงการจัดตั้งและพัฒนาศักยภาพศูนย์ภาษาต่างประเทศเพ่ือรองรับการพัฒนา 

ก่าลังคนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้: กิจกรรมแลกเปลี่ยนอาจารย์ระหว่าง 
มหาวิทยาลัย 

S. 2-03 โครงการจัดจ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศเพ่ือส่งเสริมศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ 
S. 2-04 รายงานผลการด่าเนินโครงการโครงการจัดตั้ งและพัฒนาศักยภาพศูนย์

ภาษาต่างประเทศเพ่ือรองรับการพัฒนาก่าลังคนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้: 
กิจกรรมแลกเปลี่ยนอาจารย์ระหว่างมหาวิทยาลัย  

S. 2-05 โครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์/นักศึกษา และสร้างเครือข่ายความร่วมมือใน
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รหัสเอกสารหลักฐาน ชื่อเอกสารหลักฐาน 

ภูมิภาคอาเซียน ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
S. 2-06 โครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์/นักศึกษา และสร้างเครือข่ายความร่วมมือใน

ภูมิภาคอาเซียน ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
S. 2-07 โครงการอุณากรรณสัญจร เรียนรู้โลกกว้าง 
S. 2-08 กิจกรรมจิตอาสาและพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาก้าวสู่อาเซียน ณ Universiti 

Kuala Lumpur Institute of Medical Science Technology (UniKL 
MESTECH) ประเทศมาเลเซีย 

S. 2-09 โครงการสหกิจศึกษา คณะศิลปศาสตร์ 
S. 2-10 โครงการพัฒนาและแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
S. 2-11 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยคณะศิลปศาสตร์ 
S. 2-12 การเข้าร่วมน่าเสนองานวิจัยและร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

Eleventh Conference of Asia-Pacific Consortium on Teaching 
Chinese as an International Language  Nanyang Technological 
University (NTU) ประเทศสิงคโปร์ 

S. 2-13 การเข้าร่วมน่าเสนองานวิจัยและร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
International conference on Languages, Literature and Malay 
Societyณ Institution of Teacher Education Sultan Mizan Campus รัฐ
ตรังกานู ประเทศมาเลเซีย 

S. 2-14 การไปราชการต่างประเทศเพ่ือเป็นอาจารย์แลกเปลี่ยนสอนภาษาจีน 
S. 2-15 รายงานผลการสอบวัดระดับความรู้ความสามารถก่อนส่าเร็จการศึกษา  

(Exit Exam) 
S. 2-16 กิจกรรมสอบมาตรฐานภาษามลายู (KSBM-PNU) 
S. 2-17 โครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจ่าปี 2562 
S. 2-18 ค่าสั่งจัดจ้างลูกจ้างชั่วคราวสายวิชาการ คณะศิลปศาสตร์  

Mr.Sebastien Amir Abdallah 
S. 2-19 กิจกรรมจัดท่ าหลั กสู ตรระหว่ างหลั กสู ตรภ าษามลายู กั บ  School of 

Languages Literacies and Translation ณ  Universiti Sains Malaysia 
วิทยาเขตปีนัง  รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย 

S. 2-20 กิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการด้านภาษามลายูและภาษาอังกฤษระหว่าง
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และ Sekoloh Jaringan Peringkat 
Negeri Terengganu ประเทศมาเลเซีย 

S. 2-21 กิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการด้านวัฒนธรรมและภาษาระหว่างมหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์ และ Universiti Sains Malaysia (USM) 

S. 2-22 ก่าหนดการเปิดรับสมัครสอบ TOEFL ITP ประจ่าปีการศึกษา 2562 - 2563 
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S.3 วิจัยใช้ประโยชน์ในชุมชน  

ผู้ก่ากับตัวบ่งชี้ อาจารย์ ดร.ภัสร์ธีรา ฉลองเดช 

ผู้จัดเก็บข้อมูล อาจารย์โสภาวรรณ หนูกุ้ง 
  นายอัสฟารอนี เจ๊ะอูมา 

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
รปูธรรม 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 :  
 
