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ก 

ค าน า 

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์เป็นมหาวิทยาลัยหนึ่งในกลุ่ม ทปอ.ได้น าเกณฑ์ CUPT QA 
พิจารณาในคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 11 มิถุนายน 2558 เพ่ือพิจารณาถึง
ความเป็นไปได้ของการน าเกณฑ์ตามมติที่ประชุม ทปอ.มาใช้  ที่ประชุมเห็นชอบและให้เสนอเรื่องขออนุมัติจาก
สภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และสภามหาวิทยาลัยฯในการประชุมครั้งที่ 5/2558 วันที่ 5 
กันยายน 2558 มีมติ อนุมัติให้มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ใช้เกณฑ์ CUPT QA  ในการด าเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป   

คณะศิลปศาสตร์ซึ่งเป็นหนึ่งในส่วนราชการของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ได้จัดท ารายงาน
การประเมินตนเอง (Self-Assessment Report: SAR) ประจ าปีการศึกษา 2563 เพ่ือเป็นการรายงานผลการ
ด าเนินงานของคณะที่สอดคล้องกับเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา  CUPT QA  ซึ่งเป็นการด าเนินการตาม
เกณฑ์นี้ต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 4 ปีการศึกษาแล้ว ส าหรับปีการศึกษา 2563 นี้ รายงานประเมินตนเองมีข้อมูล
การด าเนินงานในรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563- 27 มิถุนายน พ.ศ.2564 และข้อมูลย้อนหลัง 
3 ปี และ 4 ปี (บางตัวบ่งชี้) เพ่ือแสดงทิศทางและแนวโน้มการด าเนินงาน ตลอดจนวิเคราะห์ ประเมินตนเอง 
อันเป็นส่วนส าคัญของระบบและกลไกประกันคุณภาพการศึกษาที่มุ่งเน้นการปรับปรุง พัฒนาอย่างต่อเนื่อง  

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

งานประกันคุณภาพ  
คณะศิลปศาสตร์ 
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สารบัญตาราง (ต่อ) 

ตารางท่ี                                                           หน้า 
C5.7 แสดงข้อมูลอัตราการคงอยู่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตรภาษามลายู (ระดับ

หลักสูตร) 
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C5.8 สรุปข้อมูลสัดส่วนนักศึกษาต่ออาจารย์ของหลักสูตรภาษามลายู 59 
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2563 

70 
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C7.10 ผลการด าเนินงานการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 
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คาดหวังของหลักสูตร 
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C7.16 ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องของผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรกับ 
วิสัยทัศน์ของคณะ 

84 

C7.17 ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องของผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรและพันธกิจของ 
มหาวิทยาลัยและคณะ 
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C7.21 ความสอดคล้องของรายวิชาในหลักสูตรระดับชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาต้นกับ ELOs 88 
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บทสรุปผู้บริหาร 

คณะศิลปศาสตร์ เป็นคณะหนึ่ งที่จัดตั้ งขึ้นตามประกาศ ในราชกิจจานุ เบกษา ฉบับกฤษฎีกา              
(เล่มที่ 122 ตอนที่ 14 ก ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2548) การจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือขยายโอกาสทางการศึกษาให้เยาวชนในเขตพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ
พ้ืนที่ใกล้เคียงได้มีโอกาสศึกษาจนถึงระดับปริญญาตรี และเพ่ือสนับสนุนการสอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปให้แก่
คณะต่างๆ ในระยะเริ่มแรก โดยแยกมาจากคณะวิชาพ้ืนฐานเดิมก่อนหลอมรวมเป็นมหาวิทยาลัย และได้รับ
มอบหมายจากมหาวิทยาลัยให้ด า เนินการจัดสอนรายวิชาศึกษ าทั่ ว ไปในระดับต่ ากว่าปริญญาตรี                
(บางปีการศึกษา) และระดับปริญญาตรี ต่อมา ในปีการศึกษา 2558 คณะได้เปิดหลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต 
(สาขาภาษาอังกฤษ) รับนักศึกษารุ่น 1 ซึ่งเป็นหลักสูตรที่สอดคล้องต่อความต้องการของท้องถิ่น มุ่งพัฒนา
ผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรม และทักษะชีวิตในสังคม
พหุวัฒนธรรมและสามารถด ารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างผาสุก โดยระหว่างนั้น คณะได้เตรียมการจัดท าหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาภาษามลายู) และในปีการศึกษา 2560 คณะก็ได้เปิดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
(สาขาภาษามลายู) รุ่น 1 ปีการศึกษา 2563 คณะมีนักศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ จ านวน 6 รุ่น และสาขาวิชาภาษามลายู จ านวน 4 รุ่น รวมจ านวนนักศึกษาทั้งสิ้น 434 คน 
(ข้อมูล ณ วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2564) นอกจากพันธกิจในการผลิตบัณฑิตแล้ว คณะยังมีพันธกิจอ่ืนๆ       
ตามพันธกิจหลัก 5 ด้านของมหาวิทยาลัย ได้แก่ ด้านการวิจัยการบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
ภายใต้การบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  

ในการด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา 2563               
(รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง 27  มิถุนายน พ.ศ. 2564) คณะศิลปศาสตร์ได้
ด าเนินการบริหารจัดการหลักสูตรและคณะตามระบบเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน CUPT-QA 
(Council of the University President of Thailand Quality Assurance) ซึ่งมีจ านวนตัวบ่งชี้หลัก 13 ข้อ 
และตัวบ่งชี้เลือก 3 ข้อ มีผลการประเมินคุณภาพตนเองและผลการวิเคราะห์   จุดแข็งและโอกาสในการพัฒนา 
ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
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สรุปผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 
 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

ข้อมูลปีการศึกษา 2562 (ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2564) 
ตาราง ก.-1 ตัวบ่งชี้หลัก (Core Indicators) 

CUPT-QA คะแนน จุดแข็ง โอกาสในการพัฒนา 
C.1 การรับและการส าเร็จการศึกษาของ
นิสิต นักศึกษา 

3 ระบบและกลไกการ
ประชาสัมพันธ์ที่
หลากหลายและเป็น
รูปธรรม 

การขยายกลุ่มเป้าหมายที่มา
ศึกษาต่อในพ้ืนที่นอกเหนือจาก
ในเขตพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดน
ใต ้

C.2 การได้งานท าของบัณฑิตหรือการใช้
ประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพ 

3 ร ะบ บ แ ล ะก ล ไ ก ก า ร
เตรียมความพร้อมในการ
ป ร ะ ก อ บ อ า ชี พ ข อ ง
บัณฑิต 

ระบบและกลไกในการสนับสนุน
ช่องทางการหางานให้แก่บัณฑิต 

C.3 คุณภาพบัณฑิต 3 กระบวนการสหกิจศึกษา การทบทวนกระบวนการประเมิน
คุณภาพบัณฑิต 

C.4 ผลงานผู้เรียน 4 จ านวนผลงานผู้เรียน 
 

การวิเคราะหผ์ลงานผู้เรียนที่
เป็นไปตามผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง 

C.5 คุณสมบัติของอาจารย์ 3 อ า จ า ร ย์ มี ค ว า ม รู้
ความสามารถในการการ
จัดการเรียนการสอนและ
งานวิจัย 

อาจารย์ที่ ได้ รั บต าแหน่ งทาง
วิชาการตามระยะเวลาที่ก าหนด 

C.6 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ า
และนักวิจัย 

3  การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ 

C.7 การก ากับมาตรฐานหลักสูตร 4 ระบบและกลไกการ
ประเมินการก ากับ
มาตรฐานหลักสูตร 
ที่เป็นรูปธรรม  

การปรับปรุงหลักสูตรให้ตรงกับ
ความต้องการของตลาดแรงงาน  

C.8 การบริหารและจัดการของผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย 

   

C.8.1 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของ
สภามหาวิทยาลัย/คณะกรรมการประจ า
คณะ 

4 คณะกรรมการประจ าคณะ
ด าเนินการครบถ้วนตาม
บทบาทหน้าที่และมี
ประสิทธิภาพ 

- 

C.8.2 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของ
ผู้บริหารสถาบัน 

4 คณบดีบริหารงานโดยยึด
หลักธรรมาภิบาล  

- 
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CUPT-QA คะแนน จุดแข็ง โอกาสในการพัฒนา 
C.9 ผลการบริหารและจัดการของ
ผู้บริหารสถาบัน 

4 การมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
ใ น ร ะ บ บ บ ริ ห า ร แ ล ะ
จัดการของคณะ 
 

ระบบการท างานที่รองรับการ
เปลี่ยนแปลงของทิศทางของ
มหาวิทยาลัยที่อยู่ในกลุ่มวิจัย 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม  

C.10 บุคลากรที่ได้รับการพัฒนา 3 ระบบการสนับสนุน
บุคลากรในการพัฒนา
ตนเองอย่างสม่ าเสมอและ
เป็นรูปธรรม 

- 

C.11 ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย 

3 การด าเนินการภายหลัง
ได้รับข้อมูลป้อนกลับจากผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ข้อมูลป้อนกลับในส่วนของกลุ่ม
บัณฑิตและศิษย์เก่า 

C.12 การบริการวิชาการแก่สังคมของ
สถาบัน 

5 การเป็นศูนย์กลางการ
เรียนรู้ที่เป็นที่ยอมรับใน
พ้ืนที ่ 

ระบบการติดตามผลสัมฤทธิ์ของ
ผู้รับบริการภายหลังการรับ
บริการวิชาการ 

C.13 การส่งเสริมสนับสนุน
ศิลปวัฒนธรรม 

4 การส่งเสริมและสนับสนุน
ที่มุ่งเน้น พหุภาษา และ
ศิลปวัฒนธรรรม
สะท้อนอัตลักษณ์ และ
เอกลักษณ์ของคณะ  

การปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
ด าเนินการให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน  

ตารางก.-2 ตัวบ่งชี้เลือก (Selective Indicators) 

CUPT-QA คะแนน จุดแข็ง โอกาสในการพัฒนา 

S.1 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค ์

3 - ระบบและกลไลในการผลักดัน
การขอทุนวิจัยจากภายนอก 

S.2 การเข้าสู่สากลมุ่งเน้นอาเซียนของ
นักศึกษาและอาจารย์  

4 แผนและผลการ
ด าเนินงานที่ชัดเจนและ
เป็นรูปธรรม  

การส่งเสริมการส่งผลงาน
นักศึกษาและการน าเสนอผลงาน 
ผลงานวิจัย บทความวิชาการใน
ระดับสากลมุ่งเน้นอาเซียน 

S.3 วิจัยใช้ประโยชน์ในชุมชน 3 - การส ารวจความต้องการที่แท้จริง
ต่อการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย
ของชุมชนและสังคม 
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โครงร่างองค์กร (Organizational Profile) 
คณะศิลปศาสตร ์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

P1 ลักษณะองค์กร  
 คณะศิลปศาสตร์ เป็นคณะหนึ่งที่จัดตั้งขึ้นตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา

(เล่มที่ 122 ตอนที่ 14 ก ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2548) การจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร์  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือขยายโอกาสทางการศึกษาให้นักศึกษาในเขตพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
และพ้ืนที่ใกล้เคียงได้มีโอกาสศึกษาจนถึงระดับปริญญาตรี และเพ่ือสนับสนุนการสอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ให้แก่คณะต่างๆ ในระยะเริ่มแรก  โดยแยกมาจากคณะวิชาพ้ืนฐานในเดิมก่อนหลอมรวมเป็นมหาวิทยาลัย  
ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2548  โดยใช้อาคารแผนกช่างก่อสร้าง ชั้น 1 ของวิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส วิทยา
เขตโคกเขือ  ต าบลโคกเคียน  อ าเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส เป็นที่ตั้งโครงการชั่วคราวของคณะและ
ต่อมาได้ย้ายส านักงานมาที่ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 และได้
ย้ายที่ท าการมายังคณะศิลปศาสตร์ เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2557 จนถึงปัจจุบัน 

 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้เปิดจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ศึกษาทั่วไป จ านวน 3 กลุ่มวิชา ได้แก่ กลุ่มรายวิชาภาษา ได้แก่  ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ภาษามลายู และ
ภาษาจีน กลุ่มรายวิชาสาขาสังคมศาสตร์ และกลุ่มรายวิชาสาขาพลศึกษา รวมทั้งสิ้น 40 รายวิชา ให้แก่คณะ
ต่างๆ จ านวน 7 คณะ ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์  คณะวิทยาการจัดการ สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา และในปี
การศึกษา 2558 ได้เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ รุ่นที่ 1 มีจ านวนนักศึกษาแรก
เข้าจ านวน 96 คน  ในปีการศึกษา 2559 รุ่นที่ 2 มีนักศึกษาแรกเข้า จ านวน 89 คน  ในระหว่างนั้น คณะได้
จัดท าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาภาษามลายู) ขึ้น ปีการศึกษา 2560 ได้เปิดรับนักศึกษา รุ่นที่ 1   
มีนักศึกษาแรกเข้า จ านวน 39 คน นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ รุ่นที่ 3  มีนักศึกษาแรกเข้า จ านวน 97  
คน ปีการศึกษา 2561 นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ รุ่นที่ 4  มีนักศึกษาแรกเข้า จ านวน 83 คน  และ
นักศึกษาสาขาวิชาภาษามลายู รุ่นที่ 2   มีนักศึกษาแรกเข้า จ านวน 23 คน ปีการศึกษา 2562 นักศึกษา
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ รุ่นที่ 5  มีนักศึกษาแรกเข้า จ านวน 102 คน  และนักศึกษาสาขาวิชาภาษามลายู  รุ่นที่ 
3  มีนักศึกษาแรกเข้า จ านวน 16 คน ปีการศึกษา 2563 นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ รุ่นที่ 6 มีนักศึกษา
แรกเข้า จ านวน 97 คน และนักศึกษาสาขาวิชาภาษามลายู รุ่นที่ 4 มีนักศึกษาแรกเข้า จ านวน 23 คน 

 

  คณะมีอาจารย์ ทั้งที่เป็นข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างชั่วคราว โดยบุคลากร
สายวิชาการ จ านวน 36 คน ประกอบด้วย  ผู้ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก จ านวน 5 คน คุณวุฒิปริญญาโท 
จ านวน 27 คน และคุณวุฒิปริญญาตรี จ านวน 4 คน ในจ านวนนี้มีผู้มีต าแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ จ านวน 4 คน และมีบุคลากรสายสนับสนุน จ านวน 19 คน แบ่งเป็นคุณวุฒิปริญญาโท จ านวน 2 
คน ปริญญาตรี จ านวน 13 คน ระดับอนุปริญญา จ านวน 1 คน มัธยมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 3 คน (ข้อมูล
บุคลากร ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2564)  
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ก. สภาพแวดล้อมของคณะศิลปศาสตร์ 
(1) การจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2563 คณะศิลปศาสตร์ได้รับผิดชอบจัดการเรียนการสอน

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษที่สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษา และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ซึ่งมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรด าเนินการบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตรที่
ก าหนดโดยส านักกรรมการการอุดมศึกษา โดยมีกลไกในการควบคุมก ากับ ส่งเสริม การจัดการเรียนการสอนให้มี
คุณภาพได้มาตรฐาน นอกจากนี้ หลักสูตรได้ก าหนดค่าเป้าหมายสมรรถนะความรู้ของนักศึกษาเมื่อส าเร็จ
การศึกษาเทียบกับเกณฑ์กรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษของประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป หรือ 
CEFR: Common European Framework of Reference for Languages  โดยในระหว่างการศึกษา 
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ,3 และ 4 จะต้องทดสอบวัดระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษรายปี หรือ English 
Proficiency Test หรือ EPT  
 ส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู ซึ่งเปิดสอนรุ่นที่ 1 ในปีการศึกษา 2560 
นั้น ปัจจุบันมีนักศึกษา จ านวน 4 รุ่น ก็ได้มีการจัดสอบวัดระดับความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษรายปี 
หรือ Yearly Exam ที่มีมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานภาษามลายู KBSM (Structure of Standard Malay)  
 นอกจากนี้ ในปีการศึกษา 2563 คณะได้มีการจัดท าหลักสูตรระยะสั้น จ านวน 2 หลักสูตรที่อยู่
ภายในความรับผิดชอบของสาขาต่างๆ ส่งผลให้จ านวนหลักสูตรระยะสั้นของคณะรวมทั้งสิ้น 8 หลักสูตร 
(เพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษาที่ผ่านมา จ านวน 2 หลักสูตร 

ตาราง ก.-3  หลักสูตรที่คณะศิลปศาสตร์เปิดสอนในปีการศึกษา 2563 
 

ระดับหลักสูตร วิธีการจัดการศึกษา บริการส่งเสริมการเรียนรู้ 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต      
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

เป็นการจัดการเรียนการสอนระบบเข้าชั้น
เรียนภาคปกติ มีกระบวนการเรียนการ
สอนในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ 
- การสอนแบบบรรยายประกอบสื่อ 
- การสอนภาคปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ

ทางภาษา 
- การจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการ

ค้นคว้า อภิปรายและน าเสนอ 
- การจัดสัมมนาภาษาอังกฤษ  
- กา ร เ ต รี ย มฝึ ก สหกิ จ ศึ กษ าห รื อ

ประสบการณ์วิชาชีพหรือตามสถาน
ประกอบการ  

- การเตรียมการปฐมนิเทศ ก่อนฝึก   
สหกิจศึกษาหรือประสบการณ์วิชาชีพ  
การประเมินผล และการปัจฉิมนิเทศ
หลังการฝึกหรือสหกิจฝึกสหกิจศึกษา
หรือประสบการณ์วิชาชีพ 

- การศึกษาค้นคว้าอิสระ 
(Independent Study)  

มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ตล อด ปี ก า ร ศึ ก ษ า เ พ่ื อ พัฒ น า
คุณลักษณะบัณฑิตของนักศึกษา 
ได้แก่ 

- การสอนเสริมวิชาต่างๆใน
หลักสูตร 

- การอบรมทักษะ
ภาษาต่างประเทศ 

- การอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่
นักศึกษา 

- การอบรมการสร้างจิตสาธารณะ 
- การอบรมทักษะชีวิตด้านต่างๆ  
- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาและ

วัฒนธรรมระหว่างนักศึกษา
อาจารย์กับเครือข่ายทาง
วิชาการต่างประเทศ ได้แก่ 
ประเทศมาเลเซีย อินโดนีเชีย 
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ระดับหลักสูตร วิธีการจัดการศึกษา บริการส่งเสริมการเรียนรู้ 

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
และน าเสนอ 

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

มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ตล อด ปี ก า ร ศึ ก ษ า เ พ่ื อ พัฒ น า
คุณลักษณะบัณฑิตของนักศึกษา 
ได้แก่ 

- การสอนเสริมวิชาต่างๆใน
หลักสูตร 

- การอบรมทักษะ
ภาษาต่างประเทศ 

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

- การอบรมการสร้ า งจิ ต
สาธารณะ 

- การอบรมทักษะชีวิตด้าน
ต่างๆ  

ฯลฯ 

 

พันธกิจที่ส าคัญอีกประการหนึ่งของคณะศิลปศาสตร์ คือ การบริการวิชาการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
บริการวิชาการด้านภาษาต่างประเทศ ซึ่งคณะได้ด าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง และได้รับการยอมรับจากหน่วยงาน
ต่างๆที่เข้าร่วมกิจกรรม โครงการบริการวิชาการที่คณะได้ด าเนินการในปีการศึกษา 2563 ได้แก่ โครงการ
บริการวิชาการเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ที่จัดโดยสาขาวิชาต่างๆที่สังกัด         
คณะศิลปศาสตร์ ซึ่งโครงการดังกล่าวข้างต้น คณะได้ด าเนินการต่อเนื่องทุกปี โดยมีเป้าหมายในการเป็น
ศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านภาษาและสังคมศาสตร์ที่เข้มแข็งและยั่งยืนของชุมชนและสังคมในพ้ืนที่สามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 

อย่างไรก็ตาม ในปีการศึกษา 2563 นี้ ประเทศไทยและนานาประเทศทั่วโลกประสบปัญหา
วิกฤติการณ์โรคระบาดโควิด19 ส่งผลให้การด าเนินงานโครงการต้องชะงัก และยุติการด าเนินโครงการและ
กิจกรรมที่เคยด าเนินการอย่างต่อเนื่องในปีที่ผ่านมาหลายโครงการ เช่น โครงการสอนเสริมภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศแก่นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งคณะได้วางแผนเตรียมการ
ด าเนินการในรูปแบบออนไลน์ เพ่ือให้สามารถรองรับความต้องการของเยาวชนในพ้ืนที่ท่ามกลางวิกฤตการณ์
ดังกล่าว   
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(2) คณะศิลปศาสตร์มีปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ วัฒนธรรมและค่านิยมขององค์กร ดังนี้ 
ปรัชญา 

 บัณฑิตมีความรู้ ปัญญาแสวงหา พัฒนาองค์ความรู้เพื่อความเจริญงอกงามของสังคม 

วิสัยทัศน์   

   ผลิตบัณฑิตที่มคีวามรู้คู่คุณธรรม วิจัยและพัฒนา สนองความต้องการของสังคม 

พันธกิจ 

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

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

1. นโยบายด้านการจัดการเรียนการสอน : ส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการ โดยใช้กระบวนการประกัน
คุณภาพการศึกษาเป็นกลไกในการบริหารจัดการ 
2. นโยบายด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ : ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรด าเนินการวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้  ตลอดจนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และน าไปใช้ประโยชน์ 
3. นโยบายด้านการบริการวิชาการสู่สังคม: พัฒนาส่งเสริม และสนับสนุนกิจกรรมบริการวิชาการเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของสังคม  
4. นโยบายด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม: ส่งเสริมอนุรักษ์ภาษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม 

 5. นโยบายด้านการบริหารจัดการ : ให้ความส าคัญกับการจัดระบบการบริหารจัดการที่ดีด้วยหลักธรรมาภิบาล 
วัตถุประสงค ์

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

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    ความว่องไวในการท างาน 
R   -  Relationship  ความมีสัมพันธภาพที่ดี 
T   -  Timely         การท างานตรงต่อเวลา 
S   -  Standard      คุณภาพคน คุณภาพงานเป็นที่ยอมรับและได้มาตรฐาน 

     ARTS - การท างานฉันท์พี่น้อง ว่องไว ตรงเวลา มีมาตรฐาน  
 

ค่านิยมองค์กร สร้างสรรค์ความรู้คู่คุณธรรม พัฒนาชุมชน บนพ้ืนฐานพหุวัฒนธรรม 
สมรรถนะหลักขององค์กร  

1. ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน (student center) เป็นส าคัญ 
2. ความสามารถในการวิจัย บริการวิชาการ สร้างองค์ความรู้เพ่ือพัฒนาชุมชนและสังคม 
3. ความสามารถในการบูรณาการการเรียนการสอนกับพันธกิจต่างๆได้แก่ การบริการวิชาการ การ

วิจัย และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
4. ความสามารถในการเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านภาษาต่างประเทศ ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษา

มลายู และภาษาจีน 
 

(3) คณะจ าแนกผู้ปฏิบัติงาน (Workforce) เป็น 2 กลุ่ม ตามตาราง ก.-4 โดยปัจจัยหลักที่ท าให้
ผู้ปฏิบัติงานมุ่งม่ันต่อภารกิจของคณะ ตามตาราง OP-1 ก (3-2) และสวัสดิการที่คณะจัดให้ตามตาราง ก.-4 

 

ตาราง ก.-4 ลักษณะโดยรวมของบุคลากร  

 

 

วุฒิการศึกษา 

สายสอนและวิจัย สายสนับสนุน 

ข้าราชการ 

   

พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

ลูกจ้าง 

ประจ า 

ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

ข้าราชการ 

 

พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

ลูกจ้าง 

ประจ า 

ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

มัธยมศึกษาปีที่ 6 - - - - - 2 - 1 
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วุฒิการศึกษา 

สายสอนและวิจัย สายสนับสนุน 

ข้าราชการ 

   

พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

ลูกจ้าง 

ประจ า 

ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

ข้าราชการ 

 

พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

ลูกจ้าง 

ประจ า 

ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

อนุปริญญา - - - - - 1 - - 

ปริญญาตรี - - - 4 - 5 - 9 

ปริญญาโท 2 22 - 3 1 1 - - 

ปริญญาเอก 4 1 - - - - - - 

รวม 6 23 - 7 1 9 - 10 

อายุเฉลี่ย (ปี) 44.17 35.35 - 38.86 58.00 35.25 - 28.20 

อายุงานเฉลี่ย (ปี)  11.00 5.39 - 4.29 7.00 3.38 - 2.70 

หมายเหตุ  ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2564 และ ไม่นับรวมผู้ที่อยู่ในระหว่างการลาศึกษาต่อ จ านวน 4 คน  
 

ตาราง ก.-5 สวัสดิการของบุคลากร 

สวัสดิการที่มหาวิทยาลัยจัดให้ สวัสดิการที่คณะศิลปศาสตร์จัดให้ 

บ้านพักอาศัย การอบรม สัมมนา ประชุมการศึกษาดูงานภายในประเทศ/
ต่างประเทศ 

โรงพยาบาล กิจกรรมสร้างสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรภายใน เช่น กีฬาสานสัมพันธ์ 
กิจกรรมกีฬาวิทย์ แพทย์ ศิลป์กิจกรรม 5 ส งานเลี้ยงปีใหม่ งานเลี้ยง
ต้อนรับบุคลากรใหม่  การเยี่ยมเยียนให้ก าลังใจและแสดงความยินดี
ในโอกาสต่างๆ แก่บุคลากร 

กองทุนประกันสังคม ทุนสนับสนุนการท าวิจัย การตีพิมพ์เผยแพร่   
การประชุมทางวิชาการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์ การยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานหรือมีผลงานวิจัยดีเด่น 

กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ค่าสอนเกินภาระงาน 
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สวัสดิการที่มหาวิทยาลัยจัดให้ สวัสดิการที่คณะศิลปศาสตร์จัดให้ 

การศึกษาดูงานภายในประเทศ/ต่างประเทศ - 

ทุนการศึกษา - 

มีมัสยิด / โรงเรียนสาธิตตาดีกา - 

 
(4) สินทรัพย์ 

คณะมีอาคารสถานที่ เทคโนโลยี อุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีส าคัญ ตามตาราง ก.-6 
ตาราง ก.-6 อาคารสถานที่ เทคโนโลยี อุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีส าคัญ 

สิ่งสนับสนุนภายในคณะ  รายละเอียด 

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

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

แบบเต็มฟังก์ชันการใช้งาน ระดับ 3  
อุปกรณ์ - เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล 

- เครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ 
- คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก  
- โทรศัพท์ส านักงาน 
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สิ่งสนับสนุนภายในคณะ  รายละเอียด 

- โทรศัพท์เคลื่อนที่ 
- กล้องถ่ายรูป 
- เครื่องพิมพ์ 
- เครื่องถ่ายเอกสาร 
- เครื่องโรเนียวข้อสอบ 

สิ่งอ านวยความสะดวกและความปลอดภัย - กล้องวงจรปิด 
- ระบบการอยู่เวรรักษาการณ์ความปลอดภัย 
- ระบบสแกนนิ้วมือเข้า-ออกส านักงาน 
- รถตู้คณะ  

(5) คณะได้ด าเนินการภายใต้กฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับท่ีส าคัญ ตามตาราง ก.-7  
 

ตาราง ก.-7 กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับที่ส าคัญ 

กฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับ สาระส าคัญของ 
กฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับ 

ส่วนราชการที่เป็นผู้ออกหรือเจ้าของ
กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ 

ด้านการจัดการเรียนการสอน/การประกันคุณภาพการศึกษา 
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
ฉบับที่ 11 (2555-2559)  

ทิศทางของการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา 

ส านักกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  

กฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และ
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 
2553 

หลักเกณฑ์และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ 

ดัชนีและตัวบ่งชี้เกณฑ์คุณภาพของสกอ.  
สมศ. ก.พร. EdPex 

เกณฑ์ในการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

สกอ. สมศ. และก.พ.ร. 

นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

แนวทางการด าเนินงานด้านประกัน
คุณภาพ 

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร์ พ.ศ. 2548 

บัญญัติต่างๆเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

ด้านการบริหารจัดการ 
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 

การกระท าความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ 

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

ด้านการบริหารการเงิน 
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ
รายจ่ายส าหรับแผนบูรณาการ พ.ศ.2559 

การบริหารงบประมาณแผ่นเดิน ส านักงบประมาณ 
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กฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับ สาระส าคัญของ 
กฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับ 

ส่วนราชการที่เป็นผู้ออกหรือเจ้าของ
กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ 

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

การบริหารพัสดุ ส านักนายกรัฐมนตรี 

ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
พ.ศ. 2544  

การควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณ
แผ่นดิน เพื่อติดตามประเมินผลเชิง
เปรียบเทียบแผนและผล 

ส านักงบประมาณ 

ด้านบริหารบุคคล 
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2551 

การบริหารงานบุคคลข้าราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ 

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร์ พ.ศ. 2548 

บัญญัติต่างๆเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

ข้อบังคับ และระเบียบมหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์  

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

(1)  โครงสร้างองค์กรคณะศิลปศาสตร์ 

 
(2) คณะศิลปศาสตร์ ได้จ าแนกส่วนตลาด ผู้เรียน และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งความต้องการ /     

ความคาดหวังของแต่ละกลุ่มตามตาราง ข.-1 ข.-2 และ ข.-3 
ตาราง ข.-1  ส่วนตลาดที่ส าคัญ และความต้องการ /ความคาดหวัง  

 หลักสูตร ส่วนตลาดที่ส าคัญ ความต้องการ /ความคาดหวัง 

ระดับปริญญาตรี 

ศิลปศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 -แนวทางการประกอบอาชีพ 
การศึกษาต่อภายหลังส าเร็จ
การศึกษา 

 ชุมชน/สถานประกอบการ/
สถานศึกษา/หน่วยงานที่รับ
บริการทางวิชาการ/ผู้ใช้บัณฑิต 

- มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ 
- มีทักษะความรู้และการ

ประยุกต์ใช้ทางด้านการสื่อสาร  
- มีทักษะความรู้และการ

ประยุกต์ใช้ทางด้านคอมพิวเตอร์ 
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 หลักสูตร ส่วนตลาดที่ส าคัญ ความต้องการ /ความคาดหวัง 

- มีการคิดวิเคราะห์อย่างเป็น
ระบบและสร้างสรรค์ 

- มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ 
สุจริต มีสัมมาคารวะ รู้จัก
กาลเทศะและเคารพกฎระเบียบ
ของสังคม 

- มีวินัย ตรงต่อเวลา 
ขยันหมั่นเพียร และมีความ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

- มีจิตสาธารณะ  
- มีทักษะชีวิต ปรับตัวและ

ปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์กับ
บุคคลกลุ่มต่างๆ บนพื้นฐานพหุ
วัฒนธรรม 

- มีความสามารถน าความรู้ที่ได้ไป
ใช้เพื่อการประกอบอาชีพ การ
บริการชุมชน และการศึกษาต่อ
ในระดับท่ีสูงขึ้น 

 

 หลักสูตร ส่วนตลาดที่ส าคัญ ความต้องการ /ความคาดหวัง 

ระดับปริญญาตรี 

ศิลปศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาภาษามลายู นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 -แนวทางการประกอบอาชีพ 
การศึกษาต่อภายหลังส าเร็จ
การศึกษา 

 ชุมชน/สถานประกอบการ/
สถานศึกษา/หน่วยงานที่รับ
บริการทางวิชาการ/ผู้ใช้บัณฑิต 

- มีทักษะด้านภาษามลายู 
- มีทักษะความรู้และการ

ประยุกต์ใช้ทางด้านการสื่อสาร  
- มีทักษะความรู้และการ

ประยุกต์ใช้ทางด้านคอมพิวเตอร์ 
- มีการคิดวิเคราะห์อย่างเป็น

ระบบและสร้างสรรค์ 
- มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ 
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 หลักสูตร ส่วนตลาดที่ส าคัญ ความต้องการ /ความคาดหวัง 

สุจริต มีสัมมาคารวะ รู้จัก
กาลเทศะและเคารพกฎระเบียบ
ของสังคม 

- มีวินัย ตรงต่อเวลา 
ขยันหมั่นเพียร และมีความ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

- มีจิตสาธารณะ  
- มีทักษะชีวิต ปรับตัวและ

ปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์กับ
บุคคลกลุ่มต่างๆ บนพื้นฐานพหุ
วัฒนธรรม 

- มีความสามารถน าความรู้ที่ได้ไป
ใช้เพื่อการประกอบอาชีพ การ
บริการชุมชน และการศึกษาต่อ
ในระดับท่ีสูงขึ้น 

 

ตาราง ข.-2 ประเภทผู้เรียนและความต้องการ /ความคาดหวัง 

หลักสูตร ความต้องการ/ความคาดหวัง 

ระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาคปกติ) 

- มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ 
- มีทักษะความรู้และการประยุกต์ใช้ทางด้านการ

สื่อสาร  
- มีทักษะความรู้และการประยุกต์ใช้ทางด้าน

คอมพิวเตอร์ 
- มีความสามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้เพื่อการประกอบ

อาชีพ การบริการชุมชน และการศึกษาต่อในระดับ
ที่สูงขึ้น 

- มีทักษะจ าเป็นส าหรับการประกอบอาชีพ 
- มีทักษะการสื่อสารมากกว่า 1 ภาษา 

ระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชามลายู (ภาคปกติ) 

- มีทักษะด้านภาษามลายู  
- มีทักษะความรู้และการประยุกต์ใช้ทางด้านการ

สื่อสาร  
- มีทักษะความรู้และการประยุกต์ใช้ทางด้าน

คอมพิวเตอร์ 
- มีความสามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้เพื่อการประกอบ
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หลักสูตร ความต้องการ/ความคาดหวัง 

อาชีพ การบริการชุมชน และการศึกษาต่อในระดับ
ที่สูงขึ้น 

- มีทักษะจ าเป็นส าหรับการประกอบอาชีพ ได้แก่ 
ทักษะการเป็นผู้ประกอบการ  

- มีทักษะการสื่อสารมากกว่า 1 ภาษา 

ตาราง ข.-3 กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญ และความต้องการ/ความคาดหวัง 

กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญ ความต้องการ/ความคาดหวัง 

โรงเรียน/หน่วยงานที่ส่งนักศึกษาเข้ามาศึกษาต่อ - การแนะแนวการเข้าศึกษา 
- การประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
- นักศึกษาได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษา 

หน่วยงานที่ให้ทุนการศึกษา - ผลการเรียน/ความประพฤติของผู้รับทุน/กิจกรรมที่
ผู้รับทุนมีส่วนร่วมในคณะหรือมหาวิทยาลัย 

หน่วยงานให้ทุนวิจัย - ท าตามสัญญาผู้รับทุน 
- ผลการวิจัยได้รับการเผยแพร่ ตีพิมพ์และสามารถ

น าไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม 
ผู้ปกครอง - การส าเร็จการศึกษาในระยะเวลาที่ก าหนด 

- การได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับนักศึกษาและคณะ
อย่างสม่ าเสมอ 

- เครือข่ายผู้ปกครอง 
- ทุนช่วยเหลือ/สนับสนุนการศึกษา 
- หอพักภายในมหาวิทยาลัย 
- ความปลอดภัย 

นักศึกษา - การส าเร็จการศึกษา 
- การให้ความช่วยเหลือ 
- สนับสนุนในเรื่องทุนการศึกษา 
- ความปลอดภัยในทรัพย์สิน 
- หอพักนักศึกษา 
- ที่จอดรถในร่ม 
- แหล่งเรียนรู้ด้านภาษา  
- อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 
- อาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญใน

สาขานั้นๆ โดยเฉพาะอาจารย์เจ้าของภาษา 
- ลดหรือยกเว้นค่าหน่วยกิต  

ศิษย์เก่า  ยังไม่ส ารวจข้อมูล เนื่องจากยังไม่มีศิษย์เก่า 
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กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญ ความต้องการ/ความคาดหวัง 

ผู้ใช้บัณฑิต ยังไม่ส ารวจข้อมูล เนื่องจากยังไม่มีผู้ใช้บัณฑิต 

ชุมชนและสังคมในพ้ืนที่บริการของคณะ/มหาวิทยาลัย - คณะสามารถเป็นที่พ่ึงทางวิชาการแก่สังคมได้ 
- พัฒนาความรู้ คุณธรรมและทักษะชีวิตตลอดจนการ

เปิดโลกทัศน์ด้านการศึกษาแก่เยาวชนในพื้นท่ี  
- การพัฒนาทักษะฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาไทยให้แก่

เยาวชนในพื้นท่ี  
 

(3) คณะศิลปศาสตร์ได้จ าแนกคู่ความร่วมมือ ผู้ส่งมอบ รวมทั้งบทบาทท่ีเกี่ยวข้องกันตามตาราง ข.-4 
ตาราง ข.-4 คู่ความร่วมมือ บทบาทท่ีเกี่ยวข้อง ข้อก าหนดในการปฏิบัติงานร่วมกัน และช่องทางการสื่อสาร  

คู่ความร่วมมือ บทบาทท่ีเกี่ยวข้อง  

ข้อก าหนดในการปฏิบัติงานร่วมกัน 

ช่องทางการสื่อสาร 

ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส  เครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการท่ี
เกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรม 

- หนังสือราชการ 
- การประชุม 

เครือข่ายด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หรือศิลป
ศาสตร์ ประกอบด้วย 
- มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 
- มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา 
- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี 
- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ 

- สร้างเครือข่ายด้านวิชาการ การวิจัย และ
บริการชุมชน ตลอดจนท า knowledge 
sharing ด้านการบริหารจัดการ    
- การเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ       

- หนังสือราชการ 
- การประชุม 
- อีเมล 

โรงเรียนกลุ่มต าบลโคกเคียน ได้แก่    
 โรงเรียนบ้านทอน โรงเรียนบ้านบือราเปะ        
 โรงเรียนฮูแตทูวอ  
โรงเรียนปาตาปาเซ 

กลุ่มเป้าหมายในการขับเคลื่อนงานบริการ
วิชาการเพ่ือพัฒนาชุมชนและสังคมให้
เข้มแข็งภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพด้าน
ภาษาและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  

- หนังสือราชการ 
- การประชุม 
- การเยี่ยมเยียน 

ชุมชนต าบลภูเขาทอง อ าเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส กลุ่มเป้าหมายในการขับเคลื่อนงานบริการ
วิชาการเพ่ือพัฒนาชุมชนและสังคมให้
เข้มแข็งภายใต้กิจกรรมพัฒนาทักษะ
ต่างประเทศแก่กลุ่มแม่บ้าน อ าเภอสุคิริน 
จังหวัดนราธิวาส 

- หนังสือราชการ 
- การประชุม 
- การเยี่ยมเยียน 
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P2. สภาวการณ์ขององค์กร  
ก. สภาพด้านการแข่งขัน  

         สภาพการแข่งขันของคณะศิลปศาสตร์ 
1. ล าดับในการแข่งขัน 

  คณะศิลปศาสตร์เป็นคณะที่เพ่ิงเปิดรับสมัครในปีการศึกษา 2558 จึงยังไม่มีบัณฑิตส าเร็จ
การศึกษา แต่จากสถิติการรับสมัครนักศึกษา สาขาภาษาอังกฤษในปีการศึกษา 2558 จ านวนที่เปิดรับ 80 คน 
มีผู้สมัคร 467 คน มีจ านวนนักศึกษาแรกเข้า 93 คน (มีอัตราการแข่งขันเฉลี่ย 5:1 )  ส าหรับปีการศึกษา 
2559 จ านวนที่เปิดรับ 90 คน มีผู้สมัคร 440คน มีจ านวนนักศึกษาแรกเข้า 89 คน (มีอัตราการแข่งขันเฉลี่ย 
5:1 )  ปีการศึกษา 2560 สาขาภาษาอังกฤษ จ านวนที่เปิดรับ 100 คน มีผู้สมัคร 324 คน มีจ านวนนักศึกษา
แรกเข้า 97  คน (มีอัตราการแข่งขันเฉลี่ย 1 : 3.24)   และสาขามลายูที่เปิดหลักสูตรที่เปิดรับนักศึกษาเป็นรุ่น
ที่ 1 จ านวนเปิดรับ   45 คน มีผู้สมัคร 45 คน จ านวนนักศึกษาแรกเข้า 39 คน (มีอัตราการแข่งขันเฉลี่ย 
1:1.95)  
 ปีการศึกษา 2563 สาขาภาษาอังกฤษ จ านวนที่เปิดรับ 90 คน มีผู้สมัคร 237 คน มีจ านวน
นักศึกษาแรกเข้า 97 คน (มีอัตราการแข่งขันเฉลี่ย 1 : 2.63) และสาขามลายูที่เปิดหลักสูตรที่เปิดรับนักศึกษา
เป็นรุ่นที่ 3 จ านวนเปิดรับ 40 คน มีผู้สมัคร 43  คน (มีอัตราการแข่งขันเฉลี่ย 1 : 1.08)  ซึ่งมีจ านวน
นักศึกษาแรกเข้าของสาขาวิชาภาษามลายูที่อาจไม่เป็นไปตามแผนการรับสมัครนักศึกษาที่คณะวางไว้ ทางคณะ
ได้พิจารณาและเร่งด าเนินการแนะแนว และประชาสัมพันธ์หลักสูตรแก่นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ตลอดจนการจัดสรรจ านวนประเทศโควตา เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้สนใจได้สมัครผ่านช่องทางนี้เพ่ิมเติมอีกหนึ่ง
ช่องทาง พร้อมกันนี้ ผู้บริหารได้มีนโยบายให้สาขามลายูด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรฉบับใหม่ให้แล้วเสร็จพร้อม
เปิดหลักสูตรในปีการศึกษา 2563  ส าหรับตัวเลขผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หากพิจารณาสถาบัน
อ่ืนๆที่ เปิดในหลักสูตรใกล้ เคียงกัน ได้แก่  คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยฟาฏอนี คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่เปิดหลักสูตรใกล้เคียงกัน พบว่าตัวเลข
ผู้สนใจสมัครเข้าเรียน และจ านวนนักศึกษาแรกในภาพรวมของคณะยังอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ และพบว่า
ผู้สมัครส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 90 เป็นนักเรียนมัธยมในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนใต้ จึงถือได้ว่าหลักสูตรที่คณะ
เปิด ได้รับการยอมรับจากเยาวชนในพื้นท่ี และอยู่ในระหว่างการสร้างความเชื่อมั่นในเรื่องของความเข้มแข็งด้าน
การศึกษาแก่ประชาชนในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่อ่ืนๆในภาคใต้ตอนล่าง  อย่างไรก็ดี คณะ
พบว่าจุดแข็งของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตทั้งสองสาขา มีจุดเด่นที่แตกต่างจากหลักสูตรเดียวกันนี้ของ
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ในเรื่องของการก าหนดให้นักศึกษาเรียนรายวิชาศึกษาค้นคว้าอิสระภายหลังจากการฝึกสห
กิจหรือประสบการณ์วิชาชีพเป็นที่เรียบร้อย ซึ่งถือเป็นการน าองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาในแต่ภาคการศึกษา
ตามระบุในหลักสูตร ประกอบการฝึกสหกิจ หรือประสบการณ์วิชาชีพ แล้วน ากลับมาสร้างสรรค์งานศึกษา
ค้นคว้าอิสระได้อย่างเต็มศักยภาพ ท าให้ส่วนนี้เป็นจุดแข็งส าคัญในการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนของหลักสูตร 
ส าหรับองค์ความรู้ด้านภาษา พบว่ามหาวิทยาลัยฟาฏอนีมุ่งเน้นภาษาอาหรับนอกเหนือจากภาษาอังกฤษ  และ
มหาวิทยาลัยฟาฏอนีมีการเปิดสอนปรับพ้ืนฐานภาษาก่อนเข้าเรียนชั้นปี 1 ท าให้นักศึกษาจะใช้เวลาเรียนใน
ระดับปริญญาตรีทั้งสิ้น 5 ปี ในขณะที่หลักสูตรทั้งสองสาขาของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาส       
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ราชนครินทร์ มุ่งเน้นที่ภาษาอังกฤษ ภาษามลายู และภาษาจีนในการเพ่ิมขีดความสามารถด้านภาษาที่สองของ
ผู้เรียน ตลอดจนพัฒนาทักษะจ าเป็นส าหรับการประกอบอาชีพเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันใน
ตลาดแรงงานระดับอาเซียนได้  
     นอกจากนี้ ตั้งแต่เปิดหลักสูตรจนถึงปัจจุบัน ปีการศึกษา 2563 ผลงานของผู้เรียน ถือได้ว่ามี
แนวโน้มที่ดีขึ้นมากอย่างเห็นได้ชัด แม้ท่ามกลางสภาวะวิกฤตการณ์โรคระบาดโควิด 19 แต่นักศึกษาได้รับการ
สนับสนุนให้มีโอกาสฝึกฝนและเข้าประกวดความสามารถด้านต่างๆในเวทีระดับภูมิภาค ระดับชาติ ได้แก่  ภาษา
มลายู ภาษาไทยและภาษาจีน โดยผ่านโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ด้านภาษาอังกฤษ ทางคณะศิลปศาสตร์และ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษให้นักศึกษาส่งผลงานเขียนเรียงความภาษาอังกฤษเข้าร่วมประกวด ระดับชาติและ
นานาชาติ ครอบคลุมความสามารถทั้ง 3 ภาษาจากนักศึกษาจากสองหลักสูตรที่ทางคณะเปิดการจัดการเรียน
การสอน อย่างไรก็ตาม คณะเล็งเห็นถึงความส าคัญของการพัฒนาผู้เรียนให้สามารถผลิตผลงานวิจัย นวัตกรรม 
เพ่ือเผยแพร่ในเวทีระดับชาติ และนานาชาติ ทั้งนี้ เพ่ือรองรับนโยบายของมหาวิทยาลัยที่ก าลังปรับทิศทางการ
เข้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัยกลุ่ม 2 วิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม ซึ่งจะเริ่มก าหนดเป็นยุทธศาสตร์อย่างเป็น
รูปธรรมในแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ปีพ.ศ. 2565-2569  
  นอกจากนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับคณะอ่ืนๆในมหาวิทยาลัย  คณะศิลปศาสตร์ ถือเป็นอีกหนึ่งส่วน
ราชการที่ได้รับความเชื่อมั่นในศักยภาพของบุคลากรในการขับเคลื่อนการศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
อย่างต่อเนื่อง ดังเห็นได้จากการได้รับมอบหมายให้ด าเนินโครงการส าคัญตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 
โดยเฉพาะโครงการประเภทบริการวิชาการ โดยในปีการศึกษา 2563 คณะศิลปศาสตร์ได้ด าเนินโครงการ
ยกระดับสังคมเศรษฐกิจรายต าบลแบบบูรณการ กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศแก่กลุ่มแม่บ้านต าบล
ภูเขาทอง อ าเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส ซึ่งโครงการประเภทนี้สะท้อนให้เห็นถึงความไว้วางใจจากมหาวิทยาลัย
ในการมอบหมายคณะในการเป็นศูนย์กลางภาษาที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้และพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศของ
มหาวิทยาลัย ชุมชนและสังคมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

2.   การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขัน คณะศิลปศาสตร์พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงกับ
โลกปัจจุบันที่มีเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ตลอดจนสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19  พร้อมกับการ
ยังคงมุ่งเน้นการพัฒนาด้านภาษาแก่บุคลากรและนักศึกษา โดยมุ่งเน้นการขอสนับสนุนงบประมาณในการ
ด าเนินการด้านการจัดท าและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านภาษาตลอดจนเทคโนโลยีที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 และ
การปรับรูปแบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ได้แก่ ศูนย์ภาษา ห้องปฏิบัติการทางภาษา การติดตั้งโปรแกรม
พัฒนาภาษา บอร์ดอัจริยะ เป็นต้น ทั้งนี้ เพ่ือขานรับนโยบายรัฐบาล ประเทศไทย 4.0 ที่มุ่งเน้นความสามารถ
ของทรัพยากรมนุษย์ให้สามารถด ารงชีวิตด้วยความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน  
 
 
 
 
 



20 

ความท้าทายเชิงกลยุทธ์  
คณะศิลปศาสตร์มีความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ที่ส าคัญตามตาราง ข.- 5 
ตาราง ข.-5 ความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ที่ส าคัญ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ 

1. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ทักษะ 
และคุณธรรม มีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม 

คณะมีหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขา
ภาษาอังกฤษและหลักสูตรบริการระยะสั้นวิชา
ภาษาอังกฤษ ภาษามลายู ภาษาจีน ที่ตอบสนอง
ความต้องการของคนในชุมชน สังคมและพ้ืนที่
ใกล้เคียง  

 

- การได้รับการสนับสนุนด้าน
งบประมาณในฐานะสถาบันการศึกษา
ที่อยู่ในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้การเป็นศูนย์กลางเรียนรู้ด้าน
ภาษา บนพื้นฐานพหุวัฒนธรรมการมี
ท าเลที่ตั้งที่ติดกับชายแดนประเทศ
มาเลเซีย ท าให้ได้มีโอกาสท าความ
ร่วมมือในการแลกเปลี่ยนนักศึกษา 
หรือส่งเสริมนักศึกษาให้มีโอกาสไป
ฝึกฝน หรือศึกษาต่อ  

- การถ่ายทอดความรู้ คู่คุณธรรม
ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม อันจะ
เปรียบเสมือนเกราะป้องกันให้บัณฑิต
สามารถใช้ความรู้ความสามารถ 
สติปัญญาตลอดจนทักษะชีวิตให้
ตนเองด ารงชีวิตอยู่อย่างเข้าใจในสังคม
ปัจจุบัน 

2. ผลิตงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ที่สอดคล้องกับการพัฒนาสังคม 

คณะอยู่ในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนใต้ที่เอ้ือต่อ
ความสามารถผลิดงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับบริบท
ของพหุวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อการลดปัญหาความ
ขัดแย้ง 

การได้รับการสนับสนุนเงินวิจัยใน
ฐานะพ้ืนที่เศรษฐกิจ 

3. พัฒนาศักยภาพการบริการ
วิชาการ สนองความต้องการของ
สังคม 

การขยายพ้ืนที่และเป้าหมายการให้บริการวิชาการ 
มุ่งเน้นด้านภาษาและวัฒนธรรมเพื่อความเข้มแข็ง
ของชุมชนและสังคมในสามจังหวัดชายแดนใต้ 

การอยู่ในพ้ืนที่พหุภาษาและพหุ
วัฒนธรรม และมีเขตติดต่อกับประเทศ
ข้างเคียงในกลุ่มประเทศอาเซียน 

4. ส่งเสริม อนุรักษ์ และสืบทอด 
ภาษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม 

การเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ธ ารงและสืบทอดภาษา 
ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนการ

การอยู่ในพ้ืนที่พหุภาษาและพหุ
วัฒนธรรม และมีเขตติดต่อกับประเทศ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ 

ด ารงชีวิตบนพื้นฐานของพหุวัฒนธรรม ข้างเคียงในกลุ่มประเทศอาเซียน 

5.พัฒนาระบบบริหารจัดการโดย
ยึดหลักธรรมาภิบาล 

การบริหารจัดการและสร้างประโยชน์ต่อองค์กร 
และสังคมภายใต้ข้อจ ากัดด้านความปลอดภัยอัน
เนื่องมากจากสถานการณ์ในสามจังหวัด 

บุคลากรส่วนใหญ่เป็นคนในพ้ืนที่ ท า
ให้มองเห็นและเข้าใจปัญหาในทิศทาง
เดียวกัน ส่งผลต่อการขับเคลื่อนองค์กร
สู่ความเสร็จ 

 
ข. ระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการ        

คณะศิลปศาสตร์มีแนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพและแนวทางการเรียนรู้ของหน่วยงานเพื่อให้
เกิดผลการด าเนินงานที่ดีอย่างต่อเนื่อง รายละเอียดดังนี้ 

ตาราง ข.-6 การด าเนินงานของคณะเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง (continual improvement)  
 

หัวข้อ วิธีการ 

PLAN: การวางแผนกลยุทธ์ - การทบทวนแผนกลยุทธ์โดยบุคลากรทุกคนและการน าข้อมูลป้อนกลับจากผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียตลอดจนข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าคณะมาพิจารณา
สู่การทบทวนและจัดท าแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ และแผนการด าเนินงาน
ต่างๆของคณะ 

DO: การด าเนินการ - มีการด าเนินการตามแผนปฏิบัติงานโดยมีการก ากับติดตามคุณภาพการ
ด าเนินการอย่างสม่ าเสมอ 

CHECK: การประเมิน - มีการประเมินผลการด าเนินงาน และบุคลากร 
- น าผลการด าเนินงานรายงานต่อคณะกรรมการประจ าคณะและมหาวิทยาลัย 

ACTION: การปรับปรุง - มีการน าข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดจนข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประจ าคณะมาพิจารณาน าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ า
คณะ คณะกรรมการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา และคณะกรรมการจาก
สภาวิชาการ สภามหาวิทยาลยัมาปรับปรุง 
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C.1 การรับและการส าเร็จการศึกษาของนิสิตนักศึกษา (Success Rate) 

ผู้ก ากับตัวบ่งชี้  อาจารย์ดร.ภัสร์ธีรา ฉลองเดช  อาจารย์ ดร.วัชรินทร์  ฟองโหย 
   อาจารย์สุไลมาน สมาแฮ   อาจารย์ซัลวาตี  สุเด็น 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ซาฮีฎีน  นิติภาค 
ผู้จัดเก็บข้อมูล  อาจารย์ ดร.วัชรินทร์  ฟองโหย  อาจารย์รอฮานี เต๊ะซา 

อาจารย์สุไลมาน สมาแฮ   นายชวัลวิทย์  พรหมเมศร์ 
ค าอธิบาย 

 การด าเนินงานในการรับนิสิต นักศึกษา การคงอยู่ และระยะเวลาในการผลิตบัณฑิตมีระบบการรับ
นักศึกษา และการรับนักศึกษาระหว่างเรียนเป็นการแสดงให้เห็นคุณภาพของการจัดการศึกษาในมิติของความ
ต้องการเข้าศึกษาของผู้เรียน และการดูแลนักศึกษา เพ่ือนักศึกษาสามารถส าเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตตาม
เป้าหมายของการศึกษาได้ ทั้งนี้เป้าหมายของการจัดการศึกษานั้นเป็นไปตามที่ระบุในโครงร่างองค์กรโดย
ระยะเวลากับการศึกษาที่ก าหนดของระดับปริญญาตรีเท่ากับรอบระยะเวลาของหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี ส าหรับระยะเวลาที่ก าหนดของระดับบัณฑิตศึกษาคือระยะเวลาที่ส าเร็จการศึกษาใน
หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานบัณฑิตศึกษา  

เกณฑ์การประเมินระดับหลักสูตร 

1 2 3 4 5 6 7 
ไม่มีการ
รายงาน 

มีรายงานผล
เป็นข้อมูลดิบ
ยังไม่มีการ
วิเคราะห์ 

มีรายงานผล
ตามท่ี
คาดหวัง มี
การ
วิเคราะห์ 

มีแนวโน้มผล
การด าเนินการ
ที่ดี (วิเคราะห์ 
Trend จาก
ตารางเก็บ
ข้อมูลดิบ) 

มีแนวโน้มผล
การด าเนิน 
งานที่ดีและมี
การน าข้อ 
เสนอแนะไป
พัฒนาการ
เข้าสู่สากล
มุ่งเน้น
อาเซียนของ
นักศึกษาและ
อาจารย์ 

มีการน าผล
การพัฒนา 
การเข้าสู่
อาเซียน ของ
ของนักศึกษา
และอาจารย์
อย่างเป็น
ระบบ และมี
ผลการ
ด าเนินงานที่
ดีในทุกแผน 

Excellent 
world class 
or leading 
practice 
ranking 

 

1. ค่าเป้าหมายของคณะศิลปศาสตร์ 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

การรับเข้าของนักศึกษาใหม่ 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 90 คน/ปี 

บรรลุ 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษามลายู 40 คน/ปี 

ไม่บรรลุ 

การคงอยู่ของนักศึกษา ร้อยละ 85 ไม่บรรลุ 
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ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
การส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลา ร้อยละ 85 ไมบ่รรลุ 

2. ผลการด าเนินงาน 

คณะศิลปศาสตร์ได้มีการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีจ านวน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรใหม่) พ.ศ. 2558 หลัหสูตรปรับปรุง 2563 และหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู (หลักสูตรใหม่) พ.ศ. 2560 มีระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตร 4 ปี 
ในปีการศึกษา 2563 มีนักศึกษาคงอยู่ในหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ทั้งหมด 331 คน และสาขาวิชา
ภาษามลายู ทั้งหมด 79 คน รวมจ านวนนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ทั้งสิ้น 410 คน ซึ่งงานทะเบียนและบริการ
นักศึกษาของคณะได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูล จ านวนนักศึกษาที่รับเข้า อัตราการคงอยู่ของนักศึกษาและจ านวน
นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา ดังนี้ 

2.1 การรับเข้านักศึกษา 

หลักสูตร 

ค่าเป้าหมาย/จ านวนนักศึกษาแรกเข้า/ปีการศึกษา ผลการ
ด าเนินงาน 

ในปี
การศึกษา 
2563 

59 60 61 62 63 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

ศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชา

ภาษาอังกฤษ 
90 89 100 97 90 83 100 102 90 97 บรรลุ 

ศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษา

มลายู 
- - 45 39 40 23 40 16 40 23 ไม่บรรลุ 

 

ปีการศึกษา 2563 คณะมีการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรับนักศึกษาเข้าสู่หลักสูตรอย่างชัดเจน 
โดยยึดตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 และ
ท าการประชาสัมพันธ์หลักสูตรแก่กลุ่มเป้าหมายอย่างท่ัวถึง ดังนี้  

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

2. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรผ่านโฆษณาบนเฟซบุ๊กคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
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3. การลงพ้ืนที่ตามโรงเรียนต่างๆ เพ่ือพบปะอาจารย์ที่ปรึกษาของแต่ละโรงเรียน และแนะน าหลักสูตร
แก่นักเรียนที่ยังไม่มีสถานที่เรียนเช่น โรงเรียนนราธิวาส  โรงเรียนตากใบ  โรงเรียนมัธยมสุไหงโก-ลก โรงเรียน
ประทีปวิทยา  โรงเรียนฮาซานียะห์  เป็นต้น ภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร 

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

5. จัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะศิลปศาสตร์ 

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 2563 คณะศิลปศาสตร์ได้มีการเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2563 และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู 
(หลักสูตรใหม่) พ.ศ. 2560 ทั้งสองหลักสูตรนี้ได้มีการรับนักศึกษาด้วยระบบ TCAS 5 รอบ (C.1-01) ดังนี้ 

- รอบ Portfolio 

1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2563 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 (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2563  ผู้สมัครใน
หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม5 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.00 ผู้สมัครต้องมี
คะแนน GAT หรือ คะแนน O-NET ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20ผู้สมัครจะต้องเข้ารับการสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษและ
ต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน 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) 
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- รอบรับตรงร่วมกัน 

1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2563 ผู้สมัครใน
หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม5 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.00 ผู้สมัครต้องมี
คะแนน GAT หรือ คะแนน O-NET ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20ผู้สมัครจะต้องเข้ารับการสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษและ
ต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน 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 (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2563 ผู้สมัครใน
หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม5 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.00ผู้สมัครต้องมี
คะแนน GAT หรือ คะแนน O-NET ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20ผู้สมัครจะต้องเข้ารับการสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษและ
ต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน 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 (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2563 ผู้สมัครใน
หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษผู้สมัครจะต้องเข้ารับการสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษและต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน 
ร้อยละ 50 (C. 1-02) 

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

การรับสมัครดังกล่าวได้ด าเนินการภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและรับสมัครนักศึกษาใหม่  
(C. 1-03) โดยประธานหลักสูตรมีการประชุมร่วมกับรองคณบดีฝ่ายวิชาการและอาจารย์ประจ าหลักสูตรของ  
คณะศิลปศาสตร์ก่อนประกาศรับสมัครนักศึกษา (C. 1-04) โดยมีการสรุปแนวทางในการรับสมัคร เกณฑ์การรับ
สมัคร จ านวนและวิธีการจัดสอบ ซึ่งได้ท าการวิเคราะห์กระบวนการรับและผลของการด าเนินการตามเป้าหมาย
ในแต่ละปี มาก าหนดแนวทางและวิธีการในการรับนักศึกษา และได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการในการสอบออก
ข้อสอบ/ค าถามในการสัมภาษณ์ และแต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์ข้อค าถามและคณะกรรมการสอบคัดเลือก
นักศึกษา โดยกระบวนการดังกล่าวสามารถสรุปได้ดังนี้  

ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษได้วางค่าเป้าหมายในการรับ
นักศึกษา จ านวน 90 คนต่อปี และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู ได้วางค่าเป้าหมายในการ



26 

รับนักศึกษา จ านวน 40 คนต่อปี ซึ่งผลการด าเนินงานพบว่า จ านวนนักศึกษาที่รับเข้าหลักสูตรภาษาอังกฤษ
เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ คือ 90 คน (ร้อยละ 100) แต่ในปีการศึกษานี้ หลักสูตรภาษาอังกฤษได้รับ
นักศึกษาเกินจ านวนแผนที่วางไว้ จ านวน 7 คน ซึ่งจ านวนศึกษาภาษาอังกฤษในปีการศึกษา 2563 ทั้งหมด
จ านวน 97 คน เนื่องจากในปีที่ผ่านมาพบว่านักศึกษามีการเปลี่ยนแปลงสถานที่เรียนหรือเปลี่ยนสาขาที่เรียน
หลายคน ดังนั้นคณะจึงได้รับนักศึกษาเกินตามจ านวนแผนที่ได้วางไว้ จ านวน 7 คน โดยผ่านการอนุมัติจากที่
ประชุมคณะกรรมการหลักสูตร และคณะกรรมการบริหารคณะ (C. 1-06) ส่วนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษามลายู คือ 40 คน (ร้อยละ 100) นักศึกษาลงทะเบียนจริงและรายงานตัว จ านวน 23 คน ดัง
ตารางที่ C1.1 และตารางท่ี C1.2 

ตารางที่ C1.1 แสดงการรับเข้าของนักศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ                  
(หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2563 (ปีการศึกษา 2559 – 2563) 

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 
2563 90 237 1 : 2.63 150 97 

ตารางที่ C1.2 แสดงการรับเข้าของนักศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษามลายู (หลักสูตรใหม่) 
พ.ศ. 2560 (ปีการศึกษา 2560 – 2563) 

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 
2563 40 43 1 : 1.07 37 23 

 จากตารางที่ C1.1 - C1.2 ข้างต้น แสดงให้เห็นว่าการรับนักศึกษาเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2563
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ และสาขาวิชาภาษามลายูไม่บรรลุ
เป้าหมายที่วางไว้ (C.1-05) อาจเนื่องจากนักศึกษาสามารถยื่นใบสมัครและสามารถสมัครได้หลายสถาบัน ท าให้
สอบติดมากกว่าหนึ่งสถาบัน และนักศึกษามีสิทธิในการเลือกที่จะเรียน ดังนั้นจ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนจริง
น้อยกว่าเมื่อเทียบกับจ านวนนักศึกษาท่ีมีสิทธิเข้าศึกษาต่อ (C.1-05) ซึ่งสรุปได้ว่า การรับเข้าศึกษาของนักศึกษา
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ทั้งสองหลักสูตรในปีการศึกษา 2563 สาขาวิชาภาษาอังกฤษบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ และสาขาวิชาภาษามลายู
ไม่บรรลุเป้าหมายที่วางแผนไว้  

ทั้งนี้คณะผู้บริหารและอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้มีการติดตาม ประชุม วางแผนการรับนักศึกษาและ
ก าหนดให้การรับนักศึกษาเป็นความเสี่ยงของคณะ (C. 1-06) เพ่ือวางแผน หาสาเหตุและร่วมกันแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวอย่างรวดเร็ว ทางอาจารย์ประจ าหลักสูตร (C. 1-06)  และทางคณะ (C. 1-06) ได้มีการประชุม
วางแผนเพื่อที่จะประชาสัมพันธ์หลักสูตรต่อไปอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งให้มีการประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึงและได้มี
การพิจารณา ทบทวน และปรับปรุงการประชาสัมพันธ์ทั้งสองหลักสูตรให้มีประสิทธิผลเพ่ือให้ได้จ านวนนักศึกษา
ตามเป้าหมายที่วางไว้ในแต่ละปีการศึกษา ส าหรับการปรับปรุงกระบวนการรับสมัคร มีการปรับแนวข้อสอบ
ข้อเขียนและข้อค าถามส าหรับการสัมภาษณ์ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริงในแต่ละปี และให้เหมาะสมกับ
นักเรียนในยุคปัจจุบัน ซึ่งในภาพรวมอาจารย์ประจ าหลักสูตรและคณะมีความพึงพอใจต่อผลของการรับสมัคร
นักศึกษาเพราะไดน้ักศึกษาท่ีตรงตามเกณฑ์ที่วางไว้ (C. 1-06)  

หลังจากนั้นนักเรียนที่เข้ามาเป็นนักศึกษาของคณะทางหลักสูตรทั้งสองหลักสูตรได้มีการจัดการเรียน
การสอนเพ่ือปรับพื้นฐานและปูพ้ืนฐานรายวิชาภาษาอังกฤษแก่นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษและรายวิชาภาษา
มลายูแก่นักศึกษาสาขาวิชาภาษามลายู ซึ่งมีการวัดและประเมินผลโดยการทดสอบก่อนการเรียนและทดสอบ
หลังเรียน เพ่ือเปรียบเทียบผลคะแนนพัฒนาการ (C. 1-02)  

 ตารางท่ี C1.3 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา 

หลักสูตร 

ค่าเป้าหมาย/จ านวนอัตราการคงอยู่ของนักศึกษา/ปีการศึกษา 
ผลการ
ด าเนิน 
งาน 

59 60 61 62 63 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

ศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชา

ภาษาอังกฤษ 
- 

95.13
% 
 

65
% 
 

76.9
5% 

65
% 

72.0
5% 

85
% 

61.6

7% 
85% 58% ไม่บรรลุ 

ศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษา

มลายู 
- - 

65
% 

100
% 

65
% 

88.7
0% 

85
% 

82.0
5% 

85% 78.21% ไม่บรรลุ 

จ านวนอัตราการคงอยู่ของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์    85% 63.86% ไม่บรรลุ 
 

จากจ านวนนักศึกษาท้ังหมด คณะพบว่าอัตราคงอยู่มีความสม่ าเสมออยู่ในระดับที่น่าพอใจ อัตราการคง
อยู่ของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ประจ าปีการศึกษา 2563 ทั้งสิ้น 410 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษมีนักศึกษาคงอยู่ทั้งสิ้น 331 คน และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู มีนักศึกษา
คงอยู่ทั้งสิ้น 79 คน ดังตารางต่อไปนี้ 
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ตารางท่ี C1.4 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรใหม่) 
พ.ศ. 2558 และ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 (ปีการศึกษา 2558 – 2563) 

รหัสนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาที่

ลงทะเบียน 

อัตราการคงอยู่ในแต่ละปี 
รวมจ านวนอัตราการคง

อยู่  
ณ ปัจจุบัน 

58 59 60 61 
 
62 

 
63 

2558 96 96 87 61 58 2 1 1 
2559 89 - 89 59 47 45 14 14 
2560 97 - - 97 75 69 69 69 
2561 83 - - - 83 73 73 73 
2562 102 - - - - 99 88 88 
2563 97 - - - - - 86 86 

รวม 564  
 
 

331 

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2564 

ตารางที่ C1.5 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษามลายู (หลักสูตรใหม่)  
 พ.ศ. 2560 (ปีการศึกษา 2560 – 2563) 

รหัสนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาที่

ลงทะเบียน 

อัตราการคงอยู่ในแต่ละปี รวมจ านวนอัตราการคง
อยู่  

ณ ปัจจุบัน 
59 60 61 62 63 

2560 39 - 39 32 31 29 29 
2561 23 - - 23 18 17 17 
2562 16 - - - 15 13 13 
2563 23 - - - - 20 20 
รวม 101  79 79 

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2564 
 จากตารางท่ี C1.3 - C1.5 ข้างต้น แสดงให้เห็นว่า ในปีการศึกษา 2563 นี้ จ านวนนักศึกษาของคณะ
ศิลปศาสตร์จ านวนทั้งสิ้น 410 คน ในจ านวนนี้นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
ทั้งสิ้น 331 คนและจ านวนนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายูทั้งสิ้น 79 คน ทั้งนี้ ยัง
พบ ว่ า มี นั ก ศึ ก ษ า ที่ ต ก ออก  ล า ออก ห รื อ พ้ นส ภ าพข อง ค ณะศิ ลป ะศา ส ตร์ แ บ่ ง เ ป็ น ห ลั ก สู ต ร 
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จ านวนทั้งสิ้น 102 คนโดยจ าแนกแต่ละชั้นปีๆที่ 4 จ านวน 38 คน 
(ร้อยละ 37.25) ชั้นปีที่ 3 จ านวน 42 คน (ร้อยละ 41.17) และชั้นปีที่ 2 จ านวน 22 คน (ร้อยละ 21.56) 
ส่วนหลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายูพบว่ามีนักศึกษาที่ตกออก ลาออกหรือพ้นสภาพในชั้น
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เป็นที่ 2 จ านวน 7 คน คิดเป็น ร้อยละ 17.94 จึงสรุปได้ว่าอัตราการคงอยู่คณะศิลปศาสตร์คือ 63.86% ซึ่ง
ไม่บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ คือ 85%  

สาเหตุเกิดจากนักศึกษาไม่สามารถศึกษาในหลักสูตรนี้ได้ต่อไป เนื่องจากไม่มีพ้ืนฐานหรือมีพ้ืนฐานต่ า
กว่าเกณฑ์ แต่ในส่วนนี้ทางคณะและหลักสูตรได้จัดโครงการต่างๆ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของนักศึกษา ได้แก่โครงการ
ปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่คณะศิลปศาสตร์ 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 C1.6 อัตราการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษา 

หลักสูตร 

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

การศึกษา 
2563 

59 60 61 62 63 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

ศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

- - 55% - 55% 62.06% 85% 35.95% 85% 59.79% ไม่บรรลุ 

ศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษามลายู 

- - 55% - 55% - 85% - 85% 61.53%   ไม่บรรลุ 

 85% 60.66% ไม่บรรลุ 

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2564 

 อัตราการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาปีการศึกษา 2560 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ (หลักสูตรใหม่) พ.ศ. 2558 ที่จบในปีการศึกษา 2563 จ านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 59.79 
จากจ านวนนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ทั้งหมด 69 คน ซึ่งอัตราการส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลายังไม่ผ่านเกณฑ์ค่า
เป้าหมายที่วางไว้ คือร้อยละ 85 ซ่ึงในปีการศึกษา 2563 นี้ อัตราการส าเร็จการศึกษาอยู่ที่ ร้อยละ 59.79  
ผลการด าเนินงานไม่บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ คือ ร้อยละ 85   

 อัตราการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาปีการศึกษา 2560 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษา
มลายู (หลักสูตรใหม่) พ.ศ. 2560 ที่จบในปีการศึกษา 2563 จ านวน 24 คนร้อยละ 61.53 จากจ านวน
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นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ทั้งหมด 31 คน ซึ่งอัตราการส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลายังไม่ผ่านเกณฑ์ค่าเป้าหมายที่
วางไว้ คือร้อยละ 85 ซึ่งในปีการศึกษา 2563 นี้ อัตราการส าเร็จการศึกษาอยู่ที่ ร้อยละ 61.53  ผลการ
ด าเนินงานไม่บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ คือ ร้อยละ 85   

ตารางที่ C1.7 การจบการศึกษาของนักศึกษาในหลักสูตร 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 - 58 15 
2561 83 - - - 
2562 102 - - - 
2563 90 - - - 

 หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2564 
ตารางที่ C1.8 การจบการศึกษาของนักศึกษาในหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู 
(หลักสูตรใหม่) พ.ศ. 2560 

รหัสนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาที่

ลงทะเบียน 
จ านวนนักศึกษาที่จบภายในระยะเวลา 

<4 ปี 4 ปี > 4 ปี 
2560 39 - 24 - 
2561 23 - - - 
2562 16 - - - 
2563 23 - - - 

 หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2564 

 จากตารางข้างต้น C1.7-C1.8 แสดงให้เห็นว่า ในปีการศึกษา 2563 นี้ จ านวนนักศึกษาคณะ 
ศิลปศาสตร์ที่จบการศึกษาภายในระยะเวลา 4 ปี ทั้งหมด 97 คน (71.32%) รวมยอดค้างจากปีที่ผ่านมาหรือ
นักศึกษาที่จบเกิน 4 ปี จ านวน 15 คน  เมื่อแยกตามหลักสูตรในปีการศึกษา 2563 นี้ จ านวนนักศึกษา
สาขาวิชาภาษาอังกฤษที่จบการศึกษาภายในระยะเวลา 4 ปี ทั้งหมด 73 คน ยอดค้างจากปีที่ผ่านมาหรือ
นักศึกษาที่จบเกิน 4 ปี ซึ่งนักศึกษาดังกล่าวส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษานี้ จ านวน 15 คน จึงสรุปได้ว่า
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาของสาขาวิชาภาษาอังกฤษในปีการศึกษา 2563 นี้ จ านวนทั้งสิ้น 73  คน  

 ส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู (หลักสูตรใหม่) พ.ศ. 2560 ในปีการศึกษา 
2563 นี้ จ านวนนักศึกษาที่จบการศึกษาภายในระยะเวลา 4 ปี ทั้งหมด 24 คน และจ านวนนักศึกษาที่ไม่จบ
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ภายในระยะเวลา 4 ปี จ านวน 5 คน จึงสรุปได้ว่าจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาของคณะศิลปศาสตร์ในปีการศึกษา 
2563 นี้ จ านวนทั้งสิ้น 97  คน ดังนั้น ผลการด าเนินงานการรับและการส าเร็จการศึกษาของนิสิตนักศึกษา ผล
การประเมินได้ระดับ 3 คะแนน เพราะมีระบบและกลไกการรับเข้า การคงอยู่ และการบริหารจัดการเพ่ือให้
นักศึกษามีอัตราคงอยู่และส าเร็จการศึกษาตามความคาดหมาย ซึ่งผลการด าเนินการของทั้งสองหลั กสูตรใน
ระดับปริญญาตรีซึ่งถือเป็นหลักสูตรของคณะ มีผลการด าเนินการของระบบที่ดี และการด าเนินการของหลักสูตร
เป็นที่น่าพอใจ 

3. การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 2563 การรับเข้าของนักศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษบรรลุ

เป้าหมายที่วางแผนไว้ คือ 90 คน (ร้อยละ 100) แต่นักศึกษาลงทะเบียนจริงและมารายงานตัวเกินจ านวนที่
วางไว้ จ านวน 97 คน ส่วนหลักหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู ได้รับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ
รุ่นที่ 4 และผลการด าเนินงานไม่บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ จากจ านวนที่ประกาศรับนักศึกษา 40 คน (ร้อยละ 100) 
แต่จ านวนลงทะเบียนจริงและรายงานตัว 23 คน (ร้อยละ 100) สาเหตุมาจากนักศึกษาสอบติดมากกว่าหนึ่ง
สถาบัน ท าให้นักศึกษามีสิทธิ์ในการเลือกท่ีจะเรียน ดังนั้นจ านวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนจริงน้อยกว่าเมื่อเทียบกับ
จ านวนนักศึกษาที่มีสิทธิเข้าศึกษาต่อ คณะจึงวิเคราะห์ปัญหาดังกล่าวโดยให้มีการประชาสัมพันธ์และแนะแนว
เกี่ยวกับหลักสูตรเพิ่มขึ้นต่อไปเพื่อให้หลักสูตรเป็นที่รู้จักมากขึ้นกว่าเดิม และมีการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยมี
เอกลักษณ์ท่ีเด่นและแตกต่างจากสถาบันอื่นอย่างชัดเจน 

ส าหรับอัตราการคงอยู่ของนักศึกษาปีการศึกษา 2563 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษมีนักศึกษาคงอยู่ทั้งสิ้น331 คน และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู มีนักศึกษา
คงอยู่ทั้งสิ้น 79 คน รวมนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ทั้งสิ้น 410  ร้อยละ 63.86 ต่ าเกณฑ์ที่วางไว้ ซึ่งเกณฑ์
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ คือ ร้อยละ 85 นักศึกษาที่ตกออกหรือไม่ศึกษาต่อในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขา
ภาษามลายูจ านวน 7 คนคิดเป็น ร้อยละ 17.94 ส่วนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
จ านวน 102 คนโดยจ าแนกแต่ละชั้นปี ๆ ที่ 4 จ านวน 38 คน (ร้อยละ 37.25) ชั้นปีที่ 3 จ านวน 42 คน 
(ร้อยละ 41.17)  และชั้นปีที่ 2 จ านวน 22 คน (ร้อยละ 21.56) สาเหตุที่ลาออกหรือไม่สามารถเรียนต่อได้ 
เนื่องจากนักศึกษามีพ้ืนฐานต่ ากว่าเกณฑ์ ทางครอบครัวไม่มีทุนทรัพย์สนับสนุนการเรียนต่อ และลาออกโดยไม่
ทราบสาเหตุ ซึ่งลงทะเบียนเรียนแต่ไม่เข้าเรียนตั้งแต่วันแรก ทางคณะจึงมีแนวทางในการพัฒนาโดยให้นักศึกษา
ทุกคนพบปะอาจารย์ที่ปรึกษาทุก ๆ สัปดาห์เพ่ือให้นักศึกษาได้ใกล้ชิดกับอาจารย์และสามารถบอกเล่าปัญหา
ด้านการเรียนหรือปัญหาอ่ืน ๆ ที่ท าให้เกิดนักศึกษาไม่สามารถศึกษาต่อได้ ทั้งนี้เพ่ือเป็นข้อมูลให้กับคณะและ
สาขาได้ช่วยเหลือและน าไปแก้ปัญหาการตกออกของนักศึกษาต่อไป 

อัตราการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาปีการศึกษา 2563 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
(หลักสูตรใหม่) พ.ศ. 2558 จ านวน 73 คน ร้อยละ 59.79 ซึ่งอัตราการส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลายังไม่
ผ่านเกณฑ์ค่าเป้าหมายที่วางไว้ คือร้อยละ 85 ส่วนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู (หลักสูตร
ใหม่) พ.ศ. 2560 ในปีการศึกษานี้ จ านวนนักศึกษาท่ีจบการศึกษาภายในระยะเวลา 4 ปี ทั้งหมด 24 คน ร้อย
ละ 61.53 และจ านวนนักศึกษาที่ไม่จบภายในระยะเวลา 4 ปี จ านวน 5 คน ร้อยละ 16.12 จึงสรุปได้ว่า
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาของคณะศิลปศาสตร์ในปีการศึกษา 2563 นี้ จ านวนทั้งสิ้น 97  คน ร้อยละ 71.32 
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ไม่ผ่านเกณฑ์ค่าเป้าหมายที่วางไว้ ดังนั้น ผลการด าเนินงานการรับและการส าเร็จการศึกษาของนิสิตนักศึกษา ผล
การประเมินได้ระดับ 3 คะแนน เพราะมีระบบและกลไกการรับเข้า การคงอยู่  และการบริหารจัดการเพ่ือให้
นักศึกษามีอัตราคงอยู่และส าเร็จการศึกษาตามความคาดหมาย ซึ่งผลการด าเนินการของทั้งสองหลักสูตรใน
ระดับปริญญาตรีซึ่งถือเป็นหลักสูตรของคณะ มีผลการด าเนินการของระบบที่ดี และการด าเนินการของหลักสูตร
เป็นที่น่าพอใจ 

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

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

4. ผลการประเมินคะแนนในระดับคณะ 

ผลการประเมินในระดับคณะ 

ผลรวมของคะแนนที่ได้ของทุกหลักสูตรในคณะ/จ านวนหลักสูตรในคณะทั้งหมด 

คะแนนการประเมิน C. 1 = 3 

ค าอธิบายเพิ่มเติม      มีการรายงานผลตามที่คาดหวังมีการวิเคราะห์และแนวโน้มผลการด าเนินงาน 

5. รายการเอกสารหลักฐาน 

รหัสเอกสารหลักฐาน ชื่อเอกสารหลักฐาน 
C. 1-01 แผนการรับนักศึกษาของแต่ละรอบปีการศึกษา 2563 
C. 1-02 เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 
C. 1-03 รายงานการประชุมแผนการรับนักศึกษาและคัดเลือกนักศึกษาใหม่ 
C. 1-04 รายงานสรุปโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและรับสมัครนักศึกษาใหม่ 
C. 1-05 รายงานผลการด าเนินการกระบวนการคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 

2563 
C. 1-06 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ  
C. 1-07 รายงานสรุปโครงการปรับพ้ืนฐานนักศึกษาใหม่คณะศิลปศาสตร์ 
C. 1-08 รายงานสรุปโครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษแก่นักศึกษาฯ 
C. 1-09 รายงานสรุปกิจกรรมสอนเสริมเติมเต็มความรู้ 
C. 1-10 ตารางชั่วโมงท่ีปรึกษาของอาจารย์ 
C. 1-11 รายงานสรุปโครงการหารายได้ระหว่างเรียน 
C. 1-12 ตารางข้อมูลจ านวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีในแต่ละชั้นปี 
C. 1-13 ระบบและกลไกการรับเข้านักศึกษา 
C. 1-14 ระบบและกลไกการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษา 
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C.2 การได้ท างานของบัณฑิต หรือการใช้ประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพ 
ผู้ก ากับตัวบ่งชี้       อาจารย์ ดร.ภัสร์ธีรา  ฉลองเดช 

ผู้จัดเก็บข้อมูล    อาจารย์ฟีรดาวซ์ มูหะมัด 
     นายชวัลวิทย์ พรหมเมศร์ 
     นางสาวนันทน์ภัส นาราวิทย์ 
         
ค าอธิบาย 

บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในสาขานั้นๆ ที่ได้งานท าหรือมีกิจการของตนเอง หรือมีการใช้ประโยชน์จาก
การศึกษาในการประกอบวิชาชีพ ทั้งที่มีรายได้ประจ าและไม่มีรายได้ ภายในระยะเวลาที่ก าหนดตามเป้าหมาย
ของผู้จัดการศึกษา ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืนๆ โดยผู้จัดการศึกษาควรก าหนด
นิยามความส าเร็จ การมีงานท า การใช้ประโยชน์ หรือระยะเวลาการได้งานท าหรือการใช้ประโยชน์  
ใน program profile หรือโครงร่างองค์กร  

 ระดับคณะ 
 คะแนนที่ได้ในระดับคณะ = ผลรวมของคะแนนที่ได้ของทุกหลักสูตรในคณะ 
                                                    จ านวนหลักสูตรในคณะทั้งหมด 

หรือ 
 คณะท าการประเมินระยะเวลาการได้งานท าหรือการใช้ประโยชน์ของบัณฑิต 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
ด าเนินการที่
ดี (วิเคราะห์ 
Trend จาก
ตารางการ
เก็บข้อมูล
ดิบ)  

4+ มี
แนวโน้มผล
การ
ด าเนินงานที่
ดีและมีการ
น า
ข้อเสนอแนะ
ไปพัฒนาการ
เข้าสู่สากล
มุ่งเนน้
อาเซียนของ
นักศึกษา
และอาจารย์ 

5+ มีการน า
ผลการ
พัฒนาการ
เข้าสู่สากล
มุ่งเน้น 
อาเซียนของ
นักศึกษา
และอาจารย์
อย่างเป็น
ระบบ และมี
ผลการ
ด าเนินงานที่
ดีในทุกแผน 
 

Excellent 
World 
class or 
leading 
practice 
(ranking) 
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ค่าเป้าหมาย 

 

ผลการด าเนินงาน 

ปีการศึกษา 2563 คณะศิลปศาสตร์ มีหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด 2 หลักสูตร คือ 1) หลักสูตรศิลปศา
สตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563  (C2.01) 2) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขา
ภาษามลายู หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560 (C2.02)  นอกจากหลักสูตรดังกล่าว คณะศิลปศาตร์มีหลักสูตรศิลปศา
สตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558 ที่ได้ด าเนินการผลิตบัณฑิตรุ่นแรก ตั้งแต่ปี
การศึกษา 2561 และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษามลายู หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560 ด าเนินการผลิต
บัณฑิตรุ่นแรก ปีการศึกษา 2563 คณะศิลปศาสตร์ได้มีระบบและกลไกในการส ารวจ รวบรวม และติดตาม
ภาวะการมีงานท าของบัณฑิตทั้ง 2 หลักสูตร หลังส าเร็จการศึกษา โดยการส ารวจผ่านแบบสอบถามออนไลน์ 
(Google forms) (C2.03) แล้วน าข้อมูลที่ได้มาสรุปเป็นข้อมูลการมีงานท าของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาภายใต้
คณะศิลปศาสตร์ ต่อเนื่องทุกปีผ่านกิจกรรมการส ารวจภาวะการมีงานท าของบัณฑิต โดยงานหลักสูตร ฝ่าย
วิชาการ ในช่วงภาคการศึกษาแรกหลังจากบัณฑิตจบการศึกษา ข้อมูลการมีงานท าของบัณฑิต คณะศิลปศาสตร์ 
ปีการศึกษา 2561-2563 สรุปได้ ดังนี้ 

 

ตารางท่ี C 2.1 สรุปข้อมูลภาวะการมีงานท าภายใน 1 ปี ของบัณฑิต คณะศิลปศาสตร์ 
 

ปี
การศึกษา 

จ านวนบัณฑิตทั้งหมด (คน) 

หมายเหตุ จ านวน
บัณฑิต
ทั้งหมด 

จ านวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

จ านวนผู้มีงานท าและศึกษาต่อ 

ได้งานท า ศึกษาต่อ ไม่ได้งานท า 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558 

2561 36 31 
(86.1%) 

19 
(52.8%) 

0 
(0.0%) 

12 
(33.4%) 

ไม่ตอบแบบสอบถาม 
จ านวน 5 คน 

2562 52 21 
(40.3%) 

14 
(66.6%) 

1 
(0.2%) 

6 
(1.2%) 

ไม่ตอบแบบสอบถาม 
จ านวน 31 คน 

2563 73 - - - - อยู่ในช่วงด าเนินการ
ส ารวจ 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษามลายู หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560 
2563 24 - - - - อยู่ในช่วงด าเนินการ

ส ารวจ 
ข้อมูล ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 

 

ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน บรรลุเป้าหมาย 
ร้อยละของจ านวนบัณฑิตท่ีมีงานท าภายใน 1 ปี  
ร้อยละ 95 

ร้อยละ 66.6 ไม่บรรลุ 

ร้อยละของจ านวนบัณฑิตท่ีมีงานท า ตรงตามสาขา
ภายใน 1 ปี ร้อยละ 70 

ร้อยละ 42.8 ไม่บรรลุ 
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แผนภูมิ C2.1  ภาวะการมีงานท าภายใน 1 ปี ของบัณฑิต คณะศิลปศาสตร์ 
 

 
 

จากการส ารวจข้อมูลการได้งานท าของนักศึกษา ณ ปัจจุบัน นักศึกษา รุ่นที่ 1 ได้งานท าแล้ว จ านวน 
19 คน คิดเป็นร้อยละ 52.8 ซึ่งส่วนใหญ่จะเลือกประกอบอาชีพครู จ านวน 12 คน และเลือกที่จะไปท างาน
ร่วมกับสถานประกอบการเดิมที่เคยไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ก่อนมีการปรับเปลี่ยน
ที่ท างานใหม่ที่หลากหลายขึ้น นักศึกษา รุ่นที่ 2 ส าเร็จการศึกษา จ านวน 52 คน ได้งานท าแล้ว จ านวน 14 คน 
คิดเป็นร้อยละ 66.6 (C2.04) ในส่วนของสาเหตุบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษายังไม่ได้งานท าเนื่องจาก บัณฑิตได้มี
การสมัครงานและก าลังรอค าตอบจากหน่วยงาน และบางคนก็ต้องการประกอบอาชีพอิสระ ส าหรับระยะเวลาใน
การได้งานท า จากการส ารวจระยะเวลา นักศึกษาได้งานท า ก่อนจบการศึกษา หรือได้งานทันทีหลังจบการศึกษา 
คิดร้อยละ  22.2 ระยะเวลา 1-2 เดือน คิดร้อยละ 16.7 ระยะเวลา 3-6 เดือน คิดร้อยละ  13.9 ส าหรับปี
การศึกษา 2563 มีนักศึกษาส าเร็จการศึกษา จากทั้ง 2 หลักสูตร จ านวน 97 คน ส่วนข้อมูลภาวะการมีงานท า
ภายใน 1 ปี ของบัณฑิตยังอยู่ในช่วงการด าเนินงาน และได้มีการสรุปข้อมูลเบื้องต้นของหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาภาษามลายู หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560  ณ วันที่ 15 มิถุนายน 64 แต่ข้อมูลยังไม่ครบถ้วนและ
สมบูรณ์  

 

ตารางท่ี C2.2 สรุปข้อมูลจ านวนบัณฑิตที่มีงานท า ตรงตามสาขาภายใน 1 ปี ของบัณฑิต คณะศิลปศาสตร์ 
 

ปีการศึกษา 

จ านวนบัณฑิตทั้งหมด (คน) 
ตรงสาขาหรือสัมพันธ์

กับสาขาวิชา 
หมายเหตุ จ านวน

บัณฑติ
ทั้งหมด 

จ านวน
ผู้ตอบ
แบบ 

สอบถาม 

จ านวนผู้มีงานท าและ 
ศึกษาต่อ 

ได้งานท า 
ศึกษา
ต่อ 

ไม่ได้งาน
ท า 

ตรง (คน) ไม่สัมพันธ์ 
(คน) 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558 
2561 36 31 

(86.1%) 
19 

(52.8%) 
0 

(0.0%) 
12 

(33.4%) 
11 

(30.6%) 
7 

(19.4%) 
 

2562 52 21 
(40.3%) 

14 
(66.6%) 

1 
(0.2%) 

6 
(1.2%) 

6 
(42.8%) 

8 
(57.1%) 

 

ข้อมูล ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 
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แผนภูมิ C2.2  จ านวนบัณฑิตที่มีงานท า ตรงตามสาขาภายใน 1 ปี ของบัณฑิต คณะศิลปศาสตร์ 
 

 
 

จากแผนภูมิข้างต้น แสดงให้เห็นถึงข้อมูลจ านวนบัณฑิตที่มีงานท า ตรงตามสาขาภายใน 1 ปี ของ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558 คณะศิลปศาสตร์ เห็นได้ว่า  
บัณฑิตรุ่นแรก ที่มีงานท าท่ีตรงตามสาขาภายใน 1 ปี จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 30.6% โดยประเภทงาน 
ประกอบด้วย ติวเตอร์ภาษาอังกฤษ ครู คอลเซ็นเตอร์ GSA พนักงานทดลอง ครูสอนภาษาอังกฤษพิเศษ ครูสอน
ภาษาอังกฤษและภาษาไทย ครูผู้สอน Tour Officer พนักงานขายเครื่องแบบนักเรียน พนักงานต้อนรับ Sales 
Executive เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและงานวิเทศสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ และ
เจ้าหน้าที่ประจ าส านักงาน (แผนภูมิ 2.2)  

ปีการศึกษา 2562 พบว่า อัตราการได้งานท าของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2562 ที่มี
งานท าตรงตามสาขาภายใน 1 ปี ของบัณฑิต นั้นลงลดเมื่อเปรียบเทียบกับปีการศึกษาก่อนหน้านี้  ซึ่งอุปสรรค
ส าคัญในการได้งานท าของบัณฑิตในปีนี้ ส่วนใหญ่เกิดจากวิกฤตการณ์โรคระบาดโควิด 19 จึงส่งผลให้สถาน
ประกอบการส่วนใหญ่ไม่รับสมัครพนักงานใหม่ นอกจากนี้ ยังมีการสอบถามความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ในประเด็นคุณภาพของบัณฑิต พบว่า ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจต่อบัณฑิตของสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ โดยเห็นว่าบัณฑิตของสาขาวิชาภาษาอังกฤษ มีความขยัน อดทน และมีความตั้งใจในการ
ปฏิบัติงาน 

 

แผนภูมิ C2.2  ลักษณะงานของบัณฑิตที่มีงานท า ตรงตามสาขาภายใน 1 ปี ของบัณฑิต คณะศิลปศาสตร์ 
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นอกจากนี้  คณะได้มีการเตรียมความพร้อมในการผลิตบัณฑิตเพ่ือเข้าสู่ตลาดแรงงานในอนาคตอย่าง
ต่อเนื่องมาตั้งแต่เปิดรับนักศึกษาในปี 2558 โดยจัดกิจกรรมทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตรอย่างหลากหลาย
ทั้งกิจกรรมในเชิงวิชาการและเชิงสร้างสรรค์ เพ่ือเพ่ิมทักษะวิชาการและทักษะวิชาชีพ อาทิเช่น การอบรมการ
พัฒนาบุคลิกภาพ การอบรมการใช้แอปพลิเคชั่นเพ่ือการน าเสนองาน กิจกรรมแนะแนวทางในเรียนและการ
ท างานในองค์กรระดับนานาชาติและการศึกษาต่อต่างประเทศ จากวิทยากรที่มีประสบการณ์ในการท างานที่ต้อง
ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาสหกิจศึกษาและนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาได้เกิดทักษะและความพร้อมในการประกอบ
อาชีพที่หลากหลาย เพ่ือให้นักศึกษาได้มีการวางแผนเพ่ือการท างานในอนาคต ตลอดจนเปิดโอกาสให้นักศึกษา
ได้ซักถามถึงภาระงานในอาชีพต่าง ๆ การพัฒนาบุคลิกภาพเพ่ือให้พร้อมกับการเข้าสู่ตลาดแรงงาน ตลอดจนการ
ฝึกทักษะการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร โดยก่อนส าเร็จการศึกษานักศึกษาจะต้องผ่านรายวิชาสหกิจศึกษาหรือ
รายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ซึ่งทางคณะศิลปศาสตร์ได้มีการด าเนินการตามกระบวนการสหกิจศึกษาอย่าง
เป็นระบบ และเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนการออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา
ตามโครงสร้างของหลักสูตรทั้ง 2 หลักสูตร 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
  

 เมื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบจากข้อมูลบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2561 ของหลักสูตร
ภาษาอังกฤษ พบว่า อัตราการได้งานท าของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2562 นั้นลงลด เหตุนี้ 
อาจเป็นผลสืบเนื่องมาจากสภาวะทางเศรษฐกิจที่ลดลง วิกฤตการณ์โรคระบาดโควิด 19 ท าให้มีผลในการหา
งานท าของบัณฑิตที่พ่ึงส าเร็จการศึกษา ดังนั้นทางคณะมีแนวทางการพัฒนาบัณฑิตให้เป็นที่ต้องการของ
ตลาดแรงงานมากขึ้น โดยจากข้อมูลที่ส ารวจ คือ การส่งเสริมทักษะด้านการสอน การเป็นผู้ประกอบการ การ
ส่งเสริมความรู้และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ตลอดจนการฝึกทักษะการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร ซึ่งทาง
คณะคาดว่าจะสามารถเพ่ิมอัตราการได้งานท ามากยิ่งข้ึน  
 

 ส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษามลายู หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560 เพ่ิงมีบัณฑิตที่ส า เร็จ
การศึกษาเป็นรุ่นแรก ในปีการศึกษา 2563 ดังนั้น จึงยังไม่มีข้อมูลเปรียบเทียบ 
 

 อย่างไรก็ตามจากผลส ารวจการได้งานท าของบัณฑิตข้างต้น ทางคณะพบว่าบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาส่วน
ใหญ่ได้งานที่ตรงกับสาขาวิชาที่เรียนและประกอบอาชีพที่หลากหลาย สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใ ช้ในการ
ประกอบอาชีพได้ในระดับหนึ่ง ทั้งนี้ปัจจัยทางด้านครอบครัวก็ส่งผลต่อการได้งานท าของบัณฑิตค่อนข้างมาก 
ส าหรับมาตรการหรือแนวทางเพ่ิมสัดส่วนการได้งานท าบัณฑิต คณะมีแผนด าเนินการที่จะสนับสนุนให้การได้งาน
ท าของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษานั้น งานหลักสูตรได้วางแนวปฏิบัติไว้ ดังนี้ คือ 
 

1. จัดกิจกรรมที่เชิญผู้ที่ประกอบอาชีพที่หลากหลายที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษามาให้ความรู้  
2. ท าความร่วมมือกับหน่วยงานจัดหางานจังหวัดเพ่ือเปิดโอกาสในการได้งานท าของบัณฑิต  
3. ประชาสัมพันธ์เรื่องการส าเร็จการศึกษาของบัณฑิตผ่านช่องทางท่ีหลากหลาย 

  4. เปิดโอกาสให้บัณฑิตได้รับการจ้างงานกับคณะ สถาบัน ภายในมหาวิทยาลัย 
 

 นอกจากมาตรการดังกล่าว คณะมีแนวทางการเพ่ิมช่องทางการเก็บรวบรวมข้อมูลการได้งานท าของ
บัณฑิต และการใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพ โดยการมีส่วนร่วมของงานหลักสูตร ฝ่ายวิชาการ และภาค
สาขาวิชาภาษาอังกฤษและสาขาวิชาภาษามลายู เพ่ือรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์การได้งานท าของบัณฑิต ตรง
สาขาหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาต่อไป 
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ผลการประเมินในระดับคณะ 
ผลรวมของคะแนนที่ได้ของทุกหลักสูตรในคณะ/จ านวนหลักสูตรในคณะทั้งหมด 

คะแนนการประเมิน C 2 = 3 
คะแนนที่ได้ในระดับคณะ = ผลรวมของคะแนนที่ได้ของทุกหลักสูตรในคณะ 

                                    จ านวนหลักสูตรในคณะทั้งหมด 

รายการเอกสารหลักฐาน 

รหัสเอกสารหลักฐาน ชื่อเอกสารหลักฐาน 
C. 2-01 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

C. 2-02 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษามลายู หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560 

C. 2-03 แบบส ารวจการมีงานท าของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

C. 2-04 รายงานผลการได้งานท าของบัณฑิต ปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยนราธิวาส
ราชนครินทร์ 
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C.3 คุณภาพบัณฑิต 
ผู้ก ากับตัวบ่งชี้            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 ที่ก าหนดขึ้นเพื่อใช้ผลสะท้อนคุณภาพบัณฑิต ในการพัฒนาการจัดการศึกษาที่ตอบสนอง
ต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างแท้จริง โดยหลักสูตร/คณะ/สถาบันสามารถใช้วิธีการต่างๆ ในการ
ได้มาซึ่งข้อมูลคุณภาพบัณฑิต โดยสามารถน าข้อมูลไปใช้ประกอบ AUN.10 Quality Enhancement เกณฑ์
ย่อย 10.6 และ AUN. 11 Output เกณฑ์ย่อย AUN 11.5 ทั้งนี้ควรมีการก าหนดคุณสมบัติบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ใน Program Profile หรือ โครงร่างองค์กรของคณะ/สถาบัน 

 

 ระดับคณะ 
 คะแนนที่ได้ในระดับคณะ = ผลรวมของคะแนนที่ได้ของทุกหลักสูตรในคณะ 
                                                    จ านวนหลักสูตรในคณะทั้งหมด 

หรือ 
 คณะท าการประเมินระยะเวลาการได้งานท าหรือการใช้ประโยชน์ของบัณฑิต 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
ด าเนินการที่
ดี (วิเคราะห์ 
Trend จาก
ตารางการ
เก็บข้อมูล
ดิบ)  

4+ มี
แนวโน้มผล
การ
ด าเนินงานที่
ดีและมีการ
น า
ข้อเสนอแนะ
ไปพัฒนาการ
เข้าสู่สากล
มุ่งเน้น
อาเซยีนของ
นักศึกษา
และอาจารย์ 

5+ มีการน า
ผลการ
พัฒนาการ
เข้าสู่สากล
มุ่งเน้น 
อาเซียนของ
นักศึกษา
และอาจารย์
อย่างเป็น
ระบบ และมี
ผลการ
ด าเนินงานที่
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/สถาบันมีมาตรการหรือการด าเนินการใดหลังรับทราบผลการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต 

 

ผลการด าเนินงาน 
 

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เปิดรับนักศึกษาจ านวนทั้งสิ้น ๒ หลักสูตร 
กล่าวคือ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษา
มลายู โดยหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 
จนถึงปัจจุบัน และมีบัณฑิตแล้ว 2 รุ่น โดยในปีการศึกษา 2563 มีจ านวนนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษที่
ก าลงัศึกษาท้ังสิ้น 331 คน แบ่งเป็น ชั้นปีที่ 1 จ านวน 90 คน ชั้นปีที่ 2 จ านวน 80 คน ชั้นปีที่ 3 จ านวน 73 
คน ชั้นปีที่ 4 จ านวน 69 คน ชั้นปีที่ 5 จ านวน 6 คน และชั้นปีที่ 6 จ านวน 1 คน (C.3-01) ส าหรับสาขาวิชา
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ภาษามลายู เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา 2560 โดยในปีการศึกษา 2563 มีจ านวนนักศึกษา
สาขาวิชาภาษามลายูที่ก าลังศึกษาทั้งสิ้น 79 คน แบ่งเป็น ชั้นปีที่ 1 จ านวน 20 คน ชั้นปีที่ 2 จ านวน 13 คน 
ชั้นปีที่ 3 จ านวน 17 คน และชั้นปีที่ 4 จ านวน 29 คน โดยสรุปปัจจุบันคณะมีนักศึกษาจาก 2 หลักสูตรทั้ง 6 
ชั้นปี จ านวนทั้งสิ้น 410 คน  (C.3-02) 

 

ในการผลิตบัณฑิตให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของทั้ง 2 หลักสูตร คณะได้จัดให้มีการประชุมเพ่ือก าหนด
คุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ช่วยกันพิจารณา        
อัตลักษณ์ของบัณฑิต คุณสมบัติบัณฑิตที่พึงประสงค์ของคณะศิลปศาสตร์ซึ่งมีทั้งหมด 5 ด้าน คือ                
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2. ด้านความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ และ 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีการเผยแพร่
ให้บุคคลากร นักศึกษา และบุคคลภายนอกได้รับทราบผ่านช่องทางที่หลากหลาย อาทิเช่น ป้ายประกาศ และ 
website ของคณะ (C3-03) โดยทางคณะได้มอบหมายให้ฝ่ายวิชาการและฝ่ายพัฒนานักศึกษาเป็นผู้ก ากับดูแล
การสร้างอัตลักษณ์และคุณภาพของบัณฑิตให้ตรงตามคุณสมบัติบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ท่ีก าหนดไว้ทั้ง 5 ด้านข้างต้น  

 

ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 ถึงปัจจุบัน ทางคณะได้ด าเนินการวิเคราะห์และทบทวนอัตลักษณ์ในการ
ประชุมทบทวนแผนประจ าปีของคณะ โดยที่ประชุมยังมีมติที่ว่า บัณฑิตมีความเป็นพหุวัฒนธรรม เป็นอัตลักษณ์
ของบัณฑิตของคณะที่สอดรับกับคุณสมบัติบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ ทั้ง 5 ด้าน พร้อมกับคุณสมบัติเฉพาะตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELO) ของแต่ละหลักสูตร (C.3-04) 
ตลอดจนการมีบุคลิกลักษณะตามค่านิยมของคณะ คือ มีความว่องไว มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความตรงเวลา และมี
มาตรฐาน ทางคณะจึงได้ก าหนดให้มีกิจกรรมที่หลากหลายภายใต้โครงการและกิจกรรมพิเศษอ่ืน ๆ เพ่ือเป็นการ
ส่งเสริมการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต โดยในปีการศึกษา 2563 มีกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้  

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม คณะได้จัดให้มีชั่วโมงในการพบอาจารย์ที่ปรึกษา สัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง โดย
บรรจุลงในตารางสอนของอาจารย์ที่ปรึกษา (C.3-05) เพ่ือให้อาจารย์ที่ปรึกษาได้พบกับนักศึกษาในความดูแล 
โดยในชั่วโมงที่ปรึกษานั้นได้มีการก าหนดเป็นนโยบายจากคณะให้อาจารย์ที่ปรึกษาได้สอดแทรกประเด็น
คุณธรรม จริยธรรม ในชั่วโมงดังกล่าวนอกเหนือจากการสอดแทรกประเด็นคุณธรรม จริยธรรม ในชั่วโมงเ รียน
ปกติท่ีได้ระบุไว้ใน มคอ. 3 (C.3-06)  

2. ด้านความรู้ ในปีการศึกษา 2563 ทางคณะได้ก าหนดให้มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะความรู้
ให้แก่นักศึกษาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เปิดรับนักศึกษาจนถึงปัจจุบัน โดยทางคณะได้ก าหนดให้มีโครงการปรับ
พ้ืนฐานนักศึกษาแรกเข้า (C.3-07) โดยกิจกรรมภายใต้โครงการดังกล่าวข้างต้น มีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมความรู้
พัฒนา และส่งเสริมคุณภาพบัณฑิตให้บรรลุตามความมุ่งหวังของหลักสูตร และเพ่ือลดอัตราของการตกออกของ
นักศึกษา นอกจากนี้ทางคณะยังได้จัดให้มีโครงการส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ (C.3-08) 
โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ(C.3-9) โครงการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาสหกิจศึกษาและนักศึกษา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รุ่นที่ 3 (C.3-10) และโครงการบูรณาการการเรียนการสอน (C.3-11) 
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3. ด้านทักษะทางปัญญา ทางคณะได้ให้การสนับสนุนในการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ของผู้เรียนภายใต้โครงการต่าง ๆ เช่น โครงการบูรณาการการเรียนการสอน โครงการอบรมทักษะด้านการพูด
การเขียนภาษามลายูแก่นักศึกษา โครงการพัฒนานักศึกษาสู่อาเซียน โครงการเปิดประตูสู่เส้นทางนักสุนทรพจน์
ภาษามลายู และกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้ชุมนุมภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ทางคณะยังสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถ
ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านภาษากับศิลปะการแสดงเพ่ือสนับสนุนให้นักศึกษามีความคิดสร้างสรรค์สร้างผลงานทั้งใน
เชิงวิชาการและงานสร้างสรรค์เช่น ในรายวิชา 11-054-225 การศึกษาค้นคว้าอิสระ (C3-12) ซึ่งส่งเสริมให้
นักศึกษาได้รู้จักกระบวนการในการท าวิจัยตามความสนใจและความถนัดของตนเอง  
 4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ คณะได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้
นักศึกษาได้มีโอกาสท างานร่วมกับผู้อ่ืนเพ่ือเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้และฝึกทักษะการท างานร่วมกับผู้อ่ืน
ได้ ตลอดจนเป็นการเพ่ิมประสบการณ์ในท างาน และเรียนรู้การสร้างความสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน ภายใต้โครงการ
พัฒนาสโมสรนักศึกษา และโครงการหารายได้ระหว่างเรียน (C3-13) และ โครงการสานสัมพันธ์อุณากรรณ ช่อ
ที่ 6 (C3-14)  

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะได้ส่งเสริมให้
มีการจัดกิจกรรมที่ช่วยสนับสนุนและส่งเสริมความรู้และพัฒนาทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของ
นักศึกษา อาทิเช่น การจัดอบรมการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์อย่างง่ายภายใต้โครงการสหกิจศึกษา  (C3-15) 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รู้จักการใช้ และการเลือกใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการค้นคว้า และน าเสนองาน 

 

ในปีการศึกษา 2563 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษที่เปิดการเรียนการสอนใน
คณะได้ครบก าหนดรอบของการปรับปรุงหลักสูตร ทางผู้ดูแลหลักสูตรภายใต้การดูแลและก ากับของทางคณะได้
ด าเนินการปรับปรุงและเริ่มใช้หลักสูตรดังกล่าวในปีการศึกษานี้ เพ่ือให้นักศึกษามีความมั่นใจและได้เรียนรู้
ศาสตร์ต่าง ๆ ที่มีการรองรับ ทันสมัย และมีการควบคุมมาตรฐานตามที่ก าหนด 

 

การจัดการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตทั้ง 5 ด้านข้างต้น คณะยังได้
ด าเนินการโดยใช้วิธีการที่หลากหลายเพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อสร้างระบบในการประเมินคุณสมบัติที่
พึงประสงค์ หรือคุณภาพบัณฑิตจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่หลากหลาย อาทิ การนิเทศนักศึกษาที่ออกฝึกปฏิบัติสห
กิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (C.3-16) ซึ่งเป็นโอกาสให้ผู้ใช้บัณฑิตประเมินคุณภาพบัณฑิตผ่านการ
ท างานที่ได้รับมอบหมาย มีการประเมินผู้เรียนที่มีการด าเนินการอย่างสม่ าเสมอ ทั้งการประเมินในรายวิชา ที่มี
รูปแบบการประเมินในลักษณะ Formative Assessment ที่เป็นการประเมินแบบไม่เป็นทางการจากการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน เช่น การสังเกตการณ์ การถามค าถามระหว่างสอน การพูดคุยทั้งในและนอกชั้นเรียน
ทั้งที่เป็นรายบุคคล และกลุ่ม การน าเสนองาน การประเมินเหล่านี้มีการใช้เกณฑ์การประเมินในรูปแบบที่
แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับรายวิชา เช่น เช่นในรายวิชาเกี่ยวกับทักษะการพูดและฟัง ผู้สอนจะประเมินจากการ
ถามค าถาม เพ่ือประเมินผู้เรียนสามารถเข้าใจและโต้ตอบกับผู้สอนได้หรือไม่ รายวิชาเกี่ยวกับทักษะการอ่าน 
ผู้สอนจะประเมินจากความเข้าใจของผู้เรียนที่มีต่อข้อความสั้น และข้อความยาว รายวิชาเกี่ยวกับทักษะการ
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เขียน ผู้สอนจะประเมินจากงานเขียนของผู้เรียนว่าสามารถเขียนได้ตามโครงสร้างของภาษาอังกฤษได้หรือไม่ 
เป็นต้น ส าหรับ Summative Assessment ที่เป็นการประเมินแบบทางการจากการทดสอบย่อยต่าง ๆ การ
สอบกลางภาค และการสอบปลายภาค เกณฑ์การสอบแบบเป็นทางการนั้นขึ้นอยู่กับรูปแบบของรายวิชาเป็น
ส าคัญ โดยทั่วไปแล้วจะเป็นการทดสอบเพ่ือประเมินความรู้และทักษะต่าง ๆ ตามที่ได้ก าหนดใน มคอ.3 ส าหรับ
รายวิชาที่เน้นการปฏิบัติ เช่น รายวิชาการพูดในที่สาธารณะ และทักษะการน าเสนอ ผู้เรียนจะได้รับการประเมิน
ทั้งทักษะการพูดและการน าเสนอท่ีได้เรียนรู้จากในชั้นเรียน เป็นการประเมินความรู้และการใช้ทักษะการพูดของ
ผู้เรียนเป็นหลัก  

 

นอกจากการประเมินผู้เรียนในรายวิชาแล้ว ทางผู้ดูแลหลักสูตรภายใต้การก ากับและดูแลของคณะ ยังมี
การประเมินพัฒนาการความสามารถด้านภาษาที่ผู้เรียนได้เรียนมาในแต่ละปี ในปีการศึกษานี้ ทางหลักสูตรทั้ง
สองหลักสูตรได้ด าเนินการจัดสอบให้กับนักศึกษาในวันที่ 8-9 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา             หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ได้น าข้อสอบที่ปรับใช้มาจากข้อสอบมาตรฐาน TOIEC ซึ่งนักศึกษา
ชั้นปี 3 และชั้นปีที่ 4 ได้สอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส่วนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 จะด าเนินการจัดสอบ
ในช่วงเดือนมิถุนายนที่จะถึงนี้ ส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู   มีการด าเนินการครบ
ทั้ง 4 ชั้นปี การสอบวัดระดับทางภาษานี้ มีขึ้นเพ่ือประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียนและเพ่ือพัฒนาทักษะทาง
ภาษาต่อไปในอนาคต  

ผลการประเมินในระดับคณะ 

ผลรวมของคะแนนที่ได้ของทุกหลักสูตรในคณะ/จ านวนหลักสูตรในคณะทั้งหมด 

คะแนนการประเมิน C3 = 3 

 

รายการเอกสารหลักฐาน 
 

รหัสเอกสาร
หลักฐาน 

ชื่อเอกสารหลักฐาน 

C. 3-01 บัญชีรายชื่อนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ทั้ง 4 ชั้นปี ของปีการศึกษา 2563 จ านวน 288 คน ที่
ลงทะเบียนเรียนในระบบ 

C. 3-02 บัญชีรายชื่อนักศึกษาสาขาวิชาภาษามลายู ทั้ง 3 ชั้นปี ของปีการศึกษา 2563 จ านวน 64 คน         
ที่ลงทะเบียนเรียนในระบบ 

C.3-03 ป้ายประกาศ website ของคณะ 
C.3-04 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELO) ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ และสาขาวิชา

ภาษามลายู  
C.3-05 ตารางสอนของอาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖3 
C.3-06 มคอ. 3 



44 

รหัสเอกสาร
หลักฐาน 

ชื่อเอกสารหลักฐาน 

C. 3-01 บัญชีรายชื่อนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ทั้ง 4 ชั้นปี ของปีการศึกษา 2563 จ านวน 288 คน ที่
ลงทะเบียนเรียนในระบบ 

C. 3-02 บัญชีรายชื่อนักศึกษาสาขาวิชาภาษามลายู ทั้ง 3 ชั้นปี ของปีการศึกษา 2563 จ านวน 64 คน         
ที่ลงทะเบียนเรียนในระบบ 

C.3-07 โครงการปรับพ้ืนฐานนักศึกษาแรกเข้า 
C.3-08 โครงการส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาคณะศิลปะศาสตร์ 
C.3-09 โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
C.3-10 โครงการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาสหกิจศึกษาและนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รุ่นที่ 4 
C.3-11 โครงการบูรณาการการเรียนการสอน 
C.3-12 มคอ. 3 รายวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ รหัสรายวิชา 11-054-225 
C.3-13 โครงการพัฒนาสโมสรนักศึกษา และโครงการหารายได้ระหว่างเรียน 
C.3-14 โครงการสานสัมพันธ์อุณากรรณ ช่อที่ 6 
C.3-15 โครงการพฒันาสโมสรนักศึกษาและโครงการหารายได้ระหว่างเรียน 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



45 

C.๔ ผลงานของผู้เรียน 

ผู้ก ำกับตัวบ่งชี้ อำจำรย์ ดร.ภัสร์ธีรำ ฉลองเดช 

อำจำรย์ ดร.ศิริกัญญำ แก่นทอง 

ผู้จัดเก็บข้อมูล อำจำรย์ ดร.วัชรินทร์ ฟองโหย  อำจำรย์ตัสนีม  เจะและ  อำจำรย์สุไลมำน  สมำแฮ  อำจำรย์
กำมีลียำ  หะยีหะซำ     

ค าอธิบาย 

 กำรศึกษำจะต้องมีกำรค้นคว้ำคิดอย่ำงเป็นระบบเพ่ือหำค ำตอบหรือหำควำมรู้ใหม่ที่มีควำมน่ำเชื่อถือ
หรือเป็นประโยชน์ กำรประมวลผลควำมรู้เพ่ือจัดท ำผลงำนเป็นกำรแสดงถึงกำรเรียนรู้และควำมสำมำรถในกำร
ใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถของผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบที่สำมำรถจะน ำไปใช้ประโยชน์ได้ผลงำนของผู้เรียน หมำยถึง
ผลงำนทำงวิชำกำร ผลงำนสร้ำงสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ ผลงำนที่ตอบโจทย์อุตสำหกรรมที่สอดคล้องกับสำขำนั้น ๆ 
หรือ Program Outcomes ตำมบริบทของหลักสูตรในทุกระดับกำรศึกษำ 

เกณฑ์การประเมินระดับหลักสูตร  

 ใช้ตำรำงเกณฑ์กำรประเมินต่อไปนี้ประเมินคะแนนของหลักสูตรเช่นเมื่อยังไม่ได้ท ำกำรเก็บข้อมูลผลกำร
ด ำเนินงำนในกำรผลิตบัณฑิตที่ส ำเร็จกำรศึกษำหรือไม่มีกำรรำยงำนผลที่เกี่ยวข้องจะได้คะแนน ๑ โดยเมื่อ
ด ำเนินกำรกำรเก็บข้อมูลในตำรำงข้ำงต้นหรือเริ่มมีระบบเก็บข้อมูลและจะได้คะแนน ๒ และเมื่อเก็บข้อมูลมำก
พอสำมำรถน ำไปวิเครำะห์เทียบกับเป้ำหมำยของหลักสูตรและเป็นไปตำมที่คำด (แสดงถึงควำมเข้ำใจใน
สถำนกำรณ์ด ำเนินกำรและเหตุปัจจัยของผลที่เกิดขึ้นโดยควำมคำดหมำยไม่จ ำเป็นต้องเป็นผลที่ดีเสมอไป) จะได้
คะแนน ๓ โดยเมื่อแนวโน้มผลกำรด ำเนินกำรบ่งชี้ถึงกำรด ำเนินกำรที่ดีหรือแนวโน้มผลที่แสดงให้เห็นว่ำระบบ
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนดีขึ้นจะได้คะแนน ๔ หรือในที่นี้หมำยถึงระบบกำรจัดกำรศึกษำที่เกี่ยวข้องกับเกณฑ์นั้น
ได้รับกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงที่ควรจะเป็น (as expected) โดยเมื่อมีกำรด ำเนินกำรเหนือกว่ำที่เกณฑ์ก ำหนด 
เช่น มีกำรวิเครำะห์ถึงปัจจัยที่ท ำให้นักศึกษำเลือกเข้ำเรียนหรือพ้นสภำพหรือได้น ำผลวิเครำะห์ไปใช้ในกำร
พัฒนำกระบวนกำรรับนักศึกษำหรือกระบวนกำรดูแลนักศึกษำอย่ำงเหมำะสมยิ่งขึ้นจะได้คะแนน ๕ เป็นต้น 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ 

ไม่มีกำร
รำยงำน 

มีรำยงำนผล
เป็นข้อมูลดิบ
ยังไม่มีกำร
วิเครำะห์ 

มีรำยงำนผล
ตำมท่ี
คำดหวัง มี
กำร
วิเครำะห์ 

๓+มีแนวโน้ม
ผลกำร
ด ำเนินกำรที่
(วิเครำะห์ 
Trend จำก
ตำรำงเก็บ

๔+มีแนวโน้ม
ผลกำร
ด ำเนินงำนที่
ดีและมีกำร
น ำเสนอแนะ
ไปพัฒนำกำร

๕+มีกำรน ำ
ผลกำร
พัฒนำกำร
เข้ำสู่อำเซียน 
ของของ
นักศึกษำและ

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

ข้อมูลดิบ เข้ำสู่สำกล
มุ่งเน้น
อำเซียนของ
นักศึกษำและ
อำจำรย์ 

อำจำรย์อย่ำง
เป็นระบบ 
และมีผลกำร
ด ำเนินงำนที่
ดีในทุกแผน 

๑. ค่าเป้าหมาย 

 ผลงำนผู้เรียนระดับชำติ/ระดับนำนำชำติ = ๑๐ ชิ้น/ป ี

๒. ผลการด าเนินงาน 

 ตลอดระยะเวลำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘-๒๕๖๓ คณะศิลปศำสตร์ได้เล็งเห็นถึงควำมส ำคัญของกำรผลิต
บัณฑิตที่มีคุณภำพ ซึ่งกำรผลิตบัณฑิตที่มีคุณภำพนั้นจ ำเป็นต้องผ่ำนกระบวนกำรต่ำง ๆ ทั้งกิจกรรมภำยใน
หลักสูตรและกิจกรรมภำยนอกหลักสูตร ประกอบกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรประจ ำคณะที่เน้นย้ ำให้มี
กำรเพ่ิมจ ำนวนนักศึกษำท่ีผลิตผลงำนให้มำกขึ้น เนื่องจำกพบว่ำผลงำนผู้เรียนมีจ ำนวนไม่มำก และยังกระจำยไป
ยังกลุ่มนักศึกษำกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่ำนั้น  ดังนั้น ในปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ เป็นต้นไป คณะได้ก ำหนดแผนกำร
ส่งเสริมและพัฒนำทักษะต่ำงๆ ผ่ำนโครงกำรต่ำง ๆ ได้แก่ โครงกำรพัฒนำและแข่งขันทักษะทำงวิชำกำร 
(งบประมำณ ๒๐,๐๐๐ บำท) และโครงกำร English Day (งบประมำณ ๑๕,๐๐๐ บำท) งำนวิจัยค้นคว้ำอิสระ 
ตลอดจนกำรเตรียมควำมพร้อมออกปฏิบัติสหกิจศึกษำและฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพซึ่งบรรจุเป็นวิชำหลักใน
หลักสูตร และกำรแข่งขันผลงำนผู้เรียนที่เกิดจำกกำรบูรณำกำรกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กับกิจกรรมกำรแข่งขัน
ทักษะทำงวิชำกำร เป็นต้น  ซึ่งผลงำนนักศึกษำทั้งในและนอกหลักสูตรมีรำยละเอียดดังตำรำงสรุปดังต่อไปนี้  

ตารางท่ี C ๔.๑ จ านวนผลงานของผู้เรียนด้านทักษะทางวิชาการในปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓ 

หลักสูตร ปีการศึกษา 

จ านวนผลงาน ผลงานที่ได้รับรางวัล  

ระดับ
สถาบัน 

ระดับ 

ชาติ 

ระดับ
นานาชาต ิ

รวม 
ระดับ

สถาบัน 

ระดับ 

ชาติ 

ระดับ
นานาชาต ิ

 

รวม 

ภำษำอังกฤษ 

๒๕๖๐ ๑ ๗ ๒ ๙ ๑ ๕ ๑ ๗ 

๒๕๖๑ ๕ ๑๐ ๖๐ ๗๕ ๔ ๒ ๑ ๗ 

๒๕๖๒ ๖๑ ๘ ๔ ๗๓ ๑๐ ๔ - ๑๔ 
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หลักสูตร ปีการศึกษา จ านวนผลงาน ผลงานที่ได้รับรางวัล  

๒๕๖๓ ๒๒ ๑ - ๒๓ ๖ ๑ - ๗ 

ภำษำมลำยู 

๒๕๖๐ - ๒ - ๒ - ๑ - ๑ 

๒๕๖๑ ๔ ๑ - ๕ ๓ - - ๓ 

๒๕๖๒ ๔ ๓ ๙ ๑๖ ๒ ๓ - ๕ 

๒๕๖๓ - - ๓ ๓ - - - ๐ 

ภำษำอังกฤษ
และมลำยู 

๒๕๖๐ - ๓ ๑ ๔ - ๓ ๑ 
๔ 

วิชำโท
ภำษำจีน 

๒๕๖๐ - ๒ - ๒ - ๒ - ๒ 

๒๕๖๑ ๔ - - ๔ ๒ - - ๒ 

๒๕๖๓ - ๑ - ๑ - ๑ - ๑ 

วิชำโท
ภำษำไทย 

๒๕๖๐ - ๒ - ๒ - ๒ - ๒ 

๒๕๖๒ ๑ ๘ - ๙ ๑ ๓ - ๔ 

๒๕๖๓ - ๘ - ๘ - ๔ - ๔ 

 

ตารางท่ี C ๔.๒ จ านวนผลงานของผู้เรียนด้านทักษะทางวิชาการในปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓ (ภาพรวม
ของคณะ)  

ปีการ 

ศึกษา 

จ านวนผลงาน ผลงานที่ได้รับรางวัล 

ระดับ
สถาบัน 

ระดับ 

ชาติ 

ระดับ
นานาชาต ิ

รวม 
จ านวนที่
เพิ่มข้ึนใน
แต่ละปี 

ระดับ
สถาบัน 

ระดับ 

ชาติ 

ระดับ
นานาชาต ิ

 

รวม 

จ านวนที่
เพิ่มข้ึนใน
แต่ละปี 

๒๕๖๐ ๑ ๑๖ ๓ ๒๐ ๑๓ ๑ ๑๓ ๒ ๑๖ ๑๔ 

๒๕๖๑ ๑๓ ๑๑ ๖๐ ๘๔ ๖๔ ๙ ๒ ๑ ๑๒ -๔ 



48 

ปีการ 

ศึกษา 

จ านวนผลงาน ผลงานที่ได้รับรางวัล 

๒๕๖๒ ๖๖ ๑๙ ๑๓ ๙๘ ๑๔ ๑๓ ๑๐ ๑ ๒๔ ๑๒ 

๒๕๖๓ ๒๒ ๑๐ ๓ ๓๕ -๖๓ ๖ ๖ - ๑๒ -๑๒ 

รวม ๑๐๒ ๕๖ ๗๙ ๒๓๗ 
 

   
๒๙ ๓๑ ๔ 

 
๖๔ 

 

 

*หมำยเหต:ุ สำมำรถดูรำยละเอยีดผลงำนนักศึกษำได้ในหลักฐำนเพิ่มเติมภำยใต้หัวข้อ C.๔ 

จำกตำรำงข้ำงต้นจะเห็นได้ว่ำ ในปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ ทำงคณะศิลปศำสตร์ได้มีกำรส่งเสริมให้นักศึกษำ
เข้ำร่วมแข่งขันทักษะทำงวิชำกำรไม่ว่ำจะเป็นด้ำนภำษำอังกฤษและด้ำนภำษำอ่ืน ๆ เช่น ภำษำมลำยู หรือ
ภำษำจีน ภำษำไทย โดยผ่ำนโครงกำรและกิจกรรมต่ำง ๆ โดยในปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ ทำงคณะศิลปศำสตร์และ
สำขำวิชำภำษำอังกฤษได้เปิดโอกำสให้นักศึกษำสำขำภำษำอังกฤษชั้นปีที่ ๑ เป็นพ่ีเลี้ยงในกำรจัดกิจกรรมค่ำย
วิชำกำร “English Camp” ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ ที่จัดขึ้น ณ โรงเรียนฮุแตทูวอ ในวันที่ ๑๗ กุมภำพันธ์ 
๒๕๖๔ (C.๔-๐๑) ซึ่งผลงำนดังกล่ำว ได้สะท้อนให้เห็นว่ำนักศึกษำสำมำรถน ำองค์ควำมรู้ที่ได้เรียนในห้องเรียนไป
ประยุกต์ใช้กับสถำนกำรณ์จริง ซึ่งตอบโจทย์ผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวังในด้ำนกำรแสดงศักยภำพและประยุกต์องค์
ควำมรู้ด้ำนภำษำศำสตร์ภำษำอังกฤษได้อย่ำงเต็มที่  

ในขณะเดียวกันนี้ทำงคณะศิลปศำสตร์และสำขำวิชำภำษำอังกฤษได้สนับสนุนนักศึกษำด้ำนกำรออกฝึก
ปฏิบัติสหกิจศึกษำ โดยหลังกำรออกปฏิบัติสหกิจศึกษำทุกครั้ง นักศึกษำจะต้องน ำเสนอผลกำรปฏิบัติงำนและ
โปรเจคที่ตนเองได้ท ำระหว่ำงที่ออกฝึกฯ ซึ่งเวทีกำรน ำเสนอในครั้งนี้ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๖ เมษำยน ๒๕๖๔ ผล
ปรำกฏว่ำ นักศึกษำสำขำวิชำภำษำอังกฤษที่ได้รับรำงวัลผู้น ำเสนอดีเด่นอันดับที่ ๑ คือ นำงสำวนูรฮำยำตี  มะ
เซ็ง  อันดับที่ ๒  คือ นำยอันวำร์  มะอุเซ็ง และอันดับที่ ๓  คือ นำงสำวอำตีกะห์  ธำรำสกุล (C.๔-๐๒)  ส่วน
นักศึกษำสำขำวิชำภำษำมลำยูนั้น ผู้ที่ได้รับรำงวัลน ำเสนอดีเด่นอันดับที่ ๑ คือ นำงสำวนูรอัสมะห์  แย  อันดับที่ 
๒  คือ นำงสำวโนร์อำซีรำ  มำรูวี และอันดับที่ ๓  คือ นำงสำวมัสตะห์  บินเจ๊ะเงำะ (C.๔-๐๓) นักศึกษำทั้งหก
คนดังกล่ำวได้แสดงให้เห็นว่ำนักศึกษำได้ใช้ทักษะทำงภำษำอังกฤษและภำษำมลำยูได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและ
ใช้ได้อย่ำงถูกต้อง ผนวกกับกำรใช้เทคโนโลยีในกำรน ำ เสนออย่ำงคล่องแคล่ว อีกทั้งยังแสดงออกถึงควำม
รับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และจรรยำบรรณวิชำชีพต่อต ำแหน่งอำชีพที่นักศึกษำได้ไปปฏิบัติสหกิจศึกษำที่สถำน
ประกอบกำรนั้นๆ ขณะที่ได้ปฏิบัติสหกิจศึกษำอยู่ ณ สถำนประกอบกำร ซึ่งสิ่งดังกล่ำวเป็นผลกำรเรียนรู้ที่
คำดหวังที่ทำงคณะกรรมกำรได้ปรับมำเป็นเกณฑ์กำรประเมินในกำรให้คะแนนนักศึกษำในครั้งนี้อีกด้วย ซึ่งเมื่อดู
จำกผลงำนกำรน ำเสนอของนักศึกษำในครั้งนี้แล้ว ท ำให้เล็งเห็นถึงศักยภำพของนักศึกษำที่อำจส่งเสริมให้ไป
น ำเสนอในเวทีระดับชำติได้ โดยอำจจะคัดเลือกนักศึกษำที่ชนะกำรแข่งขันอันดับที่ ๑ ของแต่ละสำขำเป็น
ตัวแทนของมหำวิทยำลัยไปประกวดต่อไป  
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นอกจำกนี้คณะได้ส่งเสริมให้นักศึกษำได้ส่งผลงำนผ่ำนกำรประกวดในกิจกรรม กำรประกวดผลิตสื่อ
คลิปวีดีโอและอินโฟกรำฟฟิกภำยใต้แนวคิด “เรำจะผ่ำนวิกฤตโควิดได้อย่ำงไร” และผลกำรตัดสินในวันที่ ๘ 
เมษำยน ๒๕๖๔ นั้นเป็นที่ประจักษ์แล้วว่ำ นักศึกษำคณะศิลปศำสตร์มีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีในกำร
น ำเสนอ และบรรลุผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวังในด้ำนของกำรมีควำมคิดสร้ำงสรรค์ ซึ่งนักศึกษำทีมปลำกะพงได้รับ
รำงวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ในกำรประกวดประเภทของคลิปวีดีโอ ซึ่งเป็นนักศึกษำชั้นปีที่ ๑ จ ำนวน ๓ คน 
รำยนำมดังต่อไปนี้ นำยอับดุลวำลี เจ็ะมิ นำยมูฮัมมัดอิลมีน มูหะมะเย็ง และนำยวันซอบีรีน แวยูโซ๊ะ (C.๔-๐๔) 
ในด้ำนกำรประกวดประเภทอินโฟกรำฟฟิกนั้น นักศึกษำชั้นปีที่ ๓ ชื่อว่ำ นำงสำวฮุซนำ ซำแมยี ได้รับรำงวัลรอง
ชนะเลิศอันดับสอง ส่วนนำงสำวสูรฮำยำ อำแวหำมะ และนำงสำวคอดีเยำะ มะมิง ได้รับรำงวัลชมเชย (C.๔-๐๕)  

ทั้งนี้ทำงคณะได้เล็งเห็นถึงผลงำนของผู้เรียนในด้ำนอ่ืน ๆ โดยเฉพำะด้ำนกิจกรรม คณะได้จัดโครงกำร
พัฒนำและแข่งขันทักษะทำงวิชำกำร (C.๔-๐๖) เพ่ือส่งนักศึกษำเข้ำร่วมแข่งขันทักษะทำงวิชำกำรในเวที

ระดับชำติและนำนำชำติ โดยกิจกรรมที่นักศึกษำเข้ำร่วมแข่งขัน คือ กิจกรรมร้องเพลงจีนชิงถ้วยสถำบัน
ขงจื้อเบตงครั้งที่ ๔ ซึ่งเป็นกำรประกวดเวทีระดับชำติที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกำยน ๒๕๖๓ ในรูปแบบ
ออนไลน์ ซึ่งนำงสำวโนเรีย เจ๊ะโซ๊ะ ได้เข้ำร่วมกิจกรรมดังกล่ำวและได้รับรำงวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ประเภท
ร้องเพลงเดี่ยว (C.๔-๐๗)  

นอกจำกโครงกำรและกิจกรรมที่คณะศิลปศำสตร์ได้ก ำหนดตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีจัดสรร
งบประมำณและไม่ได้จัดสรรงบประมำณในกำรด ำเนินงำนเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกำรเข้ำสู่สำกลมุ่งเน้นอำเซียน
ของนักศึกษำนั้น คณะได้สร้ำงควำมร่วมมือและยังได้ส่งนักศึกษำเข้ำร่วมกิจกรรมต่ำงๆ ทั้งในระดับชำติและ
นำนำชำติ โดยในปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ สำขำวิชำภำษำมลำยู ได้ส่งนักศึกษำเข้ำร่วมประกวดกิจรรมระดับ
นำนำชำติ International Poem Recital (C.๔-๐๘) โดยจัดเป็นรูปแบบออนไลน์ขึ้นเมื่อ ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๔ ซึ่ง
มีนักศึกษำที่ให้ควำมสนใจลงเข้ำประกวดเป็นจ ำนวนสองคนด้วยกันคือ นำงสำวมูรชีดำ ตำมหำมะ และนำงสำวนู
รีซัน  มือลี เป็นนักศึกษำจำกชั้นปีที่ ๔ ที่ลงแข่งบทประพันธ์ร้อยแก้วในครั้งนี้ 

ทั้งนี้ทำงคณะศิลปะศำสตร์ได้มีกำรสนับสนุนทำงด้ำนงำนวิจัยภำยใต้รำยวิชำค้นคว้ำอิสระ และ
สนับสนุนให้มีกำรน ำเสนอผ่ำนเวทีวิชำกำรต่ำงๆ ซึ่งมีกำรน ำเสนอทั้งในระดับชำติและนำนำชำติทั้งกำรน ำเสนอ
ภำคโปสเตอร์และกำรน ำเสนอแบบปำกเปล่ำ ภำยใต้หัวข้อที่มีอยู่ทั้งหมด ๑๖ เรื่อง (C.๔-๐๙)   

ตารางท่ี C ๔.๓ ตารางสรุปผลการด าเนินงานปีการศึกษา ๒๕๖๓ เทียบกับเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินการ เป้าหมาย 

ผลงำนผู้เรียนระดับชำติและ
นำนำชำติ = ๑๐ ชิ้น/ป ี

๑๓ ชิ้น บรรลุ 
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๓. วิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 

ภาพที่ C ๔.๑ กราฟแสดงภาพรวมของคณะด้านจ านวนและแนวโน้มผลงานของผู้เรียนระดับชาติและ
นานาชาติด้านทักษะทางวิชาการในปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๓  

 

 

จำกกรำฟข้ำงต้นแสดงให้เห็นถึงจ ำนวนผลงำนของนักศึกษำทั้งระดับชำติและนำนำชำติจำกปีกำรศึกษำ 
๒๕๖๑-๒๕๖๓ ซึ่งจ ำนวนผลงำนของนักศึกษำในเวทีระดับชำติ เป็นจ ำนวนผลงำนที่เพ่ิมขึ้นจำก ๑๑ ชิ้นในปี
กำรศึกษำ ๒๕๖๑ เป็น ๑๙ ชิ้นในปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ และลดลงตำมจ ำนวนเวทีที่ลดลงและตำมสถำนกำรณ์กำร
ระบำดของเชื้อไวรัสโควิด ๑๙ เป็น ๑๐ ชิ้นในปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ ส่วนด้ำนเวทีระดับนำนำชำติในปีกำรศึกษำ 
๒๕๖๑-๒๕๖๓ นั้น มีจ ำนวนผลงำนผู้เรียนรวมทั้งสิ้น ๗๖ ชิ้น และในปี ๒๕๖๓ นั้น มีค่ำเป้ำหมำยของผลงำน
ผู้เรียนระดับชำติและนำนำชำติอยู่ที่ ๑๐ ชิ้นต่อปี ซึ่งมีผลด ำเนินกำรอยู่ที่ ๑๓ ชิ้นต่อปีนับว่ำบรรลุค่ำเป้ำหมำยที่
วำงไว้ อย่ำงไรก็ตำม จ ำนวนของผลงำนผู้เรียนทั้งระดับชำติและนำนำชำติในแต่ละปีกำรศึกษำที่เพ่ิมขึ้นหรือ
ลดลงนั้น อำจเกิดจำกหลำยปัจจัยร่วมด้วยกัน เช่น จ ำนวนนักศึกษำที่เพ่ิมขึ้นหรือลดลง จ ำนวนนักศึกษำที่
ต้องกำรส่งผลงำนเข้ำแข่งขัน จ ำนวนเวทีกำรแข่งขัน จ ำนวนงบประมำณ สถำนกำรณ์ปัจจุบัน (โรคระบำดโควิด 
๑๙) และร่องเวลำที่เอ้ืออ ำนวย  เป็นต้น ซึ่งทำงคณะได้เล็งเห็นว่ำควรเพ่ิมกระบวนกำรต่ำงๆเพ่ือให้นักศึกษำได้
สร้ำงผลงำนที่เพ่ิมข้ึนในแต่ละปี ดังต่อไปนี้ วำงแผนให้มีกำรบูรณำกำรกับกำรเรียนกำรสอนให้หลำยวิชำได้มีส่วน
ร่วมมำกท่ีสุดกับโครงกำรต่ำงๆที่คณะจัดขึ้น เพ่ิมจ ำนวนโครงกำรที่เกี่ยวข้อง ลงมือปฏิบัติและขับเคลื่อน รวมทั้ง
ตรวจสอบและด ำเนินกำรตำมแผนที่วำงไว้อย่ำงเคร่งครัดและเป็นระบบต่อไป  
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ภาพที่ C ๔.๒ กราฟแสดงภาพรวมของคณะด้านจ านวนและแนวโน้มผลงานที่ได้รับรางวัลของผู้เรียนใน
ระดับชาติและนานาชาติด้านทักษะทางวิชาการในปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๓  

  