 
 

 

เกณฑ์การประเมิน : ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก่าหนดร้อยละ 20 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชาผลการ
ด่าเนินงาน 
 

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)  

1. ค่าเป้าหมายของคณะ  

1.1 จ่านวนผลงานวิชาการ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม ที่ได้รับการรับรองจาก
หน่วยงานภายนอก หรือผู้ที่น่าไปใช้ (4 ชิ้น)  

1.2  จ่านวนหน่วยงานภายนอก หรือผู้ที่น่าไปใช้ประโยชน์ในสามจังหวัดชายแดนใต้ ที่ได้รับประโยชน์จาก
ผลงานวิชาการ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรม (4 หน่วยงาน)  

2. การด าเนินงานและผลการด าเนินงาน 

 ในปีการศึกษา 2562 คณะศิลปศาสตร์ ได้ก่าหนดให้มีคณะกรรมการวิจัย (S. 3-1) มีหน้าที่ในการ
ร่วมกันก่าหนดแผนปฏิบัติการวิจัยเพื่อให้คณาจารย์คณะศิลปศาสตร์ด่าเนินการวิจัยได้อย่างเป็นระบบ (S. 3-2) 
โดยเฉพาะวิจัยที่สามารถสนองตอบต่อต้องการของชุมชน โดยส่งเสริมให้อาจารย์ท่าวิจัยร่วมกับนักศึกษาและ
สังคมอย่างต่อเนื่อง มีการก่ากับติดตามอย่างสม่่าเสมอ รายงานผล และประเมินผลการด่าเนินงานเป็นระยะ (S. 

       ผลรวมของจ านวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ 

               จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าทั้งหมด 

X 100 
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3-3)  โดยเริ่มตั้งแต่การก่าหนดหัวข้อวิจัยร่วมกันกับชุมชนและนักศึกษา ส่ารวจและลงพ้ืนที่เก็บข้อมูล (S. 3-
4) ท่าให้ในปีการศึกษา 2562 คณะศิลปศาสตร์มีผลงานวิจัยที่น่าไปใช้ประโยชน์ในชุมชน จ่านวน เรื่อง (S. 
3-5) รายละเอียดดังตารางสรุป ต่อไปนี้ 
 

ตารางสรุปผลการน างานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในชุมชน ของคณาจารย์ คณะศิลปศาสตร์  
(ปีการศึกษา 2560-2562)  

ปี
การศึกษา 

ที ่ ชื่อโครงการ / ผลงาน/งานวิจัย ชื่อสกลุ 
จ านวน

เงิน 
แหล่งทุน 

การน าไปใช้
ประโยชน์ 

2562 1 การศึกษาพฤติกรรมการมีส่วนร่วม
ระหว่างการเรียนแบบปกติและ
การเรยีนโดยใช้แอปพลเิคชั่น 
Quizizz ในรายวิชาภาษาอังกฤษ
คิดวิเคราะห์ 4 อ 30216  ของ
นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
5 โรงเรียนนราธิวาส 

ผศ.เดชดนัย  
จุ้ยชุม และคณะ 

- - การใช้ประโยชน์ดา้น
ชุมชนและพื้นที่ (ใช้
เนื้อหาจาก
แอปพลิเคชั่น 
Quizizz ในการเรียน
การสอนรายวิชา
ภาษาอังกฤษ) 

2 การศึกษาเพื่อเสนอเส้นทางการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสองภาษา 
(ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ) ในเขต
อ่าเภอยี่งอ อ่าเภอบาเจาะ และ
อ่าเภอเมืองนราธิวาส จังหวัด
นราธิวาส 

อ.โสภาวรรณ  
หนูกุ้ง และคณะ 

- - การใช้ประโยชน์ดา้น
ชุมชนและพื้นที่ 
(เสนอเส้นทางการ
ท่องเที่ยวแก่
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
เพื่อให้บริการ
นักท่องเที่ยวในพ้ืนท่ี
ดังกล่าว) 