นอกจำกนี้คณะศิลปศำสำตร์ได้ส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษำเข้ำร่วมแข่งขันทักษะทำงวิชำกำรต่ำง ๆ 
เพ่ือให้นักศึกษำเพ่ิมพูนประสบกำรณ์เกี่ยวกับกำรใช้ควำมรู้และทักษะที่ได้ร่ ำเรียนมำในชั้นเรียน อย่ำงไรก็ตำม
ทำงคณะได้เล็งเห็นควำมส ำคัญของผลงำนผู้เรียนและควำมส ำคัญของผลกำรเรียนด้วย ทำงคณะได้ตระหนักถึง
กำรรับมำซึ่งรำงวัลจำกกำรประกวดต่ำง ๆ ซึ่งรำงวัลเหล่ำนี้บ่งบอกถึงคุณภำพที่ผู้เรียนได้ตัดสินใจเลือกมำศึกษำ
ในหลักสูตรที่คณะได้เปิดไว้นั่นก็คือ หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำภำษำอังกฤษ จำกกรำฟข้ำงต้นแสดง
ให้เห็นถึงจ ำนวนผลงำนผู้เรียนที่ได้รับรำงวัลจำกปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑-๒๕๖๓ ซึ่งจ ำนวนผลงำนผู้เรียนที่ได้รับ
รำงวัลระดับชำตินั้นมีจ ำนวนที่เพ่ิมขึ้นจำก ๒ ชิ้นในปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ เป็น ๕ ชิ้นในปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ ส่วน
รำงวัลระดับนำนำชำตินั้น มีจ ำนวน ๑ ชิ้นในปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑-๒๕๖๒ และในปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ นั้นไม่มี
ผลงำนที่ได้รับรำงวัลเนื่องจำกกิจกรรมที่นักศึกษำได้มีส่วนร่วมนั้นเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมผลงำนนักศึกษำและเป็น
กิจกรรมที่ส่งเสริมควำมสัมพันธ์ระหว่ำงมหำวิทยำลัยเองกับมหำวิทยำลัยในมำเลเซีย ซึ่งไม่ได้มีกำรจัดกำร
ประกวดหรือกำรแข่งขันขึ้นมำ อย่ำงไรก็ตำมทำงคณะคำดว่ำ ถึงแม้คณะได้สนับสนุนนักศึกษำเต็มที่ตลอดสี่ปี
กำรศึกษำแล้ว แต่ก็ต้องกำรทบทวนกระบวนกำรปรับปรุงเพ่ือให้เกิดกำรพัฒนำรวมถึงผลิตผลงำนผู้เรียนให้
เพ่ิมขึ้นในแต่ละปีกำรศึกษำเพ่ือที่จะได้เพ่ิมควำมเป็นไปได้ต่อจ ำนวนรำงวัลที่นักศึกษำจะได้รับ และเพ่ือให้กำร
ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภำพต่อไป ซึ่งกระบวนกำรวำงแผนให้จ ำนวนผลงำนนักศึกษำที่ได้รับรำงวัลเพ่ิมขึ้นทั้งใน
ระดับชำติและนำนำชำตินั้น ทำงคณะได้จัดให้มีกำรประชุมและร่วมกันหำแนวทำง โดยมีกำรลงมติให้เพ่ิม
ช่องทำงกำรกระจำยข่ำวสำรกำรแข่งขันต่ำงๆอย่ำงทั่วถึงให้มำกกว่ำเดิมในทุกช่องทำง รวมถึงกำรเพ่ิมกำรจัดเวที
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กำรแข่งขันภำยในขึ้น นอกจำกนี้ยังช่วยกันสืบหำเวทีต่ำงๆ และกระตุ้นเพ่ือเสริมสร้ำงแรงจูงใจให้ นักศึกษำได้
แสดงฝีมือและน ำเสนอผลงำนของตนเองที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่ืนสืบไป   

ทั้งนี้ ถึงแม้ทำงคณะตระหนักดีว่ำ คณะมีข้อจ ำกัดมำกมำยไม่ว่ำจะเป็นด้ำนงบประมำณ ด้ำนเวลำของ
อำจำรย์หรือแม้กระทั่งตัวนักศึกษำเอง ด้ำนสภำพแวดล้อมเกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำนักศึกษำ ด้ำนทัศนคติ ของ
ผู้เรียนเอง และด้วยสถำนกำรณ์โควิด ๑๙ ท ำให้เวทีกำรประกวดแข่งขันเชิงวิชำกำรมีจ ำนวนลดลงจนถึงไม่มีเลย
ในช่วงเวลำที่ผ่ำนมำ แต่ทำงคณะก็มีควำมแน่วแน่ที่จะพัฒนำกระบวนกำรผลิตนักศึกษำและกระบวนผลิตผลงำน
ผู้เรียนที่มีคุณภำพ ตัวอย่ำงเช่น บุคลำกรของคณะควรที่จะท ำอย่ำงไร เพ่ือพัฒนำนักศึกษำได้อย่ำงมีคุณภำพ
ภำยใต้ระยะเวลำ โครงกำร และงบประมำณที่จ ำกัด หรือภำยใต้สถำนกำรณ์โควิด ๑๙ ทำงคณะควรที่จะท ำ
อย่ำงไรเพ่ือให้นักศึกษำตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรพัฒนำตนเองโดยผ่ำนกระบวนกำรกำรประกวดต่ำง ๆ 
ภำยใต้สภำพแวดล้อมแบบ New Normal นี้และภำยใต้สิ่งที่คณะได้จัดให้โดยก ำหนดกรอบกำรด ำเนินงำนเพ่ือ
จัดท ำแผนกำรพัฒนำนักศึกษำในปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ ต่อไป โดยอำจจะกระตุ้นนักศึกษำในเรื่องของกำรเอำ
ทักษะและประสบกำรณ์ที่ได้รับไปใช้ในอนำคต และอำจจะต้องบูรณำกำรในรำยวิชำ เพ่ือกระตุ้นให้นักศึกษำ
อยำกมีส่วนร่วม และให้ควำมร่วมมือมำกยิ่งขึ้น 

ผลการประเมินในระดับคณะ 

ผลรวมของคะแนนที่ได้ของทุกหลักสูตรในคณะ/จ ำนวนหลักสูตรในคณะทั้งหมด 

คะแนนกำรประเมิน C. ๔ = ๔ 
ค าอธิบายเพิ่มเติม  มีแนวโน้มผลกำรด ำเนินกำรที่ (วิเครำะห์ Trend จำกตำรำงเก็บข้อมูลดิบ) 

รายการเอกสารหลักฐาน 
รหัสเอกสาร
หลักฐาน 

ชื่อเอกสารหลักฐาน 

C.๔-๐๑ กิจกรรมค่ำยวิชำกำร “English Camp” ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 
C. ๔-๐๒ รำงวัลผู้น ำเสนอสหกิจศึกษำดีเด่นสำขำวิชำภำษำอังกฤษอันดับที่ ๑, ๒, ๓ 
C. ๔-๐๓ รำงวัลผู้น ำเสนอสหกิจศึกษำดีเด่นสำขำวิชำภำษำมลำยูอันดับที่ ๑, ๒, ๓ 
C. ๔-๐๔ รำงวัลรองชนะเลิศอันดับสองในกิจกรรมกำรประกวดผลิตสื่อคลิปวีดีโอและอินโฟ

กรำฟฟิกภำยใต้แนวคิด “เรำจะผ่ำนวิกฤตโควิดได้อย่ำงไร” ประเภทวีดีโอ 
C. ๔-๐๕ รำงวัลรองชนะเลิศอันดับสองในกิจกรรมกำรประกวดผลิตสื่อคลิปวีดีโอและอินโฟ

กรำฟฟิกภำยใต้แนวคิด “เรำจะผ่ำนวิกฤตโควิดได้อย่ำงไร” ประเภทอินโฟกรำฟฟิก 
C. ๔-๐๖ โครงกำรพัฒนำและแข่งขันทักษะทำงวิชำกำร 
C. ๔-๐๗ รำงวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ประเภทร้องเพลงเดี่ยวในกิจกรรมร้องเพลงจีนชิงถ้วย

สถำบันขงจื้อเบตงครั้งท่ี ๔ 
C. ๔-๐๘ กิจรรมระดับนำนำชำติ International Poem Recital 
C. ๔-๐๙ งำนวิจัยภำยใต้รำยวิชำค้นคว้ำอิสระ 
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C.5 คุณสมบัติของอาจารย์ 
ผู้ก ากับตัวบ่งชี ้  นางสาวชุลีพร  มาสเนตร   อาจารย์วิภาภรณ์  หุ้ยเวชศาสตร์ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล  อาจารย์ ดร.วัชรินทร์  ฟองโหย อาจารย์สุไลมาน  สมาแฮ 
   อาจารย์วิภาภรณ์  หุ้ยเวชศาสตร์  นางสาวสุปราณี  วรพิพัฒน์กุล  

นายชวัลวิทย์  พรหมเมศร ์
 
ค าอธิบาย 
 การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดที่ต้องการบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและ
ความลุ่มลึกทางวิชาการเพ่ือปฏิบัติภารกิจส าคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัยเพ่ือการติดตาม
ความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ ดังนั้น คณะ/สถาบัน ควรมีอาจารย์ ที่มีคุณสมบัติและ
ความสามารถดังนี ้
 - ความสามารถในด้านการออกแบบการสอนและถ่ายทอดเนื้อหา 
 - ความสามารถในการประยุกต์และเลือกใช้วิธีการที่หลากหลายในการสอนและการประเมินผลการ 
             สอนเพ่ือให้บรรลุ ELOs ที่ก าหนด 
 - ความสามารถในการพัฒนาและใช้สื่อการสอนที่หลากหลาย 
 - ความสามารถในการติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของตนเอง 
 - ความสามารถในการทบทวนกระบวนการสอนของตนเอง 
 - ความสามารถในการวิจัยหรือบริการวิชาการท่ีเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 
เกณฑ์ประเมินระดับหลักสูตร 
 ส าหรับ 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

ด าเนินการ
ตามเกณฑ์ที่

ก าหนด 

มีผลการ
ด าเนินงาน
เบื้องต้น 

(เป็นข้อมูล
ดิบ เริ่มมี

ระบบ แต่ยัง
ไม่สมบูรณ์ 
ไม่สามารถ/

ไม่มีการ
วิเคราะห์) 

มีการเก็บ
ข้อมูลอย่าง
เป็นระบบ

สามารถ/มีผล
การวิเคราะห์

การ
ด าเนินงาน
เทียบกับ
เป้าหมาย 

3+ มี
แนวโน้มผล

การ
ด าเนินงาน
ของระบบดี 
ท าให้เกิดผล
เป็นไปใน

ทิศทางตาม
เป้าหมายที่

ก าหนด 

4+ มีผลการ
ด าเนินงาน
เหนือกว่า

เกณฑ์
ก าหนดส่งผล
ให้เกิดการ

พัฒนาระบบ 

5+ มีผลการ
ด าเนินงานที่เท่า

หรือสูงกว่าคู่เทียบ
ในระดับชั้นน าของ

ประเทศ มีการ
ด าเนินงานที่ดี

ต่อเนื่องส่งผลให้
การด าเนินงาน
เทียบเท่าหรือสูง
กว่าคู่เทียบ (คู่
เทียบชั้นน า

ระดับประเทศ) 

Excellent 
(Example 
of world 
class or 
leading 

practices) 
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ค่าเป้าหมายของคณะ 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน บรรลุ 

ร้อยละของจ านวนบุคลากรสายสอน
และวิจัยที่มีต าแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น 

ร้อยละ ๖ มีบุคลากรสายวิชาการท่ีมี
ต าแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น 
ด ารงต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ จ านวน 4 คน 
(จากบุคลากรสายวิชาการ
ทั้งหมด 36 คน) 

บรรลุ 

ร้อยละของจ านวนบุคลากรสาย
สนับสนุนเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น 

ร้อยละ 0 บุคลากรสายสนับสนุนยังไม่
มีผู้ขอเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น 

N/A  

 
ผลการด าเนินงาน 
 คณะศิลปศาสตร์ มุ่งเน้นความเป็นเลิศในศาสตร์ที่ เกี่ยวข้องกับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
โดยเฉพาะความเชี่ยวชาญด้านภาษา และบูรณาการการศึกษาทั่วไป จึงได้ก าหนดคุณสมบัติและคุณวุฒิของ
อาจารย์ และเปิดหลักสูตรตามความพร้อมและความเชี่ยวชาญของอาจารย์ ซึ่งปีการศึกษา 2563 คณะศิลป
ศาสตร์ได้เปิดรับนักศึกษา จ านวน 2 หลักสูตร คือหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ และหลักสูตร   
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษามลายู ทั้งนี้ยังรับผิดชอบงานสอนในรายวิชาศึกษาทั่วไปให้แก่คณะต่างๆ ในสังกัด
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

คุณสมบัติและความสามารถของบุคลากรสายวิชาการถือเป็นสิ่งส าคัญในการพัฒนาองค์กรและบัณฑิต
เป็นอย่างยิ่ง คณะจึงจัดหาบุคลากรสายวิชาการให้เพียงพอและเหมาะสมกับความต้องการตามจุดเน้นของคณะ 
โดยคณะได้มีการแสดงข้อมูลคณาจารย์ที่ปฏิบัติงานจริงของคณะฯ พร้อมทั้งแสดงข้อมูลค่า FTEs ของคณาจารย์
ทั้งหมดดังต่อไปนี้ 

ตารางที ่C 5.1 แสดงข้อมูลคณาจารย์ของคณะศิลปศาสตร์  ประจ าปีการศึกษา 25๖3 
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 0.68 - - 
   - อาจารย์สอนภาษาไทย 1 - 1 0.29 - - 
   - อาจารย์สอนสังคมศาสตร์ 1 1 2 0.59 1 - 
อาจารย ์ 8 24 32  4 - 
   - อาจารย์สอนภาษาอังกฤษ 3 7 10 1.78  2 - 
   - อาจารย์สอนภาษามลายู 1 3 4 0.74 - - 
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ประเภท ชาย หญิง รวม จ านวนอาจารย์
ที่มีวุฒิปริญญา

เอก 

จ านวนอาจารย์
ที่คุณสมบัติ
เทียบเท่า

ปริญญาเอก 

จ านวน

(ราย) 

FTEs 

   - อาจารย์สอนภาษาไทย - 4 4 0.59 1 - 
   - อาจารย์สอนภาษาจีน - 3 3 0.52 - - 
   - อาจารย์สอนสังคมศาสตร์ 3 5 8 0.57 1 - 
   - อาจารย์สอนพลศึกษา 1 2 3 0.33 - - 
อาจารย์ Part – Time - - -  - - 
อาจารย์พิเศษ (Visiting 
Professors/lecturers) 

- - -  - - 

รวม 11 25 36  5 - 
 
หมายเหตุ  การค านวณหาค่า FTEs = จ านวนชั่วโมงท่ีสอนต่อภาคการศึกษา x 3/300 

   โดยที่ n = จ านวนครั้งที่มีการสอนจริงตลอดปีการศึกษา 
   3 = ภาระงานต่างๆ  ที่ครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน ได้แก่ การเตรียมการสอน การตรวจงาน 

การตรวจข้อสอบ และการให้ค าปรึกษา 
   600 = จ านวนชั่วโมงการท างานตลอด 15 สัปดาห์  
   ค่า  FTEs ประจ าปีการศึกษา = (ค่า FTEs ของภาคเรียนที่ 1 + ค่า FTEs ของภาคเรียนที่ 2) / 2 

 
 จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่าจ านวนอาจารย์สายวิชาการของคณะศิลปศาสตร์ ในปีการศึกษา 2563 
อาจารย์สาขาภาษามลายู อาจารย์สาขาภาษาไทย อาจารย์สาขาภาษาจีน อาจารย์สาขาสังคมศาสตร์ และ
อาจารย์สาขาวิชาพลศึกษา มีค่า FTE น้อยกว่า 1 ซึ่งแสดงถึงความเพียงพอและเหมาะสมกับความต้องการของ
การจัดการเรียนการสอน แต่ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ มีจ านวนอาจารย์ไม่เพียงพอกับความต้องการตาม
โครงสร้างของหลักสูตร ทั้งนี้เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามกระบวนการจัดการศึกษาโดยเป็นไปตาม Program 
Outcomes หรือเพ่ือการสนับสนุนพันธกิจอ่ืนๆ ของคณะฯ เนื่องด้วยค่าเฉลี่ยของ FTEs ของอาจารย์สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ มีค่าเฉลี่ยเกินเป้าหมาย ซึ่งคิดเป็น 1.78 ของ FTEs จากข้อมูลในข้างต้นนี้ ยังไม่นับรวมชั่วโมง
งานวิจัยและงานอ่ืนๆ ตามพันธกิจต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย ดังนั้นคณะศิลปศาสตร์จึงได้ด าเนินการรับสมัคร
สอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ต าแหน่ง อาจารย์ เพ่ือให้มีอาจารย์
สายวิชาการอย่างเพียงพอ แต่ผลปรากฏว่ามีผู้สอบผ่านเพียง 1 คน และเมื่อด าเนินการรับสมัครสอบแข่งขันฯ 
เพ่ิมเติม ผลปรากฏว่าไม่มีผู้มาสมัครสอบ จึงส่งผลให้ปัจจุบัน สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ยังคงมีอาจารย์ผู้สอนไม่
เพียงพอ ดังนั้นคณะจึงได้เชิญอาจารย์ชาวต่างประเทศ โดยได้รับความร่วมมือจาก Universiti Malaysia 
Kelantan (UMK) ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่คณะได้ท าข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ส่งอาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญใน
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จ านวน 1 ท่าน คือ Dr.Nur Hafezah Hussein มาร่วมสอน และได้เชิญอาจารย์       
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ดร.นูรหม๊ะ หะยีกาเล็ง ซึ่งเป็นอาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  จากวิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส มหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์ มาร่วมสอนอีกด้วย 

ตารางที ่C 5.2 แสดงการสรุปค่า FTEs ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาภาษาอังกฤษ 
 หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2558 

 
ปีการศึกษา 

ค่า FTEs ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาภาษาอังกฤษ 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 เฉลี่ยตลอดปีการศึกษา 

2563 1.14 2.42 1.78 
2562 1.74 1.06 1.40 
2561 1.18 1.02 1.10 

 
 จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่า ภาระงานสอนของอาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษในปี
การศึกษา 2561 - 2563 มีค่า FTEs เพ่ิมขึ้นทุกปี เนื่องจากคณะศิลปศาสตร์ได้มีการสนับสนุนให้บุคลากรลา
ศึกษาต่อ ทั้งนี้คณะศิลปศาสตร์ได้มีการจ้างอาจารย์สาขาภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นอาจารย์ชาวต่างชาติ เพ่ิมเติม และ
คณะก าลังเร่งด าเนินการเพ่ิมจ านวนของอาจารย์ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ิมขึ้น เพ่ือให้ค่า FTEs ลดลงให้น้อย
กว่า 1 

ตารางที ่C 5.3 แสดงการสรุปค่า FTE ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาขาภาษามลายู 
 หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2560 

 
ปีการศึกษา 

ค่า FTE ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาขาภาษามลายู 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 เฉลี่ยตลอดปีการศึกษา 

2563 0.69 0.75 0.72 
2562 0.82 0.86 0.84 
2561 0.62 0.83 0.72 

 
จากตารางที่ 3 แสดงให้เห็นว่า ภาระงานสอนของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาขาวิชาภาษามลายู 

ในปีการศึกษา 2561-2563 มีค่า FTE น้อยกว่า 1 ซึ่งแสดงถึงความเพียงพอและเหมาะสมกับความต้องการ
ของการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรสาขาวิชาภาษามลายู  
หมายเหตุ 

 1.  ค่า FTE คือ จ านวนชั่วโมงของการท างานในหนึ่งสัปดาห์ โดยก าหนดให้ 40 ชั่วโมงมีค่าเป็น 1 
FTE 
 2.  ค่า FTE ข้างต้น คิดจากภาระงานสอนต่อสัปดาห์ ซึ่งค านวณได้จาก ผลรวมของจ านวนคาบสอน × 
จ านวนหน่วยกิต × 3 (ได้จากภาระงานสอน เช่น การเตรียมสอนและสื่อประกอบการสอน การตรวจงาน การ
ออกข้อสอบ และการตรวจข้อสอบ เป็นต้น) 
 3.  1 ห้องเรียนก าหนดให้มีจ านวนนักศึกษา 50 คน และหากมีจ านวนนักศึกษาจ านวน 51 คนข้ึนไป 
ให้นับเป็น 2 ห้อง* และทุกๆ 1 ห้องเท่ากับ 9 ชั่วโมงงาน 
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 4.  ภาระงานสอนที่แท้จริงนั้น ยังไม่รวมภาระงานอื่นๆ เช่น งานวิจัย งานบริหาร และงานอื่นๆท่ีได้รับ
มอบหมาย 

ทั้งนี้ ข้อมูลในปีการศึกษา 256๒-256๓ มีแนวโน้มจ านวนอาจารย์ของคณะศิลปศาสตร์มีจ านวนที่
เพ่ิมขึ้น เนื่องจากคณะศิลปศาสตร์ ได้รับสมัครอาจารย์เพ่ิม จ านวน 2 คน รวมทั้งบุคลากรที่ลาศึกษาต่อได้
รายงานตัวกลับมาปฏิบัติราชการ จ านวน ๒ คน และคณะได้ส่งบุคลากรไปศึกษา จ านวน ๑ คน ดังต่อไปนี้ 

 
ตารางที ่C 5.4 แสดงอัตราการคงอยู่ของอาจารย์คณะศิลปศาสตร์ 

ปี
การศึกษา 

จ านวนอาจารย์
ทั้งหมดต้นปีการศึกษา 

จ านวนอาจารย์
ลาออก/เกษียณใน

ระหว่างปี
การศึกษา 

จ านวน
อาจารย์เข้า

ใหม่ระหว่างปี
การศึกษา 

จ านวนอาจารย์
ทั้งหมดปลายปี

การศึกษา 

หมายเหตุ  
(ระบุเหตุผล) 

ปี 2563 32 - ๔ ๓๖ ไม่นับรวมผู้ลา
ศึกษาต่อ ต้น
ปีการศกึษา 

จ านวน 1 คน 
ปี 2562 32 - 1 33 ไม่นับรวมผู้ลา

ศึกษาต่อ ต้น
ปีการศึกษา 

จ านวน 2 คน 
ปี 2561 33 1 2 34  

 

31.5

32

32.5

33

33.5

34

34.5

35

35.5

36

2561

2562

2563

 
แผนภูมิที่ C 5.๑ อัตราการคงอยู่ของอาจารย์คณะศิลปศาสตร์ 

 
จากตารางและแผนภูมิข้างต้นแสดงให้เห็นว่าคณะศิลปศาสตร์มีจ านวนบุคลากรสายวิชาการเพ่ิมขึ้น

จ านวน ๒ คน ในปีการศึกษา 256๑ และปีการศึกษา 256๒ มีจ านวนอาจารย์ 3๔ และ 33 คน ตามล าดับ 
และในปีการศึกษา 256๓ มีจ านวนอาจารย์ 3๖ ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษา 256๒ เนื่องจากคณะได้มีการรับ
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บุคลากรเพ่ิมในสาขาวิชาภาษาอังกฤษและภาษาจีน จ านวนสาขาละ 1 คน รวมทั้งมีบุคลากรรายงานตัวกลับเข้า
มาปฏิบัติราชการจากการลาศึกษาต่อ เพ่ิมขึ้น จ านวน ๒ คน แต่เมื่อพิจารณารายสาขาวิชา ผลปรากฏว่าคณะ
ศิลปศาสตร์ยังขาดแคลนอาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จึงได้จัดท าแผนการรับบุคลากรในปีการศึกษาต่อไป  

 
ส าหรับอาจารย์ประจ าในระดับหลักสูตรนั้น มีอัตราการคงอยู่ในตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 จนถึงปี

การศึกษา 2563 ดังนี้ 
 

ตารางที ่C 5.5 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 2563 ๙ - 1 10  
ปี 2562 8 - 1 9  
ปี 2561 10 1 1 10  

 
จากตารางที่ 5 การคงอยู่ของอาจารย์ประจ าในระดับหลักสูตรนี้ชี้ให้เห็นว่า อาจารย์ประจ าในระดับ

หลักสูตรนั้นในปีการศึกษา 256๓ มีอัตราการคงอยู่เพ่ิมขึ้น จากปีการศึกษา 256๒ และมีอัตราการคงอยู่ในปี
การศึกษา 256๒ น้อยกว่าจากปีการศึกษา 256๑ ทั้งนี้การที่มีอัตราการคงอยู่เพ่ิมขึ้นและลดลงแสดงถึงการมี
บุคลากรสายวิชาการในระดับหลักสูตรไม่เพียงพอและเหมาะสมกับอัตราการเพ่ิมขึ้นของนักศึกษา ดังแสดงใน
ตารางต่อไปนี้ 

ตารางที ่C 5.6 สรุปข้อมูลสัดส่วนนักศึกษาต่ออาจารย์ของหลักสูตรภาษาอังกฤษ 

ปีการศึกษา จ านวนของนักศึกษา จ านวนของอาจารย์
ประจ าในระดับหลักสูตร 

สัดส่วนนักศึกษาต่อ
อาจารย ์

ปี 2563 353 10 35.30 : 1 
ปี 2562 285 9 31.67 : 1 
ปี 2561 263 10 26.30 : 1 

 
 จากตารางที่ 6 แสดงให้เห็นว่า สัดส่วนของนักศึกษาต่ออาจารย์ผู้สอนมีอัตราที่เพ่ิมขึ้นในปีการศึกษา  
2563  ที่มีอัตราส่วนนักศึกษา 35.30 คน ต่ออาจารย์ 1 คน จากปีการศึกษา 2562 ซึ่งเกินเกณฑ์มาตรฐาน
ของ สกอ. ปี 2558 ก าหนด (สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 25 : 1) ทั้งนี้คณะศิลปศาสตร์ได้เชิญอาจารย์
ชาวต่างประเทศ โดยได้รับความร่วมมือจาก Universiti Malaysia Kelantan (UMK) ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่
คณะได้ท าข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ส่งอาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ จ านวน 1 ท่าน คือ 
Dr.Nur Hafezah Hussein มาร่วมสอน  และได้เชิญอาจารย์ ดร.นูรหม๊ะ หะยีกาเล็ง ซึ่งเป็นอาจารย์สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ  จากวิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มาร่วมสอนอีกด้วย  และคณะ
ก าลังเร่งด าเนินการเพ่ิมจ านวนของอาจารย์ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ แต่ยังไม่มีผู้มาสมัครสอบแข่งขัน 
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ตารางที ่C 5.7 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 2563 5 - - 5  
ปี 2562 5 - - 5  
ปี 2561 5 - - 5  

 
จากตารางที่ 7 การคงอยู่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบในระดับหลักสูตรภาษามลายูนี้ชี้ให้เห็นว่า อาจารย์

ผู้รับผิดชอบในระดับหลักสูตรนั้นมีอัตราการคงอยู่คงที่ในปีการศึกษา 256๓ จากปีการศึกษา 256๒ และปี
การศึกษา 256๑ จ านวน 5 คน 

ตารางที ่C 5.8 สรุปข้อมูลสัดส่วนนักศึกษาต่ออาจารย์ของหลักสูตรภาษามลายู 

ปีการศึกษา จ านวนของนักศึกษา จ านวนของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบในระดับ

หลักสูตร 

สัดส่วนนักศึกษาต่อ
อาจารย ์

ปี 2563 87 5 17.40 : 1 
ปี 2562 64 5 12.80 : 1 
ป ี2561 54 5 10.80 : 1 

 
 จากตารางที่ 8 แสดงให้เห็นว่า สัดส่วนของนักศึกษาต่ออาจารย์ผู้สอนมีอัตราที่เพ่ิมขึ้นในปีการศึกษา  
256๓  ที่มีอัตราส่วนนักศึกษา 17.40  คน  ต่ออาจารย์  1  คน  จากปีการศึกษา  2562 ซึ่งยังอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานของ  สกอ.  ปี  2558  ก าหนด (สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 25 : 1) 
 

คณะศิลปศาสตร์ได้ส่งเสริมให้อาจารย์ได้รับการพัฒนาให้มีคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น ซึ่ง
ขณะนี้มีอาจารย์จ านวน 40 คน ลาศึกษาต่อ 4 คน ปฏิบัติงานจริง 36 คน เป็นข้าราชการ 6 คน พนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา 23 คน และลูกจ้างชั่วคราว 7 คน มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 4 คน ปริญญาโท 27 คน 
ปริญญาเอก 7 คน (C. 5-01) ซึ่งจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาภาษาอังกฤษต่อนักศึกษา คือ 1 : 
35.30 ชี้ให้เห็นว่าอาจารย์ยังมีไม่เพียงพอและสอดคล้องกับความต้องการ 
 1.  ความสามารถในด้านการออกแบบการสอน พบว่าอาจารย์ได้ออกแบบการสอนมากกว่า 3 วิธี คือ 
การสอนแบบบรรยายและการอภิปราย ร้อยละ 100 การสอนแบบมีส่วนร่วม การสอนแบบใช้การสนทนา
โต้ตอบระหว่างอาจารย์และนักศึกษา การสอนแบบสาธิต ใช้สถานการณ์จริง การสอนแบบเสวนา และการสอน
แบบตั้งค าถามชวนคิด  (C. 5-02)  

 2.  ความสามารถในการประยุกต์และเลือกใช้วิธีการที่หลากหลายในการสอนและการประเมินผลการ
สอนเพ่ือให้บรรลุ ELOs ที่ก าหนด ในปีการศึกษา 2562 นั้นทางอาจารย์ประจ ารายวิชาต่างๆ ได้ประยุกต์และ
เลือกใช้วิธีการที่หลากหลายในการสอนและการประเมินผลการสอนเพ่ือให้บรรลุ ELOs  ดังนี้  
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  1.  ด้านคุณธรรม คือ ได้สอดแทรกในรายวิชาด้านการมีวินัย ตรงเวลา มีความเสียสละ ความ
ซื่อสัตย์ ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อ่ืนทั้งในด้านการสื่อสาร การด ารงตน 
และเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
  2.  ด้านความรู้ คือ มีความรู้และความเข้าใจเหตุการณ์ สถานการณ์ของโลกยุคปัจจุบันและ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  มีความรู้และความเข้าใจในหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ใช้
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารได้ทั้ง 4 ทักษะ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  
เป็นต้น  
  3.  ทักษะทางปัญญา คือ จะสอดแทรกในเรื่องของการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา และ
ประยุกต์ความรู้ด้านภาษา การสื่อสารและน าไปใช้ได้เหมาะสมกับระดับและกาลเทศะ 
  4.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ คือ มีความเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี 
สามารถท างานเป็นกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  5.  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ คือ สามารถนา
หลักตรรกะ คณิตศาสตร์และสถิตมาปรับใช้ในกิจกรรมที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
ความสามารถใช้ภาษาสื่อสาร (C. 5-03) 

ตารางที ่C 5.9 สรุปผลข้อมูลการนิเทศการสอนของอาจารย์คณะศิลปศาสตร์ ปีการศึกษา 25๖1-2563 

ปีการศึกษา ด้านการเตรียมความ
พร้อมของอาจารย์  

(30 คะแนน) 

ด้านกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน 

(40 คะแนน) 

ด้านผู้เรียน 
(30 คะแนน) 

เฉลี่ย 

2/2563 21.39 29.09 17.70 68.18 
1/2563 21.91 29.21 16.36 67.48 
2/2562 24.28 28.19 15.94 68.41 
1/2562 22.75 28.84 15.88 67.47 
2/2561 22.74 28.81 15.81 67.35 
1/2561 22.74 28.81 15.74 67.29 

66.6
66.8

67
67.2
67.4
67.6
67.8

68
68.2
68.4
68.6

�     �      

2561

2562

2563

 
แผนภูมิที ่C 5.๒ สรุปผลข้อมูลการนิเทศการสอนของอาจารย์คณะศิลปศาสตร์  

ปีการศึกษา 2561-2563 
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การนิเทศการสอนของอาจารย์คณะศิลปศาสตร์ปีการศึกษา ๒๕๖3 คะแนนในภาคการศึกษาที่ 1 เฉลี่ย 
67.48 คะแนน และในภาคการศึกษาที่ 2 เฉลี่ย 68.18 คะแนน ซึ่งในปีการศึกษา ๒๕๖๒ คะแนน ในภาค
การศึกษาที่ 1 เฉลี่ย 67.๔๗ คะแนน และในภาคการศึกษาที่ 2 เฉลี่ย 6๘.๔๑ คะแนน และในปีการศึกษา 
2561 ในภาคการศึกษาที่ 1 เฉลี่ย 67.29 คะแนน และในภาคการศึกษาที่ 2 เฉลี่ย 67.35 คะแนน จาก
ตารางและแผนภูมิ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 – 2563 แสดงให้เห็นว่าอาจารย์คณะศิลปศาสตร์มีแนวโน้มในการ
จัดการเรียนการสอนที่ดีขึ้นเป็นล าดับ แต่ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 คะแนนประเมินด้านการ
เตรียมความพร้อมของอาจารย์ลดลง เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้ช่วงต้นภาค
การศึกษาที่ 1 มีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ซึ่งนักศึกษาบางส่วนไม่มีความคุ้นชินและความพร้อมใน
เรื่องของเทคโนโลยีที่ใช้เพ่ือการศึกษา จึงท าให้นักศึกษาประสบปัญหาในการเข้าเรียนตามรูปแบบที่แต่ละ
รายวิชาก าหนด 

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มีนโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร คือ มุ่งพัฒนา
คุณวุฒิและสมรรถนะของบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาอย่างต่อเนื่อง ตามแผนพัฒนาบุคลากร 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 – 2564 (C. 5-04) และมีการก าหนดภาระงานสอนและสัดส่วนของนักศึกษาต่อ
อาจารย์ โดยก าหนดภาระงานสอนตามความเชี่ยวชาญเฉพาะของอาจารย์ โดยมีการพัฒนาอาจารย์จากโครงการ
พัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยคณะศิลปศาสตร์ และกิจกรรมจัดการความรู้ (Knowledge  Management) 

ผลจากจากการด าเนินการดังกล่าว ผลปรากฏว่าคณาจารย์คณะศิลปศาสตร์มีผลงานวิจัยที่ได้รับการ
น าเสนอในงานสัมมนาวิชาการระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งการตีพิมพ์เผยแพร่มากขึ้น (C. 5-05) และมี
บุคลากรทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการ ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 4 คน (C. 5-06) 
 

ผลการประเมินในระดับคณะ 
ผลรวมของคะแนนที่ได้ของทุกหลักสูตรในคณะ/จ านวนหลักสูตรในคณะทั้งหมด 

คะแนนการประเมิน C5 = 3 
ค าอธิบายเพิ่มเติม     มีการเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบสามารถ/มีผลการวิเคราะห์การด าเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
 
รหัสเอกสารหลักฐาน ชื่อเอกสารหลักฐาน 

C. 5-01 สรุปรายชื่ออาจารย์จ าแนกตามคุณวุฒิ 
C. 5-02 เกณฑ์นิเทศการสอนของอาจารย์คณะศิลปศาสตร์ 
C. 5-03 ตารางการจ าแนก ELOs ของอาจารย์คณะศิลปศาสตร์ 
C. 5-04 แผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 2562 – 2564 
C. 5-05 ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่ในงานสัมมนาวิชาการระดับชาติและ

นานาชาติ 
C. 5-06 ผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
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C.6 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

ผู้ก ากับตัวบ่งช้ี อาจารย์ ดร.ภัสร์ธีรา ฉลองเดช 

ผู้จัดเก็บข้อมูล อาจารย์ ดร.โสภาวรรณ หนูกุ้ง 
  นางสาวนันท์นภัส นราวิทย์ 
ค าอธิบาย 

 ผลงานวิชาการเป็นข้อมูลที่ส าคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจ าและนักวิจัยได้สร้างสรรค์ขึ้นเพ่ือ
แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นผลงานที่มีคุณค่า สมควร
ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่และน าไปใช้ประโยชน์ ผลงานทางวิชาการอาจอยู่ในรูปของบทความวิจัยหรือบทความ
วิชาการ ผลงานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ หรือผลงานที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ประกอบการในภาคส่วน
ต่างๆ ทั้งในระดับสถาบัน ระดับชาติ ระดับภูมิภาค หรือระดับนานาชาติ โดยมีแนวคิดว่าผลงานหรือกิจกรรมนั้น
สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELOs) และ Program Outcomes และสะท้อนเอกลักษณ์ของคณะ/
สถาบัน ด าเนินการโดยบุคลากรสายวิชาการ นักวิจัยและนิสิตนักศึกษา และผลงานนั้นสอดรับกับเป้าหมายและ
พันธกิจของคณะและสถาบัน 

เกณฑ์การประเมินระดับหลักสูตร 

 ส าหรับ C.6 ผลงานวิชาการของอาจารย์สามารถประเมินได้จาก AUN.6 Academic Staff Quality 
เกณฑ์ย่อย AUN.6.7 และ AUN.11 Output เกณฑ์ย่อยข้อ 11.4 โดยประเมินระดับคะแนน 1-7 ตามเกณฑ์
คะแนนของ AUN-QA ระดับหลักสูตร 

1. ค่าเป้าหมายของคณะ  

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผล บรรลุ 

จ านวนผลงานวิชาการ งานวิจยั สิ่งประดิษฐ์ 
งานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมที่ได้รับการ
เผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 

15 ผลงาน 7 ผลงาน 

 

ไม่บรรลุ 

 
2. การด าเนินงานและผลการด าเนินงาน 

การด าเนินงานวิจัยของคณะประจ าปีการศึกษา 2563 คณะได้มีการประชุมหารือเพ่ือก าหนดแนว
ทางการด าเนินงานวิจัยของคณะประจ าปีการศึกษา 2563 เพ่ือพัฒนาผลการด าเนินงานด้านการวิจัยของคณะฯ 
โดยใช้ผลการด าเนินงานวิจัยของคณะประจ าปีการศึกษา 2562 ที่ผ่านมา มาพิจารณาร่วมด้วย ผลจากการ
หารือร่วมกัน มีมติให้มีคณะกรรมการวิจัยประจ าคณะ (C. 6-1) โดยคณะกรรมการชุดนี้ ท าหน้าที่ขับเคลื่อนการ
ด าเนินการวิจัยของคณะ พิจารณาทุนวิจัยภายในของคณาจารย์คณะศิลปศาสตร์ และร่วมกันก าหนดและปรับค่า
เป้าหมายในการด าเนินงานวิจัยของคณะ (C. 6-2)  โดยในปีการศึกษา 2563 ก าหนดเป้าหมายเป็นจ านวน
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในระดับชาติหรือนานาชาติจ านวน 15 เรื่องต่อปี  ทั้งนี้ คณะได้สนับสนุนให้อาจารย์ได้ผลิต
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งานวิจัยและงานวิชาการ เผยแพร่สู่สังคมทั้งในรูปแบบการน าเสนอเวทีการประชุมวิชาการระดับชาติและระดับ
นานาชาติ การตีพิมพ์บทความวิจัยและวิชาการลงในวารสารที่จัดอยู่ในฐานกลุ่มที่ 2 และกลุ่มที่ 1 รวมไปถึงการ
วิเคราะห์การด าเนินการด้านการผลิตผลงานวิชาการที่เอ้ือต่อการท าผลงานวิชาการของบุคลากรในคณะ  มีการ
ประชาสัมพันธ์เวทีน าเสนองานวิจัยและแหล่งตีพิมพ์จากงานส่งเสริมงานวิจัยและต าราของมหาวิทยาลัยและ
แหล่งอ่ืนๆ ที่สามารถน าไปเป็นส่วนหนึ่งของผลงานในการก้าวเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ โดยงานวิจัย
ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ อย่างต่อเนื่อง อาทิ การประชุมประจ าเดือนของคณะ (C. 6-3) และเพ่ือให้
อาจารย์สามารถรับข่าวสารการวิจัยได้อย่างรวดเร็ว จึงใช้การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น เพจ
เฟซบุ๊ค (Facebook : Conference Alert for LA, PNU) ไลน์ (Line) เว็บไซต์ (Website) และป้าย
ประชาสัมพันธ์ของคณะ (C. 6-4)  เพ่ือให้สามารถเข้าถึงได้อีกช่องทางหนึ่ง และเพ่ือเป็นการกระตุ้นและ
สนับสนุนให้มีบรรยากาศการท างานวิจัย คณะได้จัดให้มี ห้องงานส่งเสริมงานวิจัยและต ารา (C. 6-5) ตั้งอยู่
บริเวณห้อง LA403 ชั้น 4 อาคารคณะศิลปศาสตร์ และมุมวิจัยในห้องสมุด เพ่ือบริการอาจารย์และนักศึกษา 
ให้มีพ้ืนที่เฉพาะในการท าวิจัยและการค้นคว้าเพ่ิมเติม นอกจากนี้ คณะยังได้สนับสนุนให้อาจารย์รุ่นใหม่และ
อาจารย์หน้าใหม่ที่ยังขาดผลงานวิจัยได้พัฒนาตนเองด้านการวิจัยอย่างต่อเนื่อง (C. 6-6) งานวิจัยได้วางแผนใน
การด าเนินการรอบด้านเพ่ือก ากับติดตามการท าวิจัยของอาจารย์ให้ผลิตผลงานวิจัยออกมาอย่างเต็มศักยภาพ 
โดยยึดคุณภาพความเป็นเลิศด้านงานวิจัย การด าเนินงานในส่วนนี้ด าเนินสอดคล้องกับ S.1 และ S.3  

 ผลการด าเนินงานวิจัยของคณะในปีการศึกษา 2563 มีการด าเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนด
ไว้ โดยจ านวนผลงานวิจัยของอาจารย์ในคณะศิลปศาสตร์ได้รับการเผยแพร่เพ่ิมมากข้ึนทั้งในระดับชาติและระดับ
นานาชาติ  เป็นผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารจ านวน 4 ผลงาน ผลงานที่ได้น าเสนอในระดับชาติจ านวน 3 
ผลงาน รวมทั้งสิ้น 7 ผลงาน (C. 6–7) ดังตารางสรุปผลการด าเนินงานวิจัยของคณาจารย์ในคณะศิลปศาสตร์ (ปี
การศึกษา 2559-2563) ตารางแสดงค่ารวมผลงานวิจัยและผลงานวิชาการของอาจารย์คณะศิลปศาสตร์ (ปี
การศึกษา 2559-2563) และผลงานวิชาการปีการศึกษา 2564 ที่มีผลงานบางส่วนเป็นผลงานในปี 2563 
แต่งานประชุมวิชาการมีการเลื่อนก าหนดการจัดงานเป็นตอนต้นปีการศึกษา 2564 จึงน ามาแสดงเพ่ือให้เห็นผล
การด าเนินงานโดยรวม ดังตารางต่อไปนี้ 
ตารางที ่C 6.1 ตารางแสดงจ านวนผลงานวิชาการของอาจารย์ในคณะศิลปศาสตร์ (ปีการศึกษา 2559-2563) 

ปีการศึกษา 

จ านวนผลงานวิจัย/วิชาการของอาจารย์ 

รวม 
จ านวน
อาจารย์ 

ผลรวมถ่วง
น้ าหนักของ

ผลงานอาจารย์
เทียบกับจ านวน

อาจารย์ 

คะแนน
ประเมิน
ตนเอง วารสาร 

น าเสนอ
ระดับชาติ 

น าเสนอ
ระดับ

นานาชาติ 
2564 4 10 5 19 37   
2563 4 3 0 7 36 8.10 2 
2562 4 5 5 14 32 13.12 3 
2561 7 6 15 28 34 42.94 4 
2560 7 7 4 18 33 24.84 4 
2559 4 1 1 6 32 11.25 4 
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ตารางท่ี C 6.2 ตารางแสดงค่ารวมผลงานวิจัยและผลงานวิชาการของอาจารย์คณะศิลปศาสตร์              
(ปีการศึกษา 2559-2563) 

ปี
การศึกษา 

ผลงานเผยแพร่ 

ผลรวมถ่วง
น้ าหนัก 

บทความวิจัย
หรือวิชาการที่
ตีพิมพ์ในการ

ประชุมวิชาการ
ระดับชาติ 

(0.20) 

บทความวิจัย
หรือวิชาการที่
ตีพิมพ์ในการ

ประชุมวิชาการ
ระดับ

นานาชาติ/จด
อนุสิทธิบัตร

(0.40) 

บทความวิจัย
หรือวิชาการที่

ตีพิมพ์ใน
วารสาร 
วิชาการ

ระดับชาติTCI 
กลุ่มที่ 2  

(0.60) 

บทความวิจัยหรือ
วิชาการที่ตีพิมพ์
ในวารสารวิชา 

การระดับ
นานาชาติ ไม่อยู่
ในฐานก.พ.อ./
TCI กลุ่มที่ 1  

(0.80) 

บทความวิจัยหรือ
วิชาการที่ตีพิมพ์

ในวารสาร 
วิชาการระดับ
นานาชาติ/จด

สิทธิบัตร/ผลงาน
ที่ขอต าแหน่งทาง

วิชาการฯ  

(1.00) 

2563 3 0 4 0 0 3.0 

2562 8 5 1 0 0 4.2 

2561 6 15 1 6 2 14.60 

2560 7 4 2 5 0 8.20 

2559 1 1 1 3 0 3.60 

จากตารางข้างต้น น าเสนอผลการด าเนินงานวิจัยของคณะตั้งแต่ปีการศึกษา 2559-2563 แสดงให้
เห็นว่าในปีการศึกษา 2563 ผลงานวิจัยของอาจารย์ในคณะไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ เนื่องจากมี
ผลงานจ านวนหนึ่งที่มีก าหนดจะน าเสนอในการประชุมวิชาการในต้นปี 2564 แต่หน่วยงานเจ้าภาพในการจัด
งานประชุมวิชาการเลื่อนก าหนดการและเปลี่ยนรูปแบบในการจัดการประชุมวิชาการออนไลน์ อันเนื่องมาจาก
การได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 โดยจัดขึ้นในเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2564     
ซึ่งเป็นปีการศึกษา 2564  
 
3. การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 

จากแผนภูมิข้างต้นแสดงแนวโน้มของการท าวิจัยของอาจารย์ในคณะศิลปศาสตร์ตั้งแต่ปีการศึกษา 
2559-2563 จะเห็นได้ว่าถึงแม้ว่าผลงานวิจัยของอาจารย์ในคณะยังมีจ านวนไม่สมดุลกับจ านวนอาจารย์
ทั้งหมดภายในคณะจ านวน 36 คน (C. 6–8) แต่อย่างไรก็ตาม ในปีการศึกษา 2563 มีบุคลากรใหม่ที่สามารถ
ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย คือ นายอัสฟารอนี อูมา (C. 6–9)  ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการด าเนินการส่งเสริมการ
พัฒนาตนเองด้านการวิจัยของบุคลากรใหม่อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 2563 ยัง
พบว่า อาจารย์คณะศิลปศาสตร์มีการท าวิจัยร่วมกับนักศึกษาและชุมชนอย่างต่อเนื่อง (C. 6–10)   

การด าเนินงานในการเพ่ิมการผลิตผลงานด้านวิจัยของคณะส่งผลต่อ การวางแผนการด าเนินงาน     
การติดตาม การสร้างขวัญและก าลังใจ การสนับสนุนทุนส าหรับการตีพิมพ์น าเสนอผลงานวิชาการและวิจัย   
การพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญของอาจารย์โดยการอบรมพัฒนาศักยภาพในการท าวิจัย ภายใต้โครงการพัฒนา
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ศักยภาพด้านการวิจัยคณะศิลปศาสตร์ (C. 6–11) และ การประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมออนไลน์จากหน่วยงาน
ภายนอกให้บุคลากรของคณะรับรู้ผ่านช่องทางต่างๆ (C. 6–12) เพ่ือให้บุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
แม้ในระหว่างการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 

4. แนวโน้มผลการด าเนินงานของระบบ 

 ระบบการด าเนินงานด้านการวิจัยของคณะที่ผ่านมาท าให้ผลงานด้านการวิจัยมีการพัฒนาขึ้นมาอย่าง
ต่อเนื่อง ดังแสดงในแผนภูมิแสดงค่าเฉลี่ยของจ านวนผลงานวิจัยต่อจ านวนอาจารย์ในแต่ละปีการศึกษา 
ดังต่อไปนี้  

 

 จากแผนภูมิดังกล่าวข้างต้น แสดงให้เห็นถึงทิศทางการพัฒนาด้านการวิจัยของคณะ และเมื่อพิจารณา
รายละเอียดผลการด าเนินการที่ผ่านมา พบว่าผลการด าเนินงานด้านการวิจัยของคณะยังอยู่ในระดับต่ ากว่าปี
การศึกษาที่ผ่านมา อันเนื่องมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ และในปีการศึกษาที่ผ่านมาบุคลากร
อยู่ในระหว่างการปรับตัวสู่การปฏิบัติการด้านการวิจัยในรูปแบบใหม่ตามภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งมี
ผลกระทบต่อตัวบุคลากรโดยตรง ดังนั้นคณะควรวางกลยุทธ์ที่เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การปรับเปลี่ยน
มาตรการให้สอดคล้องกับภาระงานของอาจารย์ภายในคณะ ก าหนดค่าภาระงานสอนและงานวิจัยของอาจารย์
อย่างชัดเจน เพ่ือขจัดอุปสรรคในการด าเนินงานวิจัยของคณะ และเพ่ือเป็นการพัฒนาผลการด าเนินการด้านการ
วิจัยต่อไป 
 นอกจากเหตุผลดังที่ได้กล่าวมาข้างต้นแล้ว งบประมาณสนับสนุนการท าวิจัย และประสบการณ์ด้าน
การท าวิจัยของอาจารย์ภายในคณะ ยังเป็นข้อจ ากัดในการสร้างผลงานวิจัยของคณะ ที่ต้องให้ความส าคัญต่อไป  
และยังคงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องก าหนดมาตรการต่างๆ เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้ผลิตผลงานวิจัยตลอดจน
มาตรการการควบคุมคุณภาพงานวิจัยที่ต้องสามารถต่อยอดและเกิดประโยชน์ต่อชุมชนอย่างแท้จริงผ่าน
มาตรการต่างๆ ได้แก่ การก าหนดลงไปในภาระงาน และเกณฑ์การประเมินบุคลากรรอบ 6 เดือนและ 4 ปี จัด
กิจกรรม “เพ่ือนนักวิจัย” โดยการเชิญผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ค าแนะน า และให้ค าปรึกษาในการ
ท างานวิจัยรวมทั้งการขอทุนวิจัย เพ่ือเป็นการส่งเสริมสนับสนุนและผลักดันให้อาจารย์ได้ผลิตผลงานวิชาการ
อย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพ สร้างระบบ “เพ่ือนวิจัย” เพ่ือให้อาจารย์ในคณะมีการวิจัยแบบบูรณาการในองค์
รวมมากกว่าการวิจัยเดี่ยว ซึ่งเป็นสิ่งที่ควรเพ่ิมเติมจากผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านๆ มา นอกจากนี้ คณะยังคง
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ให้ความส าคัญและสนับสนุนการท าวิจัยร่วมกับนักศึกษาและชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยกิจกรรม “ศาสตร์ศิลป์สู่
สังคม” เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนด้านเวลาให้อาจารย์ในการลงพ้ืนที่ชุมชนเพ่ือส ารวจข้อมูล เก็บข้อมูลวิจัย และ
ด าเนินการท าวิจัยอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง เพื่อให้อาจารย์ของคณะสามารถสร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพต่อไป 
ทั้งนี้  ผลลัพธ์จากงานวิจัยส าหรับอาจารย์คือเพ่ือขอต าแหน่งทางวิชาการในการยกระดับตัวผู้วิจัยให้มี
ความก้าวหน้า มีผลถึงการยกระดับคณะและมหาวิทยาลัยให้มีความเชื่อถือ สามารถต่อยอดงานวิจัยสู่การบริการ
แก่สังคมและชุมชนให้เป็นประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 
 
6. ผลการประเมินคะแนนในระดับคณะ 

ผลการประเมินในระดับคณะ 
ผลรวมของคะแนนที่ได้ของทุกหลักสูตรในคณะ/จ านวนหลักสูตรในคณะทั้งหมด 

คะแนนการประเมิน C.6 = 3 
ค าอธิบายเพิ่มเติม   มีการเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบสามารถ/มีผลการวิเคราะห์การด าเนินงานเทียบกับ
เป้าหมาย 
 

 
7. รายการเอกสารหลักฐาน 
รหัสเอกสารหลักฐาน ชื่อเอกสารหลักฐาน 

C. 6-1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิจัย คณะศิลปศาสตร์   
C. 6-2 บันทึกการประชุมคณะกรรมการวิจัยประจ าคณะศิลปศาสตร์ 
C. 6-3 บันทึกการประชุมประจ าเดือนของคณะศิลปศาสตร์ 
C. 6–4 ภาพถ่ายการประชาสัมพันธ์ข่าวสารเวทีน าเสนองานวิจัย แหล่งตีพิมพ์ และแหล่ง

ฝึกอบรมด้านการวิจัยรูปแบบออนไลน์ ผ่านช่องทางต่างๆ   
C. 6–5 ภาพประกอบ ห้องงานส่งเสริมงานวิจัยและต ารา คณะศิลปศาสตร์ และ มุมวิจัยใน

ห้องสมุด คณะศิลปะศาสตร์ 
C. 6–6 ภาพประกอบ การฝึกอบรมด้านการวิจัยของบุคลากรในคณะ 
C. 6–7 สรุปโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย คณะศิลปศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2563 
C. 6–8 รายชื่ออาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อประจ าปีการศึกษา 2563 
C. 6–9 รวมผลงานวิจัย บทความวิจัย และบทความวิชาการของคณาจารย์คณะศิลปศาสตร์ 

(พ.ศ.2559-2563) 
C. 6–10 สรุปผลการด าเนินงานรายวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) 
C. 6–11 สรุปรายชื่ออาจารย์คณะศิลปศาสตร์ที่มีผลงานวิชาการ ประจ าปีการศึกษา 2559-

2563 
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C.7 การก ากับมาตรฐานหลักสูตร 
ผู้ก ากับตัวบ่งช้ี อาจารย์ ดร.ภัสร์ธีรา ฉลองเดช  อาจารย์ ดร.วัชรินทร์  ฟองโหย 
  อาจารย์ซัลวาตี  สุเด็น   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ซาฮีฎีน  นิติภาค 
  อาจารย์สุไลมาน  สมาแฮ  
 
ผู้จัดเก็บข้อมูล อาจารย์ ดร.วัชรินทร์  ฟองโหย               อาจารย์สุไลมาน  สมาแฮ  
  อาจารย์ซัลวาตี  สุเด็น   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ซาฮีฎีน  นิติภาค  
  นายชวัลวิทย์ พรหมเมศร์ 

ค าอธิบาย 
เพ่ือเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคและรับผิดชอบต่อสังคมคณะ/สถาบันจ าเป็นต้องบริหารจัดการหลักสูตร

และรับรองมาตรฐานหลักสูตรของแต่ละคณะ/สถาบันว่ามีการด าเนินการที่มีมาตรฐานและเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรหลักสูตรและประกาศ /ข้อบั งคับ อ่ืนๆที่ ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและ
กระทรวงศึกษาธิการคณะ/สถาบันสามารถพัฒนาระบบเก็บข้อมูลผลการก ากับมาตรฐานจากระดับหลักสูตรใน
คณะ/สถาบันที่ใช้วิธีการเก็บข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการก ากับมาตรฐานได้ตามเหมาะสมเพ่ือแสดงให้เห็นถึง
การบริหารจัดการและปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและประกาศ/ข้อบังคับอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง 

ตารางท่ี C 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 สาขาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 ได้จัดการบริหารจัดการ
หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 ที่ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ในการรักษามาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์การรับรอง
วิทยฐานะและมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือให้การบริหารงานด้านวิชาการด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดย
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 ได้ประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตรโดยใช้กรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร พ.ศ. 2557 โดยมี
รายละเอียดดังนี้ (C.7-01) 

ตารางท่ี C 7.2 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558 ตามกรอบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร พ.ศ. 2557 โดยส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา 

เกณฑ์ 

1. จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 5 คนและเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เกินกว่า 1 
หลักสูตรไม่ได้และประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น 

2. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการ
ไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ มีผลงานทางวิชาการ 1 รายการใน 5 ปี ย้อนหลัง 

3. คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่
ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ มีผลงานทางวิชาการ 1 รายการใน 5 ปี ย้อนหลัง 

4. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์ประจ า มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันหรือสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน
รายละเอียด 

5. คุณสมบัติของ อาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์พิเศษ (ถ้ามี) มีคุณวุฒิปริญญาโท หรือ คุณวุฒิปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่าและมีประสบการณ์ท างานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนไม่น้อยกว่า 6 ปี ทั้งนี้ มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 
50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 

6. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนดต้องไม่เกิน 5 ปี (จะต้องปรับปรุงให้เสร็จและอนุมัติ/ให้
ความเห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน เพื่อให้หลักสูตรใช้งานในปีที่ 6) ประกาศใช้ในปีที่ 8) 

  นอกจากนี้ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 ยัง
ได้ก าหนดตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานหลักสูตร โดยได้ก าหนดไว้ในหมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร ในเล่ม
หลักสูตร (C.7-02) เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการก ากับมาตรฐานของหลักสูตร ดังนี้  
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ตารางท่ี C 7.3 ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ  
หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 

1. มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 
2. อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการดา
เนินงานหลักสูตร 
3. มีรายละเอียดหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
4. มีการจัดทารายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของรายวิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.3 
และ มคอ.4 ก่อนการเปิดการเรียนการสอนในภาคเรียนนั้น 
5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาและรายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนามตามแบบ 
มคอ.5 และ มคอ. 6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา  
6. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 
7. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ. 4 อย่างน้อย
ร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 
8. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้จากผลการ
ประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ. 7 ปีที่แล้ว 
9. อาจารย์ใหม่ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 
10. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
11. จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอน ได้รับการพัฒนาวิชาการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 
12. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อที่คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 
13. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5 
14. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 
15. จ านวนนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาตามก าหนดของหลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนนักศึกษาที่คงอยู่
ในชั้นปีที่ 2 
16. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5.0 
17. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อคุณภาพการเรียนการสอนทุกรายวิชาในหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 
จากคะแนนเต็ม 5 
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ตารางท่ี C 7.3 ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 (ต่อ) 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 

18. ผลการสอบภาษาอังกฤษในระดับชั้นปีสุดท้ายของนักศึกษาต้องไม่ต่ ากว่า มาตรฐานสากลของระดับปริญญาตรี 
เทียบเท่าระดับ C1 (Proficient User) ตามมาตรฐานสากล Common European Framework of Reference 
for Language: learning, teaching, assessment (CEFR) 
19. ร้อยละ 100 ของอาจารย์ในหลักสูตรได้รับการประเมินโดยนักศึกษา 

2. ผลการด าเนินงาน 
2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 

 ในปีการศึกษา 2563  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563      มี
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท าหน้าที่บริหารจัดการ ก ากับ ติดตาม การด าเนินงานหลักสูตรทั้งสิ้น 5 คน ดัง
ตารางที่ 7.4 (C.7-02)   

ตารางที่ C 7.4 แสดงข้อมูลอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2563 

ที ่
ชื่ออาจารย์ 

ประจ าหลักสูตร 
ต าแหน่ง

ทางวิชาการ 
วุฒิการศึกษาสูงสุด หมายเหตุ 

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

ประธาน
หลักสูตร 

2. นางสาวฟารีดา กิตติวิโรจน์ อาจารย์ M.A. (Language and Communication)  
3. นางสาวโสภาวรรณ หนูกุ้ง อาจารย์ M.A. (Educational Linguistics)  
4. นางสาวซัลวาตี สุเด็น อาจารย์ MAESL (Teaching English as a Second 

Language) 
 

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

 
ตารางท่ี C 7.5 อาจารย์ผู้สอนกลุ่มสาขาภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2563 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล 
ต าแหน่ง

ทางวิชาการ 
วุฒิการศึกษาสูงสุด 

หมาย
เหตุ 

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

2. นางสาวฟารีดา กิตติวิโรจน์ อาจารย์ M.A. (Language and Communication)   
3. นางสาวโสภาวรรณ หนูกุ้ง อาจารย์ M.Ed. (Educational Linguistics)  
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ที ่ ชื่อ-สกุล 
ต าแหน่ง

ทางวิชาการ 
วุฒิการศึกษาสูงสุด 

หมาย
เหตุ 

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

หัวหน้า
สาขาวิชา 

5. นางสาวตัสนีม เจะและ อาจารย์ M.A. (Applied Linguistics)  
6. นายอาแด มะเกะ อาจารย์ M.A. (Teaching English as an International 

Language) 
 

7. นางสาวฟิรดาว นิสะนิ อาจารย์ M.A. (English for Career)  

8. นางสาวนูรอา  สะมะแอ อาจารย์ M.A. (Linguistics)  
9.  นายนัสรี พิทักษ์สุขสันต์ อาจารย์  M.A. (Teaching English as International 

Language) 
 

 

ตารางท่ี C 7.6 อาจารย์ผู้สอนกลุ่มสาขาภาษามลายู ปีการศึกษา 2563 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
วุฒิการศึกษาสูงสุด หมายเหตุ 

1. นายซาฮีฎีน นิติภาค ผู้ช่วยศาสตราจารย์ M.A. (Malay Literature)  
2. นายสุไลมาน สมาแฮ อาจารย์ M.A (Linguistics)  
3. นางสาวรอฮานี เต๊ะซา อาจารย์ M.A (Malay Language)  
4. นางสาวฟีรดาวซ์ มูฮ าหมัด อาจารย์ M.A (Linguistics)  
5. นางสาวกามีลียา หะยีหะซา อาจารย์ M.A (Malay Language Education)  

 

ตารางท่ี C 7.7 อาจารย์ผู้สอนกลุ่มสาขาภาษาจีน ปีการศึกษา 2563 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
วุฒิการศึกษาสูงสุด หมายเหตุ 

1. นางสาวปารีซะ รักเกื้อ อาจารย์ M.A. (Teaching Chinese to 
Speakers of Other Languages)  

 

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

 

ตารางท่ี C 7.7 อาจารย์ผู้สอนกลุ่มรายวิชาศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2563 

ที ่
ชื่อ-สกุล 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

วุฒิการศึกษาสูงสุด หมายเหตุ 

1. นายวันชัย  แก้วหนูนวล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กศ.ม (ภาษาไทย)  
2. นางสาวศิริกัญญา  แก่นทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด. (บริหารการศึกษา)  
3. นางสาวภัสร์ธีรา ฉลองเดช อาจารย์ ปร.ด. (ภาษาศาสตร์)  
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ที ่
ชื่อ-สกุล 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

วุฒิการศึกษาสูงสุด หมายเหตุ 

4. นางสาวอรทัย พรมเทพ อาจารย์ ปร.ด. (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ
ชุมชน) 

 

5. นางสาวรจเรข  ก าแหงกิจ อาจารย์ กศ.ม. (การวิจัยและประเมิน)  
6. นายฮัสสัน ดูมาลี อาจารย์ ร.ม. (การเมืองและการปกครอง)  
7. นางสาวเกษรา บ่าวแซ่มช้อย อาจารย์ บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)  
8. นายสัญญา วัชราทักษิณ อาจารย์ น.ม. (นิติศาสตร์)  
9. นายศรณ์วรงค์ สุวรรณมาศ อาจารย์ ว.ม. (วารสารศาสตร์)  
10. นายเดชดนัย จุ้ยชุม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศศ.ม. (การจัดการสารสนเทศ)  
11. นางสาววิภาภรณ์  หุ้ยเวชศาสตร์ อาจารย์ M.A. Southeast Asia Studies  
11. นางสาวกีรติกานต์ บุญฤทธิ์ อาจารย์ ศศ.ม. (ภาษาไทย)  
12. นางสาวสุนิฐา  ก าเนิดทอง อาจารย์ ศศ.ม. (ภาษาไทย)  
13.  นางสาวชนิตา  พรหมทองดี อาจารย์ คม. (สุขศึกษาและพลศึกษา)  
14. นายสิทธิเดช  ชูด้วง อาจารย์ วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)  
15. นางสาวสุชาดา แสงวิมาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด. (อณูพันธุศาสตร์และพันธุ

วิศวกรรมศาสตร์) 
 

16. นายวุฒิชัย  ศรีช่วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด. (พืชศาสตร์)  

ตารางท่ี C 7.8 อาจารย์พิเศษ ปีการศึกษา 2563 

ที ่ ชื่อ-สกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
วุฒิการศึกษาสูงสุด หมายเหตุ 

1. Miss. Nur Hafezah Binti 
Hussein 

อาจารย์ Ph.D. (Applied Linguistics)  

2. นางสาวรัตติยา  หนูสุด อาจารย์ คบ. (ภาษาไทย)  
3. นายไพศาล  สุกิจจานนท์ อาจารย์ ศศ.บ. (พลศึกษา สุขศึกษา นันทนาการ)  
4. นายอิลลียาส  โต๊ะตาหยง อาจารย์ วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)  
5. นางสาวเกศแก้ว  ประดิษฐ์ อาจารย์ M.C.A. (Master Computer Application)  

 
๒.2 อาจารย์ตามการก ากับมาตรฐานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู  

ส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามลายู หลักสูตรใหม่ พ .ศ.2560 เป็นอีกหนึ่งหลักสูตร
ภายใต้การด าเนินงานของคณะศิลปศาสตร์ปัจจุบันมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ๕ คน ดังตารางต่อไปนี้ 

 
 
 
 



73 

 
ตารางท่ี C 7.9 แสดงข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู  

ปีการศึกษา ๒๕๖3 

ที ่ ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ต าแหน่ง

ทางวิชาการ 
วุฒิการศึกษาสูงสุด หมายเหตุ 

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

Education) 
 

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

2.3 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.
2558 

การด าเนินงานการบริหารจัดการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ได้มีการ
ด าเนินการบริหาจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์การก ากับมาตรฐานหลักสูตร ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ที่ก าหนดโดย สกอ. ดังตารางต่อไปนี้  

ตารางท่ี C 7.10 ผลการด าเนินงานการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558  
ปีการศึกษา 2563 

ผ่าน/ 

ไม่ผ่าน 
เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

ผ่าน 1. จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ไม่น้อย
กว่า 5 คนและเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
เกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้และประจ าหลักสูตร
ตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น 

ในปีการศึกษา 2563 หลักสูตรมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร จ านวน 5 คนที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์และอา
ท าหน้าที่ เป็นอาจารย์ ผู้ รับผิดชอบหลักสูตรตลอด
ระยะเวลาของการด าเนินงานหลักสูตร (C. 7.02) 

ผ่าน 2. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มี
คุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ มี
ผลงานทางวิชาการ 1 รายการใน 5 ปี ย้อนหลัง 

ในปีการศึกษา 2563 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2563 มีคุณวุฒิ เป็นไปตามเกณฑ์ที่
ก าหนดโดยมีคุณวุฒิที่จบตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่
เปิดสอนทั้ง 5 คน และ มีผลงานทางวิชาการ 1 รายการ
ใน 5 ปี ย้อนหลัง (C. 7.02) 
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ตารางท่ี C 7.10 ผลการด าเนินงานการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558  
ปีการศึกษา 2563 (ต่อ) 

ผ่าน/ 

ไม่ผ่าน 
เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

ผ่าน 3. คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิ
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ มีผลงาน
ทางวิชาการ 1 รายการใน 5 ปี ย้อนหลัง 

คุณวุฒิของอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2563 เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดโดยมีคุณวุฒิ
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ มี
ผลงานทางวิชาการ 1 รายการใน 5 ปี ย้อนหลัง 
(C. 7.02) 

ผ่าน 4. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์
ประจ า มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันหรือ
สาขาวิชาของรายวิชาที่สอน 

อาจารย์ผู้สอนกรณีอาจารย์ประจ า มีคุณวุฒิระดับ
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชา
นั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันหรือสาขาวิชาของ
รายวิชาที่สอน ตามเกณฑ์ที่ก าหนด (C. 7.02) 

ผ่าน 5. คุณสมบัติของ อาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์
พิเศษ (ถ้ามี ) มีคุณวุฒิปริญญาโท หรื อ คุณวุฒิ
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าและมีประสบการณ์ท างาน
ที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนไม่น้อยกว่า 6 ปี ทั้งนี้ มี
ชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมี
อาจารย์ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 

หลักสูตรมีอาจารย์ผู้สอนที่เป็นอาจารย์พิเศษ ที่มี
คุณวุฒิปริญญาโท ที่ เป็นอาจารย์ชาวต่างชาติ
จ านวน 1 คน และมีอาจารย์พิเศษที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาตรี จ านวน 1 คน โดยอาจารย์ทั้ง 2 คน มี
ประสบการณ์ท างานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนไม่
น้อยกว่า 6 ปี ทั้งนี้ มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 
ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบ
รายวิชา 
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ตารางท่ี C 7.10 ผลการด าเนินงานการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558  
ปีการศึกษา 2563 (ต่อ) 

ผ่าน/ 

ไม่ผ่าน 
เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

ผ่าน 6. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่
ก าหนดต้องไม่เกิน 5 ปี (จะต้องปรับปรุงให้เสร็จและ
อนุมัติ/ให้ความเห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัย/
สถาบัน เพ่ือให้หลักสูตรใช้งานในปีที่ 6) ประกาศใช้
ในปีที่ 8) 

หลักสูตรได้ใช้หลักสูตรปรับปรุง (ฉบับสมบูรณ์) ใน
ปีการศึกษา 2563 ทั้งนี้หลักสูตรได้ด าเนินการ
ทบทวนหลักสูตรทุกภาคการศึกษาผ่านการประชุม 
แลกเปลี่ยน ระหว่างกรรมการบริหารหลักสูตร
อย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาภาษาอังกฤษหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 
ได้ผ่านการพิจารณาและได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยนราธิวาส
ราชนครินทร์ เมื่อวันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562 
ผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย เมื่อวัน
เสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 และได้รับการรับรอง
หลักสูตรโดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจั ยและนวัตกรรม (อว . )  เมื่ อวันศุกร์ที่  28 
กุมภาพันธ์ 2563 (C. 7.02) 

ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของหลักสูตร ที่ทางหลักสูตรได้ก าหนดไว้ในหมวดที่ 7 การประกัน
คุณภาพหลักสูตร ในเล่มหลักสูตร (C.7-02)  โดยมีผลการด าเนินงานดังตารางต่อไปนี้  

ตารางท่ี C 7.11 ตัวบ่งช้ีการประกันคุณภาพหลักสูตรและผลการด าเนินงาน ปีการศึกษา 2563 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน มี/ไม่มีการ
ด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน 

1. มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร 
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 

มีการ
ด าเนินงาน 

ในปีการศึกษา 2563 หลักสูตรมีอาจารย์ประจ า
หลักสูตรจ านวน 5 คนและเป็นอาจารย์ประจ า
หลักสูตรตลอดระยะเวลาของการด าเนินงาน
หลักสูตร 
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ตารางท่ี C 7.11 ตัวบ่งช้ีการประกันคุณภาพหลักสูตรและผลการด าเนินงาน ปีการศึกษา 2563 (ต่อ) 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน มี/ไม่มีการ
ด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน 

2. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 
80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน 
ติดตาม และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร 

มีการ
ด าเนินงาน 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนมีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพ่ือวางแผน ติดตามและทบทวนการ
ด าเนินงานหลักสูตร โดยมีการประชุมร่วมกับฝ่าย
วิชาการคณะ ตลอดปีการศึกษา และมีการทบทวน
หลักสูตรทุกภาคการศึกษาผ่านการประชุม 
แลกเปลี่ยน ระหว่างกรรมการบริหารหลักสูตร
อย่างต่อเนื่อง 

3. มีรายละเอียดหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 
ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติ 

มีการ
ด าเนินงาน 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 ได้ก าหนด
โครงสร้างของหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร พ.ศ. 2558 และสอดคล้องกับ มคอ.1 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ รวมทั้งน าข้อเสนอแนะจาก
การประเมินหลักสูตรในปีการศึกษาต่างๆ มาร่วม
ประชุมการทบทวนหลักสูตรมาเป็นข้อมูลในการ
ปรับหลักสูตร โดยได้เริ่มด าเนินการปรับปรุง
รายการย่อยของหลักสูตรตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 
เรื่อยมา  
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ตารางท่ี 7.11 ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพหลักสูตรและผลการด าเนินงาน ปีการศึกษา 2563 (ต่อ) 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน มี/ไม่มีการ
ด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน 

4. มีการจัดทารายละเอียดของรายวิชา และ
รายละเอียดของรายวิชาฝึกประสบการณ์
ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 ก่อน
การเปิดการเรียนการสอนในภาคเรียนนั้น 

มีการ
ด าเนินงาน 

มีการจัดท ารายละเอียด (มคอ.3) ของรายวิชา
รายวิชา 11-034-222 สหกิจศึกษา และรายวิชา 
11-034-224 การฝึ กประสบการณ์ วิ ช าชีพ
ภาษาอังกฤษ ตลอดจนคู่มือสหกิจศึกษาและการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษ  เสนอต่อ
ฝ่ายวิชาการคณะ ก่อนเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษา  และ น า มคอ. 3 และ มคอ.4 เข้า
ระบบ PNUCM แล้ว (C7-03-04) 

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา
แ ล ะ ร า ย ง า น ผ ล ก า ร ด า เ นิ น ก า ร ข อ ง
ประสบการณ์ภาคสนามตามแบบ มคอ.5 และ 
มคอ. 6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาค
การศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา  

มีการ
ด าเนินงาน 

มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา
และรายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์
ภาคสนามตามแบบ มคอ.5 และ มคอ. 6 หลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนครบทุกรายวิชา 
เสนอต่อฝ่ายวิชาการคณะ ก่อนเปิดสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษา และน าเข้าระบบ PNUCM แล้ว 
(C7-06)  

6. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของ
หลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลัง
สิ้นสุดปีการศึกษา 

มีการ
ด าเนินงาน 

ยังไม่ได้ด าเนินการเนื่องจากยังไม่สิ้นสุดปีการศึกษา 
(C7-07) 

7. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 
และ มคอ. 4 อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

มีการ
ด าเนินงาน 

ด าเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ 
มคอ. 4 ของภาคการศึกษาที่ 1 เรียบร้อยแล้ว 
(C7-08) 
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ตารางท่ี 7.11 ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพหลักสูตรและผลการด าเนินงาน ปีการศึกษา 2563 (ต่อ) 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน มี/ไม่มีการ
ด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน 

8. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการ
สอน กลยุทธ์การสอน หรือ การประเมินผลการ
เรียนรู้จากผลการประเมินการด าเนินงานที่
รายงานใน มคอ. 7 ปีที่แล้ว 

มีการ
ด าเนินงาน 

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ใน
หลักสูตรร่วมกันประชุมวางแนวทางการพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนรายวิชาใน
หลักสูตร กลยุทธ์การสอน และการประเมินผลการ
เรียนรู้จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงาน
ใน มคอ. 7 ปีที่แล้ว ผ่านการประชุมสาขา การ
ประชุมประจ าเดือนของคณะและรายงานผลการ
พัฒนาและการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
ต่อคณะกรรมการประจ าคณะ อาทิเช่น การขอ
ปรับเปลี่ยนภาคการศึกษาอันเนื่องจากการแพร่
ระบาดของโรค COVID-19 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 
ปีการศึกษา 2563 
2. น าข้อเสนอแนะ/ข้อปรับปรุงจากรายงาน มคอ.
7 ของปีการศึกษาที่ผ่านมา เป็นแนวทางในการ
ด าเนินการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการ
สอน กลยุทธ์การสอน หรือ การประเมินผลการ
เรียนรู้ จากผลการประเมิน ผ่านการประชุม
สาขาวิชา (C7-07) 

9. อาจารย์ใหม่ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือ
ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 

มีการ
ด าเนินงาน 

อาจารย์ ใหม่ทุกคนได้รับการปฐมนิ เทศและ
ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน โดย
ผู้บริหารและหัวหน้าสาขา โดยมีค าสั่งแต่งตั้ง
อาจารย์พ่ีเลี้ยงและอาจารย์นิเทศการสอนของ
อาจารย์ใหม่ในหลักสูตร(C7-13) 

10. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทาง
วิชาการ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

มีการ
ด าเนินงาน 

อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ
ในรูปแบบต่างๆ อย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น การอบรม
และการเรียนผ่านระบบ online  (C7-11) 
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ตารางท่ี 7.11 ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพหลักสูตรและผลการด าเนินงาน ปีการศึกษา 2563 (ต่อ) 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน มี/ไม่มีการ
ด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน 

11. จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนการเรียน
การสอน ได้รับการพัฒนาวิชาการ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ต่อปี 

มีการ
ด าเนินงาน 

บุคลากรสายสนับสนุนทุกคนได้รับการพัฒนา
วิชาการ ในรูปแบบต่างๆ อย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น 
การอบรมและการเรียนผ่านระบบ online (C7.-
13) 

12. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อที่
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5.0 

มีการ
ด าเนินงาน 

อยู่ระหว่างด าเนินการประเมินคุณภาพหลักสูตร 

13. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี
สุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร 
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

มีการ
ด าเนินงาน 

อยู่ระหว่างด าเนินการประเมินคุณภาพหลักสูตร 

14. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อ
บัณฑิตใหม่  เฉลี่ ย ไม่น้ อยกว่ า  3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5.0 

มีการ
ด าเนินงาน 

อยู่ระหว่างด าเนินการประเมินคุณภาพหลักสูตร 

15. จ านวนนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาตาม
ก าหนดของหลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
ของจ านวนนักศึกษาท่ีคงอยู่ในชั้นปีที่ 2 

มีการ
ด าเนินงาน 

อยู่ระหว่างด าเนินการรวบรวมข้อมูล 

16. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อ
ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

มีการ
ด าเนินงาน 

อยู่ระหว่างด าเนินการประเมินคุณภาพหลักสูตร 

17. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อ
คุณภาพการเรียนการสอนทุกรายวิชา ใน
หลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนน
เต็ม 5 

มีการ
ด าเนินงาน 

อยู่ระหว่างด าเนินการประเมินคุณภาพหลักสูตร 
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ตารางท่ี 7.11 ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพหลักสูตรและผลการด าเนินงาน ปีการศึกษา 2563 (ต่อ) 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน มี/ไม่มีการ
ด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน 

18. ผลการสอบภาษาอังกฤษในระดับชั้นปี
สุ ด ท้ า ย ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า ต้ อ ง ไ ม่ ต่ า ก ว่ า 
มาตรฐานสากลของระดับปริญญาตรี เทียบเท่า
ระดับ C1 (Proficient User) ตาม
มาตรฐานสากล Common European 
Framework of Reference for Language: 
learning, teaching, assessment (CEFR) 

มีการ
ด าเนินงาน 

อยู่ระหว่างด าเนินการรวบรวมข้อมูล 

19. ร้อยละ 100 ของอาจารย์ในหลักสูตร
ได้รับการประเมินโดยนักศึกษา 

มีการ
ด าเนินงาน 

อยู่ระหว่างด าเนินการรวบรวมข้อมูล 

 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายูได้มีการด าเนินการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตาม
เกณฑ์การก ากับมาตรฐานหลักสูตร องค์ประกอบที่ ๑ ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี          
พ.ศ. ๒๕๔๘ องค์ประกอบที่ ๑ ของหลักสูตรที่ สกอ. ก าหนด (C.7-24) ดังตารางต่อไปนี้ 

 

ตารางท่ี C 7.12 แสดงข้อมูลการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ผ่าน/ไม่

ผ่าน 
เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

ผ่าน 1.อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือ
เทียบเท่า หรือมีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และต้องมี
ผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับ
ปริญญา และเป็นผลงานวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ ตาม
หลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๑ รายการในรอบ ๕ ปี
ย้อนหลัง 

ปีการศึกษา 2561 อาจารย์ซาฮีฎีน นิติภาค 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรและรับผิดชอบหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู ได้พัฒนา
ตนเองทางด้านวิชาการจนได้รับการแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาภาษา
มาเลย์เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2561 

ผ่าน ๒. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิและคุณสมบัติ
เช่นเดียวกับอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวนอย่างน้อย ๕ คน 

มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน ๕ คน 

ผ่าน ๓. อาจารย์ผู้สอน อาจเป็นอาจารย์ประจ าหรืออาจารย์พิเศษ
ที่มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมีต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือวิชาที่สัมพันธ์กัน 
หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน 

คุณสมบัติของอาจารย์ประจ า ในหลักสูตรศิลปศา
สตรบัณฑิต มีจ านวน 28 ท่าน ที่มีคุณวุฒิขั้นต่ า
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมีต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือวิชาที่สัมพันธ์กัน 
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นอกจากนี้การกระบวนการบริหารและด าเนินการจัดการหลักสูตร ทางหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษและหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู ได้ร่วมกับรองคณบดีฝ่ายวิชาการ
และวิจัยจัดให้มีการประชุมเพ่ือด าเนินงานหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานตามที่ สกอ.ก าหนด 
(C.7-18) 

2.3 การจัดการเรียนการสอนตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มีการปรับหลักสูตรตามระยะเวลา 5 ปีและใช้หลักสูตร
ปรับปรุงในปีการศึกษา 2563 มีวัตถุประสงค์เพ่ือมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ผลิตผลงานทางวิชาการ งานวิจัย งานสร้างสรรค์ บริการวิชาการและวิชาชีพ เพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่ยั่ง ยืน  
ส่งเสริมและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และยึดหลักการให้โอกาสทางการศึกษาแก่คนในพ้ืนที่ โดยมีการปรับปรุง
หลักสูตรให้สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และคณะศิลปศาสตร์ ดัง
ตารางที่ 7.13 และตารางที่ 7.14 

ตารางท่ี C 7.13 วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์และวิสัยทัศน์คณะศิลปศาสตร์ 

วิสัยทัศน์ 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

 

วิสัยทัศน์ 
คณะศิลปศาสตร์ 

 
เป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าอันดับหนึ่งของสามจังหวัด
ชายแดนใต้ ด้านวิชาชีพและนวัตกรรม ภายในปี 2564 

ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม วิจัยและพัฒนา สนอง
ความต้องการของชุมชนและสังคม 

 

ตารางท่ี C 7.14 พันธกิจมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์และพันธกิจคณะศิลปศาสตร์ 

พันธกิจ 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

พันธกิจ 
คณะศิลปศาสตร์ 

1. ผลิตบัณฑิตทุกระดับท่ีมีคุณภาพ 
2. ผลิตผลงานวิชาการ งานสร้างสรรค์และงานวิจัย 
3. บริการวิชาการและวิชาชีพ เพ่ือพัฒนาศักยภาพทุก
ภาคส่วน 
4. ท านุบ ารุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 
5. การบริหารและการจัดการ 

1. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้  ทักษะและคุณธรรม 
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
2. ผลิตผลงานทางวิชาการ งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
3. บริการวิชาการเพ่ือพัฒนาสังคม 
4. ส่งเสริมและอนุรักษณ์ ภาษา ศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม 
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลให้มี
ประสิทธิภาพ 

   

 หลักสูตรได้ก าหนดปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพ่ือให้มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัยและคณะดังกล่าวมาข้างต้น ดังนี้  
ปรัชญาของหลักสูตร 
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 ผลิตบัณฑิตสาขาภาษาอังกฤษที่มีความรู้ ทักษะและประสบการณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีจรรยาบรรณ และ
ความรับผิดชอบต่อสังคม บนพื้นฐานความเข้าใจพหุวัฒนธรรม 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
 1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพ ขยันหมั่นเพียร ศึกษาหาความรู้ 
สามารถน าความรู้ที่ไปประยุกต์ใช้พัฒนาตนเอง พัฒนางาน และพัฒนาสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ บนพ้ืนฐาน
ความเข้าใจพหุวัฒนธรรม 
 2.  ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
 3.  ผลิตบัณฑิตที่มีความคิดสร้างสรรค์ ทันโลก ทันเหตุการณ์ มีความมั่นใจในตนเอง และปรับตัวเข้ากับ
สังคมท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 นั้น ได้มีปรับ 
ELOs ให้มีความสอดคล้องกับ มคอ. 1 ของสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (C7-01) กรอบยุทธศาสตร์แห่งชาติ 20 ปี 
(พ.ศ. 2560-2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (2560-2564) นโยบายเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills) ตลอดจน
ความเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆของสังคมโลก โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้จัดการประชุมระหว่างอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ อาจารย์ประจ าหลักสูตร (C7- 13-16) เพ่ือร่วมกันวิเคราะห์ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธ
กิจของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์และคณะศิลปศาสตร์ ร่วมกับการน าข้อเสนอแนะและความต้องการ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้ง ๖ กลุ่ม ได้แก่ ผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์ อาจารย์ทั้งในและนอกหลักสูตร นักศึกษา 
บุคลากรสายสนับสนุน ผู้ปกครองนักศึกษาและสถานประกอบการ มาก าหนดเป็นผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
(Expected Learning Outcomes: ELOs) จ านวน 6 ข้อ  ดังตารางที่ 7.13 

ตารางท่ี C 7.15 แสดงผลการเรียนรู้ที่คาดหวังเดิมและแสดงผลการเรียนรู้ที่คาดหวังปรับปรุง 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (เดิม) ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ปรับปรุง) 
1. ใช้ทักษะภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพและหลากหลาย 
ในระดับ B2 Upper Intermediate Level ตามโครงสร้างของ 

Common European Framework of Reference for Languages 
(CEFR) หรือมาตรฐานการวัดระดับความสามารถทางด้านภาษาที่
ได้รับการยอมรับในระดับสากล ของสหภาพยุโรป  

1. ใช้ทักษะภาษาอังกฤษในบริบทต่างๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

2. ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษได้อย่าง
ถูกต้อง เพ่ือพัฒนาตนเอง ชุมชนและสังคม 
 

2. บูรณาการองค์ความรู้ภาษาอังกฤษกับศาสตร์อ่ืน
เพ่ือพัฒนาตนเองและสังคม 

3. ประยุกต์องค์ความรู้ด้านภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษกับ
เทคโนโลยีให้ทันโลกและเหตุการณ์ปัจจุบัน  

3. ประยุกต์องค์ความรู้ภาษาอังกฤษกับศาสตร์อ่ืน
เพ่ือสร้างงานสร้างสรรค์เชิงวิชาการหรือวิชาชีพ ที่มี
ส่วนในการพัฒนาชุมชนและสังคม 

4. แสดงออกถึงความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

4. ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการแสวงหาความรู้เพ่ือ
สร้างงานสร้างสรรค์เชิงวิชาการหรือวิชาชีพ ได้อย่าง
เหมาะสม 

 5. ท างานร่วมกับผู้อ่ืนบนพ้ืนฐานความหลากหลาย
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ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (เดิม) ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ปรับปรุง) 
ทางวัฒนธรรม 

 
6. มีคุณธรรมจริยธรรม รับผิดชอบต่อตนเอง และ
สังคม 

 

นอกจากนี้ หลักสูตรมุ่งหวังที่จะสร้างบัณฑิตที่มีความรู้ ใช้ทักษะภาษาอังกฤษในบริบทต่างๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ บูรณาการและประยุกต์องค์ความรู้ภาษาอังกฤษกับศาสตร์อ่ืนรวมทั้งใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการ
แสวงหาความรู้เพ่ือสร้างงานสร้างสรรค์เชิงวิชาการหรือวิชาชีพ ได้อย่างเหมาะสม เพ่ือพัฒนาตนเองและสังคม 
อันจะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ในหลักสูตรได้ร่วมกัน
พิจารณา ทบทวน และปรับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังให้มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย ดังตาราง
ที่ 7.13 
 

ตารางท่ี C 7.15 ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องของวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยกับ 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 

วิสัยทัศน์ 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELOs) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 

เป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าอันดับหนึ่งของสาม
จังหวัดชายแดนใต้ ด้านวิชาชีพและนวัตกรรม 
ภายในปี 2564 

1. ใช้ทักษะภาษาอังกฤษในบริบทต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (S) 
2. บูรณาการองค์ความรู้ภาษาอังกฤษกับศาสตร์อ่ืนเพ่ือพัฒนาตนเอง
และสังคม (S) 
3. ประยุกต์องค์ความรู้ภาษาอังกฤษกับศาสตร์อ่ืนเพ่ือสร้างงาน
สร้างสรรค์เชิงวิชาการหรือวิชาชีพ ที่มีส่วนในการพัฒนาชุมชนและ
สังคม (S) 
4. ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการแสวงหาความรู้เพ่ือสร้างงาน
สร้างสรรค์เชิงวิชาการหรือวิชาชีพ ได้อย่างเหมาะสม (G) 

หมายเหตุ:  S = Specific   G = Generic  

 จากตารางที่ 7.14 จะเห็นได้ว่าผลการเรียนรู้ที่คาดหวังทั้ง 4 ข้อดังกล่าวมีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ
มหาวิทยาลัยที่ต้องการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าอันดับหนึ่งของสามจังหวัดชายแดนใต้ ด้านวิชาชีพและนวัตกรรม 
มุ่งผลิตบัณฑิตทุกระดับให้มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถทั้งด้านวิชาชีพและการสร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนา 
ชุมชน และสังคม  
 นอกจากนี้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELOs) ของหลักสูตรยังได้รับการพิจารณา ทบทวน และปรับให้
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะที่มุ่งให้หลักสูตรผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม วิจัยและพัฒนา สนองความ
ต้องการของชุมชนและสังคม โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ในหลักสูตร ดังตารางที่ 7.4 – 7.8 
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ตารางที่ C 7.16 ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องของผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรกับวิสัยทัศน์ของคณะ 
วิสัยทัศน์คณะศิลปศาสตร์ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELOs) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 

ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม วิจัยและ
พัฒนา สนองความต้องการของชุมชนและ
สังคม 

1. ใช้ทักษะภาษาอังกฤษในบริบทต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (S) 
2. บูรณาการองค์ความรู้ภาษาอังกฤษกับศาสตร์อ่ืนเพ่ือพัฒนาตนเอง
และสังคม (S) 
3. ประยุกต์องค์ความรู้ภาษาอังกฤษกับศาสตร์อ่ืนเพ่ือสร้างงาน
สร้างสรรค์เชิงวิชาการหรือวิชาชีพ ที่มีส่วนในการพัฒนาชุมชนและสังคม 
(S) 

 ตารางท่ี C 7.16 ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องของผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรกับ 
วิสัยทัศน์ของคณะ (ต่อ)  

วิสัยทัศน์คณะศิลปศาสตร์ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELOs) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 

ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม วิจัยและ
พัฒนา สนองความต้องการของชุมชนและ
สังคม 

4. ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการแสวงหาความรู้เพ่ือสร้างงานสร้างสรรค์
เชิงวิชาการหรือวิชาชีพ ได้อย่างเหมาะสม (G) 
5. ท างานร่วมกับผู้อ่ืนบนพื้นฐานความหลากหลายทางวัฒนธรรม (G) 
6. มีคุณธรรมจริยธรรม รับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม (G) 

 จากตารางที่ 7.15 จะเห็นได้ว่าผลการเรียนรู้ที่คาดหวังทั้ง 6 ข้อ มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์
ของคณะศิลปศาสตร์ กล่าวคือ หลักสูตรผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ในการใช้ภาษา คู่คุณธรรม พร้อมพัฒนาชุมชน
และสังคมด้วยการน าองค์ความรู้ด้านภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษประกอบการใช้เทคโนโลยีเพ่ือให้สามารถผลิตผล
งานวิชาการได้อย่างถูกต้อง และเพ่ือให้ทันโลกและเหตุการณ์ ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของ           คณะศิลป
ศาสตร์ที่ต้องการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ มีทักษะ และคุณธรรม รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม  

ตารางท่ี C 7.17 ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องของผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรและพันธกิจของ 
มหาวิทยาลัยและคณะ 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELOs) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 

พันธกิจมหาวิทยาลัย พันธกิจคณะ 
ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 

ELO1 /     /   

ELO2 / / /   / / / 
ELO3 / / / /  / / / 

ELO4 / / /   / / / 

ELO5 /  / / /   / 
ELO6 /  / / /  / / 
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จากตารางที่ 7.12 แสดงให้เห็นว่า ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELOs) ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 มีความสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยและ
คณะอย่างครบถ้วนและชัดเจน  

นอกจากนี้ เพื่อให้การผลิตบัณฑิตของหลักสูตรบรรลุตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและบัณฑิตมีความรู้  
ความสามารถตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (ELOs) ทางหลักสูตรจึงมีการวางแผนด าเนินการผลักดัน
ให้นักศึกษามีความสามารถทางภาษาผ่านการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ ทั้งรายวิชาเฉพาะ รายวิชาศึกษา
ทั่วไป และรายวิชาโท (วิชาโทภาษาไทย วิชาโทภาษาอังกฤษ วิชาโทภาษาจีน และวิชาโทภาษามลายู) ตลอด
หลักสูตร เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะภาษาอังกฤษพ้ืนฐานเพ่ือเตรียมผู้เรียน
ประยุกต์ใช้ความรู้เหล่านี้ในชั้นปีที่สูงขึ้น ตามหลักทฤษฎีการเรียนรู้ของ Bloom’s Taxonomy นอกจากนี้ 
หลักสูตรยังมุ่งหวังให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ ผ่านการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ
และประยุกต์ความรู้ด้านภาษากับการสร้างงานวิจัย และการใช้ภาษาในสถานการณ์จริงอีกด้วย   

ตารางท่ี C 7.18 ตารางแสดงทักษะความรู้เฉพาะทาง และทักษะความรู้ทั่วไป ของผลการเรียนรู้ของ
หลักสูตร โดยแจกแจงตามขั้นการเรียนรู้ของบลูม (Bloom’s Taxonomy) 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 ทักษะความรู้เฉพาะทาง 
(Specific Learning 
Outcomes: SLOs) 

ทักษะความรู้ทั่วไป 
(Generic Learning 
Outcomes: GLOs) 

1. ใช้ทักษะภาษาอังกฤษในบริบทต่างๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

- Remember 
- Understanding 
- Applying 
- Evaluating 

 

2. บูรณาการองค์ความรู้ภาษาอังกฤษกับศาสตร์อ่ืนเพ่ือ
พัฒนาตนเองและสังคม 

- Understanding 
- Applying 
- Analyzing 
- Evaluating 
- Creating 

 

3. ประยุกต์องค์ความรู้ภาษาอังกฤษกับศาสตร์อ่ืนเพื่อสร้าง
งานสร้างสรรค์เชิงวิชาการหรือวิชาชีพ ที่มีส่วนในการ
พัฒนาชุมชนและสังคม 

- Understanding 
- Applying 
- Analyzing 
- Evaluating 
- Creating 

 

4. ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการแสวงหาความรู้เพื่อสร้าง
งานสร้างสรรค์เชิงวิชาการหรือวิชาชีพ ได้อย่างเหมาะสม 

 - Applying 
- Analyzing 
- Evaluating 
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ตารางท่ี C 7.19 ตารางแสดงทักษะความรู้เฉพาะทาง และทักษะความรู้ทั่วไป ของผลการเรียนรู้ของ
หลักสูตร โดยแจกแจงตามขั้นการเรียนรู้ของบลูม (Bloom’s Taxonomy) (ต่อ) 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 ทักษะความรู้เฉพาะทาง 
(Specific Learning 
Outcomes: SLOs) 

ทักษะความรู้ทั่วไป 
(Generic Learning 
Outcomes: GLOs) 

5. ท างานร่วมกับผู้ อ่ืนบนพ้ืนฐานความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม 

 - Applying 
- Analyzing 
- Evaluating 

6. มีคุณธรรมจริยธรรม รับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม  - Applying 
- Analyzing 
- Evaluating 

 

 ข้อที ่1, 2, และ 3 ครอบคลุมความรู้ทักษะเฉพาะทางภาษาอังกฤษ (Specific) และข้อที่ 4, 5 และ 6 เป็น
ทักษะทั่วไป (Generic) ที่มุ่งให้เกิดกับนักศึกษาในหลักสูตร ควบคู่กันกับทักษะเฉพาะทาง โดยผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังได้ครอบคลุมรายวิชาทั่วไป รายวิชาโท และรายวิชาเฉพาะที่จ าเป็นต่อผู้เรียนในหลักสูตร โดยหลักสูตร
ค านึงถึงการจัดล าดับของรายวิชาของนักศึกษาแต่ละชั้นปีให้เป็นไปตามล าดับขั้นของการเรียนและทักษะทาง
ภาษาท่ีมีความเข้มข้นขึ้นตามล าดับตามทฤษฎีการเรียนรู้  ดังตัวอย่าง มคอ. 3 ของรายวิชาต่างๆ ที่นักศึกษาต้อง
ลงทะเบียนเรียนตั้งแต่ชั้นปีที่ 1-4 (C7-02) เพ่ือให้ส่งผลต่อการบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรใน
ระดับต่อไป  
 ทั้งนี้ผู้เรียนในหลักสูตรศิลปศาตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 ต้อง
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาทั่วไป และรายวิชาเฉพาะของหลักสูตร ซึ่งจากแผนการศึกษาที่ระบุใน มคอ.2 (C7-02) 
ได้ก าหนดให้ผู้เรียนลงทะเบียนเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไปที่จ าเป็น เช่น รายวิชา 11 -014-125 การพัฒนาตน
และจัดการตนเอง เพ่ือจัดการภาวะทางอารมณ์ พัฒนาบุคลิกภาพและปรับตัวภายใต้ความหลากหลายของสังคม
มนุษย์ รายวิชา 11-024-303 ดิจิทัลเทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน เพ่ือเรียนทักษะการเครื่องมือทางเทคโนโลยี
ดิจิทัลที่มีอยู่ในปัจจุบันมาใช้ให้เกิดประโยชน์ รายวิชา 11-014-119 การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ เพ่ือให้
ตระหนักถึงคุณค่าของการรักษาสุขภาพ รายวิชา 11-034-901 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร เพ่ือให้ตระหนักถึง
การใช้ภาษาไทยในชีวิตประจ าวันและใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง 
  นอกจากนี้ ในชั้นปีที่ 1 ต้องเรียนรายวิชาที่เป็นทักษะพ้ืนฐานทางภาษาโดยต้องลงทะเบียนเรียนใน
รายวิชา 11-054-212  กลวิธีการอ่านภาษาอังกฤษ เพ่ือพัฒนาและเพ่ิมพูนทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ 
รายวิชา 11-054-201 โครงสร้างทางภาษา เพื่อพัฒนาและเพ่ิมพูนความรู้ด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ รายวิชา 
11-054-214 การเขียนอนุเฉท เพ่ือฝึกทักษะด้านการเขียนอนุเฉทประเภทต่างๆ  
  ชั้นปีที่ 2 ผู้เรียนต้องลงทะเบียนเรียนที่เน้นความรู้เฉพาะทางภาษามากขึ้น อาทิเช่น ในรายวิชา 11-
054-215 การเขียนอนุเฉทและเรียงความภาษาอังกฤษ เพ่ือพัฒนาและเพ่ิมพูนความรู้ด้านการเขียน
ภาษาอังกฤษเบื้องต้นและเพ่ือเรียนรู้การความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ และจรรยาบรรณวิชาชีพของการเขียน
ภาษาอังกฤษ รายวิชา 11-054-211 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร เพ่ือพัฒนาและเพ่ิมพูน
ทักษะการพูดภาษาอังกฤษ รายวิชา 11-054-202 ภาษาศาสตร์เบื้องต้น รายวิชา 11-054-227 การแปล:
อังกฤษ-ไทย 11-054-223 วรรณกรรมเยาวชน เป็นต้น  
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  ชั้นปีที่ 3 ผู้เรียนต้องลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่มีเนื้อหาที่เข้มข้นและเน้นทักษะทางภาษาในขั้นสูง
มากขึ้น เช่น รายวิชา 11-054-203 นานาภาษาอังกฤษโลก เพ่ือเรียนรู้ความหลากหลายของภาษาอังกฤษใน
ยุคปัจจุบัน รายวิชา 11-054-216 การเขียนเชิงวิชาการ เพ่ือพัฒนาและเพ่ิมพูนทักษะการเขียนในระดับ
วิชาการ รายวิชา 11-054-213 การอ่านเชิงวิเคราะห์และวิจารณ์ เพื่อพัฒนาและฝึกการใช้ภาษาอังกฤษในการ
แสดงความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ รายวิชา 11-054-207 เตรียมสหกิจศึกษา เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับทักษะในสถานประกอบการ รายวิชา 11-054-225 วรรณคดีเอกของโลก และรายวิชา 11-
054-217 การอภิปรายภาษาอังกฤษ เป็นต้น  
  ชั้นปีที่ 4  ผู้เรียนต้องลงทะเบียนรายวิชา 11-054-208 สหกิจศึกษา และ รายวิชา 11-054-209 
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษ โดยออกไปปฏิบัติสหกิจหรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพตามสถาน
ประกอบการต่าง ๆ ทั้งนี้ภายหลังจากกลับจากปฏิบัติสหกิจหรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ผู้เรียนต้องลงทะเบียน
เรียน รายวิชา 11-054-226 วรรณกรรมภาษาอังกฤษเพ่ือการแสดง และรายวิชา 11-054-210 การศึกษา
ค้นคว้าอิสระ และ 11-054-222 กลวิธีการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ เป็นต้น  

ซึ่งสามารถวิเคราะห์ความสอดคล้องของรายวิชาในหลักสูตรกับ ELOs ของหลักสูตรเป็นรายชั้นปี ได้
ตามตารางดังนี ้

ตารางท่ี C 7.20 ความสอดคล้องของรายวิชาในหลักสูตรระดับช้ันปีท่ี 1 ภาคการศึกษาต้นกับ ELOs 

รหัสวิชา รายวิชา ELO 1 ELO 2 ELO 3 ELO 4 ELO 5 ELO 6 

11-014-
124 

มนร. เพ่ือสังคมพหุวัฒนธรรม 
               

11-014-
125 

การพัฒนาและจัดการตนเอง 
               

11-014-
119 

การออกกาลังกายเพ่ือสุขภาพ 
            

10-064-
199 

วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตที่ดีกว่า 
            

11-034-
901 

ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
            

11-054-
201 

โครงสร้างทางภาษา 
               

11-054-
212 

กลวิธีการอ่านภาษาอังกฤษ 
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ตารางท่ี C 7.21 ความสอดคล้องของรายวิชาในหลักสูตรระดับชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาต้นกับ ELOs 

รหัสวิชา รายวิชา ELO 1 ELO 2 ELO 3 ELO 4 ELO 5 ELO 6 

11-054-
202 

ภาษาศาสตร์เบื้องต้น 
               

11-054-
204 

การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม 
                  

11-054-
205 

วรรณคดีอังกฤษเบื้องต้น 
            

11-054-
206 

หลักการแปลเบื้องต้น 
         

11-054-
211 

การฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสาร 

               

11-034-
231 

ภาษาจีนเบื้องต้น 
                  

xx-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี                

ตารางที่ C 7.22 ความสอดคล้องของรายวิชาในหลักสูตรระดับชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาปลายกับ ELOs 

รหัสวิชา รายวิชา ELO 1 ELO 2 ELO 3 ELO 4 ELO 5 ELO 6 

11-054-
215 

การเขียนเรียงความ 
                  

11-054-
220 

ภาษากับความหมาย 
                  

11-054-
223 

วรรณกรรมเยาวชน 
            

11-054-
227 

การแปล: อังกฤษ-ไทย 
         

xx-xxx-xxx วิชาเลือก                

xx-xxx-xxx วิชาเลือก                

xx-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี                

ตารางท่ี C 7.23 ความสอดคล้องของรายวิชาในหลักสูตรระดับชัน้ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาต้นกับ ELOs 

รหัสวิชา รายวิชา ELO 1 ELO 2 ELO 3 ELO 4 ELO 5 ELO 6 

11-054-
216 

การเขียนเชิงวิชาการ 
            

11-054-
217 

การอภิปรายภาษาอังกฤษ 
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รหัสวิชา รายวิชา ELO 1 ELO 2 ELO 3 ELO 4 ELO 5 ELO 6 

11-054-
224 

บันเทิงคดีร่วมสมัย 
         

11-054-
228 

การแปล: ไทย-อังกฤษ 
         

xx-xxx-xxx วิชาเลือก          

xx-xxx-xxx วิชาเลือก          

xx-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี          

ตารางท่ี C 7.24 ความสอดคล้องของรายวิชาในหลักสูตรระดับชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาปลายกับ ELOs 

รหัสวิชา รายวิชา ELO 1 ELO 2 ELO 3 ELO 4 ELO 5 ELO 6 

11-054-
203 

นานาภาษาอังกฤษโลก 
         

11-054-
207 

เตรียมสหกิจศึกษา 
      

11-054-
213 

การอ่านเชิงวิเคราะห์และวิจารณ์ 
      

11-054-
218 

ทักษะการนาเสนอภาษาอังกฤษ 
      

11-054-
221 

ภาษาในสื่อดิจิทัล 
         

11-054-
225 

วรรณคดีเอกของโลก 
      

11-054-
229 

การแปลงานประเภทสื่อดิจิทัล 
      

xx-xxx-xxx วิชาเลือก       

ตารางท่ี C 7.25 ความสอดคล้องของรายวิชาในหลักสูตรระดับชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาต้นกับ ELOs 

รหัสวิชา รายวิชา ELO 1 ELO 2 ELO 3 ELO 4 ELO 5 ELO 6 

11-034-223 สหกิจศึกษา             

11-034-224 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษ             
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ตารางท่ี C 7.26 ความสอดคล้องของรายวิชาในหลักสูตรระดับชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาปลายกับ ELOs 

รหัสวิชา รายวิชา ELO 1 
ELO 
2 

ELO 3 ELO 4 ELO 5 ELO 6 

11-054-210 การศึกษาค้นคว้าอิสระ             

11-054-222 กลวิธีการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ          

11-054-226 
วรรณกรรมภาษาอังกฤษเพ่ือการ
แสดง 

         

 จากตารางข้อมูลความสอดคล้องของรายวิชาต่างๆในหลักสูตร ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 ถึงชั้นปีที่ 4 จะเห็นได้ว่า
รายวิชาในหลักสูตรมีความสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELOs) และ ทฤษฎีการเรียนรู้ Bloom’s 
Taxonomy ซึ่งแสดงให้เห็นว่าทุกรายวิชาของหลักสูตรที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนล้วนส่งผลต่อการบรรลุผล
การเรียนรู้ที่คาดหวังของผู้เรียน เนื่องจากรายวิชาเหล่านี้เป็นรายวิชาที่ให้ ผู้เรียนได้เกิดความรู้และความเข้าใจ
เกี่ยวกับทักษะทางภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน และช่วยให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะทางภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมผู้เรียนในการ
ประยุกต์ใช้ความรู้เหล่านี้ในชั้นปีที่สูงกว่า อย่างไรก็ตาม รายวิชาในชั้นปีที่ 3 และ 4  ส่วนใหญ่จะตอบผลการ
เรียนรู้ในทุกข้อ และเน้นให้ผู้เรียนได้ใช้และประยุกต์ใช้ภาษาอังกฤษกับวิชาในศาสตร์อ่ืนได้ภายหลังจากที่ผู้เรียน
ได้เรียนรู้และทักษะพ้ืนฐานแล้วในชั้นปีที่ 1 และ 2 โดยในชั้นปีที่ 1 มีรายวิชาพ้ืนฐานที่ต้องผ่านก่อนลงทะเบียน
เรียนรายวิชาถัดไป อาทิเช่น รายวิชา 11-034-203 การแปลและการตีความเบื้องต้น ก่อนลงทะเบียนเรียน
รายวิชา  11-034-214 การแปล อังกฤษ:ไทย หรือ รายวิชา 11-034-205 การเขียนอนุเฉทและเรียงความ
ภาษาอังกฤษ ก่อนลงทะเบียนเรียน 11-034-206 การเขียนเพื่อการจูงใจ นอกจากนี้ หลักสูตรมุ่งหวังให้ผู้เรียน
แสดงออกถึงความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ และประยุกต์ใช้ความรู้ภาษาอังกฤษผ่านทุกรายวิชาในหลักสูตร และ
ในสถานการณ์จริง ผ่านรายวิชาสหกิจศึกษาและรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษดังนั้น การ
ออกแบบหลักสูตรและก าหนดรายวิชาในแต่ละชั้นปี ตลอดจนการก าหนดพัฒนาการการเรียนรู้ของผู้เรียน มี
โครงสร้างที่เป็นไปอย่างมีล าดับขั้นตอนตามหลักทฤษฎีการเรียนรู้ Bloom’s Taxonomy และส่งผลต่อการ
บรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

นอกจากนี้ เพ่ือให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรตลอดจน
เพ่ือเป็นการตรวจสอบคุณภาพของการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 
ทางหลักสูตรได้ก าหนดให้นักศึกษามีการทดสอบความสามารถทางภาษาทางหลักสูตร โดยใช้มาตรฐานการ
ประเมินความสามารถทางภาษาอังกฤษของ CEFR ตามมาตรฐานของสหภาพยุโรป โดยให้ผู้เรียนที่จบการศึกษา
มีผลการประเมินระดับความสามารถภาษาอังกฤษในระดับ C1 (Advanced) ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ระบุใน มคอ. 
1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งสามารถเทียบเคียงกับเกณฑ์สอบมาตรฐานอ่ืน ๆ ได้แก่ IELTS และ TOEFL ITP ซึ่ง 
CEFR คือ ตารางมาตรฐานยุโรปและได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะเพ่ือใช้อธิบายทักษะภาษาอังกฤษ ที่เป็นที่
ยอมรับของสากลโลก โดย CEFR สามารถน ามาเทียบเคียงผลคะแนนการสอบ Academic Test ระดับนานาชาติ 
ของ IELTs (International English Language Testing System) โดยแบ่งความเชี่ยวชาญทางด้านภาษา
ออกเป็น 6 ระดับ ดังต่อไปนี้ 
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ตารางท่ี C 7.27 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 
ผลคะแนนตามความ
มุ่งหวังของหลักสูตร 

B 2 Upper- Intermediate 5.0 - 6.5 477 - 597  
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 

 

หมายเหต:ุ อ้างอิงจาก https://www.ielts.org/ielts-for-organisations/common-european-framework 
  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 มุ่งพัฒนานักศึกษา
ให้มีผลการประเมินความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เทียบเคียงของ CEFR ในระดับ C1 (Advance Level) ตาม 
มคอ.1  (C7-01) เพ่ือให้นักศึกษาตระหนักและรับรู้ถึงระดับความสามารถทางภาษาของตนเองเพ่ือพัฒนาให้
กลายเป็นบัณฑิตมีความรู้ และความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับดีและมีประสิทธิภาพ สามารถเข้าท างาน
และศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาทั้งในและต่างประเทศได้  
  ผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 2563 นั้น การสอบวัดระดับทางภาษาของนักศึกษาในหลักสูตร ได้
ก าหนดให้มีการสอบ ทุกชั้นปี ซึ่งในปีการศึกษา 2563 นี้ ชั้นปีที่ 3 และ 4 ก าหนดจัดสอบในเดือนเมษายน 
โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เป็นการสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาก่อนส าเร็จการศึกษา (Exit exam) เพ่ือทราบ
พัฒนาการและความสามารถในการใช้ภาษาของตน โดยใช้ข้อสอบที่มีมาตรฐาน โดยในปีการศึกษา 2563 การ
สอบวัดระดับความรู้ทางภาษาก่อนส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้ด าเนินการแล้วเสร็จและได้ผล
คะแนน (C7-16) ดังตารางที่ 7.26  

ตารางท่ี C 7.28 คะแนนผลการสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาก่อนส าเร็จการศึกษา (Exit exam)  
       ของนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2563 

ปีการศึกษา  คะแนนสูงสุด คะแนนต่ าสุด คะแนนเฉลี่ย 
2562 505 95 254 
2563 620 175 356 

 เมื่อพิจารณาผลการสอบวัดระดับทางภาษา Exit exam ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 นั้น 
ถึงแม้ว่า ผลคะแนนจะสูงกว่าปีการศึกษา 2562 แต่ยังถือว่ายังไม่สามารถบรรลุตาม ELOs ของหลักสูตร
เนื่องจากมีนักศึกษาเพียง 1 คนที่สามารถสอบได้คะแนนในระดับ C1 ซึ่งนับว่าเป็นความท้าทายที่ทาง
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องน ามาพิจารณาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะทางภาษาบรรลุตามที่หลักสูตรได้มุ่งหวัง
ไว้ต่อไป   
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ตารางท่ี C 7.29 คะแนนผลการสอบวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษ English Proficiency Test (EPT)  
     ของนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2563 

ปีการศึกษา  คะแนนสูงสุด คะแนนต่ าสุด คะแนนเฉลี่ย 
2562 480 140 231 
2563 680 155 309 

 

เมื่อพิจารณาผลการสอบวัดระดับทางภาษา EPT ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 นั้น พบว่า 
ผลคะแนนจะสูงกว่าปีการศึกษา 2562 แต่ยังถือว่ายังไม่สามารถบรรลุตาม ELOs ของหลักสูตร เพราะนักศึกษา
ส่วนใหญ่ยังมีผลคะแนนไม่เป็นไปตามที่หลักสูตรก าหนด ซึ่งนับว่าเป็นความท้าทายที่ทางผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ต้องน ามาพิจารณาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะทางภาษาบรรลุตามที่หลักสูตรก าหนดและสอบได้คะแนนดี
ขึ้นในการสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาก่อนส าเร็จการศึกษา (Exit exam) ในชั้นปีที่ 4 ต่อไป    
 

2.4 ตามระบบ CUPT QA ซึ่งใช้เกณฑ์ AUN QA ในระดับหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู 
เพ่ือให้หลักสูตรด าเนินงานบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของ AUN QA Version๓ 

(C7-18) อาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายูได้มีการด าเนินการจัดการเรียนการ
สอนให้นักศึกษาในหลักสูตรมีผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง หรือ ELO (Expected Learning Outcomes) ของผู้ใช้
หลักสูตรที่ได้มาจากการพบปะพูดคุยและการประชุมของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้ง 
6 กลุ่ม ได้แก่ ผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์ บุคลากรสายสอน บุคลากรสายสนับสนุน ผู้เรียน ผู้ปกครอง และสถาน
ประกอบการ เพ่ือให้ได้มาซึ่ง ELO ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย ดังตารางต่อไปนี้ 

ตารางท่ี C 7.30 แสดงผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู 
ข้อ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
๑ ใช้ทักษะภาษามลายูได้ตามกรอบมาตรฐาน KSBM-PNU (Structure of Standard Malay- 

Princess of Naradhiwas University) 
๒ น าองค์ความรู้ด้านภาษามลายูไปบริการวิชาการและประกอบอาชีพ 
๓ สร้างสรรค์โครงงานด้านภาษามลายูเพ่ือพัฒนาชุมชนและสังคม 
๔ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความรับผิดชอบ และด ารงตนในสังคมพหุวัฒนธรรมได้ 
5 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลและการน าเสนออย่างมีประสิทธิภาพ 

นอกจากนั้นแล้วอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายูได้มีการด าเนินงาน
ตามการก ากับมาตรฐานหลักสูตร โดยด าเนินการจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษาได้ผ่านค่า ELO (Expected 
Learning Outcomes) ของผู้ใช้หลักสูตร กล่าวคือ หลักสูตรได้ใช้ KSBM PNU (Structure of Standard 
Malay-Princess of Naradhiwas University) เป็นมาตรฐานการประเมินการเรียนภาษามลายูโดยให้ผู้เรียนที่
จบการศึกษาสามารถประเมินผลระดับในระดับ B หรือผลการประเมินขั้นดีโดยมีหลักเกณฑ์คะแนน ดังต่อไปนี้ 
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ตารางท่ี C 7.31 แสดงผลเทียบเคียงคะแนนภาษามลายูตามมาตรฐาน KSBM-PNU (Structure 
of Standard Malay- Princess of Naradhiwas University) 

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

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

 

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

มาตรฐานภาษามลายูที่ก าหนดระดับการเรียนรู้ภาษามลายู โดยวัดจากความสามารถและทักษะการใช้ภาษา
มลายู ตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ก าหนด ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากผู้ทรงคุณวุฒิ 

จากเกณฑ์ดังกล่าว หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษามลายู หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560 ก าหนดให้ผู้ใช้
หลักสูตรต้องผ่านเกณฑ์ตามท่ีหลักสูตรก าหนด ในระดับคะแนน B ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 70 ก่อนส าเร็จการศึกษา        
ซึ่งจากการประเมินการใช้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายูในรอบปีการศึกษา 25๖3 พบว่า ELO 
ของหลักสูตรแสดงค่าเป้าหมายที่ชัดเจนตามค าแนะน าของผู้ประเมิน 

ผลจากการสอบวัดระดับภาษามลายูในรอบปีการศึกษา 2563 ในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษามลายูในปีที่ผ่านมา พบว่านักศึกษาสาขาวิชาภาษามลายูชั้นปีที่ 1 ได้ผ่านการสอบวัดระดับภาษา
มลายูตามกรอบมาตรฐานภาษามลายู KSBM-PNU (Structure of Standard Malay- Princess of 
Naradhiwas University) โดยมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 43.55 จากจ านวนนักศึกษาท้ังหมด 18 คน ส าหรับ
นักศึกษาสาขาวิชาภาษามลายูชั้นปีที่ 2 มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 37.23 จากจ านวนนักศึกษาทั้งหมด 12 
คน คน ส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษามลายูชั้นปีที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 36.43 จากจ านวนนักศึกษา
ทั้งหมด 17 คน ส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษามลายูชั้นปีที่ 4 มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 39.74 จากจ านวน
นักศึกษาทั้งหมด 31 คน ซึ่งทางหลักสูตรได้มีการด าเนินการจัดโครงการสอนเสริมภาษามลายูให้กับผู้ใช้
หลักสูตรต่อไป เพ่ือให้ผู้ใช้หลักสูตรผ่านเกณฑ์ตามที่หลักสูตรก าหนด (C.7-27, C7-28) 

นอกจากนี้แล้วทางสาขาวิชาได้มีการจัดโครงการอบรมเกี่ยวกับทักษะการใช้ภาษามลายูในกิจกรรมต่างๆ 
เช่น กิจกรรมอบรมทักษะการอ่านกวีนิพนธ์ภาษามลายู และกิจกรรมอบรมทักษะการเขียนงานวรรณกรรมภาษา
มลายู โดยทั้งสองโครงการดังกล่าว ทางสาขาภาษามลายูและชุมนุมภาษามลายูได้จัดอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
เจ้าของภาษาจากมหาวิทยาลัย UUM ประเทศมาเลเซีย ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาภาษามลายู ผลจากการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาภาษามลายู) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560 ในปีการศึกษา 
2562 คณะได้ด าเนินการจัดหาอาจารย์พิเศษจากการแลกเปลี่ยนอาจารย์จาก Universiti Sains Malaysia จ านวน 
1 ท่าน Muhammad ShahrulIkram Lim Abdullah ซึ่งได้มาปฏิบัติหน้าที่เป็นอาจารย์ผู้สอนรายวิชา
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ภาษาศาสตร์เชิงสังคม และภาษามลายูเพ่ือการสื่อสารเป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา ในปีการศึกษา 2562 ที่ผ่านมา
คณะได้ด าเนินการจัดหาอาจารย์พิเศษแต่เนื่องจากสถานการณ์โรค COVID-19 ระบาดจึ่งไม่สามารถด าเนินการได้ 

3. ผลประเมินการใช้หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ปีการศึกษา 
2563 

3.1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563  
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษได้เก็บรวบรวมผลการประเมินการใช้หลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) (C.7-07, C7-15, C7-16) เพ่ือรับฟังผลการใช้
หลักสูตร ใน 6 ด้าน คือ ด้านการใช้หลักสูตร ด้านโครงสร้างหลักสูตรและเนื้อหาส าหรับการเรียนการสอน ด้าน
การเรียนรู้ ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน และการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษา  

ตารางท่ี C 7.32 คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินการใช้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

ปีการศึกษา ผลการประเมินเฉลี่ย 
2562 3.76 
2563 3.70 

  
จากตารางที่ 7.28 จากผลการประเมินผลการใช้หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) พบว่า 

โดยส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอในระดับมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.70 ด้านการเรียนการสอนมีค่าคะแนนมากที่สุด 
ในประเด็นมีการประเมินอาจารย์โดยผู้เรียน คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.17 ค่าเฉลี่ยรองลงมาคือด้านการพัฒนาคุณภาพ
นักศึกษา ในประเด็น มีการเรียนรู้ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 
4.00 (C7-13) อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสถานการณ์โรค COVID 19 ท าให้การประเมินการใช้หลักสูตรต้องปรับ
ช่วงเวลาในการประเมินและให้นักศึกษาประเมินผ่านระบบออนไลน์และจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามมีจ านวน
ลดลงกว่าปีการศึกษาที่ผ่านมา จึงส่งผลกระทบต่อคะแนนประเมินหลักสูตร ซึ่งทางผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะได้น า
ประเด็นนี้ไปพิจารณาเพ่ือแก้ไขในปีการศึกษา 2564 ต่อไป 
 

๓.๒ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู ปีการศึกษา ๒๕60-๒๕๖3 
ผลการประเมินการใช้หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) หลักสูตร

ศิลปศาสตร์ภาษามลายู ปีการศึกษา ๒๕60-๒๕๖3 ได้เก็บรวบรวมผลการประเมินการใช้หลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) เพ่ือรับฟังผลการใช้หลักสูตร ใน ๖ ด้าน คือ ด้านการใช้
หลักสูตร ด้านโครงสร้างหลักสูตรและเนื้อหาส าหรับการเรียนการสอน ด้านการเรียนรู้ ด้านกิจกรรมการเรียนการ
สอน และการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษา (C.7-25) 

หลังจากจบปีการศึกษา 2563 ทางหลักสูตรได้มีการท าการส ารวจผลการใช้หลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐาน (TQF) จากนักศึกษาจ านวน 38 คน และอาจารย์และเจ้าหน้าที่ จ านวน 8  คน การประเมินพบว่า   
(C ๗-21) 

1. ด้านการวางแผนการใช้หลักสูตรภาษามลายู    3.70 มาก 
2. ด้านโครงสร้างหลักสูตรและเนื้อหาการเรียนการสอน   3.82 มาก 
3. ด้านการบริหารหลักสูตร      4.57 มาก 
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4. ด้านผลการเรียนรู้      3.89 มาก 
5. ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน     4.10 มาก 
6. ด้านพัฒนานักศึกษา      4.06 มาก 
          โดยรวม             4.02   มาก   

จากการประเมินดังกล่าวพบว่า ผลการใช้หลักสูตรในรอบปีการศึกษา 2563 ที่ผ่านมา ผู้ใช้หลักสูตรมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ซึ่งหมายถึง ผู้ใช้หลักสูตรให้การยอมรับการใช้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษามลายู คณะศิลปศาสตร์ มหาวิยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
 เนื่องจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายูหลักสูตรใหม่ พ .ศ.2560 และได้เริ่ม
ด าเนินการใช้หลักสูตรในปีการศึกษา 2560 ในปีการศึกษาที่ผ่านมาพบว่าจ านวนนักศึกษาแรกเข้า มีจ านวน
น้อยลงตามล าดับ ดังนั้นในปีการศึกษา 2563 ทางหลักสูตรก าลังด าเนินการปรับปรุงและทบทวนหลักสูตรตาม
นโยบายของคณะ เพ่ือที่จะปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัย แม้ว่ายังไม่ถึงก าหนดการปรับปรุงหลักสูตรในปี
การศึกษา 2564  

4. แนวโน้มผลการด าเนินงานของระบบ 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 มีการด าเนินการ
บริหารหลักสูตรอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้มีมาตรฐานของหลักสูตรตามที่ก าหนด ดังนี้  

1. มีการใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 และมีการก าหนดตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานหลักสูตร 
ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา เป็นแนวทางในการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน  

2. มีการก าหนด ELOs ที่ชัดเจนและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจทั้งของมหาวิทยาลัยและคณะ 
3. มีการจัดการเรียนการสอนตามระดับการเรียนรู้ของผู้เรียนตามขั้นการเรียนรู้ของบลูม (Bloom’s 

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

การบริหารจัดการหลักสูตร 
ทั้งนี้การด าเนินงานในขั้นตอนต่างๆ ข้างต้นนั้น ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ในสาขาวิชาได้ร่วมกัน

พิจารณาและด าเนินการวางแผนเพ่ือการพัฒนาของหลักสูตร ทั้งนี้แนวโน้มของระบบการบริหารหลักสูตร ตาม
ขั้นตอนข้างต้นมีความเหมาะสมกับการบริหารจัดการหลักสูตร อย่างไรก็ตามทางหลักสูตรมีแนวคิดที่จะพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการหลักสูตร อาทิเช่น เพ่ิมการก ากับติดตามดูแลการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ
ในหลักสูตร การเพ่ิมกิจกรรมการสอนที่เน้นกระบวนการคิดวิ เคราะห์ให้มากขึ้น การสอนแบบออนไลน์ กรณีมี
เหตุจ าเป็น เป็นต้น ทั้งนี้เพ่ือให้หลักสูตรมีความเข้มแข็งและทันต่อภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงของโลกมากขึ้นในปี
การศึกษาต่อไป 

 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู มีการด าเนินการหลักสูตรเพ่ือให้มีมาตรฐานของ
หลักสูตรตามที่ก าหนด ในปีการศึกษา ๒๕๖3 นี้ หลักสูตรได้มีการใช้ครบตามระยะเวลาที่ก าหนดเพ่ือให้มีการ
ปรับหลักสูตรและใช้งานในปีการศึกษา 2๕๖4 ทางอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรได้มี
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การด าเนินการปรับหลักสูตรให้มีความเหมาะสมและทันสมัย ผ่านการประชุมหารือ การเก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียต่าง ๆ ดังรายละเอียดในการประชุมปรับหลักสูตร (C. ๗-๐๖ และ C. 7-๑๐) ซึ่งขณะนี้หลักสูตร    
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู อยู่ในขั้นตอนการน าเสนอการปรับปรุงหลักสูตรแก่ สกอ.  

ตารางท่ี C 7.33 ตารางแสดงรายการประชุมเพื่อปรับหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู 

หลักสูตร ปีท่ีต้องปรับปรุงหลักสูตร สถานะ 
หลักสูตรภาษามลายู ๒๕๖๔ ก าลังด าเนินการปรับปรุง 

ตารางท่ี C 7.34 ตารางแสดงระดับคะแนนการประเมินคุณภาพหลักสูตรที่เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ประจ าปีการศึกษา 25๖3 

จ านวนหลักสูตรที่เป็นไปตามกรอบมาตรฐานTQF คณะศิลปศาสตร์  
ที ่ ภาควิชา จ านวน

หลักสูตร 
สกอ. แจ้งผลการ

รับทราบแล้ว 
ได้รับอนุมัติจาก

สภาสถาบัน 
ตรี โท เอก ตรี โท เอก 

1. ภาควิชาภาษาอังกฤษ 1 1 - - 1 - - 
 1.1. ศศ.บ. (สาขาวิชาภาษาอังกฤษ) หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2563 
  - -  - - 

2 ภาควิชาภาษามลายู 1 1 - - 1 - - 
 2.1. ศศ.บ. สาขามลายู หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 

2560 
       

 รวม 2 2 - - 2 - - 
 
ตารางท่ี C 7.35 ตารางแสดงระดับคะแนนการประเมินคุณภาพหลักสูตรที่เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ประจ าปีการศึกษา 2563 

หลักสูตร ระดับคะแนน 
หลักสูตรระดับปริญญาตรี   
1. ศศ.บ. (สาขาวิชาภาษาอังกฤษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 4 
2. ศศ.บ. (สาขาวิชาภาษามลายู) 4 

คะแนนรวมของหลักสูตร 4 

5. รายการเอกสารหลักฐาน 

ตารางท่ี C 7.36 รายการเอกสารหลักฐาน 
รหัสเอกสารหลักฐาน ชื่อเอกสารหลักฐาน 

C7-01 มคอ. 1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

C7-02 มคอ. 2 หลักสูตรศิลปศาสตบัณฑิต สาขาวิชาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 
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รหัสเอกสารหลักฐาน ชื่อเอกสารหลักฐาน 

C7-03 มคอ. 3 รายวิชาต่างๆท่ีเปิดสอนในหลักสูตรศิลปศาสตบัณฑิต สาขาวิชาอังกฤษหลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2563 

C7-04  มคอ. 4 รายวิชาภาคสนาม ที่เปิดสอนในหลักสูตรศิลปศาสตบัณฑิต สาขาวิชาอังกฤษ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

C7-05 มคอ. 5 รายวิชาต่างๆท่ีเปิดสอนในหลักสูตรศิลปศาสตบัณฑิต สาขาวิชาอังกฤษหลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2563 

C7-06 มคอ. 6 รายวิชาภาคสนาม ที่เปิดสอนในหลักสูตรศิลปศาสตบัณฑิต สาขาวิชาอังกฤษ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

C7-07 มคอ.7 หลักสูตรศิลปศาสตบัณฑิต สาขาวิชาอังกฤษ ปีการศึกษา 2563 

C7-08 ค าสั่งแต่งตั้งกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ปีการศึกษา 2563 

C7-09 รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ประจ าปีการศึกษา 
2562 

C7-10 แผนพัฒนาบุคลากร คณะศิลปศาสตร์  
C7-11 รายงานผลการพัฒนาตนเองของบุคลากรสายสอนและวิจัย คณะศิลปศาสตร์ 
C7-12 รายงานการพัฒนาตนเองของบุคลากรสายสนับสนุน คณะศิลปศาสตร์ 

C7-13 ผลประเมินการใช้หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ประจ าปีการศึกษา 2563 

C7-14 รายงานการประชุม  คณะศิลปศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2563 
C7-15 ผลการสอบวัดระดับทางภาษา ของนักศึกษาชั้นที่ 3 (English Proficiency Test: EPT) 
C7-16 ผลการสอบวัดระดับทางภาษา ของนักศึกษาชั้นที่ 4 (Exit exam) 
C7-17 ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์พ่ีเลี้ยง ปีการศึกษา 2563 

 
รหัสเอกสารหลักฐาน ชื่อเอกสารหลักฐาน 

C7-18 มคอ. 2 หลักสูตรศิลปศาสตบัณฑิต สาขาภาษามลายู หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560 
C7-19 มคอ. 3 รายวิชาต่างๆท่ีเปิดสอนในหลักสูตรศิลปศาสตบัณฑิต สสาขาภาษามลายู 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560 
C7-20 มคอ. 4 รายวิชาภาคสนาม ที่เปิดสอนในหลักสูตรศิลปศาสตบัณฑิต สาขาภาษามลายู 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560 
C7-21 มคอ. 5 รายวิชาต่างๆท่ีเปิดสอนในหลักสูตรศิลปศาสตบัณฑิต สาขาภาษามลายู หลักสูตร

ใหม่ พ.ศ. 2560 
C7-22 มคอ. 6 รายวิชาภาคสนาม ที่เปิดสอนในหลักสูตรศิลปศาสตบัณฑิต สาขาภาษามลายู 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560 
C7-23 มคอ.7 หลักสูตรศิลปศาสตบัณฑิต สาขาภาษามลายู ปีการศึกษา 2563 

C7-24 รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตรสาขาวิชาภาษามลายู ประจ าปีการศึกษา 2562 
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รหัสเอกสารหลักฐาน ชื่อเอกสารหลักฐาน 

C7-25 ผลประเมินการใช้หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู ประจ าปีการศึกษา 2563 

C.7-26 รายงานการประชุม สาขาวิชาภาษามลายู ประจ าปีการศึกษา 25๖3 
C7-27 ผลการสอบวัดระดับทางภาษา ของนักศึกษาชั้นที่ 1-3 (Ujian KSBM) 
C7-28 ผลการสอบวัดระดับทางภาษา ของนักศึกษาชั้นที่ 4 (Exit exam) 
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C.8.1 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของกรรมการประจ าคณะ 
 

ผู้ก ากับตัวบ่งช้ี  นางสาวชุลีพร มาสเนตร 
ผู้จัดเก็บข้อมูล  นางสาวชุลีพร  มาสเนตร 

นางสาวจิราภรณ์  ทองนพคุณ 
 

1. ค าอธิบาย (ระดับคณะ– คณะกรรมการประจ าคณะ) 
คณะกรรมการประจ าคณะ เป็นคณะบุคคลคณะหนึ่งในสถาบันการศึกษา มีองค์ประกอบและหน้าที่

ตามที่ได้ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติของสถาบันการศึกษา โดยคณะกรรมการประจ าคณะถือเป็นหนึ่งกลไก
ส าคัญในการบริหารจัดการคณะ เพ่ือให้บรรลุผลตามเป้าหมายต่างๆ ของสถาบันการศึกษา 
 

2. ค่าเป้าหมาย 
 การด าเนินงานของคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์ ครอบคลุม 5 ประเด็น ดังต่อไปนี้ 

1. คณะกรรมการประจ าคณะท าพันธกิจครบถ้วนตามภาระหน้าที่ที่ก าหนดในพระราชบัญญัติ 
2. คณะกรรมการประจ าคณะก าหนดยุทธศาสตร์ ทิศทาง และนโยบาย ในการบริหารคณะ 
3. คณะกรรมการประจ าคณะปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ 
4. คณะกรรมการประจ าคณะ ติดตามผลการด าเนินงานของคณะให้บรรลุเป้าหมาย 

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

5. คณะกรรมการประจ าคณะด าเนินงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
 

3. ข้อมูลและวิธีการเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
 ใช้แบบสอบถามการประเมินปฏิบัติงานตามบทบาทอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการประจ าคณะ 
 

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
ด าเนินงาน
ตามเกณฑ์
ที่ก าหนด 

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

มีการเก็บ
ข้อมูลอย่าง
เป็นระบบ
สามารถ/ 
มีผลการ
วิเคราะห์การ
ด าเนินงาน
เทียบกับค่า
เป้าหมาย 

3+มี
แนวโน้มผล
การด าเนิน 
งานของ
ระบบดี  
ท าให้
เกิดผล
เป็นไปใน
ทิศทางตาม
เป้าหมายที่

4+มี
ผลการ
ด าเนิน
งาน
เหนือ 
กว่า
เกณฑ์
ก าหนด
ส่งผล
ให้เกิด

5+มีผลการ
ด าเนินงานที่เท่า
หรือสูงกว่าคู่
เทียบใระดับ 
ชั้นน าของ
ประเทศ มีการ
ด าเนินงานที่ดี
ต่อเนื่องส่งผลให้
การด าเนินงาน
เทียบเท่าหรือสูง

Excellent 
(Example of 
World Class 
or Leading 
Practices)  
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1 2 3 4 5 6 7 
ก าหนด การ

พัฒนา
ระบบ 

กว่าคู่เทียบ  
(คู่ เทียบชั้นน า
ระดับประเทศ)  

 

5. ผลการด าเนินงาน 
 1. คณะกรรมการประจ าคณะท าพันธกิจครบถ้วนตามภาระหน้าที่ที่ก าหนดในพระราชบัญญัติ  ดังนี้
      1.1 ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ. 2548 ได้ก าหนดการปฏิบัติ
หน้าที่ของคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์   
ว่าด้วย คณะกรรมการประจ าคณะ สถาบัน ส านัก วิทยาลัยหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 
พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2558 ตามมาตรา 35 คณะกรรมการประจ าคณะมีอ านาจหน้าที่ 9 ข้อ (C8.1.1-1) และ
ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ที่ 47/2563 ลงวันที่  ๘ มกราคม 2563 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  ซึ่งได้แจ้งบทบาทอ านาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์ให้ที่ประชุมรับทราบ (C8.1.1-2) ซึ่งมีอ านาจหน้าที่ จ านวน 10 ข้อ ดังนี้ 
                     1.1.1  วางนโยบายและแผนงานของคณะให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 
คณะกรรมการประจ าคณะได้พิจารณาร่างแผนกลยุทธ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 และ         
ร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในระเบียบวาระการประชุมที่  4.10 หน้า 12           
ดังรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่  4/2563 (C8.1.1-3) ทั้งนี้ ได้เสนอให้คณะกรรมการ
ประจ าคณะพิจารณาแผนเงินรายได้ ตามระเบียบวาระการประชุม ที่ 4.10 หน้าที่ ๒๑ เพ่ือให้สอดคล้องตาม
แผนกลยุทธ์ของคณะและมหาวิทยาลัย เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย ดังรายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่  5/2563 (C8.1.1-4)  ทั้งนี้ คณะได้มีการรายงานผลการด าเนินงานตามแผน
กลยุทธ์/แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะศิลปศาสตร์ รอบ 6 เดือน ตามระเบียบ
วาระการประชุมที่ 4.8  หน้าที่ 19 เพ่ือที่ประชุมโปรดพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ ดังรายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 1/2564 (C8.1.1-5) 
                     1.1.2  พิจารณาหลักสูตรและรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรส าหรับคณะเพ่ือเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัย  
                                คณะได้เสนอให้คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณา เรื่อง การขอด าเนินการจัดท า
หลักสูตรฉบับวิชาโท เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มรายวิชาโท และวิชาเลือกเสรี ของหลักสูตรต่าง 
ๆ ในมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ตามระเบียบวาระการประชุมที่ ๔.6 หน้าที่ 11 ดังรายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่  4/2563 (C8.1.1-6) ทั้งนี้ คณะได้เสนอ เรื่อง การปิดหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู พ.ศ. 2560 ซึ่งจะไม่มีแผนการรับสมัครนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป 
เพ่ือให้คณะกรรมการประจ าคณะ ได้รับทราบผลการปิดหลักสูตรดังกล่าว ตามระเบียบวาระการประชุมที่ 3.11  
หน้าที่ 12  และได้พิจารณาการขอเปิดหลักสูตรของสาขาวิชามนุษยศาสตร์ ตามระเบียบวาระการที่ 4.5  
หน้าที่ 18  และเสนอเรื่อง แผนบริหารจัดการหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2563 เพ่ือพิจารณา ตามระเบียบ
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วาระการประชุมที่ 4.6 หน้าที่ 19  เพ่ือให้การด าเนินงานบริหารหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา ดังรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่  5/2563 (C8.1.1-7)  
 1.1.๓  พิจารณาวางระเบียบและออกข้อบังคับภายในคณะตามที่สภามหาวิทยาลัย
มอบหมายหรือเพ่ือเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย   
       คณะฯ ได้น า เสนอให้คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณาร่ างประกาศ                  
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดสรรบุคลากรผู้มี
ผลงานวิจัยดีเด่น คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  เพ่ือใช้เป็นแนวทางส่งเสริมให้บุคลากร
ภายในคณะจัดท าผลงานทางวิชาการเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการผลิตผลงานวิชาการและวิจัยของ
บุคลากรภายในคณะอย่างต่อเนื่อง ตามระเบียบวาระการประชุม ที่ 4.7  หน้าที่ 11  ดังรายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่  4/2563 (C8.1.1-8) 
 1.1.๔  พิจารณาการด ารงต าแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ประจ าในคณะเพ่ือเสนอต่อ
สภามหาวิทยาลัย 
     ในปีการศึกษา  2563 คณะศิลปศาสตร์ ได้ด าเนินการส่งเสริมให้คณาจารย์ภายใน
คณะเตรียมความพร้อมเข้าสู่การขอต าแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ประจ าในคณะ ทั้งนี้ คณะได้มีการจัด
กิจกรรม และส่งเสริมให้มีการอบรมตามแผนพัฒนาบุคลากรของคณะ  ทั้งนี้ อยู่ในระหว่างด าเนินการ  อย่างไรก็
ตาม ในส่วนของสายสนับสนุนคณะได้มีการเสนอเรื่องให้คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณาการเปลี่ยนต าแหน่ง
ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุนของนายชวัลวิทย์  พรหมเมศร์ จากต าแหน่งเจ้าหน้าที่
บริหารงานทั่วไปเปลี่ยนเป็นต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา เพ่ือให้สอดคล้องกับภาระงานตามมาตรฐานก าหนด
ต าแหน่งในการเสนอขอต าแหน่งที่สูงขึ้น ตามระเบียบวาระการประชุม ที่ 4.1 หน้าที่ 13 ดังรายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่  2/2564 (C8.1.1-๙) 
 1.1.๕  จัดการวัดผล ประเมินผล และควบคุมมาตรฐานการศึกษาของคณะ 
     ในปีการศึกษา  2563 คณะศิลปศาสตร์ ได้มีการจัดการวัดผล ประเมินผล และ
ควบคุมมาตรฐานการศึกษาของคณะ ดังนี้  
 1. คณะฯ ได้เสนอแผนบริหารจัดการหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2563  เพ่ือให้การ
ด าเนินงานบริหารหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยใช้เป็นระบบและกลไกในการบริหารหลักสูตร ตามระเบียบวาระการประชุม ที่  
4.6  หน้าที่ 19  ดังรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่  5/2563 (C8.1.1-10) 
                          2.  คณะฯ ได้รายงานผลการสอบ EPT ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ประจ าปี
การศึกษา 2563  ตามระเบียบวาระการประชุมที่  3.7  หน้าที่ 8  ดังรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะ ครั้งที่  2/2564 (C8.1.1-11) 
        3.  คณะฯ ได้รายงานผลการสอบ (KSBM) ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษามลายู ประจ าปี
การศึกษา 2563  ตามระเบียบวาระการประชุมที่  3.8  หน้าที่ 9  ดังรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะ ครั้งที่  2/2564 (C8.1.1-12) 
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       4. คณะฯ ได้รายงานผลนิเทศการสอนของอาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ ประจ าภาค
การศึกษาปลายปีการศึกษา 2563 ซึ่งทุกสาขาวิชาผ่านเกณฑ์การนิเทศ ตามระเบียบวาระการประชุมที่  3.9 
หน้าที่ 9  ดังรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่  2/2564 (C8.1.1-13) 
  5. คณะฯ  ได้น าเสนอให้คณะกรรมการประจ าคณะ ได้พิจารณาอนุมัติผู้ส าเร็จการศึกษา 
ประจ าภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 ทั้งนี้ คณะฯ ได้ขอเสนออนุมัติผู้ส าเร็จการศึกษา หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ รวมทั้งสิ้นจ านวน 73 คน โดยมีนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ได้
เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง จ านวน 5 คน และได้เกียรตินิยมอันดับสอง จ านวน 2 คน และขอเสนออนุมัติผู้ส าเร็จ
การศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู รวมทั้งสิ้นจ านวน 24 คน โดยมีนักศึกษาได้เกียรติ
นิยมอันดับหนึ่ง จ านวน 1 คน และเกียรตินิยมอันดับสอง จ านวน 2 คน ตามระเบียบวาระการประชุมที่  4.5  
หน้าที่ 17  ดังรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่  2/2564 (C8.1.1-14) 
 1.1.๖  ส่งเสริมงานวิจัย งานบริการวิชาการแก่สังคม และงานท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรม 
                                   คณะฯ ได้น าเสนอให้คณะกรรมการประจ าคณะ พิจารณาอนุมัติ แผนบริการ
วิชาการ แผนส่งเสริมงานวิจัยและต ารา และแผนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
เพ่ือใช้ขับเคลื่อนแผนงานให้บรรลุตาม ค่าเป้าหมายที่ก าหนด ตามระเบียบวาระการประชุม ที่ 4.7  หน้าที่ 19  ตาม
ระเบียบวาระการประชุม ที่  4.8-4.9  หน้าที่ 20 และตามระเบียบวาระการประชุมที่ 4.12 หน้าที่ 22  ดังรายงาน
การประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 5/2563 (C8.1.1-15)  
 1.1.๗  พิจารณาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพ่ือการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาให้บรรลุตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาที่ก าหนด  
                                   คณะฯ ไดน้ าเสนอให้คณะกรรมการประจ าคณะ ได้พิจารณาแผนพัฒนาคุณภาพ ปี
การศึกษา 2563 เพ่ือใช้เป็นแผนในการปรับปรุงการด าเนินงานการจัดเก็บหลักฐานด้านประกันคุณภาพการศึกษา 
ระดับคณะต่อไป ตามระเบียบวาระการประชุมที่  4.9  หน้าที่ 20  ดังรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะ ครั้งที่ 5/2563 (C8.1.1-16) และได้พิจารณารายงานผลการติดตามการด าเนินงานตามแผนพัฒนา
คุณภาพ รอบ 9 เดือน ตามระเบียบวาระการประชุมที่  4.8  หน้าที่ 20 ดังรายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะ ครั้งที่ 2/2564 (C8.1.1-17) 
 1.1.๘  ให้ค าปรึกษาและเสนอความเห็นแก่คณบดี 
                                  ในปีการศึกษา 2563 คณะกรรมการประจ าคณะได้ให้ ค าปรึกษาและเสนอ
ความเห็นแก่คณบด ีดังเรื่องต่อไปนี้ 
     1. รายงานการส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกของบุคลากรสายวิชาการ        
โดยมีข้อเสนอแนะให้จัดท าแผนการลาศึกษาต่อรายงานที่ประชุมครั้งต่อไป เพ่ือเตรียมความพร้อมบุคลากรที่มี
ความประสงค์จะด าเนินการลาศึกษาต่อ ตามระเบียบวาระการประชุม ที่  3.1  หน้าที่ 2  ดังรายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 5/2563 (C8.1.1-18) 
      2.  รายงานการอนุญาตให้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาลาไปศึกษาต่อ             
ณ ต่างประเทศ  ประจ าปีการศึกษา  2563 โดยมีข้อเสนอแนะให้บุคลากรที่มีความประสงค์ต้องการลาศึกษาต่อ
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จะต้องด าเนินการขออนุญาตก่อนไปศึกษาต่อในที่ประชุมเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป ตามระเบียบวาระ
การประชุมที่ 3.4 หน้าที่ 4  ดังรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 5/2563 (C8.1.1-19) 
          3. แจ้งแผนการรับนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 โดยมีข้อเสนอแนะให้
รายงานผลยอดผู้สมัครในแต่ละรอบที่ได้ด าเนินการรับสมัครแล้วให้ที่ประชุมรับทราบต่อไปตามระเบียบวาระการ
ประชุมที่ 3.9 หน้าที่ 11-12 ดังรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 5/2563                  
(C8.1.1-20) 
                4. การขอเปิดหลักสูตรและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม                      
โดยมีข้อเสนอแนะให้ส ารวจความต้องการเปิดหลักสูตรให้ครอบคลุมกับการเข้าสู่ตลาดแรงงานและพิจารณาให้
สอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตามระเบียบวาระการประชุมที่  4.5  หน้าที่  18              
ดังรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 5/2563  (C8.1.1-21) 
      ๕.  รายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564            
โดยมีข้อเสนอแนะให้ฝ่ายงานที่รับผิดชอบด าเนินการแจ้งผู้เกี่ยวข้องรับทราบตามข้อเสนอแนะจากหน่วย
ตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  และให้ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลให้มหาวิทยาลัย
รับทราบต่อไป ตามระเบียบวาระการประชุมที่ 4.1 หน้าที่ 10-11 ดังรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะ ครั้งที่ 1/2564  (C8.1.1-22) 
 1.1.๙  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจการของคณะหรือตามท่ีอธิการบดีมอบหมาย 
                                   ในปีการศึกษา  2563 คณะฯ ได้น า เสนอเรื่อง การแสวงหารายได้ของ          
คณะศิลปศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ได้ก าหนดให้ส่วน
ราชการด าเนินการจัดท าแผนการหารายได้ของแต่ละส่วนราชการ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  ทาง
การเงินโดยเพ่ิมช่องทางของรายได้ที่เพ่ิมเติม และเพ่ือก าหนดรายได้ที่ยั่งยืน นอกเหนือจากรายได้หลัก          
ของคณะ ตามระเบียบวาระการประชุมที่ 4.9  หน้าที่ 19-20 ดังรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ  
ครั้งที่ 1/2564  (C8.1.1-23) 
 1.1.๑๐  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือบุคคลเพ่ือด าเนินการใด ๆ อันอยู่ในอ านาจหน้าที่
ของคณะกรรมการประจ าคณะ 
                 ในปีการศึกษา  2563 คณะฯ ได้เสนอเรื่องการมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบงาน
ราชการของบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๔ เพ่ือให้การบริหารงานของคณะศิลปศาสตร์  
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลสนองต่อปรัชญา ปณิธาน และบรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษาของคณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  คณะศิลปศาสตร์  จึงมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบงานราชการของบุคลากร
คณะศิลปศาสตร์  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๔  ตามโครงสร้างคณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร์ ตามระเบียบวาระการประชุมที่ 3.4  หน้าที่ 3 -4  ดังรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ  
ครั้งที่ 2/2564  (C8.1.1-24) 
 2. คณะกรรมการประจ าคณะก าหนดยุทธศาสตร์ ทิศทาง ก ากับนโยบายการบริหารคณะ ดังนี้       
                         1. คณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์ ได้พิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติราชการงบประมาณเงิน
รายได้จ าแนกตามงบรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  เพ่ือใช้ในการด าเนินงานและก ากับติดตามการ
ใช้เงินของคณะให้บรรลุตามค่าเป้าหมายและประเด็นยุทธศาสตร์ต่างๆของคณะฯ ตามระเบียบวาระการประชุม
ที่ 4.10  หน้าที่ 21  ดังรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 5/2563 (C8.1.2-1) 
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                         2. คณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์ ได้พิจารณารายงานผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์/
แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 คณะศิลปศาสตร์ รอบ ๖ เดือน  ตามระเบียบวาระการประชุม
ที่ 4.8  หน้าที่ 19  ดังรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 1/2564 (C8.1.2-2) และได้
พิจารณารายงานผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะ
ศิลปศาสตร์ รอบ 9 เดือน ตามระเบียบวาระการประชุมที่ 4.6  หน้าที่ 19 ดังรายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 2/2564 (C8.1.2-3) 
 3. คณะกรรมการประจ าคณะปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
                      คณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์ ได้ก าหนดให้บุคลากรที่มีความประสงค์ต้องการลา
ศึกษาต่อจะต้องด าเนินการขออนุญาตก่อนไปศึกษาต่อในที่ประชุมเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป        
ตามระเบียบวาระการประชุมที่ 3.4  หน้าที่ 4  ดังรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 
5/2563 (C8.1.3 -1) และแจ้ งประกาศคณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์                    
เรื่อง หลักเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรมรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (กิจกรรมหน้าเสาธง)  ส าหรับนักศึกษา 
คณะศิลปศาสตร์  พ.ศ. 2564 เพ่ือยึดถือปฏิบัติ กฎเกณฑ์การเข้าแถวของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ตั้งแต่ปี
การศึกษา 2564 เป็นต้นไป ตามระเบียบวาระการประชุมที่ 3.14  หน้าที่ 12  ดังรายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 2/2564 (C8.1.3-2) 

 4. คณะกรรมการประจ าคณะติดตามผลการด าเนินงานของคณะให้บรรลุเป้าหมาย ดังนี้ 
   - เอาใจใส่ ระมัดระวัง (Duty of Care) 
   - ซื่อสัตย์สุจริต รักษาผลประโยชน์ขององค์กร (Duty of Loyalty) 
   - ปฏิบัติตามกติกา (Duty of Obedience) 
   - โปร่งใสเปิดเผย (Duty of Disclosure) 

1. คณะฯ ได้มีการรายงานวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เพ่ือให้การปฏิบัติราชการด้วยเจตจ านงสุจริต ด้านที่ 1 : ด้านความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะให้
สามารถตรวจสอบในเว็บไซต์ของคณะด้านข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบวาระการประชุมที่ 3.6 หน้าที่ ๙     
ดังรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 5/2563 (C8.1.4-1) เพ่ือให้คณะกรรมการประจ า
คณะรับทราบ และให้ข้อเสนอแนะ 

2. คณะฯ ได้มีการรายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทั้งนี้ 
คณะศิลปศาสตร์ ไดร้ับการตรวจสอบการบรหิารจัดการทางการเงิน และทรัพย์สิน เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ให้เป็นไปตามนโยบาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศทางมหาวิทยาลัยฯ ระเบียบจากกรมบัญชีกลาง 
กระทรวงการคลัง และตามข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายใน โดยมีการตรวจสอบเมื่อวันที่ 27 -29 
มกราคม 2564 และมีรายการการตรวจสอบ ได้แก่ การตรวจสอบการควบคุมการจ่ายเงิน การตรวจสอบเงินยืม 
การตรวจสอบการรับเงินและการจ่ายเงิน การตรวจใบเสร็จรับเงิน การตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบการ
ควบคุมวัสดุ การส ารวจทรัพย์สินครุภัณฑ์ การตรวจสอบการจัดท ารายงานทางบัญชี การตรวจสอบการเบิกจ่าย
งานวิจัย และผลงานวิจัย และการควบคุมภายใน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสเปิดเผย และคณะกรรมการ
ประจ าคณะได้มีมติให้ข้อเสนอแนะให้ฝ่ายงานที่รับผิดชอบด าเนินการแจ้งผู้เกี่ยวข้องรับทราบตามข้อเสนอแนะ
จากหน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และให้ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลให้
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มหาวิทยาลัยรับทราบต่อไป ตามระเบียบวาระการประชุมที่ 4.1  หน้าที่ 10-11  ดังรายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ  ครั้งที่ 1/2564  (C8.1.4-2) 
                    3. คณะฯ ได้มีการรายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 
เพ่ือให้ที่ประชุมรับทราบการใช้เงินในแต่ละเดือนและรายไตรมาส และแสดงให้เห็นว่าการติดตามการใช้เงินบรรลุ
ตามร้อยละเป้าหมายที่ก าหนด  ตามระเบียบวาระการประชุมที่ 4.2  หน้าที่ 11 -12  ดังรายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ  ครั้งที่ 1/2564  (C8.1.4-3) 
           4. คณะฯ ได้มีการรายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564  ตั้งแต่เดือนตุลาคม  2563 -31 พฤษภาคม  2564 เพ่ือแสดงร้อยละของการเบิกจ่ายในแต่
ผลผลิตว่าบรรลุตามแผนปฏิบัติราชการในแต่ละไตรมาส และได้ให้ข้อเสนอแนะโดยให้คณะเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน
รายได้ให้ตรงตามไตรมาสที่ก าหนด  ตามระเบียบวาระการประชุมที่ 4.3  หน้าที่ 14-16  ดังรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ  ครั้งที่ 2/2564  (C8.1.4-4) 
 5. คณะกรรมการประจ าคณะด าเนินงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
    ในปีการศึกษา 2563 คณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์ ได้มีการบริหารจัดการตาม
พันธกิจ 5 ด้าน โดยค านึงถึงประโยชน์ของคณะ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยหลักธรรมาภิบาล 10 ข้อ คือ 
     5.1 หลักประสิทธิผล 
     5.2 หลักประสิทธิภาพ 
     5.3  หลักการตอบสนองความต้องการของนักศึกษา      
     5.4  หลักภาระรับผิดชอบ 
                        5.5 หลักความโปร่งใส 
 5.6  หลักการมีส่วนร่วม 
 5.7  หลักการกระจายอ านาจ 
 5.8  หลักนิติธรรม 
 5.9  หลักความเสมอภาค 
  5.10  หลักมุ่งเน้นฉันทามต ิ
   

  คณะกรรมการประจ าคณะ ได้มีการรายงานผลการประเมินปฏิบัติงานตามบทบาทอ านาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการประจ าคณะ ประจ าปีการศึกษา 2563  ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่ให้ครอบคลุม  5 ประเด็น           
ทั้งนี้ มีผลการประเมินค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.48  อยู่ในระดับมาก  เมื่อเปรียบเทียบผลการประเมินในปีการศึกษา 2562 
ผลการประเมินค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.40 อยู่ ในระดับมาก แสดงให้ เห็นว่ามีผลการด าเนินงานดีต่อเนื่อง                  
ดังรายงานสรุปผลการประเมินตนเองในการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการประจ าคณะ            
ประจ าปีการศึกษา  2563 ตามระเบียบวาระที่ 4.4  หน้าที่ 17  ดังรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ         
ครั้งที ่2/2564 (C8.1.5-1) 
                                                        

  ในปีการศึกษา  พ.ศ. 2563 คณะศิลปศาสตร์ ได้ก าหนดค่าเป้าหมายส าหรับการด าเนินงาน
ของการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ภายใต้โครงการประชุมคณะศิลปศาสตร์ ทั้งนี้  ได้ก าหนดการประชุม 
จ านวน 4 ครั้ง ต่อปีการศึกษา ดังนี้ 
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ตารางท่ี C 8.1-1 ค่าเป้าหมายในการจัดประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ จ านวน ๔ ครั้ง 
 

กิจกรรม/วิธีการด าเนินงาน วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด หมายเหตุ 
จัดประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 4/2563 ส.ค.63  ส.ค.63  
จัดประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 5/2563 ต.ค.63 ธ.ค.63  
จัดประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 1/2564 ม.ค.64 มี.ค.64  
จัดประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 2/2564 เม.ย.64 มิ.ย.64  

 

  ทั้งนี้ คณะกรรมการประจ าคณะ ได้ด าเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเป็นจ านวน 
4  ครั้งต่อปีการศึกษา  ซึ่งบรรลุตามค่าเป้าหมายการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะที่ก าหนด ดังนี้ 
 
ตารางท่ี C 8.1-2  ปฏิทินการจัดประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
 

กิจกรรม/วิธีการด าเนินงาน 
ครั้งที่ (ปี 

พ.ศ.) 
วัน/เดือน/ปี จัดการประชุม หมายเหตุ 

จัดประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
4/2563 

4/2563 26 ส.ค.63  

จัดประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ  5/2563 2 ธ.ค.63  
จัดประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ  1/2564 24 มี.ค.64  
จัดประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ  2/2564 23 มิ.ย.64  

 
 

ตารางท่ี C 8.1-3  ผลการด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
จากการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์ ในปีการศึกษา 2562            

ซึ่งคณะกรรมการประจ าคณะได้ปฏิบัติหน้าตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ. 2558             
ตามมาตรา 35 ซึ่งมีอ านาจหน้าที่ ๙ ข้อ  และการด าเนินงานของคณะกรรมการประจ าคณะให้ครอบคลุม         
๕ ประเด็น ตามภาระหน้าที่รับผิดชอบที่มุ่งเน้นการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย/เกณฑ์ที่ก าหนดครบถ้วน              
ซึ่งได้มีการวิเคราะห์ผลการประเมินตนเองในการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการประจ าคณะและได้
ทบทวนบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการประจ าคณะ และให้ข้อเสนอแนะให้คณะรายงาน เรื่อง การวัดผล 
ประเมินผล การได้งานท าของบัณทิต และการตีพิมพ์ เผยแพร่ผลงานวิจัย ตามระเบียบวาระที่  4.5          

หน้าที่ 17-18 ดังแบบรายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินตนเองในการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของ
คณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์ ดังรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 1/2564 
(C8.1.5-2) 
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ตารางท่ี C 8.1-4 คะแนนประเมินตนเองของคณะกรรมการประจ าคณะ  3 ปีย้อนหลัง 

ปีการศึกษา 
ค่าเฉลี่ย 

คะแนนประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ หมายเหตุ 

ปีการศึกษา  2560 4.66 มากที่สุด  
ปีการศึกษา  2561 4.49 มาก  
ปีการศึกษา  2562 4.40 มาก  
ปีการศึกษา  2563 4.48 มาก  

 
ตารางท่ี C 8.1-5  การแปลผลข้อมูลการประเมินตนเองของคณะกรรมการประจ าคณะ ปีการศึกษา 2563  

รายการหัวข้อการประเมินตนเอง ครอบคลุม ๕ ประเด็น ค่าเฉลี่ย ระดับ 

1. การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการประจ าคณะ 4.40 มาก 
2. คณะกรรมการประจ าคณะก าหนดยุทธศาสตร์ ทิศทาง ก าหนด
นโยบาย ข้อบังคับ ระเบียบการบริหารคณะ 

4.56 มากที่สุด 

3. คณะกรรมการประจ าคณะปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 4.41 มาก 
4. คณะกรรมการประจ าคณะติดตามผลการด าเนินงานของคณะให้
บรรลุเป้าหมาย 

4.64 มากที่สุด 

5. คณะกรรมการประจ าคณะด าเนินงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 4.56 มากที่สุด 
 
ตารางท่ี C 8.1-6  คะแนนประเมินระดับคณะ 
 

ผลการประเมินในระดับคณะ 
ใช้เกณฑ์คะแนน 1-7 ของ AUN-QA ระดับหลักสูตร 

คะแนนการประเมิน C8.1 = 4  
ค าอธิบายเพิ่มเติม – มีแนวโน้มผลการด าเนินงานของระบบดี ท าให้เกิดผลเป็นไปในทิศทางตามเป้าหมายที่
ก าหนด 

ตารางที่ C 8.1-7  รายการเอกสารหลักฐาน 
รหัสเอกสารหลักฐาน ชื่อเอกสารหลักฐาน 

C8.1.1-1 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ. 2548 
C8.1.1-2 ค าสั่งมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ที่ 47/2563 ลงวันที่ ๘  มกราคม 

2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาส 
ราชนครินทร์ 

C8.1.1-๓   รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่  4/2563  
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รหัสเอกสารหลักฐาน ชื่อเอกสารหลักฐาน 
C8.1.1-๔   รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่  5/2563 
C8.1.1-๕   รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 1/2564 
C8.1.1-๖   รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่  4/2563 
C8.1.1-7   รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่  5/2563 
C8.1.1-8   รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่  4/2563 
C8.1.1-9   รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 2/2564 

C8.1.1-10 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่  5/2563 
C8.1.1-11 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 2/2564 
C8.1.1-12 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 2/2564 
C8.1.1-13 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 2/2564 
C8.1.1-14 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 2/2564 
C8.1.1-15 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่  5/2563 
C8.1.1-16 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่  5/2563 
C8.1.1-17 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 2/2564 
C8.1.1-18 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่  5/2563 
C8.1.1-1๙ รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่  5/2563 
C8.1.1-20 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่  5/2563 
C8.1.1-21 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่  5/2563 
C8.1.1-22 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 1/2564 
C8.1.1-23 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 1/2564 
C8.1.1-24 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 2/2564 
C8.1.2-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่  5/2563 
C8.1.2-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 1/2564 
C8.1.2-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 2/2564 
C8.1.3-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่  5/2563 
C8.1.3-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 2/2564 
C8.1.4-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 5/2563 
C8.1.4-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ  ครั้งที่ 1/2564 
C8.1.4-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ  ครั้งที่ 1/2564 
C8.1.4-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ  ครั้งที่ 2/2564 
C8.1.5-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 2/2564 
C8.1.5-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ  ครั้งที่ 1/2564 
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C.8.2 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ผู้บริหารคณะ/ผู้บริหารสถาบัน 

ผู้ก ากับตัวบ่งช้ี  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 
 

  ค าอธิบายและแนวทางการด าเนินการตามตัวบ่งชี้นี้แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือระดับสถาบันและ
ระดับคณะ/ส่วนงานโดยตัวบ่งชี้นี้ประเมินเฉพาะในระดับคณะและสถาบันเท่านั้น 
ค าอธิบาย (ระดับคณะ-คณบดี) 
  การประเมินผลตามหน้าที่และบทบาทของผู้บริหารส่วนงานหรือคณบดีในการบริหารและการ
จัดการให้บรรลุผลส าเร็จตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจ าของคณะโดยจะมุ่งเน้นการประเมินคุณภาพ
ของการบริหารตามพันธกิจนโยบายรวมถึงประสิทธิผลของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  ความสามารถในการ
บริหารและการจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารส่วนงาน 
ประเด็นการประเมิน 
  ให้ประเมินคณบดีในประเด็นดังต่อไปนี้ 
  1. สมรรถนะคณบดี 
  2. ประสิทธิผลการบริหารหลักสูตร 
  3. ประสิทธิผลของการบริหารงานตามตัวบ่งชี้หลักในแผนยุทธศาสตร์ระดับคณะซึ่งต้อง
สอดคล้องกับระดับสถาบัน 
  4. การแสวงหารายได้ 
  5. การบริหารงานและความรับผิดชอบที่ตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
     - การบริหารยุทธศาสตร์ 
     - การบริหารความเสี่ยง 
     - ระบบสารสนเทศในการตัดสินใจเชิงบริหาร 
     - การจัดการความรู้ในคณะ 
ข้อมูลและวิธีการเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
  ใช้แบบสอบถามการประเมินตนเองหรือวิธีการอ่ืนๆ ในประเด็นการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่
ของผู้บริหารคณะ/ผู้บริหารสถาบัน 
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เกณฑ์การประเมิน 
  ใช้เกณฑ์คะแนน 1 - 7 ของ AUN - QA ระดับหลักสูตร (เอกสาร [11] หน้า 64) ในการ
ประเมินการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารคณะ/ผู้บริหารสถาบันโดยใช้ประเด็นการประเมิน 5 ข้อ
ข้างต้น 

1 2 3 4 5 6 7 
ไม่มีการ
ด าเนินงาน
ตามเกณฑ์
ที่ก าหนด 

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

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

3+มีแนวโน้ม
ผลการ
ด าเนินงานของ
ระบบดี ท าให้
เกิดผลเป็นไป
ในทิศทางตาม
เป้าหมายที่
ก าหนด 

4+มีผลการ
ด าเนินงาน
เหนือกว่า
เกณฑ์
ก าหนดส่งผล
ให้เกิดการ
พัฒนาระบบ 

5+มีผลการ
ด าเนินงานที่
เท่าหรือสูงกว่า
คู่เทียบใน
ระดับชั้นน า
ของประเทศ  
มีการเนินงานที่
ดีต่อเนื่องส่งผล
ให้การเนินงาน
เทียบเท่าหรือ
สูงกว่าคู่เทียบ 
(คู่เทียบชั้นน า
ระดับประเทศ)  

Excellent 
(Example 
of World 
Class or 
Leading 
Practices)  

 

ผลการด าเนินงาน 
  ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พุทธศักราช  2548 มาตรา 32   
โดยวรรคห้า คณบดีมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้ แต่ด ารงต าแหน่ง
ติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ ประกอบกับความ มาตรา 33 วรรคสอง ตามที่ก าหนดในข้อบังคับ มหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์ ว่าด้วย การสรรหาคณบดี พ.ศ. 2557 ซึ่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์ ได้มีการบริหารงาน
ตามบทบาทหน้าที่ของคณบดี ดังนี้ 

1. สมรรถนะคณบดี 
      คณบดี คณะศิ ลปศาสตร์  มี สมร รถนะตร งตามคุณสมบั ติ ขอ งการ เป็ นคณบดี 
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พุทธศักราช 2548 ได้แก่ การขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ตาม
นโยบายของมหาวิทยาลัย การปฏิบัติหน้าที่ตามพันธกิจของคณะให้สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้
ได้ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่  คณบดีในการบริหารและการจัดการให้บรรลุผลส าเร็จตามแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของคณะโดยจะมุ่งเน้นการประเมินคุณภาพของการบริหารงานตามพันธกิจ นโยบาย 
รวมถึ งประสิ ทธิ ผ ลของแผนปฏิบั ติ ร าชกา ร  การประ เมินผลการปฏิ บั ติ ง านของผู้ บ ริ ห ารคณะ  
มีความส าคัญในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการด าเนินงานของคณะ ตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพ
การศึกษา CUPT QA ปีการศึกษา 2558 – 2560 ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) ก าหนดให้
ประเมินคณบดีครอบคลุม 5 ประเด็น ได้แก่ 
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1. สมรรถนะคณบดี     2. ประสิทธิผลการบริหารงานตามตัวบ่งชี้หลัก  
3. ผลลัพธ์การบริหารงานของคณบดีตามตัวบ่งชี้  4. การแสวงหารายได้และความยั่งยืนของคณะ 
5. การบริหารงานและความรับผิดชอบที่ตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 

ดังนั้น พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ.2548 มาตรา 32 ก าหนดให้
คณะมีคณบดีเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของคณะ โดยได้รับการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยนราธิวาส
ราชนครินทร์จากบุคคลที่มีคุณสมบัติตามมาตรา 33 ซึ่งอาจารย์วันชัย แก้วหนูนวล ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
คณบดีคณะศิลปศาสตร์ วาระที่ ๒ ตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ที่ 19/2561 ลงวันที่ 2 
ธันวาคม 2561 เรื่อง แต่งตั้ง  อาจารย์วันชัย แก้วหนูนวล ให้ด ารงต าแหน่ง  คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ วาระที่ ๒ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 19 ธันวาคม 
2565 (C.8.2.1-1) และค าสั่งมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ที่ 2657/2561 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 
2561 เรื่อง แต่งตั้งรองคณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 20 
ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 19 ธันวาคม 2565 (C.8.2.1-๒) และมีการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัยและมีการกระจายอ านาจในการบริหารจัดการในแต่ละด้าน ๕ พันธกิจ ดังค าสั่งคณะศิลปศาสตร์ ที่ 
160/2563  เรื่อง การมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบงานราชการของบุคลากรประจ าคณะศิลปศาสตร์ 
ประจ าปีการศึกษา 25๖3 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 (C.8.2.1-3) 

ทั้งนี้ ตามมติสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ในคราวประชุม ครั้งที่ 4/2563  
เมื่ อวันที่  8 สิ งหาคม 2563 มีมติแต่ งตั้ งคณะกรรมการประเมินผลการ ปฏิบัติหน้ าที่ ของคณบดี 
คณะศิลปศาสตร์ ซึ่งเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติ
หน้าที่ของผู้บริหารระดับคณะ วิทยาลัย สถาบัน หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่า  
คณะ ที่ด ารงต าแหน่งผู้บริหารต่อเนื่องกันครบ 2 ปี และคณะกรรมการฯ ได้ลงพ้ืนที่เพ่ือประเมินเชิงประจักษ์ รับ
ฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งการรับฟังการน าเสนอผลการด าเนินงานในรอบ 2 ปี ของคณบดี  
คณะศิลปศาสตร์ เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2564 ซึ่งมีผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก คะแนน 4.56 
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ (C.8.2.1-4)  

1.1 ผลการปฏิบัติงานตามพันธกิจ       อยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นคะแนน 4.62 
1.2 ผลการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล     อยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นคะแนน 4.54

  1.3 ผลการปฏิบัติงานตามภาวะผู้น าของผู้บริหาร      อยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นคะแนน 4.52
     
  2. ประสิทธิผลการบริหารหลักสูตร 

               คณะได้บริหารหลักสูตรให้เป็นไปตาม ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์           
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 และแผนบริหารจัดการหลักสูตร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์ ปีการศึกษา 2563 (C.8.2.2-1) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์ ได้มีจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ซึ่งมีหลักสูตรที่ด าเนินการจัดการเรียนการ
สอน  หลักสูตรใหม่ทั้งหมด ๒ หลักสูตร คือ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตร
ใหม่ พ.ศ. ๒๕58 และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาภาษามลายู หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
หลักสูตรปรับปรุง 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕63 เป็นไปตามเกณฑ์การก ากับมาตรฐาน โดยมีการมอบหมายคณะกรรมการประจ าหลักสูตร ควบคุม
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การด าเนินงานเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอน การประกันคุณภาพหลักสูตร เพ่ือให้เป็นไปตาม
ข้อก าหนดของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552  โดยแต่งตั้งผู้ประสานงานรายวิชา 
เพ่ือประสานงานกับอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาในการพิจารณาข้อก าหนดรายวิชาการจัดการเรียนการสอน และ
การประเมินผลการด าเนินการ ซึ่งงานหลักสูตรและพัฒนา ฝ่ายวิชาการ ท าหน้าที่ประสานงานด้านการจัดการ
เรียนการสอนในรายวิชาศึกษาท่ัวไปและรายวิชาเฉพาะกับคณะ/วิทยาลัย/สถาบันต่างๆ และใช้ที่ประชุมวิชาการ 
กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยฯ ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและพิจารณางานด้านวิชาการ
ร่วมกัน  จากการเปิดหลักสูตรการเรียนการสอนคณะศิลปศาสตร์ ซึ่งได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์ และได้รับแจ้งจาก สกอ. ซึ่งได้รับความเห็นชอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว และในปีการศึกษา 
2563 คณะได้มีกระบวนการคัดเลือกนักศึกษา ภายใต้โครงการรับสมัครและบริการสิ่งสนับสนุนการสอบ
คัดเลือกนักศึกษา (C.8.2.2-2)  

กระบวนการบริหารหลักสูตรตลอดปีการศึกษา งานหลักสูตรและพัฒนา มีการบริหารหลักสูตร 
โดยการน าหลักสูตรไปใช้ ก ากับ ติดตาม และการประเมินหลักสูตรภายหลังการเสร็จสิ้นปีการศึกษา และตลอด
หลักสูตร โดยมีแนวปฏิบัติการบริหารหลักสูตร  ซึ่งหลังจากกระบวนการด าเนินงานตามแผนของหลักสูตรที่
ก าหนดไว้ในแผนบริหารจัดการหลักสูตรคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์นั้นงานหลักสูตรให้
ความส าคัญต่อการประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้รายวิชาและ
ประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์ที่จัดการเรียนการสอนโดยมีการก าหนด ให้มีแบบประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของคณาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร์ (C.8.2.2-3) และแบบประเมินความพึงพอใจในคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ (C.8.2.2-4) โดยก าหนดให้นักศึกษาเข้าท าแบบ
ประเมินดังกล่าวหลังจากช่วงเวลาการสอบกลางภาคของทุกภาคการศึกษา ในปีการศึกษานั้นๆตามระยะเวลาที่
งานหลักสูตรได้ก าหนดและแจ้งให้นักศึกษาทราบ โดยใช้แบบประเมินผ่านระบบ google form ซึ่งนักศึกษา
สามารถเข้าท าแบบประเมินดังกล่าวผ่านช่องทางเพจ “ฝ่ายวิชาการ  คณะศิลปศาสตร์ มนร.” (C.8.2.2-5) 
หลังจากนักศึกษาได้เข้าไปประเมิน งานหลักสูตรได้รวบรวมผลการประเมิน และแจ้งผลการประเมินให้อาจารย์
ทราบ และน าไปพัฒนาปรับปรุงการบริหารหลักสูตรและน าเสนอต่อรองคณบดีฝ่ายวิชาการเพ่ือพัฒนาหลักสูตร
ในครั้งต่อไป  

 
 

  ๓. คณะศิลปศาสตร์ ได้ด าเนินการงานตามพันธกิจ โดยมีการบริหารประสิทธิผลของการ
บริหารงานตามตัวบ่งชี้หลักในแผนยุทธศาสตร์ ระดับคณะซึ่งต้องสอดคล้องกับระดับมหาวิทยาลัย ทั้งนี้  
คณะได้มีการรายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนกลยุทธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 (C.8.2.3-1) 
และได้มีการเสนอให้คณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณา และรับทราบผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ 

4. การแสวงหารายได้ 
         คณะศิลปศาสตร์ ได้มีค าสั่งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน คณะศิลปศาสตร์ ตามค าสั่ง    

คณะศิลปศาสตร์ ที่ 249/2563 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน คณะ
ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ (C.8.2.4-1) และมีการรายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
และเงินรายได ้เพ่ือให้ที่ประชุมประจ าเดือนและที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะได้รับทราบและพิจารณาทุก
เดือนและทุกไตรมาส และมีค าสั่งคณะศิลปศาสตร์ ที่ 250/2563 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตามการใช้เงินงบประมาณและเงินรายได้ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (C.8.2.4-2) นอกจากนี้ คณะศิลปศาสตร์ ได้ด าเนินการจัดท า
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ประกาศมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้อาคาร 
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการทางภาษาห้องประชุม วัสดุ และครุภัณฑ์ คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร์ (C.8.2.4-3) เพ่ือการก าหนดค่าใช้สถานที่ของคณะศิลปศาสตร์ ซึ่งสอดคล้องนโยบายในการแสวงหา
เงินรายได้ของคณะ 

 

       ทั้งนี้ ได้มีการแสวงหารายได้ โดยยึดหลักเกณฑ์การจัดเก็บเงินตามประกาศมหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์ เรื่ อง หลักเกณฑ์และอัตราการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้อาคาร ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการทางภาษาห้องประชุม วัสดุ และครุภัณฑ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  
คณะศิลปศาสตร์ จึงขอรายงานผลการแสวงหารายได้ ประจ าปีงบประมาณ 2564 ดังรายละเอียดต่อไปนี้  
 

                     4.1 รายได้ค่าใช้สถานที่ได้รับ 100% น าส่งให้มหาวิทยาลัย 100% และมหาวิทยาลัยจัดสรร
ให้คณะ 60 % จ านวน 4 รายการต่อไปนี้  
รายการสถานที่ อัตราค่าใช้สถานที่  

 

ประมาณการใช้สถานที่(ต่อปี) จ านวน
เงิน

รายได้ 
100% 
(บาท) 

จ านวนเงิน 
ได้รับจาก

มหาวิทยาลัย 
(บาท) 

หมายเหตุ 

ห้องประชุมวชิร
อ าไพ 

ครึ่งวัน 4,000 บาท   ครึ่งวัน *4,๐๐๐ บาท * 1 ครั้ง  
ครั้ง 

8,000 4,200  

เต็มวัน 7,000 บาท 1 วัน *7,๐๐๐  บาท* 1 ครั้ง 21,๐๐๐ 12,600  

ห้องเรียน
สื่อสารทางไกล  
 

ครึ่งวัน 2,000 บาท   ครึ่งวัน 2,๐๐๐ บาท*๑ ครั้ง - -  

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

ห้องปฏิบัติการ
ทางภาษา 

ครึ่งวัน 1,000 บาท   ครึ่งวัน 1,๐๐๐ บาท*๑ ครั้ง - -  

เต็มวัน 2,000 บาท 1 วัน *2,๐๐๐  บาท* 1 ครั้ง 4,000   2,400  

ห้องเรียน ขนาด
60 คน 

ครึ่งวัน 500 บาท ครึ่งวัน 5๐๐ บาท*๑ ครั้ง  1,500 900  

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

ห้องเรียน ขนาด
120 คน 

ครึ่งวัน 1,000 บาท ครึ่งวัน 1,0๐๐ บาท*๑ ครั้ง - -  

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

รวม 33,000 19,200  
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4.2 รายได้ค่าใช้สถานที่ได้รับ 100% น าส่งให้มหาวิทยาลัย 100% และมหาวิทยาลัย 

จัดสรรให้คณะ 60 % จ านวน 1 รายการ  
รายการสถานที่ อัตราค่าใช้  

(บาท)  

ประมาณการใช้สถานที่ 
(ต่อปี) 

จ านวน
เงินรายได้ 
100% 
(บาท) 

จ านวนเงิน 
ได้รับจาก

มหาวิทยาลัย 
(บาท) 

ร้านค้าสวัสดิการ เดือนละ 1,500 
บาท  บาท 

9 เดือน * 1,500 บาท 9,000 6,300 

รวม 9,000 6,300 
 
4.3 รายได้ค่าใช้วัสดุและครุภัณฑ์ได้รับ 100% น าส่งให้มหาวิทยาลัย 100% และมหาวิทยาลัย

จัดสรรให้คณะ 60 % จ านวน 1 รายการต่อไปนี้ 
รายการ อัตราค่าใช้

สถานที่  

(บาท)  

ประมาณการใช้สถานที่(ต่อ
ปี) 

จ านวน
เงินรายได้ 
100% 
(บาท) 

จ านวนเงิน 
ได้รับจาก

มหาวิทยาลัย 
(บาท) 

เก้าอ้ีพลาสติก ตัวละ 5 บาท 100 ตัว *5 บาท 3,000 1,800 

รวม 3,000 1,800 
 

ทั้งนี้ คณะได้รับรายได้ค่าใช้สถานที่ห้องประชุมวชิรอ าไพ ห้องเรียนขนาด 60 คน และค่าใช้ร้าน
สวัสดิการจากบุคคลภายนอก ซึ่งคณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ได้น าส่งเงิน                
ค่าใช้บริการสถานที่ให้งานเงินรายได้ กองคลังส านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ซึ่งงานเงิน
รายได้ กองคลัง ส านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ได้โอนเงินดังกล่าวให้ คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ตามบันทึกข้อความ อว 0608.01.6/022 ลงวันที่  8 กุมภาพันธ์ 2564 
เรื่อง ตอบรับการโอนเงินรายได้ ได้รับเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งเป็นเงินที่ได้น าส่งตั้งแต่เดือน กรกฎาคม 
2563 (C.8.2.4-4) บันทึกข้อความ อว 0608.01.6/60 ลงวันที่  26 เมษายน 2564 เรื่อง ตอบรับการโอน
เงินรายได้ ได้รับเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 (C.8.2.4-5)  บันทึกข้อความ อว 0608.01.6/128 ลงวันที่ 
15 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ตอบรับการโอนเงินรายได้ ได้รับเมื่อวันที่  19 กรกฎาคม 2564 (C.8.2.4-6)  
และบันทึกข้อความ อว 0608.01.6/163 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2564 เรื่อง ตอบรับการโอนเงินรายได้ 
(C.8.2.4-7) 

 

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2564 
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 4.4 รายได้พิเศษจากแต่ละสาขาคณะมอบสาขาจัดท าโครงการที่ก่อให้เกิดรายได้ สาขาละ 8,000 บาท 
ดังนี้ 

สาขา จ านวนเงิน 
100% 
(บาท) 

จ านวนเงินที่ได้รับจริง 
100% (บาท) 

หมายเหตุ 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 8,000 0  

สาขาวิชาภาษามลายู 8,๐๐๐ 0  
สาขาวิชาภาษาจีน 8,๐๐๐ 0  
สาขาวิชาภาษาไทย 8,๐๐๐ 0  
สาขาวิชาสังคมศาสตร์ 8,๐๐๐ 0  

สาขาวิชาพลศึกษา 8,๐๐๐ 0  

รวม 48,๐๐๐ 0  
                    

    ทั้งนี้ คณะยังไม่มีรายรับจากเงินรายได้พิเศษจากแต่ละสาขา คณะมอบสาขาจัดท าโครงการที่
ก่อให้เกิดรายได้ เนื่องจากเกิดสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แต่ละสาขาจึงไม่ด าเนินการจัดท า
โครงการหารายได้พิเศษ 

4.5 ค่าส่วนแบ่งจากรายได้ของการบริการวิชาการของบุคลากรร้อยละ 5 ของค่าตอบแทนที่
ได้รับ คณะยังไม่มีรายรับจากค่าส่วนแบ่งจากรายได้ของการบริการวิชาการของบุคลากรร้อยละ 5 เนื่องจากยังไม่
มีบุคลากรท่านใดบริการวิชาการ 

4.6 ค่าส่วนแบ่งจากทุนวิจัย ร้อยละ 2.5  ของทุนวิจัยที่ได้รับ  คณะยังไม่มีรายรับจากค่าส่วน
แบ่งจากรายได้ของการบริการวิชาการของบุคลากรร้อยละ 5 เนื่องจากยังไม่มีทุนวิจัยที่ได้รับ 

        
5. คณะได้มีการบริหารงานและความรับผิดชอบที่ตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วน

เสียดังนี้ 
     - การบริหารยุทธศาสตร์ 
        คณะได้ก าหนดโครงการทบทวนและจัดท าแผนคณะศิลปศาสตร์ (C.8.2.5-1 ) ได้จัดท า

แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 (C.8.2.5-2) ร่วมกับบุคลากร คณะ
ศิลปศาสตร์และนักศึกษา ทั้งนี้ คณะได้มีรายงานสรุปผลการบริหารงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 
และตัวชี้วัดเป้าประสงค์ ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ 1-5  

     - การบริหารความเสี่ยง 
       คณะได้จัดท าแผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ       

พ.ศ. 2564 และได้น าเสนอรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน รอบ 9 
เดือน (C.8.2.5-3) เพ่ือให้คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบและให้ข้อเสนอแนะ  

                - ระบบสารสนเทศในการตัดสินใจเชิงบริหาร 
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                  คณะได้ด าเนินการปรับปรุงเว็บไซต์เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของคณะ ได้แก่ ฐานข้อมูล
บุคลากร โครงสร้างองค์กร ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง และฐานข้อมูลของฝ่ายงานต่างๆ (C.8.2.5-4) 

        ทั้งนี้  คณะได้มีโครงการที่สนับสนุนในการปรับปรุงระบบสารนเทศเพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติงานและการเรียนการสอนด้วยโปรแกรมการสอนออนไลน์ Google Classroom จ านวน 40 user  
ภายใต้โครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศเพ่ือการบริการ คณะศิลปศาสตร์ (C.8.2.5-5)  

  ส าหรับการจัดการความรู้ คณะศิลปศาสตร์ ได้มีกิจกรรมสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
สร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในและภายนอกคณะ ซึ่งคณะด าเนินการส ารวจองค์
ความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของบุคลากรภายในคณะ รวมทั้งความต้องการของบุคลากรในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้  โดยมี วัตถุประสงค์  เ พ่ือแลกเปลี่ ยนองค์ความรู้ ที่ มีความส าคัญต่อการเ พ่ิมประสิทธิภาพ  
ในการท างานของบุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานของ
บุคลากร ยังเป็นการตอบสนองต่อการสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ รวมไปถึงการน าองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญของ
บุคลากรภายในคณะ มาแลกเปลี่ยนให้เกิดประโยชน์ต่อบุคลากรในองค์กรภายในและภายนอกคณะ และ 
เพ่ือพัฒนาศักยภาพตามแผนงานที่รับผิดชอบ และงานที่ได้รับมอบหมายของบุคลากรในฝ่ายงานต่างๆ 
ให้มีประสิทธิภาพอย่างสูงสุด โดยมีการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์ ดังต่อไปนี้ 

 
ล าดับที่ วันที ่  เวลา เรื่อง วิทยากร สถานที่ 

1 15 มิ.ย. 64 
 

09.00 - 15.00 น. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
ปริมาณด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 

ผศ.เดชดนัย จุ้ยชุม ห้องประชุมวชิร
อ าไพ  

2 17 มิ.ย. 64 09.00 - 12.00 น. การน าเสนอเอกสาร
ประกอบการสอน ผ่าน
ระบบออนไลน์ 

ผศ.ซาฮีฎีน นิติภาค 
อ.ฟิรดาว นิสะนิ 

ห้องประชุมวชิร
อ าไพ 

3 23 มิ.ย. 64 09.00 - 12.00 น. การใช้โปรแกรม Excel 
ในการปฏิบัติงาน 

อ.ฟารีดา กิตติวิโรจน์ 
อ.เกษรา บ่าวแช่มช้อย 

ห้องประชุม
ออนไลน์ โดยใช้
โปรแกรม Zoom 

4 24 มิ.ย. 64 10.00 - 12.00 น. ระเบียบวิธีวิจัยเชิง
คุณภาพ 

อ.ฮัสสัน ดูมาลี 
อ.วิภาภรณ์ หุ้ยเวชศาสตร์ 

ห้องประชุม
ออนไลน์ โดยใช้
โปรแกรม Zoom 
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ผลการประเมินในระดับคณะ 
ใช้เกณฑ์คะแนน 1-7 ของ AUN-QA ระดับหลักสูตร 

คะแนนการประเมิน C8.2 = 4 
ความหมาย มีแนวโน้มผลการด าเนินงานของระบบดี ท าให้เกิดผลเป็นไปในทิศทางตามเป้าหมายที่ก าหนด 

 
 

รหัสเอกสาร
หลักฐาน 

ชื่อเอกสารหลักฐาน 

C.8.2.1-1 ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ที่ 19/2561 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 
2561 เรื่อง แต่งตั้ง อาจารย์วันชัย แก้วหนูนวล ให้ด ารงต าแหน่ง คณบดีคณะศิลป
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ วาระท่ี ๒ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ 
ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 19 ธันวาคม 2565 

C.8.2.1-2 ค าสั่งมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ที่ 2657/2561 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 
2561 เรื่อง แต่งตั้งรองคณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 19 ธันวาคม 2565 

C.8.2.1-๓ ค าสั่งคณะศิลปศาสตร์ ที่ 160/2563  เรื่อง การมอบหมายหน้าที่และความ
รับผิดชอบงานราชการของบุคลากรประจ าคณะศิลปศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 
25๖3 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 

C.8.2.1-4 บันทึกข้อความ ที่ อว 0608/1091 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2564 เรื่อง รายงาน
ผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีคณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์ 

C.8.2.2-1 แผนบริหารจัดการหลักสูตร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  
ปีการศึกษา 2563 

C.8.2.2-2 โครงการรับสมัครและบริการสิ่งสนับสนุนการสอบคัดเลือกนักศึกษา 
C.8.2.2-3 ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 

ของคณาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
C.8.2.2-4 แบบประเมินความพึงพอใจในคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุน

การเรียนรู้คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครนิทร์ 
C.8.2.2-5 เพจ “ฝ่ายวิชาการ  คณะศิลปศาสตร์ มนร.” 
C.8.2.3-1 รายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนกลยุทธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 
C.8.2.4-1 ค าสั่ง คณะศิลปศาสตร์ ที่ 249/2563 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563  

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาส 
ราชนครินทร์ 

C.8.2.4-2 ค าสั่งคณะศิลปศาสตร์ ที่ 250/2563 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563  
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการใช้เงินงบประมาณและเงินรายได้ คณะศิลป
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

C.8.2.4-3 ประกาศมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจัดเก็บ
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รหัสเอกสาร
หลักฐาน 

ชื่อเอกสารหลักฐาน 

ค่าธรรมเนียมการใช้อาคาร ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการทางภาษาห้องประชุม วัสดุ 
และครุภัณฑ์ คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

C.8.2.4-4 ตามบันทึกข้อความ อว 0608.01.6/022 ลงวันที่  8 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง 
ตอบรับการโอนเงินรายได้ 

C.8.2.4-5 บันทึกข้อความ อว 0608.01.6/60 ลงวันที่  26 เมษายน 2564 เรื่อง ตอบรับ
การโอนเงินรายได้ 

C.8.2.4-6 บันทึกข้อความ อว 0608.01.6/128 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ตอบ
รับการโอนเงินรายได้ 

C.8.2.4-7 บันทึกข้อความ อว 0608.01.6/163 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2564 เรื่อง ตอบ
รับการโอนเงินรายได้ 

C.8.2.5-1 โครงการทบทวนและจัดท าแผนคณะศิลปศาสตร์ 
C.8.2.5-2 แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 

 
C.8.2.5-3 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน         

รอบ 10 เดือน 
C.8.2.5-4 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของคณะ ผ่านเว็บไซต์คณะ ได้แก่ ฐานข้อมูลบุคลากร 

โครงสร้างองค์กร ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง และฐานข้อมูลของฝ่ายงานต่างๆ 
C.8.2.5-5 โครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศเพ่ือการบริการ คณะศิลปศาสตร์ 
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C.9 ผลการบริหารและจัดการของผู้บริหารคณะ / สถาบัน 
ผู้ก ากับตัวบ่งช้ี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชัย แก้วหนูนวล 

อาจารย์ฟารีดา กิตติวิโรจน์ 
นางสาวชุลีพร มาสเนตร  

ผู้จัดเก็บข้อมูล 9.1  อาจารย์ฟารีดา  กิตติวิโรจน์   นายบูรฮ า มะ  
  9.2  อาจารย์เกษรา  บ่าวแช่มช้อย   นางสาวปณัฐฐา  แตงเกลี้ยง   

        นางสาวสุวนันท์  ปานแแป้น   
9.3  อาจารย์กีรติกานต์ บุญฤทธิ์    นางสาวสุดารัตน์ ชูชื่น 

  9.4  ผ.ศ.วันชัย 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 
  การบริหารและจัดการของผู้บริหารมหาวิทยาลัยล้วนแต่มีบทบาทและหน้าที่ที่ส าคัญในการ
น าพาและจัดการมหาวิทยาลัยให้สามารถบรรลุพันธกิจและเป้าหมายต่างๆได้ จึงจ าเป็นต้องติดตาม และ
ประเมินผลลัพธ์ในด้านต่างๆของการบริหารจัดการของผู้บริหารมหาวิทยาลัยในระดับต่างๆ เพ่ือใช้ผลในการ
ปรับปรุงพัฒนาบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้ดียิ่งขึ้นต่อไป โดยแบ่งการประเมินออกเป็น 2 ระดับดังนี้ 
  ค าอธิบายและแนวทางการด าเนินการตามตัวบ่งชี้นี้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือระดับสถาบัน และ 
ระดับคณะ โดยตัวบ่งชี้ประเมินเฉพาะในระดับคณะและสถาบันเท่านั้น 
ค าอธิบายระดับคณะ 
 สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลักคือการเรียนการสอนการวิจัยการบริการวิชาการแก่สังคมและการท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมในการด าเนินพันธกิจหลักสถาบันอุดมศึกษาจ าเป็นต้องด าเนินงานผ่านคณะ ดังนั้น
คณะต้องมีการพัฒนาแผนเพ่ือก าหนดทิศทางการพัฒนาและการด าเนินงานของคณะให้สอดคล้องกับเป้าหมาย
และกลุ่มสถาบันตลอดจนการบริหารทั้งด้านบุคลากรการเงินความเสี่ยงและการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือ
สนับสนุนการด าเนินงานตามพันธกิจหลักให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ จนส่งผลกระทบถึงการเปลี่ยนแปลง
ในวัฒนธรรมองค์กร 
ประเด็นการประเมินระดับคณะ 
 9.1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและสอดคล้อง
วิสัยทัศน์ของคณะสถาบันรวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะและพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์
ทางการเงินและแผนปฏิบัติราชการประจ าปีตามกรอบเวลาเพ่ือให้บรรลุตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกล
ยุทธ์และเสนอผู้บริหารระดับสถาบันเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
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9.2. ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วน
ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์บุคลากร การจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่า
ของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน 

3. ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัย
ภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของสถาบันและให้ระดับความ
เสี่ยงลดลงจากเดิม 

4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่อธิบายการด าเนินงานอย่างชัดเจน 
5. ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งท่ีมีอยู่ในตัวบุคคลทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรงและแหล่งเรียนรู้

อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัยจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็น
ลายลักษณ์อักษรและน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

6. การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิ ชาการและ
สายสนับสนุน 

7. การก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมีการด าเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพภายในตามระบบและกลไกที่สถาบันก าหนด ประกอบด้วยการวบคุมคุณภาพการตรวจสอบคุณภาพและ
การประเมินคุณภาพ 

ข้อมูลและวิธีการเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
 รวบรวมน าเสนอและวิเคราะห์ข้อมูลผลลัพธ์การด าเนินการที่เกี่ยวข้องในแต่ละประเด็นการประเมินทั้ง 
7 ข้อข้างต้น 
เกณฑ์การประเมิน 
 ใช้เกณฑ์คะแนน 1-7 ของ AUN-QA (เอกสาร [11] หน้า 64) ในการประเมินระดับการด าเนินการของ  
แต่ละประเด็นทั้ง 7 ข้อข้างต้น โดยประเมินผลการด าเนินการที่เกิดขึ้นกับเป้าหมายที่เกี่ยวข้องต่างๆ ที่ระบุไว้ใน 
โครงร่างองค์กร และสรุปคะแนนภาพรวมของ C9 ผลการบริหารและจัดการของผู้บริหารคณะ/สถาบันจากผล
คะแนนของ 7 ข้อโดยใช้วิธีประเมินคะแนนภาพรวมของAUN-QA ที่ไม่ใช้วิธีการเฉลี่ยจากผลคะแนนของการ
ด าเนินทั้ง 7 ข้อ 
 

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

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

มีการเก็บข้อมูล
อย่างเป็นระบบ
สามารถ/มีผลการ
วิเคราะห์การ
ด าเนินงานเทียบ
กับค่าเป้าหมาย 

3+มีแนวโน้ม
ผลการ
ด าเนินงานของ
ระบบดีท าให้
เกดิผลเป็นไปใน
ทิศทางตาม
เป้าหมายที่
ก าหนด 

4+มีผลการ
ด าเนินงาน
เหนือกว่า
เกณฑ์ก าหนด
ส่งผลให้เกิด
การพัฒนา
ระบบ 

5+มีผลการ
ด าเนินงานที่เท่า
หรือสูงกว่าคู่เที่ยบ
ในระดับชั้นน้ าของ
ประเทศ มีการ
ด าเนินงานที่ดี
ต่อเนื่องส่งผลให้การ
ด าเนินงานเทียบเท่า
หรือสูงกว่าคู่เทียบ  

Excellent 
(Example of 
World Class 
or Leading 
Practices)  
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1 2 3 4 5 6 7 
(คู่เทียบชั้นน้ า
ระดับประเทศ)  

9.1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากการวิเคราะห์SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและสอดคล้อง
วิสัยทัศน์ของคณะสถาบันรวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะและพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์
ทางการเงินและแผนปฏิบัติราชการประจ าปีตามกรอบเวลาเพ่ือให้บรรลุตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกล
ยุทธ์และเสนอผู้บริหารระดับสถาบันเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
ผลการด าเนินงาน 

ในปีการศึกษา 2563 คณะศิลปศาสตร์ได้มีการแต่งตั้งค าสั่งคณะกรรมการทบทวนแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2564 และได้มีการประชุมทบทวนและแก้ไขแผนกลยุทธ์คณะประจ าปี 
2562 – 2564 ที่สอดคล้องกับนโยบายของคณะ (C.9-1-01) ในเดือนมิถุนายน พ.ศ.2564 โดยการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในคณะและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องพร้อมทั้งน าผลที่ได้จากการประชุมทบทวนและจัดท าแผนกลยุทธ์นี้เข้าที่ประชุม
เพ่ือขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะ (C.9-1-02) เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2563 ทั้งนี้คณะได้มี
การก าหนดแผนให้มีความเชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยฯและสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบันกรอบ
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) และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  (C.9-1-06) ตามกรอบเวลาตลอดจนมีการก ากับติดตาม
การด าเนินงานให้เป็นไปตามแผน (C.9-1-07) พร้อมน าผลการด าเนินงานเข้าสู่การประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ
พิจารณาเพ่ือขอแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคตลอดจนข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานต่อไป 

 

รหัสเอกสารหลักฐาน ชื่อเอกสารหลักฐาน 
C.9-1-01 ค าสั่งคณะกรรมการทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี

งบประมาณ 2564 
C.9-1-02 รายงานผลการประชุมทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 
C.9-1-03 แผนกลยุทธ์คณะศิลปศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2560 – 2564 
C.9-1-04 การประชุมคณะเรื่องแผนกลยุทธ์และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2564 
C.9-1-05 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน คณะศิลปศาสตร์ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564 
C.9-1-06 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
C.9-1-07 แบบการก ากับติดตามการด าเนินงานของคณะศิลปศาสตร์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

2564 
C.9.1-08 ผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ ประจ าไตรมาส 1-4/2564  
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9.2. ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วน
ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์บุคลากร การจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง เพ่ือวิเคราะห์ความคุ้มค่า
ของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน 
 ผลการด าเนินงาน 

คณะศิลปศาสตร์ ได้มีการก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้มีการด าเนินงาน การวิเคราะห์ข้อมูลทาง
การเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพ่ือพัฒนานักศึกษา อาจารย์
บุคลากร การจัดการเรียนการสอน ซึ่งกิจกรรมการจัดท ารายงานต้นทุนต่อหน่วยได้ด าเนินการมาตั้งแต่ปี
การศึกษา 2558 (C.9-2-01) ซึ่งเป็นปีที่รับนักศึกษารุ่นที่ 1 และได้ด าเนินการอย่างต่อเนื่องภายใต้การก ากับ
ของกองคลัง ส านักงานอธิการบดี เพ่ือวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขันวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิตที่ตอบสนองความต้องการของสังคม ชุมชน เพ่ือให้เกิดประโยชน์มากที่สุดและ
สนองความต้องการของตลาดแรงงาน โดยในปีการศึกษา 2563 คณะได้จัดท ารายงานต้นทุนต่อหน่วยประจ าปี
การศึกษา 2563 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) (C.9-2-02)และคณะได้น าผลการวิเคราะห์มาใช้ประกอบการ
ทบทวนและแก้ไขแผนกลยุทธ์ทางการเงิน พ.ศ. 2560 – 2564 (C.9-2-03) ส าหรับปีการศึกษา 2563 
(งบประมาณ พ.ศ.2564)  

รหัสเอกสารหลักฐาน ชื่อเอกสารหลักฐาน 
C.9-2-01 รายงานต้นทุนต่อหน่วย ประจ าปีการศึกษา 2560 – 2562 
C.9-2-02 รายงานต้นทุนต่อหน่วย ประจ าปีการศึกษา 2563 
C.9-2-03 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน พ.ศ. 2560 – 2564                                                  

 
9.3 ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจาก

ปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของสถาบันและให้ระดับ
ความเสี่ยงลดลงจากเดิม 
 ยุทธศาสตร์ที ่1 ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ทักษะ และคุณธรรม รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีประเด็น
ความเสี่ยงอยู่ 1 ประเด็น 1) อัตราคงอยู่ของนักศึกษาลดลง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่สอดคล้องกับการพัฒนาสังคม มีประเด็นความเสี่ยง
อยู่ 2 ประเด็นคือ 1) ผลงานวิจัยที่ผลิตยังไม่ถูกน าไปใช้ประโยชน์ในชุมชน และ 2) บุคลากรสายสอนและวิจัยยัง
ไม่มีการขอทุนวิจัยจากภายนอก 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมมาภิบาล มีประเด็นความเสี่ยงอยู่  
3 ประเด็นคือ 1) ระบบอินเทอร์เน็ตไม่รองรับจ านวนผู้ใช้บริการ 2) สัญญาณอินเทอร์เน็ตยังไม่ครอบคลุมทุก
พ้ืนที ่3) 3. การบริหารจัดการโครงการไม่เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ 

 

ทัง้นี้ คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้ด าเนินงานตามวิธีการควบคุมการจัดการ
ความเสี่ยงที่ก าหนดไว้ในแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน พ.ศ.2563 และมีการติดตามในที่ประชุมฝ่าย
แผนและประกันคุณภาพ คณะศิลปศาสตร์  ตามแบบติดตาม (9 -3-02) และที่ประชุมประจ าเดือนกับ
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ผู้รับผิดชอบในแต่ละประเด็นของความเสี่ยง อีกทั้งมีการรายงานการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในให้แก่
คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบผลการด าเนินงาน รอบ 11 เดือน (9-3-03) ซึ่งผลของการด าเนินการ
ติดตามความเสี่ยงในรอบปีการศึกษา 2563 นี้อยู่ในระดับมากซึ่งทางงานบริหารความเสี่ยงได้วิเคราะห์โดยใช้
แบบสอบถามความพึงพอใจในการด าเนินโครงการบริหารและจัดการความเสี่ยงซึ่งในปีนี้ทางคณะศิลปศาสตร์ได้
ขจัดความเสี่ยงได้ 1 ประเด็นดังนี้ 

 

1. การรับเข้าของนักศึกษาไม่ตรงตามแผนที่วางไว้ 
สถานการณ์และแนวโน้มเรื่องการรับเข้าของนักศึกษาไม่ตรงตามแผนที่วางไว้ เป็นความเสี่ยงอย่าง

ต่อเนื่อง เนื่องจากอัตราการแข่งขันในการรับนักศึกษาของแต่ละมหาวิทยาลัยสูงขึ้น คณะศิลปะศาสตร์  ได้มีการ
ประเมินกระบวนการรับนักศึกษา ผ่านการทบทวนแผนการรับนักศึกษา พบว่า ผลการรับนักศึกษาในปีการศึกษา 
2558 – 2562มียอดนักศึกษาแรกเข้า สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จ านวน 96 , 89, 97, 83 
และ 102 คน  ซึ่งคิดเป็นร้อยละ  120, 98.89, 97.00, 92.22, 127.50  ตามล าดับ สังเกตได้ว่า  
ปีการศึกษา 2559-2561 มียอดรับเข้าที่มีจ านวนน้อยกว่าแผนที่ก าหนดรับไม่เกิน 7 คนต่อปีการศึกษา 
เนื่องจากนักศึกษาไม่มารายงานตัวเพ่ือเข้าศึกษาเมื่อเปิดภาคการศึกษา แต่กลับพบว่า ปีการศึกษา 2562  
มียอดรับนักศึกษา 102 คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 127.50 สูงกว่าแผนการรับ  ส่วนสาขาวิชาภาษามลายู มียอด
นักศึกษาแรกเข้า ปีการศึกษา 2560 จ านวน 39 คน จากจ านวนรับตามแผน 45 คน คิดเป็นร้อยละ  86.66  
และในปีการศึกษา 2561 จ านวน 23 คน จากจ านวนรับตามแผน 40 คน คิดเป็นร้อยละ  57.50และในปี 
พ.ศ.2562 จ านวน 16 คน จากจ านวนรับตามแผน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00ซึ่งถือว่าไม่เป็นไปตาม
แผนการรับนักศึกษาและจ านวนนักศึกษาแรกเข้ามีแนวโน้มลดลง 

 
รหัสเอกสารหลักฐาน ชื่อเอกสารหลักฐาน 

C9-3-01 แผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แบบ RM 1 
C9-3-02 รายงานการประชุมประจ าเดือน คณะศิลปศาสตร์   
C9-3-03 รายงานการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
 

9.4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่อธิบายการด าเนินงานอย่าง
ชัดเจน 

ผลการด าเนินงาน 
คณะศิลปศาสตร์ ได้ด าเนินการบริหารจัดการตามพันธกิจ 5 ด้าน โดยค านึงถึงประโยชน์ของคณะและ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยหลักธรรมาภิบาล 10 ข้อ คือ 
1. หลักประสิทธิผล คณะมีการบริหารงานโดยยึดหลักประสิทธิผลคือมีการก าหนดตัวบ่งชี้และค่า

เป้าหมายความส าเร็จของแผนกลยุทธ์ร่วมกันระหว่างผู้บริหาร  บุคลากร และนักศึกษาในการจัดท าและทบทวน
แผนกลยุทธ์ของคณะ  (9.4.1-01) การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ  ประจ าปีการศึกษา 2562 (9.4.1-02) 
และถ่ายทอดสู่แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2563  (9.4.1-03) และน าสู่การปฏิบัติกิจกรรม/โครงการ (9.4.1-
04) มีการก ากับและติดตามการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ เพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง ทั้งใน
การประชุมฝ่าย/สาขา หรือการประชุมประจ าเดือนของคณะ (9.4.1-05) และมีการประเมินผลการด าเนินงาน
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ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแต่ละตัวบ่งชี้ (9.4.1-06) เพ่ือทราบผลความส าเร็จหรือปัญหาและอุปสรรคต่างๆ 
และน าผลการด าเนินงานไปวางแผนปรับปรุงแก้ไขในปีถัดไป (9.4.1-07) 

   2. หลักประสิทธิภาพ คณะมีการบริหารงานโดยยึดหลักประสิทธิภาพ กล่าวคือ คณะออกแบบการด าเนินงาน
โดยยึดหลักความประหยัด และคุ้มค่า ทั้งด้านบุคลากร ทรัพยากร และงบประมาณ เช่น มีการแต่งตั้งค าสั่ง
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
ร่วมปฏิบัติงานอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย (9.4.2-04) มีการก าหนดมาตรการประหยัดพลังงาน (9.4.2-05) มีการ
มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบงานตามความรู้ความสามารถและความสนใจ เพ่ือการด าเนินงานมีความ
คล่องตัวและมีประสิทธิภาพ (9.4.2-06)เป็นต้น 

3. หลักการตอบสนอง คณะด าเนินงานโดยยึดหลักความต้องการของผู้เรียน บุคลากรชุมชนและสังคมเป็นหลัก 
เช่น  

 ด้านผู้เรียน คณะมีการส ารวจความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่ออาจารย์ผู้สอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
(9.4.3-01) เพ่ือน ามาวิเคราะห์และปรับปรุงการเรียนการสอน ตามแบบ มคอ.5 (9.4.3 -02) มีการจัดท า
ร้านค้าสวัสดิการ ห้องศูนย์ภาษา ห้องเรียนสื่อสารทางไกล และห้องปฏิบัติการทางภาษาให้แก่นักศึกษา (9.4.3-
03) มีการจัดหาสื่อ/วัสดุทางการศึกษาเพ่ิมเติมให้แก่นักศึกษา (9.4.3-04)  

 ด้านบุคลากร คณะมีการส ารวจความต้องการของบุคลากร เพ่ือจัดหาและด าเนินกิจกรรมต่างๆ ให้
สอดคล้องกับความต้องการของบุคลากร เช่น การส ารวจความต้องการใช้สื่อ/วัสดุ อุปกรณ์การจัดการเรียนการ
สอนของบุคลากร (9.4.3-05) ส ารวจความต้องการในการอบรมและพัฒนาตนเองของบุคลากร (9.4.3 -06) 
และด าเนินการจัดการอบรมความรู้ให้แก่บุคลากร (9.4.3 -7) และส่งบุคลากรไปอบรมและพัฒนาตนเองกับ
หน่วยงานต่างๆ (9.4.3-8) พร้อมทั้งน าความรู้ที่ได้รับมาขยายผลสู่บุคลากรท่านอ่ืน ๆ (9.4.3-09) 

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

     4. หลักความรับผิดชอบ มีการบริหารงานโดยยึดหลักความรับผิดชอบ กล่าวคือ มีการก าหนดเป้าหมายใน
การด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ 2560-2564 (9.4.4-01) และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี (9.4.4-02-
9.4.4-03) และมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบโครงการ เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมาย 
(9.4.4-04) มีการแต่งตั้งค าสั่งมอบหมายงานแก่บุคลากรทุกคนในการท างาน (9.4.4 -05) และยังก าหนดให้
บุคลากรทั้งหมด ทั้งสายสอนและวิจัย และสายสนับสนุน จะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนเอง 
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เพ่ือรับการประเมินการปฏิบัติงานตามแบบฟอร์มที่ก าหนด ซึ่งเป็นการก ากับและติดตามให้บุคลากรมีความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่ (9.4.4-06) 

      5. หลักความโปร่งใส คณะมีการบริหารงานโดยให้ภาคภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงาน ก ากับ
และติดตามผลการด าเนินงาน เพื่อความโปร่งใส เช่น มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าคณะ (9.4.5-01) มีการ
ประชุมและรายงานผลการด าเนินงานให้คณะกรรมการประจ าคณะทราบอย่างสม่ าเสมอ (9.4.5 -02) มีการ
เปิดเผยผลการด าเนินงานของคณะให้กับมหาวิทยาลัย และหน่วยงานภายนอกทราบผ่านวิธีการ สื่อและช่องทาง
ที่หลากหลายเช่น เว็บไซต์ สถานีวิทยุ รายงานประจ าปี (9.4.5-03- 9.4.5-04) และมีการด าเนินงานด้าน
การเงินและพัสดุที่โปร่งใส โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการในการด าเนินงานพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง และการตรวจ
รับพัสดุ (9.4.5-05) มีการรายงานทางการเงินให้คณะและมหาวิทยาลัยทราบเป็นประจ าทุกเดือน (9.4.5-06) 
และผ่านการตรวจสอบและรับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย (9.4.5-07) 

     6. หลักการมีส่วนร่วม คณะมีการบริหารโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยเปิดโอกาสให้ 
อาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันก าหนดวิสัยทัศน์พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ และการ
ด าเนินงานต่างๆของคณะ(9.4.6-01) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือก ากับและติดตามการ
ด าเนินงานของคณะ (9.4.6-02) มีการแต่งตั้งค าสั่งมอบหมายงานแก่บุคลากรของคณะ เพ่ือขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานอย่างมีส่วนร่วม (9.4.6-03) มีการท างานร่วมกับหน่วยงานอ่ืนๆและคณะต่างๆในมหาวิทยาลัย เช่น 
ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด ศูนย์บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ในการจัดกิจกรรม/โครงการต่างๆ เช่น โครงการ
รักไทย รักษ์วัฒนธรรม(9.4.6-04) โครงการสอนเสริมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา เป็นต้น (9.4.6-05)  