3 การสร้างสื่อนิทานพื้นบ้าน 2 
ภาษา เพื่อพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม ให้แก่นักเรยีนศูนยส์าธติ
อิสลามศึกษา (ตาดีกา) ประจ่า
มัสยดิมหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร ์

อ.กีรติกานต์ 
บุญฤทธ์ิ และ
คณะ 

- - การใช้ประโยชน์ดา้น
ชุมชนและพื้นที่ (ใช้
เป็นสื่อประกอบการ
สอนคุณธรรม
จริยธรรมใน
สถานศึกษา) 

4 การพัฒนาสื่อวิดีทัศน์
ภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสรมิชุมชน
ท่องเที่ยวตลาดน้่ายะกัง อ่าเภอ
เมือง จังหวัดนราธิวาส 

ผศ. เดชดนยั 
จุ้ยชุม และคณะ 

- - การใช้ประโยชน์ดา้น
ชุมชนและพื้นที่ (ใช้
เป็นสื่อแนะน่าสถานท่ี
ท่องเที่ยวในชุมชนให้
เป็นที่รู้จักมากยิ่งข้ึน) 

5 การสร้างเว็บไซต์และ
ประชาสมัพันธ์แหล่งท่องเที่ยว
มรดกวัฒนธรรมอิสลามและศูนย์
การเรยีนรู้อัลกรุอาน บ้านศาลา
ลูกไก่ อ่าเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส 
 
 

ผศ. ซาฮีฎีน นิติ
ภาค และคณะ 

- - การใช้ประโยชน์ดา้น
ชุมชนและพื้นที่ (ใช้ใน
การประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารให้กับ
ผู้สนใจ เพิ่มโอกาสการ
หารายได้ สร้าง
มูลค่าเพิม่ให้แก่ชุมชน) 
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ปี
การศึกษา 

ที ่ ชื่อโครงการ / ผลงาน/งานวิจัย ชื่อสกลุ 
จ านวน

เงิน 
แหล่งทุน 

การน าไปใช้
ประโยชน์ 

 
 

6 การศึกษากลวิธีการแปลและ
ข้อผิดพลาดของการแปลจาก
ภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ: 
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นขุนละหาร 
อ่าเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส 

อ.ฟารีดา  
กิตติวิโรจน์ และ
คณะ 

- - การใช้ประโยชน์ดา้น
ชุมชนและพื้นที่ (ใช้
เป็นข้อมูลในการ
ปรับปรุงแกไ้ข
ข้อความประกอบการ
จัดแสดงใน
พิพิธภัณฑ์) 

7 การสร้างสื่อประสมในการเรยีนรู้
ค่าศัพท์ภาษาอังกฤษส่าหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
โรงเรียนวดัพณาสนฑ ์

อ.โสภาวรรณ  
หนูกุ้ง และคณะ 

- - การใช้ประโยชน์ดา้น
ชุมชนและพื้นที่ (ใช้
เป็นสื่อประกอบการ
เรียนการสอนวิชา
ภาษาอังกฤษใน
โรงเรียน) 

2561 1 ผลสัมฤทธ์ิการสอนเสริมการ
เรียนรูด้้านค่าศัพท์ภาษาอังกฤษ
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 
6 โรงเรียนบ้านบือนังกือเปาะ 
อ่าเภอระแงะ จังหวดันราธิวาส 
โดยใช้ชุดเกมค่าศัพท์ภาษาอังกฤษ 

อ.ตัสนีม  
เจะและ  
อ.เดชดนัย  
จุ้ยชุม 
และคณะ 
 

- - ประยุกต์ใช้ในการ
เรียนการสอนรายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 
โรงเรียนบ้านบือนังกือ
เปาะ อ่าเภอระแงะ 
จังหวัดนราธิวาส 

2 การสร้างคู่มือการท่องเที่ยวสอง
ภาษาของเขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าฮา
ลาบาลา 