     7. หลักการกระจายอ านาจมีการบริหารงานโดยยึดหลักการกระจายอ านาจ โดยมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ
แก่รองคณบดี หัวหน้างาน หัวหน้าสาขา และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้มีเกิดการท างานอย่างเป็นระบบและ
รวดเร็ว(9.4.7-01) มีการจัดสรรงบประมาณตามพันธกิจต่างๆ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ และความจ าเป็น 
(9.4.7-02)  

     8. หลักนิติธรรม มีการบริหารงานโดยยึดหลักนิติธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ กล่าวคือ มีการน าระเบียบ ข้อบังคับ 
และประกาศของมหาวิทยาลัยมาใช้ในการบริหารเพ่ือให้เกิดความยุติธรรม (9.4.8-01)  มีการก าหนดกฎเกณฑ์
ในการปฏิบัติร่วมกัน เช่น มีการก าหนดจรรยาบรรณและให้บุคลากรทุกคนถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด (9.4.8-02) 
มีการมอบหมายภาระหน้าที่การสอนและการด าเนินงานต่างๆ อย่างเท่าเทียมกัน (9.4.8 -03) มีการก าหนด
กฎเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานร่วมกัน (9.4.8-04) มีการน าระเบียบการลามาใช้เป็นแนวทางในการลา
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)     
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   10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติมีการบริหารงานโดยยึดหลัดหลักฉันทามติ โดยให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมแสดง
ความคิดเห็นต่างๆผ่านการประชุมคณะ และน ามติของที่ประชุมไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติ (9.4.10-01) 

รหัสเอกสารหลักฐาน ชื่อเอกสารหลักฐาน 
9.4.1-01 แผนกลยุทธ์คณะศิลปศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 
9.4.1-02 การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ  ประจ าปีการศึกษา 2563 
9.4.1-03 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2564 
9.4.1-04 รายชื่อโครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
9.4.1-05 รายงานการประชุมประจ าเดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
9.4-1-06 รายงานผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
9.4-1-07 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
9.4.2-01 ค าสั่งแต่งตั้งการมอบหมายงาน 
9.4.2-02 หนังสือขอความอนุเคราะห์วิทยากร 
9.4.2-04 โครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
9.4.2-05 มาตรการประหยัดพลังงาน 
9.4-2-06 ค าสั่งแต่งตั้งการมอบหมายงาน 
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 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
9.5 ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรงและแหล่ง

เรียนรู้อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัยจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่
ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

คณะศิลปศาสตร์ ได้ด าเนินการส ารวจองค์ความรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคคลของบุคลากรในคณะโดยก าหนดเป็น
แผนการจัดการความรู้และด าเนินการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (Knowledge Management)(C. 9.5-01)  
ซึ่งได้มีการแบ่งกลุ่มบุคลากรเป็น 2 ประเภท คือ บุคลากรสายวิชาการและกลุ่มบุคลากรสายสนับสนุน ซึ่งแต่ละ
กลุ่มได้ก าหนดรูปแบบแนวทางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามสถานการณ์ที่เหมาะสมมีแนวความคิดในการ
ด าเนินการจัดการความรู้เพ่ือให้เกิดวัฒนธรรมการท างานและการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่วางอยู่บนรากฐานแห่ง
ความรู้  

คณะจึงส่งเสริมให้มีการจัดการความรู้เกี่ยวกับกระบวนการและเทคนิคการท างานการจัดการเรียนการ
สอน การวิจัย และการบริหารจัดการ ตามความเหมาะสม ซึ่งผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นกลุ่มเป้าหมายจากคณาจารย์ และ
บุคลากรสายสนับสนุน โดยในปีการศึกษา 256๓ คณะศิลปศาสตร์ได้มีการด าเนินงานทั้งหมด 3 กิจกรรม  
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กิจกรรมที่ 1 ด้านวิชาการ จ านวน 1 เรื่อง คือ การน าเสนอเอกสารประกอบการสอนผ่านระบบ
ออนไลน์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ซาฮีฎีน  นิติภาค และอาจารย์ฟิรดาว  นิสะนิ 

กิจกรรมที่ 2 ด้านวิจัย จ านวน ๒ ดังต่อไปนี้ 
๑.  ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดย อาจารย์ฮัสสัน  ดูมาลี  และอาจารย์วิภาภรณ์  หุ้ยเวชศาสตร์ 
๒.  การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดชดนัย  จุ้ยชุม 
กิจกรรมที่ 3 ด้านส านักงาน จ านวน ๑ เรื่อง คือ การใช้โปรแกรม Excel ในการปฏิบัติงาน โดย 

อาจารย์ฟารีดา  กิตติวิโรจน์  และอาจารย์เกษรา  บ่าวแช่มช้อย 
และได้รวบรวมข้อมูลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) เพ่ือใช้เป็นเอกสารประกอบการเรียนรู้และท าความเข้าใจใน
ด้านวิชาการ การน าเสนอเอกสารประกอบการสอนผ่านระบบออนไลน์ ด้านการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ  
และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ด้านส านักงาน การใช้โปรแกรม Excel ในการ
ปฏิบัติงาน เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในด้านต่างๆ และสามารถประยุกต์องค์ความรู้เหล่านี้ร่วมกับการ
ปฏิบัติงานในต าแหน่งหน้าที่ต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ข้อมูลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
(KM) ในประเด็นที่กล่าวมาข้างต้นนั้น ได้มีการเผยแพร่ลงบนเว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร์ 

 
รหัสเอกสาร

หลักฐาน 
ชื่อเอกสารหลักฐาน 

C. 9.5-01 กิจกรรมการจัดการความรู้ (Knowledge Management) 
 

9.6  การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและ
สายสนับสนุน 

ผลการด าเนินงาน 
 คณะมีการก ากับติดตามผลการด าเนินงานบุคลากรตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุนในการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ ของบุคลากรสายวิชาการ การเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น 
ของบุคลากรสายสนับสนุน และการศึกษาต่อในวุฒิการศึกษาท่ีสูงขึ้น โดยคณะศิลปศาสตร์ ได้ส่งเสริมให้บุคลากร
จัดท าเอกสารประกอบการสอน คู่มือการปฏิบัติงาน และได้จัดสรรงบประมาณในโครงการพัฒนาศักยภาพด้าน
การวิจัยคณะศิลปศาสตร์ เพ่ือสนับสนุนให้บุคลากรน าเสนอผลงานวิจัย โครงการส่งเสริมบุคลากรเข้าสู่ต าแหน่ง
ทางวิชาการ เพ่ือเตรียมความพร้อมให้แก่บุคลากรก่อนการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ สนับสนุนงบประมาณให้แก่
ผู้ที่ขอต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือเป็นค่าอ่านผลงานทางวิชาการของผู้ทรงคุณวุฒิ ส่งเสริมและสนับสนุนให้
บุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้การเข้าสู่ต าแหน่งสูงขึ้นของสายสนับสนุน และโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการจัดท าต าแหน่งสูงขึ้นของสายสนับสนุน เพ่ือผลักดันให้บุคลากรสายสนับสนุนมีคู่มือการ
ปฏิบัติงานในการขอต าแหน่งที่สูงขึ้น และการศึกษาต่อในวุฒิการศึกษาที่สูงขึ้น คณะได้จัดสรรภาระงานสอนของ
ผู้เตรียมความพร้อมในการลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกให้ลดลง 

 
รหัสเอกสารหลักฐาน ชื่อเอกสารหลักฐาน 

C 9.6-01 แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2562-2564 
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9.7. การก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมีการด าเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพภายในตามระบบและกลไกที่สถาบันก าหนด ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ 
และการประเมินคุณภาพ 

ผลการด าเนินงาน 
คณะพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมกับบริบทและน ามาใช้เป็น

ส่วนหนึ่งของการบริหารงานประจ าให้สอดคล้องกับพันธกิจของคณะ ทั้ง 5 ด้านตามกระบวนการ PDCA คือ มี
การวางแผน การจัดท าแผน การด าเนินงานตามแผน การตรวจสอบการประเมินและปรับปรุงการด าเนินงานโดย
อาศัยหลักการมีส่วนร่วม เริ่มจากการควบคุมคุณภาพโดยการวางแผนการด าเนินงาน (Plan) คณะมีการ
วิเคราะห์ผลการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพของปีที่ผ่านมา และศึกษาวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์การ
ด าเนินงานของคณะ จนเกิดแผนพัฒนาคุณภาพประจ าปีการศึกษา 2563 ผ่านการมีส่วนร่วมของบุคลากรใน
คณะ (9.7-01) ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ (9.7-02) แผนปฏิบัติราชการประจ าปี (9.7-03) คณะได้มีค าสั่ง
มอบหมายหน้าที่ให้กับบุคลากรในการรายงานและจัดเก็บตัวชี้วัดตามเกณฑ์ CUPT QA (9.7-04) และส่ง
บุคลากรในคณะเข้าร่วมอบรมหลักสูตรต่างๆ ของที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เพ่ือส่งเสริม
และสนับสนุนให้บุคลากรสามารถเป็นคณะกรรมการตรวจติดตามระดับคณะและหลักสูตร ตลอดจนเพ่ือ
สนับสนุนให้บุคลากรที่รับผิดชอบตัวบ่งชี้ได้เรียนรู้และเข้าใจเกณฑ์การประกันคุณภาพ CUPT QA เพ่ิมขึ้น (9.8-
05) คณะมีการรวบรวมข้อมูล ติดตามเพ่ือท าการวิเคราะห์ รายงานการด าเนินงานในที่ประชุมคณะและคณะ
กรรมการบริหารประจ าคณะตามท าแผนพัฒนาคุณภาพรอบ 6 เดือน (9.7-06) รอบ 9 เดือน (9.7-07) และ
จัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพรอบ 12 เดือน (9.7 -08) เสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารประจ าคณะครั้งที่ 3/2564 ได้รับทราบ (9.7-09) และด าเนินการกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ
การเขียนรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) เพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับรับการประเมินการประกันคุณภาพ
การศึกษา ปีการศึกษา 2563(9.7-10) และจัดท า SAR ฉบับสมบูรณ์เพ่ือรับการตรวจประเมินคุณภาพ
ประจ าปีการศึกษา 2563 (9.7-11) พร้อมทั้ง ประเมินคุณภาพโดยการรายงานผลการติดตามการด าเนินงาน
ด้านการประกันคุณภาพให้ผู้บริหารทราบเพ่ือติดตามปัญหาและอุปสรรคต่างๆในการด าเนินการ และปรึกษาถึง
แนวทางการแก้ปัญหาเพ่ือการปรับปรุงในครั้งต่อไป  
 

รหัสเอกสารหลักฐาน ชื่อเอกสารหลักฐาน 
C.9-7-01 แผนพัฒนาคุณภาพประจ าปีการศึกษา 2563 
C.9-7-02 แผนกลยุทธ์คณะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 
C.9-7-03 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 
C.9-7-04 ค าสั่งมอบหมายหน้าที่ให้กับบุคลากรในการรายงานและจัดเก็บตัวชี้วัดตามเกณฑ์ 

CUPT QA 
C.9-7-05 รายงานการพัฒนาบุคลากรด้านการประกันคุณภาพ 
C.9-7-06 รายงานการประชุมประจ าเดือน และการประชุมคณะกรรมการบริหารประจ าคณะ 
C.9-7-07 รายงานการประชุมประจ าเดือน และการประชุมคณะกรรมการบริหารประจ าคณะ 
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รหัสเอกสารหลักฐาน ชื่อเอกสารหลักฐาน 
C.9-7-08 รายงานผลการด าเนินงานประกันคุณภาพรอบ 12 เดือน 
C.9-7-09 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ประจ าไตรมาสที่4/2564 
C.9-7-10 สรุปผลการด าเนินกิจกรรมเชิงปฏิบัติปฏิบัติการการเขียนรายงานผลการประเมิน

ตนเอง (SAR) 
C.9-7-11 รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ฉบับสมบูรณ์

ประจ าปีการศึกษา 2563 
 

ผลการประเมินในระดับคณะ 
ใช้เกณฑ์คะแนน 1-7 ของ AUN-QA ระดับหลักสูตร 

คะแนนการประเมิน C8.2 = 4 
ความหมาย มีแนวโน้มผลการด าเนินงานของระบบดี ท าให้เกิดผลเป็นไปในทิศทางตามเป้าหมายที่ก าหนด 
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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 
ส าหรับสายสนับสนุนในการประเมินและเก็บข้อมูลที่เก่ียวข้องโดยอาจใช้ตารางตัวอย่างต่อไปนี้ทั้งนี้การเก็บข้อมูล
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
ด าเนินการตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนด 

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

มีการเก็บข้อมูล
อย่างเป็นระบบ
สามารถ/มีผลการ
วิเคราะห์การ
ด าเนินงานเทียบ
กับเป้าหมาย 

3+ มีแนวโน้มผล
การด าเนินงาน
ของระบบดีท าให้
เกิดผลเป็นไป/ใน
ทิศทางตาม
เป้าหมายที่
ก าหนด 

4+มีการ
ด าเนินงาน
เหนือกว่าที่
เกณฑ์ก าหนด
ส่งผลให้เกิดการ
พัฒนาระบบ 

5+มีผลการ
ด าเนินงานที่เท่า
หรือสูงกว่าคู่
เปรียบเทียบใน
ระดับชั้นน าของ
ประเทศ มีการ
ด าเนินงานที่ดี
ต่อเนื่องส่งผลให้
การด าเนินงาน
เทียบเท่าหรือสูง
กว่าคู่เทียบ (คู่
เทียบชั้นน า
ระดับประเทศ) 

Excellent 
(Example of 
World class or 
Leading 
Practices) 

 
ค่าเป้าหมายของคณะ 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน บรรลุ 
ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา
ความรู้และทักษะตรงตามสายงาน 

ร้อยละ 100 100 บรรลุ 
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ผลการด าเนินงาน 
 คณะศิลปศาสตร์ ได้จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน
ทุกท่านมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร และก าหนดแนวทางในการพัฒนาบุคลากรของคณะ พร้อม
ทั้งให้บุคลากรทุกท่านก าหนดเป้าหมายในการพัฒนาตนเองในแต่ละด้าน เช่น ด้านการพัฒนาตนเองด้าน
วิชาการ/วิชาชีพ  ด้านการศึกษาต่อ  ด้านการก าหนดต าแหน่งทางวิชาการในระดับที่สูงขึ้น เป็นต้น (C. 10-01)  
คณะได้น าผลการส ารวจมาวิเคราะห์ความต้องการของบุคลากรรายบุคคล  เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากร
ได้รับการพัฒนาที่ตรงกับทิศทางการพัฒนาตนเองของบุคลากรรายบุคคล เช่น บุคลากรใหม่  สายวิชาการ    
คณะก าหนดให้พัฒนาด้านการเรียนการสอน  ด้านการวิจัย  และด้านส านักงาน บุคลากรที่ปฏิบัติงานมาแล้วเป็น
ระยะเวลา  ๓ - ๕  ปี  คณะก าหนดให้พัฒนาด้านการท าผลงานวิชาการ  และการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการ  
เพ่ือเตรียมการขอต าแหน่งทางวิชาการ  เป็นต้น  และคณะได้ก าหนดนโยบายให้บุคลากรสายวิชาการทุกท่าน
ต้องผ่านการอบรมด้านวิชาการ ด้านวิจัย และด้านงานส านักงาน  อย่างน้อยด้านละ ๑ ครั้ง/คน/ปี  โดยมีเงิน
สนับสนุนคนละ ๗,000 บาท/คน/ปี  และบุคลากรสายสนับสนุนทุกท่านต้องผ่านการอบรมด้านงานส านักงาน  
อย่างน้อย ๑ ครั้ง/คน/ปี  โดยมีเงินสนับสนุนคนละ 4,000 บาท/คน/ปี (C. 10-02) 
 คณะศิลปศาสตร์เห็นความส าคัญของการพัฒนาบุคลากร  โดยคณะศิลปศาสตร์จัดให้มีการอบรมแก่
บุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุน เช่น กิจกรรมการจัดการความรู้ (Knowledge Management)  
(C. 10-0๓)  เป็นต้น  โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ในด้าน
วิชาการ ด้านวิจัย และด้านส านักงาน รวมทั้งโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ จัด
ขึ้นเพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาการพัฒนาหัวข้องานวิจัยร่วมกับวิทยากรผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการขอ
ทุนวิจัยจากภายนอก นอกจากนี้ยังสนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการอบรมและพัฒนาตนเอง  หลักสูตรออนไลน์  
เช่น  ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน  http://ocsc.chulaonline.net/main/index.asp  และ  
Thai  MOOC  https://lms.thaimooc.org/  เป็นต้น  หรือร่วมกับมหาวิทยาลัย เช่น โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสอนและวิจัย โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดท าต าแหน่งสูงขึ้นของสาย
สนับสนุน เป็นต้น เพ่ือน าความรู้ที่ได้รับการพัฒนาการท างานให้มีประสิทธิภาพต่อไป (C. 10-0๔)   
 งานบริหารทรัพยากรบุคคลได้ส ารวจการพัฒนาศักยภาพ  ความรู้  ความสามารถของบุคลากร  
กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์สายวิชาการ  และบุคลากรสายสนับสนุนตั้งแต่ปี  25๖๑-256๓ 
ปรากฏผลดังนี้ 
 การพัฒนาอาจารย์สายวิชาการ  

ป ี256๓ คณะศิลปศาสตร์ มีอาจารย์ จ านวน ๓๖ คน อาจารย์จ านวน ๓๖ คน ได้รับการพัฒนาวิชาชีพ 
คิดเป็นร้อยละ 100 

ป ี2562 คณะศิลปศาสตร์ มีอาจารย์ จ านวน 32 คน อาจารย์จ านวน 32 คน ได้รับการพัฒนาวิชาชีพ 
คิดเป็นร้อยละ 100 

ป ี2561 คณะศิลปศาสตร์ มีอาจารย์ จ านวน 34 คน อาจารย์จ านวน 34 คน ได้รับการพัฒนาวิชาชีพ 
คิดเป็นร้อยละ 100 
 

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

ปี 256๓ มีบุคลากรสายสนับสนุน จ านวน ๑๙ คน บุคลากรสายสนับสนุน จ านวน ๑๙ คน ได้รับการ
พัฒนาตนเอง คิดเป็นร้อยละ 100 

ปี 2562 มีบุคลากรสายสนับสนุน จ านวน 20 คน บุคลากรสายสนับสนุน จ านวน ๒๐ คน ได้รับการ
พัฒนาตนเอง คิดเป็นร้อยละ ๑๐0   

ปี 2561 มีบุคลากรสายสนับสนุน จ านวน 16 คน บุคลากรสายสนับสนุน จ านวน 16 คน ได้รับการ
พัฒนาตนเอง คิดเป็นร้อยละ 100 
ตารางที่  C 10.1  สรุปผลการด าเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 

ปี ประเภทบุคลากร จ านวน
บุคลากร 

จ านวน
บุคลากรที่
ได้รับการ
พัฒนา 

ร้อยละ บรรลุ
เป้าหมาย 

๒๕๖๓ บุคลากรสายวิชาการ ๓๖ ๓๖ 100 บรรลุ 
บุคลากรสายสนับสนุน ๑๙ ๑9 100 บรรลุ 

2562 บุคลากรสายวิชาการ 32 32 100 บรรลุ 
บุคลากรสายสนับสนุน 20 20 100 บรรลุ 

2561 บุคลากรสายวิชาการ 34 34 100 บรรลุ 
บุคลากรสายสนับสนุน 16 16 100 บรรลุ 
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แผนภูมิที่  C 10.1  สรุปผลการด าเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
 

จากตารางและแผนภูมิข้างต้นแสดงให้เห็นว่าบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน ในปีการศึกษา 
256๑-256๓ มีพัฒนาตนเองตามเป้าหมาย คือ บุคลากรสายวิชาการผ่านการอบรมด้านวิชาการ ด้านวิจัย และ
ด้านงานส านักงาน ด้านละ ๑ ครั้ง/คน/ปี คิดเป็นร้อยละ 100 และบุคลากรสายสนับสนุนผ่านการอบรมด้าน



133 

งานส านักงาน ๑ ครั้ง/คน/ปี คิดเป็นร้อยละ 100 ทั้งนี้ทางคณะสร้างความตระหนักแก่อาจารย์สายวิชาการ 
และบุคลากรสายสนับสนุนให้เห็นความส าคัญของการพัฒนาตนเองด้านต่างๆ ส่งเสริมให้บุคลากรร่วมกันจัดท า
แผนพัฒนาบุคลากรของคณะ รวมถึงแผนการพัฒนาตนเองด้านต่างๆ และได้ก าหนดเป้าหมายให้บุคลากรสาย
วิชาการทุกท่านพัฒนาตนเองด้านวิชาการ ด้านวิจัย และด้านงานส านักงาน อย่างน้อยด้านละ ๑ ครั้ง/คน/ปี และ
บุคลากรสายสนับสนุนทุกท่านพัฒนาตนเองด้านงานส านักงาน อย่างน้อย ๑ ครั้ง/คน/ปี และสนับสนุน
งบประมาณรองรับการพัฒนาตนเองดังกล่าว รวมทั้งส่งเสริมให้อาจารย์สายวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุน
เข้าร่วมการอบรม/พัฒนาตนเอง หลักสูตรออนไลน์ หรือร่วมกับคณะต่างๆ หรือร่วมกับมหาวิทยาลัยอย่าง
สม่ าเสมอ และน าผลการอบรม/พัฒนาตนเองไปประกอบการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน 
 ปีการศึกษา 256๓ คณะศิลปศาสตร์ได้มีระบบกลไกและคู่มือการไปราชการทั้งระบบ (C. 10-05) ซึ่ง
เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาตนเองของอาจารย์สายวิชาการ และสายสนับสนุน มาใช้ประกอบการจัดท าเอกสาร
การเดินทางไปราชการเพ่ือพัฒนาตนเอง ส่งผลให้บุคลากรมีความคล่องตัวในการจัดท าเอกสารเดินทางไป
ราชการ มีการก าหนดตารางการก ากับติดตามการพัฒนาตนเอง เพ่ือรวบรวม ขยายผล และจัดเก็บองค์ความรู้
ต่างๆ จากบุคลากรอย่างเป็นระบบมากขึ้น และได้ส ารวจความพึงพอใจในการพัฒนาตนเองของบุคลากร  ซึ่ง
บุคลากรมีความพึงพอใจในการพัฒนาตนเอง  ร้อยละ  77.80 (C. 10-06) 
 

ผลการประเมินในระดับคณะ 
ใช้เกณฑ์คะแนน 1-7 ของ AUN – QA ระดับหลักสูตร 

คะแนนการประเมิน C. 10 = 3 
ค าอธิบายเพิ่มเติม มีการเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบและมีผลการวิเคราะห์ครบทุกด้าน มีแนวโน้มเป็นไปตามเป้าหมายที่

ก าหนด 
 
รหัสเอกสารหลักฐาน ชื่อเอกสารหลักฐาน 

C. 10-01  แผนพัฒนาบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ 
C. 10-02 แผนจัดสรรงบประมาณประจ าปี 
C. 10-03 กิจกรรมการจัดการความรู้ (Knowledge  Management) 
C. 10-04 รายงานการพัฒนาตนเองของบุคลากร 
C. 10-05 คู่มือการเดินทางไปราชการ 
C. 10-06 ความพึงพอใจในการพัฒนาตนเองของบุคลากร 
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C .11 ข้อมูลป้อนกลับของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ผู้ก ากับตัวบ่งช้ี   อาจารย์ฟารีดา กิตติวิโรจน์ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล   อาจารย์ฟารีดา กิตติวิโรจน์  อาจารย์ ดร.ภัสร์ธีรา ฉลองเดช 
    ผศ. ดร. ศิริกัญญา แก่นทอง  นางสาวชุลีพร มาสเนตร 
ค าอธิบาย 
 การมีข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นส่วนส าคัญท่ีจะท าให้เกิดการพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอน การให้บริการทางวิชาการตามพันธกิจของคณะ/สถาบัน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระดับหลักสูตร ได้แก่ 
นักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต/ผู้ใช้บริการวิชาการ/ผู้ใช้ผลงานวิจัย ศิษย์เก่า และบุคลากรทั้งสายวิชาการ และสาย
สนับสนุน  ข้อมูลป้อนกลับที่ดี ควรจะเป็นข้อมูลที่สามารถน ามาใช้ในการพัฒนาด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้นไปได้  โดยข้อมูลป้อนกลับไม่จ าเป็นต้องเป็นข้อมูลระดับคะแนนที่บ่งบอกถึง
ความพอใจเท่านั้น แต่อาจเป็นข้อมูลสถิติที่เกี่ยวข้องที่เป็นประโยชน์และสามารถใช้ในการพัฒนาการจัด
การศึกษาต่อไปได ้
ตารางท่ี C11.1 เกณฑ์การประเมิน 

1 2 3 4 5 6 7 
ไม่มีการ
ด าเนินงาน
ตามเกณฑ์
ที่ก าหนด 

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

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

3+มีแนวโน้ม
ผลการ
ด าเนินงานของ
ระบบดี ท าให้
เกิดผลเป็นไป
ในทิศทางตาม
เป้าหมายที่
ก าหนด 

4+มีผลการ
ด าเนินงาน
เหนือกว่า
เกณฑ์
ก าหนดส่งผล
ให้เกิดการ
พัฒนาระบบ 

5+มีผลการ
ด าเนินงานที่
เท่าหรือสูงกว่า
คู่เท่ียบใน
ระดับชั้นน้ า
ของประเทศ มี
การด าเนินงาน
ที่ดีต่อเนื่อง
ส่งผลให้การ
ด าเนินงาน
เทียบเท่าหรือ
สูงกว่าคู่เทียบ 
(คู่เทียบชั้นน้ า
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  
- ร้อยละของจ านวนบุคลากรที่มีความพึงพอใจในการ ปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีขึ้นไป   เท่ากับ ร้อยละ 75 

กลุ่มศิษย์เก่า   
-  ร้อยละของจ านวนบัณฑิตท่ีสามารถด ารงชีวิตภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างมีความสุข เท่ากับ       

ร้อยละ 88 
- ร้อยละของจ านวนบัณฑิตท่ีมีความพึงพอใจต่อการด ารงชีวิตภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมที่ระดับดีข้ึนไป 

เท่ากับร้อยละ 78 
กลุ่มผู้รับบริการวิชาการ  

- ร้อยละของผู้รับบริการวิชาการ ที่มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป เท่ากับ 85  
- ร้อยละของผู้รับบริการศูนย์ภาษา ที่มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป เท่ากับ 82  

กลุม่ผู้รับบริการงานวิจัย 
-  ร้อยละของผู้รับบริการงานวิจัย ที่มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป เท่ากับ 85  

หมายเหตุ  ทบทวนและปรับปรุงตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายและมีผลบังคับใช้ในปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป  
2. ผลการด าเนินงาน 

ในระยะเวลาตั้งแต่ที่คณะศิลปศาสตร์ได้มีหลักสูตรและเปิดรับนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2558-2563 
คณะได้ด าเนินการเก็บข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประกอบไปด้วยข้อมูลป้อนกลับ จ านวน 6 กลุ่ม คือ 
นักศึกษา บุคลากรสายสอนและวิจัย บุคลากรสายสนับสนุน ศิษย์เก่า ผู้รับบริการวิชาการ ผู้บริการงานงานวิจัย 
โดยกลุ่มผู้รับงานบริการงานวิจัย เพ่ิงเริ่มด าเนินการในปีการศึกษา 2559-2563 เท่านั้น โดยขณะนั้น คณะยัง
ไม่มีข้อมูลป้อนกลับในส่วนของบัณฑิต หรือศิษย์เก่า และผู้ใช้บัณฑิต อย่างไรก็ดี ในปีการศึกษา 2561 ที่ผ่านมา 
คณะได้เริ่มมีข้อมูลป้อนกลับเพ่ิมเติมจากช่องทางของผู้ประกอบการที่ รับนักศึกษารุ่น 1 ในการออกฝึกสหกิจ
ศึกษา และในปีการศึกษา 2561  คณะได้ปรับปรุงระบบและกลไกการด าเนินการโดยขยายกลุ่มเป้าหมาย
เพ่ิมเติม  คือ บัณฑิต และผู้ใช้บัณฑิต โดยในปีการศึกษา 2562-2563 คณะได้มีกลุ่มผู้ประกอบการที่รับ
นักศึกษารุ่น 2-3 ในการออกฝึกสหกิจศึกษา พร้อมกับได้ทบทวนตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย เพ่ือให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน ตลอดจนข้อเสนอจากคณะกรรมการประเมินประกันคุณภาพ ทั้งในระดับคณะ และระดับ
หลักสูตร โดยได้มีการก าหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายนี้ให้สอดรับกับแผนกลยุทธ์ของคณะศิลปศาสตร์ ประจ าปี 
พ.ศ. 2562-2564  

2.1 ข้อมูลป้อนกลับจากนักศึกษา (ข้อมูล ประจ าปีการศึกษา 2558-2562)  

ตารางท่ี C11.2 ผลข้อมูลป้อนกลับการใช้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๖2 
 

สาขาวิชา 
ปีการศึกษา 

2558 2559 2560 2561 2562 
ภาษาอังกฤษ 3.79 3.51 3.90 3.73 3.76 
ภาษาวิชามลายู - - 4.03 3.83 3.95 
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โดยในปีการศึกษา 2563 ทางคณะได้มีการด าเนินการต่อข้อมูลป้อนกลับจากกลุ่มนักศึกษาในปีที่ผ่าน
มา (ปีการศึกษา 2562) ดังนี้  

1. ปรับปรุงรายวิชาเลือกให้ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน โดยได้รับความร่วมมือจากอาจารย์
ผู้สอนจากคณะวิทยาการจัดการในการสอนรายวิชาการเขียนเวบเพจ   

2. ก าหนดรายวิชาที่เน้นการสนทนาให้อาจารย์ชาวต่างประเทศเป็นผู้รับผิดชอบ ได้แก่ วิชาการฟัง
และการพูดภาษาอังกฤษ  วิชาการพูดในที่สาธารณะ วิชาทักษะการน าเสนอ เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการในเรื่องของการเสริมสร้างบรรยากาศการใช้ภาษาต่างประเทศ  

3. การปรับปรุงระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ตโดยการเพ่ิมจุดกระจายสัญญาณเพ่ิมเติม 
 โดยผลส ารวจความพึงพอใจและข้อมูลป้อนกลับของกลุ่มนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 ดังนี้  
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  

1. ด้ำนหลักสูตรและเนื้อหำรำยวิชำ     3.37   ปำนกลำง 

2. ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน     3.42  ปำนกลำง 

3. ด้ำนอำจำรย์ผู้สอน     3.53   ปำนกลำง 

  4. ด้ำนสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้     3.16   ปำนกลำง  

5. ด้ำนควำมพึงพอใจในกำรพัฒนำตนเองท่ีได้จำกกำรศึกษำ 3.43   ปำนกลำง 

    โดยรวม    3.38   ปานกลาง 

สาขาวิชาภาษามลายู 
1. ด้ำนหลักสูตรและเนื้อหำรำยวิชำ     3.70  ปำนกลำง 

2. ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน     4.09  ดี 

3. ด้ำนอำจำรย์ผู้สอน     4.58  ดีมำก 

  4. ด้ำนสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้     3.90  ดี  

5. ด้ำนควำมพึงพอใจในกำรพัฒนำตนเองท่ีได้จำกกำรศึกษำ 4.09   ดี 

    โดยรวม    4.08   ดี 

 
2.2 ข้อมูลป้อนกลับจากบุคลากร (สายสอนและวิจัย และสายสนับสนุน)  
ประจ าปีการศึกษา 2559-2562 ที่ผ่านมา ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรสายสอนและ

วิจัย และสายสนับสนุน มีดังนี้  
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ตารางท่ี C11.3 ผลข้อมูลป้อนกลับจากบุคลากรสายสอนและวิจัย ปีการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๖2 

 
สาขาวิชา 

ปีการศึกษา 
2558 2559 2560 2561 2562 2563 

ภาษาอังกฤษ - 3.91 4.10 3.78 3.65 3.95 
ภาษาวิชามลายู - - 4.50 3.82 3.90 4.17 

 
ปีการศึกษา 2563  ผลการส ารวจข้อมูลป้อนกลับจากบุคลากรสายสอนและวิจัย มีดังนี้  
ตารางท่ี C11.4 ผลข้อมูลป้อนกลับจากบุคลากรสายสอนและวิจัย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ แบบแยก

ประเด็นพิจารณา 
ประเด็นพิจารณา คะแนน 

มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 4.50 
คณะกรรมการมีการประชุมหารือกันอย่างสม่ าเสมอ 4.10 
จ านวนของอาจารย์ในหลักสูตรเพียงพอกับนักศึกษา 3.56 
มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ตามภาระงาน 4.00 
มีการพัฒนาอาจารย์ด้านการเรียนการสอนและวิจัย 4.13 
มีการเพ่ิมพูนคุณวุฒิและประสบการณ์ศึกษาดูงาน ฝึกอบรม ทั้งในและต่างประเทศ 3.40 
เฉลี่ย 3.95 

 
ตารางที่ C11.5  ผลข้อมูลป้อนกลับจากบุคลากรสายสอนและวิจัย สาขาวิชาภาษามลายู แบบแยก

ประเด็นพิจารณา 
ประเด็นพิจารณา คะแนน 

มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 4.45 
คณะกรรมการมีการประชุมหารือกันอย่างสม่ าเสมอ 4.34 
จ านวนของอาจารย์ในหลักสูตรเพียงพอกับนักศึกษา 4.18 
มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ตามภาระงาน 4.35 
มีการพัฒนาอาจารย์ด้านการเรียนการสอนและวิจัย 4.09 
มีการเพ่ิมพูนคุณวุฒิและประสบการณ์ศึกษาดูงาน ฝึกอบรม ทั้งในและต่างประเทศ 3.60 
เฉลี่ย 4.17 

 
โดยอาจารย์สายสอนและวิจัยต้องการให้มีการเพ่ิมพูนทักษะความรู้ในด้านเฉพาะ ตลอดจนการสร้าง

เครือข่ายด้านวิจัยกับหน่วยงานภายนอก  
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นอกจากนี้ ผลการส ารวจความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของบุคลกรคณะศิลปะศาสตร์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 มีดังนี้  

1. ด้ำนนโยบำยแผนและกำรบริหำร    4.00   ดี 

2. ด้ำนสภำพแวดล้อม      3.97  ปำนกลำง 

3. ด้ำนค่ำตอบแทน      3.86   ปำนกลำง 

  4. ด้ำนควำมสัมพันธ์ของผู้บังคับบัญชำและผู้ร่วมงำน  4.24   ดี  

5. ด้ำนควำมสุขในกำรท ำงำน     4.08   ดี 

    โดยรวม    4.03   ดี 

2.3 ข้อมูลป้อนกลับจากผู้รับบริการวิชาการ  
ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะประสบปัญหาในการด าเนินโครงการบริการวิชา เนื่องจาก

สถานการณ์โควิด 19 ซึ่งส่งผลให้คณะต้องปรับเปลี่ยนช่วงเวลาการด าเนินการจากเดิม และปรับเปลี่ยนรูปแบบ
การด าเนินการจากการลงพ้ืนที่ เป็นรูปแบบการบริการวิชาแบบออนไลน์ โดยในปีงบประมาณนี้ คณะได้มีโอกาส
ขยายพ้ืนที่บริการวิชาการไปยังกลุ่มเป้าหมายใหม่ คือ หลักสูตรการสอนทักษะภาษามลายูกลางเพ่ือธุรกิจบริการ
แก่กลุ่มแม่บ้าน ต าบลภูเขาทอง อ าเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส ซึ่งยังอยู่ในระหว่างการด าเนินการ และคณะได้
ด าเนินการโครงการบริการวิชา จ านวน 4 โครงการ  มีผลการประเมินความพึงพอใจ ในภาพรวมที่ 4.29  
รายละเอียดดังนี้ 

 ตารางท่ี C11.6 ข้อมูลป้อนกลับของผู้รับบริการวิชา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

ชื่อโครงการ 
ค่าเฉลี่ย 

ความพึงพอใจ 
ร้อยละ 

ความพึงพอใจ 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 
โครงการบริการวิชาการและแข่งขันทักษะวิชาการ
ภาษามลายู 

4.34 87 มาก 

โครงการ Chinese day เปิดโลกแดนมังกร สอนศิลป์
ภาษาจีน  

4.38 89 มาก 

โครงการจัดท าและพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นเพ่ือการ
บริการวิชาการ 

4.32 84 มาก 

โครงการ English Day 4.12 82 มาก 
ค่าเฉลี่ยรวม 4.29 90.5 มาก 

 

 นอกจากนี้ ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ อยู่ภายใต้ความดูแลของคณะศิลปศาสตร์  
ซึ่งครอบคลุมการให้บริการห้องดูหนัง ฟังเพลง การแปลเอกสาร การทดสอบวัดระดับ TOEL/ITP ในภาพรวมผล
สะท้อนกลับของผู้รับบริการของศูนย์ภาษาที่มีความพึงพอใจในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 85 (เป้าหมาย ร้อย
ละ 82) 
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2.4  ข้อมูลป้อนกลับจากผู้รับบริการงานวิจัย   

กระบวนการได้มาซึ่งข้อมูลป้อนกลับจากผู้รับบริการงานวิจัยนั้น มีเพียง 1 งานวิจัยที่ได้น าไปใช้
ประโยชน์ในปีการศึกษา 2559 คือ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ในการบริการวิชาการค่ายภาษาอังกฤษ ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โดยมีการประยุกต์ใช้การเรียนการสอนในชั้นเรียนบรรจุเป็น
ส่วนหนึ่งในเนื้อหารายวิชาภาษาอังกฤษโรงเรียนบ้านไทยรัฐวิทยา อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส เป็นโรงเรียนน า
ร่อง ซึ่งผลการด าเนินงาน พบว่า นักเรียนมีคะแนน ONET สูงขึ้น และนักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาภาษาอังกฤษ 
ผู้บริหาร ตลอดจนคณาจารย์ของโรงเรียนมีความพึงพอใจระดับดีมาก ส่งผลต่อการพิจารณาจัดกิจกรรมต่อใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   

ปีการศึกษา 2561 มีงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์ในชุมชน จ านวน 4 ผลงาน นั้น พบว่ามีความพึง
พอใจอยู่ในระดับดี เนื่องจากงานวิจัยมุ่งเน้นการพัฒนาฐานข้อมูลเชิงท่องเที่ยวให้แก่ชุมชน และมีบางส่วน
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสื่อเพ่ือจัดการการเรียนการสอนให้แก่โรงเรียนระดับประถมศึกษา  

การด าเนินงาน ประจ าปีการศึกษา 2562 มีผลงานวิจัย จ านวน 7 ผลงานที่น าไปใช้ประโยชน์ในชุมชน 
ซึ่งอยู่ในระหว่างการติดตามผลสะท้อนกลับจากการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย มีผลความพึงพอใจอยู่ในระดับดี  
 ปีการศึกษา 2563 อยู่ในระหว่างการด าเนินงาน มีจ านวนงานวิจัยที่อยู่ในระหว่างการเตรียมน าเสนอ 
จ านวน 1 เรื่อง การพัฒนาสื่อภาพยนตร์ที่มีค าบรรยายภาษาอังกฤษใต้ภาพ เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ค าศัพท์
ภาษาอังกฤษของภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสมานมิตรวิทยา ซึ่งมีผลความพึงพอใจ
อยู่ในระดับดี  
 

2.5  ข้อมูลป้อนกลับจากผู้ใช้บัณฑิตและจากศิษย์เก่า    

ปีการศึกษา 2562 การสอบถามความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ในประเด็น
คุณภาพของบัณฑิต พบว่า ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจต่อบัณฑิตของสาขาวิชาภาษาอังกฤษ โดยเห็นว่าบัณฑิต
ของสาขาวิชาภาษาอังกฤษ มีความขยัน อดทน ตั้งใจในการปฏิบัติงาน อย่างไรก็ตามจากผลส ารวจการได้งานท า
ของบัณฑิตข้างต้น ทางคณะพบว่าบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาส่วนใหญ่ได้งานที่ตรงกับสาขาวิชาที่เรียนและ
ประกอบอาชีพที่หลากหลาย สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้ในระดับหนึ่ง ทั้งนี้ปัจจัย
ทางด้านครอบครัวส่งผลต่อการได้งานท าของบัณฑิตค่อนข้างมาก บัณฑิตได้สะท้อนกลับข้อมูลว่า ผู้ปกครอง
ต้องการให้บัณฑติท างานในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้  ในขณะที่บัณฑิตค่อนข้างมีความภาคภูมิใจที่ได้จบ
จากคณะศิลปศาสตร์ และสามารถน าองค์ความรู้ไปใช้ได้จริงในการประกอบอาชีพ   

ในปีการศึกษา 2563 บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาอยู่ในระหว่างการสมัครงาน และส่วนหนึ่งเพ่ิมเริ่มงาน
ได้ในระยะเวลาไม่นาน  ยังไม่มีการส ารวจข้อมูลผู้ใช้บัณฑิต ประจ าปีการศึกษา 2563 

ตารางท่ี 11.7 เกณฑ์ประเมิน 
ผลการประเมินในระดับคณะ 

ผลรวมของคะแนนที่ได้ของหลักสูตรในคณะ /  จ านวนหลักสูตรในคณะทั้งหมด 
คะแนนการประเมิน C .11 = 3 

อฺธิบายเพิ่มเติม  มีการเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบสามารถ/มีผลการวิเคราะห์การด าเนินงานเทียบกับค่า
เป้าหมาย 
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ตารางท่ี 11.8 รายการเอกสารหลักฐาน  

รหัสเอกสารหลักฐาน ชื่อเอกสารหลักฐาน 
C.11-01 รายงานผลการประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา 2558 -

2562 
C.11-02 รายงานผลการประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา 2563 
C.11-03 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559-63 
C.11-04 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลกรคณะศิลปศาสตร์ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
C.11-05 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

2559-63 
C.11-06 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

2564 
C.11-07 รายงานการใช้ประโยชน์งานวิจัยและรายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้

ประโยชน์งานวิจัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-62 
C.11-08 รายงานการใช้ประโยชน์งานวิจัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
C.11.-09 รายงานข้อมูลสะท้อนกลับจากสถานประกอบการและศิษย์เก่า   

 ประจ าปีการศึกษา 2562 
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C.12 การบริการวิชาการแก่สังคมของคณะและสถาบัน 
ผู้ก ากับและติดตามตัวชี้วัด อาจารย์ ดร.ภัสร์ธีรา ฉลองเดช 

ผู้จัดเก็บข้อมูล   1. อาจารย์ฟีรดาวซ์ มูหะมัด     
    2. อาจารย์ฟิรดาว นิสะนิ 

3. นางสาวนันท์นภัส นาราวิทย์ 
4. นายไพชยนต์ สมจิตร 

 

ค าอธิบาย 
 การบริการวิชาการเป็นพันธกิจหนึ่งที่ส าคัญของสถาบันอุดมศึกษา คณะและสถาบันควรค านึงถึง
กระบวนการให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยมีการบูรณาการกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย ทั้งการบริการวิชาการที่
ท าให้เกิดรายได้และการบริการวิชาการที่คณะและสถาบันจัดท าเพ่ือสร้างประโยชน์แก่ชุมชน โดยมีการประเมิน
ความส าเร็จของการบริการวิชาการ นอกจากจะเกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมแล้ว ยังส่งผลถึงอัตลักษณ์/
เอกลักษณ์ของนักศึกษาและบุคลากรใน คณะ/สถาบัน ในการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กรให้มีจิตสาธารณะอีก
ด้วย 
แนวทางการด าเนินการ 
 

1.  มีนโยบาย เป้าหมาย และวิธีการบริหารจัดการ 
2.  มีการด าเนินงานโดยเน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
3.  มีการด าเนินงานแบบบูรณาการพันธกิจ 
4.  มีผลการด าเนินงานที่ท าให้ชุมชนและสังคม รวมทั้งคณะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

1 ค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย  ผลการด าเนินงาน บรรลุ 
งานบริการวิชาการ 
จ านวนหลักสูตรระยะสั้นที่เปิดให้บริการและ
ตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม 

6 หลักสูตร 7 หลักสูตร บรรลุ 

ร้อยละของจ านวนผู้รับบริการวิชาการท่ีมีความ
พึงพอใจในระดับดีขึ้นไป ค่าเป้าหมาย  

ร้อยละ 90   ร้อยละ 90 บรรลุ 

ร้อยละของจ านวนโครงการบริการวิชาการท่ี
ผ่านเกณฑ์ความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป  

ร้อยละ 90 ร้อยละ 90.5 บรรลุ 

งานศูนย์ภาษา 
จ านวนผู้เข้ารับบริการวิชาการจากศูนย์ภาษา 800 คน 877 คน บรรลุ 
จ านวนครั้งของผู้รับบริการวิชาการวิชาชีพจาก
ศูนย์ภาษา 

500 ครั้ง 877 ครั้ง  บรรลุ 

จ านวนหน่วยงานที่เข้ารับบริการวิชาการ 
วิชาชีพจากศูนย์ภาษา 

30 หน่วยงาน 37 หน่วยงาน บรรลุ 

ร้อยละของจ านวนผู้รับบริการศูนย์ภาษาท่ีมี ร้อยละ 85 ร้อยละ 85 บรรลุ 
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ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย  ผลการด าเนินงาน บรรลุ 
ความพึงพอใจระดับดีขึ้นไป 

1.   มีนโยบาย เป้าหมาย และวิธีการบริหารจัดการ 
 

งานบริการวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ได้ก าหนดโครงสร้างการบริหารงานเพ่ือให้งานบริการวิชาการ
ด าเนินงานประสบความส าเร็จตามนโยบายและเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ให้มีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับของ
หน่วยงานภายนอก และสามารถบริการวิชาการตามความต้องการของชุมชนและสังคมด้วยเหตุนี้ งานบริการ
วิชาการได้ก าหนดระบบและกลไกการด าเนินงานของงานบริการวิชาการ ตามระบบวงจรคุณภาพ PDCA ดังที่
ระบุไว้ในแผนบริการวิชาการปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (C.12.01) ดังนี้ 

 

 
 

รูปภาพที่ C 12.1 ระบบและกลไกงานบริการวิชาการ 
 

จากรูปภาพดังกล่าว คณะได้ก าหนดนโยบายและแนวทางการให้บริการวิชาการ โดยการมีส่วนร่วมจากผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการวางแผนจัดท าโครงการบริการวิชาการ/กิจกรรม
บริการวิชาการแก่ชุมชนมีการน าเสนอโครงการและด าเนินโครงการตามแผนที่ได้ระบุไว้หลังจากที่โครงการผ่าน
การอนุมัติ  มีการก ากับและติดตามการด า เนินโครงการของงานบริการวิชาการร่ วมกับฝ่ ายแผน  
มีการประเมินผลความส าเร็จการด าเนินโครงการจากรายงานผลการด าเนินงาน และผลการประเมินที่ได้รับ ทาง
งานบริการวิชาการน ามาวิเคราะห์และปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานบริการวิชาการ
ต่อไป คณะศิลปศาสตร์มีการร่วมกันก าหนดนโยบายในการบริการวิชาการแก่สังคม โดยผ่านโครงการทบทวน
และจัดท าแผนการด าเนินงานของคณะศิลปศาสตร์ในแต่ละปี เพ่ือหารือถึงข้อปรับปรุง และข้อเสนอแนะ ที่
สามารถน ามาพัฒนาให้งานบริการวิชาการ มีประสิทธิภาพและสามารถตอบสนองความต้องการของชุมชนและ
สังคมมากท่ีสุด 

ปกีารศึกษา พ.ศ. 2563 คณะมีการก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานบริการวิชาการในแผนกลยุทธ์การ
ด าเนินงานคณะศิลปศาสตร์ พ.ศ. 2563 (C.12.02) เป็นการบริการวิชาการแก่ชุมชน โดยเน้นการมีส่วนร่วม
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ของทุกภาคส่วน และมีการด าเนินการบูรณาการการเรียนการสอน บูรณาการด้านงานวิจัย และการบูรณาการ
แบบพันธกิจ จากนโยบายดังกล่าวงานบริการวิชาการได้ก าหนดโครงการบริการวิชาการ/กิจกรรมบริการวิชาการ
ที่จะด าเนินการตามกรอบในแต่ละปี ให้มีความสอดคล้องกับอัตลักษณ์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจของมหาวิทยาลัย
ด้วยเหตุนี้ เป้าประสงค์การด าเนินงานบริการวิชาการ ประกอบด้วย ดังนี้ 
ตารางท่ี C 12.1  ค่าคาดหวัง/ตัวชี้วัดเป้าประสงค์และกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริการตามแผนปฏิบัติการของ
คณะศิลปศาสตร์ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ประจ าปี 2563 

เป้าประสงค์ ตัวชีวัดเป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
1. การบริการวิชาการที่
ตอบสนองความต้องการ
ของชุมชุมชนและสังคม 

จ านวนหลักสูตรระยะสั้นที่เปิดให้บริการ
และตอบสนองความต้องการของชุมชนและ
สังคม 

จัดท า/ปรับปรุง/บริการวิชาการ
หลักสูตรที่ตอบสนองความ
ต้องการของชุมชนและสังคม 

ร้อยละของจ านวนผู้รับบริการวิชาการท่ีมี
ความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ 90 

ส ารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ วิชาการ วิชาชีพ 

ร้อยละของจ านวนโครงการบริการวิชาการ
ที่ผ่านเกณฑ์ความพึงพอใจในระดับดีข้ึนไป 
ค่าเป้าหมาย 90 

จัดท าโครงการบริการวิชาการที่
ตอบสนองความต้องการของ
ชุมชนและสังคม 

2. เป็นศูนย์กลางในการ
บริการวิชาการในสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต ้

จ านวนผู้เข้ารับบริการวิชาการจากศูนย์
ภาษาค่าเป้าหมาย 800 คน 

ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการ
เข้ารับบริการจากศูนย์ภาษา 

จ านวนครั้งของผู้รับบริการวิชาการ วิชาชีพ
จากศูนย์ภาษาค่าเป้าหมาย 500 ครั้ง 

ติดตามผลการเข้ารับบริการศูนย์
ภาษา 

จ านวนหน่วยงานที่เข้ารับบริการวิชาการ 
วิชาชีพจากศูนย์ภาษาค่าเป้าหมาย 30 
หน่วยงาน 

ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการ
เข้ารับบริการจากศูนย์ภาษา 

ร้อยละของจ านวนผู้รับบริการศูนย์ภาษาท่ีมี
ความพึงพอใจระดับดีขึ้นไปค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ 85 

พัฒนาระบบส ารวจ ความพึง
พอใจของผู้รับบริการศูนย์ภาษา 

 

คณะได้ด าเนินการบริการวิชาการแก่สังคมจากบุคลากรที่มีความช านาญ รวมทั้งการสร้างเครือข่ายแห่ง
การเรียนรู้กับหน่วยงานต่าง ๆ และสนับสนุนการบริการวิชาการที่บูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัยสู่
สาธารณะ ทั้งนี้ เพ่ือพัฒนาส่งเสริม และสนับสนุนกิจกรรมบริการวิชาการ ตอบสนองความต้องการของสังคม 

ผลการด าเนินงาน 
 

ปกีารศึกษา พ.ศ. 2563 คณะได้ก าหนดการจัดท าหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรใหม่ จ านวน 1 หลักสูตร 
ของสาขาวิชาภาษามลายู ในการบริการวิชาการแก่กลุ่มผู้ที่มีความสนใจ คือ หลักสูตรระยะสั้นภาษามลายูเพ่ื อ
การท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์  (จ านวน 30 ชั่วโมง) ตามตัวชี้วัดเป้าประสงค์ (C.12.03) ซึ่งเป็นหลักสูตร
ระยะสั้นด้านภาษาร่วมกับโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ (1 ต าบล 1 
มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และมีการปรับปรุงหลักสูตรระยะสั้นเดิม จ านวน 1 หลักสูตร 
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คือ หลักสูตรระยะสั้นภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร (ฉบับปรับปรุง) (C.12.03) ทั้งนี้ ผู้รับการอบรมสามารถต่อ
ยอดทักษะความรู้โดยการน าไปประยุกต์ในที่ท างานตามบริบทต่าง ๆ ได้ และเพ่ือให้คณะเป็นหน่วยงานที่มีการ
บริการหลักสูตรระยะสั้นที่หลากหลายและเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านภาษาและด้านสังคมศาสตร์ของ
ประชาชนในจังหวัดนราธิวาส คณะศิลปศาสตร์จึงได้จัดท าหลักสูตรระยะสั้นดังกล่าวแก่บุคคลที่สนใจและ
ต้องการพัฒนาทักษะภาษาในงานบริการและสามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน ตลอดจนการประกอบอาชีพ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ส าหรับการบริการวิชาการของหลักสูตรระยะสั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
มีการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น จ านวน 3 หลักสูตร ดังนี้ 

หลักสูตร จ านวน
ชั่วโมง 

กลุ่มเป้าหมายที่
ได้รับประโยชน์
จากการบริการ

วิชาการ 

ประโยชน์ได้รับจากการบริการ
วิชาการ 

หลักสูตรภาษามลายูเ พ่ือการ
ท่องเที่ยวและบริการ 

30 ชั่วโมง 
 

ชุมชน ชุมชนมีความรู้เกี่ยวการใช้ภาษา
มลายูในชีวิตประจ าวันและ
สามารถสื่อสารในระดับพ้ืนฐาน
เพ่ือการบริการ และใช้ในการ
ประกอบอาชีพได้  

หลักสูตรภาษามลายูกลางเพ่ือ
การสื่อสาร 

18 ชั่วโมง 
 

หน่วยงานในพื้นท่ี บุคลากรมีศักยภาพด้าน
ภาษาต่างประเทศ หรือภาษา
มลายูกลางเพ่ือเตรียมความพร้อม 
และพัฒนาความรู้ทางภาษา  

หลักสูตรภาษาจีนเพ่ือการดูซีรี่ย์ 18 ชั่วโมง 
 

หน่วยงานในพื้นท่ี บุคลากรมีศักยภาพด้าน
ภาษาต่างประเทศ และได้พัฒนา
ความรู้ทางด้านภาษา 

  

 หลักสูตรระยะสั้นดังกล่าวได้มีการอบรมในรูปแบบออนไลน์แก่หน่วยงานในพ้ืนที่และชุมชน ทั้งนี้เพ่ือ
พัฒนาศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศ ให้ตอบสนองการยกระดับคุณภาพชุมชน เศรษฐกิจต่างๆ เน้นในเรื่องของ
การพัฒนาความรู้ทางภาษา โดยมุ่งเน้นพัฒนาทั้งภาคประชาชนในงานบริการให้แก่นักท่องเที่ยวต่างประเทศ  
นอกจากนี้ ในอนาคต คณะมีแผนนโยบายด้านการบริการวิชาการ โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้แต่ละสาขาวิชา มี
การบริหารการจัดการด้านการบริการวิชาการตามศาสตร์ความรู้ของแต่ละสาขา เพ่ือบริการวิชาการแบบเปล่า
และบริการวิชาการท่ีก่อให้เกิดรายได้ อีกทั้ง ส่งเสริมการถ่ายทอดองค์ความรู้ตามความเชี่ยวชาญของบุคลากรใน
คณะแก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก ภายใต้ข้อจ ากัด หากไม่สามารถลงพ้ืนที่ใน
การบริการวิชาการได้  นอกจากการบริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคมผ่านโครงการ
และกิจกรรมต่าง ๆ  
 นอกจากนี้ คณะมีศูนย์ภาษา (Languages Center) ซึ่งเป็นศูนย์กลางในการบริการวิชาการในสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ศูนย์ภาษาที่มีวิสัยทัศน์ว่าด้วยปี พ.ศ. 2565 ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร์ เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และการบริการด้านภาษาที่ทันสมัยและครบวงจรที่สุดในสามจังหวัด
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ชายแดนใต้ (C.12.04) ศูนย์ภาษาในฐานะเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านภาษาได้มีการก าหนดพันธกิจหลักดังนี้ (1) 
จัดการเรียนการสอนและพัฒนาทักษะด้านภาษา (2) บริการแปลภาษา (3) บริการล่ามแปลภาษา (4) บริการ
ทดสอบวัดระดับความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (5) ผลิตสื่อ ผลงานทางวิชาการ งานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ด้านภาษา เพ่ือผลประโยชน์ของสังคมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ในปีการศึกษา พ.ศ. 2563 ศูนย์
ภาษามีการก าหนดแผน (ตารางที่ 1) การพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพ่ือให้สอดคล้องกับพันธกิจอย่างต่อเนื่องและมีผล
การด าเนินงาน ดังนี้ 

การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการเข้ารับบริการของศูนย์ภาษา โดยได้มีการด าเนินการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ด้านภาษาให้มีความทันสมัยเพ่ือตอบสนองความต้องการของนักศึกษา บุคลากรภายในและภายนอก 
นักเรียน ตลอดจนชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง ภายในห้องศูนย์ภาษาประกอบไปด้วยห้องดูภาพยนตร์
ภาษาต่างประเทศ (Movie Lounge) จ านวน 2 ห้อง สามารถรองรับผู้คนจ านวนทั้งหมด 40 ที่นั่ง มีหนังสือ
จ านวนทั้งหมด 935 เล่ม แบ่งออกเป็นหนังสือภาษาไทย จ านวน 98 เล่ม ภาษาอังกฤษ 611 เล่ม ภาษามลายู 
80 เล่ม และภาษาจีน 146 เล่ม  ทั้งนี้ยังมีหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ และอุปกรณ์ส่งเสริมการเรียนรู้ แท็ปเล็ต 
จ านวน 8 เครื่อง และพจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์ (Talking Dict) จ านวน 4 เครื่อง คอมพิวเตอร์จ านวน 8 
เครื่อง และสื่อการเรียนการสอนภาษาต่าง ๆ ในรูปแบบซีดีและออนไลน์ จ านวน 10 เรื่อง โดยมีการให้บริการ
อย่างเป็นระบบ กล่าวคือ มีการเก็บสถิติการเข้ารับบริการห้องศูนย์ภาษา และระบบบริการยืม -คืน ทั้งหนังสือ 
ต าราเรียน งานวิจัย แท็ปเล็ต พจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์ (Talking Dict) และคอมพิวเตอร์ส าหรับการค้นคว้า
ข้อมูล (C.12.1-5)  

ด้านการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาทักษะด้านภาษาซึ่งถือเป็นพันธกิจหลักของศูนย์ภาษานั้น ในปี
การศึกษา พ.ศ. 2563 ได้มจีัดท า 4 โครงการ ดังนี้  

1. โครงการพัฒนาศูนย์เพ่ือยกระดับการให้บริการในสามจังหวัดชายแดนใต้ โดยได้ส ารวจความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการศูนย์ภาษา คิดเป็นร้อยละ 80  

2. โครงการอบรมเพ่ือพัฒนาอาจารย์ด้านภาษาอังกฤษ โดยร่วมกับวิทยาเทคนิคนราธิวาสและคณะ                 
วิศกรรมศาสตร์ มีผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 52 คน ทั้งนี้อาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการมีความสามารถ
ทางภาษาอังกฤษเพ่ิมข้ึนคิดเป็นร้อยละ 60  

3. โครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ท าให้อาจารย์ผู้เข้ารวมโครงการผลิตสื่อการเรียนรู้
ออนไลน์ได้จ านวน 6 เรื่อง 

4. โครงการพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษผ่านโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ มีผู้เข้าร่วม
โครงการเป็นนักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา จ านวน 100 คน ผลการด าเนินงานอยู่
ระหว่างการรวบรวมข้อมูล 

 กล่าวได้ว่าโครงการบริการวิชาการของศูนย์ภาษามีมาอย่างต่อเนื่องเพ่ือสนองนโยบายจากมหาวิทยาลัย
ว่าด้วยการก้าวเข้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับนานาชาติและการสร้างมาตรฐานในระดับสากล (C.12.06) 
นอกจากนี้ ด้านการบริการแปลภาษา มีการขยายการให้บริการสู่ชุมชน เช่น หน่วยงานภาครัฐในระดับต าบลหรือ
จังหวัด อีกทั้งการเป็นศูนย์ทดสอบวัดระดับความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ TOEFL ITP ที่เดียวในสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ท าให้เกิดการขยายพ้ืนที่ในการให้บริการทางวิชาการ เกิดการสร้างเครือข่ายทั้งในระดับ
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ท้องถิ่นตลอดจนภูมิภาค เช่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ทั้งนี้ในยกระดับการเป็นศูนย์สอบ ท าให้ภายในปีงบประมาณ 256๕ ศูนย์ภาษา
ควรขยายการให้บริการ โดยด าเนินการจัดท าข้อสอบมาตรฐานเพ่ือวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ (PNU-TEP) 

นอกจากการบริการตามพันธกิจดังกล่าวแล้ว ศูนย์ภาษาได้มีการขยายช่องทางการประชาสัมพันธ์เพ่ือ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการเข้ารับบริการจากศูนย์ภาษา ทั้งผ่านทางเฟซบุ๊คและเว็บไซต์ของคณะ         
(C.12.07) ท าให้มีผู้เข้ารับบริการศูนย์ภาษาอย่างต่อเนื่อง และมีจ านวนผู้เข้ารับบริการจ านวนตามเป้าหมายที่
ก าหนดอีกท้ัง ศูนย์ภาษาได้มีการติดตามผลการเข้ารับบริการของศูนย์ภาษา โดยมีการพัฒนาระบบส ารวจความ
พึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์ภาษาเป็นระบบส ารวจแบบออนไลน์ และการส ารวจความพึงพอใจผ่านเว็บไซต์ ที่
สะดวกและง่ายต่อการเข้าถึงทุกครั้งหลังการรับบริการ  

จากการที่ศูนย์ภาษาได้มีการวางแผนและพัฒนาเพ่ือรองรับการให้บริการที่มีการขยายตัวในทุกๆปี และ
เพ่ือการบริการวิชาการอย่างแท้จริง ทั้งนี้ศูนย์ภาษาบรรลุทุกตัวชี้วัดเป้าประสงค์ดังที่ก าหนดในแผน                  
กลยุทธ์คณะศิลปศาสตร์ข้างต้น โดยสามารถสรุปการให้บริการศูนย์ภาษาตามพันธกิจดังตารางต่อไปนี้  

ตารางท่ี C 12.2 รายงานสถิติการเข้ารับบริการศูนย์ภาษาประจ าปีการศึกษา 2563 (นับซ้ า) 

ประจ าเดือน 
พ.ศ. 

จ านวนผู้เข้าใช้บริการ 

รวม
ทั้งสิ้น 
(คน) 

ห้องศูนย์ภาษา ห้องดูภาพยนตร์  การสอบ TOEFL ITP บริการอ่ืน ๆ 
นักศึกษ

า/
บุคลากร
ภายใน 
(คน) 

นักเรียน/
นักศึกษา
บุคคลภาย
นอก (คน) 

นักศึกษา
/

บุคลากร
ภายใน 
(คน) 

นักเรียน/
นักศึกษา
บุคคลภาย
นอก (คน) 

นักศึกษา/
บุคลากร
ภายใน 
(คน) 

นักเรียน/
นักศึกษา
บุคคลภาย
นอก (คน) 

นักศึกษ
า/

บุคลาก
รภายใน 
(คน) 

นักเรียน/
นักศึกษา
บุคคลภาย
นอก (คน) 

ตุลาคม 2563 391 - - - - - - - 391 
พฤศจิกายน 
2563 

61 - - - - - - - 61 

ธันวาคม 2563 94 - - - 4 6 - - 104 
มกราคม 2564 81 - - - 3 7 - - 91 
กุมภาพันธ์ 
2564 

64 - - - - - - - 64 

มีนาคม 2564 26 - - - 4 10 52 1 93 
เมษายน 2564 ปิดเทอม - - - - 14 - 1 15 
พฤษภาคม 
2564 

ปิดเทอม - - - 2 22 - - 24 

มิถุนายน 2564 - - - - 1 30 - - 31 
กรกฎาคม 2564 - - - - - - 3 - 3 
สิงหาคม 2564 - - - - - - - - - 
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ประจ าเดือน 
พ.ศ. 