อ.ศรวรงค์ 
สุวรรณมาศ 
อ.กีรติกานต์ 
บุญฤทธ์ิและ
คณะ 

- - เผยแพรคู่่มือ 2 ภาษา
ของเขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่าฮาลาบาลา ที่
อุทยานแห่งชาติเขต
รักษาพันธุ์สัตว์ป่า ฮา
ลาบาลา อ่าเภอสคุิริน 
จังหวัดนราธิวาส 

3 การสร้างฐานข้อมูลออนไลน์
โบราณวัตถุในพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน
โละจดู อ่าเภอแว้ง จังหวัด
นราธิวาส 

ผศ.ซาฮีฎีน  
นิติภาค 
อ.วิภาภรณ์ หุ้ย
เวชศาสตร์ และ
คณะ 

- - เผยแพร่ข้อมลู
ออนไลน์โบราณวตัถุ
ในพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน
โละจดู อ่าเภอแว้ง 
จังหวัดนราธิวาส เพื่อ
ประชาสมพันธ์และ
เป็นฐานข้อมูล
ออนไลน์ของ
พิพิธภัณฑ ์

4 การสร้างเครือข่ายขององค์กร อ.ฮัสสัน  562,76 สนง. คณะ ประยุกต์ใช้ในการ
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ปี
การศึกษา 

ที ่ ชื่อโครงการ / ผลงาน/งานวิจัย ชื่อสกลุ 
จ านวน

เงิน 
แหล่งทุน 

การน าไปใช้
ประโยชน์ 

ปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน และ
ผู้ประกอบการ เพื่อการจดัการ
และพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน กรณีศึกษา ต่าบลแหลมโพธิ์ 
อ่าเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตาน ี

ดูมาล ี 0 กรรมการ
ส่งเสริม
วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและ
นวัตกรรม 
(สกสว.) 

บริหารร่วมกันของ 
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ชุมชน และ
ผู้ประกอบการ เพื่อ
การจัดการและพัฒนา
ชุมชนท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน กรณีศึกษา 
ต่าบลแหลมโพธิ์ 
อ่าเภอยะหริ่ง จังหวัด
ปัตตาน ี

2560 1 การศึกษาผลสมัฤทธ์ิในการบริการ
วิชาการค่ายภาษาอังกฤษ ของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาในเขต
อ่าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 

อ.ฟารีดา กิตติ
วิโรจน ์

- - ประยุกต์ใช้การเรียน
การสอนในช้ันเรียน
บรรจุเป็นส่วนหนึ่งใน
เนื้อหารายวิชา
ภาษาอังกฤษโรงเรียน
บ้านไทยรัฐวิทยา 
อ่าเภอเมือง จังหวัด
นราธิวาส เป็น
โรงเรียนนา่ร่อง 

  
 จากตารางสรุปผลข้างต้น จะเห็นได้ว่า ผลงานวิจัยของคณะศิลปศาสตร์ที่น่าไปใช้ประโยชน์ในชุมชน
ได้เพ่ิมจ่านวนมากขึ้นในแต่ละปี แสดงให้เห็นผลของการด่าเนินงานด้านการวิจัยที่มีการบูรณาการกับชุมชน 
อย่างไรก็ตามในปีการศึกษาต่อไป คณะศิลปศาสตร์มีแนวนโยบายที่จะยังคงพัฒนาให้บุคลากรของคณะยังคง
ท่าวิจัยร่วมกับชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยการก่าหนดงบประมาณสนับสนุนทุนวิจัยแก่บุคลากร และนักศึกษาที่
ผลิตงานวิจัยหรือนวัตกรรมเพ่ือน่าไปใช้ในชุมชน รวมทั้งผลักดันและส่งเสริมให้บุคลากรท่างานร่วมกับชุมชน
อย่างสม่่าเสมอ (S. 3-6) 
 
3. การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
 เมื่อท่าการวิเคราะห์ผลการด่าเนินในปีการศึกษา 2562 ผลการด่าเนินงานด้านการน่าวิจัยไปใช้
ประโยชน์ในชุมชนมีผลงานที่ 
 
การค านวณผลการด าเนินงาน 

รายละเอียด ตัวตั้ง ตัวหาร คูณ ผลลัพธ์ 
ผลงานวิจัยที่น่าไปใช้ประโยชน์ 7 33 100 21.21 
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ค่าคะแนนที่ได้ 

รายละเอียด ตัวตั้ง ตัวหาร คูณ ผลลัพธ์ 
ผลลัพธ์ของงานวิจัยที่น่าไปใช้
ประโยชน์ 

21.21 20 5 5 

ผลงานวิชาการของบุคลากรในคณะจะได้รับการตอบรับการใช้ประโยชน์จากชุมชนในระดับที่น่าพึง
พอใจอัน เนื่องมาจากการด่าเนินการด้านการวิจัยอย่างเป็นระบบ โดยเริ่มจากการประชุมวางแผนวิเคราะห์การ
ด่าเนินการด้านการวิจัยในปีการศึกษา 2561 ที่ผ่านมา วิเคราะห์ผลการด่าเนินงานที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
พบว่าสาเหตุที่ผลงานวิจัยที่ผลิตออกมาแล้วบางส่วนไม่ได้รับการตอบรับการน่าไปใช้งานจากชุมชนเนื่องจาก 
1) งานวิจัยบางส่วนเป็นการวิจัยองค์ความรู้เท่านั้น ไม่มีการประยุกต์หรือบูรณาการร่วมกับศาสตร์อื่น และ 2) 
งานวิจัยที่มีการบูรณาการบางส่วนไม่ได้รับการเผยแพร่ ให้เป็นที่รู้จัก จึงท่าให้ไม่ได้รับการตอบรับจากชุมชน  
และ 3) อาจารย์ยังขาดประสบการณ์ด้านการผลิตผลงานวิจัยเชิงนวัตกรรมที่สอดรับความต้องการของชุมชน 
คณะจึงได้ผลักดันการท่างานร่วมกับชุมชนของบุคลากรอย่างเป็นรูปธรรม โดยเริ่มตั้งแต่การผลักดันให้บุคลากร
ท่างานร่วมกับชุมชนภายใต้กิจกรรม “ศาสตร์ศิลป์สู่สังคม”  (S. 3-7) น่าผลที่ได้จากการท่าลงชุมชนมาก่าหนด
กรอบการวิจัยของคณะ (S. 3-8) โดยกรอบการวิจัยพิจารณาโดยคณะกรรมการวิจัยประจ่าคณะ รับฟังความ
คิดเห็นจากบุคลากร ปรับและเสนอต่อคณะกรรมการวิจัยประจ่าคณะ (S. 3-9) และปรับตามมติค่าแนะน่า
ของคณะกรรมการวิจัยประจ่าคณะ โดยในปีการศึกษา 2562-2564  กรอบการวิจัยของคณะ คือ “จาก
พิพิธภัณฑ์คู่การท่องเที่ยว : ผสานองค์ความรู้สู่การพัฒนาท้องถิ่น” และผลักดันให้ทุกภาคส่วนของคณะ
รับทราบเพ่ือด่าเนินการตามเป้าหมายที่ก่าหนด (S. 3-10) ซึ่งนอกจากการก่าหนดกรอบการวิจัยแล้ว คณะยัง
สนับสนุนทุนวิจัยส่าหรับการผลิตผลงานวิชาการร่วมกับชุมชนผ่านรูปแบบทุนวิจัยและเงินรางวัลส่าหรับ
งานวิจัยที่ได้รับการตอบรับการใช้ประโยชน์ในชุมชน โดยการพิจารณาของคณะกรรมการวิจัยประจ่าคณะ (S. 
3-11) 