จ านวนผู้เข้าใช้บริการ 

รวม
ทั้งสิ้น 
(คน) 

ห้องศูนย์ภาษา ห้องดูภาพยนตร์  การสอบ TOEFL ITP บริการอ่ืน ๆ 
นักศึกษ

า/
บุคลากร
ภายใน 
(คน) 

นักเรียน/
นักศึกษา
บุคคลภาย
นอก (คน) 

นักศึกษา
/

บุคลากร
ภายใน 
(คน) 

นักเรียน/
นักศึกษา
บุคคลภาย
นอก (คน) 

นักศึกษา/
บุคลากร
ภายใน 
(คน) 

นักเรียน/
นักศึกษา
บุคคลภาย
นอก (คน) 

นักศึกษ
า/

บุคลาก
รภายใน 
(คน) 

นักเรียน/
นักศึกษา
บุคคลภาย
นอก (คน) 

กันยายน 2564 - - - - - - - - - 
รวมทั้งสิ้น 717 - - - 14 89 55 2 877 

ตารางท่ี C 12.3 ความพึงพอใจในภาพรวมในการเข้ารับบริการศูนย์ภาษาประจ าปีการศึกษา พ.ศ. 2563 
ล าดับ การให้บริการ ร้อยละความพึงพอใจ ระดับความพึงพอใจ 

1 ห้องศูนย์ภาษาและห้องดูภาพยนตร์ ร้อยละ 75 ระดับดี 
2 การสอบ TOEFL ITP ร้อยละ 84 ระดับดีมาก 
3 บริการอ่ืน ๆ เช่น การจัดอบรม การแปลงาน  ร้อยละ 95 ระดับดีมาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 85 ระดับดีมาก 
 
ตารางท่ี C 12.4 สรุปจ านวนและความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการแหล่งเรียนรู้ด้านภาษา ปีการศึกษาพ.ศ. 
2561-2563 

ปีการศึกษา จ านวนผู้เข้ารับบริการ ร้อยละความพึงพอใจ ระดับความพึงพอใจ 

2561 1,600 คน ร้อยละ 83 ระดับดี 
2562 1,196 คน ร้อยละ 85 ระดับดีมาก 
2563 877 คน ร้อยละ 85 ระดับดีมาก 

 
ตารางท่ี C 12.5 หน่วยงานที่เข้ารับบริการศูนย์ภาษาประจ าปีการศึกษา พ.ศ. 2563 (ไม่นับซ้ า) 

ล าดับ สังกัดหน่วยงานที่เข้ารับบริการ ล าดับ สังกัดหน่วยงานที่เข้ารับบริการ 
1 อาจารย์คณะศิลปศาสตร์ มนร. 20 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
2 สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา มนร. 21 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
3 คณะวิทยาการจัดการ มนร. 22 โรงเรียนเบตง วีระราษฎร์ประสาน 
4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มนร. 23 โรงเรียนสาธิตวิทยาการอิสลาม มอ. ปัตตานี 
5 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มนร. 24 โรงเรียนสมบูรณ์ศาสตร์ 
6 คณะเกษตรศาสตร์ มนร. 25 โรงเรียนนาวาวิทย์ 
7 คณะพยาบาลศาสตร์ มนร. 26 โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ 
8 คณะแพทยศาสตร์ มนร. 27 โรงเรียนสุคิรินวิทยา 
9 วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส มนร. 28 โรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน 
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ล าดับ สังกัดหน่วยงานที่เข้ารับบริการ ล าดับ สังกัดหน่วยงานที่เข้ารับบริการ 
10 บัณฑิตวิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มนร. 29 โรงเรียนบันนังสตาวิทยานุสรณ์ 
11 บัณฑิตวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์ มนร. 30 อบต. โคกเคียน 
12 บัณฑิตวิทยาลัย คณะเกษตรศาสตร์ มนร. 31 กระทรวงศึกษาธิการ 
13 วิทยาลัยเกษตรตากใบ มนร. 32 ทีท่ าการปกครองจังหวัดฝ่ายความมั่นคง 
14 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 33 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช อ.ยะหา 
15 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 34 โรงพยาบาลรือเสาะ 
16 คณะศึกษาศาสตร์ มอ. วิทยาเขตปัตตานี 35 โรงพยาบาลแว้ง 
17 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มอ. วิทยาเขตปัตตานี 36 โรงพยาบาลสุไหงโกลก 
18 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 37 Pactera Technology International Limited 
19 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้ าคุณทหาร

ลาดกระบัง  
  

 

จากการด าเนินงานในปีการศึกษา 2563 ศูนย์ภาษา ได้มีการวางแผนเพ่ือพัฒนาศูนย์ภาษาอย่าง
ต่อเนื่อง โดยการจัดท าโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางภาษาและขยายเครือข่ายในการให้บริการ ตามวิสัยทัศน์
ว่าด้วยปี พ.ศ. 2565 ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และการ
บริการด้านภาษาท่ีทันสมัยและครบวงจรที่สุดในสามจังหวัดชายแดนใต้ 

 
2. มีการด าเนินงานโดยเน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนตามแผนการให้บริการวิชาการแก่สังคม 

คณะศิลปศาสตร์ได้ด าเนินการจัดท าโครงการบริการวิชาการในลักษณะต่าง ๆ ที่เน้นการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วน เพ่ือส่งเสริมให้หน่วยงานภายนอกมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการของคณะผ่านการจัดกิจกรรมต่าง 
ๆ ตามนโยบายของคณะและมหาวิทยาลัย งานบริการวิชาการได้ก าหนดให้สาขาวิชาและส่วนงานของคณะเสนอ
โครงการต่าง ๆ ที่มีลักษณะบริการวิชาการ เช่น โครงการบริการวิชาการแก่เยาวชนในพ้ืนที่ และโครงการบริการ
วิชาการเนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ที่ได้ด าเนินการในทุก ๆ ปี ซึ่งในปีการศึกษา 
2563 คณะมีโครงการบริการวิชาการท่ีมีส่วนร่วมกับหน่วยงานภายนอก จ านวน 4 โครงการ (C.12.17) ดังนี้ 

ตารางท่ี C 12.6 โครงการบริการวิชาการท่ีมีส่วนร่วมกับหน่วยงานภายนอก ประจ าปีการศึกษา พ.ศ. 2563 
ล าดับ ชื่อโครงการ การด าเนินงาน ลักษณะโครงการ 

1 โครงการบริการวิชาการและแข่งขันทักษะ
วิชาการภาษามลายู 

โครงการต่อเนื่อง การน าเสนอผลงานวิชาการ 
งานวิจัย และการแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการ  

2 โครงการ Chinese day เปิดโลกแดนมังกร 
สอนศิลป์ภาษาจีน  

โครงการต่อเนื่อง การให้ความรู้ด้านภาษาจีนและ
วัฒนธรรมจีน และการแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการ  

3 โครงการจัดท าและพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น
เพ่ือการบริการวิชาการ 

โครงการต่อเนื่อง การอบรมและบริการวิชาการ 
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ล าดับ ชื่อโครงการ การด าเนินงาน ลักษณะโครงการ 
4 โครงการ English Day โครงการต่อเนื่อง การให้ความรู้ด้านวัฒนธรรม

ภาษาอังกฤษ และการแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการ 

 

จากการจัดโครงการบริการวิชาการในลักษณะต่าง ๆ ข้างต้น คณะได้มีโอกาสได้ร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอก ทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ เช่น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15  โรงเรียนในสังกัด
ประถมศึกษา และโรงเรียนมัธยมศึกษาในพ้ืนที่ใกล้เคียงและพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภายใต้ในการจัดกิจกรรม
ด้านการบริการวิชาการ โดยผ่านกิจกรรมการอบรม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการแข่งขัน การเสวนา  
เป็นต้น แต่เนื่องจากมีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ในพ้ืนที่ จึงส่งผลให้เกิดการลดกิจกรรมหลาย
กิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการลงพื้นที่ และจัดโครงการในรูปแบบออนไลน์แทน 

นอกจากนี้ จากการจัดกิจกรรมดังกล่าว งานบริการวิชาการได้มีการส ารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการของแต่ละโครงการที่จัดขึ้น มีการรวบรวม วิเคราะห์ ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ
วิชาการผ่านการ เพ่ือให้สามารถบรรลุตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละของจ านวนผู้รับบริการวิชาการที่มีความพึงพอใจใน
ระดับดีข้ึนไป ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 90 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสามารถจ าแนกตามโครงการ ดังต่อไปนี้ 

ตารางท่ี C12.3  ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อโครงการบริการวิชาการ ประจ าปีการศึกษา พ.ศ. 2563 

ชื่อโครงการ 
ค่าเฉลี่ย 

ความพึงพอใจ 
ร้อยละ 

ความพึงพอใจ 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 
โครงการบริการวิชาการและแข่งขันทักษะวิชาการ
ภาษามลายู 

4.34 87 มาก 

โครงการ Chinese day เปิดโลกแดนมังกร สอนศิลป์
ภาษาจีน  

4.38 89 มาก 

โครงการจัดท าและพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นเพ่ือการ
บริการวิชาการ 

4.32 84 มาก 

โครงการ English Day 4.12 82 มาก 
ค่าเฉลี่ยรวม 4.29 90.5 มาก 

 

จากตารางข้างต้น สามารถสรุปค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการ จากโครงการบริการ
วิชาการ จ านวน 4 โครงการ ในปีการศึกษา พ.ศ. 2563 เห็นได้ว่า ผู้รับบริการวิชาการ วิชาชีพ มีคะแนนความ
พึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการอยู่ในระดับดีขึ้นไป ค่าเฉลี่ย 4.46  คิดเป็นร้อยละ 90.5 และสามารถบรรลุค่า
เป้าหมายดังที่ได้ระบุไว้ 

ส าหรับงานศูนย์ภาษามีพันธกิจหลักว่าด้วยการบริการวิชาการด้านจัดการเรียนการสอนและการพัฒนา
ทักษะด้านภาษา บริการแปลภาษา และบริการทดสอบวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษนั้น ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ศูนย์ภาษา ยังคงให้บริการวิชาการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ระดับคณะ มหาวิทยาลัย 
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ตลอดจนสู่ระดับชุมชน ศูนย์ภาษามีส่วนช่วยในการขับเคลื่อนการสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาขีด
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 การแปลค าอธิบายรายวิชาของหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต 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
ภาคใต้เพ่ือการบริการวิชาการโดยเน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนอย่างแท้จ ริง  สอดรับกับวิสัยทัศน์ของ
มหาวิทยาลัยว่าด้วย ‘มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์เป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าอันดับหนึ่งของสามจังหวัด
ชายแดนใต้ ด้านวิชาชีพและนวัตกรรม ภายใต้พหุวัฒนธรรม ภายในปี 2564 

4.1  มีการด าเนินงานแบบบูรณาการพันธกิจ  

คณะศิลปศาสตร์มีการก าหนดการจัดโครงการบริการวิชาการที่บูรณาการพันธกิจ ซึ่งสามารถแบ่งได้ 2 ด้าน คือ 
บูรณาการการเรียนการสอนและบูรณาการวิจัย โดยผ่านโครงการต่างๆ เช่น โครงการ Chinese day เปิดโลก
แดนมังกร สอนศิลป์ภาษาจีน ในรายวิชา 11-034-215  ภาษาจีน 11-034-211 ภาษาจีนและวัฒนธรรมจีน 
โครงการศิลปวัฒนธรรมมลายู ในรายวิชา 11-064-211 การเขียนภาษามลายู เป็นต้น 
การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ 

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ได้เปิดสอนหลักสูตรทางด้านภาษาหลากหลาย 
ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษามลายู ภาษาไทย และภาษาจีน นับว่าเป็นศูนย์กลางในการส่งเสริมองค์ความรู้ทางด้าน
ภาษา ด้านศิลปะ วัฒนธรรม และเป็นพ้ืนที่ที่เปิดให้นักเรียน นักศึกษา และเยาวชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ศักยภาพด้านภาษามากยิ่งขึ้นในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้  ส าหรับสาขาวิชาภาษามลายู ได้มีการจัดท า
โครงการศิลปวัฒนธรรมมลายู ให้บริการวิชาการความรู้ด้านภาษามลายูและวัฒนธรรมมลายู โดยการบูรณาการ
การเรียนการสอนในรายวิชาศึกษาทั่วไปและวิชาเฉพาะของหลักสูตรสาขาวิชาภาษามลายู  คณะศิลปศาสตร์ 
ได้แก่ รายวิชา 11-064-289 สังคมและวัฒนธรรมมลายู เพ่ือให้นักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ในรายวิชานั้นๆ 
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สามารถน าความรู้มาถ่ายทอดให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ และด าเนินการจัด
กิจกรรม เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการเข้าใจบทบาทของภาษามลายูที่มีในสังคม และรายวิชา 11 -064-211 การ
เขียนภาษามลายู 2 เพ่ือบูรณาการงานวิจัยในภาษามลายู  

สาขาวิชาภาษาอังกฤษมีการจัดท าโครงการบริการวิชาการ English Day เพ่ือให้บริการวิชาการความรู้
ด้าน ภาษาและวัฒนธรรมอังกฤษ โดยบูรณาการการเรียนการสอนในรายวิชาศึกษาท่ัวไป (General Education) 
ของ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ คือ รายวิชา 11 -034-106 การเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่าน
วัฒนธรรม เพ่ือให้นักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ได้น าองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้โดยการบูรณาการได้ อันจะเป็นการ
เพ่ิมพูนความรู้แก่นักศึกษา ให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ และได้พัฒนาความสามารถตรงตามคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร ตลอดจนฝึกฝนทักษะต่าง ๆ ที่จ าเป็นในการด ารงชีวิตจากการได้มีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการโดยมีจ านวนนักศึกษาใน รายวิชาดังกล่าว รวม 100 คน เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการเข้าใจบทบาท
ของภาษาและวัฒนธรรมอังกฤษท่ีมีในสังคม  

โครงการรักไทย รักษ์วัฒนธรรมเพ่ือสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม รวมถึงเพ่ือ
อนุรักษ์ภาษาไทย ซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติให้ด ารงอยู่อย่างมั่นคงสืบไปโดยบูรณาการกับการ
เรียนการสอนในรายวิชา 11-034-101 การใช้ภาษาไทย โดยระบุกิจกรรมไว้ใน มคอ.3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 
การพูด โดยระบุวัตถุประสงค์การสอน วิธีการ สอน และกิจกรรม มีการฝึกปฏิบัติจากสถานการณ์จริง (บูรณา
การกับบริการวิชาการและการท านุบ ารุง ศิลปวัฒนธรรม) และแผนประเมินการเรียนรู้เพ่ือให้นักศึกษาก าลัง
ศึกษาอยู่ที่สามารถน ามาบูรณาการได้ เพ่ือช่วยส่งเสริม เติมความรู้แก่นักศึกษาให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 
นับเป็นการพัฒนาความสามารถตรงตามที่หลักสูตร ก าหนด ซึ่งโครงการรักไทย รักษ์วัฒนธรรม มีกิจกรรมการให้
ความรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมไทย โดยมีการบูรณาการให้นักศึกษาวิชาการใช้ภาษาไทย เป็นผู้ช่วยด าเนิน
กิจกรรม ให้นักศึกษาได้น าความรู้พ้ืนฐานจากการเรียนรู้ภาษา และวัฒนธรรมไทยผ่านการบริการวิชาการไปให้
ความรู้แก่นักเรียนหรือบุคคลทั่วไปที่ต้องการศึกษาต่อไป นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีส่วนร่วมในการสืบ
สานและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและอาเซียน สร้างความรู้ ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และ
ความเข้าใจในการก่อเกิดประชาคมอาเซียน นอกจากนี้ โครงการรักบ้านเกิด มีบูรณาการการเรียนการสอนใน
รายวิชาการค้นคว้า สารสนเทศและการเขียนงาน ทางวิชาการ รหัสวิชา 11– 024–110 รายวิชาสหวิทยาการ
ด้านสังคมศาสตร์ รหัสวิชา 110-014-113 และ รายวิชาโลกและเหตุการณ์ ปัจจุบัน รหัสวิชา 11–014– 
112 โดยให้นักศึกษาน าองค์ ความรู้ที่ได้จากการศึกษาใน ชั้นเรียนมาถ่ายทอด และ เผยแพร่ในทุกกิจกรรม
ให้กับ ผู้เข้าร่วมโครงการหรือผู้ที่ สนใจ 

ส าหรับการด าเนินงานแบบบูรณาการพันธกิจ มีวัตถุประสงค์ในการด าเนินโครงการในลักษณะนี้เพ่ือจัด
เวทีให้กับนักศึกษาได้ถ่ายทอดความรู้ ฝึกปฏิบัติและสร้างประสบการณ์ ด้วยเหตุนี้ ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนิน
โครงการแบบบูรณาการพันธกิจมีความส าคัญยิ่ง การบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ มี
ประโยชน์ต่อนักศึกษาในแง่ของการฝึกประสบการณ์ของนักศึกษาให้กล้าคิด กล้าแสดงออกต่อสาธารณชน เพ่ือ
น าไปใช้ประโยชน์ในระดับสังคมต่อไป สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริการ
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วิชาการ บูรณาการสู่ชุมชนและสังคม ทั้งนี้ สามารถสรุปได้ว่า งานบริการวิชาการที่มีการบูรณาการพันธกิจ ได้
ด าเนินการโดยมีความสอดคล้องกับพันธกิจต่างๆ คือ การผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ทักษะและคุณธรรม รับผิดชอบ
ต่อตนเองและสังคม และการผลิตผลงานทางวิชาการ งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่สนองความต้องการของสังคม 
อีกทั้งส่งเสริมและอนุรักษ์ ภาษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรมของชุมชนและสังคม  ส าหรับนโยบายในการ
ด าเนินงานในอนาคต ทางคณะเล็งเห็นถึงความส าคัญในการส่งเสริมให้มีรายวิชาที่หลากหลายที่ผู้สามารถเรียน
และบริการวิชาการในรูปแบบบูรณาการกับพันธกิจต่างๆ เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ประสบการณ์ และบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ตามที่คาดหวังได้ 

 

4.  มีผลการด าเนินงานที่ท าให้ชุมชนและสังคม รวมทั้งคณะ/สถาบัน มีการพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่องและย่ังยืน  

คณะได้ด าเนินโครงการบริการวิชาการให้กับชุมชนในพ้ืนที่ในจังหวัดนราธิวาส 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
ประสบความส าเร็จ ดังนั้นเพื่อเป็นโรงเรียนตัวอย่างในการพัฒนาด้านภาษา ทางคณะได้ขยายพ้ืนที่ไปยังโรงเรียน
ไทยรัฐวิทยา ๑๐ ในพ้ืนที่อ าเภอตากใบ ผลสัมฤทธิ์จากการด าเนินโครงการนี้ เห็นได้ว่า ผลการสอบ O-NET 
ภาษาอังกฤษของนักเรียนเพ่ิมขึ้น อีกทั้งนักเรียนสามารถน าความรู้ความสามารถทางด้านภาษาในการเข้าศึกษา
ต่อระดับมัธยมศึกษาต่อไป 2) โครงการสอนเสริมภาษาต่างประเทศแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในสาม
พ้ืนที่จังหวัดชายแดนใต้ เป็นโครงการบริการวิชาการต่อเนื่อง แก่นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาในพ้ืนที่ ตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จนถึงปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถในการใช้ภาษา
ของนักเรียนในพ้ืนที่ให้มากยิ่งขึ้น และเพ่ือให้นักเรียนในพ้ืนที่เกิดเจตคติที่ดีต่อภาษา และมีความมั่นใจในการใช้
ภาษาในการสื่อสาร ซึ่งหลังจากด าเนินกิจกรรมดังกล่าว เห็นได้ว่า จ านวนโรงเรียนและนักเรียนที่มีความสนใจเข้า
ร่วมกิจกรรมในทุกปี มีจ านวนที่เพ่ิมขึ้น เมื่อเปรียบเทียบผลการด าเนินการในปีงบประมาณก่อนหน้านี้  สามารถ
แสดง ดังแผนภูมิต่อไปนี้  
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แผนภูมิที่ C12.2 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการประจ าปีงบประมาณ 2559 -2563 

  
 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการประจ าปีงบประมาณ 2559 -2563 สามารถแสดงให้เห็นว่า 
โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ท าให้คณะมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน มีการพัฒนาในรายวิชาให้
มีความน่าสนใจและเพ่ิมเติมรายวิชาที่จะบริการวิชาการได้มากยิ่งข้ึน 
  

 ส าหรับปีนี้ คณะได้ยุติการด าเนินโครงการบางโครงการ เนื่องจากผลจากการระบาดของเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ส่งผลกระทบต่อการจัดโครงการ ด้วยเหตุนี้ คณะได้มีการก าหนด การจัดท า
โครงการบริการวิชาการในลักษณะการอบรมออนไลน์ โดยมีอาจารย์ภายในคณะเป็นวิทยากรในการบริการ
วิชาการตามศาสตร์หรือความเชี่ยวชาญของตนเองแก่บุคลากรภายในสถาบันเองและหน่วยงานต่างๆ ที่มีความ
ต้องการและมีความสนใจ เพ่ือสามารถตอบโจทย์แผนของคณะที่ว่าด้วย คณะมีการบริการวิชาการที่ตอบสนอง
ความต้องการของชุมชุมชนและสังคม (C.12.1-9) 

 นอกจากนี้ จากนโยบายระดับมหาวิทยาลัยว่าด้วยมหาวิทยาลัยสู่สากล งานบริการวิ ชาการและศูนย์
ภาษามีพันธกิจและวิสัยทัศน์ที่จะบริการวิชาการและพัฒนาองค์กรเรื่อยมานั้น ได้มีการขับเคลื่อนนโยบายจัดท า
โครงการอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแก่บุคลากรมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์สู่สากล โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาทักษะความสามารถทางภาษาอังกฤษแก่บุคลากร เพ่ือเตรียมความพร้อมหลักสูตรช่าง
ซ่อมอากาศยาน-ระบบราง (หลักสูตรนานาชาติ) อีกทั้งการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกทั้งในและต่างประเทศ 
จากการด าเนินการอบรมดังกล่าว เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาของบุคลากรใน
ระยะยาวที่ท าให้บุคลากรสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับบริบทของตนเองได้อย่างเหมาะสม  

อีกท้ังการให้บริการในการวัดระดับความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ ยังถือเป็นการกระตุ้นการ
เรียนรู้อย่างยั่งยืน กล่าวคือ ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ว่าด้วยเรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
ความสามารถภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ลงประกาศวันที่ 18 มกราคม 2563ก าหนดให้
นักศึกษาทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ โดยสามารถเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานสากล หรือ The 
Common European Framework of Reference for Language (CEFR) อยู่ในระดับ A2 นั้น ทั้งนี้ เป็นการ
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กระตุ้นนักศึกษาให้เห็นถึงความจ าเป็นที่จะต้องเพ่ิมขีดความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษ ซึ่งทางมหาวิทยาลัย
เล็งเห็นว่าการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสิ่งจ าเป็นต่อการสื่อสารในยุคศตวรรษที่ 21 ไม่ยิ่งหย่อนไป
กว่าการพัฒนาเทคโนโลยีหรือนวัตกรรม และการเป็นที่ยอมรับในระดับสากลจะไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้
เลย หากปราศจากการพัฒนาทางด้านภาษาต่างประเทศหรือทักษะการสื่อสาร ทั้งนี้การจะประสบความส าเร็จได้
นั้น ต้องเกิดจากการพัฒนาบุคลากรไปสู่การพัฒนานักศึกษาอย่างไม่หยุดนิ่ง และปลูกฝังการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
อย่างยั่งยืน อันจะเป็นพันธกิจหลักของงานศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

 
เอกสารหลักฐาน 

รหัส
หลักฐาน 

ชื่อเอกสารหลักฐาน 

C.12.1-1 แผนงบบริการวิชาการวิชาการ ปีการศึกษา พ.ศ. 2563 
C.12.1-2 แผนกลยุทธ์การด าเนินงานคณะศิลปศาสตร์ ปีการศึกษา พ.ศ. 2563 
C.12.1-3 - หลักสูตรระยะสั้นภาษามลายูเพื่อการท่องเที่ยวและบริการ (30 ชั่วโมง) 

- หลักสูตรระยะสั้นภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร (ฉบับปรับปรุง) 
C.12.1-4 แผนการด าเนินงานศูนย์ภาษา ปีการศึกษา พ.ศ. 2563 
C.12.1-5 - รูปภาพสิ่งอ านวยความสะดวกของศูนย์ภาษา 
C.12.1-6 - โครงการภายใต้การด าเนินงานของศูนย์ภาษา 
C.12.1-7 - การประชาสัมพันธ์การให้บริการของศูนย์ภาษาผ่านทางเว็บไซต์ 
C.12.1-8 - รายงานผลโครงการจัดท าและพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นเพ่ือการบริการวิชาการ 

- รายงานผลโครงการบริการวิชาการและแข่งขันทักษะด้านภาษามลายู 
- รายงานผลโครงการ Chinese day เปิดโลกแดนมังกร สอนศิลป์ภาษาจีน  
- รายงานผลโครงการ English Day 

C.12.1-9 - ข้อมูลการบริการวิชาการของบุคลากร คณะศิลปศาสตร์ 
 

ผลการประเมินในระดับคณะ 
ใช้เกณฑ์คะแนน 1-7 ของ CUPT – QA ระดับคณะ 

คะแนนการประเมิน C12 = 5 
ค าอธิบายเพิ่มเติม มีการริเริ่มโครงการใหม่ๆและสานต่อโครงการเดิมอย่างต่อเนื่องเพ่ือการบริการวิชาการแก่

ชุมชน/สังคม 
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เกณฑ์การประเมิน 
 

1 2 3 4 5 6 7 
ไม่มีการ
รายงานผล
ที่เกี่ยวข้อง 

มีรายงานผลที่
เกี่ยวข้องในบาง
ด้าน(เช่นมีการ
รายงานผลที่เกิด
ต่อการก าหนด
วิสัยทัศน์) 

มีรายงานผล
ครบทุกด้าน
(อัตลักษณ์และ
เอกลักษณ์หรือ
จุดเน้นหรือ
คุณลักษณะ
หรือวิสัยทัศน์) 

มีรายงานผลที่
เกิดต่อคณะ/
สถาบัน
ครบถ้วน และ
มีผลการ
ด าเนินงานท่ีด ี

เริ่มมีการขยายผล
ไปสู่บุคลากรกลุ่ม
อื่น ส่งผลให้เกดิ
การริเริ่มโครงการ
หรือสรา้งเครือข่าย
ใหม่ๆเพื่อการ
บริการวิชาการแก่
ชุมชน/สังคม 

การขยายผล
ครอบคลมุไป
ทั่วทั้งองค์กร
ส่งผลใหเ้กิด
การพัฒนาท้ัง
ชุมชนและ
องค์กร 

Excellent 
(leading 
practices) 
(เกิดเป็น
วัฒนธรรม
องค์กร) 
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C.13 การส่งเสริมสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม 

ผู้ก ากับติดตามตัวชี้วัด   ผศ.ดร.ศิริกัญญา  แก่นทอง 
 
ผู้จัดเก็บข้อมูลตามตัวบ่งช้ีวัด    อาจารย์สุนิฐา  ก าเนิดทอง   

นางสาวญานิกา  เพ็ชร์พันธ์   
 
ค าอธิบาย 
 กระบวนการและผลการด าเนินงานทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่ก่อให้เกิดการส่งเสริมสนับสนุนและ
การพัฒนาชุมชนและสังคมภายในและภายนอกสถาบัน ทั้งงานศิลปะและวัฒนธรรมเชิงประเพณี/วัฒนธรรม/
กิจกรรมด้านศิลปะของไทยและสากลศิลปะและวัฒนธรรมในที่นี้เน้นวัฒนธรรมที่เป็นรูปแบบ กิจกรรม หรือวิถี
การด าเนินชีวิตของบุคลากรและนักศึกษาในสถาบันนั้น ๆ เป็นหลัก โดยมีส่วนร่วมชองชุมชนภายนอกสถาบัน 
สามารถแสดงออกเป็นศิลปะ เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ ระบบศีลธรรม จริยธรรม หรือวัฒนธรรม 
 

แนวทางการด าเนินการ 
1. มีนโยบาย  เป้าหมาย  และวิธีการบริหารจัดการ 
2. มีการด าเนินงานโดยเน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
3. มีการด าเนินงานแบบบูรณาการพันธกิจ 
4. มีผลงานที่ก่อให้เกิดการพัฒนาคณะและสถาบันให้มีความเจริญงอกงาม หรือ สอดคล้องกับ        

อัตลักษณ์เอกลักษณ์ 
5. มีคุณค่าอ้างอิงได้ หรือก่อให้เกิดประโยชน์กับชุมชน สังคม ระดับท้องถิ่น หรือระดับชาติ หรือระดับ

นานาชาติ 
 

ตารางท่ี C 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
ด าเนินงานที่ดี 
(วิเคราะห์ 
trend จาก
ตารางการเก็บ
ข้อมูลดิบ)  

เริ่มมีการขยายผล
ไปสู่บุคลากรกลุ่ม
อ่ืน ส่งผลให้เกิด
การริเริ่มโครงการ
หรือสร้างเครือข่าย
ใหม่ ๆ  

การขยายผล
ครอบคลุม
ไปทั่วทั้ง
องค์กรส่งผล
ให้เกดิการ
พัฒนา
องค์กร 

Excellent 
(leading 
practices) 
(เกิดเป็น
วัฒนธรรม
องค์กร) 
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1. ค่าเป้าหมาย 
  ตารางท่ี C13.2 ค่าเป้าหมายงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย ผลการ

ด าเนินงาน 
สรุปผล

ด าเนินงาน 

1. จ านวนรายวิชาและกิจกรรมนักศึกษาท่ีบูรณาการกับการ
ท านบุ ารุง สืบทอด ภาษา และศิลปวัฒนธรรม 

7 วิชา 
 

7 วิชา บรรลุ 

2. จ านวนกิจกรรมการท านุบ ารุงสืบทอด ภาษา ศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม 

4 กิจกรรม 9 กิจกรรม บรรลุ 

3. ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมในกิจกรรมในโครงการท านุ
บ ารุงสืบทอดภาษาและศิลปวัฒนธรรม อย่างน้อย 4 
โครงการ/ปี และ 90%  

90% 92% บรรลุ 

4. ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมในกิจกรรมในโครงการท านุ
บ ารุงสืบทอดภาษาและศิลปวัฒนธรรมอย่างน้อย 4 
โครงการ/ปี และ 90% 

90% 92% บรรลุ 

5. จ านวนเรื่องท่ีได้ศึกษาเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

2 เรื่อง 2 เรื่อง บรรลุ 

6. ร้อยละของจ านวนผู้รับบริการที่มีความพึงพอใจระดับดีขึ้นไป 80% 82% บรรลุ 
7.  ร้อยละของจ านวนบัณฑิตท่ีสามารถด ารงชีวิตภายใต้สังคม

พหุวัฒนธรรมได้อย่างมีความสุข 
90% 90% บรรลุ 

8. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการบัณฑิต ในระดับดีขึ้น 80% 80% บรรลุ 
 
 

1. ผลการด าเนินงาน 
แนวทางการด าเนินการงานท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

(1)  ส่งเสริมและสนับสนุนการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ ภาษา ศาสนาและ 
ศิลปวัฒนธรรมบนพื้นฐานพหุวัฒนธรรม 

(2)  ส่งเสริมและสนับสนุนการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ ภาษา ศาสนาและ 
ศิลปวัฒนธรรม เชิงบูรณาการกับพันธกิจด้านการเรียนการสอน การพัฒนานักศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ
แก่สังคม และการบริหารจัดการ บนพื้นฐานพหุวัฒนธรรม 

(3)  ส่งเสริมและสนับสนุนการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ที่ก่อให้เกิดการพัฒนาคณะและ 
สถาบันให้มีความเจริญงอกงามหรือสอดคล้องกับอัตลักษณ์เอกลักษณ์ของสถาบันบนพ้ืนฐานพหุวัฒนธรรม 

(4)  มุ่งเน้นการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่เป็นรูปแบบกิจกรรม  พิธีกรรมทางศาสนาหรือ         
วิถีการด าเนินชีวิตของบุคลากรและนักศึกษาที่ก่อให้เกิดความเจริญงอกงามโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนภายนอก
บนพื้นฐานพหุวัฒนธรรม 
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(5)  มุ่งเน้นการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่สามารถสร้างคุณค่าและมาตรฐานทางวัฒนธรรม          
ทั้งในระดับชุมชน ท้องถิ่น ระดับชาติ และนานาชาติบนพื้นฐานพหุวัฒนธรรม 

 

การวางแผน 
คณะศิลปศาสตร์ และคณะกรรมด าเนินงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประกอบด้วยรองคณบดีฝ่ายพัฒนา

นักศึกษา หัวหน้างานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม หัวหน้ากิจกรรมนักศึกษาหัวหน้าอาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้างานแนะ
แนวการศึกษาและอาชีพ  และหัวหน้างานกีฬาและนันทนาการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน และรับผิดชอบโครงการ
ร่วมกันก าหนดเป้าประสงค์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ ค่าเป้าหมาย และผู้รับผิดชอบโครงการ  และร่วมกันประชุม
และวางแผน โดยเป็นการประชุมทบทวนและจัดท าแผนการด าเนินงานของคณะศิลปศาสตร์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ทั้งนี้เพ่ือด าเนินงานด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมให้เป็นไปตามเป้าประสงค์ได้วางไว้ พร้อมทั้งร่วมกันก าหนด
โครงการ/กิจกรรมตามกลยุทธ์ดังกล่าว ร่วมกันวางแผนและเขียนแผนงานโครงการ จัดท าปฏิทินการด าเนินโครงการ/
กิจกรรม และมอบหมายผู้รับผิดชอบ โดยยึดหลักการบูรณาการและการมีส่วนร่วมขององค์กรทั้งภายในภายนอก 
น าเสนอแผนงานโครงการเพ่ือขออนุมัติต่อไป โดยมีกระบวนการก ากับตามการด าเนินงานทุกโครงการและรายงานผล
การด าเนินโครงการแก่คณะคณะกรรมการประจ าคณะฯ ตามวงจรคุณภาพ (PDCA) ตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการจน
สิ้นสุดกระบวนการ 

งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้รับการจัดสรร
งบประมาณจากคณะฯ และมหาวิทยาลัย จ านวนเงิน 70,000 บาท ซึ่งงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม           
เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักที่รับผิดชอบโครงการ โดยด าเนินโครงการ จ านวน 4 โครงการ ทั้งนี้ได้น าเงิน
งบประมาณดังกล่าวมาจัดสรรและบริหารจัดการกิจกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมให้เป็นรูปธรรม            

ตารางที่ C13.3 โครงการดา้นการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (แผนที่วางไว้) 
 

ล าดับที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบโครงการ 
1 โครงการส่งเสริมบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วม

กิจกรรมงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (C.13.1-
04) 

10,000 น.ส.ญานิกา เพ็ชรพันธ์ 
 

2 โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์งานท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมคณะศิลปศาสตร์ (C.13.1-0๕) 

30,000 อ.สุนิฐา  ก าเนิดทอง 

3 โครงการสืบสานศิลป์ถิ่นแดนใต้ (C.13.1-0๖) 10,000 อ.ปารีซะ  รักเกื้อ 
4 โครงการศิลป์อาสา (C.13.1-0๗) 20,000 อ.วรรณา ขุนนา 
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หลังจากคณะศิลปศาสตร์ และคณะกรรมด าเนินงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกันประชุมและวางแผน 
และการประชุมทบทวนและจัดท าแผนการด าเนินงานของคณะศิลปศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ     พ.ศ. 2564 
เรียบร้อยแล้วนั้น ขั้นตอนต่อฝ่ายงานท านุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรมได้ด าเนินจัดท าระบบและกลไกงานท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม เพ่ือให้การด าเนินงานส าเร็จลุล่วงตามที่แผนวางไว้   
การปฏิบัติ 

หลังจากมีการมีการวางแผนงานด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีรองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา   
หัวหน้างานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม หัวหน้ากิจกรรมนักศึกษา หัวหน้าอาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้างานแนะแนว
การศึกษาและอาชีพ  หัวหน้างานกีฬาและนันทนาการ  เจ้าหน้าที่งานพัฒนานักศึกษา และผู้รับผิดชอบโครงการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๔ เรียบร้อยแล้วนั้น  จึงจัดด าเนินจัดโครงการตามที่ได้วางแผนไว้ แต่ละโครงการที่มี
ช่วงเวลาการด าเนินงาน และมีลักษณะการด าเนินงานแตกต่างกัน 
 การจัดด าเนินจัดโครงการตามที่ได้วางแผนไว้  จ านวน 3 โครงการ ตามที่วางแผนไว้  ได้แก่ โครงการ
ส่งเสริมบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมก าลังด าเนินงาน โครงการศิลป์อาสา            
และโครงการสืบสานศิลป์ถิ่นแดนใต้  โดยด าเนินโครงการเสร็จสิ้น  ส่วนโครงการส่งเสริมอัตลักษณ์งานท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมคณะศิลปศาสตร์ยกเลิกโครงการเนื่องด้วยสถานการณ์โควิด ๑๙ ทั้งนี้ฝ่ายจัดท าแผนงานท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและผู้รับผิดชอบโครงการได้น าแผนการปฏิบัติงาน  โดยระบุรายละเอียดกิจกรรม น าไปสู่การปฏิบัติ
เมื่อโครงการได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว  ทั้งนี้แต่ละโครงการที่มีช่วงเวลาการด าเนินงาน และมีลักษณะการ
ด าเนินงานที่แตกต่างกัน ดังรายละเอียด   

ล าดับ
ที ่

ชื่อโครงการ กิจกรรมที่ด าเนินการ การด าเนินการ/
ระยะเวลาด าเนินการ 

๑ โครงการส่งเสริมบุคลากรและนักศึกษา
เข้าร่วมกิจกรรมงานท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม  (C.13.1-0๔) 

- กิจกรรมวันส าคัญของชาติ   
- กิจกรรมวันส าคัญเก่ียวข้องกับ
พระมหากษัตริย์   
- กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา   
- กิจกรรมวันส าคัญของคณะและ
มหาวิทยาลัย  

1 ตุลาคม 63-30
กันยายน 64 

๒ โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์งานท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมคณะศิลปศาสตร์  
(C.13.1-05)  

 
- 

ยกเลิกโครงการเนื่องจาก
การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 

๓ โครงการสืบสานศิลป์ถิ่นแดนใต้  
(C.13.1-06) 

- การแสดงศิลปวัฒนธรรมลิเกฮูลู 
- การแสดงศิลปวัฒนธรรมซัมเปง 

16-18 สิงหาคม 64 

๔ โครงการศิลป์อาสา  (C.13.1-07) - กิจกรรมจิตอาสาด้านศาสนสถาน  และ
ชุมชนในท้องถิ่นที่ตนเองอาศัย คือ มัสยิด
ตือลาฆอมือดัน  

วันที่ 13 มีนาคม 64 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อโครงการ กิจกรรมที่ด าเนินการ การด าเนินการ/
ระยะเวลาด าเนินการ 

- กิจกรรมสาธารณประโยชน์ควบคู่กับการ
เรียนรู้วัฒนธรรมของชุมชนนั้น ๆ คือ 
กิจกรรมท าความสะอาดบริเวณมัสยิดและ
ตาดีกา  และสอนภาษาอังกฤษ  ภาษาจีน  
และภาษามลายูให้แก่นักเรียนตาดีกาฮาดี
ศาสน์วิทยา     

 

การตรวจสอบผลการด าเนินงาน 
หลังจากการด าเนินโครงการทั้งหมดเสร็จสิ้นแล้วนั้น  ได้แก่  โครงการส่งเสริมบุคลากรและนักศึกษาเข้า

ร่วมกิจกรรมงานท านุบ ารุง โครงการสืบสานศิลป์ถิ่นแดนใต้ และโครงการศิลป์อาสา ซึ่งแต่ละโครงการ/กิจกรรมมี
ส่งเสริม อนุรักษ์ ภาษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรมซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมและสื บทอด ภาษา 
ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม   
 

ตารางที่ C13.๔ โครงการด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อโครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบหลัก ระยะเวลาด าเนินการ สถานะการ
ด าเนินงาน 

1 โครงการส่งเสริมบุคลากรและ
นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมงาน
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
(C.13.1-0๔) 

10,000 น.ส.ญานิกาเพ็ชรพันธ์ 
 

1 ต.ค.63-30                    
ก.ย.64 

ด าเนินการเสร็จ
สิ้น 

2 โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์
งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
คณะศิลปศาสตร์ (C.13.1-
0๕) 

30,000 อ.สุนิฐา  ก าเนิดทอง  ยกเลิกเนื่องจาก
การแพร่ระบาด
โรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 

3 โครงการสืบสานศิลป์ถิ่นแดน
ใต้  (C.13.1-0๖) 

10,000 อ.ปารีซะ  รักเกื้อ สิงหาคม 64 ด าเนินการเสร็จ
สิ้น 

4 โครงการศิลป์อาสา     
(C.13.1-07) 

25,000 อ.วรรณา ขุนนา วันที่ 13 มี.ค.64 ด าเนินการเสร็จ
สิ้น 
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1. โครงการส่งเสริมบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  (C.13.1-0๔) ซึ่งมี
กิจกรรม  วันส าคัญของชาติ  วันส าคัญเก่ียวข้องกับพระมหากษัตริย์  วันส าคัญทางศาสนา  และวันส าคัญของคณะ
และมหาวิทยาลัย และกิจกกรมอ่ืน ๆ ที่บุคลากรและนักศึกษาได้เข้าร่วมกับส่วนราชการจังหวัดนราธิวาส       

๓. โครงการสืบสานศิลป์ถิ่นแดนใต้ (C.13.1-06) เป็นโครงการที่ช่วยให้นักศึกษาเรียนรู้ภูมิปัญญา
ศิลปวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้จากปราชญ์ชุมชน  มีการฝึกซ้อมศิลปะการแสดงพ้ืนบ้าน คือ ศิลปะการแสง
ลิเกฮูลู  และการศิลปะการแสดงซัมเปงให้แก่นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์  ทั้งนี้เ พ่ือช่วยสืบสานภูมิปัญญา
ศิลปวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ด ารงอยู่ รวมทั้งสามารถเผยแพร่ศิลปะการแสดงพ้ืนบ้านภาคใต้ให้แก่
ผู้สนใจและประชาชนในชุมชนหรือสังคมอ่ืน ๆ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้จัดแสดงสู่สาธารณชน         
ในรูปแบบออนไลน์  และรูปแบบชมรมภาษาและวัฒนธรรม ให้แก่นักศึกษานักศึกษาคณะศิลปศ าสตร์ 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ทั้งนี้เพ่ือช่วยสืบสานภูมิปัญญาศิลปวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้           
ให้ด ารงอยู่ รวมทั้งสามารถเผยแพร่ศิลปะการแสดงพ้ืนบ้านภาคใต้ให้แก่ผู้สนใจและประชาชนในชุมชนหรือสังคมอ่ืน ๆ   
 ๔. โครงการศิลป์อาสา  (C.13.1-07) เป็นการจัดโครงการพัฒนาคุณลักษณะจิตอาสาและจิตสาธารณ
ของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์  โดยนักศึกษามีจิตอาสาและจิตสาธารณะด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมใน
ท้องถิ่น โดยท าค่ายอาสาพัฒนามัสยิดตือลาฆอมือดัน และตาดีกาฮาดีศาสน์วิทยา ณ ต าบลโคกเคียน  อ าเภอเมือง
นราธิวาส จังหวัดนราธิวาส  ทั้งสองกิจกรรมจะมีส่วนร่วมกับชุมชน ส่วนราชการในจังหวัดนราธิวาส ประชาชนใน
พ้ืนที่ และหน่วยงานหรือชุมชนในภูมิภาคต่าง ๆ เพ่ือให้ฝึกฝนนักศึกษาได้ท ากิจกรรมสาธารณประโยชน์ควบคู่กับ
การเรียนรู้วัฒนธรรมของชุมชนนั้น ๆ ซึ่งเป็นการฝึกประสบการณ์ให้แก่นักศึกษา ด้านการมีจิตใจสาธารณะ ส่งผล
ให้นักศึกษาเมื่อส าเร็จการศึกษาจะช่วยเหลือชุมชน สังคมท่ีตนเองอาศัย 

โครงการหมวดงานท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมเป็นโครงการที่มุ่งส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาบุคลากร
และนักศึกษาด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมบนพ้ืนฐานพหุวัฒนธรรมให้มีความสอดคล้องกับอัตลักษณ์  เอกลักษณ์
ของคณะ และเพ่ือส่งเสริมคุณลักษณะจิตอาสาอันถือเป็นสิ่งส าคัญในการเรียนรู้ความหลากหลายทางวัฒนธรรม เพ่ือ
ส่งเสริมการท าประโยชน์เพ่ือส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว ทั้งรวมทั้งปลูกฝังการท ากิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืน ส่งผล
ต่อความรัก ความสามัคคี ส่งผลให้บุคลากรและนักศึกษาเกิดกระบวนการเรียนรู้ในการอยู่ร่วมกันในสังคม   

การตรวจสอบผลการด าเนินงาน  โดยให้ผู้รับผิดชอบโครงการ  น าผลจากการด าเนินงานที่ด าเนินการเสร็จ
สิ้นแล้วให้น าข้อมูล  โดยน าข้อมูลทั้ง 3 โครงการ  ได้แก่  วัตถุประสงค์ของโครงการ  ประโยชน์ที่ได้รับจากการจัด
โครงการ  เป้าหมายของโครงการ ความเชื่อมโยงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของคณะศิลปศาสตร์  พร้อมทั้ง
เสนอแนะปัญหา และอุปสรรคในการด าเนินการ  และแนวทางแก้ไข  แล้วข้อมูลมาวิเคราะห์โดยฝ่ายงานท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม   

จะเห็นว่าข้อมูลแต่ละส่วนของแต่ละโครงการมีการด าเนินงานสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ที่ 4 ส่งเสริมและ
สืบทอด ภาษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม  งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งแต่ละโครงการจะมีการด าเนินที่มี
ลักษณะเด่นที่แสดงถึงเอกลักษณ์ อัตลักษณ์  เช่น  โครงการส่งเสริมบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมด้านการ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เป็นโครงการที่เน้นการส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับวัน
ส าคัญของชาติ วันส าคัญเก่ียวเนื่องกับพระมหากษัตริย์  และกิจกรรมเกี่ยวกับวันส าคัญของคณะและมหาวิทยาลัย  
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โครงการสืบสานศิลป์ถิ่นแดนใต้  เป็นโครงการเน้นการฝึกซ้อมการแสดงของท้องถิ่นให้แก่นักศึกษาคณะศิลป
ศาสตร์  และโครงการศิลป์อาสา  เน้นกิจกรรมท าจิตอาสาในสังคมหรือสังคมภายใต้สังคมพหุวัฒธรรม  

 ฝ่ายงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมท าหน้าที่ขับเคลื่อนการด าเนินโครงการและกิจกรรมส่งเสริมและสืบ
ทอด  ภาษา  ศาสนาและศิลปวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลั ย  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
คณะศิลปศาสตร์  รวมทั้งท าหน้าที่ขับเคลื่อนการด าเนินงานให้สอดคล้องกับบริบทสังคมสังคมสามจังหวัดชายแดน
ใต้  ซึ่งท าให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถเข้าร่วมกิจกรรมหรือด าเนินกิจกรรมได้อย่างมีความสุข 
การปรับปรุงแก้ไข  

ฝ่ายงานท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมได้น าข้อมูลจากส่วนต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นนโยบายการด าเนินงานของ
คณะในปีงบประมาณถัดไป ผลการด าเนินงานตามแผนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม แผนปฏิบัติราชการ มติที่ประชุมจาก
คณะกรรมการประจ าคณะในปีปัจจุบัน มาประกอบการจัดท าแผนการด าเนินงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม           
เพ่ือปรับปรุงคุณภาพการท างานในปีถัดไป 
ตารางที่ C13.9 ข้อเสนอแนะ/ปัญหา/อุปสรรค  และแนวทางแก้ไขในการด าเนินโครงการ 
 

ล าดับที่ ชื่อโครงการ ข้อเสนอแนะ/ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข 

1 
 
 

ส่งเสริมบุคลากรและนักศึกษา
เข้าร่วมกิจกรรมด้านการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
(C.13.1-04) 

- เนื่องจากบางกิจกรรมตรงนักขัตฤกษ์ 
บุคลากรเดินทางกลับภูมิล าเนา ท าให้บุคลากร
เข้าร่วมกิจกรรมน้อย 
- การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ไม่สามารถ
ด าเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้  โดย
มหาวิทยาลัยก าหนดผู้เข้าร่วมกิจกรรมละ ๒ คน  

- รณรงค์ หรือส่งเสริมให้เห็น
ถึงความส าคัญของการเข้า
ร่วมกิจกรรมงานท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
 
 

2 สืบสานศิลป์ถิ่นแดนใต้ 
(C.13.1-06) 

การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
ไม่สามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่วางไว้  
ได้ด าเนินได้เพียง ๒ กิจกรรม คือ การฝึกซ้อม
การแสดงซัมเปง โดยน าการในรูปแบบออนไลน์  และ
ส่วนกิจกรรมกวนอาซูรอ ไม่สามารถด าเนินการได้ 
เพราะเป็นกิจกรรมที่ด าเนินการเนื่องในวัน
สถาปนามหาวิทยาลัย  เนื่องด้วยกิจกรรมในวัน
สถาปนามหาวิทยาลัยฯ งดจัดกิจกรรม 

 

3 ศิลป์อาสา (C.13.1-07) -  
 

 จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่า การแพร่ระบาดของโรค โควิด19 เป็นปัจจัยส าคัญท าให้การด าเนินโครงการ  
คือ โครงการส่งเสริมบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม   (C.13.1-0๔)  ซึ่ง
ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานไม่มากนัก  เพราะด าเนินกิจกรรมตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓-๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 
ช่วงต้นเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงช่วงเดือนมีนาคมสามารถด าเนินกิจกรรมได้ตามปกติ  แต่เมื่อต้นเดือนเมษายน ๒๕๖๔ 
กิจกรรมหยุดชะงักด้วยสถานการณ์โควิด ๑๙ ระลอกใหม่แพร่ระบาด แต่ผู้จัดโครงการก็ได้ด าเนินโครงการในรูปแบบ
ออนไลน์  ในเพจคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนรินทร์  ได้แก่   
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๑. กิจกรรมร าลึกถึงวันส าคัญ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2564  

๒. กิจกรรมร าลึกถึงวันส าคัญ กิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษากิจกรรมพระบาทสมเด็จ   
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

๓. กิจกรรมร าลึกถึงวันส าคัญ กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา (วันขึ้น 15 ค่ า เดือน 8)   
๔. กิจกรรมร าลึกถึงวันส าคัญ กิจกรรมขอร่วมแสดงความยินดีและเฉลิมฉลอง วันส าคัญทางศาสนา 

อิสลามของชาวมุสลิมด้วยค าว่า รายอนี้อยู่บ้านกับครอบครัว เพ่ือปกป้องคนที่คุณรัก และลดการแพร่ระบาดของเชื้อ 
ไวรัส COVID-19 ขอให้ความสันติสุขจงมีแด่พวกท่านSalamat Hari Raya Aidil Adha   

๕. กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 
๖. เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช 

กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารีทั้งนี้การด าเนินโครงการยังบรรลุเป้าหมายที่วางไว้   
โครงการสืบสานศิลป์ถิ่นแดนใต้  (C.13.1-06) เนื่องด้วยการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019    

ท าให้การกิจกรรมในโครงการจ านวน  2 กิจกรรม คือ การฝึกซ้อมการแสดงซัมเปง ด าเนินการเสร็จสิ้น และน าฝึกซ้อม
แสดงลิเกฮูลูและซัมเปงปรับปรุงแบบการสอนในรูปแบบออนไลน์  และรูปแบบวิดีโอ 

โครงการศิลป์อาสา  (C.13.1-07) ได้ด าเนินกิจกรรมช่วงก่อนการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
ซึ่งด าเนินกิจกรรมในโครงการได้อย่างราบรื่น  

ส่วนโครงการส่งเสริมอัตลักษณ์งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมคณะศิลปศาสตร์ (C.13.1-0๕) คืนเงิน
งบประมาณในเนื่องด้วยการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพราะเป็นโครงการที่ไม่สามารถด าเนิน
โครงการตามที่วางแผน แต่ทั้งนี้ฝ่ายงานได้จัดรูปแบบในบางกิจกรรมในรูปแบบอนนไลน์    

ดังนั้นการด าเนินโครงการงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรในปีงบประมาณถัดไป ในแต่ละโครงการ ควรปรับปรุง
รูปแบบการการด าเนินกิจกรรม หรือโครงการทั้ งในรูปแบบการด าเนินกรรมในรูปปกติ และในรูปแบบออนไลน์       
เพ่ือจะท าให้การด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมมีความคล่องตัว  และสามารถช่วยธ ารงศิลปวัฒนธรรมของ
ท้องถิน่และศิลปวัฒนธรรมของชาติให้ด ารงอยู่ 

การด าเนินโครงการมีผลงานที่ก่อให้เกิดการพัฒนาคณะศิลปศาสตร์ ให้มีความเจริญงอกงาม หรือสอดคล้อง
กับอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ทั้งด้านภาษา  ได้แก่ การใช้ภาษาไทยมาตรฐาน การใช้ภาษาอังกฤษ  และการใช้ภาษามลายู
ถิ่น ด้านศาสนา คือ การท านุบ ารุงศาสนาพุทธ  และศาสนาอิสลามและด้านศิลปวัฒนธรรม มีการส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น  อันได้แก่ วัฒนธรรมการแสดงลิเกร์ฮูลูและศิลปะการแสดงซัมเปง 

  วัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม  ซึ่งทั้งหมดนี้ก่อให้เกิดผลงานที่ก่อให้เกิดการพัฒนา
คณะหลายประการ ได้แก่ บุคลากรและนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ได้ท านุบ ารุงและเคารพสถาบันชาติ ศาสนา  
พระมหากษัตริย์ บุคลากรและนักศึกษาได้เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นสามจังหวัดชายแดนใต้  และนักศึกษาและ
บุคลากรท ากิจกรรมสาธารณประโยชน์ควบคู่กับการเรียนรู้วัฒนธรรมของชุมชนนั้น ๆ สิ่งเหล่าเป็นตัวบ่งชี้ถึงการ
พัฒนาคณะและสถาบันให้มีความเจริญงอกงาม  และส่งผลต่อการยอมรับของสังคม   

นอกจากนี้ โครงการที่ท าหน้าที่มีบริการวิชาการ  โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการในโครงการ English Day 

(C.13.1-08) โครงการเปิดโลกแดนมังกร สอนศิลป์ภาษาจีนด้านภาษา C.13.1-09  ได้แก่ ภาษาไทยมาตรฐาน  
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ภาษาอังกฤษ  ภาษามลายู  และภาษาจีน  และวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นแก่เยาวชน และประชาชนในพ้ืนที่
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ และพ้ืนที่ใกล้เคียง   

นอกจากนี้บริการวิชาการด้านศิลปะและวัฒนธรรมให้แก่เยาวชนและประชาชนในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้แล้ว  ยังรวมถึงการบริการวิชาการให้แก่บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยด าเนิน
กิจกรรมการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น  ส่งผลให้คณะที่รู้จักและได้รับการยอมรับจากหน่วยงานต่าง ๆ  
ไม่ว่าจะเป็นภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย  ซึ่งถือเป็นความเข้มแข็งที่สามารถแสดงอัตลักษณ์ขององค์กรด้านท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม  อีกทั้งยังพัฒนาคณะให้เป็นศูนย์กลางแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมของชุมชนและสังคม โดย
มีการพัฒนาฐานข้อมูลปราชญ์ของชุมชน และได้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ให้แก่ผู้ที่สนใจ ซึ่งการส่งเสริมและสืบทอดเป็นสิ่ง
บ่งชี้การพัฒนาสถาบันให้มีความเจริญงอกงามหรือสอดคล้องกับอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ของคณะ  มหาวิทยาลัยและ
สังคมสามจังหวัดชายแดนภาคใต้  
ตารางที่ 13.7  ผลคะแนนประเมินระดับคณะ  

ใช้เกณฑ์คะแนน 1-7 ของ CUPT – QA ระดับคณะ 
คะแนนการประเมิน C 13 = 4 

ค าอธิบายเพิ่มเติม   มีรายงานผลครบทุกด้าน (อัตลักษณ์และเอกลักษณ์หรือจุดเน้นหรือคุณลักษณะหรือวิสัยทัศน์) 
ตารางที่ 13.8 รายการเอกสารหลักฐาน  

รหัสเหลักฐาน ชื่อเอกสารหลักฐาน 
C.13.1-01 - แผนแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของคณะศิลปศาสตร์   
C.13.1-02                            - แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2460-

2564 ยุทธศาสตร์ที่ 4 อนุรักษ์ ส่งเสริม และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ภายใต้     
 พหุวัฒนธรรม  

C.13.1-03 - แผนการพัฒนาด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๔  
คณะศิลปศาสตร์   

C.13.1-04  - โครงการส่งเสริมบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม    
C.13.1-05 - โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมคณะศิลปศาสตร์ 
C.13.1-06  - โครงการสืบสานศิลป์ถิ่นแดนใต้     
C.13.1-07  - โครงการศิลป์อาสา   
C.13.1-08  - โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการในโครงการ English Day 

C.13.1-09  - โครงการเปิดโลกแดนมังกร สอนศิลป์ภาษาจีน 

C.13.1-10   รายงานการประชุมคณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม   

C.13.1-11  แต่งตั้งคณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

C.13.1-12 เผยแพร่ฐานข้อมูลงานท านุศิลปวัฒนธรรมผ่านเว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์ให้แก่ผู้ที่สนใจ 
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S.1 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

ผู้ก ากับตัวบ่งช้ี อาจารย์ ดร.ภัสร์ธีรา ฉลองเดช 

ผู้จัดเก็บข้อมูล อาจารย์ ดร.โสภาวรรณ หนูกุ้ง 
  นางสาวนันท์นภัส นราวิทย์ 

ค าอธิบาย 

 ปัจจัยส าคัญที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในสถาบันอุดมศึกษา ประการ
หนึ่ง คือ เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ดังนั้นสถาบันอุดมศึกษาจึงต้องจัดสรรเงินจากภายในสถาบัน
และที่ได้รับจากภายนอกสถาบันเพ่ือสนับสนุนการท าวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ อย่างมีประสิทธิภาพ ตาม
สภาพแวดล้อมและจุดเน้นของสถาบัน นอกจากนั้นเงินทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่คณะหรือสถาบันได้รับจาก
แหล่งทุนภายนอกสถาบันยังเป็นตัวบ่งชี้ที่ส าคัญที่แสดงถึงศักยภาพด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ของคณะ/
สถาบันอีกด้วย 
หมายเหตุ ตัวบ่งชี้นี้ประเมินเฉพาะในระดับคณะและสถาบันเท่านั้น 
 
ระดับคณะและสถาบัน 
 ค านวณจากเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อจ านวนอาจารย์
ประจ าและนักวิจัยจากวิธีการค านวณต่อไปนี้ 

เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค2 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 25,000 บาทข้ึนไปต่อคน 
 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ = จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก 
     
       จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย  

แปลงจ านวนเงินที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกบัคะแนนเต็ม 5 
 
 คะแนนที่ได้                           =  
 
 

 

 

 

จ ำนวนเงินสนับสนุนงำนวิจัยฯ จำกภำยในและภำยนอก 

 จ ำนวนเงินสนับสนุนงำนวิจัยฯที่ ก ำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5        
x 5 
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เกณฑ์การประเมินระดับหลักสูตร 

1 2 3 4 5 6 7 

ไม่มีการ
ด าเนินงาน
ตามเกณฑ์
ที่ก าหนด 

มีผลการ
ด าเนินงาน
เบื้องต้น 
(เป็นข้อมูล
ดิบ เริ่มมี
ระบบแต่ยัง
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 

4+มีการ
ด าเนินงาน
เหนือกว่าที่
เกณฑ์ก าหนด
ส่งผลให้เกิด
การพัฒนา
ระบบ 

5+มีผลการ
ด าเนินงานที่เท่าหรือ
สูงกว่าคู่เทียบใน
ระดับชั้นน าของ
ประเทศมีการ
ด าเนินงานที่ดี
ต่อเนื่องส่งผลให้การ
ด าเนินงานเทียบเท่า
หรือสูงกว่าคู่เทียบ        
(คู่เทียบชั้นน า
ระดับประเทศ)  

Excellent 
(Example of 
World Class 
or Leading 
Practices)  

 

1. ค่าเป้าหมายของคณะ  

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผล บรรลุ 

จ านวนเงินทุนวิจัยที่ได้รับ
จากหน่วยงานภายนอก 

2 แหล่งทุน 0 - 

 

2. การด าเนินงานและผลการด าเนินงาน 

 คณะได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแผนงานด้านงานวิจัยเพ่ือให้เกิดการผลิตผลงานวิชาการและการวิจัย ที่
สอดคล้องกับอัตลักษณ์และวิสัยทัศน์ของคณะศิลปศาสตร์ โดยมีค่าเป้าหมายในตัวบ่งชี้ S01 การจัดสรรเงิน
สนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ต่อคน โดยมีกลไกการบริหารผ่าน
คณะกรรมการวิจัยของคณะ (S. 1-1) รวมทั้งได้ส่งเสริมให้บุคลากรสายสอนและวิจัยได้ด าเนินการเขียนเค้า
โครงงานวิจัย โดยทางงานวิจัยของคณะได้วางปฏิทินการด าเนินงานวิจัย (S. 1-2) เพ่ือวางแผนการปฏิบัติงานตลอด
ปีการศึกษา เริ่มตั้งแต่การประชุมวางแผน ระบบการจัดการ วิธีการส่งเสริมแรงกระตุ้น เวทีบรรยายเกี่ยวกับ
งานวิจัย การให้แนวทางการเขียนเค้าโครง ตัวอย่างการเขียนเค้าโครงการวิจัยให้ถูกต้อง การพิจารณาและวิพากษ์
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เค้าโครง น าเสนอ ไปจนถึงการส่งข้อเสนอและตีพิมพ์เผยแพร่ให้เป็นลู่ทางที่ชัดเจน (S. 1-3) โดยในที่นี้เปิดโอกาส
ให้ผู้วิจัยศึกษารูปแบบเพ่ือพิจารณาการเข้าถึงแหล่งทุนภายนอกที่คาดว่าจะให้การสนับสนุน เช่น ส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)  หรือ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
เดิม ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ส านักงบประมาณ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ เครือข่ายกาญจนาภิเษก เป็นต้นฯ รวมทั้งสนับสนุนการขอทุนจากหน่วยงาน
ภายในเพ่ือสร้างประสบการณ์ในการขอทุนวิจัย ทั้งนี้ คณะได้มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการเขียน
โครงการเพ่ือเสนอขอทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอก โดยให้อาจารย์ในคณะที่มีประสบการณ์การได้รับทุน
สนับสนุนการวิจัยจากหน่วยงานภายนอกเป็นวิทยากร (S. 1-4) ให้ความรู้และค าปรึกษาแก่เพ่ือนอาจารย์ ในการ
เขียนเค้าโครงวิจัยเพ่ือเสนอขอแหล่งทุนภายนอก ส่งเสริมให้อาจารย์หน้าใหม่ หรือ อาจารย์รุ่นใหม่ได้เข้าร่วมการ
ฝึกอบรมเกี่ยวกับการสร้างงานวิจัยและการขอทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอก (S. 1-5) คณะศิลปศาสตร์ได้จัด
โครงการให้นักวิจัยหน้าใหม่ ได้มีโอกาสร่วมเวทีบรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับวิทยากรภายนอก เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้
การท าวิจัยและสนับสนุนให้อาจารย์ได้น าเสนอเค้าโครงวิจัยเพื่อขอทุนวิจัยภายในหรือภายนอกแก่ผู้ทรงคุณวุฒิและ
คณะกรรมการการวิจัยได้วิพากษ์และตรวจสอบความเที่ยงตรงตามมาตรฐานการท าวิจัย อีกทั้งมีการ
ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมและเผยแพร่เอกสารเกี่ยวกับการขอรับทุนสนับสนุนทุนจากหน่วยงานภายนอกผ่าน
ช่องทางออนไลน์ที่บุคลากรสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก (S. 1-6)  อย่างต่อเนื่อง 
 โดยปีการศึกษา 2563 อาจารย์ประจ าได้รับเงินสนับสนุนงานวิจัยจากหน่วยงานภายในจ านวน 
177,000บาท ซึ่งหากพิจารณาสัดส่วนต่อจ านวนอาจารย์ คิดเป็น 4,917 บาทต่อคน (จ านวนอาจารย์ประจ า
และนักวิจัยคณะศิลปศาสตร์ปีการศึกษา 2563 ทั้งสิ้น 36 คน) (S. 1-7)   
ผลจากการส่งเสริมและสนับสนุนการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากหน่วยงานภายนอกของบุคลากรในคณะอย่าง
ต่อเนื่อง ในปีการศึกษา 2563 ที่ผ่านมา ท าให้บุคลากรของคณะมีการขอทุนจากแหล่งทุนภายนอก โดยเป็นการ
ร่วมมือระหว่างศาสตร์สาขาต่างๆ ภายในคณะ และร่วมมือกับสถาบันอ่ืนภายนอกมหาวิทยาลัย โดยคณะศิลปศาสตร์
มีอาจารย์ที่ขอเงินทุนสนับสนุนงานวิจัยจากหน่วยงานภายนอก 2 แหล่ง  (S. 1-8)  ได้แก่  กองทุนพัฒนาสื่อ
ปลอดภัยและสร้างสรรค์ ในหัวข้อ “อัคลาก: การพัฒนาสื่อสร้างสรรค์นิทานพ้ืนบ้านเสริมคุณธรรมสามภาษา
ส าหรับเด็กมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนใต้” (จ านวนเงิน 562,760 บาท)  โดย อาจารย์กีรติกานต์  บุญฤทธิ์ 
อาจารย์ฟีรดาวซ์  มูหะมัด  อาจารย์วิภาภรณ์ หุ้ยเวชศาสตร์ และนายอัสฟารอนี อูมา และกองทุนเพ่ือความเสมอ
ภาคทางการศึกษา ในหัวข้อ  “พัฒนาอาชีพและนวัตกรรมชุมชนเป็นฐาน 2564” โดย ผศ.ซาฮีฎีน นิติภาค เป็น
เครื่องยืนยันให้เห็นว่า ในปีงบประมาณ 2563 นี้ บุคลากรของคณะศิลปศาสตร์มีความตื่นตัวในการรับทุน
สนับสนุนการวิจัยจากหน่วยงานภายนอกเพ่ิมมากข้ึน  

อย่างไรก็ตามในปีการศึกษาที่ผ่านมานี้ยังไม่มีบุคลากร ได้รับเงินทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก  
โดยมีเหตุผลท ี่ท าให้ไม่ได้รับการพิจารณา ดังตารางสรุปรายละเอียดต่อไปนี้ 
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ตารางท่ี S1.1 ตารางสรุปรายละเอียดการขอรับเงินทุนสนับสนุนงานวิจัยจากหน่วยงานภายนอก 
ของอาจารย์คณะศิลปศาสตร์ 

ที ่ ชื่อ – สกุล ชื่อโครงการวิจัย หน่วยงาน
สนับสนุน 

ผลการพิจารณา 

ปีการศึกษา 2563 
1 อาจารย์กีรติกานต์   

บุญฤทธิ์ 
อาจารย์ฟีรดาวซ์  
มูหะมัด  
อาจารย์วิภาภรณ์ 
หุ้ยเวชศาสตร์ 
นายอัสฟารอนี  
อูมา 

อัคลาก: การพัฒนาสื่อสร้างสรรค์
นิทานพ้ืนบ้านเสริมคุณธรรมสาม
ภาษาส าหรับเด็กมุสลิมในสามจังหวัด
ชายแดนใต้ (จ านวนเงิน 562,760 
บาท) 
 

กองทุนพัฒนาสื่อ
ปลอดภัยและ
สร้างสรรค ์

ไม่ได้รับการพิจารณา/ 
การเขียนการทบทวน
เอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องยังไม่หนักแน่น 
และการเสนอขอ
งบประมาณยังเขียน
อธิบายไม่ละเอียด
เพียงพอ 

2 ผศ.ซาฮีฎีน นิติภาค พัฒนาอาชีพและนวัตกรรมชุมชน
เป็นฐาน 2564 

กองทุนเพ่ือความ
เสมอภาคทาง
การศึกษา 

ไม่ได้รับการพิจารณา / 
กลุ่มเป้าหมายไม่ชัดเจน 

ปีการศึกษา 2562 
1 อาจารย์ฮัสสัน  

ดูมาลี 
อาจารย์ปารีซะ  
รักเก้ือ 

การสร้ า ง เ ครื อข่ ายขององค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน และ
ผู้ประกอบการ เพ่ือการจัดการและ
พัฒนาชุมชนท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
กรณีศึกษา ต าบลแหลมโพธิ์ อ าเภอ
ยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี (จ านวนเงิน 
562,760 บาท) 

ส านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย
(สกว.) 

ได้รับการพิจารณา 

2 อาจารย์  
ดร. ภัสร์ธรีา  
ฉลองเดช 

โครงการวิจัยการศึกษารูปแบบ
การเมืองและการปกครองและอัต
ลักษณ์ที่ สอดคล้องกับบริบทพหุ
วัฒนธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
(จ านวนเงิน 102,677 บาท) 

สภาความมั่นคง
แห่งชาติ (สมช.) 