 
4. แนวโน้มผลการด าเนินงานของระบบ 

จากการก่าหนดกรอบวิจัยที่ชัดเจน การผลักดันให้บุคลากรท่างานร่วมกับชุมชนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง
การสนับสนุนทุนวิจัยและสร้างขวัญและก่าลังใจในการด่าเนินการวิจัยให้แก่บุคลากรของคณะ ท่าให้บุคลากรมี
ทิศทางในการด่าเนินการด้านการวิจัย มีโอกาสในการลงพ้ืนที่ท่าความรู้จักกับชุมชนอย่างแท้จริง และบุคลากร
รู้สึกได้รับการสนับสนุนจากคณะในรูปแบบของงบประมาณ จึงท่าให้การผลิตผลงานวิจัยที่น่าไปใช้ประโยชน์ใน
ชุมชนเพ่ิมขึ้นอย่างน่าพอใจ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากคณะศิลปศาสตร์มีจุดเด่นในการบริการวิชาการแก่ชุมชน 
ในระยะต่อไป จึงจะสนับสนุนให้บุคลากรสอดแทรกรายละเอียดในกิจกรรมเพ่ือเป็นข้อมูลต่อยอดไปสู่งานวิจัย
ได ้ตลอดจนก่าหนดวิธีการก่ากับติดตามการท่าวิจัยของอาจารย์อย่างจริงจัง มีกระบวนการพิจารณากลั่นกรอง
งานวิจัยโดยให้ค่านึงถึงประโยชน์และความต้องการของชุมชนเป็นส่าคัญ เพ่ือให้เกิดการผลิตผลงานที่น่าไปใช้
ประโยชน์ในชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม 

ในระยะต่อไปนั้น ได้มีการส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์ในคณะศิลปศาสตร์ผลิตผลงานวิจัย ผลงาน
วิชาการ และต่ารา ให้เป็นไปตามแผนและค่าเป้าหมายที่ก่าหนด จ่านวนผลงานการวิจัยที่น่าไปใช้ประโยชน์ใน
ชุมชนของคณะ จึงมีแนวโน้มเพ่ิมมากข้ึนอย่างต่อเนื่อง  
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6. ผลการประเมินคะแนนในระดับคณะ 
ผลการประเมินในระดับคณะ 

ผลรวมของคะแนนที่ได้ของทุกหลักสูตรในคณะ/จ่านวนหลักสูตรในคณะทั้งหมด 
คะแนนการประเมิน S.1= 4 

ค าอธิบายเพิ่มเติม   มีการเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบสามารถ/มีผลการวิเคราะห์การด่าเนินงานเทียบกับ
เป้าหมาย 
 

 
7. รายการเอกสารหลักฐาน 
รหัสเอกสาร
หลักฐาน 

ชื่อเอกสารหลักฐาน 

S. 3-1 ค่าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิจัยคณะศิลปศาสตร์  
S. 3-2 แผนการด่าเนินงานวิจัยของคณะศิลปศาสตร์ 
S. 3-3 บันทึกการประชุมคณะกรรมการวิจัย คณะศิลปศาสตร์ 
S. 3-4 ภาพกิจกรรมศาสตร์ศิลป์สู่สังคม ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยบุคลากรคณะ

ศิลปศาสตร์ 
S. 3-5 รวบรวมหนังสือรับรองการน่าไปใช้ประโยชน์งานวิจัยของคณะศิลปศาสตร์ 
S. 3-6 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ 
S. 3-7 กิจกรรมศาสตร์ศิลป์สู่สังคม 
S. 3-8 บันทึกการประชุมคณะกรรมการวิจัยประจ าคณะศิลปศาสตร์ 

S. 3-9 บันทึกการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ (วาระการพิจารณากรอบการวิจัยของคณะ) 

S. 3-10 บันทึกการประชุมบุคลากรประจ าเดือนของคณะศิลปศาสตร์ (วาระการประชาสัมพันธ์กรอบ
การวิจัยของคณะ) 

S. 3-11 บันทึกการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ (วาระการพิจารณางานวิจัยของบุคลากรเพ่ือรับ
ทุน ประเภท งานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์ในชุมชน) 

  
 
 
 