ได้รับการพิจารณา 

 
หมายเหตุ  
วิเคราะห์เทียบกับคะแนนเต็ม 5  ของ สกอ.  =  25,000 บาท ขึ้นไปต่อคน วิเคราะห์เทียบกับเกณฑ์ของ สกอ.                                      
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ                  =  จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยจากภายในและภายนอกจ านวน             
อาจารย์ประจ าและนักวิจัยในคณะ             = 19,571 บาท ต่อคน 
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ตารางท่ี S1.2 ตารางเปรียบเทียบการได้รับทุนวิจัยของบุคลากรสายสอนและวิจัย คณะศิลปศาสตร์  
(ปีการศึกษา 2559-2563) 

หน่วยงาน ปีการศึกษา 

จ านวนอาจารย์
ประจ า 

(ไม่รวมลา
ศึกษาต่อ) 

งบประมาณ
สนับสนุนงานวิจัย

(ภายใน) 

งบประมาณ
สนับสนุนงานวิจัย

(ภายนอก) 
ร้อยละ 

 
คณะศิลปศาสตร์ 
 
 

2563 36 177,000 - 0.98 
2562 32 100,000 - 0.62 
2561 34 120,000 665,437 3.91 
2560 33 100,000 - 0.60 
2559 32 200,000 - 1.25 

 
3. การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 

ส าหรับปีการศึกษา 2563 อาจารย์คณะศิลปศาสตร์ได้รับเงินสนับสนุนงานวิจัยจากหน่วยงานภายใน
ลดลงกว่าปีที่ผ่านมา และยังไม่มีอาจารย์ของคณะศิลปศาสตร์ได้รับทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอก ดังนั้นในปีนี้จึงมี
การผลักดันให้อาจารย์ส่งหัวข้อวิจัยเดี่ยว วิจัยกลุ่ม และวิจัยร่วมกับนักศึกษา มีคณะกรรมการการวิจัยท าหน้าที่ใน
การพิจารณาหัวข้อวิจัย ตามรูปแบบที่ทางงานวิจัยได้วางไว้ เค้าโครงวิจัยบางส่วนได้ด าเนินการน าเสนอในเวที
งานวิจัยเพ่ือให้ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์และพิจารณาคุณภาพของงานวิจัยในการรับข้อเสนอทุนจากหน่วยงานที่
เหมาะสม หลังจากนั้นได้ขับเคลื่อนให้อาจารย์ท าสัญญาทุนกับผู้ให้ทุนทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก 
ท าให้ผลงานวิจัยของอาจารย์คณะศิลปศาสตร์ที่ได้รับการน าเสนอในเวทีวิจัย และได้รับการตีพิมพ์มีจ านวนเพ่ิมมาก
ขึ้นอย่างเห็นได้ชัด 
  ส าหรับ การจัดสรรทุนวิจัยภายในของคณะศิลปศาสตร์ เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรของ
คณะมีโอกาสเผยแพร่ผลงานวิชาการ โดยในรอบปีการศึกษาท่ีผ่านมา มีรายละเอียดการด าเนินงานดังนี้ 
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รายการ 

จ านวน 
(ชิ้นงาน) งบประมาณ 

(บาท) 
วางเบิก 
(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

แผน เบิก 

ค่าลงทะเบียนการเผยแพร่
ผลงานวิจัยระดับชาติ (ภาค
น าเสนอ/โปสเตอร์) 

16 6 24,000.00 8,700.00 15,300.00 

ค่าลงทะเบียนเผยแพร่ระดับ
นานาชาติ (ภาคน าเสนอ/โปสเตอร์) 

4 2 16,000.00 926.00 15,074.00 

ค่าละทะเบียนเผยแพร่ผลงานวิจัยใน
วารสารระดับชาติ 

20 6 40,000.00 9,600.00 30,400.00 

ค่าละทะเบียนเผยแพร่ผลงานวิจัยใน
วารสารระดับนานาชาติ 

6 0 39,000.00 - 39,000.00 

 
จากข้อมูลแสดงให้เห็นจ านวนการเบิกจ่ายทุนสนับสนุนด้านการวิจัยของบุคลากรคณะ ที่เพ่ิมมากขึ้นกว่าปี

การศึกษาที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม เนื่องจากผลงานการน าเสนอของอาจารย์ยังไม่บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้และ 
คณะมีข้อจ ากัดในเรื่องของงบประมาณสนับสนุนการท าวิจัย ท าให้อาจารย์ขาดแรงจูงใจส าหรับการท าวิจัย         
ในขณะเดียวกัน อาจารย์คณะศิลปศาสตร์มีข้อจ ากัดในการได้รับอนุมัติทุนวิจัยภายนอก เนื่องด้วยปัจจัยต่างๆ อาทิ 
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบ การขับเคลื่อนงานนโยบายพิเศษของมหาวิทยาลัย ขาดประสบการณ์การท าร่วมกับชุมชน 
และขาดเครือข่ายการร่วมมือกับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  
 คณะจึงเล็งเห็นว่าสิ่งส าคัญที่จะผลักดันให้เกิดผลการปฏิบัติงานที่เป็นรูปธรรมคือ คือ การมีมาตรการการ
เสริมแรงให้แก่บุคลากรสายสอนและวิจัยตื่นตัว ให้มีโอกาสได้เข้าร่วมการอบรมการวิจัยกับหน่วยงานภายนอก เช่น 
นักวิจัยมือใหม่หรือนักวิจัยหน้าใหม่เพ่ือพัฒนาการเขียนโครงร่างวิจัยและสามารถสร้างเครือข่ายตลอดจนหาแหล่ง
เงินสนับสนุนการท าวิจัยจากหน่วยงานภายนอก การเผยแพร่ข่าวสารด้านการขอทุนวิจัย และการร่วมงานด้าน
วิชาการกับบุคลากรหรือนักวิจัยภายนอกสถาบันหรือหน่วยงานอื่น   

4. แนวโน้มผลการด าเนินงานของระบบ 
 ส าหรับแนวทางการพัฒนาในด้านการส่งเสริมงานวิจัยของคณะศิลปศาสตร์ในระยะต่อไปนั้น ได้มีการ
ส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์ในคณะศิลปศาสตร์ผลิตผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และต ารา ให้เป็นไปตามแผนและ
ค่าเป้าหมายที่ก าหนด โดยสามารถน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม งานส่งเสริมงานวิจัย
และต ารา จึงได้จัดโครงการ พัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของคณะศิลปศาสตร์ขึ้นเพ่ือสนับสนุนทุนวิจัยในการ
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ท างานวิจัยของอาจารย์ภายในคณะศิลปศาสตร์ ผลักดันให้เกิดการผลิตงานวิจัยหรือสร้างสรรค์ที่สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง และเพ่ือสนับสนุนและผลักดันให้เกิดการท างานวิจัยเพ่ือน าเสนอผลงานวิจัยในวารสาร
หรือการประชุมวิชาการในระดับชาติหรือนานาชาติ  

ส าหรับปัญหาที่ส่งผลให้อาจารย์คณะศิลปศาสตร์บางส่วนไม่สามารถผลิตผลงานวิจัยได้ครบทุกท่านนั้น 
เนื่องด้วยมีภาระงานสอนในรายวิชาพ้ืนฐานเกินจากภาระงานสอนที่ก าหนด ส่งผลให้อาจารย์ไม่สามารถผลิตผล
งานวิจัยได้ทันตามช่วงเวลาที่ก าหนด ในปีต่อไป งานวิจัยจึงวางแผนการด าเนินการวิจัยในรูปแบบองค์รวม ภายใต้
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยคณะศิลปศาสตร์ ได้แก่ การจัดกิจกรรม “เพ่ือนวิจัย” เพ่ือให้ค าปรึกษาด้าน
การวิจัย การเขียนวิจัย และการขอทุนวิจัยจากหน่วยงานภายในและภายนอก และ เพ่ือให้บุคลากรสายสอนและ
วิจัยต่างสาขาหรือต่างหน่วยงานได้มีโอกาสท าวิจัยร่วมกันในรูปแบบของการบูรณาการศาสตร์และองค์ความรู้  
และ กิจกรรม “ศาสตร์ศิลป์สู่สังคม” เพ่ือจัดสรรเวลาให้บุคลากรสายสอนและวิจัยได้มีเวลาในการท าวิจัยรวมทั้ง 
อ านวยความสะดวกในการลงพ้ืนที่เก็บข้อมูล ท าเป็นการแก้ปัญหาการวิจัยของคณะอย่างเป็นระบบและเป็น
รูปธรรม สิ่งเหล่านี้จะช่วยส่งผลให้บุคลากรสายสอนและวิจัยสามารถสร้างสรรค์งานวิจัยที่มีคุณภาพ เพ่ือให้
สามารถยื่นเสนอขอทุนวิจัยจากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกได้มากยิ่งขึ้น 
6. ผลการประเมินคะแนนในระดับคณะ 

ผลการประเมินในระดับคณะ 
ผลรวมของคะแนนที่ได้ของทุกหลักสูตรในคณะ/จ านวนหลักสูตรในคณะทั้งหมด 

คะแนนการประเมิน S.1= 3 
ค าอธิบายเพิ่มเติม   มีการเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบสามารถ/มีผลการวิเคราะห์การด าเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
 
7. รายการเอกสารหลักฐาน 
รหัสเอกสารหลักฐาน ชื่อเอกสารหลักฐาน 

S. 1-1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิจัย คณะศิลปศาสตร์   
S. 1-2 ปฏิทินการด าเนินงานวิจัย ของงานวิจัยและต ารา คณะศิลปศาสตร์ 
S. 1-3 ระเบียบ หลักเกณฑ์ การพิจารณาเก่ียวกับการด าเนินการวิจัยของคณะศิลปศาสตร์ 
S. 1-4 ภาพถ่ายและก าหนดการท ากิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการขอทุนวิจัยจาก

หน่วยงานภายนอก โดย อาจารย์ฮัสสัน ดูมาลี  
S. 1-5 ค าสั่งฝึกอบรมการวิจัยส าหรับอาจารย์รุ่นใหม่ 
S. 1–6 ภาพตัวอย่างช่องทางการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลวิจัยของบุคลากรภายในคณะ 
S. 1–7 สรุปโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย คณะศิลปศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2563 และ โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย คณะศิลปศาสตร์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 

S. 1–8 รวบรวมเอกสารหลักฐานการรับทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอกของบุคลากรสายสอน
และวิจัย คณะศิลปศาสตร์ 
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S.2 การเข้าสู่สากลมุ่งเน้นอาเซียนของนักศึกษาและอาจารย์ 
 

ผู้ก ากับตัวบ่งช้ี   อาจารย์ ดร.ภัสร์ธีรา ฉลองเดช  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริกัญญา แก่นทอง 
นางสาวชุลีพร มาสเนตร  อาจารย์ ดร.วัชรินทร์ ฟองโหย 
อาจารย์สุไลมาน  สมาแฮ 

 

ผู้จัดเก็บข้อมูล  อาจารย์นูรอา สะมะแอ   อาจารย์อาแด มะเกะ 
นางสาวฮานีฟาห์ รอเซะ  อาจารย์กามีลียา หะยีหะซา  
นางสาวญานิกา เพ็ชร์พันธ์ อาจารย์วิภาภรณ์ หุ้ยเวชศาสตร์  
นางสาวสุปราณี วรพิพัฒน์กุล 

 

ค าอธิบาย 
การเข้าสู่สากลมุ่งเน้นอาเซียน ของนักศึกษาและอาจารย์การที่นักศึกษาและอาจารย์ไปศึกษาภาษาอังกฤษ

ต่างประเทศ อบรมภาษาต่างประเทศ น าเสนอผลงานวิจัย การได้รับรางวัลจากการแข่งขันวิชาการในต่างประเทศ
หรือการประชุมนานาชาติ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพในประเทศอาเซียน การท าความ 
ร่วมมือกับต่างประเทศ การศึกษาดูงานต่างประเทศ และความสามารถทางภาษาอังกฤษ 
 

ตารางท่ี S 2.1 เกณฑ์การประเมินระดับหลักสูตร 
 

1 2 3 4 5 6 7 
ไม่มีการ
รายงานผล 

มีการรายงาน
ผลเป็นข้อมูล
ดิบ ยังไม่มี
การวิเคราะห์ 

มีการรายงาน 
ผลตามที่ 
คาดหวัง มี
การวิเคราะห์ 

มีแนวโน้ม 
การ
ด าเนินงาน 
ที่ดี 
(วิเคราะห์ 
trend จาก 
ตารางข้อมูล 
ดิบ) 

มีแนวโน้มผล 
การ
ด าเนินงาน 
ที่ดี และมี
การน า
ข้อเสนอ 
แนะ ไป
พัฒนา 
การ เข้าสู่
สากลมุ้ง  
เน้นอาเซียน 
ของนักศึกษา 
และอาจารย ์

มีการน าผล 
การพัฒนา 
เข้าสู่สากล 
มุ่งเน้น 
อาเซียนของ 
นักศึกษา 
และอาจารย์ 
อย่างเป็น 
ระบบและมี
ผลการ
ด าเนินงานที่
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 
ร้อยละของนักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะ
ภาษาต่างประเทศ 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 85.21 บรรลุ 

ร้อยละของนักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมระดับ
นานาชาติ  

ร้อยละ 5 ร้อยละ 92.48 
 

บรรลุ 

ร้อยละของอาจารย์ได้รับการพัฒนาทักษะ
ภาษาต่างประเทศ 

ร้อยละ 20 61.11 บรรลุ 

ร้อยละของอาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมระดับ
นานาชาติ 

ร้อยละ 5 77.77 บรรลุ 

ร้อยละของเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนได้รับการ
พัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ 

ร้อยละ 10 57.89 บรรลุ 

จ านวนกิจกรรมของนักศึกษา อาจารย์ ระดับ
นานาชาติ 

3 กิจกรรม  21 กิจกรรม บรรลุ 

 
2. การด าเนินงานและผลการด าเนินงาน  
 ในปีการศึกษา 2563 (1 สิงหาคม 2563 - 31 กรกฎาคม 2564) คณะศิลปศาสตร์ได้ส่งเสริม
สนับสนุนการเข้าสู่สากลมุ่งเน้นอาเซียนของนักศึกษาและอาจารย์ โดยคณะได้ก าหนดแผนกลยุทธ์ประจ าปี 
เพ่ือการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (S. 2-01) ในการส่งเสริมและสนับสนุน 
ให้นักศึกษาและบุคลากรทั้งอาจารย์และเจ้าหน้าที่สนับสนุนได้ มีการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ                   
การเข้าร่ วมกิจกรรมระดับนานาชาติ  และจ านวนกิจกรรม ในระดับนานาชาติที่ เข้าร่วมตามตัวชี้ วัด                            
ในปีการศึกษา 2563 โดยในปีการศึกษานี้ คณะได้มีการวางแผนการด าเนินโครงการและกิจกรรมตามที่ระบุใน
แผนปฏิบัติราชการคณะที่มีการด าเนินโครงการและกิจกรรมดังกล่าวต่อเนื่องมาทุกปี โดยคณะได้ด าเนินการจัดท า
โครงการและกิจกรรม พร้อมทั้งติดตาม ประเมินผล และวิเคราะห์ผลการด าเนินงานเพ่ือน ามาเป็นแนวทาง      
การพัฒนาการเข้าสู่สากลมุ่งเน้นอาเซียนของนักศึกษาและอาจารย์ต่อไป ซึ่งการวางแผนในการจัดโครงการและ
กิจกรรมนั้น คณะได้ก าหนดโครงการและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องในแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 
2564 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการการเข้าสู่สากลมุ่งเน้นอาเซียนของนักศึกษาและอาจารย์ และมีแผนในการด าเนิน
โครงการและกิจกรรมตามปฏิทินการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการ คณะศิลปศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 (S. 2-02) นอกจากโครงการและกิจกรรมที่คณะได้ระบุในแผนปฏิบัติราชการแล้ว คณะยังได้ส่งเสริม
สนับสนุนให้นักศึกษาและอาจารย์ได้เข้าร่วมโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ในระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง ทั้งที่เป็น
โครงการและกิจกรรมระดับนานาชาติที่มหาวิทยาลัยในประเทศเป็นผู้จัด และกิจกรรมระดับนานาชาติกับ
มหาวิทยาลัยในต่างประเทศที่เป็นมหาวิทยาลัยคู่ความร่วมมือ (MOU) และมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ โดยในปีการศึกษา 
2563 คณะได้ด าเนินการจัดโครงการและกิจกรรมนานาชาติ รวมถึงการพัฒนาทักษะต่างประเทศ เพ่ือส่งเสริม
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สนับสนุนการการเข้าสู่สากลมุ่งเน้นอาเซียนของนักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน ดังตารางแสดงผล
การด าเนินงานต่อไปนี้ 
 

 ตารางที่ S 2.3 รายชื่อโครงการและกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนการเข้าสู่สากลมุ่งเน้นอาเซียน
ประจ าปีการศึกษา 2563  
 

ล าดับ โครงการ วันที่ด าเนินการ จ านวน
ผู้เข้าร่วม 

1 โครงการพัฒนาและแข่งขันทักษะทางวิชาการ ยกเลิกโครงการ - 
2 โครงการจัดจ้างและแลกเปลี่ยนอาจารย์ชาวต่างประเทศเพ่ือ

ส่งเสริมศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ 
ตลอดปีการศึกษา 138 

3 
 

โครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์/นักศึกษาและสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน 

ตลอดปีการศึกษา - 

   3.1 กิจกรรมที่ 1 Cultural Intelligence Discovery 
with Princess of Naradhiwas University  

24 ธันวาคม 2563 70 

  3.2 กิจกรรมที่ 2 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ณ 
University of Kuala Lumper (UniKL) ประเทศมาเลเซีย 

14 และ 21 สิงหาคม 
256 

5 

  3.3 กิจกรรมที่ 3 Social Enterprise For Economic 
Development (SEED) ณ ต่างประเทศ 

ยกเลิกกิจกรรม - 

  3.4 กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเชิงวิชาการ Talk 
Forum: Universe City ร่วมกับ University of Malaya 

4 มีนาคม 2564 66 

  3.5 กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเชิงวัฒนธรรม
ระหว่างมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์และ University 
Utara Malaysia 

18 มีนาคม 2564 47 

4 โครงการชุมนุมภาษาอังกฤษ 11 มีนาคม 2564 57 
5 กิจกรรมสอบวัดระดับความรู้ความสามารถก่อนส าเร็จ

การศึกษา (Exit Exam) 
8 เมษายน 2564 69 

6 กิจกรรมสอบวัดระดับความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ 
(EPT) 

8 เมษายน 2564 73 

7 กิจกรรมสอบมาตรฐานภาษามลายู (KSBM-PNU) 8 เมษายน 2564 76 
 
  

 จากตารางข้างต้นจะเห็นได้ว่า คณะศิลปศาสตร์ได้ส่งเสริมสนับสนุนการเข้าสู่สากลมุ่งเน้นอาเซียนของ
นักศึกษาทั้งในด้านการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศและการเข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ  ในระดับ
นานาชาติตามแผนกลยุทธ์คณะในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เป้าประสงค์ที่ 1.2 บัณฑิตมีความรู้ ทักษะ และ
คุณธรรมมีมาตรฐานในระดับสากล โดยผลการด าเนินโครงการและกิจกรรมในปีการศึกษา 2563 มีดังนี้                 
ด้านการจัดการเรียนการสอน คณะได้ด าเนินโครงการจัดจ้างและแลกเปลี่ยนอาจารย์ชาวต่างประเทศเพ่ือส่งเสริม
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ศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ (S. 2-03) จัดขึ้นเพ่ือสรรหาอาจารย์ชาวต่างประเทศในการจัดจ้างเป็นอาจารย์ประจ า
และจัดจ้างอาจารย์รายชั่วโมงของคณะศิลปศาสตร์ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาต่าง ๆ  จ านวน 2 ท่าน 
อาจารย์ประจ าสาขาวิชาภาษาอังกฤษจ านวน 1 ท่าน คือ Mr. Sebastien Amir Abdallah และอาจารย์จัดจ้าง
รายชั่วโมงจ านวน 1 ท่าน คือ Dr. Nur Hafezah Binti Hussein จัดการเรียนการสอนเฉพาะบางรายวิชาเท่านั้น 
โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการจ านวน 228 คน คิดเป็นร้อยละ 71.69 ส่วนในด้านกิจกรรมระดับนานาชาติ 
คณะได้ด าเนินโครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์/นักศึกษาและสร้างเครือข่ ายความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน            
(S. 2-04) เพ่ือให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ โดยคณะมีกลไกในการ
ด าเนินการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน (S. 2-05) กับมหาวิทยาลัยที่เป็นคู่ความร่วมมือและมหาวิทยาลัยอ่ืนใน
ต่างประเทศ ในปีการศึกษานี้ คณะมีแผนในการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศจ านวน 5 
กิจกรรม โดยมีกิจกรรมที่ด าเนินการจ านวน 4 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมที่ 1 Cultural Intelligence Discovery 
with Princess of Naradhiwas University ร่วมกับ Universiti Reknologi MARA Cawangan Pahang ประเทศ
มาเลเซีย จัดขึ้นเมื่อ 24 ธันวาคม 2563 มีนักศึกษาจากคณะศิลปศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 138 คน คิดเป็น
ร้อยละ 59.22 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ ร่วมกับ Universiti Teknologi Petronas 
ประเทศมาเซีย มีตัวแทนนักศึกษาจาก  คณะศิลปศาสตร์เข้าร่วมจ านวน 5 คน จัดขึ้นวันที่ 14 และ 21 สิงหาคม 
2564 กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเชิงวิชาการ Talk Forum: Universe City ร่วมกับ University of 
Malaya ประเทศมาเลเซีย จัดขึ้นเมื่อ 4 มีนาคม 2564 มีนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 3 เข้าร่วม
กิจกรรมจ านวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 90.41 และกิจกรรมที่ 5 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเชิงวัฒนธรรมระหว่าง
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์และ University Utara Malaysia ประเทศมาเลเซีย จัดขึ้นเมื่อ 18 มีนาคม 
2564 มีนักศึกษาสาขาวิชาภาษามลายูชั้นปีที่ 1-3 เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 61.84 และ
ยังมีกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนระหว่างมหาวิทยาลัยของนักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษและสาขาวิชาภาษามลายูกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศในรูปแบบออนไลน์ทั้งสิ้น ส่วนกิจกรรมที่ 3 
Social Enterprise For Economic Development (SEED) ณ ต่างประเทศยกเลิกกิจกรรม อีกทั้งคณะยังได้พัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยจัดให้มีการด าเนินโครงการชุมนุมภาษาอังกฤษ (S. 2-06)                       
แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่สนใจภาษาอังกฤษเพ่ือร่วมท ากิจกรรม แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านภาษา พัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ และเตรียมความพร้อมในด้านทักษะวิชาการเพ่ือเข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการต่อไปในอนาคต โดยมี
การจัดกิจกรรม Flash Mob ขึ้นเพ่ือประชาสัมพันธ์การด าเนินงานและกิจกรรมต่าง ๆ และมีนักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษเข้าร่วมจ านวน 30 คน นอกจากนี้ คณะได้มีแผนที่จะจัดโครงการพัฒนาและแข่งขันทักษะทาง
วิชาการเพ่ือส่งนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการในเวทีระดับนานาชาติ  แต่เนื่องด้วยสถานการณ์แพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส (COVID-19) จึงท าให้คณะได้ยกเลิกโครงการนี้ไป  
 นอกจากโครงการและกิจกรรมข้างต้น คณะได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในการส่งเสริมสนับสนุนการเข้าสู่
สากลมุ่งเน้นอาเซียนของนักศึกษาในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เป้าประสงค์ที่ 1.3 นักศึกษาสอบผ่านมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษ โดยการด าเนินงานของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ และหลักสูตร        
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายูมุ่งหวังให้นักศึกษาได้รับการประเมินความสามารถทางด้านภาษา             
ผลการด าเนินงานในปีการศึกษา ๒๕๖3 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษได้จัดให้มี                  
การสอบวัดระดับทางภาษาของนักศึกษาในหลักสูตรที่เทียบเคียงของ CEFR ในระดับ B ๒ Intermediate Level 
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โดยจัดให้มีการสอบวัดระดับความรู้ความสามารถก่อนส าเร็จการศึกษา (Exit Exam) (S. 2-07) ให้กับนักศึกษาชั้น
ปีที่ 4 และการสอบวัดระดับความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (English Proficiency Test: EPT) (S. 2-08) 
ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 ผลการสอบวัดระดับความสามารถ ทางภาษาพบว่า 
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สอบผ่านเกณฑ์ที่หลักสูตรก าหนดจ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 17.39 และนักศึกษาชั้นปีที่ 
3 สอบผ่านเกณฑ์ที่หลักสูตรก าหนดจ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 9.58 แต่ถ้าหากเทียบผลคะแนนสอบตามเกณฑ์
มาตรฐานความสามารถด้านภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ก าหนดที่ระดับคะแนน 225 -
545 พบว่า นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สอบผ่านเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดจ านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 94.20 และ
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สอบผ่านเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนดจ านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 82.19 ส่วนหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายูได้ด าเนินการจัดสอบมาตรฐานภาษามลายู (KSBM-PNU) (S. 2-09) 
ให้กับนักศึกษาทุกชั้นปี เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 มีนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์ตามที่หลักสูตรก าหนดแบ่งเป็น
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 47.08 นักศึกษาชั้นปีที่ 2 จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 
48.46  นักศึกษาชั้นปีที่ 3 จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 49.31 และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 จ านวน 3 คน คิดเป็น
ร้อยละ 41.85 
 นอกจากโครงการและกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนการเข้าสู่สากลมุ่งเน้นอาเซียนของนักศึกษาตามแผนการ
ปฏิบัติราชการของคณะแล้ว คณะได้ผลักดันให้อาจารย์สนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะ
ภาษาต่างประเทศและกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการในระดับนานาชาติต่าง ๆ  โดยในปีการศึกษานี้มีกิจกรรม
ที่นักศึกษาเข้าร่วมจ านวน 6 กิจกรรม ดังแสดงให้เห็นในตารางต่อไปนี้ 
 

 ตารางท่ี S 2.4 รายช่ือโครงการและกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่ส่งเสริมสนับสนุนการเข้าสู่สากลมุ่งเน้นอาเซียน  
 

ล าดับ โครงการ วันที่ด าเนินการ จ านวน
ผู้เข้าร่วม 

1 กิจกรรม International Poem Recital จัดโดย Universiti 
Sains Malaysia ประเทศมาเลเซีย (S. 2-10) 

31 มีนาคม 2564 2 

2 กิจกรรม Permata Budaya Anantara Nusantara  
จัดโดย Universiti Reknologi MARA (S. 2-11) 

26 มิถุนายน 2564 21 

3 กิจกรรมการน าเสนอผลงานวิจัยในงานประชุม Webinar 
Antarabangsa Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa 
Melayu จัดโดย Universiti Sains Malaysia ประเทศมาเลเซีย 
(S. 2-12) 

27 พฤษภาคม 2564 6 

4 
 

การแข่งขันน าเสนอวิทยานิพนธ์ออนไลน์ 3 MiT Three 
Minute International Thesis Competition จัดโดย 
University College TATI ประเทศมาเลเซีย  (S. 2-13) 

7 กรกฎาคม 2564 2 

5 การแข่งขัน WU SLA International Speech Competition 
2021 จัดโดยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รางวัลเหรียญทอง 
(S. 2-14) 

12 กรกฎาคม 2564 2 
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ล าดับ โครงการ วันที่ด าเนินการ จ านวน
ผู้เข้าร่วม 

6 โครงการอบรมภาษาและวัฒนธรรมจีน อบรมโดย University 
Kuala Lumper (UniKL) (S. 2-15) 

13 กรกฎาคม 2564 29 

7 กิจกรรม Pertandingan Randau Bahasa Melayu 
Jurusan Bahasa Melayu Negara Thailand  
จัดโดย Universiti Sains Malaysia ประเทศมาเลเซีย  
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (S. 2-16) 

6 สิงหาคม 2564 6 

 
 

 ส่วนการด าเนินงานด้านอาจารย์ คณะได้ด าเนินการจัดโครงการและกิจกรรมนานาชาติรวมถึงการพัฒนา
ทักษะต่างประเทศเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการการเข้าสู่สากลมุ่งเน้นอาเซียน ผลการด าเนินงานในปีการศึกษานี้มี
อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในระดับนานาชาติ ดังนี้ โครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์/นักศึกษาและสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียนมีการด าเนินการจัดกิจกรรมจ านวน 3 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมที่ 1 Cultural 
Intelligence Discovery with Princess of Naradhiwas University ร่วมกับ Universiti Reknologi MARA 
Cawangan Pahang ประเทศมาเลเซีย จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเชิงวิชาการ Talk 
Forum: Universe City ร่วมกับ University of Malaya ประเทศมาเลเซียจัดขึ้นเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564 และ
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเชิงวัฒนธรรมระหว่างมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์และ University Utara Malaysia 
ประเทศมาเลเซีย จัดขึ้นเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 มีอาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 
64.9 (S. 2-17) และยังมีกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับนานาชาติที่มีอาจารย์คณะศิลปศาสตร์เข้า
ร่วมเป็นกรรมการจ านวน 2 กิจกรรม ได้แก่ การแข่งขันน าเสนอวิทยานิพนธ์รูปแบบออนไลน์ ‘3 MiT Three 
Minute International Thesis Competition” จัดโดยUniversity College TATI ประเทศมาเลเซีย (S. 2-18) มี
อาจารย์เข้าร่วมจ านวน 2 คน ได้แก่ อาจารย์ฟารีดา กิตติวิโรจน์ และอาจารย์อาแด มะเกะ และการแข่งขัน WU SLA 
International Speech Competition 2021 จัดโดยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 มี
อาจารย์เข้าร่วมเป็นกรรมการจ านวน 1 คน คือ อาจารย์ ดร.วัชรินทร์ ฟองโหย (S. 2-19) นอกจากนี้ คณะมีแผนใน
การส่งเสริมสนับสนุนอาจารย์ด้านผลงานวิชาการและงานวิจัยในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  เป้าประสงค์ที่ 2.1 
อาจารย์มีผลงานวิชาการ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ 
ภายใต้การด าเนินงานของโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยคณะศิลปศาสตร์ (S. 2-20) เพ่ือสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่และตีพิมพ์ผลงานในระดับชาติและนานาชาติ ซึ่งในปีการศึกษานี้มีผลงานวิจัยที่ได้น าเสนอ
ในระดับนานาชาติจ านวน 4 ผลงาน จากอาจารย์คณะศิลปศาสตร์จ านวน 3 ท่าน ได้แก่ อาจารย์รอฮานี เต๊ะซา 
นักศึกษาในที่ปรึกษาน าเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมWebinar Antarabangsa Pengajaran dan Pembelajaran 
Bahasa Melayu จัดโดย Universiti Sains Malaysia ประเทศมาเลเซียเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ผศ.ดร.ศิริ
กัญญา แก่นทอง และอาจารย์นัสรี พิทักษ์สุขสันต์ น าเสนอผลงานในงานประชุม International Malaysia-
Indonesia-Thailand Symposium on Innovation and Creativity (iMIT SIC 2021)  (S. 2-21)  ส่วนด้านการ
พัฒนาทักษะต่างประเทศ คณะได้ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรได้มีการพัฒนาทักษะต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง                   
เพ่ือน าความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาการท างานให้มีประสิทธิภาพต่อไป แต่เนื่องด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค ติด
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เชื้อโคโรนาไวรัส (COVID-19) คณะจึงได้ปรับรูปแบบการด าเนินกิจกรรม โดยให้บุคลากรทั้งอาจารย์และเจ้าที่สาย
สนับสนุนเข้ารับการอบรมและพัฒนาตนเองด้านทักษะภาษาต่างประเทศในรูปแบบหลักสูตรออนไลน์                   
(S. 2-22) โดยผลการด าเนินงานในปีการศึกษานี้มีอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศจ านวน 22 
คน คิดเป็นร้อยละ 61.11 และเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนได้รับการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศจ านวน 11 คน 
คิดเป็นร้อยละ 57.89 ทั้งนี้ คณะศิลปศาสตร์ได้เปิดโอกาสให้อาจารย์และบุคลากรภายในคณะสามารถสอบเพ่ือวัด
ระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษ โดยศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ได้ด าเนินการจัดสอบวัด
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ TOEFL ITP (S. 2-23) ให้กับบุคลากรภายในคณะ บุคคลากรมหาวิทยาลัย และ
บุคคลภายนอกตลอดทั้งปี 
 

 จากการด าเนินงานตลอดปีการศึกษา 2563 มีจ านวนโครงการและกิจกรรม ระดับนานาชาติ                     
ที่นักศึกษาและอาจารย์เข้าร่วมในระดับนานาชาติ โดยกิจกรรมที่นักศึกษาเข้าร่วมมีจ านวน 13 กิจกรรม ได้แก่ 
กิจกรรมการเรียนการสอนกับอาจารย์ชาวต่างประเทศ 2 กิจกรรม กิจกรรมแลกเปลี่ยนระหว่างมหาวิทยาลัยใน
ระดับนานาชาติจ านวน 5 กิจกรรม กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการในระดับนานาชาติจ านวน                   
5 กิจกรรม และกิจกรรมชุมนุมภาษาอังกฤษจ านวน 1 กิจกรรม กิจกรรมในระดับนานาชาติที่อาจารย์เข้าร่วมมี
จ านวน 8 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมการเรียนการสอนกับอาจารย์ชาวต่างประเทศ 1 กิจกรรม กิจกรรมแลกเปลี่ยน
ระหว่างมหาวิทยาลัยในระดับนานาชาติจ านวน 3 กิจกรรม กรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
ในระดับนานาชาติจ านวน 2 กิจกรรม และกิจกรรมการน าเสนอผลงานวิจัยใน ระดับนานาชาติจ านวน 2 กิจกรรม 
เมือ่พิจารณาจากจ านวนกิจกรรมและผู้เข้าร่วมข้างต้น สะท้อนให้เห็นว่าคณะได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในการเข้าสู่
สากลมุ่งเน้นอาเซียนของนักศึกษา อาจารย์ รวมถึงบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสามารถสรุปได้ดังแผนภูมิต่อไปนี้ 

S2.1 แผนภูมิแสดงจ านวนกิจกรรมปีการศึกษา 2563  
เปรียบเทยีบกับผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 2562 

 
 จากตารางแสดงการเปรียบเทียบจ านวนกิจกรรมในระดับนานาชาติจากปีการศึกษาที่ผ่านมาพบว่า                   
ในปีการศึกษา 2563 มีการเข้าร่วมกิจกรรมในระดับนานาชาติเพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา โดยใ น                    
ปีการศึกษา 2562 นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ได้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 10 กิจกรรม ส่วนในปีการศึกษานี้นักศึกษา
คณะศิลปศาสตร์ได้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 13 กิจกรรม ส่วนด้านอาจารย์ในปีการศึกษา 2562                 มี
อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 6 กิจกรรม และในปีการศึกษานี้มีอาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 8 กิจกรรม ส่วน
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จ านวนนักศึกษาและอาจารย์ ในการเข้าร่วมกิจกรรมในระดับนานาชาติข้างต้น สามารถแสดงให้ เห็น                     
ดังแผนภูมิต่อไปนี้ 
 

S2.2 แผนภูมิแสดงจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมปีการศึกษา 2563  
เปรียบเทียบกับผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 2562 

   

 จากตารางแสดงการเปรียบเทียบจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมในระดับนานาชาติจากปีการศึกษาที่ผ่านมาพบว่า 
ในปีการศึกษา 2563 มีการเข้าร่วมกิจกรรมในระดับนานาชาติเพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา โดยใน                    
ปีการศึกษา 2562 มีจ านวนนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 224 กิจกรรม ส่วนในปีการศึกษานี้
นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ได้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 421 คน ส่วนด้านอาจารย์ในปีการศึกษา 2562 มีจ านวน
อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 21 คน และในปีการศึกษานี้มีอาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 28 คน ในการ
ด าเนินงานเพ่ือเข้าสู่สากลมุ่งเน้นอาเซียนของนักศึกษาและอาจารย์คณะศิลปศาสตร์นั้น คณะมีการก ากับติดตามทุก
ฝ่ายงานให้มีการด าเนินงานที่เป็นไปตามวิสัยทัศน์ของคณะเพ่ือให้การด าเนินงานของคณะ มีประสิทธิผล โดยมีการ
ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือก ากับติดตามการด าเนินงานของโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ กับ
ผู้รับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง 
3. การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
 จากผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 2563 มีผลการวิเคราะห์การด าเนินงานเพ่ือเข้าสู่สากลมุ่งเน้น
อาเซียนของคณะในแต่ละตัวชี้วัดมีดงันี้ 
 ผลการด าเนินงานของตัวชี้วัดในด้านการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศมีจ านวน 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ ร้อยละ
ของนักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ พบว่า ในปี
การศึกษา 2563 นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ได้รับการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศอย่างต่อเนื่องจากการจัดการ
เรียนการสอนโดยอาจารย์ชาวต่างประเทศ การเข้าร่วมโครงการและกิจกรรมในระดับนานาชาติทั้งที่เป็นกิจกรรม
พัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศผ่านการบูรณาการในรายวิชาของสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาษามลายู และภาษาจีน 
กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศนอกหลักสูตร รวมถึงกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางด้านวิชาการต่าง ๆ 
โดยมีผลการด าเนินงานบรรลุตามค่าเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ 85.21 เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายแล้วพบว่า 
การด าเนินงานของตัวชี้วัดนี้บรรลุตามค่าเป้าหมายที่วางไว้ร้อยละ 80 ส่วนผล การด าเนินการพัฒนาทักษะ
ภาษาต่างประเทศของอาจารย์คณะศิลปศาสตร์โดยมีผลการด าเนินงานบรรลุตามค่าเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ 
61.11 เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายแล้วพบว่า การด าเนินงานของตัวชี้วัดนี้บรรลุตามค่าเป้าหมายที่วางไว้ร้อย
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ละ 5 เพ่ือให้อาจารย์และเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนได้พัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศและสามารถน าความรู้ที่ได้รับ
มาพัฒนาการท างานให้มีประสิทธิภาพต่อไป 
 ผลการด าเนินงานของตัวชี้วัดในด้านการเข้าร่วมกิจกรรมระดับนานาชาติมีจ านวน 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ ร้อย
ละของนักศึกษา อาจารย์ได้เข้าร่วมกิจกรรมระดับนานาชาติ  ผลการด าเนินการด้านนักศึกษาบรรลุตาม             
ค่าเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ 92.48 เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายแล้วพบว่า การด าเนินงานของตัวชี้วัดนี้บรรลุ
ตามค่าเป้าหมายที่วางไว้ร้อยละ 5 โดยคณะได้ส่งเสริมสนับให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมตามที่ได้ด าเนินการในทุกปี
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง และโครงการและกิจกรรมระดับนานาชาติที่มหาวิทยาลัยในประเทศเป็นผู้จัดและกิจกรรม
ระดับนานาชาติกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศที่เป็นมหาวิทยาลัยคู่ความร่วมมือ (MOU) และมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ 
เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายแล้วพบว่า การด าเนินงานของตัวชี้วัดนี้บรรลุตามค่าเป้าหมายที่วางไว้ ส่วนผลการ
ด าเนินการด้านอาจารย์บรรลุตามค่าเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ 77.77 เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายแล้วพบว่า 
การด าเนินงานของตัวชี้วัดนี้บรรลุตามค่าเป้าหมายที่วางไว้ร้อยละ 5 เช่นเดียวกัน โดยคณะได้ส่งเสริมสนับสนุนให้
อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมในระดับนานาชาติทั้งท่ีเป็นกิจกรรมแลกเปลี่ยน การจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน และ
การบูรณาการรายวิชาผ่านการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ในต่างประเทศ  
 ผลการด าเนินการของตัวชี้วัดในด้านจ านวนกิจกรรมของนักศึกษา อาจารย์ ระดับนานาชาติผลการ
ด าเนินการด้านนักศึกษาบรรลุตามค่าเป้าหมาย โดยนักศึกษาและอาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมในระดับนานาชาติรวม
จ านวน 21 กิจกรรม แบ่งเป็น กิจกรรมที่นักศึกษาเข้าร่วมจ านวน 13 กิจกรรม และกิจกรรมที่อาจารย์เข้าร่วมมี
จ านวน 8 กิจกรรม เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายแล้วพบว่า การด าเนินงานของตัวชี้วัดนี้บรรลุ                      
ตามค่าเป้าหมายที่วางไว้จ านวน 3 กิจกรรม  
 จากผลการด าเนินงานของตัวชี้วัดข้างต้นสะท้อนให้เห็นว่า แม้ว่าสถานการณ์ โรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 
(COVID-19) ที่แพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง คณะศิลปศาสตร์ยังคงเล็งเห็นและให้ความส าคัญในการเข้าสู่สากลมุ่งเน้น
อาเซียน โดยได้ปรับรูปแบบในการจัดกิจกรรมให้เป็นรูปแบบออนไลน์ในทุกกิจกรรมเพ่ือให้เหมาะสมกับสถานการณ์
ปัจจุบัน ท าให้นักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนมีโอกาสในการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศและ
เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในระดับนานาชาติ มากขึ้น ส่งผลให้ผลการด าเนินการทุกตัวชี้วัดในปีการศึกษานี้ประสบ
ผลส าเร็จและบรรลุตามค่าเป้าหมายที่วางไว้ทุกประการ  
4. แนวโน้มผลการด าเนินงานของระบบ 
 ในภาพรวมคณะศิลปศาสตร์ได้ด าเนินงานตามวิสัยทัศน์เพ่ือตอบสนองตามความต้องการของชุมชนท้องถิ่น
และภูมิภาค มีการสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในระดับนานาชาติ มีโครงการและ
กิจกรรมที่พัฒนาภาษาต่างประเทศของนักศึกษาและอาจารย์อย่างต่อเนื่องในแต่ละด้าน ดังนี้ 
 ด้านการด าเนินโครงการและกิจกรรมในปีการศึกษา 2563 ที่ส่งเสริมสนับสนุนการเข้าสู่สากลมุ่งเน้น
อาเซียนของนักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนของคณะศิลปศาสตร์พบว่า แม้ว่าสถานการณ์                   
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่อง แต่คณะศิลปศาสตร์ ได้
แก้ปัญหาโดยการปรับรูปแบบการด าเนินกิจกรรมให้เป็นรูปแบบออนไลน์เพ่ือให้สอดรับกับสถานการณ์ในปัจจุบัน 
ซึ่งผลการด าเนินการอาจจะลดลงจากปีการศึกษาที่ผ่านมาเมื่อเปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2562 พบว่า การ
ด าเนินโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ เป็นไปในแนวทางที่ดีขึ้น ดังจะเห็นได้จากผลการด าเนินงานของตัวชี้วัดทั้ง 6 
ตัวชี้วัดบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยมีจ านวนนักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้ าที่ได้รับการพัฒนาทักษะ
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ภาษาอังกฤษอย่างทั่วถึงและสามารถเข้าร่วมโครงการและกิจกรรมในระดับนานาชาติมากขึ้น เนื่องจากการจัด
โครงการและกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์เป็นช่องทางที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายและลดอุปสรรคในการด าเนินการหรือ
เดินทางเข้าร่วมกิจกรรมภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อในปัจจุบันได้ เป็นอย่างดี โดยคณะพิจารณา
ผลการด าเนินโครงการและกิจกรรมในปีการศึกษา 2563 และน าผลการด าเนินงานมาวางแผนในการจัดโครงการ
และกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนานักศึกษาและอาจารย์เพ่ือเข้าสู่สากลมุ่งเน้นอาเซียนมากข้ึน  
 ส่วนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในด้านการจัดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาของนักศึกษา
สาขาวิชาภาษาอังกฤษและภาษามลายู คณะได้ร่วมมือกับหลักสูตรภาษาอังกฤษและหลักสูตรภาษามลายูน าผล
สอบวัดระดับของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ไปวิ เคราะห์และน าเสนอต่อที่ประชุมหลักสูตรและคณะ                          
เพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านทักษะภาษาต่างประเทศและวางแผนเพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถ และเตรียมความ
พร้อมให้กับนักศึกษา พร้อมสอดแทรกเนื้อหาระหว่างการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้ผลการสอบของนักศึกษาในปี
การศึกษาถัดไปเป็นไปในทางที่ดีขึ้น รวมทั้ง คณะมีแผนบังคับใช้ผลคะแนนสอบวัดระดับความรู้ความสามารถด้าน
ภาษาต่างประเทศของอาจารย์อีกด้วย สะท้อนให้เห็นว่า คณะได้ส่งเสริมสนับสนุนในการพัฒนาทักษะต่างประเทศ
ของนักศึกษา อาจารย์  และเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนจากการจัดกิจกรรมแล ะการพัฒนาความรู้ทักษะ
ภาษาต่างประเทศควบคู่กันไป 
 ในปีการศึกษา 2564 หากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังคง
ส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่อง คณะได้วางแผนการด าเนินงานของโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน
การเข้าสู่สากลมุ่งเน้นอาเซียนโดยอาศัยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยคู่ความร่วมมือ (MOU) ในต่างประเทศเพ่ือ
วางแผนและออกแบบการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษาในระดับนานาชาติระหว่างมหาวิทยาลัย ซึ่ง
รูปแบบการจัดกิจกรรมจะยังคงด าเนินการในรูปแบบของปีการศึกษาที่ผ่านมาคือ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนอาจารย์
และนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยในรูปแบบออนไลน์ โดยในปีการศึกษาหน้า นอกจากการด าเนินการจัดกิจกรรม
ในระดับนานาชาติต่าง ๆ เพื่อพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศแล้ว คณะได้วางแผนให้มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนอาจารย์
ระหว่างมหาวิทยาลัยในการจัดการเรียนการสอนผ่านรูปแบบออนไลน์ และส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์เผยแพร่
ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติผ่านการน าเสนอในงานประชุมหรือตีพิมพ์ผลงานในวารสารต่าง ๆ รวมทั้งยังส่งเสริม
สนับสนุนให้อาจารย์และเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนเข้ารับการอบรมภาษาต่างประเทศในรูปแบบออนไลน์เพ่ือพัฒนา
ทักษะภาษาต่างประเทศอีกด้วย ซึ่งนอกจากจะผลักดันให้มีการเข้าสู่สากลมุ่งเน้นอาเซียนแล้ว การสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือยังเปิดโอกาสและสร้างช่องทางให้นักศึกษาอาจารย์  และเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนสามารถเข้าร่วม
โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ในระดับนานาชาติและมีโอกาสในการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศมากขึ้นอีกด้วย 
นอกจากนี้ คณะมีแผนที่จะเปิดรับสมัครอาจารย์ชาวต่างประเทศในปีการศึกษาถัดไปอย่างต่อเนื่อง เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพด้านภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ และยังเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้กับนักศึกษา
เพ่ือให้การเรียนการสอนของ คณะศิลปศาสตร์ มีความเป็นสากลมากข้ึนอีกด้วย 
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5. ผลการประเมินคะแนนในระดับคณะ 
ตารางที่ S 2.7 ผลการประเมินคะแนนระดับคณะ 

 

ผลการประเมินในระดับคณะ 

ผลรวมของคะแนนที่ได้ของทุกหลักสูตรในคณะ/จ านวนหลักสูตรในคณะทั้งหมด 

คะแนนการประเมิน S2 = 4 

ค าอธิบายเพิ่มเติม มีรายงานผลตามท่ีคาดหวัง มีการวิเคราะห์ 
 

 

6. รายการเอกสารหลักฐาน 
ตารางท่ี S 2.8 รายการเอกสารหลักฐาน 
 

รหัสเอกสารหลักฐาน ชื่อเอกสารหลักฐาน 

S. 2-01 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2564   
S. 2-02 ปฏิทินการด าเนินงาน กิจกรรม/โครงการ คณะศิลปศาสตร์  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
S. 2-03 โครงการจัดจ้างและแลกเปลี่ยนอาจารย์ชาวต่างประเทศเพ่ือส่งเสริมศักยภาพ 

ด้านภาษาอังกฤษ 
S. 2-04 โครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์/นักศึกษาและสร้างเครือข่ายความร่วมมือในภูมิภาค

อาเซียน 
S. 2-05 กลไกการด าเนินการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ  

งานวิเทศสัมพันธ์ คณะศิลปศาสตร์ 
S. 2-06 โครงการชุมนุมภาษาอังกฤษ 
S. 2-07 กิจกรรมสอบวัดระดับความรู้ความสามารถก่อนส าเร็จการศึกษา (Exit Exam) 
S. 2-08 กิจกรรมสอบวัดระดับความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (EPT) 
S. 2-09 กิจกรรมสอบมาตรฐานภาษามลายู (KSBM-PNU) 
S. 2-10 กิจกรรม International Poem Recital จัดโดย Universiti Sains Malaysia  
S. 2-11 กิจกรรม Permata Budaya Anantara Nusantara จัดโดย Universiti 

Reknologi MARA 
S. 2-12 กิจกรรมการน าเสนอผลงานวิจัยในงานประชุม Webinar Antarabangsa 

Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu จัดโดย Universiti Sains 
Malaysia 

S. 2-13 การแข่งขันน าเสนอวิทยานิพนธ์ออนไลน์ 3 MiT Three Minute International 
Thesis Competition จัดโดย University College TATI 

S. 2-14 การแข่งขัน WU SLA International Speech Competition 2021 จัดโดย
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รหัสเอกสารหลักฐาน ชื่อเอกสารหลักฐาน 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
S. 2-15 โครงการอบรมภาษาและวัฒนธรรมจีน อบรมโดย University Kuala Lumper 

(UniKL) 
S. 2-16 กิจกรรม Pertandingan Randau Bahasa Melayu Jurusan Bahasa Melayu 

Negara Thailand จัดโดย Universiti Sains Malaysia 
S. 2-17 ภาพประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมในระดับนานาชาติของอาจารย์ 

คณะศิลปศาสตร์ 
S. 2-18 การแข่งขันน าเสนอวิทยานิพนธ์รูปแบบออนไลน์ ‘3 MiT Three Minute 

International Thesis Competition” จัดโดยUniversity College TATI 
(กรรมการการแข่งขัน) 

S. 2-19 การแข่งขัน WU SLA International Speech Competition 2021 จัดโดย
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (กรรมการการแข่งขัน) 

S. 2-20 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยคณะศิลปศาสตร์ 
S. 2-21 งานประชุม International Malaysia-Indonesia-Thailand Symposium on 

Innovation and Creativity (iMIT SIC 2021) 
S. 2-22 การอบรมและพัฒนาตนเองด้านทักษะภาษาต่างประเทศของอาจารย์และ

เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน 
S. 2-23 ตารางการจัดสอบวัดความสามารถด้านภาษาอังกฤษ TOEFL ITP  
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S.3 วิจัยใช้ประโยชน์ในชุมชน  

ผู้ก ากับตัวบ่งช้ี อาจารย์ ดร.ภัสร์ธีรา ฉลองเดช 

ผู้จัดเก็บข้อมูล อาจารย์ ดร.โสภาวรรณ หนูกุ้ง 
  นางสาวนันท์นภัส นราวิทย์ 

ค าอธิบาย 

 วิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ หมายถึง งานวิจัยหรืองาน  สร้างสรรค์ที่ได้น าไปใช้ประโยชน์
ตามวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้ในโครงการ โครงการวิจัย รายงานวิจัยอย่างถูกต้อง สามารถน าไปสู่การแก้ปัญหาได้
อย่างเป็นรูปธรรม มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ในการประยุกต์ใช้กับกลุ่มเป้าหมายโดยมีหลักฐานปรากฏชัดเจนถึง
การน าไปใช้จน ก่อให้เกิดประโยชน์ได้จริงอย่างชัดเจน ตามวัตถุประสงค์และ/หรือ ได้รับการรับรองการใช้ 
ประโยชน์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์หรือการรับรอง/การตรวจรับงาน  โดยหน่วยงาน
ภายนอกสถาบัน 

ประเภทของการใช้ประโยชน์จากวิจัยและงานสร้างสรรค์ ที่สามารถน าไปสู่การ  แก้ปัญญาได้อย่างเป็น
รูปธรรม ดังนี้  

1. การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ เช่น ผลงานวิจัยที่น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่  สาธารณชนในเรื่อง
ต่างๆ ที่ท าให้คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประชาชนดีขึ้น ได้แก่ การใช้ประโยชน์ด้านสาธารณสุข ด้านการ
บริหารจัดการส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตยภาคประชาชน ด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรม ด้านวิถีชีวิตตาม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น 

 2. การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย เช่น ใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยเชิงนโยบายใน  การน าไปประกอบ
เป็นข้อมูลการประกาศใช้กฎหมาย หรือก าหนดมาตรการ กฎเกณฑ์ต่างๆ โดยองค์กร หรือหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน เป็นต้น 

 3. การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เช่น งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปสู่การ พัฒนาสิ่งประดิษฐ์ หรือ
ผลิตภัณฑ์ซึ่งก่อให้เกิดรายได้ หรือน าไปสู่การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต เป็นต้น  

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

 
วิธีการนับ : การนับจ านวนผลงานวิจัยหรือผลงานสร้างสรรค์ที่วิธีการนับ : การนับจ านวนผลงานวิจัยหรือผลงาน
สร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ ให้นับจาก วันที่น าผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์มาใช้และเกิดผลชัดเจนโดยที่
ผลงานวิจัยจะด าเนินการใน ช่วงเวลาใดก็ได้ ช่วงเวลาที่ใช้จะเป็นตามปีปฏิทินหรือปีงบประมาณ หรือปีการศึกษา 
อย่างใด อย่างหนึ่งตามระบบที่มหาวิทยาลัยจัดเก็บข้อมูล ในกรณีที่งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์มีการน าไปใช้
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ประโยชน์มากกว่า 1 ครั้ง ให้นับการใช้ประโยชน์ได้เพียงครั้งเดียว ยกเว้นในกรณีที่มีการ ใช้ประโยชน์ที่แตกต่างกัน
ชัดเจนตามมิติของการใช้ประโยชน์ที่ไม่ซ้ ากัน 
 
วิธีการค านวณ :  
 
 
 

 

เกณฑ์การประเมิน : ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละ 20 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชาผลการด าเนินงาน 
 

1 2 3 4 5 6 7 

ไม่มีการ
ด าเนินงาน
ตามเกณฑ์
ที่ก าหนด 

มีผลการ
ด าเนินงาน
เบื้องต้น 
(เปน็ข้อมูล
ดิบ เริ่มมี
ระบบแต่ยัง
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 

4+มีการ
ด าเนินงาน
เหนือกว่าที่
เกณฑ์ก าหนด
ส่งผลให้เกิดการ
พัฒนาระบบ 

5+มีผลการด าเนินงาน
ที่เท่าหรือสูงกว่าคู่
เทียบในระดับชั้นน า
ของประเทศมีการ
ด าเนินงานที่ดีต่อเนื่อง
ส่งผลให้การด าเนินงาน
เทียบเท่าหรือสูงกว่าคู่
เทียบ (คู่เทียบชั้นน า
ระดับประเทศ)  

Excellent 
(Example 
of World 
Class or 
Leading 
Practices)  

1. ค่าเป้าหมายของคณะ  

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผล บรรลุ 

จ านวนผลงานวิ ช าการ  ง านวิ จั ย 
สิ่ งประดิษฐ์  งานสร้ า งสรรค์  หรื อ
นวั ตกรรมที่ ได้ รั บการรับรองจาก
หน่วยงานภายนอกหรือผู้ที่น าไปใช้
ประโยชน์ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

5 ผลงาน 1 ผลงาน - 

2. การด าเนินงานและผลการด าเนินงาน 

       ผลรวมของจ ำนวนงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ที่น ำไปใช้ประโยชน์ 

               จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำและนักวิจัยประจ ำทั้งหมด 
X 100 
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 ในปีการศึกษา 2563 งานวิจัยและต ารา ได้ก าหนดให้มีคณะกรรมการวิจัย (S. 3-1) มีหน้าที่ในการ
ร่วมกันก าหนดแผนปฏิบัติการวิจัยเพ่ือให้คณาจารย์คณะศิลปศาสตร์ด าเนินการวิจัยได้อย่างเป็นระบบ (S. 3-2) 
โดยเฉพาะวิจัยที่สามารถสนองตอบต่อต้องการของชุมชน โดยส่งเสริมให้อาจารย์ท าวิจัยร่วมกับนักศึกษาและสังคม
อย่างต่อเนื่อง มีการก ากับติดตามอย่างสม่ าเสมอ รายงานผล และประเมินผลการด าเนินงานเป็นระยะ (S. 3-3)  
โดยเริ่มตั้งแต่การก าหนดหัวข้อวิจัยร่วมกันกับชุมชนและนักศึกษา ส ารวจและลงพ้ืนที่เก็บข้อมูล ท าให้ในปี
การศึกษา ที่ผ่านมา คณะศิลปศาสตร์มีผลงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์ในชุมชนได้ดังตารางสรุป ต่อไปนี้ 
 

ตารางท่ี S3.1 ตารางสรุปผลการน างานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในชุมชน ของคณาจารย์ คณะศิลปศาสตร์  
(ปีงบประมาณ 2561-2563)  

ปีการศึกษา ที ่ ชื่อโครงการ / ผลงาน/งานวิจัย ชื่อสกลุ 
จ านวน

เงิน 
แหล่ง
ทุน 

การน าไปใช้
ประโยชน์ 

2563 1 การพัฒนาสื่อภาพยนตร์ที่มคี า
บรรยายภาษาอังกฤษใต้ภาพ เพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้ค าศัพท์
ภาษาอังกฤษของภาษาอังกฤษของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
โรงเรียนสมานมิตรวิทยา 

อ.นูรอา สะมะแอ 
และคณะ 

- - สื่อการสอน
ประกอบการเรียนรู้
ค าศัพท์ของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
โรงเรียนสมานมิตร
วิทยา 

2562 1 เส้นทางการท่องเที่ยวเชิง
ศิลปวัฒนธรรมในเขตอ าเภอยี่งอ 
อ าเภอบาเจาะ และอ าเภอเมือง
นราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 

อ.โสภาวรรณ  หนู
กุ้ง 
อ.กีรติกานต์ บุญ
ฤทธิ์และคณะ 

- - เป็นข้อมูลอ้างอิงด้าน
การท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมในพื้นที่ อ.
ยี่งอ อ.บาเจาะ และ 
อ.เมืองนราธิวาส 
จังหวัดนราธิวาส 

2 การศึกษากลวิธีการแปลข้อมลูเชิง
ท่องเที่ยวและวัฒนธรรมจาก
ภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษของ
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นขุนละหาร อ าเภอ
ยี่งอ จังหวัดนราธิวาส 

อ.ฟารีดา กิตติ
วิโรจน์  
อ.โสภาวรรณ  หนู
กุ้ง และคณะ 

- - ปรับขอ้มูล
ภาษาอังกฤษท่ีใช้
น าเสนอในพิพิธภัณฑ์
ท้องถิ่นขุนละหาร 

3 การสร้างสื่อนิทานพื้นบ้าน 2 ภาษา
เพื่อพัฒนาคุณธรรมแก่เด็กในพ้ืนท่ี
สามจังหวัดชายแดนภาคใต ้

อ.กีรติกานต์ บุญ
ฤทธิ ์
ผศ.ซาฮีฎีน นิติ
ภาค และคณะ 

- - ใช้ประกอบการเรยีน
การสอนในโรงเรียน 

4 การใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อ
ประชาสมัพันธ์แหล่งท่องเที่ยว
พิพิธภัณฑ์มรดกวัฒนธรรมอิสลาม
และศูนย์การเรียนรู้อลักุรอาน บ้าน
ศาลาลูกไก่ อ าเภอยี่งอ จังหวัด

ผศ.ซาฮีฎีน นิติ
ภาค  
ผศ. เดชดนยั จุ้ย
ชุม และคณะ 

 - พิพิธภัณฑ์มรดก
วัฒนธรรมอิสลามและ
ศูนย์การเรียนรู้อลักุ
รอาน บ้านศาลาลูกไก ่
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ปีการศึกษา ที ่ ชื่อโครงการ / ผลงาน/งานวิจัย ชื่อสกลุ 
จ านวน

เงิน 
แหล่ง
ทุน 

การน าไปใช้
ประโยชน์ 

นราธิวาส 
5 การสร้างสื่อประสมในการเรยีนรู้

ค าศัพท์ภาษาอังกฤษส าหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ 
โรงเรียนวดัพณาสนฑ ์

อ.โสภาวรรณ หนู
กุ้ง 
ผศ.วันชัย แก้วหนู
นวลและคณะ 

- - สื่อประกอบการสอน
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
ของนักเรียน ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6
โรงเรียนวดัพณาสนฑ ์

6 การพัฒนาสื่อวิดีทัศน์ในรูปแบบใน
รูปแบบภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริม
ชุมชนท่องเที่ยวตลาดน้ ายะกัง 
อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 

ผศ. เดชดนยั จุ้ย
ชุม  
อ.ฟิรดาว นิสะนิ
และคณะ 

- - ชุมชนท่องเที่ยวตลาด
น้ ายะกัง 

 7 การศึกษาพฤติกรรมการมีส่วนร่วม
ระหว่างการเรียนแบบปกติและการ
เรียนโดยใช้แอปพลิเคชั่น Quizizz 
ในรายวิชาภาษาอังกฤษคิดวิเคราะห์ 
4 ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 5 ในโรงเรียนนราธิวาส 

ผศ. เดชดนยั จุ้ย
ชุม  
อ.ซัลวาตี   
สุเด็น 

- - .ใช้ประกอบการสอน
รายวิชาภาษาอังกฤษ
คิดวิเคราะห์ 4 ของ
นักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 ใน
โรงเรียนนราธิวาส 

2561 1 ผลสัมฤทธ์ิการสอนเสริมการเรยีนรู้
ด้านค าศัพท์ภาษาอังกฤษของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
โรงเรียนบ้านบือนังกือเปาะ อ าเภอ
ระแงะ จังหวัดนราธิวาส โดยใช้ชุด
เกมค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 

อ.ตัสนีม เจะและ  

อ.เดชดนัย จุ้ยชุม 

และคณะ 

 

- - ประยุกต์ใช้ในการ
เรียนการสอนรายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 
โรงเรียนบ้านบือนังกือ
เปาะ อ าเภอระแงะ 
จังหวัดนราธิวาส 

2 การสร้างคู่มือการท่องเที่ยวสอง
ภาษาของเขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าฮา
ลาบาลา 

อ.ศรวรงค์ สุวรรณ
มาศ 

อ.กีรติกานต์ บุญ
ฤทธิ์และคณะ 

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

3 การสร้างฐานข้อมูลออนไลน์
โบราณวัตถุในพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านโละ
จูด อ าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส 

ผศ.ซาฮีฎีน นิติ
ภาค 

อ.วิภาภรณ์ หุ้ย
เวชศาสตร์ และ
คณะ 

- - เผยแพร่ข้อมลู
ออนไลน์โบราณวตัถุ
ในพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน
โละจดู อ าเภอแว้ง 
จังหวัดนราธิวาส เพื่อ
ประชาสมพันธ์และ
เป็นฐานข้อมูล
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ปีการศึกษา ที ่ ชื่อโครงการ / ผลงาน/งานวิจัย ชื่อสกลุ 
จ านวน

เงิน 
แหล่ง
ทุน 

การน าไปใช้
ประโยชน์ 

ออนไลน์ของ
พิพิธภัณฑ ์

 4 การสร้างเครือข่ายขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน และ
ผู้ประกอบการ เพื่อการจดัการและ
พัฒนาชุมชนท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
กรณีศึกษา ต าบลแหลมโพธิ์ อ าเภอ
ยะหริ่ง จังหวัดปตัตาน ี

อ.ฮัสสัน  
ดูมาล ี

562,7
60 

ส านักงา
น
คณะกร
รมการ
ส่งเสริม
วิทยาศา
สตร์ 
วิจัยและ
นวัตกรร
ม 
(สกสว.) 

ประยุกต์ใช้ในการ
บริหารร่วมกันของ 
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ชุมชน และ
ผู้ประกอบการ เพื่อ
การจัดการและพัฒนา
ชุมชนท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยนื กรณีศึกษา 
ต าบลแหลมโพธิ์ 
อ าเภอยะหริ่ง จังหวัด
ปัตตาน ี

2560 1 การศึกษาผลสมัฤทธ์ิในการบริการ
วิชาการค่ายภาษาอังกฤษ ของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาในเขต
อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 

อ.ฟารีดา กิตติ
วิโรจน ์

- - ประยุกต์ใช้การเรียน
การสอนในช้ันเรียน
บรรจุเป็นส่วนหน่ึงใน
เนื้อหารายวิชา
ภาษาอังกฤษโรงเรียน
บ้านไทยรัฐวิทยา 
อ าเภอเมือง จังหวัด
นราธิวาส เป็น
โรงเรียนน าร่อง 

  
 จากตารางสรุปผลข้างต้น จะเห็นได้ว่า ถึงแม้คณะศิลปศาสตร์จะมีผลงานที่น าไปใช้ประโยชน์ในชุมชนมี
จ านวนน้อยลง เนื่องจากข้อจ ากัดในการลงพ้ืนที่เพ่ือท าวิจัย ในภาวการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid -19 
อย่างไรก็ตาม คณะศิลปศาสตร์ ได้ให้ความส าคัญกับการผลิตงานวิจัยที่สามารถให้บริการชุมชน และสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ได้จริง ซึ่งงานวิจัยเหล่านี้ก าลังอยู่ในระหว่างการด าเนินการ คาดว่าจะแล้วเสร็จและได้รับการ
ตอบรับการน าไปใช้ประโยชน์จากชุมชนในระยะต่อไป 
3. การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
 
การค านวณผลการด าเนินงาน 

ผลงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์ ตัวตั้ง ตัวหาร คูณ ผลลัพธ์ 
ปีการศึกษา 2563 1 36 100 2.78 
ปีการศึกษา 2562 7 32 100 21.87 
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ถึงแม้ว่าคณะจะมีการผลักดันให้อาจารย์คณะศิลปศาสตร์ผลิตงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง ตลอดปีการศึกษา 
2563  ที่ผ่านมา แต่เนื่องจากภาวการณ์แพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ท าให้อาจารย์และนักวิจัยมีข้อจ ากัดใน
การลงพ้ืนที่ เพ่ือด าเนินการท าวิจัย และศึกษาความต้องการของชุมชน อย่างไรก็ตาม คณะยังคงผลักดันการ
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการปรับตัวให้เข้ากับภาวการณ์ปัจจุบัน และเน้นการท าวิจัยร่วมกันระหว่าง
อาจารย์ นักศึกษา และชุมชนอย่างใกล้ชิด ส าหรับปีการศึกษา 2563 นี้ งานส่งเสริมงานวิจัยและต าราวิเคราะห์
สาเหตุที่ผลงานวิจัยที่ผลิตออกมาแล้วบางส่วนไม่ได้รับการตอบรับการน าไปใช้งานจากชุมชนเนื่องจาก 1) งานวิจัย
บางส่วนเป็นการวิจัยองค์ความรู้เท่านั้น ไม่มีการประยุกต์หรือบูรณาการร่วมกับศาสตร์อ่ืน และ 2) งานวิจัยที่มี
การบูรณาการบางส่วนไม่ได้รับการเผยแพร่ ให้เป็นที่รู้จัก จึงท าให้ไม่ได้รับการตอบรับจากชุมชน นอกจากนี้ ยัง
พบว่าอาจารย์ยังขาดประสบการณ์ด้านการผลิตผลงานวิจัยเชิงนวัตกรรมที่สอดรับความต้องการของชุมชน 
ถึงแม้ว่า คณะจะวางมาตรการในการผลักดันให้อาจารย์ผลิตงานวิจัยที่ต่อยอดสู่ชุมชน และส่งเสริมให้อาจารย์ได้
ผลิตผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องเพ่ือตอบสนองความต้องการของชุมชนตลอดมา แต่ด้วยภาระงาน ทั้งงานสอนและ
งานเชิงนโยบายที่มีอย่างต่อเนื่อง ท าให้ไม่มีเวลาที่จะสามารถลงพ้ืนที่เพ่ือสัมผัสกับชุมชน รับรู้ปัญหาและวาง
แผนการวิจัยร่วมกับชุมชนได้อย่างเต็มที่ ปัญหาที่ส าคัญอีกประการหนึ่งคือ อาจารย์ส่วนใหญ่ยังขาดความ
เชี่ยวชาญในการท าวิจัยเพ่ือตอบสนองชุมชนและสังคม ท าให้ยังไม่สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ได้ 
ดังนั้น ใน ปีการศึกษา 2563 นี้ งานส่งเสริมงานวิจัยฯ ได้ด าเนินมาตรการผลักดันและกระตุ้นให้เกิดการ
สร้างสรรค์งานวิจัยที่จะน าไปใช้ประโยชน์ในชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง 
 
4. แนวโน้มผลการด าเนินงานของระบบ 

คณะศิลปศาสตร์มีแนวทางการพัฒนาในด้านการส่งเสริมงานวิจัยของคณะ เนื่องจากคณะศิลปศาสตร์มี
จุดเด่นในการบริการวิชาการแก่ชุมชน อาจารย์สามารถสอดแทรกรายละเอียดในกิจกรรมเพ่ือเป็นข้อมูลต่อยอด
ไปสู่งานวิจัยได้ ตลอดจนก าหนดวิธีการก ากับติดตามการท าวิจัยของอาจารย์อย่างจริงจัง  มีกระบวนการพิจารณา
กลั่นกรองงานวิจัยโดยให้ค านึงถึงประโยชน์และความต้องการของชุมชนเป็นส าคัญ ในระยะต่อไปนั้น ได้มีการ
ส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์ในคณะศิลปศาสตร์ผลิตผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และต ารา ให้เป็นไปตามแผนและ
ค่าเป้าหมายที่ก าหนด โดยเน้นให้สามารถน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในชุมชนได้ อย่างเป็นรูปธรรม โดยงาน
ส่งเสริมงานวิจัยและต ารา ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของคณะศิลปศาสตร์ขึ้น เพ่ือสนับสนุนทุนใน
การท างานวิจัยของอาจารย์ภายในคณะศิลปศาสตร์ และ กิจกรรมงานวิจัยในรูปแบบองค์รวม ได้แก่ การจัด
กิจกรรม “เพ่ือนวิจัย” เพ่ือให้ค าปรึกษาด้านการวิจัย การเขียนวิจัย การขอทุนวิจัยจากหน่วยงานภายในและ 
เพ่ือให้บุคลากรสายสอนและวิจัยต่างสาขาหรือต่างหน่วยงานได้มีโอกาสท าวิจัยร่วมกันในรูปแบบของการบูรณา
การศาสตร์และองค์ความรู้ท าให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด  และ กิจกรรม “ศาสตร์ศิลป์สู่สังคม” เพ่ือจัดสรรเวลาให้
บุคลากรสายสอนและวิจัยได้มีเวลาในการท าวิจัยรวมทั้ง อ านวยความสะดวกในการลงพ้ืนที่เก็บข้อมูล ท าให้ได้
ประเด็นวิจัยที่สามารถตอบสนองความต้องการของชุมชนได้ การแก้ปัญหาการวิจัยของคณะในรูปแบบนี้จะท าให้
เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม และจะช่วยส่งผลให้บุคลากรสายสอนและวิจัยสามารถสร้างสรรค์งานวิจัยที่มีคุณภาพ 
เพ่ือให้ชุมชนสามารถน าผลจากการวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง 
 
6. ผลการประเมินคะแนนในระดับคณะ 
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ผลการประเมินในระดับคณะ 
ผลรวมของคะแนนที่ได้ของทุกหลักสูตรในคณะ/จ านวนหลักสูตรในคณะทั้งหมด 

คะแนนการประเมิน S.1= 3 
ค าอธิบายเพิ่มเติม   มีการเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบสามารถ/มีผลการวิเคราะห์การด าเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
 

 
7. รายการเอกสารหลักฐาน 
รหัสเอกสารหลักฐาน ชื่อเอกสารหลักฐาน 

S. 3-1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิจัยคณะศิลปศาสตร์  
S. 3-2 แผนการด าเนินงานวิจัยของคณะศิลปศาสตร์ 
S. 3-3 บันทึกการประชุมคณะกรรมการวิจัย คณะศิลปศาสตร์ 
S. 3-4 รวบรวมหนังสือรับรองการน าไปใช้ประโยชน์งานวิจัยของคณะศิลปศาสตร์ 
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ภาคผนวก 



ก ำหนดกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับคณะ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 
คณะศิลปศำสตร์ มหำวิทยำลัยนรำธิวำสรำชนครินทร์ 

ระหว่ำงวันที่ 13 - 14 กันยำยน 2564 ณ ห้องเรียนสื่อสำรทำงไกล ชั้น 1 คณะศิลปศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยนรำธิวำสรำชนครินทร์ 

วันจันทร์ ที ่13 กันยำยน 2564 
เวลา กิจกรรม หมำยเหตุ 

08.30 – 09.00 น. - คณะกรรมการประเมินประชุมหารือ รูปแบบการประเมิน
และการสัมภาษณ์
ผ่านระบบออนไลน์
Zoom Meeting 

09.00 – 12.00 น. - คณบดีกล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

- ประธานกรรมการประเมินฯ กล่าวแนะน าคณะกรรมการ และแจ้ง
วัตถปุระสงค์ในการตรวจประเมิน  
- คณบดี บรรยายสรุปสถานภาพปัจจุบันและน าเสนอผลการด าเนินงาน      

ปีการศึกษา 2563 
- สัมภาษณ์ผู้บริหาร และผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ 

12.00 - 13.30 น. - พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.30 – 14.00 น. - สัมภาษณ์ตัวแทนผู้ใช้บัณฑิต (หลักสูตรละ 2 คน)  

- สัมภาษณ์ตัวแทนชุมชน (จ านวน 1 คน) 

- สัมภาษณ์ตัวแทนคณะกรรมการประจ าคณะ (จ านวน 1 คน) 
09.30 - 10.00 น. - คณะกรรมการสัมภาษณ์ 

     - ผู้บริหาร หัวหน้าสาขา 
     - นักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่า 
     - คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา 

14.00 – 14.30 น.          – สัมภาษณ์ตัวแทนศิษย์เก่า (หลักสูตรละ 2 คน)  

14.30 – 15.00 น.          - สัมภาษณ์ตัวแทนนักศึกษา (หลักสูตรละ ชั้นปีละ 1 คน ) 

15.00 – 15.30 น.          -สัมภาษณ์ตัวแทนคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา (จ านวน 2 คน) 

15.30 – 16.00 น.          - สัมภาษณ์ตัวแทนอาจารย์  

- ข้าราชการ 1 คน  

-พนักงานมหาวิทยาลัย 2 (ใหม่ 1 เก่า 1 คน) 



เวลา กิจกรรม หมำยเหตุ 

-ลูกจ้างชั่วคราว (ใหม่ 1 /เก่า 1 คน 

16.00 - 16.30 น. - สัมภาษณ์ตัวแทนเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน  
เจ้าหน้าที่ 

 - พนักงานมหาวิทยาลัย 2 คน (ใหม่ 1 เก่า 1 คน) 
 - ลูกจ้างชั่วคราว 2 คน (ใหม่ 1 เก่า 1 คน) 
 คนงาน (คนขับรถ /คนสวน/แม่บ้าน 
 -พนักงานมหาวิทยาลัย 1 คน  
 - ลูกจ้างชั่วคราว 1 คน 

16.30 – 17.00 น. คณะกรรมการประชุมการประเมินแต่ละวัน 

 
วันอังคำร ที่ 14 กันยำยน 2564 
เวลา กิจกรรม หมำยเหตุ 

09.00 - 12.00 น.  - คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน 

รูปแบบการประเมิน
และการสัมภาษณ์
ผ่านระบบออนไลน์
Zoom Meeting 

12.00 - 13.30 น.  - พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.30 -14.30 น. - ประธานกรรมการประเมินฯ น าเสนอผลการประเมินคุณภาพภายใน
เบื้องต้นด้วยวาจา 

14.30 – 15.00 น.  - ตอบข้อซักถาม 

- คณบดีกล่าวปิดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 

**หมายเหตุ** ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

 


























